
Reisverslag Murcia oktober 2014 
 
Op donderdag 23 oktober zijn wij (Jeroen, William, Raymond, Frans, Erik-Jan en Gert-Jan) met 
goede moed op onze vlucht van Amsterdam naar Allicante gestapt voor een 5-daagse golftrip. 
Net als de vorige jaren beloofde het weer een top uitje te worden met goede 
weersvooruitzichten (alle dagen 28 graden en onbewolkt), 4 dagen lang 18-holes golfen op 4 
verschillende banen in de omgeving van Murcia en een putclinic van Pieter Losecaat Vermeer 
(een plaatselijke PGA professional). 
 
Na een voorspoedige vlucht hebben we onze huurauto opgehaald (een 9-persoons 
Volkswagen Transporter) om daarna snel naar onze reisbestemming te vertrekken, 
het Hacienda del Alamo Golf resort. In het resort 
aangekomen werden wij blij verrast met onze 
accomodatie: 2 geschakelde goed onderhouden 
villa’s elk met drie slaapkamers. Het centraal gelegen 
clubhuis, de 18 holes golfbaan en de 
oefenvoorzieningen  lagen op 10 minuten 
loopafstand.  Al met al een uitstekend startpunt voor 
onze vier golfdagen. 
 
Dag 1: Hacienda del Alamo Golf Resort. 
 

Op de eerste dag zijn wij gestart met de putclinic georganiseerd 
door Pieter. Theorie en praktijk werd met elkaar afgewisseld en 
iedereen kwam aan de beurt om tips & tricks te ontvangen. Na 2 
uur putten, was iedereen klaar en gretig om de eerste bal vanaf 
hole 1 te slaan. 

 
De baan is in het verleden drie keer host 
geweest van een officieel Europees PGA 
Tour toernooi. De fairways slingeren in 
het lichtglooiende terrein. Er is een 
behoorlijke afstand tussen de bebouwing 
en de golfbaan waardoor de baan 
ruimtelijk uitziet. Van de back tees is 
deze baan de langste wedstrijdbaan in 
Spanje. De rough bestaat voor een groot 
gedeelte uit klei of leem, bedekt met een 
laagje fijn grind. Samenvattend: een 
mooie, kwalitatief goede baan die als 19de hole ook een groot modern clubhuis kent. 
Overigens ging Erik-Jan op deze eerste dag met de dagprijs er vandoor (30 stb), gevolgd door 
Jeroen, Gert-Jan, Frans, William en Raymond. 
 
 
 
 
 



Dag 2: Las Saurines de la Torre Golf 
 
Deze baan ligt op ca 30 minuten rijden van het Hacienda del 
Alamo Golf Resort. Helaas is het clubhuis kaal en biedt het 
weinig voorzieningen. Het clubhuis bestaat namelijk uit 
tijdelijke cabines en ook de driving range is nog niet 
aangelegd. Gelukkig werd dit ruimschoots gecompenseerd 
door de golfbaan: de baan heeft namelijk een heel andere stijl 
dan de resort banen in de omgeving. Jack Nicklaus (designer) wilde eens een iets andere baan 
binnen zijn trail. De baan lijkt op een links course met slechts enkele bunkers maar met veel 
ruige rough met helmgras. De wind heeft vrij spel omdat er  bijna geen bomen zijn. Goede 
snelle greens completeren deze uitdagende golfbaan.  

Jeroen en William hadden er duidelijk plezier in. Dit duurde 
tot hole 19 toen bekend werd, dat Erik-Jan er weer met de 
dagprijs vandoor ging (36 stb). Er werd even geopperd dat we 
een “duikboot” in ons midden hadden, maar met zijn 
handicap van 14.7 konden we alleen concluderen dat Erik-
Jan in topvorm was en moeilijk te verslaan. 

‘s Avonds hadden we met Pieter in Murcia afgesproken. 
Als een ervaren reisleider voerde hij ons door de stad 
(de 7de grootste van Spanje) en langs de vele beziens-
waardigheden. Uiteraard hebben we in een authentiek 
Spaans tapas restaurant gegeten en beëindigden wij de 
avond met een borrel in een Spaanse kroeg. 
Helaas (in vergelijking met andere jaren) geen spannende 
verhalen over onze stapavond, omdat de focus bij iedereen al bij de volgende golfdag lag. 
 
Dag 3: El Valle Golf Resort 
 

Pieter had ons van te voren al ingefluisterd: een van de beste 
banen in de regio, zo niet de beste.  En wij moesten Pieter gelijk 
geven! Op ca. 20 minuten rijden van de Hacienda, maakt deze baan 
deel uit van de voormalige Nicklaus trail. De baan is niet  lang, maar 
strategisch spelen (lees: course management) is een must in een 
dit woeste landschap. Zowel het 

Open Spaans Senior Championship als de European Tour 
School zijn regelmatig op deze baan gespeeld. Het is een 
desert course met op 4 holes behoorlijke water partijen. Het 
clubhuis heeft een mooie en moderne uitstraling en de 
menukaart had voor elk wat wils. 

Gelukkig was Erik-Jan meer met de omgeving bezig dan met zijn 
golfspel en bleek hij ook maar een mens te zijn met golfpieken en 
dalen. De dagprijs ging dit keer aan hem voorbij en die ging nu naar 
Frans, die met 37 stb aantoonde wie de beste golfer was op de 
meest moeilijkste baan. 

 
 



Dag 4: Alhama Signature Golf 
 
Op dag 4, tevens de laatste golfdag van onze trip, 
eindigde op het parade paardje van Nicklaus: de 
Alhama golfbaan die ontworpen werd met het Spaans 
Open European Tour toernooi in gedachten en 
misschien wel de Ryder Cup. De crisis heeft deze snode 
plannen voorlopig in de ijskast gezet. Derhalve is het 
(tijdelijk) clubhuis nog eenvoudig van opzet. De 
oefenfaciliteiten zijn echter wel aanwezig. 

De Alhama golfbaan op het Condado de Alhama Golf 
Resort is de moeite waard om te spelen: een lange 
golfbaan met brede fairways en veel door 
bunkerpartijen verdedigde greens. Een groot aantal 
meren (vijf in totaal) zorgen ervoor dat 
waterhindernissen uit het spel gehaald moeten 
worden. Om echt goed te scoren moet je van goede 
huize komen.  

Erik-Jan (twee dagprijzen), Jeroen (drie keer als 2de 
geëindigd) en Frans (een dagprijs) maakten er in 
hun flight een mooi spektakel van. De dagprijs ging 
tenslotte naar Frans met 32 stb. Dit was echter 
onvoldoende voor de eindzege over vier speel-
rondes. De eindzege en het groene winnaarsjasje 
gingen dit keer naar Erik-Jan, die op de laatste 
par- 5 hole de zege binnenhaalde door met een par 
te eindigen en Jeroen daarmee naar de 2de plaats verwees.  
 
Natuurlijk hebben wij getoost op Erik-Jan’s eindoverwinning en na gedoucht en andere kleding 
aangetrokken te hebben, waren wij klaar voor de terugreis naar Amsterdam. Helaas had onze 
retourvlucht een vertraging van 2 uur, de enige smet op onze trip. Desondanks waren wij het 
unaniem eens dat wij een top shortbreak hebben gehad welke zeker voor herhaling vatbaar 
is. Al met al reden voor ons om alvast uit te kijken naar volgend jaar, waarbij West-Algarve 
(omgeving Portimão) een mooi alternatief lijkt. 
 
 
Erik-Jan, Jeroen, Frans, Gert-Jan, William en Raymond (in volgorde van de eind ranking). 


