EAST ALGARVE GOLF TROPHY 2020 (08/15 FEBR. 2020)
verslag van Claudia Op de Weegh, verblijf in Hotel Villa Gale**** in Tavira
Dit internationale amateurtoernooi duurde een week en er werd op 5 golfbanen in de min of meer
directe omgeving van Tavira gespeeld. 90 Deelnemers uit allerlei landen, zelfs Canada, deden aan deze
16de editie mee. Golftrip4u (Frans) bracht 21 golfers mee en kon niet bevroeden dat een valpartij bij
het inchecken in het hotel een van de deelneemsters fataal werd. Met een bovenarmbreuk zat zij de
volgende dag alweer in het vliegtuig terug naar huis! En dat werd vanwege de storm die dag geen
prettige vlucht. De golfers waren niet de enige sporters in het hotel. Een nog grotere groep fietsers
waren het weekend ook te gast waardoor het even zoeken was naar een plekje in de ontbijtzaal.
De eerste golfdag gingen we in de gehuurde auto’s op weg naar Benamor. De avond daarvoor hing de
flight indeling in de hal en was bekend hoe laat je van tee box 1 of 10 afsloeg. We vonden het een
prettige baan om mee te beginnen. Zelf startte ik op 10, een par-3 de diepte in over water. Die situatie
zouden we deze week vaker tegenkomen. De uitslagen en de flight indeling voor de volgende dag
waren elke avond alweer te zien in de hal van het hotel.

De tweede golfdag werd Quinto do Vale bezocht, een baan met spectaculaire vergezichten; 9 vlakke
holes en 9 heuvelig met op of af holes. De greens waren heel moeilijk en ik raakte veel ballen kwijt.
Wel heel gezellig gespeeld met 3 Ierse dames in mijn flight. De dag werd ’s avonds afgesloten met een
bezoek aan een pizzeria. Het hotel heeft overigens vlak bij veel leuke restaurantjes.

De derde golfbaan waar we op speelden was Quinta da Ria. Over deze baan deed mijn flight 5.5 uur
en begaf mijn TomTom het op de laatste hole. Het is een prachtige baan met sommige holes parallel
aan de zee. Toeristen liepen op wandelpaden door de baan op weg naar zee. Een echt vakantiegevoel!
In het hotel konden we ’s avonds aanschuiven aan een Portugees buffet en genieten van een
gitarist/zanger die sommigen helaas ook nog hoorden toen we in bed lagen.
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Na 3 golfdagen was er een vrije dag in het programma en deze kon vrij ingevuld worden. In het leuke
Tavira blijven, naar het vlakbij gelegen vissersdorpje St. Luzia gaan of ...toch weer golfen. Met een
groepje belandde ik op de Vale do Lobo Royal golfbaan. Mij viel die baan tegen: erg onrustig door de
drukte op de baan en daarnaast. Er werd namelijk veel geklust aan woningen en groenvoorziening.
Deze beroemde baan (o.a. van Gaal en Koeman hebben er een huis) slingert door behuizing en wegen.
Niet mijn ding. Bovendien mocht de buggy de baan niet in en werd het alsnog een klauterpartij.
De 4de golfdag: Castro Marim was een topper! Of kwam dat doordat flight genoot de Duitser Hubert
op hole 8 een hole-in-one sloeg en de Zwitser Peter en ik op diezelfde hole een birdie? Na afloop op
het terras werden meerdere champagneflessen ontkurkt. Die avond viel op dat steeds minder mensen
om 19:00 in de bar verschenen waar de organisatie elke avond een praatje houdt. Dat stelde echter
niet zo veel voor en af en toe werden wat sponsorballen uitgedeeld.

De “kers op de taart” was de afsluitende golfdag op MONTE REI. Daar had ik al het een en ander over
gehoord. En inderdaad was het een bijzondere ervaring. De aankomst waarbij je tassen meteen in de
juiste buggy werd geplaatst, je naam en tee time op een bordje in de buggy, de baangegevens in een
display in de buggy , de begeleiding naar de eerste hole, uitleg van de baan en begeleiding naar de
volgende 9 holes. Alles tot in de puntjes geregeld. Een buggy is op deze baan verplicht en nodig omdat
de holes ver uit elkaar liggen. Het is de enige baan waar ik momenten van totale rust constateerde: er
was hoogstens een opgewonden kikker. De baan en de greens waren perfect onderhouden, de bunkers
afschrikwekkend. Onze flight genoot Eckhart zou uiteindelijk het senioren+ toernooi (70+) winnen.

De laatste avond was er een afsluitend diner. Daar werden de
winnaars in de diverse categorieën bekend gemaakt. De dames
en heren werden ieder in 2 handicapcategorieën ingedeeld en
speelden individueel stableford. Daarnaast was er ook een
heren- en een damesprijs voor de beste Gross score: elke par
en birdie kregen resp. 2 en 3 punten. Tot haar eigen verbazing
werd onze Ingrid Vollema als Gross winnares uitgeroepen en
mocht twee greenfees voor Monte Rei ter waarde van € 400,in ontvangst nemen.
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Door Frans was ook de terug reis goed verzorgd ¸de golftassen werden in de hal van het hotel
verzameld en stonden op het vliegveld Faro “in gelid” op een trolley. Erg relaxed allemaal. De vlucht
was wat bumpy door de storm Dennis maar in Rotterdam stonden we snel buiten met al onze bagage
en konden we afscheid nemen van een leuke groep mensen en terugkijken op een geslaagde en
zonnige week. Voor mij zelf voor herhaling vatbaar!
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