Reisverslag M. Heidema – Obidos september 2020
Eindelijk was het zover, na een uitstel van een half jaar door Corona, gaan we dan uiteindelijk
toch richting Obidos, Portugal. De voorspellingen qua weer zijn niet optimaal, maar dat maakt
ons niet uit voor het golfen, WE GAAN.
In totaal met 4 personen voor 7 nachten verblijven we in een super deluxe grote villa op het
terrein van Bom Sucesso Resort, waar ook de baan ligt met dezelfde naam. Drie van de 4
reisgenoten zijn golfers met handicap verschillen tussen de 13 en de 35. Van tevoren hebben
we al veel wensen doorgegeven aan Frans van Golftrip4u en telkens kregen we positief nieuws
dat het weer geregeld was. Zelfs toen we in de laatste weken nog zijn gaan schuiven met
vliegtijden en aantal overnachtingen was dat allemaal geen probleem.
Daar aangekomen werden we enorm verrast door de villa. Wat een enorm groot huis met alle
luxe erop en eraan. Mega grote living en grote woonkeuken die van alle apparatuur voorzien
was. Vier grote slaapkamers en luxe badkamers en zelfs een wasruimte met wasmachine en
droger. Uiteraard mag het prive zwembad niet vergeten worden, afgescheiden van alles en
iedereen. De meeste villa’ s liggen rechtstreeks aan de golfbaan.
Het restaurant op het resort had elke ochtend een prima ontbijt voor ons klaar staan. Door
Corona kon dit niet in buffet vorm, maar het was zeer uitgebreid. Er was ook een mogelijkheid
om het ontbijt ingepakt mee te krijgen op dagen dat er vroeg gegolfd werd.
In de omgeving zijn er supermarkten genoeg om boodschappen te halen. Dankzij Golftrip4u
hadden we een BBQ bij de villa gekregen en daar hebben we veelvuldig gebruik van gemaakt.
In totaal hebben we 6 dagen gegolfd verspreid over 3 verschillende banen:
1. Bom Sucesso
2. Praia D’el Rey
3. West Cliffs
Wat valt er te zeggen over de banen, in het algemeen lagen ze er alle 3 fantastisch bij, enorm
grote en snelle greens waar we toch zeker 2 dagen aan hebben moeten wennen.
Bom Sucesso
Een baan met veel afwisselingen per hole. Van relatief vlakke, open holes tot holes met grote
hoogte verschillen en doglegs. Water afgewisseld met bomen waardoor elke hole een nieuwe
uitdaging was. Uitdagend maar met onze handicaps nog steeds zeker een mooie, leuke baan.
Oefenfaciliteiten zijn aanwezig maar wat afgelegen en geven totaal geen indruk over hoe de
baan zelf onderhouden wordt. Extra aandacht/onderhoud is zou hier zeker gepast zijn.
Praia D’el Rey
Een lastige baan maar de mooiste van deze 3 banen in onze ogen. Helaas hebben we deze
baan maar 1 x volledig gespeeld, de 2de keer was er een dusdanig storm dat we na 13 holes
gestopt zijn, gelukkig waren we niet de enige want de Europese Tour op de baan naast ons
was al 1,5 uur eerder stilgelegd vanwege deze storm. Goed onderhouden baan die voor een
deel langs de zee loopt (2de 9 holes). Veel wind en de grote hoogte verschillen, zowel naar
boven als naar beneden zorgen op deze baan voor een extra uitdaging. De afwisseling is groot
tussen de eerste 9, bossen en water en de 2de 9 met zee, open en heuvelachtig.
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West Cliffs
Een mooie maar zeer moeilijke baan om te spelen. Veel afslagen die een carry moeten hebben
van 140 meter of meer om überhaupt de fairway te halen. Lange holes en zeer lastige greens.
Wel een mooie baan afgewisseld langs de zee, water, bossen en vele struiken.
We gaan zeker deze trip een vervolg geven en zullen hiervoor wederom vragen aan Frans
(GolfTrip4U) om ons te verrassen met mooie banen en een fantastische locatie. Hij heeft alles
tot in de puntjes toe goed geregeld en echt niks was te gek om te regelen.
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