Klantervaring GJ vd Hulst -Mazagan - december 2019
Een korte impressie van een jaarlijks terugkerende golftrip – de 12e editie als het geheugen ons niet
in de steek laat – dit keer in het 5-sterren Mazagan Golf Resort in de buurt van Casablanca, Marokko.
Wij hadden een directe vlucht met Transavia vanuit Amsterdam op Casablanca airport met een snelle
en efficiënte afhandeling van de lokale douanefaciliteiten en het ophalen van de bagage bij aankomst.
Een goed georganiseerde taxibus transfer brengt ons een uurtje ten
zuiden van Casablanca naar onze bestemming. Het Mazagan
Golfresort is een groot, luxe en veilig resort met diverse
(thema)restaurants, een casino, een nachtclub en diverse bars. Wel
geldt hierbij de opmerking dat buiten het seizoen, niet alles open is
(bv de Buddha lounge bar op strand).
De eerste golfronde vindt plaats op de Palmeraie Golf & Country Club Casablanca vlakbij het vliegveld.
Een par 71 baan van 6571 meter waarbij strategisch spel nodig is om goede scores te bereiken op
uitdagende holes en razendsnelle greens. Medio december is het rustig in de baan en er is zelfs
gelegenheid voor een lunchbreak van een uur om vervolgens zonder oponthoud de ‘back nine’ te gaan
spelen. ‘s Avonds na een prima diner in het Franse restaurant van Mazagan worden de casino en de
bar voorzichtig verkend. Aangezien er nog vermoeiende dagen aankomen werd het niet te laat
gemaakt.

Dag 2 staat in het teken van het verkennen van de door Gary Player ontworpen 18 holes Mazagan
golfcourse. Deze is schitterend gelegen direct aan de Atlantische kust. De baan is erg uitdagend afstand en precisie blijken de juiste elementen voor goed ‘course management’. Temperatuur is rond
de 18 graden dus ‘korte broekenweer’.

Aan het einde van de middag komt de rest van ons reisgezelschap aan op Mazagan – het ‘echte
golfwerk’ om de jaarlijkse hoofdprijs, een groene jasje, kan de volgende dag beginnen J.
Dag 3 staat dus in het teken van de competitie – hier en daar lijkt er wat creatief te worden omgegaan
met bestaande handicaps om scores te verbeteren. Het moet gezegd worden – de heren die hier
gisteren al gespeeld hebben, zijn licht in het voordeel wegens de baankennis. Opnieuw heeft de baan
geen medelijden met té korte afslagen vanaf de teebox, afzwaaiers in de baan en/of matig putten.
Wat wind van zee beïnvloedt de score op sommige holes – verder opnieuw prima weersomstandigheden voor de tijd van het jaar.
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Dag 4 is de beslissende competitiedag – een weersomslag is in aantocht op Mazagan
dus er wordt besloten met een vroege ‘teetime slot’ te starten. Deze ouder wordende
groep besluit eensgezind buggy’s te nemen om vermoeide benen / opkomende
blaren te ontzien en ook ‘sneller rond te gaan’. Veel wind vandaag, de belangrijkste
invloedfactor. Net voor de plensregens komt de groep aan in het clubhuis waar het
open haard vuur letterlijk een warm welkom is. Na diverse plussen en minnen blijkt
F. Gschwind met het groene jasje naar huis te gaan, het virtuele podium wordt
gecomplementeerd door R. Broeren en GJ van der Hulst.
Opnieuw een uitstekend georganiseerd evenement door Golftrip4u – een Mazagan arrangement is
zeker een aanrader!
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