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Op vrijdagmiddag 26 mei verzamelen wij met 4 golfers op Schiphol voor een golf shortbreak in de
omgeving van Nice inclusief een bezoek aan Monaco voor de Formule 1 wedstrijd op 28 mei. De 5e
golfer (Gert-Jan) is woonachtig in Cagnes-sur-Mer nabij Nice en zijn huis fungeert als ons
verblijfaccommodatie. Na een goede vlucht met Transavia naar Nice en een snelle bagage afhandeling
werden we door Gert-Jan verwelkomt. Vervolgens naar vertrekhal 2 om de gehuurde auto op te halen:
een mooie Citroën Berlingo. Bij Gert-Jan thuis aangekomen hebben we meteen op het terras nog een
paar drankjes gedronken met Franse kaasjes ter voorbereiding op onze eerste golfdag.
Golfdag 1: Zaterdag 13:00 Golf Blue Green Sainte-Maxime
Met daglicht eerst even van het uitzicht genieten; fantastische uitzicht op zee en het vliegveld met de
aankomende vliegtuigen over zee. De baan ligt op een uur rijden van Cagnes-sur-Mer. Op deze baan
zijn buggy’s verplicht (geen overbodige luxe). Het was relatief rustig waardoor we de gehele 18-holes
als 5-bal door de baan konden. De baan is in redelijke conditie en onderscheidt zich door het
fantastische uitzicht op de baai van St Tropez. De dagwinst werd uiteindelijk in de wacht gesleept door
William. Na een evaluatie-biertje snel gedoucht en omgekleed om vervolgens naar St. Tropez te rijden
voor een diner. Eerst een rondje langs de haven gelopen en vervolgens bij een restaurant aan het grote
Jeu-de-Boules plein een uitstekende maaltijd gegeten. Na een terugreis van 1,5 uur kan iedereen naar
bed en wacht een dagje Formule 1 in Monaco.

Formule 1 Monaco: Zondag
Vandaag dus geen golf; voor de afwisseling een aanrader J. Ontbijt en vervolgens naar het treinstation
van Cagnes-sur-Mer om de trein naar Monaco om 10:16 te pakken. Zowel op dat treinstation als later
ook in Monaco (tassen)controle. Hoewel dit station voor Nice ligt was het toch al flink druk en met zo’n
10 stations te gaan valt er nog wat instroom te verwachten. Rond 11:15 in Monaco en vrij snel al in de
gezellige drukte van Monaco waar je overigens ook zonder F1-kaartje kunt rondlopen.
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Op het circuit werd al door een andere autoklasse gereden dus
het motorgeluid was goed te horen. Na wat sfeer opgepakt te
hebben en bananen gekocht te hebben voor een bijpassende
prijs lopen we naar het gebied waar onze kaarten voor zijn
gekocht. Wij hadden kaarten voor Roche, oftewel de rots
waarover de weg naar het paleis loopt. Wij waren echter aan de
late kant en konden vanaf die plek geen goede zichtlocatie
bemachtigen en zijn daarom uiteindelijk teruggelopen naar het
centrum om daar op een plein en terras op schermen de
wedstrijd te bekijken. Later hebben we alsnog een plek langs de
baan kunnen vinden waar je vanaf een trap net over de afzetting
heen kon kijken en, naast het mooie maar harde geluid, ook
kunnen zien hoe snel Formule 1 wagens rijden. Kortom, een
mooi belevenis! Bij terugkomst in Cagnes-sur-Mer even
opfrissen om vervolgens bij de lokale Kebab-tent een broodje te
gaan eten, een stukje over de boulevard te lopen en vervolgens
bij een brasserie aan de boulevard een paar glazen wijn te
drinken ter afsluiting.
Golfdag 2: Maandag 11:00 Golf de La Bastide
Deze baan ligt op een half uur rijden van Cagnes-sur-Mer. Van de 3
banen is deze de meest vlakke en kent weinig bosschage maar wel in
goede conditie. Die dag was het ook nog eens vrij warm en er werd
dus veel water verbruikt. Wederom de dagprijs winst voor William
en er worden plannen gesmeed om er in de avond voor te zorgen dat
William de volgende dag minder goed zal spelen J. Na een drankje
op het terras terug naar Cagnes-sur-Mer. Nadat iedereen zich weer
heeft opgefrist rijden we naar Villeneuve-Loubet Plage waar een paar
karakteristieke appartementengebouwen staan in de vorm van
schepen en daartussen in bevindt zich een binnenhaven met
restaurants er omheen. Hier vinden we niet wat we hadden gehoopt
en rijden weer terug naar Cagnes-sur-Mer en zijn daar bij een TexMex restaurant gaan eten. We kunnen buiten op het terras zitten en
genieten van een uitstekende maaltijd. Daarna nog een afzakkertje
gedaan en de dag weer afgesloten.
Golfdag 3: Dinsdag 11:00 Opio Valbonne
Ook deze baan ligt op een halfuur rijden van Cagnes-sur-Mer. We vliegen vrij laat terug op deze dag
dus wij hoeven ’s ochtends nog niet alles in te pakken en mee te nemen. We ontbijten bij een
koffietentje bij het haventje van Cagnes-sur-Mer en bekijken bij de Visafslag wat de dagvangst is. Na
een groepsfoto op het strand vertrekken we naar de baan.
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De baan en het clubhuis zijn fantastisch en de strijd voor
de overwinning kan beginnen. Met 9 punten
voorsprong op nr. 2 (GertJan) en 12 punten op nr. 3
(Frans) moet het toch kunnen lukken om voor te blijven
staan. De nummers 1, 2 en 3 zitten in dezelfde flight
gevolgd door de potentiele Rode Lantaarndragers. De
eerste 9 gaan niet geheel volgens plan voor William en
de druk neemt toe. Gelukkig herpakt William zich in de
tweede 9 maar toch komt nr. 3 toch nog tot 4 punten
afstand; mooie prestatie maar helaas niet genoeg J.
Nummer 2 weet het gat niet te verkleinen en zo gaat de
eindoverwinning naar William en de dagprijs naar Frans.
Het golfen zit er weer op en via de lokale Chinees in Cagnes-sur-Mer rijden we terug naar het huis van
GertJan om te douchen, om te kleden en tassen in te pakken. Het vliegveld ligt op een kwartier rijden
en na gezamenlijk nog een drankje gedaan te hebben nemen we afscheid van Gert-Jan. De vlucht
vertrekt met vertraging en als gevolg van een paar overactieve Vloggers aan boord is het vrij rumoerig
met een saxofoon optreden in het gangpad. Om 01:00 nemen we afscheid van elkaar op Schiphol en
gaan we ervan uit dat we deze trip over 2 jaar gaan herhalen.
Golftrip4u, bedankt voor het organiseren van de reis en GertJan, bedankt voor het ter beschikking
stellen van de accommodatie en de goede zorg. En uiteraard alle deelnemers bedankt voor de
gezelligheid en het mooie golfspel.
William
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