Deelname Silver Coast Trophy – juni 2019 (Erik Vonk)
Van 5 tot en met 8 juni 2019 werd in de omgeving van Praia D’el Rey (Portugal) het Silver Coast Trophy
golftoernooi gehouden. Praia D’el Rey ligt ongeveer een uur rijden ten noorden van Lissabon, in de
buurt van de kustplaats Peniche.
Op de avond van 5 juni werden wij welkom geheten in het 5-sterren
Marriott Praia D’el Rey hotel, één van de accommodatie
keuzemogelijkheden van het toernooi. Alle
deelnemers werden
ontvangen met een diner bestaande uit een goedverzorgd buffet. Op deze
manier kregen de deelnemers van het klein opgezette toernooi (in totaal
20 deelnemers) de gelegenheid elkaar te leren kennen.
De volgende dag gingen we van start op de nabij gelegen golfbaan van
West Cliffs. De directie van deze baan doet er alles aan om te worden
opgenomen in de European Tour en dat was te merken ook. Smalle
fairways met veel bosschages aan de zijkanten, moeilijke greens met
veel slope en snelheid i.c.m. het slechte weer in de middag, zorgden voor
veel problemen, verloren ballen en uiteindelijk lage scores. Dit laatste
bleek wel uit het feit dat de hoogste stablefordscore van die dag ‘slechts’
26 was. Mijn score was niet om over naar huis te schrijven en dat doe ik dan ook maar niet.
Desalniettemin was het een mooie ervaring om hier te spelen. De omgeving was prachtig en verzachtte
de moeilijk speelomstandigheden.
De volgende wedstrijdronde was op de ook nabij gelegen Praia D’el Rey
Golf course ‘the place to be(at)’. Het weer was aanzienlijk beter en
daarmee was het optimisme bij de deelnemers weer helemaal terug.
Vol goede moed werd afgeslagen en werd gretig gebruik gemaakt van
de brede fairways en de meer overzichtelijk layout van de baan. De
scores liepen dan ook makkelijk op tot ruim in de 30. Ook hier kon
tussendoor weer volop worden genoten van omgeving. Deze baan
bevind zich nl. vlak langs de Atlantische oceaan, hetgeen op sommige momenten spectaculaire
vergezichten opleverde. In tegenstelling tot de eerste dag kon na deze ronde rustig worden
bijgekomen op het terras van het clubhuis.
Royal Obidos was de golfbaan waar de beslissingen zouden gaan vallen
op de laatste wedstrijddag. Dat was goed gekozen, want qua
moeilijkheidsgraad lag deze precies tussen de twee andere banen in.
Opnieuw konden we genieten van mooi weer en werd er vurig
gestreden voor de eindoverwinning. Althans, door diegenen die
daarvoor nog in aanmerking kwamen. Deze baan is gelegen aan de
Lagoa de Obidos en is nogal waterrijk. Met de juiste strategie was het
echter zeer goed mogelijk om goede scores te behalen en dat werd
dan ook veelvuldig gedaan.
’s Avonds vond in het Marriot Paria D’el Rey hotel tenslotte het afsluitende 3 gangen-diner plaats,
waarbij tevens de winnaar bekend werd gemaakt. Het bleek een vrouwvriendelijk toernooi te zijn
geweest, want de meeste prijzen gingen naar dames. Al met al was het een geslaagd evenement. De
banen waren uitdagend, de omgeving was prachtig en het verblijf uitstekend.
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