
 
1 

Deelname XI La Cala GolfWorld Open Tournament - november 2015 
Geschreven door Erik Vonk 

Via Golftrip4u boekten we een toernooi arrangement 
naar La Cala de Mijas, gelegen tussen Malaga en 
Marbella in Andalusië. Met als uitvalsbasis het VIK Gran 
Hotel Costa del Sol (4 sterren) speelden we mee in het 
La Cala GolfWorld Open Tournament. Dit toernooi, dat 
al voor de 11e keer door het La Cala golfresort werd 
georganiseerd, trekt jaarlijks vele golfers aan uit Europa 
die tegen elkaar strijden in de bergen bij Mijas. 

                          Erwin, Frank, Frans, Erik 

We kozen echter niet voor het La Cala resort als verblijfplaats 
maar, op advies van Golftrip4u, voor het eerder genoemde 
VIK Gran Hotel Costa del Sol, omdat dit aan het strand ligt 
met in de buurt diverse restaurants en bars, zodat we ons 
ook ‘s avonds op loopafstand van het hotel prima konden 
vermaken. Ons hotel was een prima verblijfplaats met 
eenpersoonskamers (bij het La Cala resort moest je voor 
hetzelfde geld een tweepersoonskamer delen!) met goede 
bedden en een uitgebreid ontbijt.      
                    kamer uitzicht bij VIK Gran Hotel Costa del Sol 

Met onze huurauto was het slechts 15 minuten rijden naar het La Cala resort. Het toernooi bleek een 
groot, zeer goed georganiseerd evenement. De golfbanen waren goed onderhouden en lagen er dus 
mooi bij. De organisatie zorgde ervoor dat het de deelnemers aan niets ontbrak. Op wedstrijddagen 
werden er lunchtassen uitgedeeld gevolgd door een zogenaamde ‘light lunch’ wat in feite 2-gangen 
was met een voorgerecht en een hoofdgerecht. Mede door het uitstekende weer waren de 
omstandigheden voor de golfers ideaal om te spelen. De reis, het verblijf en het toernooi zijn ons 
uitstekend bevallen en we kunnen iedereen aanraden om ook aan dit toernooi mee te doen. Voor hen 
die geïnteresseerd zijn in het verloop van het toernooi volgt hierna nog een korte impressie per dag.  

Dag 1: Welkomst dag 

Op de eerste dag werd het toernooi ’s avonds officieel gestart 
met een toernooi presentatie en een welkom diner voor alle 
deelnemers. Het eten (3-gangen) en de wijn (volop kosteloos 
bijgeschonken!) waren heerlijk. Tevens werd de flight indeling 
bekend gemaakt voor de Texas Scramble wedstrijd welke voor 
de volgende dag gepland was.  

                        welkom diner 

Dag 2: een Texas Scramble wedstrijd 

Op dinsdag 24 november begon het toernooi met een Texas Scramble wedstrijd wat een uitstekende 
manier bleek om met teamgenoten bekend te geraken. De flights moesten gezamenlijk de Campo Asia 
course lopen waarbij iedereen steeds verder speelde met de bal die in de beste positie lag. De flight 
met het minste aantal slagen was uiteraard de winnaar. 
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We begonnen de dag met een nog wat lage temperatuur (± 9 graden) en een koude wind. Met enig 
leedvermaak werd dan ook gekeken naar de mensen die in korte broek met T-shirt aan de wedstrijd 
startten. Gaandeweg de ronde steeg de temperatuur door de steeds intenser schijnende zon tot 22 
graden en bleken de zomers geklede golfers het gelijk aan hun 
zijde te hebben. Het was een prachtige dag die werd 
afgesloten met een prima verzorgde ‘light lunch’. Na de 
prijsuitreiking, waarbij bleek dat Frans Gschwind van 
Golftrip4u met zijn flightgenoten de 3e plaats had bemachtigd, 
keerde iedereen weer voldaan terug naar de zijn of haar 
verblijfplaats om zich voor te bereiden op de start van het 
echte, individuele toernooi.                                                                  3e prijs voor de flight met Frans (1e van links) 

Dag 3: 1ste individuele wedstrijddag op de Campo America course 

De eerste dag van het individuele toernooi werd gespeeld 
op Campo America. Op basis van de vooraf opgegeven 
(en gecontroleerde !) handicap heeft de organisatie een 
flight-indeling gemaakt, waarbij eenieder met golfers van 
zijn eigen niveau speelde, hetgeen uiteraard wel zo leuk 
was voor het competitie-element. Campo America bleek 
geen eenvoudige baan te zijn. Deze was zeer heuvelachtig 
en de greens bleken razendsnel. De sterke wind zorgde 

                   drukte op de putting green                        voor nog een extra element om rekening mee te houden. 
Het mooie zonnige weer en de prachtige vergezichten zorgden er echter voor dat eenieder zijn goede 
humeur kon behouden. Aan het eind van de dag bleek slechts een zeer beperkt aantal van de 100 
deelnemers de grens van 30 punten te zijn gepasseerd (naar boven dan). De dagwinnaar had 36 
stableford punten behaald. 

Dag 4: 2de individuele wedstrijddag op de Campo Europa course 

Moving day! Op de 2e dag van het individuele toernooi 
werden de flights ingedeeld op basis van de scores van 
de dag ervoor. Zo speelde je iedere dag met golfers die in 
dezelfde vorm verkeerden als jijzelf. Wie na het spelen 
van de Campo America dacht dat Campo Europa niet nog 
moeilijker kon zijn, kwam bedrogen uit. Dit bleek veruit 
de lastigste baan van de drie op het La Cala resort 
beschikbare 18-holes banen. Grote hoogteverschillen en 
relatief smalle fairways vereisten een precies spel,                hole 16 met de vlag dicht aan het water                . 
hetgeen niet iedereen was gegeven. Er waren daarom veel lage scores deze dag. Desondanks lukte het 
een vrouwelijke deelnemer om met 37 punten de dagprijs binnen te halen. Een goed biertje en de 
geweldige ‘light’ lunch na afloop maakte echter weer veel goed. Iedereen maakte zich op voor de 
slotdag van het toernooi. 
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Dag 5: 3de en tevens laatste wedstrijddag op de Campo Asia course 

De laatste dag van het toernooi werd gespeeld op 
Campo Asia. Omdat iedereen die al een keer had  
gespeeld tijdens de Texas Scramble, kon niemand 
zich meer verschuilen achter het argument dat hij 
of zij de baan nog niet kende. Er werd dan ook hard 
gestreden voor een goede eindklassering, 
alhoewel gezegd moet worden dat de 
vermoeidheid wat toe begon te slaan. Of dat kwam 
door vier dagen achter elkaar te golfen of door de 

                                  Clubhuis La Cala Resort          nachtelijke uitstapjes (met de vele vino’s en 
cervecas ….), is niet meer te achterhalen. Eindconclusie was dat het weer een prachtige dag was 
geweest en dat ook de organisatie van deze toernooi dag weer vlekkeloos verliep. De winnaar van de 
dag had een score van 39 stableford punten behaald. 

Het afsluitende gala diner incl. prijsceremonie dat s ’avonds op de laatste 
dag plaatsvond was weer uitstekend verzorgd met een heerlijk menu en 
goede (onbeperkt beschikbare) wijn. Eindwinnaar en dus de la Cala 
WorldGolf Open Champion 2015, bleek uiteindelijk Grace Lewis te zijn met 
een totaal van 100 stableford punten over de drie wedstrijddagen. Hiermee 
wist ze haar titel te prolongeren aangezien ze ook al de winnaar van de 2014 
editie was. Dit betekent voor haar dat ze volgend jaar kosteloos aan dit mooi 
toernooi mag deelnemen, inclusief reis- en verblijfkosten. Een heel mooi 
vooruitzicht!   


