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Deelname XIV La Cala GolfWorld Open - november 2018 
Geschreven door Erik Vonk 

Via Golftrip4u boekten we voor de 4e keer een toernooi 
arrangement naar La Cala de Mijas, gelegen tussen Malaga en 
Marbella in Andalusië. Dit toernooi, dat al voor de 14e keer door het 
La Cala golfresort werd georganiseerd, trekt jaarlijks vele golfers uit 
heel Europa aan die tegen elkaar strijden in de bergen bij Mijas. 
Zoals ieder jaar, was het ook nu weer een  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 ik raad iedereen aan om ook een keer 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, maandag, werd het toernooi ’s avonds officieel gestart 
met een toernooi presentatie en een welkomst 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. 

 

Dag 2: een Texas Scramble 

Op dinsdag werd een Texas Scramble gespeeld, wat een uitstekende 
manier is om kennis te maken met een van de 18 holes banen van het 
resort. Dit jaar was daarvoor de Campo America uitgekozen. Omdat de 
baan nog enigszins nat was van de vele regen de week ervoor, moesten 
de buggies op de paden blijven. De weersomstandigheden waren echter 
uitstekend en de baan lag er verder goed bij. Dit resulteerde in zeer lage 
teamscores. 

 

Dag 3: 1ste individuele wedstrijddag op Campo Asia 

De eerste dag van het individuele toernooi werd gespeeld op de 
Campo Asia golfbaan. Deze baan wordt geacht de eenvoudigste van 
de drie te zijn, maar geeft de speler toch heel wat uitdagingen. 
Met grote hoogteverschillen, de smalle fairways en de snelle greens 
stellen iedere speler, met een hoge of een lage handicap, voor mooie 
uitdagingen. Gelukkig werden alle frustraties aan het eind van de 
ronde door de organisatie weggepoetst met een heerlijke lunch. 
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Dag 4: 2de individuele wedstrijddag op Campo Europa 

Moving day! Diegene die hoopte een wat tegenvallende score 
van de vorige dag hier goed te kunnen maken, kwam veelal 
bedrogen uit. Campo Europa is de moeilijkste van de drie 
banen. De lange holes in combinatie met fairways die bijna 
altijd schuin weglopen, maken het moeilijk om een ‘green in 
regulation’ te raken. Deze dag konden we gelukkig wel met de 
buggy de baan in, wat de ‘speelpijn’ weer wat verzachtte. 

 

Dag 5: 3de en tevens laatste wedstrijddag op Campo America 

De laatste dag van het toernooi werd gespeeld op Campo America. 
Omdat iedereen deze baan al een keer gespeeld had tijdens de Texas 
Scramble, kon niemand zich meer verschuilen achter de smoes dat 
hij of zij de baan nog niet kende. Er werd dan ook hard gestreden 
voor een goede eindklassering, ondanks dat de vermoeidheid wat 
toe begon te slaan. 

Het afsluitende gala diner 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 2018, bleek uiteindelijk Mike Ryan te zijn dezelfde winnaar als in 2017. 
Met driemaal op rij 35 stableford punten bewees hij dat de baan wel degelijk goed te bespelen was. 
Dit betekent voor hem dat hij volgend jaar kosteloos aan dit mooi toernooi mag deelnemen, inclusief 
reis en verblijfkosten. Een heel mooi vooruitzicht! 


