Reisverslag golftrip Rome juni 2022
Na vele keren van uitstel door o.a. corona was het nu dan eindelijk zover. Wij mochten
weer op reis en een definitieve invulling van onze geplande Rome reis tegenmoet zien.

Vrijdag 24 juni
Na wat geharrewar op Schiphol (4 uur voor vertrek aanwezig …), waar het voor ons
gelukkig redelijk soepel verliep, stapten wij rond 07:15 in een toestel van ‘onze nationale
trots’ voor een vlucht naar Rome. Na een soepele vlucht kwamen wij vroeg in de ochtend
aan en werd de groep compleet gemaakt (een golfer vloog in vanuit Londen de ander vanaf
Rotterdam). Met 9 man sterk waren we er klaar voor en dus op naar ons hotel in een
tweetal zwarte ‘A-team’ minibusjes.
Het hotel Sheraton Rome Parco de Medici**** is een prima hotel dat dit weekend voor ons
als uitvalsbasis zal dienen. De goden waren ons goed gezind en wij konden vroeg inchecken
zodat wij ruim voor 12:40 klaar stonden om de 1e uitdaging aan te gaan: de Castelgandolfo
Golf & Country Club.

Het was warm en droog in Italië en dat was goed te merken. Twee echte diehards gingen
met een trolley lopen (1 daarvan was Erwin of was het nu Edwin) en dat werd afzien voor
ze. De anderen waren wel zo verstandig om met een buggy de baan in te gaan.
Castelgandolfo lag er prima bij en de hoogte verschillen in de baan maken het wat lengte
gevarieerd en uitkijken geblazen. Het clubhuis lijkt gehuisvest in een kasteel en de sfeer
is apart maar wel bijzonder. Afsluitend met een biertje en uitkijkend over de baan gaf ons
een heel bevredigend gevoel.
Terug naar het hotel waar wij ’s avonds getrakteerd werden op een welkomst diner van
het hotel. De antipasta, de prosecco, de espresso, de grappa, alles smaakte even goed.
Aangezien we een heel lange dag hebben gehad ging iedereen vroeg naar bed.

Zaterdag 25 juni
Vol verwachting klopt ons hart want op deze dag stond de Ryder Cup 2023 baan op het
programma! Bij aankomst op de Marco Simone Golf & Country Club valt ons op dat er nog
volop voorbereidingen worden getroffen. Zo ook de driving range, compleet nieuw en niet
te betreden. Op diverse plekken merk je dat er nog aardig gesleuteld moet worden om
alles in orde maken. Maar al met al een mooie aangelegde baan met veel potentie en welke
zeker een uitdaging zal zijn voor de teams (vooral voor de USA  !).
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Na ons golfrondje en een ritje van iets meer dan 30 min terug naar het hotel, maken wij
ons op voor het avondprogramma. Een taxirit van ongeveer 30 min brengt ons midden in
Rome waar de keuze groot is wat betreft restaurants en de mensen in het algemeen zeer
vriendelijk zijn. Echter een tafel voor 9 man is best wel een dingetje midden in de stad
maar uiteindelijk hebben wij een leuk restaurant gevonden met een tafel aan de straat en
prima eten en drinken.

Zondag 26 juni
Na een welverdiende nachtrust begon onze dag (niet al te vroeg) met een ontbijtje in de
hoteltuin. De zon brandde al volop dus toch maar alvast de schaduw opgezocht. Daarna
op naar de volgende golfbaan: de Parco de Medici Golf Club.

Deze baan ligt aan de achterzijde van het hotel. Het leek dichtbij maar het is toch
verstandig om de hotel shuttlebus naar de golfbaan te nemen. Binnen 10 min staan wij in
het clubhuis die de oudheid van de golfbaan ademt. Alles herinnert je aan vroegere tijden
en het is een beetje ‘kruip door sluip door’. Zelfs in de baan zijn er opgravingen (hole 9).
En op hole 11 de verrassing: officieel een par 4 maar doordat er de vorige avond een
bruiloft was geweest was het nu in lengte een lange par3 geworden.
Na een verfrissende douche in het clubhuis weer op naar de luchthaven waar eenieder zijn
weg vervolgde en iedereen, met iets mindere vertraging dan de andere, weer veilig thuis
arriveerde.
Ik kijk terug op een leuk weekend met als eindwinnaar Erwin/Edwin met 95 stb over drie
wedstrijddagen. Mannen bedankt en op naar onze volgende golftrip!
Henrico Chin
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