Reisverslag Silver Coast Portugal 11-13 maart 2016
Geschreven door Peter Hermeling
Dag 1:
Na weken van voorpret en het online bekijken van de mooie
banen die we zouden gaan lopen was het vandaag: Vroeg
op! Rond 04.00 verzamelden een aantal golfvrienden op
verschillende locaties in Nederland om, al car-poolend, naar
Schiphol te reizen om de vlucht van 6:30 uur te halen.
Iedereen was netjes op tijd gearriveerd, Frans van
Golftrip4U stond keurig te wachten met onze
boardingpasses, dus de piloot kon op tijd vertrekken
richting Lissabon. We waren in totaal met 9 man van
Golfclub De Batouwe en we zaten gezellig bij elkaar in het
vliegtuig. Na onze aankomst in Lissabon moesten we even
wachten op onze huurauto maar we hadden voldoende
speling dus dat was geen enkel probleem.
We kwamen mooi op tijd aan in het prachtige Marriott
Hotel Praia D’El Rey. Omkleden en snel richting de golfbaan
Praia D’El Rey die om de hoek ligt. Snel even geluncht in het
clubhuis en daarna richting driving range om warm te
draaien. De putting greens verraadden al dat de greens
behoorlijk snel waren en dat was voor bijna iedereen
behoorlijk wennen.
Keurig op tijd op de eerste tee box en de pret kon beginnen.
Een aantal prachtige holes langs de zee, in de duinen en
andere holes lagen tussen de vele vakantiewoningen.
De greens waren allemaal super en het weer fantastisch.
Na ruim 4 uur waren we weer terug in het clubhuis.
’s Avonds gezellig met zijn allen gegeten in het hotel en na
deze lange dag hebben we het niet laat gemaakt, temeer
omdat de Royal Obidos op ons lag te wachten de volgende
ochtend.
Dag 2: Royal Obidos (ontworpen door Seve Ballesteros)
Wekker gezet om 7:00 uur, douchen en ontbijten.
Vervolgens de auto in voor een korte rit van 20 minuten
naar de Royal Obidos (8.7 op Leadingcourses.com).
Trolleys geregeld (geen buggy want echte golfers lopen)
en toen naar de driving range, waar je, zoals het eigenlijk
hoort. van het gras afslaat. De greens waren zo mogelijk
nog sneller dan de dag ervoor, dus dat beloofde wat.
Daarna naar hole 10 om van start te gaan. Wat een
schitterende baan is dit! Alles is even goed verzorgd en
er valt werkelijk niets op aan te merken.
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Putten bleek inderdaad weer lastig, dus 3 puts waren geen
uitzondering deze dag. Seve Ballesteros was niet alleen een
fantastische golfer, wat een schitterend ontworpen baan is
dit. Op bijna elke hole is course management erg belangrijk
en kan je de holes op meerdere manieren spelen.
Uiteindelijk hebben we 12½ kilometer afgelegd over een
behoorlijk geaccidenteerd terrein, dus we hebben er ruim 5
uur over gedaan.
Het bier smaakte derhalve des te beter na aankomst in het
clubhuis. Bij zo’n baan verwacht je een chique en duur
clubhuis, maar chique was het wel met prachtig uitzicht over
de baan en zee maar duur helemaal niet.

Aangezien we vroeg gestart waren, hadden we nog enige tijd voor onszelf in het hotel voordat we naar
Peniche zouden gaan voor het diner. De oudjes zijn een middagdutje gaan doen en de anderen hebben
of een mooie strandwandeling gemaakt, een saunaatje gepakt of zijn gaan sightseeën. Ik ben langs de
kust naar Peniche gereden, een mooi plaatsje op een schiereiland met een mooie ruige kustlijn, met
soms hoge kliffen van wel 80 meter.
Om 19:00 verzamelen om af te reizen naar een lokale visrestaurant in
Peniche. We hadden eigenlijk een avondje Lissabon gepland maar een uur
heen en een uur terug vonden we toch een beetje te lang, dus Frans heeft
direct een alternatief dichter in de buurt gezocht. Het werd dus het
visrestaurant Mirandum in Peniche. We hadden 1 niet visliefhebber in de
groep en die kon ons bevestigen dat je in een visrestaurant gewoon geen
vlees moet gaan eten.
Na terugkomst in het hotel toch nog eventjes naar de hotelbar voor een klein
afzakkertje en daarna naar bed.

Dag 3: Dolce Campo Real
De volgende ochtend konden we iets langer blijven
liggen omdat we pas om 11.00 uur moesten afslaan.
De recensies over deze baan waren ook best goed,
maar wat wel opviel was dat veel recensenten
adviseerden om een buggy te nemen. Deze baan lag
halverwege het hotel en de luchthaven dus ’s
ochtends uitchecken en met alle spullen in de auto
naar de golfbaan. Bij de baan aangekomen viel gelijk
weer op dat de Portugezen (anders dan op het
voetbalveld) ontzettend vriendelijke en behulpzame mensen zijn. Ook deze baan was weer een genot
voor de echte golfliefhebber, maar ook pittig qua hoogte meters. Deze baan nam ruim 5½ uur in beslag
dus we hadden geen tijd meer om wat te eten in het clubhuis. Snel terug naar de luchthaven, auto’s
weer inleveren, inchecken en voorbij was de prachtige trip naar de Silver Coast van Portugal.
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Concluderend:
Super leuk gezelschap met Frans als voortreffelijke
reisleider. De Portugezen waren stuk voor stuk erg
gastvrij en vriendelijk. Royal Obidos was de mooiste
baan van de drie. Vlees bestel je niet in een
visrestaurant. Echte golfers lopen en zitten niet in
een buggy. We gaan dit zeker nog een keer over
doen! Golftrip4u heeft topwerk geleverd met dit
“Live Golf to the Max” Silver Coast arrangement en
alles prima georganiseerd!
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