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De flamboyante  golfer Constantino 
Rocca werd beroemd door zijn 
magistrale putt van bijna twintig meter. 
1995, Brits Open op de Old Course 
van St. Andrews. Zinderende spanning, 
het publiek houdt de adem in, John 
Daly en zijn vriendin lachen omdat 
ze denken dat de immens lange putt 
die Rocca moet nemen, onmogelijk 
uitgehold kan worden.  
Rocca putt. Twintig meter is de afstand 
naar de vlag door de ‘valley of Sinn’. 
Deze vallei op hole achttien vlak voor 
de vlag is de blokkade voor veel 
topspelers op deze relatief makkelijke 
hole. Men denkt overigens dat de 
vallei ontstaan is door een geul die liep 
van de stad in de richting van de zee. 
Rocca’s putt is fenomenaal en landt 
strak in de cup. Een play off volgt.
,,Op hole achttien, een korte par 4, zei 
ik tegen mijn caddie, ik maak een twee 
op deze hole. Ik ging met mijn driver 
voor de green en sloeg een perfecte 
drive. Ik zag de bal in gedachten al 
de green oprollen. Helaas landde de 
bal in een divot en stopte hij abrupt. 
Maar ook bij de chip had ik nog steeds 
de gedachte, ik maak een twee, dus 
ik chip hem er in. Toen ik de bal flufte 
dacht ik maar één ding: ik hole hem 
uit. Ik putte uit de valley of Sin. Toen 
de bal in de hole ging, was ik uitzinnig 
van vreugde,’’ vertelt Rocca met 
glinsterende ogen.
De Italiaan liet zich op de grond vallen, 
rolde op zijn buik op de green, verborg 
zijn gezicht in het gras en huilde van 

geluk. De putt bracht hem naar de 
play off tegen John Daly, die Rocca 
uiteindelijk verloor. 

Rocca vs Woods 
Ook beroemd is de sympathieke 
Italiaan doordat hij tijdens de Ryder 
Cup Tiger Woods versloeg in de 
singles in 1997 met 4-2 op Valderrama. 
Rocca, de enige Europeaan die kan 
zeggen dat hij van Tiger Woods won. 
De gevleugelde woorden van menig 
presentator luidde: ‘The Italian rock that 
crushed the Tiger’.
Hij dwong respect af en werd een 
voorbeeld voor onder anderen de 
Italiaanse broers Molinari die zich door 
hem lieten inspireren. De broers zijn 
inmiddels vertrouwde gezichten op de 
tour.  
Rocca: ,,Het was een bijzonder 
gevoel toen ik Tiger Woods versloeg. 
Hoewel ik van Tiger won, wonnen 
de Amerikanen de Ryder Cup. Tiger 
is een bijzondere man. Hij heeft het 
golf veranderd. Door zijn manier van 
doen. Ineens kwam er een grote sterke 
donkere gespierde speler de baan in 
met een enorme uitstraling. Ik was diep 
onder de indruk van hem.’’
Wie op het vliegveld van Venetië 
aankomt, gaat op zoek naar de boot, 
omdat je over het water naar de stad 
moet. Sommige mensen betalen voor 
een watertaxi die je met een bloedvaart 
in Venetië afzet. Maar het gewone 
vervoer per stadsboot is eigenlijk het 
leukst. Toeristen met grote koffers, 

werklieden die terugkeren naar 
hun woonplaats, kinderen met hun 
ouders, ze zien allemaal vanaf de boot 
langzaam de stad op palen aan de 
noordwestoever van de Adriatische Zee 
groter worden.
Het kan bijna niet anders dat je 
verliefd wordt op Venetië. De stad van 
de gondels, het water, de Palazzo’s, 
romantische trappen en de prachtig 
geklede mensen. Want dat is nu 
eenmaal wat Italië zo speciaal maakt, 
de aandacht voor vorm en uiterlijk. Ook 
op de golfbaan zien de mensen er mooi 
uit. De meeste golfbanen hebben leuke 
winkels met vrolijke broeken, rokjes en 
jurkjes volgens de laatste mode.
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‘MIJN KINDEREN ZIJN 
VERLIEFD OP VENETIË’

door Adrienne van der Smagt

Venetië - ,,Golf is de mooiste sport die er is,’’ zegt Constantino Rocca 
,,Vooral hole negentien.’’ Hij lacht en wrijft over zijn bourgondische buik. 
De oud tourspeler uit Italië is onderdeel van een promotie campagne 
voor ‘Golf in Veneto’.  Rocca heeft weinig nodig om uit te leggen hoe 
mooi golf is rond Venetië. ,,Golfen in dit gebied is fantastisch. Prachtige 
uitdagende banen, heerlijke wijn en veel hartelijkheid.’’ lacht Rocca.

Constantino Rocca met dochter 
Chiara, manager van haar vader 
en van de Rocca golfacademy
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Charmante parklandbaan 
,,Yes,’’ roept de uitgelaten Russische 
vrouw en kijkt haar bal lang na. Ze heeft 
een prachtig teeshot geslagen op hole 
één in het midden van de fairway. De 
fairway glooit mooi en ritmisch van links 
naar rechts. Golfbaan Condulmer heeft 
oude doorleefde holes waar je je één 
voelt met de natuur en de historie.  
Golfbaan Condulmer is een 
charmante, interessante en vriendelijke 
parklandbaan. 

 ,,Wat een heerlijke baan,’’ zegt Willam 
Nott uit Ierland. ,,Heel anders dan mijn 
baan eigen baan Enniscrone Golfclub 
in Ierland, een taaie linkscourse. Af en 
toe heb ik behoefte aan banen zoals 
deze in Venetië, groen, strakke fairways 
met hele mooie greens. Venetië is een 
geweldige stad. Mijn kinderen zijn 
verliefd op Venetië. Ze kijken hun ogen 
uit, houden van slenteren en willen elke 
keer naar de Pont di Rialto, één van de 
oudste bruggen van Venetië, tevens 
levensader van de stad. Mijn kinderen 
golfen ook. Zij vinden de golfbanen 
hier heel charmant. De banen zijn 
ook nog eens speelbaar voor elke 

handicap,’’ vertelt Nott.
Degenen die tijd willen maken voor 
een mooie maaltijd zijn in het sfeervolle 
clubhuis van Condulmer aan het 
juiste adres. De lunch is een prachtig 
uitgebalanceerd drie gangen menu. 
Met mooie gerechtjes, zoals twee 
reepjes lasagne met spinazie met 
bechamel saus op een leuk bord. 
Zoon Francesco  
Senior pro en animator Rocca maakt 
van golf een feestje. De Italiaanse 

beroemdheid promoot het golf in 
Venetië en daarmee in heel Italië. Een 
uitstekend idee van ‘Golf in Veneto’ 
om deze hartelijke en vrolijke Rocca in 
te zetten. Hij kan jong en oud met zijn 
passie voor golf aansteken. ,,Mijn liefde 
voor golf is groot. De sport heeft mij 
gevormd. Ik kom uit Bergamo. Toen ik 
van school kwam ging ik op het kantoor 
werken van golfclub Albenza. De 
toenmalige directeur zag dat ik talent 
had en zorgde dat ik pro kon worden 
en mee kon doen met de Tour.’’
Rocca voelde zich destijds nietig 
in het grote golfersveld. ,,Ik sprak 
alleen Italiaans en ik was een hele 

gewone jongen. Maar langzaamaan 
groeide ik in de wereld van de tour.’’ 
De sympathieke golfer is de gewone 
‘jongen’ uit Bergamo gebleven. Hij 
speelt op de Senior tour en het voelt 
voor hem als een mooie opdracht 
om zoveel mogelijk mensen te laten 
golfen. Hij heeft zijn eigen Golf factory 
in zijn geboorteplaats. Dochter Chiara 
is manager, zoon is pro. De familie 
Constantino runt de golfacademy. 
Zoon Francesco speelt op de Pro Golf 
Tour. ,,Francesco heeft een fantastische 
swing. Hij werkt hard om mentaal nog 
sterker te worden. Ik weet zeker dat het 
hem lukt om op de tour te komen, in 
de voetsporen van zijn vader,’’ lacht de 
Italiaanse golfer.
,,Waarom maak je het jezelf zo 
moeilijk,’’ vraagt Rocca aan de amateur 
golfer tijdens een clinic. ,,Hou je swing 
simpel,’’ zegt hij. De leerling verkort zijn 
swing op advies van Rocca en swingt 
door de  bal. Met een rechte streep 
landt de ballen tussen de andere ballen 
op de driving range.  
De jongen lacht: ,,Ja Constantino. ,,Je 
hebt gelijk, nu nog in de baan!’’

Televisie kok Fabrizio Nonis Baker 
Maar niet alleen golfclinics in Venetië 
zijn aan Constantino besteed. 
Lekker eten is één van zijn favorieten 
bezigheden. Om die reden is Rocca 
uitgenodigd voor het kook programma 
van de beroemde Italiaanse culinaire 
journalist Fabrizio Nonis Baker. Hij 
presenteert met Michelin sterren 
kok Giuseppe D’Anquino in een 
mooi hoekje op het terras een 
kookprogramma over echte Italiaanse 
gerechten. De buitenkeuken voor 
show cooking staat in de tuin van 
Verona Golfclub. Vooral de Spaghetti 
Pomodore spreekt tot de verbeelding. 
Weinig ingrediënten, goede pasta en 
vooral veel gevoel. 
,,Four!’’ echoot het in de heuvels van 
golfclub Verona. De baan is spannend, 
heuvelachtig, mooie waterhindernissen 
en spetterend strakke greens. Lastig 
te lezen, maar heel interessant. Een 
heerlijk oud clubhuis met overal leuke 
plekjes.  
Zijn liefde voor zijn geboorteland en 
golf in Venetië steekt hij niet onder 
stoelen of banken: ,,Golf is de mooiste 
sport die er is, vooral hole negentien. 
Iedereen moet hier naar toe komen, 
want je kan hier geweldig golfen, 
mensen ontmoeten, genieten van 
heerlijke wijnen en fantastisch eten.’’ 

Time4golf heeft aantrekkelijke en 
leuke golfaanbiedingen naar het 
gebied rond Venetië. Bel, boek en 
informeer: 023-8200030 of mail 
naar Manuela@time4golf.nl of 
Bert@time4golf.nl. 


