
Senior tour op geweldige 
linkScourSe royal porthcawl
‘het lamsvlees in wales is fantastisch’
royal Porthcawl - ,,Wat ik de mooiste 
hole op royal Porthcawl vind?’’ 
Costantino rocca hoeft niet lang na te 
denken: ,,Hole één,’’ antwoordt hij. De 
italiaanse senior pro rocca heeft veel 
zin in het Senior Open. De italiaan is 
gecharmeerd van het sympathieke 
Wales met zijn prachtige golfbanen. 
Collega senior pro’s uit de wereld 
strijken van 26 tot en met 30 juli neer 
in Wales. Jimenez, tom Watson, John 
Daly, Freddy Couples en bernard 
langer, zijn ook van de partij.

Bernhard Langer zal zich de wedstrijd 
in 2014 nog goed herinneren. Hij 
eindigde als eerste Duitser in Wales 
bovenaan op een buitengewoon 
spectaculaire manier. Toen een 
journalist hem vroeg of hij nog een 
keer op die manier kon winnen, zei 
Langer:,,Heel onwaarschijnlijk. Mijn 
drives waren zo goed dat ik vier dagen 
lang geen enkele pot bunker raakte 
en mijn approach putt was zo dodelijk 
nauwkeurig dat geen enkele drie putt 
maakte. Het gebeurt een paar keer in je 
leven dat alles klopt. ‘’

rOKJeSDaG  
Op een stenen muurtje bij het clubhuis 
van Royal Porthcawl zit een wat oudere 
dame. Het is rokjesdag. Een lichtblauw 
rokje met een witte trui draagt ze. De 
zon hangt vol in de blauwe lucht. Het is 
fris. 
,,Fantastisch weer, ‘’ zegt ze in prachtig 
Engels. Ze wacht op haar vriendin die 
nog in de kleedkamer is.  Voor Neder-
landse begrippen is het te koud voor 
een rokje of korte broek, in Wales den-
ken ze er heel anders over.  
,,De Senior Open wordt hier binnenkort 
gehouden. Ik hoop dat het ook zulk 
mooi weer is, ’’ zegt de dame.
Haar vriendin komt aanlopen, eveneens 
in rok. Samen lopen ze naar de eerste 
tee. Een geweldige afslag om mee 

te beginnen, een tee met uitzicht op 
de hole, bunkers, de baan, het strand 
met rotsen en de baai met golven. De 
dames slaan af. De swing van de dame 
in het blauw rokje blijft als een silhouet 
boven de tee hangen. De bal rolt vlakbij 
de eerste rechter potbunker. Goede 
klap.
 
Golfcourse Royal Porthcawl is een 
geweldige links course, par 71, van 6463 
meter aan de zuidkust van Wales. De 
rough is taai, maar vooral de bunkers 
kunnen dodelijk zijn. Tegelijkertijd is het 
zeer secuur putten op de harde greens. 
De Senior Open is voor vele pro’s een 
geweldige wedstrijd.  
Rocca verruilt in juli zijn woonplaats 
Bergamo voor Wales om het Senior 
Championship te spelen. Rocca houdt 
van Wales. Een goede pot bier en 
geweldige mensen, vindt hij. ,,En het 
lamsvlees in Wales is fantastisch, ik ga 
absoluut lamsrack eten.’’

reNatO ParatOre
De Italiaanse pro Rocca werd bekend 
om zijn monster putt op St Andrews en 
omdat hij ooit Tiger Woods versloeg 
tijdens de Ryder Cup. Rocca is blij met 
de nieuwe boost die het Italiaanse 
golf heeft gekregen door pro Renato 
Paratore die een paar weken geleden 
de Nordea Masters won.  
Rocca: ,,Geweldig dat Renato zo’n 
groot toernooi heeft gewonnen. Hij 
moet nu in zichzelf blijven geloven en 
niks veranderen aan zijn swing. Wat 
hij vooral moet behouden is zijn leuke 
spontane lach.’’  
Rocca runt, naast zijn werk als senior 
golfer, samen met zoon Francesco, 
golfprofessional en Pro Golf tourspeler 
en met dochter Chiara, de Rocca Golf 
Academia in Bergamo. 
Het clubhuis is zoals je op een 
golfbaan in Wales verwacht, gezellig, 

ouderwets, veel donker hout en 
robuuste leren fauteuils. Muren hangen 
vol met foto’s in lijstjes van alle jaren. 
Clubkampioenen en winnaars zijn 
vereeuwigd op grote houten borden 
met gouden letters.
Dat de Senior Open in Porthcawl wordt 
gehouden is voor alle inwoners een 
mooie opsteker. Porthcawl met zijn 
vernieuwde haven heeft, behalve veel 
leuke pubs, ook goede restaurants en 
een mooie wandelpromenade langs de 
baai. 

brieSeNDe PaarDeN 
Ook fietsen, wandelen, paardrijden en 
surfen is aan te raden. Het allermooiste 
beeld in Wales kan je zien op golfbaan 
Pyle & Kenfig, een fantastisch golfbaan 
met spannende holes. Gezinnen die het 
publieke pad nemen over de golfbaan 
met grote surfplanken, ouders met 

kinderwagens en ruiters met briesende 
paarden die wachten tot er is afgesla-
gen.
Als je naar Porthcawl gaat, verblijf dan 
in ‘The Great House Hotel’. Intiem, 
romantisch en helemaal niet groot 
van stuk, wel in kwaliteit. Het hotel 
heeft leuke kamers en ligt in een lieflijk 
straatje met prachtige binnentuin 
waar getrouwd kan worden. Diner is 
geweldig, de mensen die ‘The Great 
Hotel’ runnen, onvoorstelbaar aardig. 
Rocca denkt na over de eerste hole: 
,,Die is nooit hetzelfde. Afhankelijk van 
de wind sla ik een ijzer 5 of een driver.’’  
Rocca heeft meer associaties met 
Wales: ,,Ik ben een groot voetbalfan en 
heb naar de Championsleague finale in 
Cardiff gekeken. Jammer voor Juventus 
maar Real Madrid won, dat is sport.
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