“El Rompido Experience”
2 – 9 april 2022

Dagverslag 1; 2 april 2022
De “El Rompido Experience” naar Spanje en meer…
“Starttijden” tussen 03.45 uur en 05.40 uur zorgden ervoor dat een ieder op tijd op
16Hoven aanwezig was om een heerlijke vlucht te aanvaarden.
Met een anderhalf uur tijdverschil en ook weer niet aangekomen en neergestreken op
prachtige kamers van het Precise Hotel te Cartaya, Espagne. D.w.z. 17 van de 19
enthousiaste golfers. 2 talenten waren nog bezig met hun expertise omtrent de kust van
Portugal en Spanje. Resultaat: Overslaan. Dick en Nick dank voor het onderzoeken van.
Dit werd geschreven op 10 november 2012. Niet zo heel lang geleden.
Vandaag was het niet veel anders. We gaan tegenwoordig met een bus zodat eenieder
weldegelijk aankomt op het moment dat aankomen wenselijk is voor elk en zeker de
leiding van deze zeker wetende aankomende onvergetelijke week.
Lunchen in de zon en wel ook met polsbandje voor allen. Zo ook Mireille Tulp. Brood,
brood van de club op elkaar geslagen, patattekes en soep van deze dag zonder ballen.
Heerlijk.

Kamers opzoeken met mondkapjes en in sommige ongewenste gevallen zonder lift. Om
15.00 uur melden bij de receptie. Als 1 groep richting clubhuis en de zon waarnemend
op het gelaat. Hole 1 bezocht als tijdvulling en eindelijk met zachte ogen richting putting
green. Het voelen van het verloop des groens en zoekende naar het laagste punt ter
plaatse deze eerste training doorstaan en zo gelaten. Chippen, chippen en putten. Naar
de bar. De klok heidt 5 en dat is niet tegen dovemansoren laten zien. All-Inclusive
tijdperk is ingegaan.
Diner met een heel voorzichtig dansant als einde van deze enerverende eerste dag te
Espagna. Daartussen in niet geheel onbelangrijk de eerste speeches uit de groep, dus
ook prijswinnaars. Rosita van den Berg mooi gesproken en Els de Jong als winnares van
de putt-wedstrijd kort maar vermakelijk. Hulde!
“Slag van de Dag” is gewonnen door Els.
Zie Instagram; hansvonburggolf en/of Facebook; Hans von Burg.
Alvast een welkome dag gewenst voor morgen,
Uw dienaren; Hans & Grietje.

