“El Rompido Experience”
2 – 9 april 2022

Dagverslag 2; 2 april 2022
De “El Rompido Experience” naar Spanje en meer…
Wat een dag.
Ontbijten. Acclimatiseren. Verwonderen. Trainen. Lunchen. Spelen. Dineren.
Prijsuitreiking. Drankje. Welterusten.
Misschien wel leuk voor de “meelezers” om een iets wijdere versie te kunnen
aanschouwen om in de sfeer te komen van onze trainingsweek. Bij dezes.
Het zijn de eerste schermutselingen terplaatse om nieuwe ervaringen een plekje te
geven beginnende bij de broodjes met omeletten, yoghurt en fruit. Het ontbijt was
geslaagd.
10.00 uur aanvang training. Dit stond in elk geval dus ook hier in het trainingsboek
geschreven. De phone ging af om 09.43 uur. De heer Rene Islantilla. Wij staan op de
driving range! Mooi verhaal, wij ook over 17 minuten. Enthousiasme wordt zeer
gewaardeerd door de leiding met aanhang. De geheimen van het pitchen en chippen
werden ontrafeld. Uiteindelijk gaat het allemaal om ontspanning. De armen moeten
kunnen bengelen.
Lunch.
Liefst graag met een zonnetje. Onze Spaanse woorden zijn nog wat roestig dus vooral
de lunch werd snel geserveerd, het zonnetje begreep het nog niet helemaal.
13.34 uur Texas Scramble.
Altijd een leuke vorm om elkaar wat beter te leren kennen door overleg over de
golfsituaties maar zeker over het weer in Capelle en rondom de Zeeuwse stranden.
Mochten de gesprekken deze eerste volle dag nog niet vlotten dan kan je je altijd nog
verbazen. Verbazen over een app die bij houdt hoever je slaat met welke club, dit
opslaat en bij het einde van de ronde je clubs weer schoon in de tas laat glijden.Of
zoiets. Wel meerdere powerbanks mee torsen als advies om de informatie te kunnen
verwerken van de gehele ronde van 18 holes. We hebben een winnaar! EMMA,
gefeliciteerd!
En op deze manier van de dag doorbrengen is het 19.42 uur. Een mooie tijd om de allinclusive drankjes te missen voor de laatste flight want het diner lonkt.
Lekker gegeten met een redelijke discipline rondom het dessertbuffet. Dit zal
aangepast worden naarmate de week vordert.Net zoals het lopen in de baan. Wij
verwachten meer buggy’s tegen het eind van ons verblijf te El Rompidipompie.
Prijsuitreiking.
EMMA nogmaals van harte en de “Slag van de Dag” is gegaan naar Hanny. Deze
dame wist haar bal het moeras te laten overbruggen zonder enige stuit of verloren te
gaan.Op de fairway net zoals Martha. Met het geringe verschil van beoordeling dat
Hanny 23 cm verder was uitgerold na een vlucht van 138 meter zekers. Hulde.

Weinig woorden aan toe te voegen. Topdag.
We willen naar bed. Welterusten,
Uw dienaarden.

