“El Rompido Experience”
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Dagverslag 3; 4 april 2022
De “El Rompido Experience” naar Spanje en meer…
Voor nu bij een tijd aangekomen van 0.35 uur en counting. Heerlijke gesprekken
ondervonden aan tafel met heerlijke grechten maar zeker ook tafeldames in deze
vormen. Aan de tafels en banken des receptie en doorgezet richting bar. Welk een
weelde om deze week hier te Spanje te mogen bivakkeren met dit soort van mensen.
Oh ja, ook nog gegolfd, getraind en verkenner vooruit geschoven ter ontdekking van
en voor een nieuwe baan; De Norte. Toch de training ingezet op Sur met putt
oefeningen richting meer stabiliteit en bewustzijn van uitvoeringen van vooral het
brein. Hans hield zich bezig met het bunkerdiploma en ik mag eerlijk vermelden dat
een ieder deze bekwaamheid ten toon spreidde.
Het is na deze inzet alweer 12.00 uur geworden. Buggy’s zoeken, koffie drinken,
lunchpakketten in de bestelling en ons begeven richting de Norte baan. Rene D. wees
ons de weg.
De wedstrijd van deze dag vond plaats met de regelgeving van allemaal afslaan na
presentatie van de starter waarna de beste afslag werd gekozen en dan met eigen
houtje de hole volmaken. Leuk spel. Ik zal dees en genen niet vermoeien met de rest
der regels maar “Erwin Den Hertog tot Kastelein” gewonnen. Ton was de Eerste na de
Beste. Dat ging rap en knap. Genoeg tijd voor verschillende versnaperingen richting
het diner van twintighonderd uur.
Eervolle vermeldingen voor Christine Walravens. Waarom? Geen idee. Puck van der
Wees voor birdie, putt van 19 meter en meer. De heren Rene I. Maarten Visser en Ton
Kooiman voor birdies. Martha en Anita voor doorzettingsvermogende en afslagen met
/voor de heren. Vermeldingsgezind is ook nog dat Berry een approach volbracht van
122 meter. Deze bal is nooit meer gevonden.
De “Slag van de Dag” gewonnen door Rene Ista. Een putt op de 18e op het moment
dat hij er helemaal klaar mee was en door deze afstandelijke houding en daarmee de
ultieme ontspanning bereikend hoorden wij allen het vallen in de hole. Bewijs geleverd;
ontspanning en het brein het zelf laten oplossen. Suukses verzekerd.
De tijd gaat door, het is nu alweer ietsje vroeger. Mooi, morgen een vrije invulling des
tages. Maak plezier!
Knabbel & Babbel.

