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Dagverslag 5; 6 april 2022 
De “El Rompido Experience” naar Spanje en meer… 
 
 
De dag waar iedere trip naar uitgekeken wordt en zeker niet omdat 
deze over de helft valt maar meer door wedstrijdvormens des 
gewoontes. De dames tegen de heren. Met als inzet het serveren 
der geneugten van het dessertbuffetterie. Rosita mag en moet zeker 
nog een beetje aan het idee wennen maar komt goed. 
 
De dag begon bij het krieken. Vroeg en bij donker ontbijt om heel 
vlot wakker te worden na gedane zaken op de driving range Sur rond 
de klok van zeventweeenvijftigen. 08.40 de eerste afslag op Sur. 
Mag ook 08.20 uur geweest zijn of van 10 maar we zijn weg. 
 
Heerlijk gespeeld. Nu gebruik ik de woorden van velen. Kan komen 
door de versneld opkomende en daarmee volop blijven hangende 
zon en/of goede drives, chips, nootjes en/of putts. GET IN THE 
HOLE!!! Wat een weelde om rond de klok van twee weer het 
clubhuis te kunnen aanschouwen en de gedachten met daarmee 
verklaarbare handelingen richting een garnalensalade te begeven. 
Ontspanning hoe en waar dan ook. Het zwembad heeft met een 
zonnige aanblik gelukkig weer de (on)nodige aandacht gekregen. 
FOTO! Bij het zwembad, bijna. FOTO! Bij de driving range, bijna. 
Morgen waarschijnlijk beter nieuws. De foto mag er zeker komen 
daar wij onze dank willen uitspreken richting advocaten kantoor met 
als prijsvraag: ”Hoe geheten?” Dit voor de thuislezers met als doel 
een half uur privéles van de meester zelve ter driving range van 
Golfschool Capelle. 
 
Goh…Half 4 alweer en waarschijnlijker 3 over half 4. De warming up 
viert al haar hoogtij onder bezielende leiding van Anita van der Lugt. 
Hulde. We gaan wat persoonlijke wensen invullen met o.a. “De flop 
cq lob ”lachnooitomiemandsdromenwedgeslag. 
“. Er werd een begin gemaakt met 12 bewegingen in ieder geval met 
11 en 12 door middels van het “Balans geeft Controle” principe. 
!7.00 uur ballen rapen. Of toch niet? Met een ineens weer soepel 
aanwezige tred de meesten vertrokken. Het zal inderdaad vijven 
hebben geslagen met de inmiddels vertrouwde all-inclusive 
tendens. De bar is open. Ton blijft achter met Hans. Een genot om 
deze woeste arbeid te mogen aanschouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het diner. Dit om richting prijsuitreiking te gaan en deze heerlijke 
dag met elkander door te nemen. Het verlies werd met opgeheven 
hoofd gedragen, alsmede de desserts richting aanschuifplekken van 
de heren. De kaart van Christien heeft geen doorslag kunnen geven 
deze dag. 
 
Nog even ter overvloedig gedrag van de heren (wat kunnen zij, 
eindelijk een keer, tevreden kijken eigenlijk) de wedstrijd. 
Dames tegen de heren: 249 tegen een respectabel aantal van 179. 
Voor wie? Dat is logisch, zei ooit 1 der groten op deze aarde. 
 
Slag van de Dag 
Betty. Klaar. 
 
Enkele heren achterlatende in de heerlijk zittende bank cq. stoel in 
de buurt van de receptie en bij wegloop bemerkend nog dichter bij 
de bar gebleken, kijken we terug op een zeer geslaagd etmaal. 
 
Tot ziens bij het volgende ontbijt. 
 
Hans & Berry. 


