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Dagverslag 7; 8 april 2022 
De “El Rompido Experience” naar Spanje en meer… 
 
 
De laatste volledige dag voor deze uittocht in den lande van 
historisch blijven hangende Franco en pata negra. 
 
Naar gister is gebleken tijdens de Eclectic wedstrijd blijven de putts 
achter, en waarschijnlijker vooral voor de holes. We gooien het 
programma om want wij zijn hier voor de mens en de mens is hier 
niet voor onze zelfverheerlijking. Zo ook geschiedde. 1 uur en nog 
wel 10 minuten daarbij hebben we op verschillende punten gemikt 
op de aandacht der deelnemers. Nog even de driving range op voor 
wat swings en sprints. Ondergetekende zag net aankomend met 
weer 8 mandjes met ballen in de ene hand en met verbazing in de 
ander Ton een sprintje trekken richting het laagste punt van de 
gehele baan. Het bleek dat hij de trolley met tas en accessoires van 
Christien aan het redden was richting laag gelegen bomenpartij. 
Mooi gezicht. 
 
KOFFIE. 
Met daarbij het broodnodige overleg over vertrektijden morgen in de 
vroege ochtend. of iets later omdat de Portugese tijd een uur 
teruggaat. Of vooruit dan kan ook. Na vele jaren aanwezigheid ter 
plekke is het altijd leuk om deze discussie te voeden. Ik sta in elk 
geval zonder schroom om 08.00 uur bij de receptie voor de bus. 
Gedoucht, gegeten en met legere koffers dan op de heenreis. 
 
13.00 uur; de wedstrijd; Stableford. 
Op deze laatste dag had Hans nog wat extra mensen uitgenodigd 
om deelte nemen aan onze spelvreugd. Voormalig deelnemers aan 
de tour kwamen bijpraten met hun idool van vroeger. De familie 
Mulligan lieten zich van hun beste kant zien en de Portugese 
caddies wilden ook in deze huidige tijd niet achterblijven. Wat een 
leuke strijd hebben wij deze dag kunnen ervaren. Zo ook deze helft 
van de leiding. Wat een flight met Cobie, Rosita en Maarten. Zo wil 
je wel ieder jaar 1 keer op de golfbaan vertoeven. De putts bleken 
in de praktijk vooruitgang te boeken. Wat blijkt: Het komt allemaal 
goed, schatje. Als je maar luistert. Erwin werd gehuldigd als winnaar 
met 41 gedreven punten. Geinig. 
 
De Slag van de Dag. 
Om een lang verhaal nog maar eens kort neer te tikken: 
Vraag Erwin op de club hoe zijn ervaring was op hole 18 alsook op 
de andere 17 holes. Het kan even duren. Wij wensen Erwin maar 
vooral Els veel plezier met het vervoeren van deze bokaal richting 
Rijsoorderen velden van vermaak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Diner en Bonte Avond. 
Lekker gegeten. 
In de hal van de receptie na dat lekker gegeten onderdeel, een korte 
evaluatie der spelers met de te mogen verwachten persoonlijke 
aandacht. De koffers zijn 3,2 kilogram op zaterdag weer vertrokken. 
Wat een prijzenfestival maar zeer zeker verdiend. Leuke groep. Een 
dansje downstairs en gestrekt daarna upstairs. 
 
Tot morgen! 
Hans & Berry. 
 
 
 


