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Dag 3 de zondag 

 
De pro’s aan slag 
Net ff wat eerder als dat de groep ontwaakt zijn de beide heren 
begeleiders aan het ontbijt om het een en meer op te starten, 
dachten ze. Geen rekening houdende met onze verrassende 
Rene Bauwens, de man met de mooie klokkies die nog op 
zomertijd aan het navigeren zijnde.  
 
Op pad begevend naar de Norte oefenfaciliteiten om vele ballen 
te tappen en het puttcompetitiementaalprogram uit te zetten met 
rode krijtstreep. Vrijwel iedereen aanwezig op afgesproken tijd. 



De meveominitrackman kan zijn danwel haar werk gaan doen. 
De andere helft van de groep kan het 
puttcompetitiementaalprogram eigen gaan maken beginnede 
met stabiliteit. De puttinggreen was mooi gesweept merkte pro 
2 bij binnenkomst. Alle voorbereidingen teniet gedaan… No 
worries. Veel hersteld binnen de limiet van 3,47 minuten. 
 
Winnaars bij dit puttcompetitiementaalprogram zijn en terecht: 
Anneke Sterkenburg 
Ada Visser en 
Geert Geelkerken; 1 en twintig – 2 en twintig… 
 
KOFFIE! 
 
11.09 
De Best-Ball wedstrijd kan haar weg gaan vinden op baan Sud. 
Nog even de spelregels uitgelegd en daar gaan ze. Richting 
hole 18, paaltjes, bomen, water en hindernissen die menig 
golfer nog nooit ervaren heeft. Wat een mooie baan! 
Rene heeft zijn stempel weten te drukken op het geheel met een 
eerste afslag tegen een paaltje van 23 cm hoogte op 14 meter 
en mentaal sterk doorgespeeld. Dit gebeuren ging door tot het 
resultaat met een pitch van 40 meter in een enkele keer in de 
hole. Werkelijk prachtig. Nee, dan Gerda Von Burg; afslag met 
97 meter fairway dan 23 bomen met ontwijkend gedrag en de 
fairway weer weten te vinden op 23 meter lengte. Hulde, nog 64 
meter naar de vlag. Henk die een boom wist te raken midden op 
een fairway, wat een precisie! Ja Henk maakt grote vorderingen 
met als resultaat op 18 een felle inzet des swings om inderdaad 
over een boom te gekomen van wellus 23 meter hoogte 
boomzijn. Het moeras op 12 was nog een dingetje maar een 
goede opstap naar morgen voor meer. Paco die alle aandacht 
opeist van alle gasten op het balcon van Europa ten gronde van 
hole 9. Hanny; de sluitpost der flights vormende met Wilma, Ada 
en Marianne. Hanny heeft met hulp van deze drie dames de 



punten binnen gedragen richting wedtrijdleiding. We moeten het 
echt hebben over Juliette Koemans; een captain van nature, net 
als haar slagen en binnenkomen met een score van 81. Naar 
oordeel van beide pro’s een inbreng van meer dan een APO zou 
mogen bieden. Mersie boekoe! 
 
Het is pas tegen vijven, de sauna is bezet. Mirjam heeft vele 
nieuwe vieze Denen gevonden aldaar, dus kwam in badjaskledij 
richting terazzo voor een glaasje om lucht bij te happen. Gelukt. 
Een gezellig samenzijn dat na een gepassioneerde 
schoonmaak werd vervolgd rond de klok van achten (onze klok 
van 888, Rene) aan de bar om vrijwel direct daarna aan tafel te 
gaan. Eten was smakelijk. 
 
Prijswinnaars 
Daar gaan we weer met Rene, de eerder gememoreerde pitch. 
De heren Ton van der Cammen, Rob Jansen, Paco Vermeulen 
en Rob Jansen met een score van 47 stableford punten. 
 
 
 
Puntjes van aandacht ingefluisterd door El Gefe himself: 
Baanmanagement en zorg voor elkaar! 
 
Thee, koffie en limonade ter afsluiting van een heerlijke dag te 
El Rompido enwel voor allen het Sud gedeelte. 
 
Tot een volgende keer, 
 
 
Hans & Grietje 


