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Dag 4 de maandag 

 
Dag 4, dat houdt voor de leiding dat we de groep al wat beter 
gaan herkennen in doen. Het laten laat nog op zich wachten en 
zal naar hoge waarschijnlijkheid de laatste dagen hun intrede 
vinden. 
 
11.00 uur 
De Billy Bunker show kan beginnen. 
Hans als Billy Bunker en de rest van de groep fungeert als 
volleerde figuranten. Altijd weer een leuke maar vooral leerzame 
show. Potloden, markers en tees vlogen de bunker uit. De 
bunkervrees moet toch zeker met 57% afgenomen zijn na deze 
voorstelling en het gevoel van: “ We gaan lekker spelen in de 
bunker!” viert de boventoon. Inhoudelijk: 
de paraplu stand 
3,8 cm voor de bal het zand raken 
laten bouncen.  
U slag; bal op het zand  
V slag; bal in het zand 
Leading Edge, de Zool en 10 tot 14 graden bounce  
Gepassioneerde lef tonen in de doorzwaai lees bounce 
 
Het eerste huis desdrivingrange ervaringen is op orde en zeker 
des set-ups. Eindhouding 3e huis toestand stabiel. We gaan 
dansen, hierbij refererend aan boekje pagina zoveel startende 
met Drie huizen & twaalf bewegingen.  
 
We kunnen nu allemaal, maar zeker Henk in het Nederlansche 
uitleggen wanneer we bouncen en wanneer we toedekken. 
Henk was met zijn bunkerige bunkershot de Drivingrange King. 
 



De Flightscope van Mevo kwam ook uit de kast op de driving 
range. Mooi apparaat. Niet een ieder heeft de kans gehad om 
hiermee te swingen maar Hans weet nu in alle gevallen hoe 
deze apparatuur in basis functioneert. DURF TE VRAGEN! De 
Swing Speed Data Meter topte het geheel af van deze 
ongelofeloze trainingssessie. 
 
KOFFIE! 
 
Baan Sud staat vandaag op het program voor de tweede keer, 
herkenning is aanwezig en de spelvorm heet “Eclectic” 
Medelezers, thuisfronten en onbekenden van deze verslagen 
zijn vaak verbaasd wat dit alles mag inhouden maar bij de 
volgende dames- danwel herendag kan hier uitvoerend over 
gedebatteerd worden. Eclectic dus. Met als winnaars Ton en 
Paco met 23 punten. Ada met 21 een mooie 2e plaats. 
 
Op hole 18 was er voor de dames Gerda, Anneke, Trudy en 
Wilma een “Beat de Pro” hole. De dames zegevierden en de 
clubs van de dames staan morgen schoon aan de start. 
 
Het is al laat, zeker na de evaluatie en met de hulp van de all-
inclusive formule wordt het snel later. 20.30 uur aan tafel! 
 
Bekend verhaal, goed eten, veel afwisseling en een heerlijk 
dessert. Richting bed. Of toch… thee, koffie, limonade? Ok. 
Eentje. Wordt het een dansje erbij, twee, drie en… Los! Leuk 
die onverwachte gezellige wendingen in het leven. Foto’s te 
bekijken bij Marianne te Grevelingenhout. Nee, nee, geen 
zorgen, alles komt door de keuring.  
 
Zo. 22.13 uur, het is mooi geweest. 
 
Tot morgen! 
Billy Bunker & z’n vriendje 


