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Dag 8 
 
Terwijl het muziekmozaiek van Johnny & Rijk uit de speakers 
valt in de ontbijtzaal met “Oh Waterlooplein” komt het een maar 
vooral het ander van de dag van gisteren weer boven drijven. 
 
Eeen prachtige afscheidsavond met teveel speeches, 
bedankjes en te weinig zoenen. Een ieder werd geeerd (nog nix 
gevonden van trema’s en dat soort zaken) met een korte 
beschrijving des ieders personages van Hans. De dagwinnaar 
Hanny kwam binnen met 32 stableford punten en de stille 
krachten van onze groep werden naar voren gehaald daar zij 
zich ongemerkt heel de week bezig hebben gehouden met 
“VERBINDEN”. Gerda von Burg en Rene Bauwens, onze 
profvoetballer, dank voor jullie inzet. 
 
Het personeel van El Rompido kwam steeds regelmatiger een 
kijkje nemen ter onzer tafel. Wij waren blij met deze extra 
aandacht maar helaas bleek dat deze aandacht was gericht op 
het oprotten der dinerzaal want ze wilden gewoon naar huis. Op 
naar de bibliotheek! De rest is history buiten het feit dat wij als 
(be)leiding in ere werden ghouden door Henk Spek met zijn 
charmante assistente Juliette Zadkine. Onze welgemeende 
dank voor deze verering. 
 
Voor de inmiddels achter ons liggende laatste dag hebben wij 
afgesproken. En wel het volgende: 11.00 uur alles bij de 
receptie ook de koffers en onder controle van 2 
veiligheidsagenten ging de groep haar weegs richting downtown 
El Rompido via hole 1, 5 en 7 zo het natuurgebied in. Met 
complete bepakking zoals sandwedge, bal en een gezonde 
dosis positieve instelling. 
 
Beachtraining, lunch en retour. Voor onze meelezers: vraag 
eens naar de belevenizigingen der zandtraining met gepaarde 



foto’s over de leading edge, de zool en de bounce. Heerlijke 
lunch met onwezelijke vissen. Zon en olie. We gaan retour. 
 
Op naar de bus, alles mee, ook Hans.  
 
Een versnelde vlucht, een afscheid van elkaar dat eigenlijk altijd 
zijn plaats doet vinden. Op naar de basis, waar die ook mogen 
zijn. 
 
Mirjam, Geert, Ton, Gerda, Henk, Hendrik, Anneke, Paco, Ada, 
Juliette, Rene, Trudy, Hanny, Marianne, Wilma, Gini, Annie en 
natuurlijk Rob: Dank voor jullie aanwezigheid deze afglopen 
week. Zonder jullie was deze golftrip zeker niet zo leuk geweest. 
(Rob, heb je nu al alle namen?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans & Berry 


