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Dag 6 
 
Dat ontbijt weten we nou wel; altijd goed en veel te veel. 
 
De golfdag 
Een korte warming op en beetje inslaan want om 09.30 uur 
wordt de eerste vlucht verwacht op de Norte zonder enig 
oponthoud. Eindelijk zat het weer enigszins tegen daar dan ook 
de mentale weerbaarheid des groeps aan een test onderhevig 
was. No worries. Een ieder min of ietsje meer op tijd om de bal 
richting de vlag van hole 18 te gaan vervoeren. 
 
De wedstrijd 
Best ball dos personas en in bijzondere gevallen waren het er 
tres. (Waar zitten die vervelende accenten met een graaf of die 
met tegu op zo’n Mac laptop…) Afijn, we zijn los. 
Heerlijke dag met steeds vaker een opklaring totdat het zonnetje 
er ook volledig bij was. Half de quarto iedereen binnen. De 
punten zijn verdeeld.  
 
De nummers zien er uit als volgt:  

1. Juliette Zadkine en Ton van der Cammen 40 
 2. Mirjam Verbakel en Henk Spek   34 
 3 De 3 A’s als eervolle vermelding   33 
 
Direct door naar de driving range zoals het een professional 
golfer eigen is om nog wat uurtjes door te brengen aldaar. Ieder 
zijn maar zeker ook haar wensen blootgelegd en de pro’s 
stapten daar gretig op in. We worden beter. Aldus de duidelijke 
resultaten des trainings en de verdeelde punten bij wedstrijden. 
 
 
 
 
 



Hanny heeft meer geputt dan dat er uberhaupt gehoold kan 
worden en zij bleef maar gaan. Hulde en de driving range prijs 
van de dag komt haar toe. Evenals de foto die nog gemaakt mag 
worden. 
 
Henk heeft de video in zijn bezit van de “Slag van de dag”. Wij 
zijn er allen getuige van geweest en onzer families, vrienden en 
kennissen hebben dit doorgestuurde mirakel ook doorgestuurd 
gekregen. Henk, gefeliciteerd! 
 
Kopje koffie of thee na het diner en hier tot daar een drankje 
totdat er gehoord werd dat wij morgen om 08.30 uur gaan 
starten. 
 
Rondom de klok van 22.27 naar de kamers. 
Welterusten en tot morgen. 
 
 
Hans & Berry 


