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Dag 2 de zaterdag 

 
Half 9  
Ontbijt, beetje zoeken, van alles proeven, ontdekken, weer 
eerste ervaringen. Het wordt een mooie dag. Dat heb ik al bij het 
ontbijt geproefd. 
 
 
Half 10 
Het clubhuis is gevonden, bekende gezichten worden gedag 
gezegd door de staf. Zoekende gezichten vinden hun weg 
richting nieuwe hotpants, ballen, trolly’s en buggy’s. 
We gaan richting de driving range van Norte. Ballen tappen is 
nog een dingetje maar ook dit zal de komende dagen 
vertrouwder zijn en juist daardoor beter. Pre-shot routine en 
chippen staan op het program. Iets met een 2 en met procenten; 
hoe raak je de bal? “Goed” hoor ik en hoeveel procent goed? 
60% is het antwoord, gek antwoord. Rob Janssen raakt zeker 4 
keer het netje en dan ook nog het netje dat aangemeld was 
voordat de chip gezwaaid was richting het superbe resultaat. Oh 
ja, Paco was er op een gegeven moment ook bij. 
 
Wel koffie, geen koffie, het zijn afstanden die gemaakt moeten 
worden. Met volle tevredenheid. 
 
12 uur nul drie 
De eerste afslagen vliegen door de lucht. Er wordt gelachen, ik 
heb de boer niet gezien maar de kiespijn was zeker hier en daar 
aanwezig. Geeft nix. Dagje inkomen, namen herkennen, Texas 
Scramble op z’n best. 
De staf ziet een birdie gevierd worden als 1. Zo zien we het 
graag naar believen. We groeien en zeker niet alleen door 
ontbijt, lunch en diner maar vooral naar elkaar toe. Het is pas 
dag 2. 
 



Rene raakt een putt zonder in de hole te komen maar wel terug 
over het water. Borden worden uitgetest en andere putts worden 
van behoorlijke afstanden gehoold. Namen die bij deze acties 
horen zijn Gerda, Gini en meer. 
 
Het volledige gratis pakket is al 20 minuten in werking dus 
strijken wij neder op buitenterras. Het evalueren kan beginnen. 
Zo ook geschiedde. Afspraken worden gemaakt en om 20.00 
uur zien wij elkaar weer. 
 
20.19 uur 
Het diner; een lastig verhaal om onder controle te krijgen. Mooie 
horloges gezien en genoeg gesprekstof om deze activiteit met 
een plezierig gevoel af te sluiten. 
 
De eerste echte prijsuitreiking gaat in werking. Rob verdient de 
trainingsprijs van deze dag. Rene doet de slag van de dag, Gini, 
Ton en Paco winnen de wedstrijd. Ton deed meer. 
 
Het buitenterras wordt overgenomen door een deel des groeps 
Von Burg. De dansvloer wordt in het pakket meegenomen net 
zoals de thee, koffie en meer nats. 
 
De zaterdag heeft een goed gevoel opgeleverd met redelijk wat 
zon en veel golfplezier. Hoeveel namen ken jij? 
 
Tot een goedemorgen, 
 
Hans & Berry 


