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From Out of Bounds

H

et enthousiasme is groot.
Waar we ook komen, we
vullen tegenwoordig een
flink deel van de beschikbare
parkeerplaatsen.
Ook de recentelijk gehouden algemene leden vergadering (ALV)
trok veel aandacht. Deze interesse
is wel begrijpelijk, want we maken dit jaar als golfvereniging een
flinke stap vooruit. Die stap was
de reden dat we het afgelopen
jaar onze vereniging flink tegen
het licht hebben gehouden.
Gegevens uit het verleden
gecombineerd met de huidige
ontwikkelingen zijn ingezet om
een zo realistisch mogelijk
toekomstbeeld van onze
vereniging te schetsen. Dit heeft
geleid tot een overzichtelijk document met de titel: 'Grenzen aan
de groei?'. Dit document zal als
een speciale Tee-Time dit jaar
uitkomen.
De discussies die het afgelopen
jaar als gevolg hiervan gevoerd
werden, hadden betrekking op de
vraag: 'wat nu als we (te) groot
worden?'. Wat kan hier de consequentie van zijn op het gebied
van deelname, medewerking van
golfbanen, hanteerbaarheid voor
WCie, financiën etc.? Verschillende scenario's hierover zijn
doorgenomen. Deze scenario's
hadden echter vooral betrekking
op de toekomst en daar viel dit
jaar niet onder. De afspraken die
aan het begin van het jaar met de
verschillende golfbanen zijn ge-

maakt, d.w.z. de ingekochte starttijden, lijken ons voldoende voor
een zorgeloos jaar.
Tijdens de ALV werd echter de
vraag gesteld : 'ligt er een plan
klaar mocht er toch een overschrijving zijn van beschikbare
wedstrijdplaatsen op basis van
ingekochte starttijd'. Hierop
moest met nee worden
geantwoord.
Maar dat is nu rechtgezet. Op de
extra algemene ledenvergadering,
gehouden op 10 april jl. voorafgaand aan de regelavond, is het
voorgestelde wedstrijdprotocol
hierover door de leden unaniem
aanvaard. Het wedstrijdreglement
zal derhalve hierop aangepast
worden. Maar ik wil nogmaals
benadrukken dat de wedstrijdcommissie dit protocol alleen als
laatste noodgreep zal hanteren.
Nu we het toch over de wedstrijdcommissie hebben, wil ik uw begrip vragen voor de enorme klus
die hun te doen staat. Met alle
veranderingen die we nu doorvoeren ligt het zwaartepunt van de
toegenomen activiteiten bij de
wedstrijdcommissie. Een greep
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uit de activiteiten: het maken van
de startlijsten (al dan niet op hcp),
het onderhouden van de relatie
met de golfbaan (wist u dat er na
iedere wedstrijd een fax gestuurd
wordt waarop de golfbaan bedankt wordt voor de service),
qualifying kaarten, markers, het
starten, het uitrekenen van de scores. Door de jaren heen is er een
procedure ontstaan om ook het
diner te faciliteren, maar het gezamenlijk eten is geen verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie.

Over dat laatste nog even dit. Het
gezamenlijk dineren na een wedstrijd is beslist een traditie geworden. Aangezien de animo
hiervoor stijgt, volgen hier nog
eenmaal de spelregels. De WCie
faciliteert, maar de overige
verantwoordelijkheden liggen bij
het restaurant en het individu (u
zelf dus). Ik wil iedereen
adviseren om vooraf zelf
afspraken met het restaurant te
maken, met name over de betalingswijze.

Het is echter geen verplichting
om aan de 'grote tafel' aan te
schuiven. Als u uw maaltijd op
een andere manier wilt regelen,
bijvoorbeeld vóór de
prijsuitreiking, moet u zich vooral
niet bezwaard voelen. De WCie
wil graag het een en ander
faciliteren, maar we zijn een
golfvereniging en 'dat spelletje'
daar gaat het om.
Erik Trommelen

Van de wedstrijdcommissie
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en de eerste twee wedstrijden zitten er al weer op. Toch merk je dat zo
na de winter sommige goede gewoontes weer een beetje vergeten zijn, dus even een reminder.
" Het gebruik van mobiele telefoons in de baan is niet toegestaan. Het is ontzettend vervelend voor je
flightgenoten en het verstoort de voortgang van het spel. Dus niet op de trilfunctie, maar gewoon uit!
Natuurlijk zijn er omstandigheden denkbaar dat je echt bereikbaar moet zijn en dan kun je dispensatie
krijgen, maar altijd na overleg met de betreffende wedstrijdleider. En informeer je flightgenoten even.
" Op sommige banen is roken in de baan verboden. De reden waarom is geheel aan de baan en daar
bemoeien wij ons dus niet mee. Maar omdat we met zijn allen te gast zijn op de baan houden we ons wel
netjes aan het verbod. Voor de meesten van jullie is dat niet echt een probleem, gelukkig.
Dan even iets heel anders. Velen van jullie gaan in mei verzwaard regelexamen doen en zijn al druk bezig om
Qualified kaarten te verzamelen. Als jullie bij de aanmelding voor een wedstrijd vermelden dat je een Qkaart wilt lopen dan zal de wedstrijdcommissie zijn best doen om voor een qualified marker te zorgen. Waar
je zelf voor moet zorgen is een gestickerde kaart. Als je geen kans hebt gezien om 36 stablefordpunten te
scoren vanaf handicap 36, dan kun je deze kaart rustig weer verscheuren. Is het je wel gelukt, dan moet je
deze kaart zelf bewaren tot je er drie hebt. Wat er moet gebeuren zodra je er drie hebt wordt nog nader
bekend gemaakt. En nu we het toch over kaarten hebben, en dit kan niet vaak genoeg herhaald worden:
Zorg dat je je kaart correct en duidelijk invult.
Dit maakt het werk voor de wedstrijdcommissie een stuk gemakkelijker.
Dan nog even over de ZAC avonden. We hebben tegenwoordig anderhalf uur starttijd, maar ook regelmatig
zo tegen de 50 deelnemers. Dat wringt nog steeds een beetje, maar we zullen het er mee moeten doen. Het
betekent dat er om de 7 1/2 minuut een vierbal de baan in moet. En de situatie op Waterland werkt niet echt
mee wat dat betreft, een par drie gevolgd door een korte par vier die door sommigen ook
als een par drie gespeeld kan worden. We zullen dus zelf voor een beetje vlot verloop
moeten zorgen. En dat kan, bij matchplay hoef je niet per se uit te holen als je ziet dat je
tegenstander eigenlijk al gewonnen heeft, je kunt de hole dan ook geven. Ook bij een
eclectic heeft het weinig zin om die zevende of achtste slag toch nog te maken, er komen
nog vele herkansingen. En ook de andere spelvormen staan een vlot verloop niet in de
weg. Een oudhollands spreekwoord zegt: “Hoe meer zielen hoe meer vreugd”. Laten we
dit voor ons zelf waarmaken door vlot te spelen en degenen die na ons starten zo ook een
leuke avond te bezorgen.
De Wedstrijdcommissie
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Prise d’ Eau
Week-up trofee
Waarde meedegollefers ut is der
tog weer fan gekoome Stok is
gefraagt een ferslag te maake fan
de eerste gollefwedstrijd fan ut
jaar de week-up trofee geheete,
ofer die naame sal Stok ut maar
niet meer hebbe want die naame
wille die piegempies fan
bestuursleeje tog niet wijzige, dus
Stok sal sig der bij neer moette
legge. Stok sal u sig affraage wie
is dat ook al weer en dat ken Stok
wel begrijppe ut is al weer so
lang geleeje dat Stok wat fan sig
heb laate hoore dat u sig seffus
niet ken herinnere wie Stok al
weer was, Stok ken u dat niet
kwaaluk neeme. Seeker foor de
niewe leeje sal dat wel effe slikke
weese maar daar mot u maar an
wenne gaat fansellef ken ik u
fertelle.
Stok heb een tijdje in de put
geseete maar ik ken u fanaf deese
plaats wel meedeele dat ut weer
aardig gaat en dat heb Stok niet in
de laatste plaats te danke an se
friende, daar sou Stok nog wel un
eige stuk ofer kenne sgrijffe,
maar dat sou te eemosieneel
worde, wel ken Stok u meedeele
dat ut een slok op een
pikketaanesie sgeelt as je toffe
friende heb.

S

o as Stok reeds heb
aangekondigt was de eerste
wedstrijd de week-up trofee
en werd gehoue op de gollefbaan
Pries-Do en dat legt in de plaats
Gilse-Rije, wel een pokke end rije
maar dan heb ie ook iets moojs,
een fantastiese gollefbaan en se
hebbe daar ook nog us ut
afgeloope jaar een paar gebouwe
uit de bojem gestampt daar ken
Waterland een puntje an suige,
mense wat een entoeraasje.
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Anneke Rijper
Gerda Hogenes
Jan Peter v. Seters
Parminder Sangha
Martin Scholten
Haris Djojosepoetro
Astrid de Haas
Chris Whincup
John Kiene
Ton Hogenes
Ineke v.d. Dries
Dirk Pultrum
Rob v. Dongen
Jeroen Bolk
Manuel Soudant
Henny v. Kesteren
Hans Visser
Ranjit Sangha
Erik Trommelen
Wim Hoogenboom
Peter Burgman
Jelle Kars
Roel v. Iperen
Fred v.d. Steen
Peter v.d. Heijden
Willem Mooij
Jan v. Braam
André Smit
Hans Moulijn
Astrid Snoeks
Jan Snoeks
Willem Vermeij
Ger v. Velzen
Wilma Whincup
Hans v.d. Horden
Arthur Echter
Chris v. Gaans
Jan v. Schaik
Yvonne Heezius
Ignace v. Dommelen
Piet Slaman
Elly Vermeij
Jaap v.d. Eems
Paula v. Schaik
Theo v. Kesteren
Miriam Dries
Nicolette de Haas
Huub Dries
Lia Cornelisse
Han Baarslag
Ruud Lettenmeijer
Rob Heezius
Ingrid Duran
Ria Kil
Pauline v. Gaans
Piet Kil
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Chris, een toffe gooser en friend
fan Stok, had de organisaasie en
dat heb die gooser geweete, Stok
heb begreepe dat der sig 58
mense hadde ingesgreefe, ut mot
niet feel gekker worde ons
kluppie is maar an ut uitdije en
uitdije waar sal dat eindige, maar
gesselug bijft ut wel mense. Foor
de organisaasie breeke
moejlukke tije aan, die mense
hebbe daage werruk om de
mense die sig hebbe opgegeefe
in te deele, de konsekwensie is
follegus Stok wel dat de
organisaasie niet alle fersoeke
fan foorin wille speele en Sjaan
wil persee met Hein speele
kunne hoonereere, fan die dinge
dus dat sal moejluk worde
mense. Maar foorloopig ken een
ieder nog speele en daar gaat ut
tog om niet waar.

B

uite ut feit dat die Chris
alles onder kontrole heb
gehoue had die gooser
ook nog gesorregt foor puik weer
hoewel de koukleumes ut wat
fris hebbe gefonde maar ut heb
in elluk gefal niet gemaajemt
waardoor alle deelnemers met
een droog kloffie sijn
binnegekoome.
Stok heb met ferbaasing sitte
kijke naar de groote groep die
saafes is blijffe nasse en Stok
ken u uit erfaaring fertelle dat ut
eete goed heb gesmaakt. Ofer de
drank sal Stok ut maar niet
hebbe.
Ken Stok u nog als laatste de
uitslag fan de wedstrijd
meedeele, Jan Peter fan Seters
heb de derde prijs gewonne,
Gerda Hoogenes heb de tweede
prijs en Anneke Rijper heb de
hoofprijs gewonne.
Kijk die Anneke en Jan Peter
sein oudgediende en hebbe een
aardig hendiekeppie maar die
Gerda heb dat nog niet en heb der
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eige effe lekker naar boofe
gewerkt en ken der weer op
reekene dat der hendiekep weer
aangepast sal worde, mense Stok
wil jullie fanaf deese plaats
nogmaals felisiteere.
De longust dreef bij de frouwe is
gewonne door de sgoonsuster fan
Hugo en de suster fan Astrid en
se heb de naam fan Nicolet. Dat
mokkeltje golleft een blaauwe
maandag maar ken die bal een
peer geefe waar je u teege segt
kenne we nog feel fan ferwagte.

De longust dreef bij de heere is
weer us gewonne door Parminder,
Longest Drive
Dames Nicolette de Haas
Heren Parminder Sangha
Neary

Parminder Sangha

Beste bruto score
Parminder Sangha

83

ook een friend fan Stok een toffe
gooser maar wel hebberig die
gooser wil altijd winne en hij ken

ut nog ook heb dus ook maar
gelijk de nierie gewonne, hij ken
weer een paar balle an se
fesaamling toefoege.
Allemaal fan harte en
kompliemente fan Stok an die
Whincup goed gedaan joggie ut
was geen kattepis wat je heb
moete orgaanieseere puik gedaan
ouwe.
Stokkie

Speciale aanbieding voor AGV-Shell
************** Le Quartier Latin ****************
Land / Streek
Hotel
Aantal deelnemers
Periode
Accomodatie
Aantal nachten
Verzorging
Greenfees

België / Ardennen
Le Quartier Latin ****
max. 40 deelnemers
vrijdag 15 tot zondag 17 augustus 2003
17 x tweepersoonskamer & 6 x eenpersoonskamer
2 nachten
logies & ontbijt en 2 x 3-gangen diner
2 greenfees
16-08-03
Durbuy GC
vanaf 12:00 uur
17-08-03
Five Nations GC
vanaf 09:30 uur
(genoemde tijden onder voorbehoud)

Prijs

H 273,- per persoon *
* inclusief weekend toeslag GF

Extra

toeslag 1 pers. kamer H 26,- per nacht
buggy H 26 (op Durbuy aangeraden, op Five Nations verplicht)

Toelichting:
Deze offerte is gebaseerd op minimaal 30 deelnemers.
Als we die 30 deelnemers halen dan verzorgt de WCie natuurlijk een keurig wedstrijdprogramma.
Deze aanbieding komt z.s.m. ook nog per e-mail naar u toe, u kunt dan simpel reageren d.m.v. een replytje.
Alle aanmeldingen moeten uiterlijk per vrijdag 9 mei binnen zijn.
Deelnemers moeten minimaal in bezit zijn van GVB.
Degenen die niet beschikken over een doorlopende annuleringsverzekering wordt aangeraden deze bij de reis
te boeken, kosten ca 5.5% van de reissom.
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Nunspeet
Over bomen gesproken
De grove den is een tot 40 m
hoge naaldboom met een afgeronde kroon en onregelmatige
grove takken. De naalden staan
paarsgewijs, wat stijfjes toegespitst op korte loten. De stam is
bedekt met schors, ruw geschubd, grijsbruin van kleur onder aan de stam en oranje rood
boven in de kroon. De boom is
een overlever, winterhard, niet
droogte gevoelig. Een pionier op
voedselarme plaatsen zoals de
zandverstuivingen op de
Veluwe. Als deze beschrijving
bij u een lichte schok van
herkenning teweeg brengt, dan
hebt u een paar dingen niet goed
gedaan. Het betekent dat u op
die zonnige vrijdag in Nunspeet
verzuimd hebt te voldoen aan de
meest elementaire regel in het
golf, namelijk om uw balletje
gewoon recht vooruit te slaan.
Verder heeft er
hoogstwaarschijnlijk een
essentieel element ontbroken in
uw mentale voorbereiding. Zoiets blijft niet ongestraft. Topsport is keihard. Zeker als het
gaat om een evenement dat in
het teken staat van het temperen
van de overmoed van (sommige)
lage handicappers. Als de wedstrijdcommissie bepaalt dat dit
selecte gezelschap maar eens
een wedstrijdje strokeplay moet
spelen, dan weet iedere golfer
dat zijn of haar handicap op genadeloze wijze wordt getest. Een
echte proeve van mentale weerbaarheid: hoe raak je de bal als
je net een par 4 met double
digits hebt afgesloten?
Over het belang van het recht
slaan hoeven we het niet te hebben. Maar hoe prepareren we
ons nu op een dergelijke test.
Dat blijft toch wel een belangrijke vraag. Natuurlijk begrijpen

Stableford
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Duco Bodt
Willem Vermeij
Jeroen Bolk
Manuel Soudant
Henry Kuijper
Henny v. Kesteren
Anneke Rijper
Willem Mooij
Yvonne Heezius
Hans v.d. Horden
Miriam Dries
Ranjit Sangha
Lia Cornelisse
Wim Huysen
Haris Djojosepoetro
Chris Whincup
Dirk Pultrum
Chris v. Gaans
Piet Slaman
Victor Liew
Hans Visser
André Smit
Theo v. Kesteren
Gerda Hogenes
Wim Auee
Roel v. Iperen
Wilma Whincup
Jan Peter v. Seters
Anneke Kuijper
Rob Heezius
Graham Rudrum
Jaap Bakkum
Fred v.d. Steen
Nicolette de Haas
Jaap v.d. Eems
Astrid de Haas
Rob v. Dongen
Ingrid Duran
Ruud Ditmarsch
Fred Berkenhagen
Han Baarslag
Ignace v. Dommelen
Peter v.d. Heijden
Ruud Lettenmeijer
Elly Vermeij
Pauline v. Gaans
Ria Huysen
Berry Kuijper
Piet Kil
Huub Dries
Rufus Retterath
Ria Kil
Reinoud Kil
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we het belang van de juiste
swing, het nut van veel balletjes

slaan en de zinloosheid van dom
geram. Dat alles veronderstel ik
als bekend. Minder bekend is de
inhoud en de vorm van de
mentale voorbereiding.
Gevorderden in dit vak vertellen
je dat je de balvlucht moet
visualiseren en de droge plop van
een geholede putje in je oren
knopen. Allemaal nuttig natuurlijk. Maar er is meer nodig.
Scenario denken zou ik het willen
noemen. Waar het op neer komt,
is dat je je gaat inleven in wat je
op je tocht langs de 18 holes
tegen kunt komen. En dan niet
gewoon met het platte
caddieboekje in de hand. Nee,
meer holistisch, meer spiritueel!
Hoe treed je de baan tegemoet,
hoe is je interactie met de bomen,
hoe communiceer je met het
struweel en al die andere
natuurlijke entiteiten langs de
fairway. Dit op het metafysische
niveau!

B

edenk eens dat je door je
ongecontroleerde afzwaaiers zo maar even op
brute wijze, de energievelden binnendringt van al die levende entiteiten. Besef hoe je de zielen van
oude dennen pijnigt door ze te
raken met dat witte kogeltje. Vele
golfers zijn je voorgegaan in deze
handeling; in hun onwetendheid
hebben ze de stam van zijn
schubben ontdaan, gepolijst als
een vlaggenmast. De boom beroofd van essentiële aspecten van
zijn existentie, hem tot een paria
in het ecosysteem gemaakt. De
boomklever peutert niet meer in
zijn schors en ook voor de boompieper kan hij geen gedekte tafel
meer bieden. Als je je voorstelt
wat dit voor zo’n boom betekent
dan wordt je toch wel even stil.
Ga je anders golfen!
Maar helaas, we denken er niet
over na; erger nog, wij blijven
maar ongegeneerd tegen dat balTee-Time Nr. 109 Pagina 5

letje beuken. Tegen bomen en
dwars door struiken. Pijnlijk en
respectloos!

Strokeplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ineke v.d. Dries
Annemarie Kiene
Wim Hoogenboom
John Kiene
Arend Reinink
Jan Snoeks
Ger v. Velzen
Peter Burgman
Erik Trommelen
Parminder Sangha
Jelle Kars
Ton Hogenes
Martin Scholten
Astrid Snoeks
Jan Paul Couwenberg

73
78
82
83
83
84
84
84
87
91
91
98
99
103
109

Longest Drive
Dames Nicolette de Haas
Heren Manuel Soudant
Neary

John Kiene

Beste Bruto Score
Duco Bodt

95

Ik moet bekennen, deze wijsheid
werd mij ook pas “after the
event“ geopenbaard. Te laat zag
ik de onnatuurlijke naaktheid van
de stammen. Te laat spaarde ik
mijn energie en die van de boom.
Te laat pakte ik het wat
omzichtiger aan. En dat terwijl ik
het had kunnen, sterker nog had
moeten weten. Want de inhoud
van het standaardwerkje op dit
gebied, het boekje “Dialoog met
de Natuur” van Irene van Lippe
Biesterfeld was mij niet
onbekend. Maar ja hoe gaat
zoiets, gefocust op swing,
clubkeuze en course management
vergeet je maar al te gauw de
diepere spirituele aspecten van
het spelletje. Een regelrechte
misser, dus! Dat is ernstig. Zeker
op de Nunspeetse!

Achteraf moet ik constateren dat
ik niet de enige was met een
blinde vlek voor deze materie.
Ook mijn flightgenoten leden aan
inertie van bewustwording. Laat
ik dit toelichten. Fred hanteerde
vanaf de eerste tot en met de laatste tee zijn dikke Bertha. Zoals
bij vele spelers die de hoge status
van single handicapper nog niet
hebben bereikt, leidde bij hem het
gebruik van deze knuppel wel tot
een enorme overdracht van impuls, maar helaas niet altijd tot de
gewenste balvlucht. Fred’s vasthoudendheid moet zeker als moedig worden bestempeld, ofschoon
een wat gevarieerder stokgebruik
misschien toch een wat gunstiger
score had opgeleverd. Het is
hindsight natuurlijk, maar toch….
Onze andere flightgenoot was
Ger. Wij kennen hem allen als
een onverstoorbaar mens. Zoals
verwacht raakte hij door de
aanblik van het geweld dat Fred
ontketende, niet in het minst van
de wijs. Men moet weten dat Ger
niets heeft met hout, zijn passie
ligt bij de ijzers. Hij begon dan
ook met een ijzer 5 en bleef dat
verder de hele middag trouw. Dat
getuigt van inzicht, want hij
raakte gaandeweg zo vertrouwd
met deze stok dat hij er verder
mee sloeg dan wij met ons hout.
Af en toe echter was de
verleiding om ver te willen slaan
ook Ger te machtig. Door toe te
geven aan die zondige gedachte
drong ook hij veelvuldig binnen
in de energievelden van de den,
het krentenbosje en de andere
bosschages. En wat deed ik? Ik
probeerde van alles maar bereikte
veel te laat een toestand die je
stabiel zou kunnen noemen. Mijn
afslagen waren bij tijd en wijle
van een grote schoonheid (al zeg
ik het zelf) maar de frequentie
van deze hoogtepunten liet zwaar
te wensen over. Weinig
voorspelbaar en dus
teleurstellend. Over de score zullen we het verder maar niet hebben. Wij waren als flight op een

voorbeeldige wijze sociaal. We
vloekten slechts af en toe, binnensmonds. We bemoeiden ons
intensief met elkaar en met het
zoeken naar ons eigen of andermans balletje. We spraken elkaar
moed in en overtuigden elkaar dat
we gewoon gekomen waren om
lekker te spelen. Niet om te winnen natuurlijk, nee, we waren gekomen om spelritme op te doen.
Voor het grote werk! Gekweld
door dit milde leed, liepen wij zo
een paar uur in een heerlijk zonnetje over een schitterende baan
en we genoten. Toch wel.

V

oor ons liepen Parminder
en John Kiene, meer
naast dan op de fairway,
voor zover we hen konden
volgen. Hun formidabele
vermogen om met grote halen
snel thuis te komen, werd door
hun excursies in het bos niet
aangetast. Uiteindelijk verloren
we de aansluiting. Wat er achter
ons gebeurde liet zich slechts
raden. Ondanks ons veelvuldig
bezoek aan de flora buiten de
fairway, was ons tempo toch te
machtig voor onze volgers. Zodoende waanden wij ons soms
heel even alleen op de baan. Totdat we na negen holes de file voor
de afslag op de eerste tee ontwaarden. Een gevoel van mededogen met de wedstrijdleiding
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konden we niet onderdrukken.
(jongens, geweldige klus bedankt!) Geheel gesterkt door het
bewustzijn van onze bevoorrechte
positie begonnen we aan de
tweede helft. En het ging allengs
wat beter!
Ook het eind van zo’n avontuur is
interessant. De binnenkomst van
weer een groep ploeteraars is een
film waard. Kenmerken deze
keer: verbrande koppen, zwaar
bezweet, licht ontgoocheld. Maar
dat gold niet voor iedereen! De
uitslag bewijst het. Sommigen
hadden het verdraaid goed door.
Sterker nog, ze maakten echt
fantastisch goede scores.
Prangende vraag blijft dus:
hadden zij wel de juiste voorbereiding? Communiceerden zij met
de bomen of negeerden ze die
simpelweg. Hadden zij weet van
de energievelden of zijn ze niet
eens in de buurt ervan geweest?
Wellicht hebben ze de geteisterde
stammen niet eens gezien! Geen
weet gehad van al die
subtiliteiten. Hebben ze gewoon
recht vooruit geslagen. Zoals het
hoort. Golf is immers een simpel
spelletje. Maken we het soms te
ingewikkeld? Is het dan toch zo
dat meer weten niet gelukkiger
maakt?
Misschien…….

Pin-High Klassement
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
17
18
20
22
24
26
27
28
29
31

Rijper, Anneke
Dries, Ineke v.d.
Bodt, Duco
Bolk, Jeroen
Soudant, Manuel
Hogenes, Gerda
Vermeij, Willem
Djojosepoetro, Haris
Kesteren, Henny v.
Seters, Jan Peter v.
Sangha, Parminder
Scholten, Martin
Kiene, Annemarie
Haas, Astrid de
Whincup, Chris
Kuiper, Henry
Kiene, John
Hogenes, Ton
Mooij, Willem
Sangha, Ranjit
Heezius, Yvonne
Pultrum, Dirk
Horden, Hans v.
Dongen, Rob v.
Dries, Miriam
Cornelisse, Lia
Huysen, Wim
Visser, Hans
Hoogenboom, Wim
Velzen, Ger v.
Trommelen, Erik

37
28
25
24
22
20
20
19
18
18
17
16
15
14
14
14
12
11
11
10
10
9
9
8
8
6
5
4
3
3
2

Nieuwe Leden
James McBrien
Ben Ramakers
Van harte welkom en veel
golfplezier bij AGV-Shell

Arend Reinink
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