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 Deadline Tee-Time Nr. 119 
 
 Uw verslagen, reisverhalen, 
 overzichten, avonturen, 
 roddels, kortom : uw kopij 
 is van harte welkom bij de  
 redactie. 
  
 Sluitingsdatum voor de  
 eerstvolgende Tee-Time is: 
 
 14 april 2004 

 

Acht jaar lang was dit zijn 
plek............; heeft hij u 
laten meegenieten van 
zijn avonturen; heeft hij 

zijn visie over ‘het leukste 
spelletje dat er is’ met u 
doorgenomen; wist hij soms te 
ontroeren met een scherpe blik 
over saamhorigheid en 
vriendschap; was hij toegankelijk 
voor iedereen. Heeft hij op een te 
jonge leeftijd de strijd moeten 
staken.  
Jelle Kars is op 13 februari op 56 
jarige leeftijd overleden. 
 
Jelle was een vriend en ik kan u 
alleen deelgenoot maken van mijn 
eigen herinneringen aan hem. Hij 
had misschien een wat statige tred 
over zich, maar ik kan u 
verzekeren dat achter die kleine 
pretoogjes en onder die snor een 
ruimhartige lach en een gezonde 
bonk levenslust schuil ging. Op 
menig etentje, uitje, vergadering 
of vakantiereisje wist hij te 
boeien, had hij een mening, een 
pakkende anecdote, een 
overweging, een lied en altijd een 
goed humeur. Hij liet het leven 
niet ongemerkt aan zich voorbij 
gaan en kon volledig opgaan in 
‘het leukste spelletje’. Hij had 
nog zoveel plannen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En of het nog niet genoeg is, 
hebben we op 25 februari ook 
afscheid van onze vriend Ed 
Echter moeten nemen; hij is 75 
jaar geworden. Ed is in 1984 met 
pensioen gegaan en is daarom 
vooral bekend als tennisser en als 
golfer. Ed was lid vanaf het eerste 
uur. Hij was ook de eerste 
winnaar van het Pin High 
klassement. In die tijd bestond de 
eerste prijs nog uit een ‘golfreisje 
voor twee’ naar Hardelot in 
Frankrijk. Deze reis werd ook 
graag aanvaard door zoon Arthur, 
en we weten waar dat toe geleid 
heeft (hcp 9). Ed was jarenlang 
een trouwe verschijning op de 
golfbaan en ik kijk met veel 
plezier terug op onze vele rondjes 
golf die we met de familie Echter 
mochten spelen. 
 
En wat moet je dan nog zeggen. 
Misschien is de kunst van ‘het 
leven’ wel om het mooie in alles 
te blijven vinden en dat ieder 
moment van de dag bewust te 
beleven, opdat er niets verloren 
zal gaan en geen moment van 
geluk onbenut. 
 
Ik wens u veel plezier met ‘het 
leukste spelletje dat er is’. 
 
Erik Trommelen 
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Agenda: 
 
De regelavond is verschoven van 
1 april naar dinsdag 6 april a.s..  
Zoals de vorige keer zal dit 
plaatsvinden in de lezingzaal in 
Overhoeks.  
 

Ledenbestand: 
 
Nieuw AGV leden: Susanne 
Hilgenkamp en Sybrand Ijkema 
Welkom bij de AGV Shell !! 
 
 
 

Golfregel boekje: 
 
De nieuwe boekjes zijn nu 
verkrijgbaar en de AGV zal deze 
beschikbaar stellen.  
 

 

 
 

Ledenbestand 2003 
 
Het ledenbestand volgde ook in 2003 het vertrouwde patroon wat resulteerde in de bekende groei van 
ongeveer 5 leden per jaar. Om precies te zijn: er meldden zich 17 leden aan en 12 af. Daarnaast verloren we 
helaas nog een lid door het plotselinge overlijden van Dirk Pultrum. 
Na al deze wijzigingen stonden er op 1 januari 2004 119 namen op onze ledenlijst, waarvan 21 introducé(e)’s.  
 

Paula van Schaik 
 

 

 
 

Wedstrijd Programma 2004  
 

Datum Baan Starttijd Trofee Wedstrijdleiding 

donderdag 

zaterdag 

donderdag 
(hemelvaart) 

zaterdag 

 

vrijdag 

vrijdag 

donderdag 

 

zaterdag 

zondag 

8 april 

1 mei 

20 mei 

 

12 juni 

 

2 juli 

23 juli 

19 augustus 

 

4 september 

3 oktober 

Prise d’Eau 

Spaarnwoude * 

Nunspeet 

 

Waterland ** 

(SRTCA Open) 

Flevoland 

St. Nicolaasga 

Hoge Dijk  

 

Waterland ** 

Rijk van 
Nijmegen 

11:00 

12:00 

12:00 

 

11:00 

 

11:00 

11:30 

12:00 

 

11:00 

11:30 

Wake Up Trofee 

Cruqqen Cup 

Fore! Uit 

Gulden Cup 

SRTCA beker 

 

Big Wood Trofee 

Oliekan 

Bang On Trofee 

Mooi Weer 

H2O Cup 

Tee Time Cup 

Jelle Kars Trofee 

Chris/Parminder 

Parminder/Willem 

Ger/Chris 

 

Anneke/Willem 

 

Martin/Parminder 

Martin/Chris 

Ger/Anneke 

 

Anneke/Willem 

Chris/Ger 

 
* Ook A- and B-holes voor leden zonder GVB (nog te regelen – hangt af van interesse) 
** Bij deze wedstrijden kunnen ook spelers met baanpermissie meespelen aan de oefenholes 
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Uitnodiging 
 
Alweer de hoogste tijd om uit de winterslaap te ontwaken. 
 
Op donderdag 8 april spelen we vanaf 12:00 uur op golfbaan Prise d’Eau de openingswedstrijd om de  

 
Wake-Up Trofee 

 
Leden in het bezit van GVB of EGA handicap kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd. De maximaal 
aantal deelnemers voor deze wedstrijd is 60. De eerste 60 aanmeldingen zullen gehonoreerd worden. De 
overige aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst op een wachtlijst worden geplaatst. 
 
De wedstrijdleider is Chris Whincup, geassisteerd door Parminder Sangha. 
 
Aanmelden tot uiterlijk 31 maart bij: 
 
Chris Whincup 
020-6959502 of 06-55778882 
pure.magic@12move.nl 
 

 
 
 
Beste leden, 
 
Hier volgt een overzicht van de streef datums voor de Tee-Times in 2004. Bijdragen voor een bepaalde editie 
dienen voor of op de aangegeven KOPIJ datum ingeleverd te worden bij ondergetekende. 
           Julia de Vries 

 
Tee-Time   2004 

 
 
 Kopij inleveren :   Uitsturen :  Nummer  
 
  26 januari   30 januari  117  
  27 februari   01 maart  118  (ALV Tee-Time)  

05 maart  119 
  14 april    16 april   120 
  21 mei    28 mei   121 
  21 juni    25 juni   122 
  06 augustus   13 augustus   123 
  08 september   15 september  124 
  06 oktober   13 oktober  125 
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