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From Out of Bounds 
 

 
et  leed dat golfen heet’ – 
zou het affiche kunnen 
zijn voor iedere golfer die 

ontevreden is over zijn eigen 
spelniveau. Er is overigens niets 
mis mee om er naar te streven om 
dat wat er in potentie in zit, ook 
uit te halen. Echter, voordat je aan 
die opdracht begint moet je jezelf 
wel een aantal vragen voorleggen; 
bijvoorbeeld: ‘wat betekent dit 
spelletje voor me’, ‘hoeveel tijd 
heb ik, wat heb ik er voor over’ en 
‘hoe groot is mijn talent’? 
 
Wees gerust, ik ga u niet vervelen 
met gewouwel over spelbeleving 
of andere paradidactische 
fenomenen. Ik zal zelfs het ‘Q’ 
woord niet ‘in mijn pen nemen’. 
Noch zal ik advies geven over het 
hoe, wat en waar van de 
golfswing, sterker nog, u zoekt het 
maar lekker zelf uit.  
 
Vandaag schrijf ik over mijn 
ambitie om vooral lekker een 
simpele amateur golfer te blijven, 
alsof er ooit iets hogers haalbaar 
voor mij zou zijn weggelegd! Ik 
heb mijzelf drie dagen mogen 
verwonderen in het gezelschap van 
golf professionals op een paar 
‘achteraf-baantjes’ in de buurt van 
Lissabon. Hoe ik daartussen 
terecht ben gekomen, mag u gerust 
aan me vragen, maar het is 
interessanter om het even kort 
over de neurale verbindingen van 

een hcp-0, hcp-1 en hcp-3.6 te 
hebben.  
 
Ik kan u alvast verklappen dat de 
reaktie van een golfprofessional, 
wanneer hij een slechte bal slaat, 
niet veel afwijkt van die van een 
zwoegende amateur, zij het dat de 
verbale en vooral non-verbale 
krachtstroom altijd gevolgd wordt 
door een meer dan plausibele 
verklaring waarom de bal niet ligt 
waar ze had moeten liggen.  
 
Maar ze hebben die non-verbale 
blik nodig, terwijl ze oh zo rustig 
blijven. Het zijn 
stimulatieprikkels, een korstondige 
haptonomische kastijding van het 
gemoed: ‘als je nou weet hoe het 
moet, waarom doe je het dan niet’! 
En toch blijft er een tweeslachtig 
gevoel hangen; opgewonden en 
verzuchtend tegelijkertijd. Blij dat 
je op tijd dat vliegje in je rode wijn 
ondekt hebt, maar realiserend dat 
terwijl je haar eruit peutert, zij nog 
een laatste plas doet.  
 
HET MAG NIET MIS GAAN. 
Dat is de druk die iedere Pro 
zichzelf oplegt. Snuffelent in het 
birdie-boekje, luisterent naar de 
wind, de juiste slag oefenen uit het 
arsenaal aan slagen waar ze uit 
kunnen putten (leuke zin hè), de 
concentratie gevolgd door de slag. 
De Pro van Spaarnwoude (Russel 
Broadbent) had zelfs een 
polsbandje doordrenkt met 
parfum; een snufje voorafgaand 
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aan iedere slag om in de juiste 
zone te komen. 
Twee weken voorafgaand aan een 
wedstrijd wordt er iedere dag drie 
uur geoefend op alle onderdelen. 
Mental-training, kracht-training, 
weten wat het effect is wanneer de 
handen wel of niet voor de bal zijn 
vlak voor impact, is zomaar een 
greep uit de gesprekken die ik 
opving tussen de Pro’s. Bij het 
ontbijt, tijdens de lunch, ja zelfs 

tijdens het diner is er maar één 
onderwerp van gesprek. Het leven 
van een Pro is kijken door een 
kokertje, met aan het end die fel 
begeerde handicap. En dan te 
bedenken dat deze mannen niet 
eens tot de top behoren. 
 
Bent u nou niet blij? Bent u nou 
niet ontzettend, ontiegelijk, 
onbeschrijfbaar blij dat u een 
simpele amateur bent. Dat u 

wellicht wel iets van uzelf 
verwacht, maar dat de rest van de 
wereld dat niet doet. Tel uw 
zegeningen en bedenk bij het 
eerstvolgende rondje golf hoe 
lekker het is om je bal de bossen in 
te slaan, om voorts schaamteloos 
verder te kunnen genieten van ‘het 
leukste spelletje dat er is’.  
 

Erik Trommelen 
 

 

Uitslag 
Bang-on Trofee 

      (Hoge Dijk 19 augustus 2004) 

 
  Stableford Pin High 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Martin Scholten 
Ger van Velzen 
Anneke Rijper 
Henry Kuijper 
Kees de Vries 
Jan van Braam 
Willem Mooij 
Coert Abrahamse 
John Kiene 
Arend Reinink 
Anneke Kuijper 
Manuel Soudant 
Cock van der Hulst 
Fred Berkenhagen 
Elly Vermeij 
Ria Kil 
Parminder Sangha 
Ranjit Sangha 
Roel van Iperen 
Ingrid Djojosepoetro 
Erik Trommelen 
Jan Paul Couwenberg 
Duco Bodt 
Yvonne Heezius 
Chris Whincup 
Graham Rudrum 
Annemarie Kiene 
Ineke van den Dries 
Lia Cornelisse 
Wilma Kampschoer 
Julia de Vries 
Haris Djojosepoetro 
Willem Vermeij 

38 
37 
37 
36 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
31 
31 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
26 

25 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

Rob Heezius 
Ton Hogenes 
Jan Peter van Seters 
Fred van der Steen 
Jan Snoeks 
Miriam Dries 
Astrid de Haas 
Berry Kuijper 
Wim Hoogenboom 
Han Baarslag 
Huub Dries 
Astrid Snoeks 
Ruud Ditmarsch 
Peter Burgman 
Rob Boelhouwer 
Ruud Lettenmeijer 
Wim Huysen 
Ignace van Dommelen 
Hans van der Horden 
Hans Visser 
Piet Kil 
Gerda Hogenes 
Paula van Schaik 
Jaap van der Eems 
Ria Huysen 
Anneke Schelvis 
Uitslag kleine baan: 
1. Marijke van Mossel 

26 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
22 
22 
21 
20 
19 
18 
18 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
12 
11 
 

14 
 

Birdies: (5)     Best Bruto Score – 86 
Ton Hogenes     Martin Scholten 
Wim Hoogenboom 
Roel van Iperen     Neary: Wilma Kampschoer 
Arend Reinink     Longest Drive Dames: Astrid Snoeks 
Erik Trommelen     Longest Drive Heren: Graham Rudrum 
 

 
 

 
 
 

Ahaus uitgeprobeerd 
 

p  zaterdag 21 augustus was het zover - 
een weekendje Ahaus in Duitsland (net 
over de grens bij Enschede). Om 16:00 

zaten we al aan een drankje.Het was wel droog 
maar geen terrasweer dus zaten we lekker in 
de Bistro. Acht Shell AGV leden die er even 
tussen uit wilden.  
 
Ahaus heeft een mooi golfcomplex met drie 
negen holes banen direct bij het **** hotel. 
Zondag ochtend hebben we het complex wat 
beter bekeken. Bij de golfshop hebben Hans en 
Lia wat clubs uitgeprobeerd en alhoewel  

 
 
Lia goed met een driver met trampoline effect 
overweg kon, is van aanschaf niets gekomen.  
 
Zondagmiddag hebben wij de West+Zuid baan 
gelopen. De eerste flight met enkel dames 
vertrok onder de toeziend oog van een  
vrouwelijke marchal die het een en ander 
uitlegde…. Het weer werd steeds beter 
waardoor we het na 18 holes allemaal zeer 
warm hadden en daarom dus snel naar de 19e 
hole. De nabeschouwing bracht wel wat pars 
aan het licht maar geen birdies. Elly en Willem 
Vermeij hadden (net aan) de hoogste scores en 

O 
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jawel de mannen hadden in totaal ook wat 
meer stabelford punten dan de vrouwen.  
 
Op zowel zaterdag als zondag avond hebben 
wij genoten van een heerlijk driegangen menu. 
S’avonds aan de bar de Nederlandse prestaties 
tijdens de Olympische spelen bekeken en op 
zowel hun prestaties als de onze geproost!!  
 
Op maandag mochten we om 11:00 starten. 
Helaas was de driving range nog niet open en 
dus had een aantal spelers de eerste 9 holes 
nodig om warm te draaien. De twee, nu 
gemengde, flights hadden wel wat meer moeite 
met obstakels onderweg op de Oost+West 
baan. Op drie holes waren de groundsmen 

bezig met grasmaaien en onderhoud – hetgeen 
ook als een excuus gold…. Ook op deze 
tweede golfdag werd het erg mooi weer en de 
dorst was dan ook weer groot toen wij bij het 
clubhuis aankwamen. De wespen leken ook 
wat actiever te zijn dan voorheen en hadden op 
de 19e hole eindelijk Lia te pakken! 
 
Namens alle flight genoten (Willem, Elly, Lia, 
Hans, Nanne en ikzelf) dank aan Willem en 
Anneke voor het organiseren van dit gezellige 
golfweekend. Zeker voor herhaling vatbaar! 
 

Groetjes 
Julia 

 

 
 

 
Lucky LukeTrofee

 
 
Op woensdag  1 september werd er voor de 
mooie Lucky Luke trofee gespeeld. Deze 
Texas Scramble voor teams van twee personen 
werd gewonnen door het team Ingrid “Belle 
Starr” Djojosepoetro - Wild Bill Vermeij met 
een score van 40 slagen. De combinatie 
Suzanne Hilgenkamp - Sybrand Ykema kwam 
als tweede uit de bus met 41 slagen en het 
team Anneke Schelvis - Jan van Braam als 
derde,  ook met 41 slagen. 
Gezien omstandigheden (slecht conditie van de 
baan en aangepaste speelroute) mogen deze 
scores zeer respectabel genoemd worden.  
Gefeliciteerd – cowboys en cowgirls! 
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Uitslag 
H20 Cup 

      (Waterland 4 september 2004) 
 

  Stableford Pin High 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

Joke Driessen 
Rob Boelhouwer 
Julia de Vries 
Yvonne Heezius 
Roel van Iperen 
Hans Visser 
John Kiene 
Arend Reinink 
Graham Rudrum 
Manuel Soudant 
Anneke Rijper 
Ingrid Djojosepoetro 
Jan van Braam 
Elly Vermeij 
Willem Mooij 
Margareth Koppes 
Ger van Velzen 
Astrid Snoeks 
Lia Cornelisse 
Fred Berkenhagen  
Haris Djojosepoetro 
Suzanne Hilgenkamp 
Ton Hogenes 
Chris van Gaans 
Ruud Ditmarsch 
Duco Bodt 
Henry Kuijper 
Pauline van Gaans 
Jan Snoeks 
Peter Burgman 
Nanne de Vries 
Willem Vermeij 
Jaap van der Eems 
Paula van Schaik 
Hans van der Horden 
Han Baarslag 
Ico van der Born 
Johan Romate 
Ruud Lettenmeijer 
Chris Whincup 
Anneke Schelvis 
Rob Heezius 
Ria Kil 
Piet Kil 
Mark Bax 
Martin Scholten 
Gerda Hogenes  
Wilma Kampschoer 
Jan Hollenberg 
Ria Huysen 
Marcel Kortekaas 
Sybrand Ykema 
Wim Huysen 
Atie Lettnmeijer 
Tiny Sennema 
Erik Jan Scholten 

36 
32 
32 
31 
30 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
27 
27 
26 
26 
26 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
21 
21 
21 
19 
19 
19 
18 
18 
16 
14 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
11 
8 
6 
5 
5 
3 
2 

25 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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Birdies: (1)     Best Bruto Score – 93 
Ton Hogenes     Arend Reinink -  winnaar Mooi Weer Trofee 
       John Kiene 
 
Neary: Gerda Hogenes 
Longest Drive Dames: Yvonne Heezius 
Longest Drive Heren: Manuel Soudant 
 
 

 
 

 
Trammelant op Waterland 

 
 

aterland, oh Waterland, 
Wat is er met je aan de hand. 
Al het hele seizoen 

Zijn je greens niet groen 
Gehavend en geel,  
Ja, zelfs GUR voor een deel. 
Dan helpt moeder Natuur een handje 
En overspoelt ons kikkerlandje 
Met regenwater in overvloed 
Maar dat doet je ook geen goed. 
Je greens herstellen zich nu wel snel, 
Maar sompige fairways belemmeren het spel. 
Onze voeten blijven niet droog, 
En het gras staat veel te hoog, 
Te veel ballen verdwijnen, 
Te hoge scores verschijnen. 
 
Ach, wat een trammelant 
Op dat natte Waterland 
 
Maar het is niet uitsluitend in de baan 
Waar dit seizoen dingen “anders” gaan. 
Nu “onze“ Vasco is vertrokken, 
Komt een nieuwe pro aan de stokken. 
Als hij met de groepslessen wil beginnen 
Moet hij onmiddellijk iets nieuws verzinnen 
Want er komt geen bal uit de automaat 
Dus “putten” is waar les één over gaat. 
Ook bij aanvang van les twee 
Werkt de automaat niet mee: 
Weer geen driving range voor het leren van de 
swing 
Maar naar de Slochterbaan voor praktijkoefening. 
Tenslotte, het doel waar de lessers naar streven, 
Is zich voor het GVB-examen op te (laten) geven. 
Maar ook dan zitten er addertjes onder het gras, 

 
Nee, het is hier niet meer zoals het voorheen was. 
 
Ach, wat een trammelant 
Op het verwarde Waterland 
 
Aan het eind van elke ronde wacht “Hole 19”, 
Maar daarvan hebben we dit jaar ook weinig 
gezien. 
Want Nederland voetbalt in Portugal,  
En daarom sluit de horeca om 7 uur al.    
Geen maaltijd, goed, dat begrijpen we nog wel 
Maar niet eens even een drankje, dat is “vals spel”. 
Ook komt weer de vraag “Eet je vroeg, of liever 
laat”, 
Terwijl bekend is dat het bij ons zo niet gaat, 
Want na ons rondje gezellig ballen  
Eten we ook graag gewoon met z’n allen. 
Het jongste staaltje van klantonvriendelijkheid 
Wordt getoond bij onze H2O-cup wedstrijd. 
Wie na 7 uur nog iets te eten, of koffie wil bestellen    
Kan maar beter spoorslags huiswaarts snellen.  
De koffiemachine staat uit, schoongemaakt, de 
kooktoestellen zijn koud, 
Men vergeet dat je met “Amsterdamse gezelligheid” 
alleen je klanten niet houdt. 
 
Ach, wat een trammelant 
Op het zonnige Waterland 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

W 
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Pin High klassement na 8 wedstrijden 

(tussenstand 6 september 2004) 
 
 
 
Jan van Braam            102 
Roel van Iperen  81 
Ingrid Djojosepoetro  79 
Manuel Soudant   76 
Ger van Velzen  69 
Arend Reinink   69 
John Kiene   68 
Graham Rudrum  65 
Hans Visser   61 
Parminder Sangha  57 
Annemarie Kiene  57 
Anneke Rijper   52 
Willem Mooij   51 
Elly Vermeij   51 
Henry Kuijper   48 
Yvonne Heezius  48 
Ranjit Sangha    47 
Ineke van den Dries  45 
Chris Whincup  43 
Guy van Ipereren  43 
Martin Scholten  42 
Miriam Dries   39 
Jeroen Bolk   35 
Huub Dries   34 
Henny van Kesteren  33 
Joke Driessen   30 
Wilma Whincup  28 
Lia Cornelisse   28 
Margareth Koppes  21 
Pauline van Gaans  20 
Willem Vermeij  20 

 
 
 
 
Kees de Vries   20 
Haris Djojosepoetro  20 
Rob Boelhouwer  20 
Julia de Vries   19 
Jaap van der Eems  19 
Wilma Kampschoer  18 
Erik Trommelen  18 
Jan Peter van Seters  16 
Theo van Kesteren  15 
Chris van Gaans  15 
Rob Heezius   14 
Ton Hogenes   13 
Arthur Echter   12 
Cock van der Hulst  12 
Jan Snoeks   12 
Anneke Kuijper  11 
Fred Berkenhagen  10 
Susanne Hilgenkamp  9 
Duco Bodt   9 
Peter Burgman  7 
Jaap Bakkum    6 
Caroline Ros   6 
Peter van der Heijden  6 
Ria Kil    6 
Astrid Snoeks   4 
André Smit   3 
Gerda Hogenes  3 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Tee-Time Nr. 124 Pagina  8 

 
Uitnodiging 

 
Op zondag 3 oktober spelen we vanaf 11:30 uur op golfbaan Rijk van Nijmegen de wedstrijd om de  

 
Big Wood Trofee (Stableford wedstrijd) 

en 
Jelle Kars Trofee (beste bruto score) 

 
Leden in het bezit van GVB of EGA handicap kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd. Het maximale 
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 Ger van Velzen. 
 
Aanmelden tot uiterlijk 24 september bij: 
 
Chris Whincup 
020-6959502 of 06-55778882 
pure.magic@12move.nl 
 
 

 
 
 
 
 

Grapje... 
 

hey stood at the altar, waiting to be married. 
The bride looked down and saw a set of golf 
clubs at her new husband’s feet. 
 

 “What on earth are you doing with those golf 
clubs?”, she whispered. 
 
“Well”, he said, “this won’t take all afternoon, will 
it?” 
 
 
 

 
 

 

 
Pin High Klassement

 
et nog maar één wedstrijd te gaan, leek het 
me en leuk idee om de stand in het Pin High 
klassement eens onder de loupe te nemen. 

Bovendien vind ik stoeien met cijfers wel grappig, 
en omdat het Pin High klassement wordt opgemaakt 
door de beste 7 scores van elke deelnemer bij elkaar 
op te tellen is het iets ingewikkelder dan gewoon 
even naar de lijst van dit moment kijken. Dus ik ben 
er maar eens voor gaan zitten.  
 

En dan blijkt het dit jaar een spannende 
aangelegenheid te zijn.  
Zag het er na 5 wedstrijden naar uit dat Jan van 
Braam onbedreigd op de eindzege afstevende (met 
in 3 achtereenvolgende wedstrijden een 2e, een 3e en 
weer een 2e plaats), moeten we nu toch constateren 
dat dat “onbedreigd” niet helemaal meer opgaat. 
Sinds de strijd om de Oliekan op de baan van St. 
Nicolaasga sluipt de concurrentie naderbij, met 
name in de persoon van onze sluwe vos (Roel van 
Iperen), die na 5 wedstrijden nog een achterstand 
van 34 punten had, maar het gat inmiddels 

T 

H 
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verkleind heeft tot 21 punten. En ook Ingrid Duran 
heeft met 23 punten achterstand theoretisch nog 
steeds kans de eerste plaats te veroveren, ook al is 
ze nu door Roel naar de derde plaats verwezen.   
Maar als Jan het hoofd koel houdt en zorgt dat hij 
bij de eerste 9 eindigt bij de slotwedstrijd, dan is er 
geen vuiltje aan de lucht en wordt hij onbereikbaar 
voor z’n belagers (Jan heeft al 7 scores, en kan zijn 
totaal van 102 alleen maar vergroten door de 
laagste score uit die reeks te verbeteren. Alle 
achtervolgers daarentegen hebben pas 6 of nog 
minder resultaten in hun optelsommetje, en krijgen 
dus de volledige Pin High score van de 
slotwedstrijd er nog bij - ik zei toch al dat het 
ingewikkeld was). 
Echt spannend is de strijd om de plaatsen 2 en 3, 
want daar zijn in theorie wel een stuk of 8 

kandidaten voor! Uiteraard Roel en Ingrid, die nu 
op die plaatsen staan met resp. 81 en 79 punten, 
maar Manuel heeft met 76 punten maar een kleine 
achterstand en zou dus nog best een plaatsje kunnen 
stijgen. En dan zijn er nog 5 achtervolgers (Ger, 
Arend, John, Graham en Hans V.) die een 
puntentotaal tussen de 60 en de 70 hebben en in 
theorie dus ook nog naar die tweede of derde plaats 
zouden kunnen springen. 
 
Mocht het je nu duizelen van alle getalletjes en het 
gereken, ach, vergeet dat gewoon allemaal maar. 
Het is spannend in het Pin High klassement, dat is 
de boodschap die ik over wilde brengen! 
 

Paultje Puzzel 

 

 
Pin High Birdie klassement na 8 wedstrijden 

(tussenstand 6 september 2004) 
Eagles: 

1 Manuel Soudant 

Birdies: 
4 Graham Rudrum 

  Arend Reinink 

3 Parminder Sangha 

2 Huub Dries 

  Ger van Velzen 

  Arthur Echter 

  Erik Trommelen 

Wim Hoogenboom 

Ton Hogenes 

1 Willem Mooij 

Jan van Braam 

   Jan Peter van Seters 

   Han Baarslag 

   Haris Djojosepoetro 

   Roel van Iperen 

   Hans Visser 

Henry Kuijper 

Chris van Gaans
 


