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 Deadline Tee-Time Nr. 135 
 
Uw verslagen, reisverhalen, 
overzichten, avonturen, roddels, 
kortom: uw kopij is van harte 
welkom bij de redactie. 

 
Er wordt een groot beroep gedaan 
op tolerantie, flexibiliteit, smaak, 
gemeenschapszin en 
saamhorigheid. Is er nog ruimte 
voor persoonlijke wensen? Mag 
het individu nog iets vragen 
zonder dat hij of zij terecht 
gewezen wordt?  
 
Gezien de huidige economische 
ontwikkelingen heb ik, voor alle 
golfleden die meer dan 4 
golfballen per ronde verspelen, 
een persoonlijk verzoek. Als 
tegenprestatie leg ik hieronder uit 
hoe zo’n balletje nu eigenlijk 
precies werkt. 
 
Als je je golfbal met een enorme 
dreun van je tee afslaat, driver 
wel goed vasthouden, dan begint 
je balletje met 2000 tot 4000 
omwentelingen per minuut te 
tollen. Er is een opwaarts effect 
(Bernoulli effect) dat ontstaat 
door de spin van de bal (back 
spin) en het ontstane verschil aan 
luchtsnelheid onder en boven het 
balletje.  

 
Luchtweerstand en zwaartekracht 
zorgen er uiteindelijk voor dat ie 
ook weer neerkomt. Techniek 
bepaalt voornamelijk waar. De 
huidige golfballen bezitten tussen 
de 350 en 450 dimples. Deze 
dimples zorgen tijdens de vlucht 
voor een turbulent laagje lucht om 
de bal waardoor de lucht 
makkelijker en verder om de 
achterkant van de bal heen glijdt, 
waardoor er minder weerstand 
ontstaat en meer lift. Bij een 
gladde bal is er een laminaire 
luchtstroom die veel eerder breekt 
en dus meer weerstand oplevert.  
 
Je kunt niet eindeloos meer 
dimples op je balletje aanbrengen, 
meer dan 500 is al teveel, omdat 
het dan weer op een glad balletje 
gaat lijken. Als je een glad 
balletje perfect zou raken met je 
driver haal je ongeveer 120 meter, 
terwijl het huidige golfballetje 
onder dezelfde condities ruim 260 
meter haalt.  
 
Waar het mij om gaat is de 
techniek. Dat dankzij die dimples, 
de huidige balletjes dus verder in 
bossen, struiken, sloten en OOB 
terecht komen. Wat één en ander 
met mijn verzoek te maken heeft 
zal ik u vertellen.  
 
Uitleg over de verschillende 
typen golfballen zal ik u 
besparen, maar de ‘3-piece ball’’  
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is wel het einde. Mijn verzoek is 
dat u het volgende seizoen met 
SRIXON golfballen speelt. Hard 
van buiten en zacht van binnen, 
als een M&M. Het ‘zachte van 
binnen’ is namelijk KRATON 
polymeer, het clubje waar uw 
voorzitter voor werkt.  
 

Als u een slechte dag op de 
golfbaan heeft, kunt u zich 
troosten met de gedachte dat u 
een ander een groot plezier doet – 
‘’uw verlies is onze toekomst’’ – 
(en ik geef toe, geen 
aantrekkelijke marketing – maar 
het hele plan heeft toch alleen  

kans van slagen als Parminder 
volgend seizoen altijd in de eerste 
flight zit). 
 
Veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen 
 
 

 
 

Rijk van Nijmegen, 9 
oktober 2005 

 
 

Na een lange maar verder voorspoedige reis 
kwam ik ca 10:30 aan op het “rijk van Nijmegen”. 
De laatste paar kilometers hadden mij een goede 
indruk van de omgeving gegeven en beloofde veel 
goeds voor hetgeen ons te wachten stond. Met 3 
oefenswings als warming up begon ik samen met 
Haris en James aan onze 18 holes. Zeker in het 
begin hebben wij maximaal gebruik gemaakt van 
de baan (en omliggende bosjes) maar vrij snel 
daarna lukte het ons om steeds meer gebruik te 
maken van de fairway. Dit leidde niet alleen tot 
een steeds betere score, maar gaf ons ook de tijd 
om te genieten van de schitterende baan. In mijn 
beleving, misschien enigszins beïnvloed door het 
verdere score verloop, is dit een van de mooiste 
banen waar ik ooit  op heb gespeeld. Enfin, aan het 
einde van de dag werden de punten opgeteld en de 
prijzen verdeeld. Via een niet nader genoemde 
sponsor waren er naast de bekende ballen en 
trofeeën ook lekkere alcoholische versnaperingen 
voor birdies, nearies, longest drive, beste score, 
veelbelovend talent, mooiste outfit, toverbal van 
de week etc. Kortom aan het eind van deze dag 
liepen veel mensen vermoeid, voldaan en met de 
armen vol terug naar hun auto voor de terugreis.       
Ik wil naast alle deelnemers, specifiek mijn 
flightgenoten en de wedstrijdcommissie bedanken 
voor deze mooie sportieve dag.  
 

Tot gauw, Coert 
 
 
 

 
 

Geslaagd voor GVB  
 

Atie Lettenmeijer 
Marianne de Jongh 

en 
Roel Bastings 

 

 
 
 

Gefeliciteerd!! 
 
 
 
 

"wist u dat"-jes. 
 
*We intussen dus 15 jaar bestaan (zal niemand 
  zijn ontgaan). 
*Er bij de jubileumwedstrijd iemand zijn driver 
  aan de wilgen probeerde te hangen. 
*Het diner na die wedstrijd bijzonder geslaagd  
was. 
*Er volop ijs als toetje was, zelfs meer dan ene H.  
  op kon. 
*We intussen ook de slotavond alweer achter de 
  rug hebben. 
*Dat diner ook een topper vormde. 
*We intussen ook weer een nieuwe vos hebben. 
*De organisatie na Ahaus alweer volop aan het 
  regelen is voor het volgende najaarsreisje. 
*We misschien dan weer wel met een Frau 
  Feldwebel te maken zouden kunnen krijgen. 
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Uitslag wedstrijd Tee Time Trophy -   
Rijk van Nijmegen, 9 oktober 2005 

 
 

  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 

Coert Abrahamse 
Ingrid Duran 
Frans Lacon 
Erik Trommelen 
Jan van Braam 
Jan Peter van Seters 
Joke Driessen 
Chris Whincup 
Ico van der Born 
Roel van Iperen 
John Kiene - NQ 
Graham Rudrum 
Huub Dries 
Elly Vermeij 
Duco Bodt 
Miriam Dries 
Julia de Vries 
Rob Baardolf - NQ 
Haris Djojosepoetro 
Ranjit Sangha 
Jan van Schaik - NQ 
Arend Reinink 
Lia Cornelisse 
Mark Bax 
Ton Hogenes 
Willem Mooij 
Nanne de Vries 
Rob Heezius 
Marcel Kortekaas 
Parminder Sangha 
Ineke van den Dries 
Ria Kil 
Hellen Boot 
Rob Boelhouwer 
Jaap van der Eems 
Martin Scholten 
Annemarie Kiene - NQ 
Karin Croonen 
Yvonne Heezius 
Martijn Manshande 
Hans Visser 
Wilma Whincup - NQ 
Ignace van Dommelen 
Gert List Nielsen 
Bernard Manshande 
Jules Croonen 
Paula van Schaik 
Ger van Velzen 
Piet Kil 
Hans van der Horden  
Cock van der Hulst 
Pauline van Gaans 
Willem Vermeij 
Erik-Jan Scholten 
Reinoud Kil 

42 
39 
36 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
28 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
17 
17 
17 
16 
15 
15 

25 
20 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 

Han Baarslag 
Anneke Schelvis 
Gerda Hogenes 
Sybrand Ykema 
Wilma Kampschoer 
Tiny Sennema 
James McBrien 

14 
14 
13 
13 
11 
4 

DQ 
 

 
Beste Bruto Score – 84 (Jelle Kars Trophy) 
Erik Trommelen 
 
Birdies: (7)      
Parminder Sangha (2) 
Jan van Braam 
Joke Driessen 
Roel van Iperen 
Arend Reinink      
Martin Scholten 
 
Neary: Joke Driessen 
Longest Drive Dames: Karin Croonen 
Longest Drive Heren: Parminder Sangha 
 

 
 
 

Vossenjacht 21 oktober 2005 
 

Amsterdam verlieten we met droog, zacht  
weer. Onderweg, naar de Hooge Graven golfbaan 
in Ommen, bleef het weer uitstekend voor golfers. 
In Ommen aangekomen, spullen uit de auto 
gehaald en toen begon het te regenen, en met 
bakken viel het uit de hemel. De wet van Murphy. 
misschien? 
Op naar de koffie in het clubhuis waar iedereen 
naar buiten zat te kijken naar “de pijpenstelen die 
naar beneden vielen”. Niets aan te doen! Om iets 
voor 12 uur vertrok de Vos met haar twee 
cohorten (Chris en Ranjit) van de eerste tee. Vijf 
minuten later begon het wat zachter te regenen en 
kort daarna – wonder boven wonder – werd het 
langzamerhand droog! Weg met de paraplu’s en 
regenkleding. Dit word een mooie dag om te 
golfen. 
De baan van de Hooge Graven is mooi. Veel 
bospartijen met hier en daar wat strategisch 
geplaatste plassen. De eerste negen holes hebben 
een meer open karakter, terwijl op de tweede 
negen zit je echt tussen de bomen. En dat is te 
horen aan de tok, tok, tok van de rondvliegende 
ballen van onze jongens die niet recht vooruit 
kunnen slaan. 
 

 
 
 
Maar goed, de wedstrijd is redelijk snel gelopen. 
De eerste flight was binnen 4.5 uur klaar. Het was 
duidelijk dat er een nieuwe Vos zou komen omdat 
de oude Vos niet haar beste dag had. 
Met spanning verzamelde Ingrid de kaarten onder 
het genot van een witte wijn voor de open haard. 
Er was redelijk hoog gescoord – 22 van de 27 
spelers hadden meer dan 36 punten (t.o.v. de 
Vos). Op de derde plaats eindigde Rob Baardolf 
met 48 punten. Tweede was Huub Dries met 52 
punten. Maar de winnaar, met 54 punten, is 
Wilma W geworden die de beker uit handen van 
Ingrid kreeg.  
Deze schitterende dag werd afgerond met een 
heerlijk en gezellig diner waarna iedereen 
huiswaarts keerde. Inmiddels was het weer 
begonnen met zware regen, dus we kunnen 
concluderen dat wat het weer betreft, we geluk 
hebben gehad. 

Haris en Ingrid, bedankt voor het organiseren van 
deze mooi dag. Fam. W zal het moeilijk krijgen 
om het volgende jaar zo goed te regelen.tot 
volgende jaar dus. 

Hawkeye en Little Bertha 
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Mededeling van het secretariaat: 
 
Beste leden, 
 
Het AGV-golfseizoen is afgelopen, en het jaar 
2005 loopt ook ten einde. Resten ons nog de 
nodige administratieve plichtplegingen, en daarom 
vraag ik jullie aandacht voor de volgende zaken: 
 
Volgens de A.S.V. S.H.E.L.L. huisregels loopt het 
lidmaatschapsjaar van 1 januari t/m 31 december. 
Een ieder die zijn/haar lidmaatschap wenst te 
beëindigen, moet dat vóór 30 november kenbaar 
maken. Degenen die op het SRTCA terrein (of een 
andere Shell-locatie) werken, kunnen dat 
rechtstreeks doen bij het ASV middels het aan-
/afmeldings-formulier op de ASV website. Wie 
geen toegang heeft tot het Shell-web kan een 
berichtje sturen naar het AGV club secretariaat 
(AGV-sec@xs4all.nl), dan wordt het van daaruit 
doorgegeven aan de ASV administratie. 
 
Wat betreft de “eindejaars-procedure” van de 
NGF, is het van belang dat wijzigingen in 
persoonlijke omstandigheden ook bekend zijn 
tegen eind november, zodat we in december de 
gegevens die nodig zijn voor de 2006 kaartjes 
kunnen verwerken en doorgeven aan de NGF. 
In verband hiermee verzoek ik jullie dus dringend 
om wijzigingen aan mij door te geven, zoals: 
- lidmaatschap bij een andere golfclub, aanpassing 
home-club, ed., 
- adreswijziging (als je in de loop van 2005 
verhuisd bent en me dat nog niet hebt laten weten), 
- Q-kaarten z.s.m. inleveren, in elk geval de score 
direct per e-mail melden zodat die verwerkt kan 
worden en de correcte handicap op het 2006 EGA 
handicapbewijs komt te staan. 
 
Ik hoop op jullie aller medewerking in deze; dat 
maakt voor mij en de handicap-commissie de toch 
al drukke december periode een beetje 
makkelijker. 
 

Paula van Schaik 
 

 
 
 
 
 
 

Slotavond 2005 
 

Traditigetrouw werd ook seizoen 2005 afgesloten 
met een slotavond. Op vrijdag 28 oktober 
verzamelden bijna 40 AGV leden zich voor de 
laatste keer dit jaar in restaurant de Houten Vier op 
Golfbaan de Hoge Dijk om onder het genot van 
een hapje en een drankje nog even terug te blikken 
op het afgelopen golfseizoen. En het was een 
memorabel seizoen, dat begon met de grote 
overstap van het vertrouwde Waterland naar de 
Hoge Dijk, waarbij de woensdagavond als 
clubavond werd ingeruild voor de donderdag. 
Tevens betekende dat het verwisselen van de 
kookkunst van Gerard voor de keuken van 
restaurant de Houten Vier. Een enkeling dacht er 
nog even met weemoed (?) aan terug; hier zittend 
aan gezellig gedekte tafels met een 3 gangen diner 
in het vooruitzicht in plaats van één van Gerards 
befaamde buffetten.    
De rode draad door de slotavond is de uitreiking 
van alle prijzen waar in de loop van het seizoen 
om gestreden wordt, zoals o.a. de Pin High beker 
(dit jaar spannend tot en met de laatste wedstrijd!) 
en het ZAC matchplay kampioenschap. Maar voor 
hij hiertoe overging, vroeg Chris eerst iedereen die 
niet bij de jubileumwedstrijd aanwezig was 
geweest om even op te staan; er waren kennelijk 
nog Shell-petten overgebleven waar de commissie 
vanaf wilde. Daarna kwamen de diverse bekers en 
andere prijsjes aan bod - het overzicht van alle 
prijswinnaars van seizoen 2005 staat elders in deze 
Tee Time dus dat zal ik hier niet nog een keer 
herhalen. Het was wel jammer dat een aantal 
prijswinnaars, waaronder onze 
matchplaykampioen, niet aanwezig kon zijn om 
z’n prijs in ontvangst te nemen. 
Chris nam gelijk de gelegenheid te baat om z’n 
mede-wedstrijd-commissieleden een fles geestrijk 
vocht te overhandigen als dank voor het verzette 
werk het afgelopen seizoen, en An ZAC werd ook 
nog in de bloemetjes gezet. 
Toen waren zo langzamerhand alle min of meer 
officiële handelingen wel verricht, en kon het diner 
worden opgediend. Daarbij werd ons nog een extra 
glaasje wijn aangeboden door de manager van het 
restaurant, als dank voor de klandizie gedurende 
het hele seizoen. Het diner smaakte voortreffelijk, 
en het dessertbuffet (ja, toch een buffet!) overtrof 
alle verwachtingen. Terwijl we ter afsluiting nog 
een kopje koffie dronken, ontstonden er 
langzamerhand steeds meer lege plekken aan de 
diverse tafels; seizoen 2005 is afgelopen.   

Tot ziens in 2006! 
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