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Deadline Tee-Time Nr. 137
12 juni 2006
Uw verslagen, reisverhalen,
overzichten, avonturen, roddels,
kortom: uw kopij is van harte
welkom bij de redactie.

From Out of Bounds

I

k wil deze ‘’out of bounds’’
graag opdragen aan een goede
(golf) vriend en
buitengewoon plezierig man.
Een man met een groot hart, een
grote glimlach, een groot gevoel
voor gevoel en tekst, vooral voor
Amsterdamse smartlappen, een
grote snor, en een vermogen om
relativering en gezelligheid
genuanceerd te combineren.
Een man waar het ‘’woord’’
vriendschap de slagader van het
leven is. Een Japans spreekwoord
luidt: “Als een vriend ons
vergezelt is geen weg te lang”.
Dat heb ik persoonlijk (letterlijk)
meerdere malen op uiterst prettige
wijze met hem mogen ervaren. Of
het nu in een camper naar
Frankrijk was of een trip naar
Florida, het leven lachte je altijd
toe. Ware vrienden herkent men
niet aan hun oprechte medelijden,
maar aan hun oprechte vreugde
om een anders geluk.

wel nu, uit ervaring weet ik dat
deze vriend u een avond kan
onderhouden met aandoenlijk
gezongen nummers van wijlen
volkszanger nr. 1. Helaas Martin,
ik kwam niet verder dan deze
uitspraak: ‘’Als ik een zoen krijg
ben ik al verliefd”.
Ik ga mij opmaken voor een
lekker feestje, want op vrijdag 19
mei trouwen Martin Scholten en
Tiny Alderden. Ik verheug me nu
al op ‘’Paradise by the dashboard
light”.
Martin en Tiny, ik wens jullie een
prachtige dag toe en mijn
oprechte wens voor veel en
langdurig geluk. En verder……
Veel genoegen met het leukste
spelletje dat er is.
Erik Trommelen.

Deze vriend staat op het punt om
een nieuwe stap in zijn leven te
maken. Hij heeft het al zo ver
geschopt dat zijn aanstaande
vrouw het GVB examen is
gepasseerd. Er is dus niets mis
met het oplijnen, om maar eens
een golfterm te gebruiken.
Ik ben op zoek gegaan naar een
uitdrukking over liefde. Om
precies te zijn, een uitdrukking
over liefde gemaakt door Andre
Hazes. Waarom speciaal Hazes
zult u zich misschien afvragen,
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Uitslag wedstrijd Cruqqen Cup
Spaarnwoude
29 april 2006
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

Ingrid Duran
Rob Heezius
John Kiene
Arend Reinink
Astrid de Haas
Willem Vermeij
Ria Kil
Annemarie Kiene
Cock van der Hulst
Manuel Soudant
Graham Rudrum
Suzanne Hilgenkamp
Chris Whincup
Parminder Sangha
Yvonne Heezius
Ruud Ditmarsch
Wim Hoogenboom
Roel van Iperen
Haris Djojosepoetro
Arthur Echter
Rob Baardolf
Huub Dries
Martin Scholten
Casper de Groot
Wim Huysen
Jaap van der Eems
Hans van der Horden
Elly Vermeij
Jan Peter van Seters
Ignace van Dommelen
Erik Trommelen
Wilma Whincup
Hellen Boot
Ranjit Sangha
Ger van Velzen
Ineke van den Dries
Duco Bodt
Peter Burgman
Willem Mooij
Ria Huysen
Jan van Braam
Frans Lacon
Jan van Schaik
Margaret Koppes
Anneke Rijper
Miriam Dries
Lia Cornelisse
Paula van Schaik
Gerda Hogenes
Tiny Sennema
Han Baarslag
Joke Driessen
Wilma Kampschoer
Anneke Schelvis

Stableford
38
37
36
36
36
35
35
34
34
33
33
33
33
32
32
32
31
31
30
29
29
29
28
28
28
28
27
27
27
27
26
26
25
25
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
21
21
20
20
19
19
18
17
17
17

Pin High
25
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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55
56
57
58
59

Sybrand Ykema
Piet Kil
Erik Jan Scholten
James McBrien
Ton Hogenes

15
15
14
12
DNF

Best Bruto Score – 85
Arthur Echter
Parminder Sangha
Birdies
Arthur Echter (3)
Wim Hoogenboom (2)
Parminder Sangha
John Kiene
Neary: Arend Reinink
Longest Drive Dames: Yvonne Heezius
Longest Drive Heren: Arthur Echter

Verslag Cruqqen Cup

Zaterdag 29 april kwam de koningin bij ons
in Almere aan een dichte deur, want er moest
worden gegolft. De weerberichten waren
zodanig dat we op het ergste voorbereid
waren: shirtje, polootje, fleecetrui,
windbreaker, winterbroek en regenpak gingen
allemaal aan/mee naar Spaarnwoude, als het
even kon in een oranje kleur. Onderweg
kwamen we inderdaad nog in een stevige bui
terecht. Gelukkig kan het dan alleen maar
meevallen en dat deed het ook. Er stond een
koude wind, maar het zonnetje liet zich ook
niet onbetuigd. En het regenpak kon zelfs in
de tas blijven!
Behalve deze meevallende
weersomstandigheden, zorgden mijn gezellige
en stimulerende flightgenoten (Gerda, Chris
en Ruud) er voor dat ik lekker en redelijk
constant speelde. Ik speelde in de eerste flight
en op de 18e hole wist ik wel dat ik goed
gespeeld had en een goede score had, maar ik
had ook weer niet verwacht dat die niet meer
verbeterd zou worden. Als prijs mocht ik een
wonderlijk stukje huisvlijt in ontvangst
nemen, waar ik natuurlijk apetrots op
ben…….
Ingrid Duran

Uitnodiging
Op 25 mei as spelen in Purmerend om de
“FORE Uit” trofee en de
”GOLDEN CUP”
de wedstrijd start om 11.00 uur en we spelen
(blauw- wit)
Leden in het bezit van GVB / EGA handicap
kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd.
Het maximale aantal deelnemers voor deze
wedstrijd is 60
Leden die géén Q kaart willen lopen dienen dit
aan te geven bij aanmelding
U kunt zich aanmelden tot 11 mei via mail bij
W.Vermeij@VUmc.nl
Vriendelijke groeten Willem Vermeij
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Wist U dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We net de tweede wedstrijd van dit seizoen achter de rug hebben
En dat het dit jaar het jaar van de vrouw lijkt te gaan worden.
Dat sommige deelnemers aan de laatste wedstrijd weer alle bomen van de baan hebben
gezien (geraakt).
Maar dat het, ook gezien het weer, toch weer een geslaagde wedstrijd was.
En dat Corvina dus eigenlijk gewoon roodbaars is.
De wandborden intussen op de Hoge Dijk zijn opgehangen
En wij dus nu daar onze vaste tafels hebben gekregen.
PeeWee enorm zijn best doet om roddels uit allerlei flights op te pikken.
Zoals het feit dat sommige clubgenoten tegenwoordig nogal opscheppen.
Over lengte en dikte van die van hen
Dat ze het dan over de afmetingen van hun driver hebben
Maar dat die maten geen garantie zijn voor een verre, droge slag.
En dat er intussen een sociaal contact persoon is.
Dat PeeWee deze keer zeker op tijd is met het inleveren van zijn stukkie.
Want de deadline voor deze TeeTime was 5 mei 2996.
PeeWee

De bloemen staan er prachtig bij, hartelijk dank ,
Henry.
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Uitnodiging
Op zaterdag 10 juni spelen we vanaf 12:40 uur op golfbaan Hoge Dijk de wedstrijd om de
SRTCA beker
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.
Deelnemers die van plan zijn om niet Qualifying te lopen, gaarne dit doorgeven in Uw
aanmelding.
Daarnaast, als er voldoende belangstelling is, bestaat de mogelijkheid voor beginnende leden met
Hoge Dijk baanpermissie, om een 18-holes wedstrijd op de Abcoudebaan te spelen.
Geïnteresseerden svp bij de wedstrijdleider opgeven.
De wedstrijdleider is Chris Whincup, geassisteerd door Graham Rudrum
Aanmelden tot uiterlijk 1 juni bij:
Chris Whincup
Tel: 020-6959502 of 06-55778882
e-mail: puremagic_52@hotmail.com

Nieuwe leden
Olga Kuijper
Victor Kau
Peerapong Hirunyachote
Erik Kempes
Namens iedereen van A.G.V. Shell van harte welkom!
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De mayonaisepot en de koffie
‘Het Golflesje (voor het leven)’
Groetjes, Ignace.
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