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From Out of Bounds 

 

Tee Time augustus 2007 
Iedereen heeft het er over.  
Geen dag gaat er voorbij of het 
wordt uitvoerig doorgenomen. Er 
wordt dan regelmatig en 
nadrukkelijk vermeld dat we de 
afgelopen jaren wel erg verwend 
zijn.  
Dat mag dan wel zijn, maar ons 
verwachtingspatroon past zich 
sneller aan dan een kameleon in de 
tropen. Wij hebben recht op een 
met zon overgoten zomer, waarbij 
de lucht aan de horizon gracieus 
trilt van plezier. 
 
Misschien klink ik wat knorrig, 
maar dat ben ik ook. Onze 
nationale ‘oatmoan-kakeldoos’ had 
tussen de buien door een plekje 
gevonden waarbij hij voor BBQ-
weer een 9 over had. Aangezien wij 
net een nieuw huis, dakterras en 
bijbehorende BBQ hadden 
aangeschaft, lieten wij ons deze 
kans niet ontlopen. Wat onze 
‘oatmoan-ellendeling’ natuurlijk 
niet wist, is dat ons terras vrij 
uitzicht heeft op het hele weer in 
Nederland, inclusief wat komen 
gaat. Maar omdat deze ‘oatmoan-
bakvis’ een 9 uit zijn hoed had 
getoverd, bleven we optimistisch, 
maar staakten de strijd toen de net 
smeulende kooltjes getroffen 
werden door een enorme stortbui, 
die er niet had mogen zijn. 
 
Het weer is belangrijk omdat we 
onze vrije tijd er mee vullen. 
‘’Werken om te leven’’ is veelal 
een Europese levensinstelling. Ik 
las tot mijn verbazing dat Bill 
Clinton,  

 
toch een vrijzinnig en liberale 
democraat, twijfelt aan deze 
instelling. Ik lees op dit moment de 
biografie van Bill Clinton. Dat is 
overigens een redelijke uitdaging, 
aangezien het boek drie keer zo dik 
is als de bijbel. Ik ben trouwens 
vorig jaar vakantie begonnen, dus 
ben ik, met tussenpozen, nu een 
jaar bezig met het boek. Dat het zo 
lang duurt, komt omdat iedere 
minuut van het leven van die man 
wordt opgelepeld en dat alle 
Amerikanen er met naam en 
toenaam in genoemd worden. Wat 
steeds opvalt in het boek, is de 
sterke gemeenschapszin van de 
Amerikaanse burger. Clinton had 
dat goed door, hij verwarde het 
later alleen met de zin in 
gemeenschap. 
 
De beurzen reageren ook op het 
weer. Wat dacht u van’’vrouwen 
bloot, beurs dood’’! Heb ik niet 
verzonnen. Maar de beurs is net zo 
wisselvallig als onze ‘oatmoan-
goeroe’- het is allemaal casino. De 
banken in Amerika staan onder 
druk omdat veel burgers de 
hypotheekrente niet meer kunnen 
betalen, de huizenprijzen dalen en 
het consumeren stagneert. Een 
dergelijke vlucht regenwulpen landt 
dan ook op de AEX. Fluctuaties 
van 5% in een dag komen dan voor. 
Mocht u nu spontaan de behoefte 
voelen om in opties te gaan 
handelen, loop dan eerst even langs 
Duco voor een gewogen advies. 
Een ritje omhoog of omlaag zit er 
dan zeker in. U maakt kennis met 
de achtbaan van de economie. Een 
sterk hart en een gezonde dosis durf 
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is het enige dat u nodig heeft. Of 
het advies van deze vriend 
winstgevend is, zult u na expiratie 
ervaren. 
 
Heerlijk toch, dat geneuzel over het 
weer – later meer. 

 
Veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen. 
 

 
 
 
 

..

 

Uitslag Big Wood Trofee -  De Groene Ster 7 juli 2007 
 
 

  Stableford Pin High Punten 
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 

Arend Reinink 
Gert List Nielsen 
Jan van Braam 
Willem Mooij 
Ignace van Dommelen 
Ineke van den Dries 
Adri  Postema 
Arthur Echter 
Yvonne Heezius 
Ruud Ditmarsch 
Nanne de Vries 
Wim Hoogenboom 
Annemarie Kiene 
Peter Burgman 
Rob Heezius 
Lia Cornelisse 
Anneke Schelvis 
Erik Trommelen 
Graham Rudrum 
Duco Bodt 
Ico van den Born 
Cock van der Hulst 
Richtje Kronemeijer 
Julia de Vries 
Jaap van der Eems 
Astrid de Haas 
John Kiene 
Ingrid Duran 
Hans Smits 
Piet Slaman 
Astrid Snoeks 
Jan Snoeks 
Huub Dries 
Pat(ricia) Postema 
Haris Djojosepoetro 
Ria Kil 
Margareth Koppes 
Hans van Witteloostuijn 
Piet Kil 
Casper de Groot 
Jisk Kronemeijer 
Wim Huysen 
Hans van der Horden 
Wilma Kampschoer 
Miriam Dries 
Liesbeth Hendriks 
Tiny Scholten 
Ria Huysen 
Marijke van Mossel 

36 
36 
32 
32 
32 
31 
31 
30 
30 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
17 
16 
15 
13 
13 
12 
9 

36 
36 
32 
32 
32 
31 
31 
 

30 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
22 
22 
22 
22 
 

21 
21 
21 
20 
20 
 

19 
19 
18 
18 
18 
17 
16 
15 
13 
13 
12 
9 
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Best Bruto Score:  Arthur Echter (85) 
 
Birdies :   Adri Postema 

 Arend Reinink 
 

Neary (Hole 6):  Cock van der Hulst 

Neary (Hole 14):  Ico van den Born 
 
Longest Drive Dames:  Annemarie Kiene 
Longest Drive Heren:  Adri Postema 

 
 

Groene Ster  -  een nieuw 
perspectief! 

 

Golf is een buitensport. Dat betekent dat je 
rekening moet houden met de grillen van de 
natuur. En dat valt niet mee. Net als vorig jaar was 
het ook deze keer op de Groene Ster weer een 
kwestie van trial and (veel) error om erachter te 
komen hoe het balletje reageert op de en 
noordwester, kracht 6.  
 
Dat ballen tegen de wind in minder ver vliegen, 
kunnen we accepteren. Maar dat de kleinste slice 
vergroot wordt tot een hopeloze afzwaaier voelt 
aan als unfair. Je ziet het gebeuren: de bal klimt 
omhoog, lijkt even stil te staan en drijft dan 
langzaam maar heel zeker richting het water. Met 
dit golf drama op het netvlies kun je niet meer 
verwachten dat er nog oog is voor de schoonheid 
van de rietkraag waarin de karekieten zingen en 
het harig wilgenroosje bloeit.  
 
Voor de golfer is op zo’n moment de natuur een 
vijand. Golfers hebben dan ook helemaal niks met 
natuur. Wat er op een golfbaan rondvliegt, groeit 
en bloeit, interesseert ze geen bal. De kennis van 
de vogelwereld beperkt zich tot de wetenschap dat 
de zwart-witte vogel die het brood uit je tas pikt, 
een ekster is. Met de kennis van de flora is het zo 
mogelijk nog droeviger gesteld. Er zijn zelfs 
golfers die je moet waarschuwen dat ze bij hun 
excursies in de rough planten tegen kunt komen 
die bij aanraking pijnlijke rode bultjes 
veroorzaken; en dat die groene stengels 
brandnetels heten. 
 
Laten we er maar niet verder omheen draaien: het 
is gewoon droevig gesteld met de kennis der 
natuur van de meeste golfers. 
 
Op de Hoge Dijk probeerden ze daar recent wat 
aan te doen. Langs het pad van hole 16 naar 17 had 
men bij een groen polletje een wit bordje neergezet 
(zoiets als wat je in heemtuinen zoals Thijsse’s 
Hof ziet) met het opschrift “daslook”. Goed 

bedoeld, natuurlijk. Jammer dat het geen daslook 
was maar hondsdraf.  
 
 
 
Op de Groene Ster doen ze geen moeite om golfers 
tot natuurliefhebbers te bekeren. Friezen houden, 
zoals Bonifatius op pijnlijke wijze heeft ervaren, 
niet van bekeren. Friezen laten het liever aan de 
elementen, aan de natuur zelf over om je tot inkeer  
te brengen, om zelf de conclusie te trekken: if you 
can’t beat nature,  join it! 
 
In het veenweidegebied van Tietjerk waar wij die 
zaterdag precies op tijd, pal tegen de noordwester 
in afsloegen, betekent dat een harde confrontatie 
met de wind, het water en op de tweede negen, het 
gras. Het groene, sappige, natte Friese gras om 
precies te zijn. Gepokt en gemazeld in het houden 
van melkvee, weten ze dat Fries gras niet te kort 
gemaaid mag worden. En daar had de greenkeeper 
zich aan gehouden.  
 
Voor een long-hitter die ook nog recht slaat (zoals 
Arthur) is dat geen probleem; hij slaat er gewoon 
overheen. Hem hoor je pas op de green, als zijn 
put van een meter eens niet valt. En ook Britten 
klagen niet onder zulke omstandigheden; it’s per 
slot van rekening, all in de game. Bal in het water, 
in de rough of gewoon op de fairway in de 
modder, geen onvertogen woord ontsnapte Julia. 
Ze bleef de rust zelf.  
 
Dat zulk rustgevend gezelschap bijdraagt aan het 
behalen van een goede score staat buiten kijf. Maar 
toch verklaart het niet alles. Er is meer.  
Sinds mijn pensionering verdiep ik mij in het 
optimaliseren van mijn gazon. Ik maai, verticuteer 
en bemest niet zomaar wat uit de losse pols. Nee, 
ik bestudeer het fenomeen gras diepgaand: ik pluis 
vakbladen uit, bespied de verrichtingen van de 
greenkeepers van de Haarlemmermeerse en vlei 
mij veelvuldig neer op een groene mat om goed 
contact te maken met het plantje om zijn behoeften 
te begrijpen. Ik overdrijf daarom niet als ik stel dat 
ik echt iets van gras weet. Ik weet wat het nodig 
heeft en hoe je er mee om moet gaan. Ik lees als 
het ware het gras zoals een pro een green leest.  
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Het kan niet anders dan dat deze diepgaande 
kennis van het meest fundamentele, natuurlijke 
element van een golfbaan mijn score op die 
zaterdag tot een verbluffende hoogte heeft 
opstuwd. Dit opent een totaal nieuw perspectief. 
 
Golfonderricht richt zich traditioneel op het 
aanleren van de beweging (swing), het materiaal 
gebruik (club keuze) en de regeltjes. Wie dit in 
zekere mate beheerst, mag de baan in. Met als 
gevolg dat er zonder enige kennis van wind, water 
en gras (de natuur) maar wat op los gehakt wordt. 
Zoiets kan lang zonder zichtbare gevolgen blijven. 
Maar als de elementen echt woest worden, komt de 
lacune in de opleiding pijnlijk aan het licht.  
 
Dat is precies wat we zagen op de Groene Ster! 
Als we betere golfers willen worden, zullen we 
daarom niet zoals de pro’s ons steeds voorhouden, 
moeten beginnen met het veranderen van de grip. 
Nee, we moeten veel verder terug. Iedere golfer zal 
eerst een basiscursus “kennis der natuur” moeten 
volgen voordat hij baanpermissie krijgt. Van ASV 
golfers zal gevraagd moeten worden het  zeilbrevet 
van Ondine halen, zodat ze iets meer van wind 
weten dan dat mogelijk het je petje van je kop af 
blaast. Verder moet verplicht 1 uur per week 
ruggelings op diverse ecologisch verantwoorde 
grasmatten worden doorgebracht. Dit alles om de 

kennis van en het contact met de basiselementen 
van de baan te verbeteren. Zo schep je 
voorwaarden voor een duurzamer belevingsniveau 
van golf, resulterend in een stabielere lage 
handicap.  
 
Ik stel voor dat het AGV bestuur dit inzicht 
aanbiedt aan de rest van de golfwereld. Daarmee 
onderstrepen we het innoverend vermogen en het 
maatschappelijk verantwoord duurzaam 
ondernemerschap van Shell. Als we daar een 
project van maken zal Andre Smit het zonder 
twijfel graag ruimhartig subsidiëren. Betere 
reclame voor Shell is immers niet denkbaar 
(doelgroep rijdt allemaal auto!) Aankloppen bij het 
innovatie-platform is ook nog een optie. Wie zou 
het trouwens niet willen steunen? 
 
Zo opent zich als vrucht van een winderig rondje 
golf in Leeuwarden, een nieuw perspectief voor 
het leukste spelletje wat er bestaat! 
 

Arend 
 

 
 

 

 

HSE - Slips, Trips, Falls - and 
How to Avoid Them 

17-Aug-2007 

Slips, trips and falls account for around a 
third of the injuries sustained by staff at GS. 
Although they are often qualified as slight 
accidents, the consequences can be quite 
severe - from bruises and sprains to twisted 
ankles or worse. Here, GS VP Wayne 
Hutchinson tells Horizon what happened when 
he had an accident at his golf club, and we 
give you some hints and tips to avoid getting 
hurt due to slips, trips and falls. 

Around a third of the injuries sustained by 
staff in GS are related to slips, trips and falls. 
Although they are often qualified as innocent 
incidents, the consequences can be quite 
severe - from bruises and sprains to twisted 
ankles or worse. GS VP Wayne Hutchinson 
had an accident at his golf club, which resulted 

in him spending four weeks in a plaster cast 
and having to get about with aid of crutches. 
Wayne explains: “Many of you may know that 
I recently spent four weeks in a plaster cast 
and on crutches, after a fall on the stairs. 

“I was especially interested to hear that some 
people think that holding the handrail when 
you go up and down stairs is over the top and 
not always necessary. With this in mind I 
wanted to share my experience with you all – 
I’m sorry if you find it a bit boring, but it is 
relevant. 

“On June 10th - I know the date well because 
it is my birthday - I went to my golf club to 
play in a competition. The list for the players’ 
tee time was on a notice board next to the 
staircase, and to read it, you have to stand on a 
four-step staircase. 

“After realising that I had to play in 15 
minutes, I turned quickly and in my haste, 
missed one step. I then stepped on the last 
step, which had a small piece missing, and this 
put me off balance. 
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“On trying to correct with my other foot, I fell 
and tore some ligaments badly. There was no 
handrail to hold or catch as I fell. I then spent 
the morning in the hospital and not enjoying a 
game of golf – and my birthday dinner was bit 
limited, too. 
 
“Recovery time for such an injury is quite 
long, in the region of five or six months, so I 
still have a long way to go. Now, six weeks 
after the accident, I have some observations. 
 
“Firstly, I had to stand on the stairs to read the 
list, and I was in a rush. I missed a step, one of 
the steps was damaged, and there was no 
handrail. If any of these five things were fixed 
or not as they were, most likely the accident 
wouldn’t have happened. 
 
“After this experience, I will always hold the 
handrail. I have fed this information back to 
the golf club and they are fixing the situation 
to ensure it does not happen again. 
 
“And in case you are wondering, I do feel a bit 
embarrassed that it happened. But I hope my 
story helps with the view that ‘holding the 
hand rail is over the top’.” 

Groeten,  
Rob 

 
Wist U Dat 

 
• Ook PeeWee recht heeft op vakantie 
• en dat jullie het dus even zonder mij 

moeten doen 
• dus van onder de soleil : à bientôt 

 
PeeWee 

 
 
 
 
 
 

De Vossenjacht 2007. 
  
De vos heeft het genoegen u uit te nodigen 
(zeg maar rustig; uit te dagen) om de jacht op 
hem te openen. 
  
Wanneer? Vrijdag 26 oktober 2007. 
Tijd? Ontvangst vanaf 11.30 uur. 
Waar? Op een schitterend golfterrein in de 
omgeving van Assen, n.l. de Drentsche golf en 
countryclub (www.dgcc.nl). 
Kosten? Voor ontvangst met koffie of thee 
met een lekkernij, 18 holes golfwedstrijd en 
een overheerlijke driegangen menu met de 
keuze uit vis of vlees betaalt u slechts 63,00 
euro p.p.  Indien u onverhoopt niet kunt 
blijven eten betaalt u 38,00 euro p.p. 
  
Aanmelden voor 30 september 2007, 
Haris.Ingrid.2D@12move.nl, gelijktijdig met 
de betaling op rekeningnummer112564879 
t.n.v. H. Djojosepoetro. 
  

 Met vriendelijke groet, 
De vos. 

 
 
 

MEDEDELING! 
 
 

Voor in de Agenda: 
De slotavond zal dit jaar plaatsvinden op 
donderdag 18 oktober, in Restaurant de Houten 
Vier op de Hoge Dijk. 
Aanvang vermoedelijk rond 18.00 uur, maar 
nadere gegevens volgen t.z.t. 
Noteer in elk geval alvast de datum! 
  

Paula
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Uitslag  
Oliekan Trofee -  Zoetermeer  27 juli 2007 

 
 

  Stableford Pin High Punten 
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 

Erik Trommelen 
Patricia Postema 
Rob Heezius 
Rob Baardolf 
Graham Rudrum 
Ria Kil 
Ingrid Duran 
Pauline van Gaans 
Arend Reinink 
Ineke van den Dries 
Elly Vermeij 
Willem Mooij 
Wim Huysen 
Joke Driessen 
Astrid de Haas 
Ewout van Jarwaarde 
Piet Kil 
Duco Bodt 
Jan van Braam 
Peter Burgman 
Tiny Scholten 
Haris Djojosepoetro 
Yvonne Heezius 
Ruud Ditmarsch 
Manuel Soudant 
Martin Scholten 
John Kiene 
Hellen Boot 
Adri  Postema 
Jan Snoeks 
Julia de Vries 
Annemarie Kiene 
Ignace van Dommelen 
Arthur Echter 
Cock van der Hulst 
Willem Vermeij 
Hans Visser 
Ria Huysen 
Casper de Groot 
Han Baarslag 
Jisk Kronemeijer 
Jaap van der Eems 
Richtje Kronemeijer 
Jan van Schaik 
Lia Cornelisse 
Hans van Witteloostuijn 
Paula van Schaik 
Liesbeth Hendriks 
Wim Hoogenboom 
Astrid Snoeks 
Hans van der Horden 
Gerda Hogenes 
Piet Slaman 
André Smit 
Wilma Kampschoer 
Marijke van Mossel 

35 
35 
34 
32 
32 
32 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
17 

35 
35 
34 
32 
32 
32 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
 

30 
30 
30 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
26 
 

26 
26 
26 
 

26 
25 
25 
 

24 
24 
 

24 
 
 

22 
 

21 
 

20 
20 
 

19 
18 
 

18 
18 
 

17 
 

17 
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57 
58 
59 
60 
61 

Els van Elderen 
Jan Peter van Seters 
Ton Hogenes 
Hans Smits 
Erik Jan Scholten 

17 
16 
10 
8 
8 

17 
16 
10 
8 
8 

 
 
Best Bruto Score: Erik Trommelen (90) 

 
Birdies :  Arend Reinink 
   Erik Trommelen (2) 
   Graham Rudrum 
 

Neary :   Cock van der Hulst 
 
Longest Drive Dames: Ineke van den Dries 
Longest Drive Heren: Manuel Soudant 

Zoetermeer juli 2007 
 

Wind is gewoon bewegende lucht. De lucht 
wordt bewogen, omdat er verschillende soorten 
luchtdrukken op aarde zijn. De windrichting en de 
windkracht kunnen veranderen. De windrichting 
wordt vaak uitgedrukt in windstreken. Als de 
windrichting verandert noemen we dat omlopen 
(met de klok mee) of krimpen (tegen de klok in).  
 
Omdat de zon de aarde gelijkmatig verwarmt, 
begint de wind in de atmosfeer te bewegen. De 
warme lucht van de evenaar wordt naar de polen 
gebracht en de koude poollucht naar de evenaar. 
Dit zorgt ervoor dat de polen niet te koud en het 
gebied rond de evenaar niet te warm worden. De 
lucht beweegt echter niet rechtstreeks van de 
evenaar naar de polen en terug. De wind wordt 
beïnvloed door het draaien van de aarde. De wind 
die van de evenaar naar het noorden waait, wordt 
een beetje naar het oosten gedraaid door het 
draaien van de aarde. 
     
De wind gedraagt zich vrijwel altijd grillig: de 
luchtstroming is turbulent. Soms zijn de fluctuaties 
sterk, dan weer zwak. Wervels met verschillende 
afmetingen geven de wind een grillig karakter. De 
snelheid waarmee de wervels bewegen en 
ronddraaien, varieert sterk. Voor het belangrijkste 
gedeelte worden die wervels veroorzaakt door de 
luchtstroming in samenhang met de ruwheid van 
het terrein. Hoe ruwer het terrein, des te groter en 
grilliger de wervels die ontstaan.  
 
En nog veel genoegen met het leukste spelletje dat 
er is. 
 

Erik Trommelen. 
 

 
 

 
U I T N O D I G I N G 

  
 

H2O CUP  
9 september  

HOGE DIJK 
  
Beste Golf(st)ers, 
  
Op zondag 9 september vanaf 13.20 (starten 
vanaf 2 tees) op de golfbaan Hoge Dijk, spelen we 
een Stableford wedstrijd om de H2O Cup. Leden 
die in het bezit zijn van een GVB/EGA handicap 
kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd.  
  
Willen leden die NIET van plan zijn om een Q-
kaart te lopen dat s.v.p. melden bij opgave voor de 
wedstrijd. 
  
Verder, als er voldoende interesse is, bestaat de 
mogelijkheid voor niet GVB’ers (maar wel met 
Hoge Dijk baanpermissie) om 18 holes op de par-
3 baan te lopen. Geïnteresseerden kunnen ook bij 
mij aanmelden. 
  
U kunt zich aanmelden tot 31 augustus bij: 
  
Chris Whincup 
Puremagic_52@hotmail.com 
020-6959502 
06-55778882 
  

Chris 
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Golfweekeindje in eigen land 
 

Zoals vele pensionado’s gaan Jan en ik niet in het hoogseizoen op vakantie. Maar de zomermaanden 
gebruiken om eens een rondje te gaan golfen op een andere baan dan die hier in Zeewolde leek ons wel leuk.  
Het toeval wil, dat een goede vriend van ons, genaamd Marco, deze zomer “vakantieweduwnaar” zou zijn. 
Zijn vrouw is een ongelooflijke zonaanbidster die niets liever doet dan zich in de brandende (Turkse) zon gaar 
te laten stoven, maar na dat de afgelopen 3 jaar lijdzaam ondergaan te hebben hield Marco dit keer voet bij 
stuk en liet vrouw en dochter alleen vertrekken naar Turkije.  
Zo was het plan geboren om voor ons drie-en een golfweekeindje te regelen, niet al te ver weg, België of 
noord-Frankrijk dachten we. Maar toen ik wat op Internet zat te spitten viel mijn oog een naam: “Puur 
Achterhoek”. Nu hebben wij wel wat met die Achterhoek, het is er mooi, betrekkelijk rustig, de mensen zijn er 
ontzettend vriendelijk, en, … je kunt er prima eten. 
Kortom, ik nam contact op met Puur Achterhoek en zij 
hebben een leuk arrangement in elkaar geknutseld: 2 
overnachtingen in een hotelletje in een piepklein dorpje 
(Hummelo) met 3-gangen diner en ontbijt, en spelen op de 
banen van ‘t Zelle en de Lochemse. 
 
Vrijdag 3 augustus arriveerden wij aan het eind van de 
middag In Hummelo. Het was een keurig hotel, al waren de 
kamers een beetje krap (maar daarvoor waren we 
gewaarschuwd en ach, het is toch alleen maar bedoeld om 
te slapen), maar dat was ook het enige krappe aan dit 
arrangement. De maaltijden waren uitstekend en de porties 
beslist niet kinder-achtig. Jan bestelde b.v. gebakken schol, 
ik heb nog nooit zo’n kanjer van een schol op iemands bord gezien. Het beest ontlokte mij de uitspraak: 
“Zo….., dat is geen halve maatregel”, wat volmondig beaamd werd door de serveerster, want “aan halve 
maatregelen doen we hier niet”!  
 

Zaterdag 4 augustus was er voor ons om 11.00 uur starttijd gereserveerd 
op golfbaan ’t Zelle, in Hengelo (Gelderland dus, niet die in Overijssel). 
We meldden ons keurig op tijd bij Hole 1, waar de caddiemaster de 
zaken strak en efficient regelde. We hadden even wat startproblemen, 
een snelle 2-bal voor ons en een eenling vlak na ons, terwijl wij 
(onbekend met de baan, en Marco heeft nog niet erg veel ervaring – 
zeker niet in afslaan met toeschouwers!) wat onzeker van start gingen. 
Maar er werd kordaat ingegrepen door deze overigens uiterst 
vriendelijke dame, de eenling lieten we passeren, en daarachter zat een 
stel dat helemaal geen haast had en gewoon even rustig een half uurtje 
op een bankje ging zitten om ons niet in de nek te hijgen.  
 
Verder 
was het 
erg rustig, 
en zo kon-
den wij 
heerlijk 
relaxed 
over deze 

mooie baan lopen. Ik vond dit een erg leuke 
baan, niet makkelijk, een klein watertje duikt 
telkens verraderlijk op, maar met de hulp van 
een caddieboekje (wat we in de shop zomaar 
cadeau kregen toen we vertelden dat we te gast 
waren en de baan niet kenden) zijn de 
hindernissen goed te omzeilen.  
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De baan ligt er mooi bij, goed onderhouden, en, wat een genot: er is heel duidelijk aangegeven hoe je naar de 
volgende hole moet komen!  
 
 
Zondag 5 augustus werden we verwacht bij de Lochemse G & CC “de Graafschap”. Daar wordt 
niet met vaste starttijden gewerkt maar je moet een balletje in de spiraal doen die bij Hole 1 staat. Omdat het 

behoorlijk warm zou worden zorgden 
wij ervoor dat we al bijtijds aanwezig 
waren en zo konden we om 10 uur 
starten. Ook deze baan ligt er keurig 
bij, en is landschappelijk best wel 
mooi, maar ik vond ‘m een beetje saai. 
Veel taaie rough, bij bijna elke hole 
moet je daaroverheen afslaan, maar als 
je dat eenmaal hebt gehad is het verder 
geen moeilijke baan. Weinig water, 
maar ik zag natuurlijk kans toch ballen 
kwijt te raken in die paar 
waterhindernissen. De beide heren zijn 
het niet helemaal met mij eens wat het 

saaie betreft, maar die haalden hier betere scores dan de vorige dag op ’t Zelle, dat zal ook wel meespelen. 
 
 
Al met al was het een geweldig leuk weekeind!  
We werden overal allerhartelijkst ontvangen, in het hotel maar 
ook op de beide golfbanen, en alles werd in het werk gesteld 
om het ons naar de zin te maken. Niets dan lof voor “Puur 
Achterhoek”, hotel “de Gouden Karper” en de beide golfbanen, 
echt een aanrader als je even een (golf)weekeindje weg wilt in 
eigen land. 
 

 
 
 

 
 

Paula van Schaik 
P.S:         de foto van hole 11 is genomen staand naast  
 de green, en dan kijkend naar de fairway  
 over die grote zandbak heen. 
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Uitslag  
Bang-On Trofee en Mooi Weer Trofee -  Flevoland   

18 augustus 2007 
 
 

  Stableford Pin High Punten 
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 

Hans van Witteloostuijn 
Julia de Vries 
Richtje Kronemeijer 
Willem Mooij 
Rob Baardolf 
Peter Burgman 
Frans Lacon 
Ingrid Duran 
Johan Romate 
Ignace van Dommelen 
Els van Elderen 
Arthur Echter 
Arend Reinink 
Elly Vermeij 
Pauline van Gaans 
Ger van Velzen 
Jan van Braam 
Ton Hogenes 
Adri  Postema 
Haris Djojosepoetro 
Yvonne Heezius 
Jisk Kronemeijer 
Ruud Ditmarsch 
Joke Driessen 
Jaap van der Eems 
Ria Kil 
Piet Kil 
Martin Scholten 
Ineke van den Dries 
Jan van Schaik 
Chris Whincup 
Rob Heezius 
Manuel Soudant 
Erik Trommelen 
Hellen Boot 
Jan Snoeks 
Hans Visser 
Astrid de Haas 
Graham Rudrum 
Duco Bodt 
Ico van den Born 
Anneke Kuijper 
John Kiene 
Astrid Snoeks 
Margareth Koppes 
Tiny Scholten 
Annemarie Kiene 
Paula van Schaik 
Anneke Schelvis 
Han Baarslag 
Bim Pannenborg 
André Smit 
Marijke van Mossel 

45 
42 
39 
39 
37 
37 
37 
36 
36 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
27 
25 
24 
24 
24 

45 
42 
39 
39 
37 
37 
37 
36 
36 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
33 
33 
32 
31 
31 
 

31 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
 
 

29 
28 
28 
27 
25 
24 
24 
24 



 Tee-Time Nr. 146 Pagina  11

54 
55 
56 
57 
58 
59 

Liesbeth Hendriks 
Gerda Hogenes 
Jan Peter van Seters 
Berry Kuijper 
Nanne de Vries 
Jan Hollenberg 

24 
21 
21 
19 
18 
14 

24 
21 
21 
19 
18 

 
 
Best Bruto Score:  Arthur Echter (80) – Mooi Weer Trofee 

 
Birdies :   Ingrid Duran 
    Jan van Braam 
    Erik Trommelen 
    Julia de Vries (2) 
 
Neary :    Peter Burgman 
 
Longest Drive Dames:  Hellen Boot 
Longest Drive Heren:  Manuel Soudant 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ik weet nu een bos waar de golfballen aan een boom groeien, zie bijgaande foto! 

Met swingende groet, vanuit een zon overgoten Nistelrode. 
 

Ignace 


