
 Tee-Time Nr. 148 Pagina  1

                

 

 

 september 2007 nr. 148

From Out of Bounds 
 
De algemene beschouwingen zijn 
begonnen. 
 
Algemeen beschouwd heeft dat 
weer mooie oneliners opgeleverd. 
Om politiek correcte redenen ga ik 
niet op de inhoud in, maar beperk 
me tot het herhalen van enige 
hersenspinsels. 
 
‘’Kabinet repareert dak terwijl de 
zon schijnt’’.  
‘’Het tweede kabinet-Den Uyl is er 
toch gekomen. Het zit daar en het 
wordt geleid door een premier van 
het CDA." 
"Het eerste kabinet-Marijnissen".  
"Met de ene hand bouwt het 
kabinet aan het gezin, maar met de 
andere breekt het dat weer af". 
"De volgende generatie is voor dit 
kabinet ook letterlijk de volgende 
generatie." 
Er wordt ook iets afgeschaft 
waarvan ik persoonlijk niet wist dat 
het bestond: ‘’aanrechtsubsidie". 
 
Het onderwerp is oneliners. In onze 
vereniging kunnen we ook ieder 
jaar moeiteloos algemene 
beschouwingen houden. Om 
politiek incorrecte redenen ga ik nu 
wel op de inhoud in. 
 
 
 
 

 
 
Eigenlijk wil ik er twee personen 
uitlichten die er tijdens het AGV 
uitje naar de Lutte om vroegen 
geciteerd te worden. Wellicht 
herkent u deze buitengewoon 
sympathieke, erudiete, sociale, 
welbespraakte, sensibele, 
voorkomende, introverte en warme 
lieden.  
 
Gekleed in een kleurrijk design van 
pastel groen en zacht geel, waar 
Frank Goovers en Ian Poulter met 
bewondering naar uit zouden 
hebben gekeken: 
‘’Deze fairway vraagt om de grote 
boemklap’’ 
‘’Hier gebruik ik altijd het 
scheppertje voor’’ 
‘’Op de green is het tijd voor het 
schuivertje’’. 
 
Gekleed in een ondefinieerbare ruit. 
Op de eerste tee box - waarbij een 
grote schare toeschouwers en een 
aanwezige Marshall er voor zorgde 
dat de gewenste techniek en 
bijbehorende motoriek een zeperd 
rechts de bossen in opleverde – ad 
rem leidde tot de oneliner van de 
dag: 
‘’Oh, wordt het weer zo’n dag’’. 
 
Veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen

A.G.V. Shell, 
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Uw verslagen, reisverhalen, 
overzichten, avonturen, roddels, 
kortom: uw kopij is van harte 
welkom bij de redactie. 
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GANT GOLF TOERNOOI 
Eerder dit jaar deed via Chris Whincup het gerucht 
de ronde dat het kledingmerk ''Gant'' een golf 
toernooi zou organiseren. Dat leek Rob en Hellen 
wel wat , dus per direct werd een inschrijving 
gedaan op de www.gantgolf.nl  website. Tot hun 
verbazing kregen ze enige weken later een brief 
waarin stond dat er wegens een teveel aan 
inschrijvingen een loting had plaatsgevonden en 
dat Hellen was in -, maar Rob was uitgeloot. 
Aangezien de regels waren dat je een ''speel-
partner'' moest uitnodigen, had Hellen vervolgens 
alsnog Rob aangemeld als haar partner, maar de 
wedstrijd leiding was resoluut, een heer mocht 
alleen een heer meenemen en een dame dus alleen 
een dame. Laat het duidelijk zijn dat Rob op zijn 
zachts gezegd beteuterd was. Gelukkig was er niet 
veel overredingskracht voor nodig om Ingrid mee 
te krijgen en zo reed Hellen op 23 augustus de auto 
bij Ingrid voor en na wat passen en meten met 
golftassen, karren accu en extra tassen-met-
kleding-voor-na-het-golf (belangrijk!) was de auto 
ingepakt. We realiseerden ons als vrij snel tijdens 
het inpakken van de auto dat dit niet onze normale 
bezigheid was, we zijn meer ervaren met het 
gereed maken van de broodnodige baancatering, 
en dat Rob en Haris het inpakken eigenlijk altijd 
wel fijn voor ons regelden. Maar nadat ook deze 
klus gek l aard was vertrokken we vol goede moed 
naar landgoed Anderstein voor een van de 
voorrondes van het Gant Golftoernooi. Een 
greensome strokeplay wedstrijd en dat betekent 
allebei afslaan en dan de beste bal kiezen die 
vervolgens om en om verder gespeeld wordt.  

Naar later bleek waren er 108 deelnemers waarvan 
38 vrouwen. We waren ruim op tijd en werden 
vriendelijk ontvangen door een dame van de 
organisatie en kregen meteen een roze Gant 
poloshirt van haar. Onze poging om voor Rob en 
Haris nog een oranje mannenshirt te 'scoren' werd 
ondanks Hellen's verhaal over de teleurstelling van 
Rob na enige aarzeling toch niet gehonoreerd. Ze 
waren exclusief en er waren nog meer voorrondes 
waar shirts nodig waren, dus helaas . Het werd wel 
op prijs gesteld als wij onze shirts vandaag zouden 
dragen. Zo zagen we meteen de kleedkamers die 
niet echt om over naar huis te schrijven waren . 
Vervolgens mochten we aan de koffie met (jawel, 
we lieten ons verwennen) een flinke appeltaart 
punt met (zoals we al zei den, we lieten ons 
verwennen) een berg slagroom. Ook deze 
uitdaging gingen we aan en na deze traktatie 
stonden de emmertjes met ballen voor ons klaar op 

de driving range. Hellen probeerde alvast een 
inschatting te maken van de sterkte van onze 
tegenstanders, menige ‘’goed mis’’ werd 
gesignaleerd, en na een korte briefing in het 
clubhuis vertrokken we voor een wandeling van 
bijna een half uur naar onze TEE voor de shotgun 
start. Onderweg kregen we nog route aanwijzingen 
van een behulpzame greenkeeper 'ja, daar om die 
bomen heen en dan binnendoor steken over het 
schapenweitje en dan ben je er vlakbij'. Zonder 
Tom-Tom ging dat best aardig en vlak voor de 
afgesproken tijd kwamen onze flightgenoten Erik 
en Franklin aan. We stelden voor om volgens goed 
gebruik de kaarten te wisselen, maar dat vonden de 
heren niet nodig. Later in de baan bleek dat ze er 
verder ook nogal eigen spelregels op nahielden en 
moeite hadden om hun slagen te onthouden. Ze 
waren overigens wel gezellig en later bleek dat hun 
score niet telde, omdat ze hun kaart in het clubhuis 
te laat hadden ingeleverd. Gelukkig maar, dat 
scheelde weer een lastige discussie want hier en 
daar hadden ze toch echt te creatief de regels 
toegepast.  

Hellen en Ingrid vulden elkaar heel goed aan. 
Hellen zorgde voor mooie afslagen (helaas heeft ze 
de longest drive niet gehouden, dat was balen) en 
Ingrid sloot diverse keren af met een mooie put (of 
te wel haar putter was hot, alle puts vielen, zelfs 
een 6 meter put op onze laatste hole!). En ook als 
een van ons een dipje had (bijvoorbeeld toen 
Hellen 4 ‘’toppers’’ achter elkaar sloeg) bleven we 
goed in balans. We eindigden met 96 slagen en 
minus onze gedeelde handicap van 23 kwamen we 
zo op een score van 73, niet genoeg om in de 
prijzen te vallen….dachten wij.  

Na de borrel met bittergarnituur op het terras in de 
zon, werden we in het clubhuis verwend met een 
7-gangen diner met wijn. Halverwege het diner 
kwam de prijsuitreiking. Op onze laatste hole (par 
3 van 140 meter, waarvan minimaal 125 meter 
over water) was een hole-in-one geslagen door een 
andere dame en die kreeg voor deze prestatie een 
welverdiende fles champagne. Later bleek dat zij 
ook deel uitmaakte van het dames koppel dat de 1e 
prijs won. Er werden geen 3e prijzen uitgereikt, en 
toen de 2e prijs werd aangekondigd met 
vermelding van een score van 73 keken Hellen en 
ik elkaar ongelovig aan en jawel, wij mochten 
onder luid gejoel naar voren komen voor 
felicitaties, 2 gigantische Gant badlakens p.p. (zo 
kwamen we in ieder geval niet met lege handen 
thuis) en een foto voor de Gant website (zie 
www.gantgolf.nl click op fotos Anderstein). We 
hebben nog even voorzichtig geinformeerd of we 
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ook terug mochten komen voor de finale op 1 
oktober, maar helaas, die eer is alleen 
voorbehouden aan de 1e-prijs winnaars. 

 

 

 

 

Al met al hebben we een heerlijke dag gehad en 
absoluut iets om volgend jaar weer op in te 
schrijven. Chris, bedankt voor de super tip! 

Ingrid en Hellen 
 
 

 
 

 

 
 

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. 
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Herinnering 
 
Weet u iemand die ziek is ? 
Laat het even weten, dan 
kunnen wij als club iets van 
ons laten horen. 

Ria.Kil@12move.nl 
 
 

Weekendje weg de Lutte 
 
Wederom waren we een weekendje weg. Nu 
waren we in de Lutte in landgoed de Wilmersberg. 
Vrijdag middag zijn we er naar toe gereden met 
goed weer en dat is het hele weekend zo gebleven. 
Na een borrel uurtje en daarna het diner hadden we 
een gezellige avond. Zaterdag hebben we gegolfd 
op het Rijk van Sybrook: een heel uitdagende baan 
maar wel mooi. Terug in het hotel en een heerlijk 
bad weer een borrel uurtje en een lekker diner, 
maar toen (waarschijnlijk doordat er een 
bescheiden glaasje wijn was genuttigd) werd er 
een uitspraak gedaan dat er cursussen zijn om in 
een jaar tijd naar handicap 10 te komen. Toen heb 
ik er een fles wijn op gezet als het Huub gaat 
lukken om 15 te halen. Zondag hebben we gegolfd 
in Duitsland bij Rheine Mesum. Ook dat was een 
mooie baan. Jammer dat er ook een paar mensen 
waren die niet erg lekker waren. Maar ze speelden 
wel ! Piet en ik hebben een erg fijn weekend gehad 
en we willen vooral Willem erg bedanken voor het 
organiseren van weer een mooi weekend. We 
weten dat er erg veel tijd en werk inzit dus 
Willem: bedankt! 

 
Ria Kil 

 
 
 
 

 
Wist U Dat 

•  
• PeeWee dacht, ook gewoon op vakantie te 

kunnen gaan 
• Maar dat je, zodra je weer terug bent met 

de neus op de feiten gedrukt wordt: 
• zoals een ouderwetse duikboot op 

Flevoland: 
• iemand die weer eens met 45 punten van 

de baan komt ! 
• Het was daar overigens wel leuk, afgezien 

van de greens die niet 100% waren 
• Bij de prijsuitreiking werd alsnog ook een 

blue jacket uitgereikt: Jisk had de vos 
verslagen bij de ZAC 

• PeeWee heeft wat oude mails opgezocht: 
de oude vos werd blijkbaar door Graham 
waargenomen, 

• dus PeeWee neemt aan dat Jisk aardig 
heeft moeten knokken om deze crack te 
kunnen pakken. 

• dat Chris al een tijdje speelt met de ballen 
van ene Hugo 

• en dat die niet stuk te krijgen zijn 
• en ook niet kwijt te raken 
• Dat we ook Hoge Dijk alweer gehad 

hebben 
• met mooi weer en alweer een duikboot 
• met versnaperingen halverwege de 

wedstrijd: klasse !! 
• Er ook weer een ploeg “naar buiten” is 

afgereisd: Naar de Lutte 
• dat PeeWee daar nog niks over gehoord 

heeft 
• maar ik spreek daar nog wel iemand over, 

er is vast wel iets vermeldenswaardigs 
gebeurd. 

 
PeeWee 

 
GVB 

Marit Fiege 
Gefeliciteerd namens alle AGV leden! 
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Weekendje weg! 
 
Vrijdag 14 september begon nogal druk. Eerst met 
de hond lopen en dan nog even boodschappen 
doen voor de thuisblijvers en golfspullen inladen. 
Om 11:00 las ik op teletekst dat de vlucht van 
Nanne uit Houston een uur eerder zou landen dus 
…. hup in de auto gesprongen en op naar 
Schiphol! 
Vanaf Schiphol hebben we er twee uur over 
gedaan om naar Oldenzaal te rijden. Later bleek dit 
redelijk vergeleken met anderen…. In Oldenzaal 
gingen we op het marktplein, in het zonnetje, nog 
even genieten van een heerlijk drankje en een 
broodje gezond. 
Even laten zochten we onze weekend verblijf op; 
het Landgoed de Wilmersberg. Een prachtig 
optrekje verstopt in een mooie bosrijke omgeving, 
dat alleen te bereiken is via kleine weggetjes.  
Om half zeven verzamelden we in de lounge/bar 
om voor het eten nog wat te drinken met de rest 
van ons gezelschap. De lounge was sfeervol met 
een prachtig houten plafond en zeer comfortabele 
stoelen.  
Het werd een gezellige avond, lekker gegeten en 
iedereen had er wel zin in! Jammer dat Elly zich 
niet goed voelde en vroegtijds naar bed ging.   
Willem moest dus noodgedwongen op zoek naar 
een nieuwe assistent om te helpen bij de loting 
voor de zaterdagwedstrijd; dat werd Erik! 
Vervolgens leek het wel een slapstick voorstelling; 
Willem en Erik moesten hun uiterste best doen met 
behulp van sleutels, messen en nagels om de 
briefjes die Willem eerder had gemaakt, open te 
krijgen! Ze waren van zeer goede plak kwaliteit (er 
zat vast wel Kraton polymeer in). Enkele waren 
dusdanig opgescheurd dat het weer een hele puzzel 
was om vast te stellen wat de betreffende namen 
waren. 

 
 
Eindelijk was het voor elkaar. Yvonne had op 
basis van de loting een keurige startlijst gemaakt 
en zo wist iedereen hoe laat ze de volgende 
ochtend op de teebox aanwezig moesten zijn.  

 
Zaterdagochtend, na een heerlijk ontbijt gingen we 
richting golfbaan Het Rijk van Sybrook. Het was 
helder, zonnig weer, wel een beetje fris maar 
schitterend! Sybrook is een prachtige bosrijke 
baan, de eerste 9 holes hebben smalle fairways en 
dat vooral vanaf de (heren) tee box en ook 
SNELLE greens. Later werd het wat breeder; zie 
b.v. hieronder onze Neary op een par 3 – die door 
niemand (….) geclaimed kon worden.  

  
 
Samen met Martin en Tiny hebben we onse best 
gedaan om vooral de greens de baas te 
overwinnen. Jammer dat het Martin net niet lukte 
om een birdie te maken! 
Nanne kreeg bij de laatste holes nogal last van zijn 
rug maar gelukkig hadden we een masseur bij ons. 
Martin nogmaals bedankt!  
 
Zaterdagavond was er weer een heerlijk 3 gangen 
diner voor ons gemaakt, en onder het genot van 
lekkere ’glaasjes’ wijn kwamen de verhalen van de 
dag los.  
De wedstrijd winnaar was Haris, met Joke als 
tweede en Graham as goede derde.  
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Alle prijzen werden door Elly uitgereikt, daar 
Willem (en ook Tiny) nu inmiddels ziek waren 
geworden, erg jammer! Elly zelf had de longest 
put gewonnen, bijna 4 meter, proficiat! 
 

 
 
Zondagochtend moesten we allemaal vroeg op! 
Onze starttijd was vanaf 10:00 op de golfbaan 
Rheine/Mesum in Duitsland - toch nog op ruim 
een half uur rijden. 
Deze keer mochten we met Miriam en Huub Dries 
spelen. Het was weer een prachtige dag en na een 
trage start, hebben we alle 4 heerlijk gespeeld. 
Lekkere brede fairways, maar wel met genadeloze 
roughs!  
S’avonds gingen we lekker eten bij kennissen in 
Oldenzaal - die we toch wat vaker moeten gaan 
opzoeken, en dan gelijk weer een rondje Sybrook 
lopen! 
 
Willem en Elly bedankt voor jullie inzet en voor 
het organiseren van dit weekend. Het  was 
allemaal weer uitstekend geregeld!    

Julia
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Uitslag 
H20 - Hoge Dijk 
9 september 2007 

 
Lag het aan het mooie weer of aan het 
prettige gezelschap van mijn flightgenoten 
Patricia en Jan (Snoeks)? Ik weet het niet, 
maar het speelde zeker mee. Ik voelde me 
ontspannen met net dat beetje spanning dat ik 
nodig heb om me goed te kunnen 
concentreren. Het ging de laatste tijd toch al 
redelijk. Ik speelde vrij constant en als ik al in 
de problemen kwam, dan wist ik me daar 
zonder al te veel slagen weer uit te redden. 
Kortom, ik had de afgelopen tijd steeds meer 
vertrouwen gekregen en ook nu dacht ik dat 
het wel goed zou gaan. Maar zo goed 
…………! De eerste negen holes had ik 27 
punten. Maar toen was het zaak om  
 
 
ontspannen te blijven, want het zou toch wel 
heel leuk zijn om mijn handicap te verlagen. 
Dat ik uiteindelijk met 46 punten zou 
binnenkomen, had ik echt niet verwacht. 
Resultaat: de fraaie, door Yvonne opgepoetste 
H2O-beker en mijn handicap naar 23.1.  
 

Ingrid Duran 
 

 
 

SLOTAVOND  
18 oktober  

 
 
Beste leden, 
 
Het golfseizoen loopt weer ten einde, en 
zoals gebruikelijk zullen we dat ook dit jaar 
weer afsluiten met onze slotavond, waar we 
onder het genot van een hapje en een 
drankje nog wat kunnen napraten over het 
afgelopen seizoen.  
Ook wordt tijdens deze avond de winnaar 
van de ZAC Matchplay gehuldigd, en worden 
de overige seizoensprijzen uitgereikt (Pin 
High klassement, birdie klassementen, 
winnaar eclectic, enz.). 
 

Zoals al eerder aangekondigd in de Tee 
Time, de slotavond vindt plaats op 
donderdag 18 oktober a.s. 
In restaurant de Houten Vier op golfbaan de 
Hoge Dijk. 
Ontvangst met een drankje vanaf 18.00 
uur. 
Aanvang diner 19.00 uur (over de 
samenstelling zijn we nog in onderhandeling 
met de Houten Vier, maar het wordt 
vermoedelijk een 3-gangen diner met koffie 
toe). 
 
De kosten voor deelname aan deze avond 
zullen ongeveer € 30,00 p.p. zijn (dat is dus 
voor het welkomstdrankje, diner en koffie, 
verdere consumpties zijn voor eigen 
rekening) en we werken weer met het voor 
de Houten Vier gebruikelijke pasjessysteem. 
 
Binnenkort ontvangen jullie een e-mail met 
de definitieve gegevens, en dan kun je je 
opgeven voor deelname. 
  
 

Groetjes, Paula 
 

 


