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From Out of Bounds
Ik heb nooit geweten dat een
wekker om kwart over vijf in de
handelingen die gezien worden als ochtend ook al kan afgaan.
een gebruik en bepaald zijn door
Dat de heren de raampjes open
achtergrond en cultuur. Een ritueel zetten en mocht dat vergeten
wordt gekenmerkt door een
worden, zij daar verbaal aan
herkenbaar patroon. Rituelen zijn
worden herinnert.
heel belangrijk. Het vertrouwde
Dat massageolie uitgesmeerd dient
karakter van het ritueel is van
te worden, anders blijft er de hele
belang, zowel voor het individu,
dag een klodder achter.
die zich erdoor op zijn/haar gemak Dat visolie een belangrijk
voelt, als voor de samenleving,
supplement is, maar het niet haalt
waarbinnen de (gedeelde) rituelen bij vijf stuks vers fruit per dag.
een bindmiddel tussen de personen Dat alleen op zondag koffie op bed
zijn. Aldus Wikipedia.
wordt geserveerd, of er wordt 1.5
uur hard gelopen.
Waarom een ‘’out of bounds’’ over Dat mannen minder tijd nodig
rituelen hoor ik uzelf afvragen?
hebben dan vrouwen, er toch
Heeft dat enig raakvlak met onze
minder gesnoozed wordt dan
vereniging? Jazeker, is het
wellicht vooraf kon worden
antwoord. Na afloop van onze
aangenomen, deze bij iedereen wel
wedstrijd op St. Nicolaasga, ben ik 9 minuten bedraagt en dat
getuige geweest van een
discipline onontbeerlijk is.
opmerkelijk fenomeen. Het betrof
namelijk openhartigheid net voorbij Er bestaan ochtendrituelen die
de comfortzone. Het bijzondere en tikken als een Zwitsers uurwerk.
tevens het mooie van net iets verder 06:02 uur komt hij in beweging,
gaan, is de schoonheid van het
doet plas, was en een glas. 06:28
verhaal en de mogelijke
uur wordt zij aangetikt om op te
kwetsbaarheid die het geheel in
staan en verlaat hij het huis. 07:15
zich kan hebben.
uur is ook zij klaar om de dag te
beginnen.
Het verhoor, want zo zou ik de
manier van bevragen wel willen
Wat een verrijking om eens dieper
noemen, was indringend, zakelijk in te gaan op wat doorgaans als
en toch persoonlijk, maar altijd
persoonlijk te boek staat en over
gericht zoekend naar het verhaal.
het algemeen in een grotere groep
‘’Ochtendrituelen’’ was het
vermeden onderwerpen zijn. Ik kijk
onderwerp. Een onschuldig thema, dan ook al zeer uit naar de
waarbij moet worden vastgesteld
volgende wedstrijd, aangezien er
dat het herkenbare patroon, zoals
nog zoveel onderwerpen te
Wikipedia dat voorschrijft, wel
bespreken zijn. Aangenomen dat er
aanwezig is, maar de variaties op
nog iemand met me wil praten.
het thema ongekend groot.

Een ritueel is een serie
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Oh ja. Dan dit nog. Als ik het woord ´´snelzwemmen´´ gebruik, dan weet u toch wel wat ik
bedoel. Of moet u dan erg hard lachen?
Veel genoegen met het leukste spelletje dat er is.
.Erik Trommelen.

UITNODIGING
OLIEKAN
zaterdag 25 juli, Wijchen

Beste Golf(st)ers,
Op zaterdag 25 juli, vanaf 12.00 uur, wordt er
gespeeld om de Oliekan.
Leden die in het bezit zijn van een GVB/EGA
handicap kunnen zich aanmelden voor deze
wedstrijd.
Het maximale aantal deelnemers voor deze
wedstrijd is 60. De aanmeldingen worden op
volgorde van aankomst beoordeeld.
Voor deelname gelden géén voorwaarden
vooraf, u bepaalt zelf of u een Q wilt
lopen,echter als u voor het Pin High
klassement in aanmerking wilt komen dient u
een Q kaart in te leveren.
Willen leden die NIET van plan zijn een Q
kaart te lopen dat s.v.p. aangeven bij
aanmelden

Cruqqen Cup
Spaarnwoude 24 mei 2008

Na een eerdere mislukte Matchplay tegen
Yvonne had ik me voorgenomen om hier niet als
echte kruk vandaan te gaan.
Het geluk was aan mijn zijde, ik mocht op deze
dag, weer samen met Yvonne de baan in.
Niet helemaal vrij van enige vorm van wraak, ben
ik er tegenaan gegaan. Niettemin bleef het er tot
het eind toe om spannen.
Wonder boven wonder is het me, na enige
inspanning, dan toch gelukt Yvonne ( met punten)
te verslaan.
Eerlijkheid gezegd vraag ik me nu af of ik nou
echt zo “gelukkig” was om met de loodzware
Cup naar huis te gaan, want uiteindelijk moet je de
Cup ook weer een plaats in huis geven ( sorry het
is de garage geworden ) en een jaarlang afstoffen,
oliën, smeren etc. etc.
Deze super cruq kijk alweer uit naar de
volgende happening en bedankt de organisatoren
voor hun tomeloze inzet.
Groetjes, Jan van Braam

Nieuwe leden
Namens iedereen van harte

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag
16 juli bij:
Willem Vermeij
email: Wim.Elly.Vermeij@hetnet.nl

Bert van Elderen
Erik Khoe
Ron van Wolferen
Jevan Arifin Kwan
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Sluispolder – Fore Uit
Trofee het lek boven
Het is donderdagochtend. Suffig stap ik de
badkamer in. Midden in een plas water. Meteen
ben ik klaarwakker. Wat is dit nu weer? Gisteren
lag er een klein plasje onder de wastafel. Zeker de
spons niet goed uitgeknepen. Dat dacht ik toen.
Maar helaas, deze plas is andere koek. Even goed
nadenken nu. Kom ik ermee weg om de dweil te
hanteren en het dan nog even aan te zien?
Vandaag heb ik eigenlijk geen zin in klussen. Had
iets leukers gepland.
Hoe kom ik hieruit? Even het probleem analyseren
zoals mij dat in mijn jonge jaren is ingeprent. De
vragen en antwoorden schieten mij moeiteloos te
binnen:
Q 1. Is dit een afwijking van de norm?
A: geen twijfel.
Q 2. Kun je er mee leven?
A: ik wel, maar mijn echtgenote niet.
Conclusie: ik heb een probleem, moet het oplossen
en wel onmiddellijk. Uitstel is geen optie! Helaas,
ik moet aan de bak.
Nou is het maar gewoon een plas water. Moet met
de kraan van de wastafel te maken hebben. Simpel
dus? Langzamerhand ben ik een beetje gepokt en
gemazeld in het klussen. Dit soort akkevietjes
vreet gewoonlijk tijd. Dit gaat mij een dag kosten.
En daar ben ik niet blij mee.
Na wat gefrutsel heb ik het euvel gelokaliseerd:
een lekkende flexibele leiding. Hoe demonteer je
zoiets ook al weer. Hoe krijg je die keurig
weggewerkte maar o zo verkalkte moer los?
Allemaal kouwe drukte, hoor ik u al denken. Een
gepensioneerde heeft toch alle tijd van de wereld.
En morgen is er weer een dag! Maar daar zit hem
nou net de kneep. Ik heb helemaal niet alle tijd van
de wereld. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor
dit gerommel. Want vanavond begint de strijd om
de Pultrum cup. En morgen speel ik op
Sluispolder.
Zo komt er van mijn mentale voorbereiding
helemaal niks terecht!

dus nog maar even afgesloten. In gedachten hoor
ik het gemopper al…..

De eerste bal die ik die middag sla, belandt in de
populieren op rechts. Bij de volgende slag
produceer ik en iets te grote plag. En daarna komt
het niet meer goed. Ik speel als een dweil. Het is
niet om aan te zien. Diep droevig. Al tijdens de
martelgang besluit ik om thuis mijn stokken zover
in te korten dat ze in de vuilnisbak passen. Maar
op weg naar huis kalmeer ik weer wat. Wat is er
nu eigenlijk aan de hand?
Kan ik er niks van of ben ik het gewoon even
kwijt. Heb ik zogezegd een lack of skill of heb ik
een skill lek? Ik speel al jaren van ongeveer
dezelfde handicap. Lack of skill kan het dus niet
zijn. Er moet dus een lek zijn. Als dat zo is, dan
moet het wel boven zijn voor morgenochtend
11.40 uur op de tee van hole 1, Sluispolder.
De parallel met mijn badkamer dringt zich op.
Nachtelijk gepuzzel brengt me de mogelijke
oplossing: relax, relax, relax…. . Simpel en toch
moeilijk.
Vrijdagochtend. Het is zonnig en warm, windje
NO 2-3. Wat wil je nog meer!
Spieren loswerken op de driving range, daarna
even putten. Om 11.40 uur sla ik af.
Bal komt rechts van de fairway in de semi-rough.
Niet ideaal. Vereist een blinde slag over de bomen
om de green in 3 te kunnen halen. Lastig, niet
onmogelijk. Ik pak de houten 5 uit de tas. Prevel
nog een keer…. relax, ….relax. Laatste blik op
richtpunt, de boomtop. Adresseren, swingen door
de bal. Ik zie hem keurig over de boomtop vliegen.
Dat voelt goed!
Het resultaat zie ik later: midden fairway, 100
meter van de pin. Perfect!
Een ijzer 9 brengt mij op een meter van de vlag.
De put valt….. Birdy!
Ik weet het nu echt zeker, ik heb het lek
boven.....................Althans, voor vandaag……..
Arend

De hele donderdag ben ik bezig om moeren los te
wrikken. En pas na vele kilometers fietsen lukt het
mij de juiste onderdelen te bemachtigen. Tijd om
ze te monteren is er niet meer. De badkamer blijft
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Uitslag SRTCA Beker - De Hogedijk 21 juni 2008
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

Tiny Scholten
Astrid de Haas
Hans Smits
Johan Romate
Jan van Schaik
Ineke van den Dries
Willem Mooij
Gert List Nielsen
Jan Peter van Seters
Anneke Schelvis
Erik Trommelen
Ignace van Dommelen
Els van Elderen
Rob Baardolf
Hellen Boot
Sybrand IJkema
Jan van Braam
Graham Rudrum
Adri Postema
Manuel Soudant
Erik Khoe
Peter Burgman
Ger van Velzen
Arend Reinink
Frans Lacon
Margareth Koppes
Chris Whincup
Martin Scholten
Patricia Postema
Jaap van der Eems
Liesbeth Hendriks
Cock van der Hulst
Ico van den Born
Hans van Witteloostuijn
Wilma Whincup
Miriam Dries
Arthur Echter
Wim Huysen
Paula van Schaik
Jan Hollenberg
Ria Huysen
André Smit
Han Baarslag
Marijke van Mossel
Ria van Seters

Best Bruto Score
Erik Trommelen - 86
Birdies
Astrid de Haas
Jan van Schaik (2)
Arthur Echter
Erik Trommelen
Manuel Soudant
Arend Reinink

Stableford
49
47
45
38
37
36
36
36
36
35
34
34
34
33
33
33
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30
29
29
29
29
28
28
28
26
26
24
24
24
24
24
23
22
20
19

Pin High Punten
49
47
45
38
37
36
36
36
36
35
34
34
34
33
33
33
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30
29
29
29
29
28
28
28
26
24
24
24
24
24
23
22
20
19

Neary: Andre Smit
Longest Drive Dames: Patricia Postema
Longest Drive Heren: Manuel Soudant
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Golfers geraakt door
bliksem
Op G&CC Lauswolt in Beesterzwaag zijn
vorige week drie golfers gewond geraakt door
een blikseminslag. De bliksem sloeg in vlakbij
de spelers.
De drie werden opgenomen in het ziekenhuis
van Drachten. De bedrijfs- commissaris was
een van de drie slachtoffers.
Hij moest worden opgenomen op de intensive
care afdeling maar was buiten levensgevaar.
Niet zelden worden golfers overvallen door
het onweer.
Bij mogelijke bliksem moeten spelers
onmiddellijk een schuilplaats zoeken. Het
beste is om je in iedre geval te verwijderen van
open vlaktes, hooggelegen plaatsen en alleen
staande bomen. ook moeten spelers zich
verwijderen van water (meren, vijvers,
rivieren), metaal (afsluitingen, ijzerdraad,
electrische kabels, sproeiinstallaties) en van de
trolly, clubs en paralue.
Is er geen schuilplaats, dan is een laag gebied
of een zandgebied relatief veilig. ook
dichtbeboste bossen of bunkers zijn relatief
veilig, als de bunkers niet blank staan.

Verslag SRTCA Beker De Hogedijk 21 juni 2008

Het is een mooie dag, zonnetje en een aangename
temperatuur.
De baan lag er mooi bij, een harde fairway waar de
bal lekker op door rolt en de greens kort gemaaid.
Daarbij nog een gezellige flight en we hebben alle
ingrediënten voor een mooie wedstrijd.
Het spelen ging ontspannen en de bal rolde bijna
spontaan in de hole.
Voor we het wisten hadden we alle 18 hole’s
gelopen en konden we in de 19de Hole
een borrel nemen.
Bij een wedstrijd hoort ook een prijsuitreiking.
Eerst werden de derde- en tweede plaatst bekend
gemaakt, maar wie had er nou gewonnen?
De eerste plaats…. Tiny Scholten.
Ik dacht wat hoor ik nu? mijn naam, er zijn zoveel
mensen die mee doen! en ik win, dat kan toch
niet!
Martin riep mij naar voren en reikte de beker uit.
Het is een dag geworden om niet gauw te vergeten.

Tiny

bijgaand stukje uit Golf Weekly van 11 juni 2008
dat ik onze medegolfers niet wil onthouden.

Groeten,
Rob
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Wist U Dat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jullie het een paar keer zonder PeeWee
hebben moeten doen:
de eerste TeeTime dit jaar heeft hij
gewoon gemist, maar ja:
we motte nog steeds gaan waarheen en
wanneer de baas ons stuurt.
De tweede was echter wel erg:
Waarschijnlijk door de onkunde van
ondergetekende is de e-mail blijkbaar de
mist in gegaan.
Maar goed, dan toch nog een paar
spinsels:
Nanne is alweer even op cursus
bunkerslagen. In Qatar.
Duco Bodt tegenwoordig geregeld als
ballenzoeker op baan 1 optreedt
dus iedereen wordt verzocht een beetje
naar rechts op te lijnen
hij het hard nodig heeft als je acht ballen
op één hole verspeelt.
Er in Tilburg veel nieuwe gezichten
waren.
En dat daar heel wat te zoenen viel voor
Chris:
de vrouwen hadden goed hun best gedaan,
dus er vielen niet te veel mannen in de
prijzen.
Dat ook niet lukt als je als man je bal in
een rieten dak parkeert.
Er altijd nog baas(rdolf) boven baas is.
Een bal op par 5 (hole 13) rechts de weg
op richting AMC en vrouwtje op
brommer hup de sloot in.
We ook weer een regelavond hebben
gehad.
Waar een nieuwe regel werd
geïntroduceerd; op de achttiende één kus
op de green.
Ze er nog niet uit zijn of dat links,rechts of
midden op de ….. moet zijn.
PeeWee nu een andere sport gaat zoeken
??
Er kleding afspraken worden gemaakt. Wit
wit of toch maar rood rood.
Er weer ouderwetse onderbroeken humor
is op de negentiende.
Ze in Alkmaar met een vork schrijven:
drankjes moeten dubbel worden
afgerekend.
Er bij de Hoge Dijk wedstrijd weer eens

•
•
•
•
•
•
•

een duikboot is komen boven drijven.
En ook in St. Nyk eigenlijk.
Wij bij die laatste wedstrijd kennis konden
nemen van de ochtendrituelen van onze
medeleden.
Jarenlang jam ???
Ze konden het aan de andere tafel zelfs
allemaal meekrijgen.
Dat Rob B. nog steeds niet “vol” wil
zoenen.
Maar genoeg over de afgelopen
wedstrijden, Wijchen komt er aan
En let op: PeeWee gaat daar scoren !!
PeeWee

Uitnodiging
Bang OnTrofee en de Mooi
Weer Trofee
zaterdag 16 augustus
Golfbaan Flevoland
Beste Golf(st)ers,
Op zaterdag 16 augustus, vanaf 11:00 uur, wordt er
gespeeld om de Bang On Trofee en de Mooi Weer
Trofee.
Leden in bezit van GVB of NGF/EGA handicap
kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd.
De maximal aantal deelnemers voor deze wedstrijd is
60. De eerste 60 aanmeldingen zullen gehonoreerd
worden.
Evt. overige aanmeldingen zullen in volgorde van
binnenkomst op een wachtlijst worden geplaatst.
Deelnemers die van plan om NIET Qulaifying te lopen,
gaarne dit doorgeven in Uw aanmelding.
De wedstrijdleider is Chris Whincup, geassisteerd door
Piet Kil.
Aanmelden tot uiterlijk 9 augustus.
020-6959502
06-55778882
puremagic_52@hotmail.com
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Uitslag Big Wood Trofee St Nicolaasga
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
57
58

Piet Kil
Ignace van Dommelen
Elly Vermeij
Jaap van der Eems
Jan Peter van Seters
Johan Romate
Rob Baardolf
Richtje Kronemeijer
Julia de Vries
Joke Driessen
Rob Heezius
Jan van Braam
Graham Rudrum
Ineke van den Dries
Willem Mooij
Ger van Velzen
Anneke Schelvis
Ton Hogenes
Pauline van Gaans
Manuel Soudant
Haris Djojosepoetro
Yvonne Heezius
Erik Khoe
Hans van Witteloostuijn
Arend Reinink
Martin Scholten
Hellen Boot
Adri Postema
Ruud Ditmarsch
Miriam Dries
Arthur Echter
Chris Swan
Jan Snoeks
Jisk Kronemeijer
Tiny Scholten
Ria Kil
Duco Bodt
Cock van der Hulst
Ico van den Born
Hans Visser
Liesbeth Hendriks
Marijke van Mossel
Jan van Schaik
Paula van Schaik
Erik Trommelen
Astrid Snoeks
Astrid de Haas
Anneke Kuijper
Wim Huysen
Patricia Postema
Ingrid Duran
Berry Kuijper
Gerda Hogenes
Wilma Whincup
Hans Smits
Ria Huysen
John Kiene
Wim Hoogenboom

Stableford
39
37
36
36
36
35
34
34
34
34
34
33
33
33
33
32
32
31
31
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
28
28
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
24
24
23
23
23
23
23
22
22
22
21
21
20
20
19
18

Pin High Punten
39
37
36
36
36
35
34
34
34
34
34
33
33
33
33
32
32
31
31
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
28
28
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
24
24
23
23
23
23
23
22
22
22
21
20
20
19
18
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59
60
61
62
63
64
65

Chris Whincup
Els van Elderen
Jan Hollenberg
Ria van Seters
Willem Vermeij
Han Baarslag
Rufus Retterath

Best Bruto Score
Rob Baardolf - 87
Birdies
Joke Driesen
Julia de Vries
Willem Mooij (2)
Astrid Snoeks
Ton Hogenes
Arend Reinink
Manuel Soudant
Arthur Echter
Graham Rudrum
Haris Djojosepoetro
Neary: Willem Mooij
Longest Drive Dames: Yvonne Heezius
Longest Drive Heren: Manuel Soudant

18
18
15
13
12
10
10

18
18
15
13
12
10
10

Gelukkig was dit niet een voorbode voor de rest
van de dag, want daarna ging het eigenlijk op elke
hole redelijk goed tot goed. Vooral omdat het
putten tegen mijn gewoonte in erg goed ging,
eenpaar keer vanaf net buiten de green met de hulp
van de vlag.
Zo ging ik lekker door de baan met mijn
stimulerende flightgenoten Richtje, Anneke en
Jaap.
Toen we terug op het terras waren en de uitslag
bekend werd gemaakt had ik nog geen idee dat die
uitslag voor mij zo gunstig was. Pas toen ik de
score van nummer drie hoorde ging mij iets dagen.
En het werd dus geen nummer twee, maar zelfs
nummer een!
Ik denk dat ik een jaar lang een mooie trofee mag
bewaren, maar voorlopig doe ik het nog met een
glazen trofee.

Verslag wedstrijd
St. Nicolaasga 4 juli
Op 4 juli hebben we weer gespeeld op de baan
van Burggolf in St. Nicolaasga. Voor een heleboel
spelers (ook voor mij) is dat telkens weer een
prettige wedstrijd. De weersverwachting was goed:
tussen een paar natte dagen zou deze vrijdag een
mooie dag worden.
Toen we ’s morgens vroeg vertrokken leek het
eerst wat dreigend, maar gaandeweg werd het
inderdaad lichter. En toen we eenmaal daar waren
was het echt opgeknapt: niet te heet, maar droog
en zonnig. Echt een dag om van te gaan genieten
dus.

Flightgenoten en regelaar Willem: bedankt voor
een heel prettige dag.

Piet Kil

Het enige probleempje was de wind; die was van
tijd tot tijd nogal fel. En die speelde waarschijnlijk
ook een beetje een rol toen ik van teebox 1
vertrok: mijn eerste bal ging roemloos ten onder in
het water. Toch altijd een beetje pijnlijk met alle
publiek erbij. Maar mogelijk kwam het ook door
het gebrek aan speelritme: ik heb dit seizoen nog
niet al te veel gespeeld. Excuses zat dus.
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