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From Out of Bounds 

De natuurlijke habitat van een 
vogel is de lucht. 
 
Als huisdier vinden we deze 
koddige beestjes vaak terug 
achter tralies. Daar kunnen ze 
urenlang een geanimeerd 
gesprek hebben met hun 
lotgenoot aan de andere kant van 
het spiegeltje, hoppen ze van de 
ene stok naar de andere en 
maken ze er steevast een bende 
van als ze zich wild op de 
zaadjes storten die als maaltijd 
wordt aangeboden. 
 
Eigenlijk heb ik het over de 
parkiet die vroeger bij ons thuis 
als huisdier dienst deed. Onze 
parkiet was een kruising tussen 
Karin Bloemen en Sugar Lee 
Hooper, een parmantige dikke 
gele blaaskaak met een strot als 
een formule 1 Ferrari.  
 
Zorg is het kernwoord voor 
levensvatbaarheid voor deze 
nietsontziende herrieschoppers. 
Mijn ouders vonden de 
levendigheid in gefluit en 
gefladder een toegevoegde 
waarde voor het gezin. Ikzelf 
vond dat ADHD-Gilles de la 
Tourette gedrag zenuwslopend 
en heb haar vaak, met mijn neus 
strak tegen het kooitje, recht in  
 
 

 
de ogen gekeken. Maar 
dwingende blikken waren als 
een paling in een emmer snot, 
het feest werd alleen maar 
groter. 
 
Geleidelijk aan kreeg ik de 
indruk dat de zo benodigde zorg 
ietwat tanende was. Dat bleek 
vooral uit het feit dat de 
theedoek in toenemende mate 
een belangrijk onderdeel van de 
kooi werd. Een overdaad aan 
impulsen dwingt kennelijk de 
liefhebber soms tot extreme 
maatregelen. Het gebrek aan 
manicure-aandacht bleek 
uiteindelijk fataal. Met een 
oprecht gevoel van medeleven 
stond het hele gezin op een 
zondagochtend voor het kooitje. 
Sugar Lee Hooper was 
uitgefloten en hing met haar te 
lange gekromde nageltjes 
ondersteboven aan haar stokje. 
 
Zwaluwen vormen een familie 
uit de orde van zangvogels. 
Zwaluwen zijn snelle vliegers 
die tijdens de vlucht jagen op 
insecten. Deze vlotte fladderaars 
zijn zeer hyper en beweeglijk, 
een combinatie die uitermate 
ongeschikt is voor het kooitje 
van weleer.   
 

A.G.V. Shell, 
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Er wordt gezegd dat je aan 
de hand van de hoogte van 
de vlucht van zwaluwen het 
weer kunt voorspellen; bij 
mooi weer vliegen de 
insecten hoog, terwijl bij 
slecht weer de insecten lager 
vliegen. Zwaluwen jagen in 
de lucht op insecten en 
zitten dus op dezelfde 
hoogte. 
 
Volgens het volksgeloof 
brengen zwaluwen men 
geluk.  Daar waar een 
zwaluw zijn nest bouwt, zal 
voorspoed heersen en zal  de 
bliksem niet inslaan. 
 

Tijdens de wedstrijd op 
Flevoland sloeg helaas de 
bliksem wel in, geheel tegen 
het principe in van het 
volksgeloof. Ergens zit nu 
een zwaluw samen met mijn 
Sugar Lee te over- leggen 
wat er is misgegaan. Het 
laatste wat deze zwaluw kan 
herinneren was dat tijdens 
de vlucht er een wit rond 
insect met een nogal 
pokdalig gezicht recht op 
haar af kwam.  
 
 
 
 

Het laatste voorval heeft 
niets met mijn ouders te 
doen, noch ben ik zo 
accuraat om bovenstaande 
zwaluw uit de lucht te 
meppen. De desbetreffende 
flight was zeer ontdaan en 
heeft met een groot gevoel 
voor ceremonie afstand 
gedaan. Het verhaal bracht 
mij even terug naar ons 
parkietje van vroeger, die 
als een Dame Edna, in stijl, 
haar laatste buiging maakte. 
 
Veel mededogen met het 
leukste spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen. 

 
Beste jagers, 
 
Het is vandaag wat regenachtig en 
winderig, dus het perfecte moment om 
de jagers op te roepen voor de 
de jagers op Vossenjacht. 
 
Zoals al eerder aangekondigd, zal de 
Vossenjacht plaatsvinden op vrijdag 24 
oktober a.s.Op de golfbaan van 
Golfclub Zeewolde. 
 
Ontvangst vanaf 10.30 uur, met 
koffie/thee met gebak 
De jacht begint om 12.00 uur. 
 
Na afloop is er een 3-gangen diner, in 
herfststijl (wat precies blijft nog even 
een verrassing), met ter afsluiting nog 
een kopje koffie/thee. 
 
Het complete arrangement kost  
75 euro per persoon. 
 
Jagers (in bezit van GVB/EGA-hcp) 
kunnen zich aanmelden vanaf nu, per 
reply, tot uiterlijk 30 september a.s.  
 
 
 
 

 
 
 
Betaling s.v.p. vóór 1 oktober  
op girorekening 3190082 
t.n.v Mw. P. van Schaik-
Struijkenkamp 
o.v.v. “Vossenjacht 2008” 
 
Deelnemers ontvangen begin oktober 
nadere details; de startlijst wordt rond 
20 oktober verstuurd (want de Vos gaat 
eerst nog even op trainingskamp). 
De vos hoopt op een groot 
jagersgezelschap, laat de aanmeldingen 
maar binnenkomen!! 

Vosje 
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Uitslag Oliekan -  Wijchen 25 juli 2008 
 

  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 

Erik Khoe 
Willem Mooij 
Jaap van der Eems 
Haris Djojosepoetro 
Annemarie Kiene 
Ico van den Born 
Elly Vermeij 
John Kiene 
Rob Baardolf 
Peter Burgman 
Gert List Nielsen 
Duco Bodt 
Hans van Witteloostuijn 
Chris Whincup 
Jisk Kronemeijer 
Hans Visser 
Liesbeth Hendriks 
Hellen Boot 
Ineke van den Dries 
Yvonne Heezius 
Tiny Scholten 
Ingrid Duran 
Huub Dries 
Wilma Whincup 
Manuel Soudant 
Jan Peter van Seters 
Jan van Braam 
Astrid Snoeks 
Ton Hogenes 
Cock van der Hulst 
Ignace van Dommelen 
Erik Trommelen 
Rob Heezius 
Pauline van Gaans 
Martin Scholten 
Richtje Kronemeijer 
Willem Vermeij 
Han Baarslag 
Frans Lacon 
Miriam Dries 
Wim Hoogenboom 
Julia de Vries 
Jan Snoeks 
Casper de Groot 
Gerda Hogenes 
Ria van Seters 
André Smit 

39 
37 
37 
36 
34 
34 
33 
32 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
25 
24 
23 
23 
22 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
18 
17 
16 
13 
12 
12 
11 

39 
37 
37 
36 
34 
34 
33 
32 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
25 
24 
23 
23 
22 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
18 
17 
16 
13 
12 
12 
11 

 
Best Bruto Score 

Erik Khoe - 89 
 

Birdies 
Erik Trommelen 
Rob Baardolf 
 

Neary:  Rob Baardolf 
 

 
 
Longest Drive Dames: Annemarie Kiene 
 
Longest Drive Heren: Jisk Kronemeijer 
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UITNODIGING 
 

H2O Cup 
 

zaterdag 13 september 
de Hogedijk 

 
 
Beste Golf(st)ers, 
 
 
Op zaterdag 13 september, vanaf 11.00 uur, wordt 
er gespeeld om de H2O Cup. 
 
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. 
 
Bij voldoende belangstelling zal voor leden die 
niet in het bezit zijn van GVB een wedstrijd 
gehouden worden op de Abcoude baan. 
 
Voor deelname gelden geen 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. 
 
Wellicht zullen wij iets regelen om gezamelijk te 
eten, en de details komen met de startlijst. 
 
U kunt zich aanmelden (per reply e-mail, of 
telefonisch) tot uiterlijk donderdag 4 september 
bij: 
 
 
Graham Rudrum 020 - 6303271 
graham.rudrum@shell.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UITNODIGING 

 
Tee Time cup/Jelle Kars 

Trofee 
 

19 september 2008 
Burggolfbaan Gendersteyn 

 
 
Beste golfvrienden, 
  
  
Op vrijdag 19 september gaan we alweer de laatste 
wedstrijd van het jaar spelen op de Burggolfbaan 
Gendersteyn te Veldhoven start om 11.00 uur. 
We gaan strijden om de Tee Time Cup en de Jelle 
Kars Trofee. 
  
Dus ben je in het bezit van het GVB meld je dan 
aan, er kunnen 60 deelnemers geplaatst worden, bij 
meer aanmeldingen kom je op de reserve lijst. 
  
Vermeld bij inschrijving of je een Q kaart wilt 
lopen. Inschrijven kan tot 5 september as. 
  
Als je nu al weet dat je van plan bent om te blijven 
eten laat het mij even weten. 
  
De wedstrijd staat onder leiding van Martin 
Scholten en Willem Vermeij  
  
  

Groeten Willem Vermeij 
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Uitslag Bang On Trofee 
Mooi Weer 

Flevoland, 16 augustus 
  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 

Rob Heezius 
Haris Djojosepoetro 
Willem Mooij 
Rob Baardolf 
Anneke Schelvis 
Annemarie Kiene 
Richtje Kronemeijer 
Jaap van der Eems 
Paula van Schaik 
Arthur Echter 
Jan van Braam 
John Kiene 
Jisk Kronemeijer 
Graham Rudrum 
Ineke van den Dries 
Ignace van Dommelen 
Ger van Velzen 
Loes Immink 
Piet Kil 
Erik Trommelen 
Frans Lacon 
Ico van den Born 
Hans van der Horden 
Tiny Scholten 
Liesbeth Hendriks 
Lia Cornelisse 
Berry Kuijper 
Rob Boelhouwer 
Hellen Boot 
Patricia Postema 
Julia de Vries 
Wilma Whincup 
Chris Whincup 
Hans van Witteloostuijn 
Jan Peter van Seters 
Anneke Kuijper 
Ria Kil 
Chris Swan 
Martin Scholten 
Jan van Schaik 
André Smit 
Johan Romate 
Els van Elderen 
Yvonne Heezius 
Ruud Ditmarsch 
Reinoud Kil 
Adri  Postema 
Duco Bodt 
Willem Vermeij 
Sybrand IJkema 
Alice Gubler 
Ingrid Duran 
Pauline van Gaans 
Jan Hollenberg 
Manuel Soudant 

47 
39 
39 
38 
37 
36 
36 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
20 
20 
19 

47 
39 
39 
38 
37 
36 
36 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
 

30 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
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56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

Astrid de Haas 
Ria van Seters 
Wim Hoogenboom 
Marijke van Mossel 
Han Baarslag 
Tonske van Meerten 
Bert van Elderen 
Marion Schmidt 

19 
18 
17 
17 
15 
12 
11 
7 

19 
18 
17 
17 
15 
12 
11 
7 

 
Best Bruto Score (Mooi Weer Trofee) 
Arthur Echter - 82 

 
Birdies 
Tiny Schoten 
Jan van Braam 
Arthur Echter 
Erik Trommelen 
Richtje Kronemeijer 

 
Neary:  Tiny Scholten 
Longest Drive Dames: Annemarie Kiene 
Longest Drive Heren: Arthur Echter 

 
 
 
 

Wist U Dat 
 

• Haris een baard heeft 
• tenminste zolang Ingrid het leuk vindt 
• Rob B(oos) was, het is niet helemaal 

zeker waarover allemaal. 
• De Lonesome Golfer bij de 

koppelwedstrijd blijkbaar niet zo 
lonesome was. 

• en dat ie daardoor ook mee won.  
• Sommige mensen niet alleen komen 

om te golfen (zac avond) maar vooral 
om te zondigen: geoorloofd patatten 
eten . 

• dat vooral Hellen zich er iedere week 
weer op verheugt. 

• Niet helemaal duidelijk is waarom 
Flevoland zoveel meer aanmeldingen 
opleverde dan Wijchen. 

• Want Wijchen was weer een knaller, 
deels ook door het prachtige weer 

• Dat we op Wijchen een winnaar met 
caddie hadden.  

• Het gerucht gaat dat deze kleine 
caddie lid wil worden van de club. 

• Er werd daar in Wijchen erg goed 
gespeeld 

• en ook erg slecht. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
• Het gezellig was op het terras van 

Wijchen en dat daar ook  
geconverseerd werd over hard, zacht, 
dun, dik, lang en kort. 

• Hans v. W. elke ochtend een uur in 
bad zit met badeend. 

• Het ernaar uitziet dat dit  het geheim 
voor vooruitgang is. 

• We net Flevoland hebben “afgewerkt”, 
• waar Arthur de afslag miste en in Urk 

uitkwam, 
• hij was nog net op tijd voor z'n flight. 
• Het voor Astrid  zo doodvermoeiend 

was, dat ze in de baan even moest 
gaan liggen. 

• Dat Jan van Braam een dubbele birdie 
sloeg 

• waarvan er één een fladderbirdie was. 
• Dat de prijsuitreiker wel erg zuinig 

was met z'n ballen, 
• het was een krent. 
• Dat Haris intussen allang geen baard 

meer heeft, 
• maar dat hadden we al meteen 

verwacht natuurlijk 
PeeWee 
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Tja ! 
 
 
Veni, vidi, vici ,foetsie, oftewel ik kwam, ik 
zag, ik overwon en ik moest helaas al weer 
vroeg weg en miste gelukkig het ‘Duikboot’ 
geroep. 
 
Reeds ingeseind door onze voorzitter die een 
week geleden op deze baan met 41 punten zijn 
single handicap zag naderen wist ik dat een 
hoge score mogelijk was. Toen na mijn eerste 
afslag, die na compensatie van mijn altijd 
aanwezig slice, midden op de fairway lande en 
Martin mij wel met 40 punten terug zag 
komen kon het niet meer fout gaan. 
 
Zolang je maar het hoge gras vermijdt, rustig 
uit bunkers doorslaat en mikt op het midden 
van de hole is het een simpel spelletje. 
 
Met Tiny als mijn secondant, die haar eerste 
Birdy vierde en die na 18 flights ook de Neary 
bleek te zijn en Reinoud die in staat is zijn Tee 
verder weg te slaan dan de bal was het een 
gezellige flight. 
 
Dit stukje draag ik tevens op aan al mijn flight 
genoten van de afgelopen jaren die mij 
geholpen hebben mijn golfballen in de bossen 
te zoeken, mij te troosten als ik het echt even  
kwijt was; kortom hoge handicappers: er is 
nog hoop. 
 
Nu word het even wennen met slagen tellen in 
plaats van ‘hoeveel slagen krijg ik’ wordt het 
‘hoeveel moet ik inleveren’ . Voorlopig eerst 
maar eens zien of de handicap bestendig is. 
 

Groeten, 
Rob (HCP 28.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissieledendag 2008 
 

 
          
 

Haarlemmermeersche Golfclub 
 
Op dinsdag 19 augustus vond onze jaarlijkse 
commissieledendag plaats op de 
Haarlemmermeersche Golfclub in Cruquius - wat 
een leuke naam…daar wilde ik meer over weten, 
dus even Googelen. 
 
Cruquius is een dorp in de gemeente en polder 
Haarlemmermeer, in de provincie Noord-Holland. 

Cruquius werd gedoopt in de Hervormde 
gemeente van West-Vlieland. Enige jaren na 
zijn geboorte verhuisde het gezin naar Delft. 

Hij is waarschijnlijk geboren als Nicolaas 
Kruik, maar de achternaam werd later 
Krukius. Op 28 maart 1716 schreef hij zich in 
aan de Hoge School te Leiden als "Krukius, 
student in de medicijnen, geboren te Delft, 
1678". Dat was dus onjuist, want hij was 
geboren in Vlieland. 

In 1717 ging Krukius in Leiden geneeskunde 
studeren bij Boerhaave. Via hem werd hij lid 
van de Britse Royal Society. 
Later nam Krukius zoals veel tijdgenoten een 
Latijnse naam aan - Cruquius. Latijn werd 
namelijk veel gebruikt in de wetenschap. 
Het gemaal De Cruquius langs de Ringvaart van de 
Haarlemmermeerpolder is naar Cruquius genoemd, 
evenals het dorp Cruquius, waar dat gemaal staat. 
Misschien wisten veel van jullie ‘wetenschappers’ 
dit al, maar ik niet! 
 
Terug naar 19 augustus. Vanaf 11:30 zat Roel met 
de koffie klaar! We hebben eerst wat gebabbeld en 
uitgebreid de wens uitgesproken dat de regen die 
voorspeld was via buienradar.nl  niet zou vallen of 
zou meevallen.  
Om 12:30 vertrokken Ingrid, Willem en ik in de 
eerste flight, lekker zonnetje, veel wind…. Nog 
geen regen… 
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Bij hole 3 begon het dan toch, maar we waren 
stoer en trokken onze regenkleding niet aan in de 
hoop dat het dan zou het overwaaien…..   Foutje! 
We werden aardig nat! 
We hebben vanaf hole 4 regelmatig de 
regenpakken toch maar aan en dan weer uit 
getrokken. Maar tussen de buien door hebben we 
ook prachtig (Hollands) weer getroffen. 
We vonden de baan wel ‘pittig’ en hebben ruim 
gebruik gemaakt van de prachtige bunkers en 
mooie water elementen die deze baan zo 
aantrekkelijk maakt. 
Om 17:30 kwamen we moe maar voldaan binnen.  
 
Na even opfrissen waren we klaar om de kaarten 
uit te rekenen en wat bleek? Rob Heezius, nu met 
HCP 28.4!! wist desondanks toch 35 stableford 
punten te halen. Gefeliciteerd Rob! 
 
Later hebben we met zijn alle gegeten en een 
informele vergadering gehouden. 
 
Het was weer erg leuk om één keer per jaar even 
op retraite te gaan en voor de commissieleden van 
AGV is het logisch dat we dat doen op een mooie 
golfbaan. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor hun gezelligheid en 
inzet, vooral André : Bedankt voor je bijzondere 
bijdragen!! 

Groetjes, 
Julia 

 
 
Commissieledendag 2008 – reacties 
 
Om de AGV in goede banen te leiden moet er 
vergaderd worden, waar beter dan op de baan! 
 
Kleren aan, kleren uit dekt demiddag, tijdens het 
eten ging het er heftig aan toe tot het idee van een 
denktank iedereen op hetzelfde spoor bracht. 
 
En Ja mijn handicap is bestendig tegen regen en 
wind met dank aan Wim Hoogenboom, uitademen 
tijdens de swing. Zie de site waarvan ik de naam al 
weer kwijt ben.     

Rob 
 
Het was een dag van jasje aan, jasje uit, broek aan, 
broek uit, petje op, petje af.  
 
Door al dat gedoe werd de aandacht voor de 
golfbal ongeconcentreerd, wat resulteerde in 
zigzag over de fairway (of kwam dat door de 

aanwakkerende wind?) Enfin, het resultaat was 
niet om over naar huis te schrijven.   
 
Positief: leuke flight, gezellig gegeten, nuttige 
vergadering en lekker dichtbij huis dus lekker 
vroeg thuis! 
         Ineke 
 
 
Voor mij was het de eerste keer dat ik een 
commissieledendag mocht meemaken en de 
tweede keer dat ik op de Haarlemmermeersche 
speelde. De eerste keer was dat 18 holes in de 
stromende regen en dit keer hadden we ook weer 
regen, maar dat bleef gelukkig beperkt tot een paar 
stevige buien. De zon liet zich ook voldoende zien. 
Ik heb niet goed gespeeld, maar wel een hele leuke 
dag gehad. 
  

Ingrid 
 
 
 

 
 

 
 

  In Wijchen hebben we lekker buiten kunnen   
eten (Willem, bedankt voor de foto!) 


