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From Out of Bounds 

De krediet crisis slaat hard toe. 
 
Banken vallen om, vertrouwen 
elkaar niet meer en lenen geen geld 
meer aan elkaar uit. De 
(institutionele) belegger biedt 
massaal zijn aandelen op de beurs 
aan, met als gevolg dat de koersen 
in een glijvlucht onderuit gaan. Wat 
in 5 jaar is opgeklommen, komt in 
5 dagen naar beneden. Amerika 
leeft op de pof - en als Amerika 
verkouden is, dan zijn wij ook een 
beetje ziek.  
 
Om werkelijk te begrijpen wat hier 
nu allemaal aan de hand is, kan ik 
het filmpje ‘’money as debt’’ (geld 
als schuld) aanbevelen. Google 
deze titel en je zal via you-tube in 
47 minuten uitgelegd krijgen hoe 
het allemaal zo ver heeft kunnen 
komen. 
 
Een eye-opener voor mij, is het feit 
dat de overheden in Amerika de 
banken hebben toegestaan om 
ongelimiteerd geld te laten maken. 
Met geld maken bedoel ik dan niet 
het fysieke product, zoals 
geproduceerd door ‘’de munt’’ of 
‘’Johan Enschede’’. Banken maken 
geld door schulden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zodra u iets leent, voor 
bijvoorbeeld de hypotheek van uw 
huis, heeft de bank het 
onderliggende bedrag plus rente 
aan geld gemaakt, waarbij u dan als 
schuldenaar te boek staat. Pakketjes 
schuld kunnen zo aan andere 
banken worden verkocht enz enz, 
om vervolgens op deze manier de 
ballon van het virtuele geld op te 
blazen tot ongebreidelde proporties. 
Bedenk wel dat een oneindige 
schuld niet bestaat en als het 
systeem wankelt er een hoop af te 
schrijven valt. Dit is wellicht een 
ietwat simplistische uitleg, maar het 
benadert redelijk de werkelijkheid.  
 
Vette bonussen en een niets 
ontziende hebzucht, waren 
katalysatoren voor een oververhitte 
groei aan schuld, wat uiteindelijk 
revenue en margin voor de bank 
was. Ons kapitalistische systeem 
bestaat bij de gratie dat er continu 
geld en schuld bij komt, om zo het 
geld te laten ‘’rollen’’.  
 
We zijn daarom gewend aan 
inflatie. Onze producten worden 
duurder omdat er meer geld bij 
komt - dwz hetzelfde product 
(economie) moet gekocht 
(verdeeld) worden met een totaal 
aan meer beschikbaar geld – met 
als gevolg dat de prijzen dus 
stijgen. 
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Het grote gevaar is nu dus deflatie. Dat we via een 
recessie in een depressie terecht komen, zoals in 
1929. Dat betekent dat het beschikbare 
hoeveelheid geld krimpt – door nog grotere 
afschrijvingen van ‘’virtueel geld’’,  dat hierdoor 
de producten goedkoper worden (deflatie), 
bedrijven failliet gaan, werkeloosheid toeneemt, de 
totale economie krimpt, overleven belangrijker is 
dan investeren – een scenario die iedere overheid 
met de huidige genomen financiële maatregelen 
probeert te voorkomen.  
 

Of dit scenario ons zal treffen weet ik natuurlijk 
niet. Maar wat ik wel weet is dat wanneer u in de 
komende herfst en wintermaanden op de golfbaan 
staat, u met volle teugen, ongebreideld, groots en 
vol hebzucht moet genieten van….. 
   
……het leukste spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen. 
 
 
 
  

 
 

 

Gendersteyn 2008 
                                                                       
De laatste wedstrijd, van het SHELL jaar op 
Gendersteyn. Wij John en ik gingen al op maandag 
opweg  naar Kempervennen. Daar hadden we een 
midweek een huisje gehuurd, we hadden de fietsen 
mee en heerlijk genoten van het mooie weer. 
  
Woensdag gingen we voor spelen op Gendersteyn 
om de baan te verkennen, want we spelen de ook 
nieuwe 9 hole's, het zag er allemaal erg uitdagend 
uit. Maar het was een voor mij slechte generale 
met weinig punten.  
  
 Donderdag kwam onze zoon en schoondochter 
met de kleinkinderen langs op weg naar Frankrijk 
want die wilde graag zwemmen, dat was natuurlijk 
wat!  
 
 Ook van de wildwater baan  kregen ze geen 
genoeg, maar wij lagen 'savonds voor pampus op 
de bank. Ik dacht dat wordt niks morgen.  
 
Vrijdag de auto weer in pakken en op weg naar 
Gendersteyn, voor de laatste wedstrijd van het 
jaar, we waren lekker vroeg, eerst koffie en 
dan een balletje slaan en wat putten, we hebben 
mooi weer en wat wil je nog meer.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de teebox aangekomen,( ik had een gezellige 
flight dus dat kon niet meer stuk).Uiteindelijk 
kwam ik met 37 punten binnen en kon ik mijn 
h.c.p verlagen naar 15.6. 
Met mijn 37 punten had ik niet het vermoeden dat 
ik bij de eerste 3 zou komen immers alle 
wedstrijden werden met 38 punten of meer 
gewonnen. 
Maar ik moet zeggen dat ik bij de Shell altijd wel 
goed speel ( inspiratie van andere mannen??????) 
of hebben wij in Purmerend toch wel een moeilijke 
baan. 
Maar ik ging na lekker gegeten te hebben na 
afloop met een voldaan gevoel en de grote beker 
naar huis. 
Wedstrijdcommissie bedankt voor het vele werk 
wat jullie doen!! ( want dat doe je niet zomaar 
even, daar heb ik ervaring mee.) en tot volgend 
jaar. 
  

Nog een fijne nazomer,  
Annemarie Kiene   
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Ingrid en Hellen op expeditie in de Kennemer duinen 
Omdat we in 2007 onverwacht met de tweede prijs in het GANT Golf toernooi wegliepen, hadden we zo de 
smaak te pakken dat we van dit toernooi maar een jaarlijks terugkerende traditie hebben gemaakt. Na enig 
overleg werd er besloten om ons dit jaar voor de wedstrijd op de Kennemer in te schrijven. Zowel Ingrid als 
Hellen had hier nog nooit gespeeld en omdat ook hier het Dutch Golf Open wordt gespeeld leek het ons een 
mooie uitdaging.  
Op maandag 15 september ging het dan gebeuren, we werden ontvangen in het 80 jaar oude clubhuis. Met een 
kopje koffie en een super lekkere gevulde koek was het vanuit de diepe fauteuilles genieten van het uitzicht 
over de glooiende fairways in de duinen. Omdat het na weken regen ook nog eens lekker zonnig weer was 
waren we er helemaal klaar voor. Om 13:00 werd er afgeslagen en gespeeld via het Foursome/strokeplay 
(alles uitholen!) spel formaat. Onze strategie was, geen risico’s nemen en op de fairway blijven. En het ging 
goed! We genoten van de mooie baan, gezellige flight en liepen super uit-fase. Dus als een van de twee haar t-
shot  in de duinen of een diepe bunker had geslagen lag de ander midden op de fairway. Slagen door de baan 
gingen goed en het putten op de snelle greens ging ons redelijk af dankzij Ingrid die alles binnen de 2 meter 
moeiteloos de hole in werkte. Kortom we zaten op schema en onze strategie werd met militaire precisie 

uitgevoerd.  
 

Tot aan hole 14 (A5). Of het nou aan de lekkere hotdog lag die even daarvoor door de vriendelijke 
baancatering werd uitgereikt we weten het niet maar ineens was onze mooie strategie helemaal zoek. Op deze 
niet al te ingewikkelde par 4 (dog leg) kwamen we plotseling midden in de duinen terecht en in plaats van dat 
we verstanding de bal onspeelbaar verklaarden en terug gingen naar de veilige fairway gingen we de strijd met 
de duinen aan. Zonder allebei erbij na te denken baanden we ons als grondverzet werkers een weg door zand, 
helmgras, braamstruiken en distels in de vaste overtuiging dat we de bal alsnog vanuit een onmogelijke positie 
naast de vlag konden krijgen. U begrijpt het al…..de duinen wonnen glansrijk en 11 slagen later viel de bal 
pas in de hole.  
Onze flight  genoten waren zo verbijsterd, dat de volgende hole ook zij volledig de weg in de duinen 
kwijtraakten. Dit gaf ons even de gelegenheid op adem te komen en de vorige hole te evalueren. Onze score 
was weg dat was duidelijk, dus was het slikken, leren en doorgaan. En dat lukte zowaar nog ook waardoor we 
de overige holes volgens onze licht gedeukte strategie konden afwerken.  
Met gemengde gevoelens (beteuterd en blij) kwamen we met 101 slagen binnen en na de gezamenlijke 
handicap verrekening konden we 76 slagen netto noteren.  
Tijdens het borrelen/diner in het clubhuis, genoten we van het uitzicht over de baan in het avond zonnetje. 
Toen kwamen de leuke helden verhalen los, we waren duidelijk niet de enigen die op avontuur waren geweest 
in de duinen. Uiteindelijk bleek dat we als 7e  waren geëindigd, 5 slagen van de winnaars.  
Het was wederom een super golf dag. We hebben veel geleerd en zien nu al reikhalzend uit naar volgend jaar 
om, als het even kan, opnieuw op de Kennemer in het GANT toernooi te mogen afslaan.  

Ingrid en Hellen 
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Wist U Dat 
 
• Er bij de Haarlemmermeerse een oude 

scorekaart van Willem Vermeij is 
gevonden. 

• Hoe dat kan ? Wie het weet mag het 
zeggen ! 

• Hans de matchplay finale heeft gewonnen: 
• de avond tevoren lang opblijven dus echt 

lijkt te werken !! 
• Piet Kil eindelijk zijn handicap heeft 

gehaald, 
• alweer een duikboot minder dus. 
• De gemeente Amsterdam onderzoekt of ze 

personeel naar Dubai kan uitzenden. 
• Ecco’s 100% waterdicht schijnen te zijn 
• tenminste als alle spikes op de juiste 

manier d’r in zitten.  
• Dat sommige mensen beweren dat oesters 

HET middel zijn om te scoren 
• Waarbij niet helemaal duidelijk is op welk 

gebied…. 
• Dat we met Graham en Peter een forse 

stap in de richting van de D-status hebben 
gezet, proficiat heren. 

• PeeWee had dat vroeger ook wel willen 
hebben: iemand die voor ons allemaal 
examen doet…… 

• We ook weer de Delta Lloyd wedstrijd 
hebben gespeeld, 

• waarbij we blijken tot de beter rekenaars te 
behoren: 16 deelnemers is voor ons 
gewoon 16 deelnemers. 

• KLM met wel erg mooie prijzen kwam 
opdagen, wij kwamen een stukkie 
schameler uit de hoek. 

• Onze club in de toekomst mogelijk 
buikdanslessen gaat geven (voor de pre-
setup routines) 

• opgeven bij het bestuur (als cursist of als 
voordanser). 

• We mogelijk dan ook meteen een 
massagesalon kunnen openen, we hebben 
al een prof in huis: 

• één keer door hem laten masseren en je 
hoeft nooit meer….. 

• Dat het slaan van de longest drive niet 
betekent dat je op die hole niet nog een 
halve doos ballen kunt verspelen. 

• Dat we hopen op aanpassing van de 
handicapregels: 

•  
 

 
 
• Als iemand 60 stablefordpunten haalt moet 

hij meteen van de volgende categorie 
zakken. 

• Ongeacht of dit in een reguliere wedstrijd 
of in een vossenjacht doet. 

• En dat je volle batterijen nodig hebt in een 
digitale camera, anders doet-ie ’t niet. 

• Dat we nu de stokken weer maar eens een 
paar maanden in het vet gaan steken. 

• De puf is op …………….        
PeeWee 

 

 
 

The Gentlemen Cup, 
zaterdag 12 oktober 2008 

 

Chris en ik zijn sinds 2 jaar lid van Golfkring het 
Rijk (Nijmegen, Nunspeet, Margraten, Sybrook). 
Met korting kan worden gespeeld op 
bovengenoemde banen. Ook worden er voor leden 
golfwedstrijden georganiseerd. Eén van die 
wedstrijden is The Gentlemen Cup, een wedstrijd 
met ¾ handicapverrekening en gespeeld op 
Nunspeet. Een moeilijke baan; smalle fairways, 
hoge bomen en met name op de Zuidbaan ook 
vaak een blind teeshot…. Door de ¾ 
handicapverrekening werd er niet hoog gescoord. 
De uiteindelijke winnaar had ‘slechts’ 32 
punten…. 
 
Chris haalde mij ’s ochtends op en de ontvangst op 
Nunspeet was goed; koffie en een tafel met allerlei 
lekkers, een lunchbox en, net zoals vorig jaar, een 
shirt met logo van het Rijk van Nunspeet… Het 
weer was stralend en de start in de vorm van een 
shotgun. Chris en ik zaten in een flight met Bas en 
Steven (ondanks wat de namen doen vermoeden 
twee volbloed Aziaten). De mannen speelden 
serieus en er werd geknokt voor elk punt. Helaas 
voor Chris had hij zijn kruit al verschoten in een 
eerder gespeelde wedstrijd die week. Bas, Steven 
(de longest drive)en ik eindigden in de 
middenmoot. Het mooie van The Gentlemen Cup 
komt eigenlijk aan het einde. 
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Een aangeklede borrel met een overheerlijke 
proeverij (ondergetekende kon niet afblijven van 
de oesters) en er werd niet bezuinigd op de 
amuses. Na de prijsuitreiking gingen Chris en ik 
op weg naar mijn huis, alwaar Ingrid en Wilma 
met het eten wachtten. Maar na zo’n overheerlijke 
en overvloedige proeverij was de trek niet meer zo 
groot (sorry schat)… 
 
Chris en ik kijken nu al uit naar volgend jaar. 

Haris 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste Peter en Graham, 

Hierbij mijn gelukwensen en dank voor het 
behalen van jullie examen bij de NGF. Dit is een 
belangrijke stap voor het verkrijgen van de D 
status.  

Tijdens onze ontmoeting met Henk Heijster 
(Directeur NGF) eerder dit jaar, was het duidelijk 
dat onze organisatiegraad, als ook onze website 
(communicatie), ruim voldoende was voor het 
behalen van de D status. We hadden echter nog 
wel ‘’even’’ een H&R commissie nodig waarbij 
drie leden op hoog regelniveau geschoold zijn. 
Met jullie huidige kennisniveau en dat van Jan, 
voldoen we nu volledig aan de eis om de D status 
te verkrijgen. 

Deze D status houdt onder andere in, dat we 
volledig lid zijn van de NGF (en dus kunnen 
meedenken/beslissen), maar ook dat we nu zelf 
GVB examens mogen afnemen bij onze leden. 

Proficiat! 
De Voorzitter  

 
 
 
 
 

 
BELANGRIJKE MEDEDELING 

  
Om het lidmaatschap met AGV Shell met ingang 
van het seizoen 2009 te beëindigen, dient dit voor 
1 november 2008 schriftelijk doorgegeven te 
worden aan het secretariaat van ASV Shell (of aan 
mij iduran@almere.nl).  
 
 
Als je je GVB/handicap wilt houden en geen 
andere homeclub hebt/krijgt is het belangrijk dat je 
je zelf weer aanmeldt bij de NGF als niet-
clubgebonden golfer. Dan krijg je een acceptgiro 
thuisgestuurd, en als je die betaald hebt een 
GVB/handicap kaartje.  
  

Ingrid Duran 
 
 
 
 
Bericht van de Handicap- & 
Regelcommissie (HC&R) 
  
Elk jaar dienen wij aan de NGF de gegevens te 
verstrekken met betrekking tot de Eindejaars 
revisie van de Ega handicaps. Voor de leden 
waarvan wij als AGV SHELL de Ega-handicaps 
bijhouden is het van belang dat deze gegevens 
tijdig bij de NGF afgeleverd worden zodat de 
nieuwe handicapkaartjes voor 2009 vervolgens 
weer op tijd bij ons zijn. 
In verband hiermee verzoeken wij onze leden om 
tot uiterlijk 31 oktober 2008 Q-kaarten in te 
leveren welke dan nog in het 2008 register 
opgenomen kunnen worden. 
  
Tevens willen we jullie er op attenderen dat er 
minimaal 4 Q-kaarten in 2008 nodig zijn om je 
handicap in 2009 'Aktief' te houden. Dus mocht je 
dat aantal nog niet ingeleverd hebben, overweeg 
dan om alsnog één of meer (Qualifying) 
oefenrondjes te lopen. 
  

We rekenen op jullie medewerking, 
De Handicap- & Regelcommissie
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Handicap Top-20 overzicht 2008 
(na alle AGV-wedstrijden)  
 
Bij deze de huidige stand van zaken wat betreft de handicaps, na alle AGV wedstrijden, maar de banen zijn 
nog qualifying dus er kan zo hier en daar nog wat veranderen. En dan komt er natuurlijk ook nog de 
eindejaarsrevisie overheen, maar het resultaat daarvan wordt pas begin 2009 zichtbaar.  
 

Nr was   15-03-08 07-06-08 20-10-08  
1 1 Arthur Echter   6,5 6,5 6,9  
2 2 Manuel Soudant #  9,5 9,8 10,4  
3 4 Erik Trommelen # 11,5 11,7 10,9  
4 3 Thomas Materna # 11,0 11,0 11,0  
5 5 Ger van Velzen # 12,7 12,9 12,4  
6 7 Rob Baardolf 14,5 14,6 12,7  
7 6 Chris Swan # 14,0 14,1 14,3  
8 9 Jan van Braam 15,9 15,2 14,4  
9 8 Arend Reinink 16,1 15,1 15,1  
10 10 Wim Hoogenboom # 15,2 15,5 15,1  
11 18 Annemarie Kiene 17,4 17,6 15,6  
12 15 Ron  van Wolferen 17,5 17,5 16,4  
13 20 Haris Djojosepoetro #  18,9 16,5  
14 11 Martin Scholten 16,2 16,3 16,8  
15 12 Graham Rudrum # 16,1 16,4 16,9  
16 13 Hellen Boot 17,1 16,9 17,3  
 14 Ineke van den Dries # 17,9 17,2 17,3  
18 15 John Kiene 17,6 17,5 17,4  
19 15 Fred Berkenhagen # 17,5 17,5 17,5  
20 19 Ton Hogenes 18,5 18,4 17,5  
        
21  Erik  Khoe   19,2  
22 22 Astrid Snoeks 19,3 19,5 19,2  
23 21 Adri  Postema 18,9 19,3 19,5  

 
Omdat dit het laatste overzicht is van 2008, heb ik het ietsje langer gemaakt en alle handicaps onder de 20 erin 
opgenomen. In de top 10 gebeurt niet zoveel, er wordt hier en daar wat stuivertje gewisseld maar daar blijft 
het verder bij. Maar daaronder gebeurt toch wel wat. Heel opvallend is de opmars van Haris; begin dit seizoen 
nog niet in de top-20 maar inmiddels gestegen naar plek 13. En met onze dames is het een beetje droevig 
gesteld; Hellen, Ineke en Astrid weten hun hcp wel te handhaven, maar met het aandringen van nieuwkomers 
zoals Haris en Ron is dat niet voldoende om een top-20 plaats te waarborgen. Astrid is er al uit verdwenen, en 
Hellen en Ineke zakken heel langzaam en delen nu samen de 16e plaats. Lichtpuntje is Annemarie, die een 
mooie sprong heeft gemaakt naar de 11e plaats en daarmee Hellen en Ineke is gepasseerd. 
 

Paula van Schaik 
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Verslag van de Delta Lloyd Wedstrijd op de 
Hogedijk, zaterdag 18 oktober. 

 

Vanaf acht uur kon er gestart worden. Dat was toch wel erg vroeg, de golfballen kon je haast niet zien zo 
schemerig was het nog. Maar het was droog en dat was in ieder geval heerlijk. Richtje en ik waren er om ruim 
acht uur. Toen kwam ik tot ontdekking dat ik de golfschoenen van Richtje niet in de auto had gedaan, wel 2 
paar eigen schoenen! De golfshop was ook nog niet open, dus daar konden wij ook niet terecht. Richtje naar 
het restaurant om te kijken of daar iemand was die een reserve paar bij zich had. Er waren toen nog niet zoveel 
dames. Maar de redder uit de nood was Willem Vermeij, hij wilde wel gauw naar huis rijden om Elly’s 
schoenen te halen welke perfect pasten. Willem en Elly bij dezen hartelijk bedankt. Op blote voeten golfen is 
ook niet zo prettig en mijn maat 43 is toch te groot voor Richtje.  
 
Mijn flightgenoten waren met Hendrik Jan van de ING bank en twee dames,de ABN-AMRO (Marielle) en 
van de KLM (Marieke). Starten op de Bullewijk holes 9-18. De baan was redelijk, niet te nat, hetgeen je wel 
zou verwachten. Het was een prettige flight. Hendrik Jan ging voortreffelijk de eerste 9 holes. Ook de dames 
gingen prima. Ook ik ging goed, 18 stableford punten om mee te starten. In het begin ging het wat langzaam, 
maar het ging beter na een hole of 4. Toen konden wij gewoon doorlopen. De tweede 9 holes op de 
Holendrecht baan ging iets minder voor Hendrik Jan, ik ging iets beter, een spectaculaire shot gemaakt op de 
tweede 9, op hole 6  het eilandje lag ik binnen een meter van de hole, een birdie!, 19 stableford punten, totaal 
37. Jammer dat ik de laatste hole niet afgemaakt heb anders was er nog een puntje meer geweest. Ik maar 
steeds zeggen tegen de dames, je moet de hole afmaken, want Marieke had 3 extra punten op sommige holes, 
waar ze toch nu en dan nog een puntje kreeg, waar ze niet op gerekend had. Toen deed ik het zelfde op de 
laatste hole, ik was vergeten dat het een par 5 was. Maar niet getreurd, wij waren hierdoor niet op plaats 1 
gekomen. Geen regen gehad en nu en dan was er ook een zonnetje door de wolken. Ik ben geen een bal kwijt 
geraakt, wat ook een prestatie op zich is. Meestal verdwijnen er wel een paar. Nadat iedereen binnen was 
werden de winnaars bekend gemaakt. Een ieder kon een prijsje uitzoeken van de prijzentafel welke rijkelijk 
gevuld was. Zoals jullie gelezen hebben was de uitslag: 
 
Nationale Nederlanden / ING     347  
ABN-AMRO                          321  
AGV-Shell                          311  
Delta Lloyd                          301  
KLM                                      278  

De uitslag was gebaseerd op de 10 beste scores van ieder team. 
Wij staan in de middenmoot, voor verbetering vatbaar. 

Graham hartelijk bedankt voor de organisatie. Het liep weer perfect. Verder willen wij iedereen een goed 
winterseizoen toewensen en hopelijk zien wij elkaar weer begin volgend jaar. 

Jisk 

Ledenstand: 
 
Op 1 januari hadden we 129 
leden, er zijn er 16 bijgekomen 
en er hebben zich (per 1 
januari 2009) 17 leden 
afgemeld. Dit zijn: 
 
 
Nanne de Vries 
Lena Karstrom 
Lia Cornelisse 

Hans v/d Horden 
Thomas Materna 
Nailja Materna 
Nicolette de Haas 
Ron van Wolferen 
Erik Kemper 
Alie Hoksberg 
Atie Lettemeijer 
Ruud Lettemeijer 
Jevan Arifin Kwan 

Anneke Kuijper 
Berry Kuijper 
Pepijn Hoefnagel 
Joost Smits 
  

 
Gr. 

Ingrid 
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Vossenjacht 2008 
Soms zit het mee, soms zit het tegen.  
Organiseren kan ze als geen ander, maar helaas laten sommige dingen zich niet organiseren. 
Het programma was van A tot Z geregeld,  de routebeschrijving en de instructies tot op de vierkante meter 
nauwkeurig, de taart bij de koffie (of thee natuurlijk) heerlijk en om exact 12.00 uur sloeg de Vos af van de 
teebox (opgesierd door een gezellig  teiltje met roosjes) op  AAK 1. Het regende licht. 

Peter Burgman en ondergetekende  vergezelden de Vos bij haar strijd tegen elementen, lange fairways, hoge 
rough, glooiende greens,  knoeperharde bunkers en vooral de troep van 31 fanatieke jagers.  Door 
omstandigheden gedwongen tot toekijken,  kweet ik mij op iedere teebox vlijtig van de taak om de 
achtervolgende troep  van de Par op de voorgaande hole te voorzien en de scorekaart  bij te houden. Gezien 
het weer was het noodzakelijk een plu op te houden en kan u verzekeren dat het geen eenvoudige taak was om 
onder die weersomstandigheden het papier droog en de glibberige hoesjes in het gareel te houden.  Daarnaast 
moest natuurlijk het moreel van de Vos van de nodige ondersteuning worden voorzien, omdat na een nette 
bogey op AAK 2, het spel  toch wat haarscheurtjes vertoonde. De regen kwam inmiddels gestaag naar 
beneden.   

De Vos streed een ongelijke strijd. Het zat tegen: de verkeerde bal, de boom, de struik, het water, de bunker en 
als je het moet hebben van een doorrollende bal, dan kon je het vandaag ook schudden; na de landing kwam er 
geen meter meer bij. De fairways, de greens, de bunkers, de handschoenen; alles was doorweekt. Nadat op 
enkele holes zelfs dubbele cijfers genoteerd waren, kwam de nog steeds lachende Vos aan op de achttiende 
green. Die put viel wel en de regen was gestopt. 

In het clubhuis werd een welverdiende beloning  genuttigd en kwamen de eerste jagers met een brede 
glimlach binnen. Het was een prettige jacht geweest. De Vos had toch nog kans gezien twee jagers te 
ontlopen. Na een lekkere warme douche konden we aan tafel waar een heerlijk herfstmenu werd geserveerd. 
Tussen de gangen door werden de prijzen voor neary (Piet Kil) en longest drive (Yvonne Heezius en Bim 
Pannenborg) uitgereikt en werd de winnaar en dus Vos 2009 bekend gemaakt.  Erik Trommelen  was er in 
geslaagd om de baan in 88 slagen te spelen en had daarmee op de Vos zo’n 60 Stablefordpunten bij elkaar 
gesprokkeld en was onbetwist de beste jager van de troep. 

Vele jagers kunnen zich nu al verheugen op de jacht van 2009! 

Vosje, het was perfect georganiseerd, zelfs het weer paste geweldig bij de vossenjacht! Jammer dat het tegen 
zat, maar je hebt er vele jagers een heel fijne jacht door bezorgd! 

Ineke 

 verzopen Vos 


