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From Out of Bounds 

 

 

Ik heb voor het eerst de 
‘Linda’ gelezen. 
 
Deze zomereditie staat in 
het teken van de ‘’Pin-up” 
en hoe je eigen seksleven 
levendig kunt houden. De 
nieuwe Pin-up’s in jaren-60 
stijl zijn Katja, Renate, 
Yolanthe, Linda en nog een 
paar andere snoepjes van de 
week. Iets verder in het blad 
passeren Liz Snoyink, Viola 
Holt en een paar andere 
dames in jaren-80 Playboy 
stijl met het nietje in de 
buik.  
 
Hoe hou je het levendig als 
je al 25 jaar met dezelfde 
man bent, waarbij het haar 
zich terugtrekt en het 
wasbordje nog maar uit één 
rol bestaat. Kortom wat kan 
een vrouw nog als alle sex-
appeal voorgoed verdwenen 
lijkt te zijn. Ondanks de 
mooie Pin-ups foto’s krijg ik 
toch sterk de indruk dat dit 
blad niet geheel voor de 
doelgroep ‘’man’’ bedoeld 
is. 
 
Dat ik de Linda lees komt 
omdat mijn vrouw mij dit 
blad onder mijn neus heeft 

gehouden. Bij het in 
ontvangst nemen ging ik 
alleen nog van het visuele 
uit, iets waar mannen 
genetisch bezien meester in 
zijn. Maar na het lezen van 
de verhalen bekroop mij het 
gevoel dat ik wellicht 
hiermee een subtiele 
boodschap had ontvangen. 
‘’Aan de buurman denken 
terwijl je de love-handles 
van je overrijpe man beet 
hebt’’, lijkt een redelijk 
redmiddel, volgens het 
onderzoek. Een trillende 
badeend schijnt voor menig 
desperate mid-life crisis 
stoeipoes ook een uitkomst 
te zijn. De stopwoorden van 
het jonge X-factor jurylid 
Stacey Rookhuizen: 
‘’badeend’’ en ‘’grote geile 
grasmaaier’’, is precies wat 
deze zomereditie nodig 
heeft. 
 
Cocaïne is ook een middel 
om in een stemming te 
komen. Onze ‘’Lord of the 
Rings’’, Yuri van Gelder 
heeft dat zojuist aan den 
lijve ondervonden. Sinds 
jaren blijkt deze zwierende 
klerenkast een dun lijntje te 
hebben met het geest- 
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verruimend goedje. Nu begrijp ik ook beter 
hoe hij zo gelukzalig kon blijven kijken, 
terwijl hij in een onmogelijk vogelnestje in de 
ringen hing. Beetje zuur voor de man is wel 
dat hij zijn baan bij Defensie direct kwijt is en 
dat zijn met bloed, zweet en tranen 
opgebouwde reputatie ook direct naar de 
kloten is. Gelukkig voor hem heeft hij al een 
drugs probleem, anders zou je er zo maar een 
kunnen krijgen, met dit soort ontwikkelingen. 
 
Ik kan niet uit ervaring putten of de harde 
stimulantia van Yuri ook de dynamiek tussen 
de lakens positief beïnvloed. Maar dat een 
lijntje ‘’neutronenkorrels’’ je in een 
supersonische grasmaaier kan veranderen, 
geloof ik graag. De softe variant ligt misschien 
iets minder voor de hand. Althans, in mijn 
periode als hangpuber heb ik wel eens een 
joint gerookt, om de jonge onderzoeker in mij 
tot volledige wasdom te laten komen. De 
ervaring hierin was tweeledig: of er gebeurde 
volgens mij geen moer, of ik lag met tranen in 
mijn ogen van het lachen gierend te rollen 
over de grond. Maar of een lachkick nu de 
ideale vorm is om als woest aantrekkelijk te 
worden omschreven, waarbij je vrouw niet kan 
wachten om je bruut te bespringen, waag ik te 
betwijfelen.  
 
Tijdens het golfen gaat het er allemaal iets 
rustiger aan toe. De regels zijn daar ook heel 
duidelijk in. Als je bal met een wijde boog het 
bos in verdwijnt, heb je maar maximaal vijf 
minuten de tijd om naar je bal te zoeken. Niet 
heel veel tijd om je als badeend of grasmaaier 
te bewijzen.  
“Zeg collega, ik hoorde van jouw vrouw dat je 
ook golft. Sinds wanneer speel jij?’’ 
‘’Sinds mijn vrouw dacht dat ik een 
verhouding had. Toen heb ik haar verteld dat 
ik min of meer verslaafd ben geraakt aan golf. 
Ze geloofde me niet gelijk. Pas toen ik 
golfschoenen en een tas met clubs uit de 
kofferbak haalde, geloofde ze me.’’ 
‘’En wat is jouw handicap.’’ 
‘’Dat ik tegenwoordig ook af en toe echt moet 
gaan golfen. Daar is mijn vriendin minder blij 
mee.’’ 
Veel genoegen met het leukste spelletje dat er 
is. 

Erik Trommelen 

 
A.G.V      S.H.E.L.L. 

neemt eerste GVB examens af 
 
Op 23 juli jl. hebben wij als D-vereniging 
onze eerste GVB examens afgenomen. We 
kregen hierbij goede medewerking van 
Golfclub Olympus en Golfbaan De Hoge Dijk. 
 
Omdat dit ons eerste examen was, was mw. 
Anneke Jongebreur (NGF Regiocommissaris) 
aanwezig om te zien hoe wij deze examens 
afnemen en om de examinatoren nog wat 
instructie en tips te geven. Wij hebben dat zeer 
op prijs gesteld. 
Voor de kandidaten misschien wat minder 
leuk want het werd nu wel heel erg officieel 
voor hen!  Allereerst bleken we niet te 
beschikken over de juiste GVB 
beoordelingsformulieren maar daar kon het 
secretariaat van Olympus ons aan helpen! 
 
Dan was het goede nieuws dat we voldoende 
verschillende examens hadden meegenomen, 
hier was mw. Jongebreur heel tevreden over 
en het hield voor ons de optie open om, een 
kandidaat die gezakt was voor het theorie 
examen, aansluitend een herexamen aan te 
bieden. Van deze optie kon inderdaad gebruik 
gemaakt worden die donderdagavond. Vroeger 
gold er een termijn van 4 weken welke in acht 
genomen moest worden voor een evt. 
herexamen maar dat is nu teruggebracht naar 
nul met als voorbehoud dat het organisatorisch 
mogelijk is, het de examinatoren schikt en er 
voldoende tijd beschikbaar is etc. 
 
Aansluitend aan het theorie examen werd het 
praktijk examen afgenomen op de Abcoude 
baan (4 geselecteerde par-4 holes). Dit vraagt 
enige handigheid omdat de examen holes voor 
dames 2, 3, 4 en 8 zijn (heren: 2, 3, 8, en 2). 
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Komende van hole 4 moeten we dan met de 
spelers die van hole 7 komen, medewerking 
vragen om in te voegen en dat geeft helaas 
weer wat extra spanning voor de kandidaten.  
 
De vervolg procedure na het examen is 
eenvoudig, wij zijn als D-status vereniging 
geautoriseerd om de examenresultaten in te 
voeren in de NGF GVB/Handicap 
administratie waarna het aanmaken en 
versturen van een nieuw GVB kaartje 
automatisch en in de regel heel vlot, door de 
NGF afgehandeld wordt. Het nieuwe kaartje 
wordt dan via ons secretariaat uitgereikt aan 
de geslaagde kandidaat.  
 
Mw. Jongebreur heeft inmiddels aan de NGF 
gemeld dat onze vereniging goed in staat is 
om GVB examens volgens het NGF 
reglement, zelfstandig af te nemen. 
 
Namens de Handicap & Regels Commissie, 
 

Jan Snoeks 
Peter Burgman 

Graham Rudrum 
 
    
 
Patrick, 

 
 
Namens de Handicap&Regel Commissie 
alsmede het Bestuur van AGV Shell 
gefeliciteerd met het behalen van het GVB 
examen.  
Dit heugelijke feit is al gemeld bij de NGF. 
We verwachten met ong. 1 week je GVB 
kaartje op ons Secretariaat te ontvangen 
waarna we je het z.s.m. ter hand zullen stellen. 
Mocht je in de tussentijd ergens willen gaan 
golfen dan kun je deze mail gebruiken als 
bewijs dat je het GVB examen hebt behaald. 
 

Met vriendelijke groet, 
Peter Burgman, 

Handicap&Regel Commissie 
 
 
 

Wist U Dat 
 

• Dat er iemand op een ZAC-avond met een 
nat kruis rondliep 

• en dat hij beweerde dat iemand er een 
flesje cola overheen had gegooid. 

• Ja, ja, zal wel nooit van 'Tena for men' 
hebben gehoord. 

• Er regelmatig complete homo-flights op de 
ZAC meedoen. 

• Dat mannen de green vaak hoog aanspelen 
maar vrouwen meer moeite hebben om 
hem omhoog te krijgen. 

• Er in het startershok op hole 1 heel wat 
wordt afgeroddeld. 

• Bij bepaalde spelvormen juist een beetje 
jennen erbij hoort. Dus niet zeuren als er 
een keer geluld wordt. It’s all in the game. 

• Kraaien gek zijn op hoesttabletten 
• en dat dus ook die zo uit tassen worden 

gejat. 
• Willem Vermeij als niet-Shell-er bij 

Young Shell moest optreden. 
• We intussen de eerste GVB examens 

hebben gehad. 
• Sommige mensen het nodig vinden hun 

ongenoegen te uiten over de 
bedieningssnelheid van de Houten Vier 

• Dat de meeste mensen 'van de ZAC-avond' 
wel tevreden zijn over Dick en zijn 
mensen. 

• Foutje van de wedstrijdcommissie: 
Flevoland plannen op dezelfde dag als de 
Canal Parade: PeeWee had eigenlijk op 
een boot in Amsterdam moeten zijn. 

• Maar ja, dan zou je onderhand ook de 
ZAC-avond nog moeten gaan afgelasten 
als de Victoria amazonica (voor de leken: 
een waterlelie) in bloei staat 

• want ook daar willen sommige mensen 
naar toe 

• Dat op Flevoland nu ook al fore geroepen 
werd vanaf het terras. 

• De Flevoland-birdie van Ria niet in de 
uitslag genoemd werd; maar ja, dat 
vogeltje was dan ook dood. 

• De vossenjacht een flitsende 
aangelegenheid was. 

• En dan kan er wel gezegd worden dat het 
in een schuilhutje gezellig kan zijn, maar 
dan moet je daar wel kunnen komen ! 
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• PeeWee de wedstrijdcommissie aan een 
handig programmaatje kan helpen: 
daarmee kun je er voor zorgen dat bij elke 
wedstrijd de flights in andere 
samenstelling lopen. 

• Kan iedereen zien dat we meer leden 
hebben dan de zes waar we normaal altijd 
mee lopen. 

• Dat de Gendersteyn-wedstrijd wel een 
domper kende: toch nog een bui regen 
voor de laatste hole van de laatste flight 
(Over oneerlijk gesproken !) 

• Dat Amsterdam-Veldhoven waarschijnlijk 
de langste 90-km-weg van Nederland is. 

 
PeeWee 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste golfers, 

Hierbij stuur ik jullie de uitnodiging voor de 
vossenjacht van 2009. 

Wanneer: Zondag 27 september 2009. 

Waar: Golfbaan Harderwold - Pluvierenweg 5 - 
Zeewolde.  

De Vossenjacht wordt georganiseerd door de Vos 
- en deze wedstrijd valt buiten het AGV Shell 
wedstrijdbudget. Dit betekent dat de greenfee in 
rekening wordt gebracht. Het is tevens een goed 
gebruik om na afloop met elkaar te dineren en de 
nieuwe Vos te huldigen. Harderwold biedt ons het 
volgende aan: 

- Koffie en cake bij aankomst - 18 holes (start 
vanaf 14.00 hr) - buffet of 3 gangen diner (wordt 
later beslist) voor:  57.5 EUR pp. 

Via een REPLY kunt u zich aanmelden. Ook 
ontvang ik graag een bevestiging van diegene die 
zich eind april al hadden opgegeven. U kunt zich 
opgeven tot uiterlijk 18 september. 

Met vriendelijke groeten van de Vos, 

*********************************************************
***************** 

The ''Fox hunt" for 2009 is scheduled for Sunday 
September 27, at golfcourse Harderwold, 
Zeewolde. This event is organised by the Fox and 
is not part of the sponsored competition and 
therefore greenfee is required. It is also a good 
custom to include diner for this event. Harderwold 
offers us this package at:  57.5 EUR pp. 

Please use REPLY to confirm participation.   

Erik Trommelen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Tee-Time Nr. 162
Pagina  5

Uitslag de Oliekan -  Flevoland 1 augustus 2009 
 

  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 

Ico van den Born 
Peter Burgman 
Diewertje FijnvanDraat 
Joke Driessen 
Patrick van der Hart 
Bim Pannenborg 
Hans Smits 
Hellen Boot 
Astrid de Haas 
Marijke van Mossel 
Anneke Schelvis 
Jaap van der Eems 
Arend Reinink 
John Kiene 
Wim Huysen 
Manuel Soudant 
Graham Rudrum 
Ingrid Duran 
Jan Peter van Seters 
Martin Scholten 
André Smit 
Chris Whincup 
Jan van Braam 
Wim Hoogenboom 
Cock van der Hulst 
Tiny Scholten 
Paula van Schaik 
Willem Mooij 
Ruud Ditmarsch 
Wilma Whincup 
Willem Vermeij 
Hans van Witteloostuijn 
Annemarie Kiene 
Elly Vermeij 
Ignace van Dommelen 
Liesbeth Hendriks 
Ria Huysen 
Arthur Echter 
Wilma Kampschoer 
Chris Swan 
Adri  Postema 
Jan van Schaik 
Roel van Iperen 
Rob Baardolf 
Haris Djojosepoetro 
Jan Snoeks 
Patricia Postema 
Ria Kil 
Astrid Snoeks 
Han Baarslag 
Ben in 't Veen 
Piet Kil 
Ria van Seters 
Marion Schmidt 
Peter van der Heijden 

42 
41 
39 
39 
37 
37 
37 
36 
36 
36 
36 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
25 
24 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
18 
15 
8 
6 

42 
41 
39 
39 
37 
37 
37 
36 
36 
36 
36 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
25 
24 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
18 
15 
8 
6 
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Best Bruto Score – 88 
Manuel Soudant 
 

Birdies 
Jaap vd Eems 
Cock vd Hulst 
Bim Pannenborg 
Graham Rudrum 
John Kiene 
Arthur Echter 
Hellen Boot 
 
 

Neary:  Jan van Schaik 
Longest Drive Dames: Diewertje Fijnvandraat 
Longest Drive Heren: Chris Swan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UITNODIGING 
 

H2O Cup  
 

zondag 13 september, de Hogedijk 
 

Beste Golf(st)ers, 
 
 

Op zondag 13 september, vanaf 13.40 uur (Hole 1 & 10), 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. 

 
 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 1 september bij: 
 
 

Anneke Schelvis 020 - 6302896 
email: Anneke.Schelvis@shell.com 
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Uitslag de Oliekan -  
Flevoland  

1 augustus 2009 
 

Was dit jaar na mijn gebruikelijke 
Ecuadoriaanse hoogte stage vol goede 
moed aan het nieuwe seizoen begonnen. 
Maar na een 10e, 35e, en 46e plaats met 
respectievelijk 33, 26  en 19 Stableford 
punten, begon het langzamerhand wel te 
knagen. Ook tijdens de ZAC en bij andere 
wedstrijden dit jaar heb ik het niveau dat 
bij mijn handicap past niet benaderd. Tot 
overmaat van ramp was Vasco al meer dan 
een maand op vakantie, erg vervelend om 
mijn zondagse golflesje te missen als het 
zo slecht gaat. 
Anyhow, mocht dit keer vroeg starten, en 
was daar wel blij mee, want het beloofde 
een warme dag te worden. Na rustig wat 
ingeslagen te hebben, bleek op de T dat 
Graham en ik in de tweede flight als 
tweetal door de baan moesten omdat onze 
flightgenoot er nog niet was. Vervelend 
voor onze flightgenoot, maar wij waren er 
wel blij mee, omdat we zo de hele dag in 
ons eigen tempo konden spelen. We 
begonnen slecht: ik was welliswaar met 
twee goede slagen op een meter of 5 van 
de vlag beland, maar bij mijn poging over 
de tussenliggende bunker te spelen 
belandde ik in de sloot achter de green, 
alwaar Graham al zijn bal aan het zoeken 
was. Tweede bal  ging niet veel beter dus 
zonder score liepen we door naar hole 2. 
Vanaf dat moment ging echter alles vrijwel 
vanzelf. Toen we na 9 holes de schade 
opnamen was Graham verguld dat hij in 
buurt van zijn recent verbeterde handicap 
aan het spelen was. Ikzelf was 
doorgeschoten naar 23 stableford punten 
(en dat in 8 holes!). De driver sloeg lekker 
recht en ver, en vooral mijn putter was 
weer haarscherp. Ondanks het mooie 
zomerweer, of misschien wel dankzij, was 
de baan lastig. Doordat het gras op de 
fairway redelijk lang was rolde de bal niet 

al te ver door. Ook de greens waren 
opvallend stroef, en ondanks dat moest je 
toch goed rekening houden met de 
glooiing, putjes gingen zelden rechtdoor. 
Ondertussen was het warmer geworden. 
Hole 10 en 11 scoorde ik twee keer 2 
punten, daarna kwam er pas goed de klad 
in. Bij de neary express een clubje minder 
genomen, ging ook recht op de vlag af, 
maar op de green aangekomen bleek hij 
toch doorgeschoten te zijn in de bunker, en 
erger nog: het bleek voor mij erg lastig om 
daar weer uit te komen. Hole 13 was de 
longest, frapante keuze want het had daar 
geen zin om erg ver te slaan omdat je je 
tweede slag toch voor de sloot moest 
neerleggen. Daarbij was de fairway vrij 
smal waardoor de eerste vijf spelers (en na 
ons nog velen) naast de fairway belandden. 
Uiteindelijk nog ontsnapt met 1 
stablefordpuntje en toen ook hole 14 slecht 
liep, was ik bijna teruggezakt naar een 
gemiddelde van 2 Stableford punten per 
hole, had er nog eentje over. Ondertussen 
was Graham´s doel om in zijn buffer te 
blijven ook vrij ver uit zicht geraakt. Na 
mijn oppeppertje ¨Nu nog gewoon 4 keer 
drie punten halen!¨ begonnen we met 
hernieuwde moed aan de 15e hole. Graham 
maakte een birdie en ik een par en 
uiteindelijk verzamelde ik op de laatste 4 
holes 13 punten. Graham bleef ook nog net 
binnen zijn buffer, dus wij waren beiden in 
onze nopjes met het eind resultaat. 
Wat zeker heeft bijgedragen aan het goede 
spel van ons beiden was het positivisme in 
onze conversaties gedurende de dag. Pas 
op hole 19 hebben we de moeilijker themas 
die ons deze dagen bezig houden 
besproken. Tijdens tweede drankje belde 
Vasco, hij was inmiddels terug van 
vakantie en wilde golfles van de volgende 
dag bevestigen. Nog even overwogen die 
af te zeggen, maar toch maar gegaan. 

 
Eco van den Born 
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Uitslag de Bang On en Mooi Weer Trofees-   
Gendersteyn 21 augustus 2009 

 
  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 

Johan Romate 
Diewertje FijnvanDraat 
Hellen Boot 
Hans Smits 
Ineke van den Dries 
Haris Djojosepoetro 
Graham Rudrum 
Tiny Scholten 
Jan Peter van Seters 
Arthur Echter 
Manuel Soudant 
Patrick van der Hart 
Annemarie Kiene 
Hans van Witteloostuijn 
Cock van der Hulst 
Willem Vermeij 
Fred van der Steen 
Jan van Braam 
Yvonne Heezius 
Rob Heezius 
Adri  Postema 
Peter Burgman 
Ico van den Born 
Wilma Whincup 
Hans Visser 
Ignace van Dommelen 
Erik Trommelen 
Patricia Postema 
Ingrid Duran 
Roel van Iperen 
John Kiene 
Ria Kil 
Liesbeth Hendriks 
Ria van Seters 
Els van Elderen 
Ger van Velzen 
Wim Hoogenboom 
Ria Huysen 
Han Baarslag 
André Smit 
Wim Huysen 
Paula van Schaik 
Chris Whincup 
Elly Vermeij 
Rob Baardolf 
Jan van Schaik 
Piet Kil 
Rob Boelhouwer 
Peter van der Heijden 
Marion Schmidt 
Martin Scholten 
Erik Jan Scholten 
Patrick Buchter 

40 
37 
36 
36 
35 
34 
34 
33 
33 
32 
31 
30 
30 
30 
29 
29 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
18 
17 
17 
16 
16 
15 
13 
12 
8 
7 

40 
37 
36 
36 
35 
34 
34 
33 
33 
32 
31 
30 
30 
30 
29 
29 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
18 
17 
17 
16 
16 
15 
13 
12 
8 
7 
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Best Bruto Score – 82 (Mooi Weer Trofee) 

Arthur Echter 
 

Birdies 
Manuel Soudant (2) 
Graham Rudrum 
Arthur Echter 
Haris Djojosepoetro 
Diewertje FijnvanDraat 
Hellen Boot 

 
 

Neary: Ingrid Duran 
Longest Drive Dames: Patricia Postema 
Longest Drive Heren: Patrick vd Hart 

 

 
 
Handicap Top-20 overzicht 2009, tussenstand 10 juni – 22 
augustus 
 
Door een foutje in de organisatie is de top-20 vorige keer niet in de TeeTime 
gekomen, maar bij deze dus alsnog. En omdat er intussen alweer diverse 
wedstrijden hebben plaatsgevonden, doen we het overzicht van 22 augustus 
meteen ook maar.  
 
Eerst de gegevens bijgewerkt t/m de wedstrijd op St. Nicolaasga.  
 

Nr was   20-10-08 05-02-09 10-06-09  
1 1 Arthur Echter  6,9 6,9   7,0   
2 2 Manuel Soudant # 10,4 10,4 9,4  
3 3 Erik Trommelen # 10,9 10,9 10,3  
4 4 Ger van Velzen # 12,4 12,4 11,5  
5 5 Rob Baardolf 12,7 13,2 12,8  
6 7 Jan  van Braam  14,4 14,4 13,5  
7 6 Chris Swan # 14,3 14,3 14,3  
8  Patrick van der Hart   14,6  
9 8 Arend Reinink 15,1 14,9 15,2  
10 9 Wim Hoogenboom # 15,1 15,2 15,4  
11 10 Haris Djojosepoetro # 16,5 15,9 16,2  
12 10 Annemarie Kiene 15,6 15,9 16,4  
13 16 John  Kiene 17,4 17,4 16,5  
14 15 Ineke van den Dries # 17,3 17,3 17,2  
 12 Martin Scholten 16,8 16,7 17,2  
16 13 Graham Rudrum # 16,9 17,o 17,3  
 14 Hellen Boot 17,3 17,2 17,3  
18 17 Fred Berkenhagen # 17,5 17,5 17,8  
  Bim Pannenborg   17,8  
20 18 Ton Hogenes 17,5 18,3 18,4  
21 19 Erik  Khoe 19,2 19,1 18,8  
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Geen onthutsende verschuivingen ten opzichte van de vorige lijst. De top-5 is 
ongewijzigd, en zoals verwacht zijn Patrick van der Hart en Bim Pannenborg erbij 
gekomen. 
Leuk is wel dat er steeds meer leden komen met een handicap onder de 20; voorheen 
stond je dan gegarandeerd in de lijst maar nu moet je al onder de 19 komen om je te 
verzekeren van een plekje in onze top-20.  
Helaas blijven er nog maar 3 dames over die zich kunnen handhaven in dit geweld, maar 
misschien lukt het Diewertje Fijn van Draat wel om zich nog iets te verbeteren en onder 
de 19 te duiken. Of Yvonne Heezius, en laten we Astrid Snoeks niet vergeten, die valt er 
nu net buiten maar wie weet.  
 
Dat was dus de situatie van medio juni, hieronder de stand 2 maanden later, na de 
wedstrijd van 21 augustus op Gendersteiyn. 
 

Nr was   20-10-08 05-02-09 10-06-09 22-08-09 
1 1 Arthur Echter  6,9 6,9   7,0  7,0 
2 2 Manuel Soudant # 10,4 10,4 9,4 9,4 
3 3 Erik Trommelen # 10,9 10,9 10,3 10,3 
4 4 Ger van Velzen # 12,4 12,4 11,5 11,6 
5 5 Rob Baardolf 12,7 13,2 12,8 12,4 
6 6 Jan  van Braam  14,4 14,4 13,5 13,4 
7 9 Arend Reinink 15,1 14,9 15,2 14,1 
8 11 Haris Djojosepoetro # 16,5 15,9 16,2 14,3 
9 7 Patrick van der Hart   14,6 14,5 
10 10 Wim Hoogenboom # 15,1 15,2 15,4 14,6 
11 7 Chris Swan # 14,3 14,3 14,3 14,7 
12 14 Martin Scholten 16,8 16,7 17,2 16,0 
13 13 John  Kiene 17,4 17,4 16,5 16,6 
14 16 Graham Rudrum # 16,9 17,o 17,3 16,7 
15 14 Ineke van den Dries # 17,3 17,3 17,2 16,9 
 12 Annemarie Kiene 15,6 15,9 16,4 16,9 
17 16 Hellen Boot 17,3 17,2 17,3 17,3 
18 18 Fred Berkenhagen # 17,5 17,5 17,8 17,8 
19 18 Bim Pannenborg   17,8 17,9 
20 20 Ton Hogenes 17,5 18,3 18,4 18,2 
21 21 Erik  Khoe 19,2 19,1 18,8 18,9 

 
 
 
Aan de top blijft het rustig, maar daaronder gebeurt er zo hier en daar wel wat. Arend, 
Haris, Martin en Graham schuiven wat op, waardoor anderen ondanks 
handicapverbetering toch een plaatsje moeten dalen (Ineke o.a.). De drie dames staan 
nu mooi bij elkaar, en er is helaas nog geen versterking de top-20 binnengekomen. 
 
Of moeten we een gescheiden lijst gaan publiceren, dames en heren apart, wat vinden 
jullie? 
Laat 't me maar weten: paula.vanschaik@xs4all.nl 
 
Tot de volgende (laatste voor 2009) keer! 
Paula van Schaik 
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Nr was   20-10-08 05-02-09 10-06-09 22-08-09 
1 1 Arthur Echter  6,9 6,9   7,0   
2 2 Manuel Soudant # 10,4 10,4 9,4 9,3 
3 3 Erik Trommelen # 10,9 10,9 10,3  
4 4 Ger van Velzen # 12,4 12,4 11,5  
5 5 Rob Baardolf 12,7 13,2 12,8  
6 7 Jan  van Braam  14,4 14,4 13,5  
7 6 Chris Swan # 14,3 14,3 14,3  
8  Patrick van der Hart   14,6  
9 8 Arend Reinink 15,1 14,9 15,2  
10 9 Wim Hoogenboom # 15,1 15,2 15,4  
11 10 Haris Djojosepoetro # 16,5 15,9 16,2  
12 10 Annemarie Kiene 15,6 15,9 16,4  
13 16 John  Kiene 17,4 17,4 16,5  
14 15 Ineke van den Dries # 17,3 17,3 17,2 16,9 
 12 Martin Scholten 16,8 16,7 17,2  
16 13 Graham Rudrum # 16,9 17,o 17,3  
 14 Hellen Boot 17,3 17,2 17,3  
18 17 Fred Berkenhagen # 17,5 17,5 17,8  
  Bim Pannenborg   17,8  
20 18 Ton Hogenes 17,5 18,3 18,4  
21 19 Erik  Khoe 19,2 19,1 18,8  

 
 
 
 
Tot de volgende update, dat zal de laatste van 2009 worden. 
Paula van Schaik 
 

 


