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Uw verslagen, reisverhalen,
overzichten, avonturen, roddels,
kortom: uw kopij is van harte
welkom bij de redactie.

From Out of Bounds
De huidige piraten doen het
iets anders dan Kapitein Haak.
Het uiteindelijke doel is niet
wezenlijk verandert, maar de
uitvoering heeft verdomd
weinig trekken van een
spannend sprookje. Deze
nieuwe ‘’nemers’’ zullen ook
niet opschrikken van een
‘’tikkende krokodil’’, sterker
nog, zelfs de aanwezigheid van
een leger aan Marineschepen
heeft weinig indruk op deze
‘’dondersteentjes’’.
Voor de kust van Somalië is de
graaicultuur dus ook
doorgedrongen. Dat er op het
water meer te graaien valt dan
op het land, is een veeg teken
voor de staat waarin dat land
zich verkeerd. Het RobinHood-achtige karakter van het
enteren van de scheepjes, heeft
verder geen enkele relatie met
de werkelijkheid. Het
verkregen geld wordt namelijk
niet tot het grote genoegen van
de velen armen die op het land
zijn achtergebleven
uitgestrooid om tijdelijk aan de
ellende te ontsnappen. Graaien
doe je met de blik gericht op
jezelf. Niets is zo egoïstisch als
graaien.

Het kan nog een stapje erger,
maar daar moet je wel een wit
boordje voor dragen en
buitengewoon netjes kunnen
praten. Dan wordt het graaien
met de hoofdletter G en kan je
met een grote grijns
ongegeneerd je land in
opperste verwarring
achterlaten. Dat is natuurlijk
niet zo erg, want zelf heb je al
je schaapjes op het droge, die
dan waarschijnlijk op je eigen
eilandje in de Pacific
rondlopen. Geen tijd voor
sentiment of emotie. Grote
handen, dat is wat je nodig
hebt.
Op het toppunt van de malaise
schieten overheden de banken
tegemoet zodat deze bedrijven
aan allerlei financiële
verplichtingen en waarborgen
kunnen blijven voldoen,
waardoor de samenleving, lees
burgerij, niet in een apathische
stuip schiet, dan wel duurzaam
wordt ontwricht. Dat doet
vermoeden dat een bank toch
meer is dan een kluisje voor
het zo gewenste appeltje voor
de dorst. Banken zijn het
smeermiddel van de economie,
waarbij vastlopen geen optie
is.
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In Engeland hebben de banken een knap staaltje
piraterij laten zien, waarbij niet een boot, maar de
staat werd geënterd. Terwijl de Engelse overheid
nog eens 38 miljard GBP aan belastinggeld in het
bankwezen pompt om de boel drijvende te houden,
keren op hetzelfde moment diezelfde banken 8
miljard GBP aan bonus aan zichzelf uit. Nou u
weer. Dat is met twee handen.
Piraterij komt in het golfspel ook voor. Daar heet
het dan: het stelen van slagen. Het blijft altijd
lastig om het oneens met elkaar te zijn over het
aantal slagen als je van de green afstapt. De
verleiding om een slag te vergeten of een bal in je
voordeel te verleggen is soms aanwezig. Gezegend
zijn die spelers die de bal altijd perfect speelbaar
weer in het bos terug vinden. Bewonderenswaardig
is de snelheid waarmee de bal weer gelokaliseerd
wordt door die immer naar voren rennende golfer
om alvast te zoeken in de ellende waar de bal toch
in terecht kwam. Merkwaardig hoe het geheugen
in staat is om eerder een slag te weinig, dan een
slag te veel, bij de score te onthouden.
Het wordt pas echt een uitdaging als er structureel
verkeerd geteld wordt. De uitdaging zit ‘m dan
voornamelijk in de omgang met elkaar. Bewust of
onbewust, graaien zet een flight op scherp.
Persoonlijk heb ik slechts éénmaal zo’n 18 holes
gevecht uitgevochten. De exacte uitspraak op hole
18, na 17 holes lang gesteggel, waart nog steeds in
de spellonken van mijn geest rond: ‘’op deze par
vijf heb ik zeven slagen en ik wil het er niet meer
over hebben’’. Waarop ik als marker direct
antwoordde: “dat is jammer, want we gaan het er
wel over hebben, ik heb er namelijk acht geteld’’.
Dan toch maar liever Kapitein Haak en Tinkerbel,
op zoek naar Neverland. Is Michael Jackson
eigenlijk al begraven?
Veel genoegen met het leukste spelletje dat er is.
Erik Trommelen

BELANGRIJKE MEDEDELING

O

m het lidmaatschap met AGV Shell met ingang
van het seizoen 2010 te beëindigen, dient dit voor
1 november 2009 schriftelijk doorgegeven te
worden aan het secretariaat van ASV Shell asvsecretariaat@shell.com of aan mij
iduran@planet.nl.

je zelf weer aanmeldt bij de NGF als nietclubgebonden golfer. Dan krijg je een acceptgiro
thuisgestuurd, en als je die betaald hebt een
GVB/handicap kaartje.
Ingrid Duran

Beste golfvrienden,
Het volgende geldt (gezien de verschijningsdatum
van deze Tee Time) slechts als een herinnering:
Op vrijdag 9 oktober gaan we alweer de laatste
wedstrijd van het jaar spelen op de
golfbaan Liemeer te Nieuwveen, start om 11.00
uur. Voor de route zie de website van de baan:
http://www.golfclubliemeer.nl
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 50 deelnemers geplaatst worden, bij
meer aanmeldingen kom je op de reserve lijst.
Inschrijven kan in principe tot 23 september.
Als je al weet dat je van plan bent om te blijven
eten laat het mij even weten, wij proberen nog een
schotel met de baan af te spreken.
De wedstrijd staat onder leiding van Piet Kil en
Chris Whincup.
--------------------------------Groeten Piet Kil, Piet.Kil@12move.nl

Golfweekend
Brunssummerheide
28 tm 30 augustus 2009

Ons jaarlijks golfweekend voor de liefhebbers
werd dit jaar voor de 6e keer georganiseerd en
door mij was het de voor de 5e keer.
Per traditie komen we vrijdag in loop van de
middag bijeen in het hotel. Sommigen gebruikten
deze dag om al ergens te spelen, een aantal deden
dit op de prachtige baan van Burggolf
Herkenbosch en andere verkenden alvast de baan
van Brunssummerheide.
Om half acht werden we voor het diner
uitgenodigd door het uitermate vriendelijke
personeel, zij verrasten ons met een glaasje
Procesco.

Als je je GVB/handicap wilt houden en geen
andere homeclub hebt/krijgt is het belangrijk dat je
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Tussen de gerechten door vond de loting plaats
met altijd verrassende flightindelingen, dit keer
geen paren(met goedkeuring van allemaal), zodat
wij met drie ballen door de baan konden gaan.
De avond verliep erg gezellig en er werd flink wat
afgekletst over de loting en het werd later en later.
Na een goed ontbijt de baan in, met prachtig weer
gingen Joke en Gert-List en ik als eerste flight op
weg, het bleek een Topflight te zijn.
Joke was met haar tweede slag zo dicht mogelijk
bij de pin, Gert-List werd de winnaar met 39
punten, zelf telde ik niet mee met mijn 43 punten.
De langste put was voor Rob Heezius en de Neary
voor Willem Mooy op deze toch wel moeilijk
gekozen hole.
Iedereen was vol lof over de baan, wel wat zwaar
en heuvelachtig, de scores waren ook heel
wisselend. Ook de zaterdag werd afgesloten op het
terras met de nodige versnaperingen, daarna weer
aan tafel met voor ons allen een logoballetje van
de baan en als verrassing op het eind vuurwerk.
Voor de zondag mocht iedereen zelf aangeven met
wie zij door de baan wilden (organisatorische
onkunde???), er kwam in eerste instantie maar 1
verzoek, uiteindelijk is het ook weer gelukt en een
ieder heeft de zondag onder prachtige
omstandigheden kunnen spelen.
Na vijf keer organiseren wil ik het stokje
overdragen, wie oh wie?

Groetjes
Willem Vermeij

GVB

Winnaar Vossenjacht (27 september 2009)
op Harderwold is:
Vos 2010: Richtje Kronemeijer.

Vos: Erik Trommelen (81 Bruto) – 30 jagers –
top 6:
1. Richtje Kronemeijer – 38 STF (2e
negen 21 punten)
2. Diewertje Fijnvandraat – 38 STF (2e
negen 20 punten)
3. Hellen Boot – 36 STF
4. Liesbeth Hendriks – 36 STF
5. Casper de Groot – 35 STF
6. Wilam Whincup – 34 STF
Longest Drive heren: Hansje van Wisse
Longest Drive Dames: Liesbeth Hendriks
Neary: Jan van Braam
5 Birdies:
Vos 2x
Jan van Braam 1x
Ria van Braam 1x
Casper de Groot 1x

Mariska van Velzen
Dennis Roelofszen
Henk de Wit
Yvonne C. de Wit=van der Hoeven
en Erik van Roermund zijn geslaagd voor hun GVB
examen.
Gefeliciteerd!
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Uitslag de H2O Cup - De Hogedijk, 13 september 2009

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

Fred van der Steen
Jan van Braam
Elly Vermeij
Margareth Koppes
Rob Heezius
Frans Lacon
Coert Abrahamse
John Kiene
Casper de Groot
Hans Smits
Ineke van den Dries
Johan Romate
Willem Vermeij
Hans Visser
Lotte Bachus
Erik Trommelen
Wim Hoogenboom
André Smit
Liesbeth Hendriks
Marijke van Mossel
Ger van Velzen
Hans van Witteloostuijn
Jan Peter van Seters
Graham Rudrum
Arend Reinink
Ico van den Born
Gerda Hogenes
Tiny Scholten
Yvonne Heezius
Roel van Iperen
Astrid de Haas
Gert List Nielsen
Ria van Seters
Jan Snoeks
Bert van Elderen
Ria Kil
Arthur Echter
Martin Scholten
Wilma Kampschoer
Marion Schmidt
Ton Hogenes
Annemarie Kiene
Astrid Snoeks
Els van Elderen
Piet Kil
Willem Mooij
Ignace van Dommelen
Tonske van Meerten
Fred Berkenhagen
Han Baarslag
Anneke Schelvis
Patrick Buchter
Erik Jan Scholten

Stableford
42
37
37
37
36
35
35
34
33
33
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
30
30
30
29
28
28
28
28
27
27
27
27
26
25
25
24
23
23
23
23
22
21
21
21
20
19
18
18
17
17
16
13
3

Pin High Punten
42
37
37
37
36
35
35
34
33
33
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
30
30
30
29
28
28
28
28
27
27
27
27
26
25
25
24
23
23
23
23
22
21
21
21
20
19
18
18
17
17
16
13
3

Tee-Time Nr. 163
Pagina 4

Best Bruto Score – 85
Jan van Braam
Birdies
Court Abrahamse
Caspar de Groot
Freb Berkenhagen
Arend Reinink

Neary: Wim Hoogenboom
Longest Drive Dames: Tiny Scholten
Longest Drive Heren: Ger van Velzen

H2O Cup – De hoge Dijk

H

et golfweekend in Limburg had
duidelijk gemaakt date en avond zwaar
tafelen het golfspel de volgende ochtend
niet ten goede komt. Helaas hadden wij ’s
Zaterdags voor de H2O cup goede
vrienden op bezoek, dus wat dat betreft
geen optimale voorbereiding. Gelukkig
begon de wedstrijd pas ’s middags zodat
enige recuperatie mogelijk was. Ik was
ruim op tijd vertrokken naar de Hoge Dijk,
normaal een ritje van 20 minuten van mijn
huis, maar de A2 stond vrijwel vast (op
zondag!), zodat ik pas een 30 minuten
voor starttijd aankwam, tegelijk met een
flightgenoot, Jan van Braam, die in de file
rond Amsterdam had gestaan. Net nog tijd
om een paar ballen te slaan en te putten,
terwijl de derde filghtgenoot, Tonske, pas
vlak voor de starttij arriveerde. De
weersvoorspellingen waren zo-zo, la-la,
met veel wind en kleine buitjes.
Desondanks liep ik (als enige) in een polo
met korte mouwen en ging de regenjas
alleen bij te harde regenbuitjes aan. Dit
leverde verbaasde blikken op van de
ingepakte en bibberende dames die we
onderweg en ik op mijn omzwervingen op
andere fairways tegenkwamen. Gelukkig
hebben we het nog redelijk droog
gehouden.
De paar ballen op de driving range gingen
wel OK, maar de eerste afslag was een
verre afzwaaier naar rechts; zelfs rechts
naast de fairway van hole 4. Een zeer
goede herstelslag bracht mij weer op de

juiste fairway en bij mijn flightgenoten.
De green kon met slag 3 aangespeeld
worden, echter met de kneiterharde greens
stuiterde de bal er overheen (zoals nog wel
vaker zou gebeuren) en na een mislukte
chip en een paar goede puts kon een 6,
goed voor 2 punten genoteerd worden. De
2e hole dacht ik het lek boven te hebben,
een rechte (hoge) afslag tegen de wind in
en vervolgens goede fairwayslagen naar de
green. Jan ging ook vrij goed, terwijl
Tonske moeite had om de bal lift te geven
(daarover later meer). Met vier net voor de
green en in scoringspositie, ware het niet
dat de chip over de green scheurde en er
vervolgens nog 4 puts! nodig waren voor
nul punten. Niet erg hoopvol dus. Afslag
hole 3 wederom een afwaaier naar rechts,
op de fairway van hole 2, gevolgd door
degelijk herstel en twee punten. Hole 4
ging goed, op hole 5 volgde de eerste
kennismaking met een boom (ik heb daar
een haat/liefde verhouding mee) bij de
afslag, niet al te ernstige gevolgen en
goede put van 3 meter leverde 3 punten
op. De eiland hole 6 had duidelijk een ijzer
extra nodig tegen de straffe wind in (goede
keuze van zowel Jan als ik, echter nowhere
near de neary, terwijl Tonske een
alternatieve weg langs het water tot het
brugje koos, wel in scoringspositie.
Tonske onthulde dat ze ballerina had
willen worden, wat verklaarde waarom de
slagen steeds beëindigd werden met een
pirouette, waarbij ze zeker een meter
voorbij haar afslagpunt met haar voeten
kwam. Jan en ik hadden ons hier al over
verbaasd en boden aan om de schoenen
vast te houden of te spijkeren, zodat de
slagen wat soepeler zouden worden. Mijn
afslag op hole 7 zwaaide rechts over het
water naar de fairway van hole 8,
wederom goed hersteld en via een extra
bunker nog 2 punten gescoord. Hole 8
ging via de omgekeerde weg (volgens Jan
de kortste weg naar de green), met
wederom een afwaaier naar rechts op de
fairway van hole 7. Herstelslag ging voor
mijn gevoel goed, maar niemand (ik zelf
ook niet) weet waar mijn bal heen ging.
Dus drop en iets minder risico om
vervolgens tegen de bosjes aan de
overkant van de fairway van hole 8 te
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eindigen, weg goede score. Hole 9 een
‘topper’ afslag, net voorbij de dames tee,
gevolgd door goed herstel en ditto puts.
Uiteindelijk 20 punten vergaard en Jan, die
ook goed ging lag met 18 ook op koers.
Tonske worstelde duidelijk met haar
slagen, hoewel er verbetering zichtbaar
was.
Hole 10, 11,12,13 waren allemaal goede
afslagen (kan dus wel), gevolgd door
sterke fairway shots en ditto puts. 4
bogeys op rij voor mij (12 punten) en voor
Jan alleen maar parren/bogey’s. Tonske
kreeg het ook steeds beter te pakken en
begon te scoren. De gevangenis hole (par
3) was lastig gestoken, nu niet eens achter
de bunker, maar lager naast het water. De
afslag van Jan leek in het water te gaan,
maar geholpen door de wind belandde de
bal net op de voorgreen. Ik mikte net naast
de bunker, maar met een lichte afwijking
naar rechts kwam het water akelig dichtbij.
De straffe wind hielp de hoge bal terug
naar de green – pin high van de vlag. Voor
beiden een sterke par en ik stond reeds op
36 punten, met nog 4 holes te gaan. Dat
gaat dan toch tussen de oren zitten, met
alle gevolgen van dien. Hole 15 begon met
een afwaaier (naar rechts natuurlijk) tussen
de bomen voorbij de green van hole 16,
waar ook de provisional naar vertrok, Jan
verdween naar de linker kant, dus voor ons
geen longest. 1e bal toch gevonden en
redelijk speelbaar met een redelijk gat naar
de juiste fairway, dacht ik. Eerste slag vol
op een boom, bal vlak naast
oorspronkelijke positie. Volgende slag via
een driebander, terug naar de fairway van
hole 16, met nog steeds een paar bomen
voor mijn neus. Gelukkig ging de
volgende er wel langs en kon ik middels
een goede aproach en put van 3 meter toch
nog scoren. Hole 16 weer een ‘topper’
afslag, naast de dames tee, maar een
geweldig tweede shot op de achterkant van
de green. De lange downhill put ging
rakelings langs en de return ook, goed
voor 5 en frustratie, wat op hole 17 slechte
gevolgen had. Niet een afwijking naar
rechts moet ik gedacht hebben, waardoor
de afslag vrijwel haaks naar links rolde en
net voor de dames tee-box van hole 16
eindigde, waarna het mij 5 slagen kostte
(jawel de bomen waren wederom niet mijn

vrienden) om de bal weer op de fairway te
krijgen; kansloos om te scoren dus. Hole
18 ging vrij straight, helaas rolde de bal
weer de green af, maar wederom een
goede put leverde toch 2 punten op om
uiteindelijk op 42 punten te eindigen
(ondanks 3 strepen). Dat bleek goed voor
de overwinning te zijn, terwijl Jan, die ook
sterk gespeeld had (ondanks wat mindere
drives) zelfs 2e werd – een sublieme flight
dus! Tonske was de tweede negen ook
beter gaan spelen, met wat minder
pirouettes en langere balvluchten en
beduidend meer punten en plezier!
Uit het bovenstaande verhaal moge blijken
dat het lang niet allemaal ‘super’ was en
vooral de goede fairway slagen en puts mij
aan de punten geholpen hebben. De
potentie is altijd aanwezig geweest, maar
zoals iedereen weet draait het erom dat
steady te blijven doen. Er is nog
voldoende ruimte voor verbetering en ik
hoop de cup volgend jaar met succes vanaf
een handicap beneden de 30 te kunnen
verdedigen.
Jan en Tonske, nog bedankt voor de
gezellige flight!
Fred van der Steen
Bericht van de Handicap- &
Regelcommissie (HC&R).
Nu AGV S.H.E.L.L. de D-status heeft
dienen wij aan het eind van elk
kalenderjaar de eindejaars revisie op onze
Ega handicaps uit te voeren. In verband
hiermee is het van belang dat alle
gegevens tijdig afgeleverd zijn bij de
Regel- & Handicapcommissie, zodat de
nieuwe handicapkaartjes voor 2010
correct en op tijd aangemaakt kunnen
worden.
In verband hiermee verzoeken wij onze
leden om tot uiterlijk 16 november 2009
Q-kaarten in te leveren welke dan nog in
het 2009 register opgenomen kunnen
worden.
Tevens willen we jullie er op attenderen
dat er minimaal 4 Q-kaarten in 2009
nodig zijn om je handicap in 2010 'Aktief'
te houden. Het niet aktief zijn van je
handicap heeft als consequentie dat je
slechts buiten mededinging aan
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wedstrijden kunt deelnemen en dat je
handicap ‘bevroren’ wordt zolang je
status ‘niet aktief’ is. Dus mocht je het
aantal van 4 Q-kaarten nog niet
ingeleverd hebben, dan raden wij je aan
om alsnog één of meer (Qualifying)
oefenrondjes te lopen.
We rekenen op jullie medewerking,De
Handicap- & Regelcommissie

Golf in Zuid-Spanje, met een
CtG-sausje

m.b.t. het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen. Dus toen het “CtG” gebeuren
in Nederland een beetje vorm begon te
krijgen heeft GcZ zich ook aangemeld als
deelnemer. Al snel nadat wij lid werden
van GcZ zijn we ingelijfd in de CtGcommissie. Wat er verder aan vast zit doet
hier nu niet ter zake, maar “milieubewust”
en “natuurbehoud” moet je even in
gedachten houden bij het lezen van het
volgende “reisverslag”:]
Een golfreisje naar Zuid-Spanje, wie heeft
dat niet al eens (of vaker) gedaan, of
maakte ooit plannen in die richting? Jan,
ondergetekende en onze goede vriend
Marco (gedrieën vormen wij nu de “CtG”commissie van GcZ) ondernemen al jaren
samen allerlei activiteiten, waaronder ook
vakantiereisjes. De laatste tijd waren dat
meestal natuurreizen, maar dit jaar moest
er ook maar eens worden gegolfd, dachten
we.

[“CtG” staat voor “Committed to Green”,
en heeft niks te maken met de
golftechnische betekenis van “green”,
maar juist met alle andere zaken waar we
aan denken bij “groen”: flora, fauna,
natuurbescherming en -ontwikkeling,
milieubewustzijn, etc.
Omdat AGV SHELL een golfclub is
zonder eigen baan komt dit begrip “CtG”
Maar kun je je als CtG-commissielid
er niet aan de orde, daarom zal ik even
eigenlijk wel permitteren om in het dorre,
kort proberen uit te leggen waar het om
droge zuid-Spaanse land te gaan recreëren
gaat.
op een sappig groen stuk grond wat schril
Sinds een jaar of 15 groeit in de
afsteekt tegen de naaste omgeving? Mijn
internationale golfwereld het besef dat de
“groene geweten” heeft daar best moeite
over het algemeen best wel grote stukken
mee, zo'n waterverslindende golfbaan in
land waarop de golfterreinen zich
een gebied waar water betrekkelijk schaars
bevinden heel goed een bijdrage zouden
is. De Spaanse koeien in de nabijgelegen
kunnen leveren aan het natuurbehoud in
“dehesas” doen hun uiterste best om op die
hun omgeving. Zoals met alle
geelverdorde stukken land nog wat
internationale zaken is de organisatie en
eetbaars te vinden, terwijl de golfbanen
het bijkomende geregel allemaal heel saai
overdadig worden besproeid om er maar
en nodeloos ingewikkeld, en als de NGF
zo net zo groen en weelderig uit te zien als
dan ook nog om de hoek komt wordt het
in streken met een geschikter klimaat.
helemaal lastig, maar het idee erachter
Maar het golfbloed kriebelt ook, en het is
spreekt Jan en mij wel aan. Zoals de
een aanlokkelijk idee om eens te spelen op
meesten van jullie wel weten, wonen we in
zo'n baan met voor ons ongebruikelijke
Zeewolde en zijn daar ook lid van
hoogteverschillen en prachtige
Golfclub Zeewolde (GcZ). Deze club bezit
vergezichten. Dus geen gezeur; dit jaar
een terrein van 120 hectare, dat aan de
gaan de golfschoenen mee in de koffer.
rand van het Horsterwold ligt. Vanaf de
Clubs huren we ter plekke wel, het gesleep
oprichting, nu precies 25 jaar geleden, is er
met onze uitgebreide foto-uitrustingen is al
door bestuur en greenkeepers bewust al
lastig genoeg.
een milieuvriendelijk beleid gevoerd
Omdat we ook wat van de vogeltrek willen bekijken kiezen we domicilie in Jimena de la
Frontera, één van de vele witte Spaanse
dorpen. We zitten daar niet ongunstig ten
opzichte van Tarifa, het meest zuidelijke
puntje van Spanje waar veel trekvogels
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oversteken naar Afrika. En alle golfbanen in de buurt van San Roque zijn goed bereikbaar.
Bekende namen zoals Sotogrande en Valderrama komen we tegen, maar onze keus valt op La
Cañada en Alcaidesa Links. Vooral op die laatste blijkt dat de groene oase die zo'n golfbaan
vormt, gekunsteld of niet, krioelt van het leven. Bij de wat kunstmatig aandoende
waterhindernis zweven libellen, in het water zitten schildpadden, maar wat vooral opvalt zijn
de vogels op de baan. Misschien helpt de trek daar aan mee, maar we zien veel vogels die
bovendien opvallend weinig schuw zijn. Ons vogelminnend hart springt helemaal op als we
aan de rand van een fairway een familie hoppen zien, een over het algemeen tamelijk schuwe
vogel maar deze familie blijft aardig rustig zitten zodat ik vanuit de buggy best een leuke foto
kan maken met de snapshot camera (want de super-camera's met de grote telelenzen waar we
gewoonlijk de vogels mee fotograferen zijn niet mee naar de golfbaan).
Tussen
al dat
gevoge
l door
golfen
we ook
nog
heel
aardig,
en de
baan
voldoet
zeker
aan
onze
verwac
htingen
zowel
wat
betreft
glooiin
gen als
fraaie
vergezi
chten. Als we na afloop van ons rondje op het terras zitten te genieten van een uitstekende
spaghetti carbonara (niet Spaans, nee, maar wel lekker) zeilt een mooie wespendief over de
oefengreen, en als klap op de vuurpijl zien en horen we een grote zwerm kwetterende
bijeneters, die in de buurt van Gibraltar op een gunstig moment wachten om de oversteek naar
Afrika te wagen.

Toch niet verkeerd, zo'n rondje golf in Zuid-Spanje
Paula van Schaik
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Beste mensen,
Donderdag 22 oktober is onze slotavond. Aanvang ca. 18.00 uur.
We blikken terug op het afgelopen seizoen en zetten de prijswinnaars nog eens even in het
zonnetje. Daarom willen we iedereen die het gevoel heeft in het klassement voor te komen
vragen om aanwezig te zijn.
Om ca. 19.00 uur gaan we aan tafel. Het menu is als volgt:

Kleine salade niçoise
***
Biefstuk met gebakken champignons
OF
Zeewolffilet met gesmoorde venkel
***
Flensje met vanille ijs, mandarine napoleon likeur en slagroom

Groentegarnituur:
Aardappelgarnituur:

Italiaanse sperziebonen en zoete gestoofde witlof
Rosevalaardappelen en frites

Kosten € 27,50 p.p.We werken weer volgens het bekende pasjessysteem.
Willen jullie mij svp voor 15 oktober laten weten of je komt en wat je als hoofdgerecht wenst
te eten: vlees of vis.
Ingrid Duran

Om de feestvreugde te verhogen heeft Jan Snoeks bijgaande questionnaire opgesteld. Jan is
zelf met vakantie, maar heeft de antwoorden aan de leden van de H&R-commissie gegeven.
Tijdens de slotavond zullen ze behandeld en toegelicht worden.
1. Nadat een speler op de putting green zijn bal heeft geadresseerd, landt er een insect
op de bal. Zonder zijn voeten te bewegen buigt de speler voorover en probeert het
insect weg te wuiven en daarbij beweegt de bal ca. 5 cm. Wat is juist?
a) De speler krijgt 1 strafslag omdat hij op de green de bal had moeten opnemen
om schoon te maken en vervolgens terug te plaatsen.
b) De speler krijgt 1 strafslag (volgens Regel 18-2b) omdat hij na het adresseren
de bal heeft doen bewegen. Hij moet de bal spelen zoals hij ligt.
c) De speler krijgt geen straf omdat als gevolg van het wegwuiven van een
insect, de bal vrij gemakkelijk kan bewegen. Regel 23-1 is van toepassing.
d) De speler krijgt 1 strafslag (volgens Regel 18-2b) omdat hij na het adresseren
de bal heeft doen bewegen. Hij moet de bal terugplaatsen.
e) Geen van de antwoorden a) t/m d) zijn goed.
2. Matchplay
De bal is door de baan terecht gekomen in GNR (Ground Needing Repair). Welke
mogelijkheden heeft de speler om het spel voort te zetten?
a) Hij mag zonder straf maar binnen de grenzen van de GNR de bal plaatsen op een
plek waar zo min mogelijk hinder ondervonden wordt van de GNR.
b) Onder toepassing van Regel 1-4 (billijkheid) mag de speler GNR behandelen alsof
het GUR is en deze ontwijken volgens Regel 25-1b. Wel moet de GNR gemeld
worden aan de Commissie.
c) Hij mag zonder straf maar binnen de grenzen van de GNR de bal droppen op een
plek waar zo min mogelijk hinder ondervonden wordt van de GNR.
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d)

Hij moet de bal spelen zoals hij ligt ondanks dat hij zijn stand moet innemen binnen
de GNR.
e) Omdat de speler niet zeker weet of GNR als GUR behandeld mag worden speelt hij
de bal zoals hij ligt en brengt tevens een tweede bal in het spel (Regel 3-3) welke hij
buiten de GNR dropt onder toepassing van Regel 25-1b.
De Commissie moet bepalen welke score telt.
f) Geen van de antwoorden a) t/m e) zijn goed.

3. Een los natuurlijk voorwerp (stuk boomstam) ligt buiten de baan en hindert de speler
bij het innemen van zijn stand. Mag de speler de boomstam verplaatsen?
a) Ja
b) Nee
c) Hangt van de situatie af
d) Geen van de antwoorden a) t/m c) zijn goed
4. Een bal ligt in een klein gebied dat Ground under Repair (GUR) is. Een lokale regel
bepaalt dat het verboden is om vanuit de GUR te spelen. Welke handeling is
toegestaan?
a) De speler bepaalt geheel volgens de regels het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering dat niet dichter bij de hole ligt en dropt een bal om vervolgens
verder te spelen. Hij krijgt geen straf.
b) De speler mag een bal droppen met één strafslag buiten de GUR, waarbij het
punt waar de bal lag op een rechte lijn moet houden tussen de hole en plek
waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van de afstand waarop de bal
achter de GUR mag worden gedropt.
c) De speler mag zonder straf een bal droppen buiten de GUR, waarbij het punt
waar de bal lag op een rechte lijn moet houden tussen de hole en plek waar de
bal wordt gedropt, met een maximum afstand van 1 stoklengte waarop de bal
achter de GUR mag worden gedropt.
d) Geen van de antwoorden a) t/m c) zijn goed
5. Een speler slaat zijn bal in een laterale waterhindernis, het gebied langs de oever van
de waterhindernis is GUR, een strook van ca. 5 meter breed. Een lokale regel bepaalt
dat het verboden is om vanuit de GUR te spelen. Welke stelling is juist?
a) Hij heeft geen andere mogelijkheid dan terug te gaan naar de plaats
waarvandaan de oorspronkelijke bal werd gespeeld en vandaar met 1 strafslag
een bal te in het spel te brengen.
b) Hij moet een keuze maken
OF terug naar de naar de plaats waarvandaan de oorspronkelijke bal werd
gespeeld en vandaar met 1 strafslag een bal te in het spel brengen.
OF een bal droppen achter de waterhindernis op het verlengde van de lijn
vanaf de hole en het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis
passeerde.
c) Hij mag een bal droppen in de GUR en vervolgens de GUR ontwijken
volgens Regel 25-1b. Het feit dat de bal dan uiteindelijk meer dan twee
stoklengten buiten de grens van de waterhindernis wordt gedropt is niet
relevant.
d) Geen van de antwoorden a) t/m c) zijn goed
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Handicap Top-20 overzicht 2009, voorlaatste stand, 26 september
Op verzoek ook deze TeeTime een overzicht van de handicap top-20. De gegevens zijn bijgewerkt t/m
25 september. Als er bij de Vossenjacht op 27-9 nog Q-kaarten gelopen zijn, dan zijn die in deze stand
dus nog niet verwerkt.
Ook nog even voor alle duidelijkheid: de leden voor wie AGV Shell de homeclub is zijn in de lijst
aangegeven met een “hekje” (#), en van deze leden krijg ik de up-to-date gegevens van onze H&Rcommissie. Van de overige leden die in de lijst staan zoek ik altijd de meest recent bekende handicap
op op de NGF website, maar daar kan dus een afwijking optreden.
Hier dan het overzicht, na de wedstrijd op de Hoge Dijk en eventueel daarna nog ingeleverde Qkaarten, verwerkt t/m 25 september:
Nr
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

was
1
2
3
4
10
6
5
7
8
9
11
12
15
13
14
20
15
17
21
18
19

Arthur
Manuel
Erik
Ger
Wim
Jan
Rob
Arend
Haris
Patrick
Chris
Martin
Annemarie
John
Graham
Ton
Ineke
Hellen
Dieuwertje
Erik
Fred
Bim

Echter
Soudant #
Trommelen #
van Velzen #
Hoogenboom #
van Braam
Baardolf
Reinink
Djojosepoetro #
van der Hart
Swan #
Scholten
Kiene
Kiene
Rudrum #
Hogenes
van den Dries #
Boot
FijnvanDraat
Khoe
Berkenhagen #
Pannenborg

05-02-09
6,9
10,4
10,9
12,4
15,2
14,4
13,2
14,9
15,9
14,3
16,7
15,9
17,4
17,o
18,3
17,3
17,2
19,1
17,5

10-06-09
7,0
9,4
10,3
11,5
15,4
13,5
12,8
15,2
16,2
14,6
14,3
17,2
16,4
16,5
17,3
18,4
17,2
17,3

22-08-09
7,0
9,4
10,3
11,6
14,6
13,4
12,4
14,1
14,3
14,5
14,7
16,0
16,9
16,6
16,7
18,2
16,9
17,3

18,8
17,8
17,8

18,9
17,8
17,9

In de top-3 verandert er niets, maar we zien Wim Hoogenboom plotseling een sprong maken van de
tiende naar de vijfde plaats. Verder blijven John en Annemarie Kiene stuivertje wisselen, en is Ton
Hogenes ook weer een paar plaatsen omhoog geklauterd.
Maar kijk: op plaats 19 vinden we nu toch Dieuwertje FijnvanDraat die met een handicap van 17,8 het
drietal dames in de top-20 is komen versterken!
Tot de volgende (laatste voor 2009) keer!
Paula van Schaik
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26-09-09
7,0
9,4
10,4
12,0
13,0
13,0
13,4
14,2
14,3
14,6
14,7
15,6
16,4
16,7
17,0
17,2
17,1
17,7
17,8
17,8
17,9
17,9

Stand Pinhigh klassement (voorlopige top-5)
nr
1
2
3
4
5

naam
Diewertje FijnvanDraat
Hans Smits
Ineke van den Dries
Ignace van Dommelen
Graham Rudrum

punten
259
234
228
224
224

wedstrijden
7
7
7
8
8

Stand Eclectic (voorlopige top-5, bruto)
nr
1
2
3
4
5

1e 9
35
33
36
39
37

naam
Erik Trommelen
Arthur Echter
Martin Scholten
Wim Hoogenboom
Jan van Braam

2e 9
35
39
37
35
37

18 holes
70
72
73
74
74

Stand Eclectic (voorlopige top-5, netto)
nr
1
2
3
4
5

1e 9
39
42
39
46
45

naam
Johan Romate
Rob Heezius
Hans Smits
Hans van Witteloostuijn
Jan Peter van Seters

2e 9
42
38
44
41
49

18 holes
81
80
83
87
94

Stand Birdieklassement (voorlopige top-5)
nr
1
2
3
4
5

naam
Arthur Echter
Manuel Soudant
Erik Trommelen
Rob Baardolf
Diewertje FijnvanDraat

birdies
9
7
5
4
4

Stand Adele Scholten Memorial trophy (voorlopig)
1
2

Diewertje FijnvanDraat
Ineke van den Dries
Uitslag ZAC Matchplay

1
Hellen Boot
2
Ineke van den Dries
3&4 Elly Vermeij en Graham Rudrum
De winnaars van de bekers van 2008 worden verzocht die bekers mee te brengen op de
slotavond

Tee-Time Nr. 163
Pagina 12

Wist U Dat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er weer een jaarlijks uitje op zit.
en dat er weer een aantal deelnemers de dag tevoren de baan al ging verkennen.
en nee, da’s nie eerlijk
Maar overigens: alle lof en dank voor Wim en Elly. Het was weer erg leuk.
Dat het bewezen is: het eilandje en de gevangenis-hole kunnen knap lastig zijn
Maar om daar nou op een ZAC-avond drie (!) ballen in het water te slaan !
Ja, door één speler dus; en nee, we noemen geen namen.
We ook de Hoge Dijk wedstrijd weer hebben gehad.
met veel wind, een beetje regen en een beetje zon
en maar een enkele eter na afloop.
Ja, het seizoen sukkelt weer naar zijn eind.
Maar vooraf is er weer een nieuwe vos gekomen,
ofschoon… het waren er eigenlijk twee
En nu op naar de laatste wedstrijd: Liemeer.
Hopen op niet te veel wind, de baan schijnt vrij open te zijn,
maar dat zien we dan wel weer

PeeWee
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