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From Out of Bounds 
 

 

Of het nu Kelvin, Fahrenheit 

of Celius is, het moet wel 

kloppen Ons Koninklijk 

weerinstituut in De Bilt had de 
thermometer te dicht bij een 

boom staan. Hierdoor is de 

temperatuur in de afgelopen 

600 jaar, of wellicht iets 
minder lang, 0.5°C te hoog 

gemeten. Alle statistieken 

kunnen zo de prullenbak in, 
terwijl het geestelijke leed over 

te warme dagen zich langzaam 

meester begint te maken over 
alle warmbloedige die, 

schijnbaar bevangen door de 

hitte, met terugwerkende 

kracht moeten constateren dat 
het eerder mee viel dan tegen. 

Zo’n mededeling doet het 

imago van de boom trouwens 
ook geen goed; de opwarming 

van de aarde gaat al hard 

genoeg. 

PVV kamerlid Hero Brinkman 

is in het nieuws omdat hij in 

het Haagse café Nieuwspoort 
de barman een enorme dreun 

voor z’n harses heeft gegeven. 

Deze vriendelijke barman vond 

het geen goed idee om de reeds 
volgetankte Hero, een laatste 

alcoholische versnapering te 

gunnen. Hero dacht daar 
anders over en trad als een 

waardig 

volksvertegenwoordiger 

krachtig op. Dit optreden 
resulteerde uiteindelijk in 

excuses aan de barman en het  

 

publiekelijk opbiechten van 

zijn alcoholprobleem, waar hij 
‘’hard aan gaat werken’’, aldus 

het fruithapje. Het 

vermakelijke aan dit verhaal is 
dat onze goede vriend zich in 

de tweede kamer sterk maakt 

voor het zwaarder straffen van 
‘’zinloos geweld onder invloed 

van alcohol’’. Het geven van 

praktijkvoorbeelden draagt 

over het algemeen bij aan het 
inzichtelijk maken van 

problemen of oplossingen. Het 

imago van de politiek zou er 
dan ook enorm bij gebaat zijn, 

als alle plannen eerst eens door 

de bedenker lijfelijk ondergaan 
zouden worden, voor het op de 

bevolking wordt uitgetest. 

Uitglijders tijdens het 
golfspel halen meestal het 8 

uur journaal niet. Die vinden 

over het algemeen plaats 

tussen de beschutting van de 
bomen, waarbij het 

schaamrood zich meestal 

beperkt tot de uitvoerder. Een 
shank, waarbij de bal in 

plaats van richting doel, 

haaks daarop, meestal het bos 
of het water in verdwijnt, is 

zo’n klein moment van gene. 

Bill Clinton die met zijn 

driver vanaf de teebox de bal 
naar links trekt en deze vol in 

het gezicht van een 

toeschouwer ramt, is een 
pijnlijk moment voor 
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uitvoerder en fan. Verder openbaart het 
schaamrood zich door een vogel uit de 

lucht te slaan, je bal zonder 

waarschuwing uit het bos op het 
achterhoofd van je medespeler te 

plaatsen, de intentie hebben om die ene 

boom op de fairway te missen maar 
uiteindelijk vol raakt waardoor je moet 

bukken om niet bewusteloos te gaan door 

je eigen bal, is zo maar een greep uit 

gebeurtenissen waardoor je imago als 
standvastige golfer toch een deukje op 

kan lopen. 

Soms heb je niet eens een bal nodig om 
voor ongelukkige schlemiel uitgemaakt 

te worden. Een buggy besturen op Golf 

de Champagne in Viller-Argon Frankrijk, 
waarbij de regen de heuvel voor de green 

zo glad heeft gemaakt, dat de buggy al 

spinnend om zijn as en banentrekkend, 
naast de vlag tot stilstand komt.  

Je mede flightgenoot vasthouden terwijl 

deze voorover hangt om zijn balletje uit 

de rand van de sloot te redden, je voorts 
realiseert dat de zwaartekracht het gaat 

winnen van jouw spierkracht, waarbij je 

jezelf in zelfreddend reflex afzet om 
vervolgens met je laatste trapbeweging je 

mede-flightgenoot volledig onder water 

te laten verdwijnen.  

U begrijpt nu beter waarom u bij het 

betreden van een golfbaan gewaarschuwd 

wordt door een groot bord met de tekst 
‘’gevaarlijk terrein, alleen toegankelijk 

voor golfers’’. 

Veel genoegen met het leukste spelletje 
dat er is. 

Erik Trommelen 

 

Wist U Dat 
 

 Wij alweer de laatste wedstrijd 

van het seizoen hebben gehad 

 en het was een memorabele 

wedstrijd op een leuke baan : 

 wel veel wind, maar ook veel zon, 

jawel op 9 oktober. 

 Er waren wel zes holes zonder 

dogleg (!!) 

 De snelheid was niet formidabel, 

maar iedereen was in minder dan 6 
uur binnen (!!). 

 De wedstrijdleider was niet op tijd 

op de teebox, maar hij schijnt een 

excuus te hebben gehad. 

 Gelukkig konden we weer wel 

bouwen op starter Chris. 

 En ook ons laatste evenement 

(Delta Lloyd) is weer volbracht; 

 maar coach Martin kon ons niet de 

overwinning brengen, we werden 
nummer drie. 

 Aan PeeWee heeft het echter niet 

gelegen ! 

 We ook de slotavond achter ons 

hebben gelaten 

 dus iedereen heeft weer zijn 

prijzen binnen. 

 De dames aardig aan de weg 

hebben getimmerd dit seizoen. 

 Het schijnt dat Diewertje bij een 

klusbedrijf geïnformeerd heeft 

naar de prijs van een extra brede 
schoorsteenmantel; 

 die heeft zij wel nodig om al haar 

prijzen van dit seizoen te kunnen 

stallen. 

 Voor het eerst in het Shell bestaan 

de matchplay finale tussen twee 

dames ging. 

 De heren hun borst nat kunnen 

maken volgend jaar. 

 Het seizoen zit er weer op, maar 

PeeWee stopt de stokken niet in 
het vet: 

 Een stiekum lesje hier en van tijd 

tot tijd een rondje lopen daar: 

 let volgend seizoen goed op 

PeeWee, ze gaat nog meer 
vlammen. 

 Tot die tijd: iedereen alvast 

prettige feestdagen toegewenst 

 

PeeWee 
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Uitslag Tee Time trofee Liemeer 9 oktober 2009 

 

Nr Naam Stableford Pin High 

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 

Annemarie Kiene 

Gert List Nielsen 

Wilma Whincup 
Patrick van der Hart 

Manuel Soudant 

Ger van Velzen 

Haris Djojosepoetro 
Jan van Braam 

Elly Vermeij 

Ineke van den Dries 
Diewertje FijnvanDraat 

Ingrid Duran 

Jan Peter van Seters 
Erik Trommelen 

Erik Khoe 

Cock van der Hulst 

Jisk Kronemeijer 
Willem Vermeij 

Liesbeth Hendriks 

Fred Berkenhagen 
Adri  Postema 

Tiny Scholten 

John Kiene 
André Smit 

Arend Reinink 

Martin Scholten 

Richtje Kronemeijer 
Hans Smits 

Lotte Backus 

Arthur Echter 
Rob Baardolf 

Hellen Boot 

Astrid de Haas 

Han Baarslag 
Casper de Groot 

Yvonne Heezius 

Rob Heezius 
Chris Whincup 

Hans van Witteloostuijn 

Wim Huysen 
Ton Hogenes 

Bert van Elderen 

Willem Mooij 

Fred van der Steen 
Rob Boelhouwer 

Gerda Hogenes 

Jaap van der Eems 
Ria Kil 

Patricia Postema 

Ria van Seters 
Els van Elderen 

Peter van der Heijden 

40 

40 
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34 

34 
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32 
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31 

31 
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30 

30 

30 

30 
30 
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28 

27 

27 

27 
27 
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26 
26 

26 

26 

25 
24 

24 

24 
24 

23 

23 
22 

22 

21 

21 
21 

18 

18 
18 

17 

16 
14 
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40 

40 

39 
38 

34 

34 
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32 

32 

31 
31 

31 
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30 
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30 
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30 

29 
29 

29 

28 
28 

27 

27 

27 
27 

27 

26 
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26 

26 

25 
24 

24 

24 
24 

23 

23 
22 

22 

21 

21 
21 

18 

18 
18 

17 
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14 

13 
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53 

54 

Piet Kil 

Marion Schmidt 

12 

11 

12 

11 

 
 

Best bruto score (Jelle Kars trofee) – 82 slagen 
Manuel Soudant 

 

Birdies 
Arthur Echter 2 

Jan van Braam 2 

Ineke vd Dries 1 
Erik Trommelen 1 

Arend Reinink 1 

Rob Baardolf 1 
 

Neary Diewertje FijnvanDraat 

Longest drive Dames: Hellen Boot 

Longest drive Heren: Casper de Groot 
 

 

Liemeer 9 oktober 2009 

 

De laatste golf wedstrijd van de SHELL 

dit jaar was nu op de nieuwe en nog jonge 

baan Liemeer. 
Vrijdag 8 oktober lekker op tijd weg 

vertrokken niet vemoedend dat we er ruim 

1.5 uur over zouden doen, 
maar  later bleek dat dat nog redelijk snel 

was geweest. 

We hadden gelukkig nog tijd voor koffie 
en een praatje voor dat we moesten 

afslaan. 

Ik was van plan mijn dip, van de afgelopen 

2 maanden, kwijt te raken met de gedachte 
aan vorig jaar 

toen ik ook de laatste wedstrijd, op 

Genderstyn, van de Shell won met 37 
punten. 

Op naar Hole 1, waar ik met Yvonne, 

Richtje en Jaap er een gezellige dag van 
gingen maken. 

Al spelende kreeg ik steeds meer het 

gevoel dat ik mijn dip kwijt begon te 

raken, maar ik wilde niet weten hoeveel 
punten ik precies had na b.v 9 holes. 

 

 

 

 

 
Dat ik gesteund daar mijn flightgenoten 

uiteindelijk met maar liefst 40 sft. binnen 

kwam was een lekker gevoel. 

Met als resultaat naar handicap 15.5.    En 
dat na 2 maanden zwoegen om alleen de 

buffer te halen.  

Met als resutaat weer de laatste wedstrijd 
van het jaar gewonnen, moet ik er maar in 

zien te houden. 

Na de gezamelijke maaltijd, met weinig 
groen voer, maar wel gezellig, gingen wij 

weer richting huis aan. 

Wat mij betreft mogen jullie Liemeer er in 

houden, mischien iets eerder in het 
seizoen. 

Wedstrijd commissie bedankt voor jullie 

werk en inprovisatie vermogen om alles 
toch weer rond te krijgen.     

  

Nog een goede winter en tot ziens 

 

Annemarie  Kiene   
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 In memoriam 

 

Wim Hoogenboom 
 

 

Op 9 oktober is ons clublid Wim 

Hoogenboom onverwacht overleden. Wim 
was sinds lange tijd lid van onze club en 

als commissielid sinds 2006 betrokken bij 

de Trainingscommissie. Hij was een 
fervente beoefenaar van onze favoriete 

sport. Dat bleek niet alleen uit het 

enthousiasme waarmee hij naar de ZAC-
avonden en de wedstrijden kwam, ook zijn 

scores mochten er zijn. Wim heeft 

gedurende het afgelopen seizoen een forse 

daling van zijn handicap gerealiseerd 
waardoor hij van plaats 10 naar plaats 5 

was gestegen in de handicap top 20 van 

onze club. Een fraaie prestatie.  
Dat we een geweldige golfer moeten 

missen, bleek nog eens tijdens de 

slotavond. Wim had diverse prijzen 

verdiend, maar helaas kon hij ze niet meer 
in ontvangst nemen. 

Terugkijkend op de afgelopen drie jaar dat 

ik met Wim heb samengewerkt in de 
Trainingscommissie denk ik aan de rust en 

praktische inslag waarmee hij te werk 

ging. Daarnaast deelde hij zijn 
golfervaring onder andere met beginners 

op de Abcoudebaan. Dat werd zeer 

gewaardeerd. Ik denk dat zijn rustige 

karakter hem ook zo ver met zijn eigen 
spel heeft gebracht. We zullen hem 

missen. 

 
Wij wensen zijn vrouw Lenie, zijn 

kinderen en kleinkinderen, heel veel 

sterkte bij het dragen van dit verlies. 
 

Namens het Bestuur en de 

Trainingscommissie,  

Erik Jan Scholten 
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Handicap Top-20 overzicht 2009, laatste keer, 22 

oktober 2009 
 

Bij deze de laatste handicap top20 van dit seizoen. Leden met een andere 
homeclub dan AGV zullen wellicht nog een enkele Q-kaart lopen de komende 
maanden, maar bij AGV zijn de wedstrijden gespeeld en begint de winterslaap 
heel langzaam in te treden.  
Ook deze keer houd ik een slag om de arm wat betreft de handicaps van de leden 
met een andere homeclub dan AGV; de NGF website is niet altijd up-to-date 
(Partick staat daar b.v nog steeds met 14,6, maar hij heeft me bezworen dat het 

echt 14,0 is op dit moment).  
 
Hier dan het jaaroverzicht, met de beginhandicaps van 2009 in de eerste kolom 
(05-02-09).  
In de laaste, vetgedrukte kolom staan de huidige handicaps:  
 

Nr was   05-02-09 26-09-09 22-10-09 

1 1 Arthur Echter  6,9 7,0 7,3 

2 2 Manuel Soudant # 10,4 9,4 9,4 

3 3 Erik Trommelen # 10,9 10,4 10,5 

4 4 Ger van Velzen # 12,4 12,0 12,0 

5 5 Wim Hoogenboom † # 15,2 13,0  

6 5 Jan  van Braam  14,4 13,0 13,1 

7 7 Rob Baardolf 13,2 13,4 13,4 

8 10 Patrick van der Hart  14,6 14,0 

9 8 Arend Reinink 14,9 14,2 14,3 

 9 Haris Djojosepoetro # 15,9 14,3 14,3 

11 11 Chris Swan # 14,3 14,7 14,7 

12 13 Annemarie Kiene 15,9 16,4 15,2 

13 12 Martin Scholten 16,7 15,6 15,7 

14 14 John  Kiene 17,4 16,7 16,9 

15 15 Graham Rudrum # 17,0 17,0 17,0 

16 16 Ineke van den Dries # 17,3 17,1 17,2 

17 17 Ton Hogenes 18,3 17,2 17,5 

18 18 Hellen Boot 17,2 17,7 17,7 

19 19 Dieuwertje FijnvanDraat  17,8 17,8 

20 20 Erik  Khoe 19,1 17,8 17,9 

 22 Bim Pannenborg  17,9 17,9 

 

De cijfers spreken voor zich, lijkt mij, en behalve het sprongetje van Patrick van 
der Hart is er nauwelijks verschil met de vorige lijst. Alleen had ik daar Ineke van 
den Dries ten onrechte op de 17e plaats gezet, dat is dan hierbij gecorrigeerd. 
 

Tot volgend jaar! 

Paula van Schaik 
 
 

 

 


