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From Out of Bounds 
 

Dragon Khan. 
 

iet iedereen is er lief-

hebber van. Dus een 

beetje masochistisch 

moet je zijn om je hier aan 

bloot te stellen. Een zwakke 

maag helpt ook niet. 

Toen ik een jaar of tien was, 

kreeg ik last van reisziekte. Als 

ik langer dan een half uur 

achterin een auto zat zag ik 

redelijk groen en hing ik als 

een hond met mijn neus uit het 

raampje. 

Ik nam daarom altijd een reis-

pilletje als het ritje verder dan 

de hoek van onze straat was. 

Toen ik op een dag met een 

vriendje en zijn ouders naar het 

Dolfinarium in Harderwijk 

ging, was ik ook goed voorbe-

reid. Tijdens de terugreis wist 

mijn vriendje een leuk 

spelletje, om de tijd op de snel-

weg te doden. Dan moest je je 

ogen dicht doen en „ja‟ roepen 

als je langs het aangewezen 

voorwerp, lantaarnpaal, ver-

keersbord of auto scheurde. 

Een vernuftig spel waarbij 

snelheid, inschattingsvermogen 

en andere vaardigheden speels 

samenkomen. Na de 20ste 

lantaarnpaal van ogen open, 

ogen dicht, ogen open, ogen 

dicht, vond mijn reispilletje het 

welletjes en was er „clear and 

present danger‟ voor de bekle-

ding van de auto en de frisse 

lucht. Zelden is een auto, waar-

in ik zat, zo snel tot stilstand 

gekomen, werd de deur open-

gerukt en vervolgens na een 

aangespoorde snoekduik de 

inhoud van het Dolfinarium 

over de A1 uitgestort. Ik ben 

daarna nooit meer uitgenodigd 

door mijn vriendje om weer 

eens „gezellig‟ mee te gaan. 

Gek genoeg bleef het feno-

meen „reisziekte‟ veelal 

beperkt tot de achterbank van 

de auto. Althans zo leek het. 

Als er kermis in de stad was, 

wist ik uit reeds opgedane 

ervaring, dat als het hard in het 

rond draaide, ik daar beter niet 

in kon zitten. Een schuitje dat 

hard heen en weer „schuit‟, 

leidt met mij erin geheid tot 

een bui zure regen. Maar een 

„ton‟ waar motorrijders langs 

de wand rijden of mensen aan 

de wand kleven doordat de 

„ton‟ heel hard ronddraait, daar 

kon ik toch wel naar kijken? 

Zelfs het kijken was teveel. Ik 

„Pavlov‟ nog steeds bij iedere 

centrifuge die ik op de achter-

grond hoor. 

Mijn evenwichtsorgaan had het 

dus vooral voorzien op auto en 

kermis. Tot mijn grote ge-

noegen kon ik vaststellen dat 

bij „het grote werk‟ de „nervus
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vestibularis‟ zich wel wist te gedragen. Dat heeft geleid tot een innige relatie en groot verlangen naar 

alles wat ook maar een beetje op een achtbaan lijkt. Als het maar snel gaat, ondersteboven, een 

kurkentrekker, het maakt mij geen moer uit, ik ga gierend door de bocht. 

Nog even en dan gaan we op vakantie naar Spanje. Naar Cambrils, om precies te zijn. Een fijn huisje 

op een heerlijk resort, met aan de linkerkant Golf Bonmont en aan de rechterkant PortAventura. De 

meiden zullen vast weer met de buggy over de golfbaan scheuren om ons de clubs aan te geven, 

maar vader staat te trappelen om de Dragon Khan te bedwingen; de grootste achtbaan van Europa die 

met een snelheid van 110 km/uur acht maal over de kop gaat.  

Ik wens iedereen een prettige vakantie en… 

 

Veel genoegen met het leukste spelletje dat er is. Erik Trommelen 

 

 

Over Pin High 
 

Service, kwaliteit en de zekerheid dat uw golfvakantie perfect geregeld wordt tezamen met een unieke prijs-

kwaliteitverhouding maken Pin High al 21 jaar dé nummer 1 in golfreizen. Deze positie hebben wij slechts 

kunnen bereiken dankzij de vele trouwe klanten voor wie wij elk jaar weer een golfreis mogen verzorgen.  

Onze inkopers gaan keer op keer op zoek naar de mooiste banen en de meest sfeervolle hotels met de 

beste prijs-kwaliteitverhouding. Zo kunnen wij op vele bestemmingen nog betere condities 

afspreken. Uiteraard geven wij dit voordeel graag aan u door!  

 

Shell medewerkers ontvangen nu € 50,- korting per boeking bij Pin High Golftravel! 

 

Het enige dat u hoeft te doen om in aanmerking te komen voor deze korting, is bij boeking van uw 

golfreis de code "Shell 2010" te vermelden. U ontvangt dan automatisch € 50,- korting op uw 

factuur. Deze actie is geldig bij boeking vanaf 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2011. Niet 

geldig in combinatie met andere acties/kortingen.  

Kijk voor meer informatie op www.pinhigh.nl/Shell. 

Wij wensen u veel plezier bij het uitzoeken van uw reis!  

 

Met sportieve groet, Het Pin High team    

 

 

Slow play, waar kan jij helpen? 
 

In Golfers Magazine juni 2011 een artikel over slow play, een top 3 ergernis waar wij tijdens de 

wedstrijden allemaal mee te maken hebben. Het is vrij simpel om de snelheid van het spel te 

verbeteren, zelfs zonder je 'pre-shot' routine geweld aan te doen.  

Vanaf deze Tee-Time in ieder nummer een tip. 

 

Provisional 

Zorg dat je altijd een provisional bal in de buurt (je zak) hebt, zeker als de afstand tussen tee en tas 

aanzienlijk is. Speel voor de zekerheid altijd een provisionele bal als je niet zeker bent dat je de 

originele bal terug kunt vinden. 

 

Zoeken 

Als je flightgenoot zijn bal het bos in heeft geslagen, sla dan eerst je eigen bal voordat je helpt met 

zoeken. 

 

Veel golfplezier! 

http://www.pinhigh.nl/Shell
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Uitslag Naarderbos (excl. CSA correctie van +2) 

 

27-mei-11 

   

  

Stableford Pin High 

 1 Duran, Ingrid 40 40 

 2 Hart, Diewertje van der 36 36 

 3 Velzen, Ger van 33 33 

 4 Scholten, Martin 33 33 

 5 Velde, Richtje van der 33 33 

 6 Dries, Ineke van den 32 32 

 7 Postema, Adri 32 32 

 8 Koppes, Margareth 32 32 

 9 Bodt, Duco 32 32 

 10 Mossel, Marijke van 32 32 

 11 Schmidt, Marion 31 31 

 12 Eems, Jaap van der 30 30 

 13 Steen, Fred van der 30 30 

 14 Heezius, Yvonne 29 29 

 15 Baardolf, Rob 28 28 

 16 Driessen, Joke 28 28 

 17 Snoeks, Jan 28 28 

 18 Hendriks, Liesbeth 28 28 

 19 Dries, Miriam 28 28 

 20 Roelofszen, Dennis 28 28 

 21 Schelvis, Anneke 28 28 

 22 Vermeij, Elly 27 27 

 23 Heezius, Rob 27 27 

 24 Trommelen, Erik 26 26 

 25 Reinink, Arend 26 26 

 26 Kronemeijer, Jisk 26 26 

 27 Smits, Hans 26 26 

 28 Sargeant, Richard 25 25 

 29 Mooij, Willem 25 25 

 30 Vermeij, Willem 25 25 

 31 Wingerden, Bob van 25 25 

 32 Gaans, Pauline van 25 25 

 33 Hart, Patrick van der 24 24 

 34 Djojosepoetro, Haris 24 24 

 35 Lacon, Frans 24 24 

 36 Hulst, Cock van der 24 24 

 37 Seters, Ria van 24 24 

 38 Echter, Arthur 23 23 

 39 Scholten, Tiny 23 23 

 40 Postema, Patricia 22 22 

 41 Burgman, Peter 21 21 

 42 Bakkum, Jaap 21 21 

 43 Veen, Ben in 't 21 21 

 44 Seters, Jan Peter van 20 20 
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Wat is het verschil tussen duiken en golfen ? 

Beide sporten spelen zich in de natuur af, maar onder water heb je tenminste geen last van de 

wind...... 

Hoe kom ik hier zo op? 

Het weekend voor de wedstrijd op Naarderbos hebben Haris en ik ons duikbrevet gehaald. Heel leuk, 

maar ik had nog steeds last van een verstopt oor en liep te hoesten en proesten door de baan. 

Maar ondanks dat ik het gevoel had dat ik met mijn hoofd in een vissenkom liep, verliep het golfen 

prima. Ongetwijfeld door de gezellig flight: Erik Trommelen, Erik Jan Scholten en Jaap (dubbel 

focus) Bakkum. Dit laatste zal ik even uitleggen: Jaap z'n goede bril (dubbel focus) was stuk en hij 

had nu een oude bril (geen dubbel focus) op, maar zijn ogen 'dachten' nog dubbel focus, dus hij miste 

de bal nog wel eens.....  

Enfin, ik speelde lekker: de eerste negen holes haalde ik 18 punten, maar daarna kwam ik helemaal 

op dreef. Het eindresultaat (40 punten) was goed voor een 1e plaats èn voor een handicap van 18.8.  

Afgelopen winter heb ik lessen genomen en toen mijn pro in het begin vroeg wat mijn doelstelling 

was, zei ik: 'handicap 18'. En nu is het zover. Ik ben helemaal blij! 

 Ingrid Duran 

45 Dries, Huub 19 19 

 46 Witteloostuijn, Hans van 15 15 

 47 Snoeks, Astrid 14 14 

 48 Captein, Tonske 12 12 

 49 Scholten, Erik Jan 11 11 

 50 Gubler, Alice 10 10 

 51 Baarslag, Han 8 8 

 
     

 

CSA = + 2 

   
     

 

Beste Bruto Score 

   

     

 

Velzen, Ger van 86 

  

 

Duran, Ingrid 89 

  

 

Postema, Adri 92 

  

     

 

Birdies 

   

     

 

Trommelen, Erik 1 

  

 

Echter, Arthur 1 

  

     

 

Longest Heren 

Djojosepoetro, 

Haris 

  

 

Longest Dames Driessen, Joke 

  

     

 

Neary Echter, Arthur 
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Herinnering 

 

Weet u iemand die ziek is ? Laat het even weten, dan kunnen wij als club iets van 

ons laten horen. Ria.Kil@12move.nl 

 

 

 

 

Terug naar … 
 

Vanwege een feestje bij een van onze vrienden hebben we besloten dit jaar de eerste paar weken van 

onze vakantie wat dichter bij huis te blijven: zo konden we eind mei op het feestje aanwezig zijn. 

Dus hebben we de maand mei in Spa doorgebracht. Dat gaf ons de kans om in de omgeving Hoge 

Venen – Ardennen wat te gaan golfen. De eerste keus was daarbij het onvolprezen Durbuy.  

 

Op het moment dat we op de 

eerste teebox stonden zagen 

we de eerste keer weer voor 

ons, ik denk zo‟n acht/negen 

jaar geleden tijdens ons 

eerste najaars-uitje. Dirk 

Pultrum had gezegd dat het 

leuk zou worden, ondanks 

dat wij het voor ons wat te 

hoog gegrepen vonden. 

“Nee, jullie moeten gewoon 

mee gaan, het wordt leuk”. 

Toen we destijds op die 

eerste teebox stonden wisten 

we niet wat we zagen: een 

grote diepte met in de verte 

de green. Ook nu weer is het 

een heel leuke baan geweest 

om te spelen. 

In de buurt daar ook nog gespeeld bij de Royal Golf Club des Fagnes (alleen de naam al !) in Spa en 

Golf du Haras in Pepinster (leuke 9 holes baan). 

 

Een van de banen daarna in Normandië die het vermelden waard is, was Golf 

d‟Ētretat. Een mooie baan boven op de krijtrotsen. Een baan met prachtige verge-

zichten. Gebruik van een buggy is ook hier wel prettig. En euh, kijk eens naar hun 

logo: het zou zo voor onze club gebruikt kunnen worden.                                             

 

                                                                                                       Ria Kil 
 

 

  

mailto:Ria.Kil@12move.nl
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Uitslag St. Nicolaasga (excl. CSA 

correctie van + 3) 

 

27 juni 2011 

  

  

Stableford Pin High 

1 Koppes, Margareth 34 34 

2 Whincup, Chris 34 34 

3 Trommelen, Erik 33 33 

4 Velzen, Ger van 32 32 

5 Hart, Diewertje van der 32 32 

6 Scholten, Martin 32 32 

7 Haas, Astrid de 32 32 

8 Scholten, Tiny 32 32 

9 Baardolf, Rob 31 31 

10 Velde, Richtje van der 31 31 

11 Eems, Jaap van der 31 31 

12 Swan, Chris 30 30 

13 Dries, Ineke van den 30 30 

14 Mossel, Marijke van 30 30 

15 Kronemeijer, Jisk 29 29 

16 Elderen, Els van 29 29 

17 Reinink, Arend 28 28 

18 Bodt, Duco 28 28 

19 Hulst, Cock van der 26 26 

20 Sargeant, Richard 25 25 

21 Smits, Hans 25 25 

22 Bakkum, Jaap 24 24 

23 Echter, Arthur 23 23 

24 Gitau, Mbugua 23 23 

25 Schaik, Jan van 23 23 

26 Groot, Casper de 22 22 

27 Seters, Jan Peter van 21 21 

28 Snoeks, Astrid 20 20 

29 Elderen, Bert van 20 20 

30 Veen, Ben  in 't 20 20 

31 Hendriks, Liesbeth 19 19 

32 Wingerden, Bob   van 19 19 

33 Snoeks, Jan 18 18 

34 Schaik, Paula van 16 16 

35 Witteloostuijn, Hans van 15 15 

36 Leest, Harm van der 15 15 

37 Baarslag, Han 15 15 

38 Seters, Ria van 9 9 

    

 

CSA = + 3 
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Beste Bruto Score 

  

    

 

Trommelen, Erik 87 

 

 

Velzen, Ger van 89 

 

 

Baardolf, Rob 91 

 

    

 

Birdies 

  

    

 

Hart, Diewertje van der 1 

 

 

Bodt, Duco 1 

 

 

Hulst, Cock van der 1 

 

 

Gitau, Mbugua 1 

 

 

Echter, Arthur 1 

 

    

 

Longest Heren Echter, Arthur 

 

Longest dames Koppes, Margareth 

    

 

Neary Hulst, Cock van der 

 
 

Dirk Pultrum Cup 2011 
 

Op de oproep van Anneke om je vooral aan te melden voor de Dirk Pultrum Cup editie 2011 

reageerden 41 spelers. Nadat de lijst uitgebreid bestudeerd was door captains Ger en ondergetekende, 

bleek dat de verdeling STCA+partners tegen de overigen (de REST) dit jaar de meest optimale 

verdeling was. Bij deze verdeling kon het maximale aantal spelers meedoen. 

 

FOURSOMES 

Beide teams konden 7 koppels de baan 

insturen voor de foursomes. Bij deze 

spelvorm slaan de koppels om en om met één 

bal. Traditioneel zijn STCA‟ers hierin beter 

dan de REST en het was dan ook zaak om de 

schade zo beperkt mogelijk te houden. De 

STCA‟ers traden aan in witte shirts en 

knalrode petjes met het Goal ZERO logo, 

waar-over door de REST na-tuurlijk werd 

gegrapt.  

De REST (alias Overig AGV, alias Black 

Beauties, alias ….) waren gestoken in stem-

mige kleuren.  

Het weer bleef tegen de verwachting in ge-

lukkig goed en dus konden de regenpakjes in 

de tas blijven. 

 



 Tee-Time Nr. 174 

Pagina  8 

Helaas speelde ik die avond als een natte krant (zenuwen of die rode petjes?), waardoor Arthur en ik 

vrij roemloos ten onder gingen tegen Cock en Yvonne. Erik en Chris W. ondergingen een zelfde 

behande-ling tegen Ger en Henk, terwijl Roel en rookie Bob een huzaren-stukje volbrachten door 

een vol punt (het enige die avond) binnen te halen tegen Rob H en Liesbeth. STCA deelde een flinke 

tik uit: 5-2! 

 

FOURBALLS 

Bij de fourballs bleef de schade beperkt. Ook hier konden per team 7 koppels de baan in. Bij 

fourballs speelt ieder zijn eigen bal en telt de beste score per koppel. De REST-spelers streden als 

Tigers , maar helaas kon er net geen „fourballs all square‟ uitgepeuterd worden en werd de uitslag 4-

3 voor STCA. Totaal 9-5 in het voordeel van STCA. Kortom bij aanvang van de singles 4 punten 

achterstand! 

 

SINGLES 

Beide teams beschikten de laatste avond over 12 spelers. SCTA had de vorige editie van de DPC ook 

gewonnen en dan moet je als tegenstander mimimaal een half punt meer scoren dan de houder van de 

beker. Dat hield in dat de REST 8.5 punt moest halen om de beker te veroveren en dus maar 3.5 

verliespunt mochten noteren. Maar hier de wetenschap dat de REST traditioneel beter is in singles, 

dus hadden we alle vertrouwen dat het nog onze kant op kon kantelen. 

 

De REST‟ers hebben er alles aan gedaan om hun slogan (the REST is the BEST!) te bewerkstelligen. 

Na 11 matches was de tussenstand volkomen gelijk 12.5-12.5 en moesten we wachten op de laatste 

spelers voor de einduitslag.  

Er waren opvallende uitslagen te zien! In de enige damesmatch verdeelden Tiny en Marijke 

gezusterlijk de poet. Captain Ger, moest het afleggen tegen een tot in de punten van zijn haar 

gemotiveerde Richard. Willem M scoorde op de laatste hole een par, waardoor Arthur de match 

alleen nog maar kon winnen met een eagle en dat ook nog bijna deed! 

 

Het mocht niet baten. Het laatste punt ging naar STCA en zij mogen de beker nogmaals een jaar in 

hun bezit houden. Hulde en felicitaties aan het team van STCA en hun captain Ger: job well done! 

 

Na afloop werd geconstateerd dat de formule toch wel top is: volop spanning en strijd! 

Persoonlijk heb ik onwijs genoten van alles en bedank hierbij alle teamgenoten voor hun fantastische 

inzet. 

 

The REST was second BEST, but we‟ll be BACK! Captaine Ineke 

 

 

 

En tenslotte nog  

een paar sfeerfoto’s 
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En dan nog de beker : 

 
 

 

 

 

Laatste foto’s: Wilma Kampschoer 
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Wist U dat 
 

 Bij de Hoge Dijk de cup naar Ingrid ging 

 en trouwens die in Naarderbos ook. 

 Er nog een niet vermelde birdie was geslagen 

 maar dan weer eens zo eentje waarbij het slachtoffer uit zijn lijden moest worden verlost. 

 Een van onze medespelers plat op z'n buik moest om de bal uit een konijnenhol te vissen; 

 en dan zeggen sommige mensen nog dat golf geen echte sport is: je hebt echt conditie nodig 

!! 

 Onze webmaster er blijkbaar nog niet uit is wie daar de longest hebben gemaakt 

 of zijn er soms na de wedstrijd protesten ingediend ? 

 De vossenjacht er aan komt. 

 Nou denkt PeeWee bij een vossenjacht aan stoofvlees en rode wijn 

 maar dit jaar wordt het een kouwe Chardonnay bij een frisse salade. 

 PeeWee 
 

 


