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

From Out of Bounds
“The quality of life improves by acting
responsibly”.
Deze zin, tezamen met mijn
foto, staat op een Delfs-blauw
tegeltje geplakt op de romp
van een Boeing 777-200 van
KLM.
De KLM had een prijsvraag
uitgeschreven: „Tile &
Inspire‟, waarbij men werd
uitgenodigd om een
inspirerende tekst op een
voorgevormd tegeltje te
plaatsen. Met mijn kop er op,
een molen en schaatsers,
ingediend om mee te werken
aan KLM-Holland promotion.
In het verleden heb ik nooit
veel geluk gehad met het
bedenken van een zin, een
slagzin of een slogan. Of
wellicht is „geluk‟ niet het
juiste woord. Gebrek aan
inspiratie, scherpzinnigheid
en/of creativiteit is een betere
oorzaak om vast te stellen dat
ik nooit een prijsvraag heb
gewonnen. Het blijkt namelijk
dat je ook de marketing
waarde, de doelgroep, de
boodschap, het merk, het
product, je oma etc in
ogenschouw moet nemen
voordat je de geniale vondst

aan het papier toevertrouwd. Ik
dacht destijds dat een portie
humor wel voldoende moest
zijn.
Mijn slogan voor een bekende
bierbrouwer: ´Brand is erger´!
– is nooit werkelijk
gewaardeerd. Met de hagel van
Verkade: „heeft iederéén een
leuke Kerst´! - heeft het
vreemd genoeg ook nooit
gehaald. Mijn zus vond deze
slogan wel goed, want de
grote ogen van Blackie, haar
zwarte huis-konijn, keken recht
in je hart. Maar zelfs het
doodslaan van een mug stond
bij mijn zus op de zwarte lijst.
Ook heb ik meegedaan om de
NS een halte verder te krijgen.
´De trein is zo gek nog niet´,
heeft het uiteindelijk
gewonnen. Het is een
eenvoudige, voor iedereen te
begrijpen, enigszins
sympathieke oproep. Het
appelleert aan een product dat
geholpen mag worden, maar
zeker niet hulpeloos is. Het
doet je realiseren dat er een
mogelijkheid is, die je
misschien nog niet hebt overTee-Time Nr. 175
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wogen; ´hé, de trein, dat kan natuurlijk ook nog´. Deze zin was niet van mij.
´In een stalen ros, ben je nooit de klos´. Wellicht dat de marketing afdeling van de NS beter op de
hoogte was over mogelijke vertragingen, de gevolgen van bladeren op het spoor, de invloed van kou
en sneeuw op de wissels, harde wind, koperdieven, stroomuitval en andere ongemakken dan ik. Op
mijn inzending heb ik althans nooit iets vernomen, terwijl deze toch zo gek niet was. Maar eerlijk is
eerlijk, als de trein op tijd rijdt, je makkelijk een zitplaats weet te vinden, geen schreeuwende
kinderen aan je stoel staan te trekken, alle mobieltjes uit staan, de airco goed functioneert, je
buurman geen vettige lunch nuttigt en alle snelwegen vol staan met auto´s, dan is de trein inderdaad
zo gek nog niet.
Mijn tegeltje blijft een half jaar op de kist geplakt en vliegt de hele wereld rond. Toen ik recentelijk
uit Azië terugkwam, eindigde mijn vliegtuig naast de gate van de bewuste Boeiing 777-200.
Vierduizend tegeltjes zijn verkozen om het vliegtuig te sieren, maar van een afstandje valt er weinig
te herkennen. Ik hoop dat ik naast Doutzen Kroes ben geplakt, want dichterbij dan dat kom ik nooit.
Overigens heeft de KLM binnenkort weer een ander evenementje dat de moeite van het bezoeken
waard is. De 92ste editie van het KLM Open wordt gehouden van 8 tot en met 11 september op de
Hilversumsche Golf Club. Met wereldtoppers als Martin Kaymer, Lee Westwood en Rory McIlroy
kent het KLM Open het sterkste deelnemersveld ooit.

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

Vossenjacht 2011
Op 9 juli j.l. trokken 23 jagers richting het Drentse land om daar op de Vos te jagen.
De Vos, die zich bijna een jaar heeft kunnen voorbereiden om nog slimmer te zijn dan de jagers.
Ze had het goed geregeld, wisselend weer zodat ze zich hier en daar kon verstoppen onder de paraplu
en dan weer heerlijk in het zonnetje kon genieten van de baan.
De baan had wel wat boerentrekjes, sporen, we weten niet of het van de kippen of dat het ander
stalmest was.
De Vos had het de eerste holes wat moeilijk, was toch wat nerveus met al die jagers achter haar aan,
maar de dubbele cijfers heeft ze niet gehaald.
Drie jagers behaalde een echte birdie en 6 jagers versloegen de Vos en een flinke groep jagers zaten
de Vos goed op de hielen.
De top 3 jagers waren
1e Willem Vermeij
41 pnt.
2e Elly Vermeij 40
3e Erik Trommelen
39
Jullie begrijpen dat Willem volgend jaar de Vos zal zijn, en zal zich goed gaan voorbereiden, en
proberen om het de jagers moeilijk te maken.
Margareth bedankt voor de organisatie, de keuze van de baan, het heerlijke eten.
Tot de volgende jacht,
de nieuwe Vos

P.S.

Achteraan in deze Tee Time treft u nog een aantal foto‟s van de hand van Ineke vd Dries aan.
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Sint Nyk
Na flink geschuif in de speeldata, was het op 27 juni zover. Op deze stralende, zonnige dag (28°C)
speelden we de wedstrijd in Sint Nyk, geen slechte keuze na een regenachtig weekend. Met mijn 2
(of 2.5) flightgenoten, Erik en Diewertje, startten we om 11.50. Erik liet mij op onnavolgbare wijze
zien hoe je de tweede bal met een houten drie keurig op de green kan laten rollen. En Diewertje
zorgde ervoor dat vrijwel elke approach binnen twee meter van de vlag lag. Kortom, ik moest aardig
mijn best doen om bij te blijven. Dat lukte redelijk goed en de scores bleven dicht bij elkaar.
Uiteindelijk kwam ik met 34 stableford punten binnen. Geheel onverwacht bleek dat genoeg voor de
overwinning. Ik wil nog wel even melden dat bij thuiskomst het commentaar van mijn achterban
was: “Wat een lelijke beker”. Deze beker komt dit jaar niet uit de kast, maar wordt diep opgeborgen
als bewijs van een mooie overwinning na een prachtige golfdag.
Margareth Koppes

Uitslag (excl. CSA) Gendersteyn
18-07-11
Naam
1. Steen, Fred van der
2. Wit, Henk de
3. Scholten, Tiny
4. Velde, Richtje van der
5. Postema, Adri
6. Smits, Hans
7. Baardolf, Rob
8. Djojosepoetro, Haris
9. Bodt, Duco
10. Mossel, Marijke van
11. Kil, Ria
12. Swan, Chris
13. Vermeij, Elly
14. Hulst, Cock van der
15. Dries, Ineke van den
16. Driessen, Joke
17. Sargeant, Richard
18. Heezius, Yvonne
19. Seters, Jan Peter van
20. Duran, Ingrid
21. Witteloostuijn, Hans van
22. Haas, Astrid de
23. Hogenes, Gerda
24. Vermeij, Willem
25. Postema, Patricia
26. Echter, Arthur
27. Trommelen, Erik
28. Elderen, Els van
29. Gaans, Pauline van
30. Huysen, Ria

Stableford
39
37
36
35
33
33
32
32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30
29
29
29
29
28
27
26
26
26
26
26

Pin High
39
37
36
35
33
33
32
32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30
29
29
29
29
28
27
26
26
26
26
26
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31. Gitau, Mbugua
32. Hogenes, Ton
33. Heezius, Rob
34. Whincup, Chris
35. Veen, Ben in 't
36. Pannenborg, Bim
37. Eems, Jaap van der
38. Roelofszen, Dennis
39. Hart, Patrick van der
40. Scholten, Martin
41. Smit, André
42. Wingerden, Bob van
43. Kronemeijer, Jisk
44. Bakkum, Jaap
45. Groot, Casper de
46. Seters, Ria van
47. Hendriks, Liesbeth
48. Leest, Harm van der
49. Buchter, Patrick
50. Huysen, Wim
51. Hart, Diewertje van der
52. Kil, Piet

25
25
25
25
25
24
24
24
23
23
23
23
22
21
19
18
17
16
13
13
DNF
DNF

25
25
25
25
25
24
24
24
23
23
23
23
22
21
19
18
17
16
13
13
0
0

CSA = +3
Longest heren
Longest dames
Neary

Hart, Patrick van der
Hart, Diewertje van der
Huysen, Ria

Naam
Djojosepoetro, Haris
Hulst, Cock van der
Driessen, Joke
Elderen, Els van

Birdie
1
1
1
1

Check de wedstrijd-data !
Uit diverse uitlatingen blijken er misverstanden te bestaan over de data van de resterende wedstrijden. Voor de duidelijkheid hierbij de data van de nog komende wedstrijden.




za 20 aug
vr 2 sep
za 1 okt

Harderwold
Purmerend
Hoge Dijk

En u weet het: bij twijfel altijd de website raadplegen !
Redactie
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Big Wood Trofee – Gendersteyn 18 Juli
Met het herfstachtige weer van de afgelopen dagen, leek dit een natte bedoening te gaan worden. Een
blik op de buienradar voor vertrek leerde dat dit in Veldhoven nog wel eens redelijk kon
meevalen….en dat deed het. Behoudens veel wind en een paar buien op de laatste holes, was het
weer zelfs vriendelijk te noemen en kon de regenjas al gauw uit, omdat het toch wel warm begon te
worden. Fileradar gaf aan dat er geen problemen op de A2 waren, maar uit voorzorg toch maar een
half uurtje eerder vertrokken; en terecht: tussen Oudenrijn en Deil was het voornamelijk stapvoets
rijden.
Ruim op tijd aanwezig om op de drivingrange wat in te slaan, de ballen zaten er meestal lekker op.
Wat overigens geen garantie voor succes hoeft te zijn. Nog even wat putten….tjee zullen de greens
in de baan echt zo traag zijn? Dat klopte dus!
Op tijd naar hole 1 waar het zoals gebruikelijk een drukte was. Flightgenoten Tiny en Ingrid vrij snel
gelokaliseerd, maar wie is nou Casper de Groot? Die man die op het bankje bleef zitten terwijl wij
klaar voor de afslag waren. Komt uit Rotterdam en speelt alleen de wedstrijden, vandaar een
enigszins onbekend gezicht; wel handicap 18.
Terwijl de handicar flight voor ons van links naar rechts over de baan zwalkte konden we eindelijk
afslaan; niet naar links want daar ligt een slootje! Helaas vetrok mijn bal met een lichte, voor mij
onnatuurlijke draw, waardoor met de bounce de slootkant toch akelig dichtbij kwam. Casper liet er
tenminste geen twijfel over bestaan en zijn tee-shot verdween ter hoogte van mijn bal rechtstreeks in
de plomp. Ingrid en Tiny sloegen uiteraard de ballen gewoon rechtdoor de fairway op. Mijn bal was
niet echt normaal slaanbaar, tenzij ik met beide voeten in de sloot ging, maar een pitch bracht
redding. Eerste hole allen eensgezind een 7 en de kop was eraf. Daarna kregen de mannen gelijk een
uitdagende bak water voorde neus, waar zowel Casper als ik met verve overheen kwamen; helaas
stonden er onderweg nog wel wat bomen in de weg.
Daarna voor met name de mannen (en zo zouden er nog meerdere volgen) een pijpenla van de teebox
met erg smalle fairways. Voor de zekerheid met een ijzer afgeslagen; strak door het midden en twee
sterke fairwayslagen later zelfs kans op birdie; te slappe put gevolgd door een strakke 2e resulteerde
in de eerste par van de dag. Afijn, op de eerste negen ging het door de baan vrij aardig en konden de
greens (behalve de par3‟s!) redelijke gevonden worden al was hier met name bij hole 5 wel enig
fortuin voor nodig. Een zeldzame draw dreigde de approach kansloos in het water naast de green te
doen belanden, maar via het pad en een dubbele carambole via twee van die rode hekjes kwam de bal
vlak naast de green voor een chip en een put. Hole 6 over het water tegen de wind in; extra ijzer of
twee? Maakt niet uit als de bal rechtsaf het water in verdwijnt! “Any fool can hit a second shot” en
de tweede was dan ook keurig op de green. De dames bleven straight gaan, alleen rond en op de
green werden nogal wat (dure) foutjes gemaakt. Casper had z‟n dag niet en ging regelmatig ver links
of ver rechts van de tee-box af. Wanneer hij de bal goed raakte was die dan wel erg ver en was
duidelijk waarom hij handicap 18 had. Eerste negen gingen ondanks het vele wachten (some zelfs 4
flights op een hole!) toch wel lekker, met name de chip-and-roll approaches naar de green en het
putten gingen vrij goed. Toch maar eens tellen: 21 punten da‟s nie slecht, nu nog vol houden. De 2e
negen waren nog uitdagender met wederom smalle afslagmogelijkheden voor de heren en af en toe
„blinde slagen‟. Op hole 3 begon de kentering; afslagen die mislukten en meestal rechts via bomen
net voorbij de dames tee‟s kwamen (zeker 4 keer) en ook mijn flightgenoten (behalve Tiny) wisten
regelmatig de bomen te vinden. Op de niet al te moeilijke neary wist zelfs niemand van de flight de
green te vinden en de kortste par4 van de baan was ook een groot drama. Zowel Casper als ik
produceerden steeds meer afzwaaiers naar rechts, waardoor goed scoren lastiger begon te worden en
er inmiddels 2 strepen genoteerd waren. Op hole 8 moest gescoord worden! De handicar flight had
uiteindelijk na een paar pogingen de flight van Patrick en Martin toch gepasseerd. Wat waren die
toch aan het doen rechts van de baan? Wachten….. en zelf weer een verre afzwaaier naar rechts op
de fairway van hole 1. Ik zie Martin en Patrick niet meer, zijn ze nu weg?? Een verre en goede slag
over de bomen naar de plek waar Martin en Patrick stonden…..nee nog staan – FORE!! Gelukkig net
naast Patrick belandt mijn bal randje fairway (nogmaals excuses) en kan er nog een puntje gered
Tee-Time Nr. 175
Pagina 5

worden. Laatste hole par3 eindelijk weer een solide afslag op de green! Chicken put – veel te kort
maar daarna strak erin – par! En de score gered! 39 punten, maar waarschijnlijk niet genoeg voor de
zege. Tiny bleef ook goed gaan met 36, maar Ingrid‟s spel vertoonde vooral de 2e negen wat barstjes
en met name het putten ging niet zoals gewenst. De flight was gezellig, ondanks de wat mindere dag
van met name Casper, maar we konden toch wel blijven lachen. Daarna bijkomen met een natje en
droogje en wachten tot de laatste scores binnen kwamen, want ik bleek toch de hoogste tot dan toe te
zijn en zou dat ook blijven! Een fraaie bokaal om thuis mee te pronken en een heerlijke dag gegolfd.
Ook Tiny viel als 3e nog in de prijzen – een wereldflight!
Nu is er wel vaker gezegd dat mijn spel meer potentie heeft, maar dan moet het er wel uitkomen! En
dat is nou net de crux – steady blijven slaan. Uit het verslag blijkt dat met name de 2e negen dit nog
steeds verre van OK is, maar ik hoop de bokaal volgend jaar met een handicap lager dan 30 te
kunnen verdedigen.
Fred van der Steen

Slow play, waar kan jij helpen?
Je leert het al tijdens het GVB-examen, maar toch gaat het nog vaak fout: een score noteer je op de teebox van
de volgende hole. Dus niet op de green van de hole die je hebt gespeeld. Dat laatste levert niet alleen
tijdverlies op, het is ook heel frustrerend voor de spelers die achter jou staan te wachten. Je kunt de score op
de volgende teebox opschrijven terwijl je flightgenoten slaan.
Voor je beurt?
De etiquette schrijft voor dat degene die het verst van de vlag ligt, het eerste aan de beurt is.
Ook al ben je nog niet aan de beurt, zorg wel dat je alvast naar de ligging hebt gekeken, afstand, windrichting
hebt gecheckt en je clubkeuze hebt gemaakt.
Dat kan door de baan, maar zeker op en rond de green.

De mop
De redactie heeft gemeend dat een extra vrolijke noot wel in ons blad zou passen, dus gaan we
proberen om elke Tee Time te voorzien van een mop. Hierbij de eerste.
Op een middag had een jonge enthousiaste golfer een paar uur over. Hij dacht dat hij, als hij
opschoot, nog negen holes kon afwerken voordat hij naar huis
moest. Net toen hij wilde afslaan, schuifelde een bejaarde heer
de tee op en vroeg of hij met hem mee kon doen, aangezien hij
ook alleen was. De jongeman stemde toe en tot zijn verrassing
speelde de oude heer vlot mee. Ten slotte kwamen ze op de
negende fairway en daar kwam de jongeman voor een
probleem te staan; er stond een hoge dennenboom precies
tussen zijn bal en de green. Terwijl de jonge speler stond te
overdenken hoe hij moest slaan, zei de bejaarde man: "Toen ik
zo oud was als jij, sloeg ik de bal recht over die boom heen."
De jongeman nam de uitdaging aan. Hij sloeg en de bal
belandde met een klap tegen de top van de boomstam. Hij
plofte op de grond, rolde terug en lag uiteindelijk stil op bijna
dezelfde plek vanwaar hij was geslagen. "Toen ik zo oud was
als jij," vervolgde de oude baas, "was die boom natuurlijk maar een meter hoog."
Redactie
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Uitslag (excl. CSA) Flevoland
07-08-11
Naam
1. Scholten, Martin
2. Echter, Arthur
3. Veen, Ben in 't
4. Mossel, Marijke van
5. Wit, Henk de
6. Postema, Adri
7. Snoeks, Jan
8. Sargeant, Richard
9. Romate, Johan
10. Hogenes, Ton
11. Duran, Ingrid
12. Bodt, Duco
13. Gitau, Mbugua
14. Vermeij, Willem
15. Iperen, Roel van
16. Reinink, Arend
17. Burgman, Peter
18. Koppes, Margareth
19. Mooij, Willem
20. Hulst, Cock van der
21. Leest, Harm van der
22. Driessen, Joke
23. Scholten, Tiny
24. Gaans, Pauline van
25. Djojosepoetro, Haris
26. Kronemeijer, Jisk
27. Hendriks, Liesbeth
28. Whincup, Chris
29. Swan, Chris
30. Smit, André
31. Haas, Astrid de
32. Bakkum, Jaap
33. Gubler, Alice
34. Snoeks, Astrid
35. Heezius, Yvonne
36. Schaik, Jan van
37. Heezius, Rob
38. Vermeij, Elly
39. Eems, Jaap van der
40. Kil, Ria
41. Schelvis, Anneke
42. Witteloostuijn, Hans van

Stableford
41
40
40
38
38
37
37
36
36
35
35
35
34
34
34
33
33
33
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
29
29
29
29
28
27
27
27
27
26
26
26
26
25

Pin High
41
40
40
38
38
37
37
36
36
35
35
35
34
34
34
33
33
33
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
29
29
29
29
28
27
27
27
27
26
26
26
26
25
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43. Hart, Patrick van der
44. Pannenborg, Bim
45. Velde, Richtje van der
46. Hogenes, Gerda
47. Schaik, Paula van
48. Huysen, Ria
49. Huysen, Wim
50. McBrien, James
51. Baarslag, Han

22
22
22
20
18
16
14
12
9

22
22
22
20
18
16
14
12
9

CSA = -1
Longest heren
Longest dames
Neary

Echter, Arthur
Driessen, Joke
Swan, Chris

Bruto score
Echter, Arthur
Scholten, Martin
Reinink, Arend

76
87
91

Birdies
Gitau, Mbugua
Echter, Arthur
Postema, Adri
Romate, Johan
Hogenes, Ton
Duran, Ingrid
Reinink, Arend

3
2
1
1
1
1
1

De Oliekan
Jawel, waarde golfers het was alweer de 6e wedstrijd in het seizoen 2011/2012 tellende voor ons Pin
High klassement en te spelen op golfbaan Flevoland.
De verantwoordelijkheid voor dit evenement was in handen van Anneke en dan loopt alles op
rolletjes zo niet dan heeft zij daar geen vat op, bijvoorbeeld het weer en zo.
De ontvangst bij Flevoland is elk jaar weer prima verzorgd met koffie of thee en een verrassende
lekkernij en dat was dit jaar dus niet anders, prima.
En hoewel we met onze vereniging al enige jaren vaste gast zijn op Flevoland was er dit jaar toch
een onverwachte primeur die de meeste (vaste) deelnemers even van hun stuk heeft gebracht.
Hole 4 is door Flevoland gewijzigd in hole 6 en daardoor is de oude route enigszins aangepast maar
verder geen bijzonderheden of ik zou de wat trage greens moeten noemen.
Uiteraard was een ieder op tijd gestart en bleef het weer, ondanks de vaak serieuze dreigingen droog
met uitzondering van een paar donderslagen ergens boven het IJsselmeer
Mijn flightgenoot Marijke en ik konden dan ook op tijd en zonder paraplu hole 18 droog afronden.
Dat droog binnenkomen was helaas niet voor allen weggelegd Anneke (en haar flight genoten) die
als laatste flight vertrok kwam, ook al omdat er voor haar een gaatje van enige importantie was
gevallen, s..knat binnen laten we het maar een extra bonus noemen.
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Inmiddels had onze computerman Piet Kil die door fysieke problemen niet aan de wedstrijd kon
deelnemen het verwerken van de scorekaarten en de catering voor zijn rekening genomen, Piet
bedankt.
Al met al een toch zeer geslaagde wedstrijd waar, dat mag wel eens gezegd worden, een aantal leden
veel werk en energie in stoppen om de deelnemers een plezierige golfdag te bezorgen.
Het was dan ook hartverwarmend dat, nadat Piet de resultaten uit de pc had getoverd en Anneke de
uitslag bekend ging maken zij een geluidsinstallatie ter hand moest nemen om de grote menigte te
kunnen overstemmen geweldig daar doe je het voor niet dan?
Dus op naar de volgende wedstrijd die gespeeld zal worden op Harderwold ik zou zeggen tot dan en
tot golfs.
Martin Scholten

Handicap Top-20 overzicht 2011, augustus
Wat vliegt de tijd! Ik had me voorgenomen om na 4 of 5 wedstrijden een tussenstand op te maken
voor de top-20, maar er zijn intussen al 6 wedstrijden gespeeld. Hoog tijd voor een up-date, dus.
Zoals altijd: de handicaps van de leden met een andere homeclub dan AGV [de namen zonder #]
worden onder voorbehoud genoemd; ze zijn gecheckt op de NGF website, maar toch.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

was
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
15
13
12
20
16 14
18 19
19 16
-

Arthur
Mbugua
Hellen
Erik
Patrick
Ger
Chris
Rob
Haris
Dieuwertje
Arend
Ton
Graham
Ineke
Adri
Ingrid
Bim
Huub
Martin
Fred
Casper

Echter
Gitau #
Boot
Trommelen #
van der Hart
van Velzen #
Swan #
Baardolf
Djojosepoetro #
FijnvanDraat
Reinink
Hogenes
Rudrum
van den Dries
Postema
Duran
Pannenborg
Dries
Scholten
Berkenhagen #
de Groot

15 oktober '10
7,6
8,7
12,3
10,9
12,0
12,6
13,4
13,2
14,1
14,8
14,7
17,2
17,0
16,5

16,9
16,3

27 januari
7,8
8,7
10,3
10,9
12,0
12,6
13,4
13,3
13,8
14,8
14,9
17,2
17,0
16,5
19,5
23,1
17,2
19,0
18,3
18,3
18,4

8 augustus
7,9
9,0
10,8
11,8
12,0
12,8
13,5
13,8
14,2
14,3
14,9
15,4
17,0
17,2
17,2
17,5
17,5
17,6
18,4
18,4
18,4

In de top-10 verandert niet veel, behalve dat Chris Swan en Rob Baardolf van plaats hebben
gewisseld, maar daaronder zit wel beweging. Ton Hogenes en Adri Postema maken een aardig
sprongetje omhoog.
En ja hoor, Ingrid, die ik aan het begin van het seizoen tipte als een kandidaat om een plaatsje te
veroveren in de top-20, heeft dat inderdaad gedaan. Met hcp 17,5 komt ze meteen op de 16e plaats.
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Jammer genoeg betekent dat wel dat Patricia Postema nu buiten de lijst valt, dus het totaal aantal
dames verandert hiermee niet.
Wat ook opvalt is dat er inmiddels al een hcp onder de 19 nodig is om opgenomen te worden/ blijven
in de top-20; Huub Dries verbeterde z'n hcp van 19,0 naar 17,6 maar stijgt daarmee maar net één
plaatsje.
Het laatste overzicht van dit jaar zal weer medio oktober komen, na de slotwedstrijd.
Paula van Schaik
En tenslotte zoals eerder beloofd nog enkele foto‟s van de Vossejacht (editor‟s choice) :

De nieuwe en
de oude vos:

Foto‟s : Ineke
van den Dries
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