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From Out of Bounds
Het zal u niet ontgaan zijn dat de discussie over een mogelijke associatie
met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) in volle gang is. Sterker nog:
er is al via een enquête naar uw mening gevraagd. Graag wil ik deze plek
gebruiken om nogmaals het een en ander uit te leggen en mogelijk te ver-
duidelijken. Uiteindelijk beslist u over de toekomst van onze vereniging.

Het bestuur is voornemens om op woensdag 11 september een algemene
ledenvergadering (ALV) te houden op golfbaan Waterland, waarbij u ge-
vraagd wordt om voor of tegen een associatie met de NGF te stemmen.
Een formele uitnodiging krijgt u via email. Volgens onze statuten kan
alleen een formele ALV een beslissing hierover bekrachtigen. De recent
gehouden enquête kan niet als een bevoegd instrument hiervoor dienen,
maar is wel een graadmeter voor het draagvlak binnen de vereniging.

De uitslag van de enquête over associatie met de NGF, na het ontvangen
van 63 reacties, is als volgt:

- gewenst 44
- neutraal   9
- ongewenst 10

Bij de enquête zat een begeleidend schrijven van de NGF-commissie
waarin voor- en nadelen werden besproken. Zonder in herhaling te
willen vallen wil ik toch kort en bondig aangeven welk doel we voor
ogen hebben en hoe het volgende golfseizoen er dan uit zou kunnen zien.

Doel:
- Uitbreiding van mogelijkheden/service voor de leden van AGV Shell.
- Vergroten van regelkennis door verzwaard regelexamen.
- Behalen van een officiële EGA handicap (European Golf Association).
- Behalen van regelexamen en/of EGA-hcp is op vrijwillige basis.
- Verhogen van de samenhang binnen onze vereniging.
- Het verzorgen van wedstrijden met een correcte hcp voor de leden.
- Vergroten van het spelplezier (subjectief / individueel ervaringsfeit).
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Financiën:
- NGF bijdrage wordt opgenomen in het AGV budget en voldaan door het ASV (andere ASV
sportverenigingen hebben al soortgelijke constructies).
- Individuele bijdrage voor het witte GVB blijft gelijk, alleen de route wordt anders (via AGV naar NGF).
- Individuele bijdrage voor bestaande NGF�ers (oranje GVB) blijft zoals het is (via home course).

Effecten:
- Toename aantal EGA-handicaps (dus verlagen van aantal club-hcp�ers).
- Toename van bevoegde markers i.v.m. behalen van verzwaard regelexamen. (Alleen verzwaard regelexamen
afleggen is mogelijk en �eeuwig� geldig)
- Toename van het aantal �hcp-bloedgroepen� in onze vereniging (maar voorstellen over de uitvoering zal
samenhang binnen de vereniging toch vergroten).

Hierboven is getracht een korte opsomming te geven van het streven en de directe effecten voor onze club.
Dit is echter niet het volledige verhaal. De beleving van het spelletje, het verzorgen van eerlijke wedstrijden,
het behouden van het huidige karakter van onze club, qualifying kaarten en het effect op de hcp, het gelijk
behandelen van iedere �hcp-bloedgroep�, respect voor elkaars wensen, is zomaar een greep uit emotionele en
praktische overwegingen die spelen binnen onze vereniging en die mogelijk door middel van een associatie
met de NGF overbrugd kunnen worden.

Hoe het er volgend jaar uit zou kunnen zien? Daar is binnen het bestuur, vooruitlopend op de uitslag van de
ALV, al voorzichtig over van gedachten gewisseld. Belangrijk om te weten is hoe vaak we per jaar in vereni-
gingsverband golfen:
- Wedstrijden : 10 x 18 holes (inclusief vossenjacht)
- ZAC : 27 x   9 holes

Een mogelijk compromis waarbij bovenstaand doel gerealiseerd zou kunnen worden, zou een wedstrijd
programma opleveren met de volgende uitgangspunten:
- Van de Wedstrijden worden er 5 verplicht qualifying (voor iedereen). Bij deze wedstrijden zal de flight-
indeling op hcp plaatsvinden.
- De overige wedstrijden zijn niet verplicht om qualifying te lopen (dit geldt dus ook voor club-hcp�ers). Bij
deze wedstrijden wordt er een random flight-indeling gemaakt.
- Dit geeft de gelegenheid om bij de niet verplichte Q-wedstrijden andere spelvormen te introduceren (niet
noodzakelijkerwijs).
- Indien de benodigde 5 qualifying kaarten (minimum voor EGA-hcp) niet via AGV SHELL wedstrijden
gehaald kunnen worden, dan is het lopen van een Q-kaart ook op andere banen mogelijk.
- Alle wedstrijden gelden gewoon mee voor het Pin High klassement.
- De ZAC avonden vinden plaats volgens het gebruikelijke concept.

Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat we met deze verandering het beste met onze vereniging voor
hebben. Dat we proberen om regelingen te treffen waar iedereen iets voor zichzelf in terug kan vinden moge
duidelijk zijn. Daarnaast hopen we door deze nieuwe opzet de samenhang te vergroten. Als u �ja� zegt tegen
bovenstaand plan, staan het bestuur en alle commissies klaar om daar invulling aan te geven.
Het woord is aan u.

Erik Trommelen

Vast voor in de Agenda
19 oktober: Delta Lloyd, max. 20 deelnemers, Hoge
Dijk
26 oktober: Vossejacht, Edda Huzid
Voor beide wedstrijden volgt nadere aankondiging.

Proficiat
Geslaagd voor GVB
Sieger Terpstra
Reinoud Kil
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Hoge Dijk
et is vrijdag 16 au-
gustus de mussen val-
len dood van het dak,

het is ruim dertig graden. Na
een paar dagen rust, even zon-
der golf, om even bij te komen
van de inspanning van de
matchplay wedstrijd tegen
Ineke, stapten Gerda en ik in
de auto voor de rit naar de
Hoge Dijk.

Ik had besloten om na mijn
vele afzwaaiers van de laatste
tijd  mijn driver maar eens een
keertje thuis te laten en van-
daag eens een keertje op zeker
te gaan spelen met alleen mijn
houten drie en vijf in mijn
golftas.

anwege de felle zon
begaf ik mij gewapend
met een paraplu en

golfkar gevuld met o.a. vier
van tevoren thuis ingevroren
flessen drinken tegen kwart
voor twee richting de tee van
de 1e hole waar mijn flightge-
noten Peter van der Heijden en
Ger van Velzen al stonden te
wachten. Na de kaarten te heb-
ben uitgewisseld, waarbij Ger
spontaan aanbod om mij van-
daag als marker eens goed in
de gaten te houden, maakten
wij ons gereed voor de eerste
afslag.

De eerste hole gaf nog geen
enkele indicatie dat het van-
daag mijn dag zou worden, na
een slechte afslag van nog
geen 50 meter en een even
slechte tweede slag sloot ik
deze hole, net als mijn beide
flightgenoten, af met een score
van 6 slagen hetgeen met
moeite het eerste schamele
stableford puntje opleverde.
Op de tweede hole ging begon
het er al op te lijken, met een
fraaie par scoorde ik 4 sta-

bleford punten. Zou het dan
toch een keertje gaan lukken.
Gesteund door twee zeer mee-
levende en enthousiaste
fligtgenoten kreeg ik daarna
echt vleugeltjes, de een na de
andere bogey en par (4 stuks)
resulteerden in een onwaar-
schijnlijke score van 25 sta-
bleford punten na negen holes.
Deze fraaie tussenstand ont-
lokte Ger de kreet van �Ton
houden zo je gaat vandaag
voor de vijftig�. Nog even
probeerde ik het enthousiasme
van Ger te temperen, want in
mijn gedachten ging even
terug naar de laatste drie
wedstrijden waarbij ik steeds
in de tweede negen compleet
was ingestort, dus ik had er
nog niet echt veel vertrouwen
in. Maar kijk na een korte
drinkpauze was het direct op
de 10e hole alweer raak, op
deze in mijn ogen altijd weer
lastige hole scoorde ik zowaar
een pracht van een birdie, die
meteen weer vier fraaie punten
opleverde. Dit was de eerste
keer in alle ASV wedstrijden
dat de tiende hole door mij
goed werd afgesloten dus
voorzichtig begon ik me af te
vragen, zou het vandaag dan
toch een keertje gaan lukken.
Ook op de volgende holes wist
ik de vorm vast te houden en
met rustig spel en een af en toe
het nodige geluk wist ik met

     

   1  Ton Hogenes 48
   2  Manuel Soudant 43
   3  John Buglass 42
   4  Jan v. Braam 40
   5  Han Baarslag 40
   6  Jeroen Bolk 39
   7  Jan Paul Couwenberg 38
   8  Astrid Snoeks 37
   9  Jelle Kars 37
 10  Erik Trommelen 36
 11  Martin Scholten 36
 12  Ed Echter 36
 13  Haris Djojosepoetro 36
 14  Dirk Pultrum 35
 15  Ranjit Sangha 35
 16  Peter Burgman 34
 17  Huub Dries 34
 18  Willem Vermeij 34
 19  Parminder Sangha 33
 20  Arthur Echter 33
 21  Arend Reinink 33
 22  Rob v. Dongen 33
 23  Patrick v.d. Hart 33
 24  Roel v. Iperen 33
 25  Margareth Koppes 33
 26  Fred Berkenhagen 32
 27  Ger v. Velzen 32
 28  Frans v. Collenburg 32
 29  Victor Liew 32
 30  André Smit 32
 31  Wilma Whincup 32
 32  Fred v.d. Steen 32
 33  Ineke v.d. Dries 31
 34  Duco Bodt 31
 35 Jan Peter v. Seters 31
 36  Gerda Hogenes 31
 37  Henny v. Kesteren 29
 38  Cock v.d. Hulst 29
 39  Wim Huysen 29
 40  Henry Kuijper 29
 41  Ruud Ditmarsch 29
 42  Wim Hoogenboom 28
 43  Elly Vermeij 25
 44  Jan Snoeks 24
 45  Ruud Lettenmeijer 24
 46  Ria Huysen 24
 47  Miriam Dries 23
 48  Chris v. Gaans 23
 49  Chris Whincup 21
 50  Ingrid Duran 21
 51  Theo v. Kesteren 20
 52  Peter v.d. Heijden 20
 53  Ignace v. Dommelen 19
 54  Rob Heezius 19
 55  Yvonne Heezius 16
 56  Gerard Metten 15
 57  Ria Kil 14
 58  Piet Kil 13

H

V
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slechts een dubbelbogey, twee
bogeys en drie parren  met de
fantastische score van 48 sta-
bleford punten de 17e hole te
bereiken.

e door Ger voorspelde
vijftig punten halen
kwamen in zicht.

Maar helaas zaten die er op het
laatste moment niet in, mede
door een paar geweldige af-
zwaaiers en een verloren bal
sloot ik de hole af met een
score zeven slagen en dus nul
stableford punten. Jammer
maar helaas maar natuurlijk
was nog zeer tevreden met de
door mij behaalde 48 sta-
bleford punten (vanaf

handicap 23,7). Zo trots als
een pauw begaf ik mij naar het
clubhuis om mijn score kaart
bij Dirk in te leveren.

Terug kijkend op deze wed-
strijd kan niets anders zeggen
dan dat ik mede door het en-
thousiasme en de steun van
mijn flightgenoten Peter en
Ger tot deze prachtige prestatie
kon gekomen. Mannen
bedankt het was mij een genot
om met jullie samen te lopen.

Tot slot wil ik natuurlijk ook
de wedstrijd leiding weer be-
danken voor de voortreffelijke
organisatie en het prachtige
weer waaronder we deze voor
mij zo voortreffelijk afgelopen
wedstrijd hebben mogen
spelen.
Een trotse winnaar

Ton Hogenes

Een verregende woensdagmiddag
Wat doet een AGV-er op een ver-
regende woensdagmiddag waarop
de baan van Waterland toch weer
gesloten is omdat het de vorige
dag en nacht zo onbehoorlijk ge-
hoosd heeft? Sommigen van ons,
waaronder ondergetekende,
zullen ongetwijfeld de
gelegenheid te baat hebben
genomen om naar het verslag van
de ploegentijdrit in de Tour de
France te kijken (of luisteren). En
met veel plezier, want voor deze
hispanofiel is het natuurlijk
schitterend dat een Spaanse ploeg
wint en dat een Spaanse renner
zich in het geel mag hijsen (al is
het nog steeds een beetje
behelpen sinds Miguel Indurain
z�n racefiets in de olijfbomen
heeft gehangen�.).
Maar toch, een woensdagmiddag
zonder golf is zoiets als een pata-
tje zonder mayo�

Gelukkig is net vanochtend het
Golfers Magazine in de bus ge-
vallen en al bladerend wordt het
thuiszitleed langzamerhand wel
wat verzacht. En dan valt mijn

oog op uitspraken die gedaan zijn
in het kader van een door Golfers
Magazine gehouden enquête on-
der een groot aantal buitenlandse
teaching pro�s die in Nederland
hun brood verdienen. Een paar
daarvan spreken me wel aan. Zo
lees ik bijv. dat het zo felbegeerde
GVB z�n doel volledig voorbij
zou schieten � het kweekt geen
begrip voor golf, wat het spel in-
houdt en hoe je als golfers met
elkaar omgaat. Bovendien hebben
mensen examenvrees en beleven
ze geen plezier aan de sport. En
een andere pro stelt �Stableford is
geen golf. De Schotten hebben
een hole gemaakt en daar moet de
bal in; in-de-hole, dat is de essen-
tie van het spel�. Niks oppakken
dus, gewoon uitspelen die hole.

Kom daar maar eens om op onze
overvolle banen, waar je soms al
direct bij de eerste tee wordt ge-
confronteerd met een bord dat
stelt dat je binnen een bepaalde
tijd alle 18 holes afgewerkt moet
hebben. Ja, precies, op Waterland
bv. En zo ben ik weer terug waar

ik begon, een verregende woens-
dagmiddag, zonder de voldoening
van het geluid van dat balletje-in-
de-hole, balen toch?

Paula van Schaik

P.S. Of ik zo�n Spaanse tik heb
waar het golfers betreft? Jazeker,
een groot toernooi begint me pas
te boeien als José Maria Olazábal
of Sergio Garcia in de top van het
klassement verschijnt � en met
weemoed denk ik nog wel eens
terug aan de gloriedagen van
Severiano Ballesteros. (En dan
beweren die buitenlandse
teaching pro�s dat wij
Nederlanders niet of nauwelijks
op de hoogte zijn van golfhistorie
e.d., en hooguit weten wie
�Tiger� is�)

    

Bruto Score: Ton Hogenes 85

 Longest Drive: Ineke v.d. Dries
Arthur Echter

 Neary: Parminder Sangha

 Korte Holes:

  1  Pauline v. Gaans 26
  2  Reinoud Kil 22
  3  Jan Korenstra 17

D
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Pin High Klassement
              Matchplay Competitie

Inmiddels zijn ook de finale partijen in de matchplay competitie
gespeeld. De strijd om de derde en vierde plaats ging tussen Ton
Hogenes en Wilma Whincup en werd door Wilma gewonnen.

De strijd om de eerste plaats ging tussen Erik Trommelen en Ineke
van den Dries over 18 holes. Erik en Ineke, in het gewone leven part-
ners, stonden nu dus als tegenstanders tegenover elkaar. Matchplay
is bij uitstek een psychologisch spel en volgens Ineke was de strijd al
weken geleden begonnen op de Zuiderbuitenspaarne. Gecaddied
door Parminder Sangha en Martin Scholten, beiden gerenommeerde
golfers in onze vereniging, gingen Erik en Ineke de strijd aan. Ineke
nam meteen het initiatief en getuige het volgende rijtje heeft ze dat
ook niet meer uit handen gegeven: 1 up, 1 up, 1up, 2 up, 1 up, 2 up,
3 up, 4 up, 4 up, 4 up, 3 up, 3 up, 4 up en 5 up en nog 4 te gaan. Een
prachtige consistente rij mede dankzij twee birdies op hole 4 en 8.
Ineke van harte gefeliciteerd; met deze overwinning ben je voor de
tweede maal op rij matchplay kampioen. De plechtige overhandiging
van de trofee zal uiteraard op de slotavond plaatsvinden.

red.

1 Scholten, Martin 120
2 Braam, Jan v. 77
3 Pultrum, Dirk 69
4 Dries, Miriam 61

Sangha, Parminder 61
Velzen, Ger v. 61

7 Sangha, Ranjit 57
8 Rijper, Anneke 51
9 Bolk, Jeroen 47

10 Bodt, Duco 46
Hogenes, Ton 46
Snoeks, Astrid 46

13 Burgman, Peter 40
Kiene, Annemarie 40
Trommelen, Erik 40

16 Echter, Ed 38
17 Baarslag, Han 37
18 Couwenberg, Jan P 34
19 Kiene, John 32
20 Reinink, Arend 30
21 Kars, Jelle 28

Mooij, Willem 28
23 Symons, Stuart 27
24 Gaans, Chris v. 26
25 Smit, Andre 25
26 Huysen, Wim 22
27 Hulst, Cock v.d. 21
28 Buglass, John 20

Soudant, Manuel 20
30 Djojosepoetro, Haris 19

Dongen, Rob v. 19
32 Dries, Ineke v.d. 18

Vermeij, Willem 18
34 Kuijper, Henry 17
35 Collenburg, Frans v. 16
36 Heijden, Peter v.d. 15
37 Echter, Arthur 14
38 Auee, Wim 13
39 Gray, Robin 12

S. Thomas, Maarten 12
41 Iperen, Roel v. 11

Snoeks, Jan 11
43 Koppes, Margareth 10

Retterath, Rufus 10
45 Bakkum, Jaap 9
46 Hogenes, Gerda 7
47 Kesteren, Henny v. 6
48 Kampschoer, Wilma 5

Steen, Fred v.d. 5
50 Whincup, Wilma 4

Dries, Huub 4
52 Lettenmeijer, Ruud 3
53 Schaik, Jan v. 2

Whincup, Chris 2

Uitnodiging
Op zondag 6 oktober wordt vanaf 12:30 uur een stableford
wedstrijd gespeeld op golfbaan

Het Rijk van Nijmegen
om de

Tee-Time Trophy

Spelers in bezit van EGA handicap of GVB kunnen zich tot
uiterlijk 25 september aanmelden bij:

Anneke Schelvis
Anneke.M.Schelvis@opc.shell.com
tel. 020-630 2896
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Slope
Zo met je hoofd op het kussen-
sloop, net voor je in slaap valt
gaan er vaak allerlei gedachten
door je hoofd. Bijvoorbeeld over
slope. Je weet wel, je speelt een
ronde op een vreemde baan en je
playing handicap is je exact han-
dicap maal slope gedeeld door
113. Dat betekent soms een hele-
boel slagen er bij. Mooi systeem
die slope rating. Maar heb je je
ooit afgevraagd waar die rare 113
vandaan komt? Als zo�n vraag
één keer in je hoofd zit, dan raak
je dat niet meer kwijt. Je moet en
je zal het naadje van de kous
weten. Dus alle informatie
opgezocht die er maar te vinden
is, artikeltje in Golfjournaal, het
handicapboekje van de NGF, het
boekje over het EGA
handicapsysteem. Allemaal vol
met interessante informatie, maar
nergens een uitleg waar die 113
vandaan komt.

OK, dan maar zoeken op internet.
Na veel links die nergens toe lei-
den terecht gekomen op de web-
site van de Pope of Slope, Dean
L. Knuth, de man die het slope

systeem bedacht heeft. Heel veel
interessante info, maar een uitleg
waar die 113 vandaan komt, is
nog niet één twee drie gevonden.
Ja, van die dooddoeners als 113 is
de slope van een gemiddelde
baan. Nou niet in Nederland, daar
ligt het gemiddelde eerder op
126. Of, 113 is de slope van een
standaard baan; wat is in
hemelsnaam een standaard baan?

Uiteindelijk iets gevonden wat er
een beetje op gaat lijken. Als je
van een heleboel spelers met ver-
schillende handicaps op verschil-
lende banen de net differentials,
dat zijn de bruto scores min de
par van de baan, uitzet tegen de
handicap en je laat daar een
regressie-analyse op los, dan zou
je een lijn vinden met een helling
(slope) van 1,13. Dat schijnen ze
dus in de VS gedaan te hebben.
Met de uitleg dat die 1,13 (113)
dus de moeilijkheidsgraad voor
handicappers aangeeft van de
gemiddelde baan in de VS.

Nou mooi niet dus. Dat zou mis-
schien zo zijn als d.m.v. een DNA
analyse iemands handicap
bepaald zou kunnen worden. En
zelfs dan. De handicaps zijn

namelijk afhankelijk van de net
differentials en in het ideale
geval, als de handicap gewoon
direct afgeleid zouden zijn van
die differentials, dan zou de
helling dus gewoon 1 (100)
moeten zijn. Maar in de VS
worden handicaps berekend uit de
laatste 20 scores. Hiervan worden
de beste 10 genomen en van het
gemiddelde van die 10 differen-
tials wordt 96% genomen en dat
is je handicap index (exact handi-
cap). Nou zorgt die 96% al voor
een factor 1,04 en het zou mij
niets verbazen als de rest van die
1,13 voortkwam uit het nemen
van de beste helft. Dus die 1,13
(113) komt gewoon voort uit het
Amerikaanse handicap systeem
en zegt totaal niets over welke
baan dan ook. Ze hadden dan ook
net zo goed gewoon 1 (100)
kunnen nemen, rekent een stuk
makkelijker.

Blijft natuurlijk dat slope een
prachtig systeem is om met je ene
exact handicap op banen met een
verschillende moeilijkheid te
spelen.

Dirk

Wist u dat � � �

De matchplay trofee dit jaar op de Zuider Buiten Spaarne blijft �
hij zelfs niet van de ene kant van de schoorsteenmantel naar de andere kant hoeft.
Leden van de wedstrijdcommissie graag een buitenlands golftripje maken �
daarbij Fr. een zeer populaire bestemming is �
Fr.????????????? �
ja, Friesland en Frankrijk �
ze trouwens in september naar Spanje gaan �
een van hen daarvoor eerst een geslachtsverandering moest ondergaan.
Sommige mensen zo met golf bezig zijn �
dat ze vergeten dat de parkeergarage om 7 uur dicht gaat �
en ze H 50,- moeten betalen �
om hun eigen auto terug te krijgen.
Sommigen zich afvragen of een tatoeage op een borst �
een tietoeage genoemd mag worden.

A. Nonyma


