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From Out of Bounds

G

olf is een sport die zich
van alle andere sporten
onderscheidt. Ik ga zelfs
iets verder door te beweren dat
golf bijna uniek is. Dat denk ik
niet alleen omdat ik toevallig zelf
aan het spel verknocht ben, maar
ik hoop u duidelijk maken
waarom dat zo is. Stel, je voetbalt
of je tennist. Stel, je bent een
voetballer of een tennisser van
het gemiddelde vriendelijke
niveau van onze vereniging. Denk
je dat je dan ooit je spelletje op
heilige grond zult spelen? Denk je
dat je dan ooit op Old Trafford of
in de Kuip je wedstrijd speelt?
Denk je dat je ooit op het centrecourt van Wimbledon of Flushing
Meadows je balletje slaat? Voor
eenvoudige stervelingen als wij is
dat niet weggelegd. Nooit zullen
de condities gelijk zijn aan die
van de professionals, de
godenzonen of -dochters. En
daarom is golf zo bijzonder. Het
kost een paar centen, maar het is
inderdaad mogelijk om op

golfbanen te spelen waar onze
helden strijd leveren met elkaar.
Sterker nog het is zelfs mogelijk
om onder dezelfde baancondities
te golfen -– maar of je daar zo blij
mee moet zijn. Mijn recente
ervaring met die unieke
combinatie wil ik hier graag met
u delen.
Op de vraag of ik als gastheer
klanten zou willen begeleiden tijdens een rondje golf op The
Belfry gaf ik, na het krachtig uitroepen van YES, het antwoord ja.
Ja graag was het zelfs, als ik me
niet vergis. Dat dit een bijzondere
ervaring zou worden stond voor
mij toen al vast. The Belfry
Birmingham UK, décor van het
(uitgestelde) Ryder Cup gevecht
dat plaats zal vinden in het derde
weekend van september 2002.
Het is donderdag 29 augustus,
drie dagen voor de sluiting van de
Brabazon course,
voorbereidingen in volle gang. De
geur van pas geverfd hout en het

Uw verslagen, reisverhalen,
overzichten, avonturen,
roddels, kortom : uw kopij
is van harte welkom bij de
redactie.
Sluitingsdatum voor de
eerstvolgende Tee-Time is:
30 oktober 2002
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geluid van getimmer aan in
aanbouw zijnde tribunes vullen
het luchtruim rondom het
imposante clubhuis.
De starter roept ons om 14.00 uur
persoonlijk naar de 1ste Tee: ‘on
the first Tee to start Mr. Erik
Trommelen’. Even bekruipt je het
gevoel van onsterfelijkheid, hoor
je het applaus van de duizenden
toeschouwers en overheerst de
blik van ‘dat varkentje gaan we
even wassen’. Maar deze droom
wordt op de 1ste hole al vrij rap
verstoord – het varkentje blijkt in
werkelijkheid een wild zwijn.
Voordat we mochten vertrekken
nog even een onderhoud met de
starter. Hierbij verontschuldigde
hij zich namens The Belfry voor
de werkzaamheden en mogelijke
overlast die dit met zich mee zou
kunnen brengen. Voorts gaf hij
aan dat de baan al in wedstrijdconditie gebracht was. Hij verontschuldigde zich wederom omdat
dit inhield dat de fairways smaller
waren dan gebruikelijk en de
rough twee kontjes hoog. Hij zelf
noemde het geloof ik ‘challenging
conditions’. Zelden ben ik zo
vriendelijk uitgezwaaid naar wat
mijn zwaarste golfklus ooit zou
blijken te worden.

‘Fairways die smaller zijn dan
gebruikelijk’ zijn hele smalle
strookjes. Met een lichte vorm
van overdrijving kon ik net niet
met beide handen het hoge gras
links en recht vastpakken. Nauwkeurigheid bleek een belangrijke
pijler voor een goede score te
zijn. Dat gold ook voor lengte in
de slagen – de meeste par 4’s
waren rond de 380 meter. Nu
gaan lengte en nauwkeurigheid
niet per definitie altijd samen in
deze sport. Indien niet succesvol
uitgevoerd moest er in de baan in
het hoge gras naar de bal gezocht
worden. Eenmaal gevonden was
het de dood of de gladiolen. Lang
leve wedstrijdcondities. Het was
behoorlijk zwoegen en wij speelden niet eens van de back tees.
Maar om bij praktisch iedere
green opgewacht te worden door
tribunes, OK weliswaar lege tribunes, was een aangename bijkomstigheid. ‘Listen to the
crowd’ grapten we bij een mooie
slag.
Als u ooit in de buurt bent en in
de gelegenheid bent om op The
Belfry te golfen laat u dan niet
weerhouden door de greenfee.
Ook al is de baan niet makkelijk,
hoge potbunkers, veel bunkers
rond de green, zo snel als de wind

en noem maar op, iedere hole is
een plaatje. De natuur eromheen
in het glooiende landschap is magistraal. De waterpartijen met
fonteinen, flora en fauna, alles is
de moeite waard. Hole 10 en hole
18, beiden een par 4, zijn wellicht
de bekendste en ik weet nu ook
waarom. Peter, op jouw verzoek
ben ik op hole 10 voor de green
gegaan, maar alleen omdat we
daar van de dames Tee mochten
spelen i.v.m. werkzaamheden. Op
hole 18 restte mij een put van 40
meter voor een birdie. Dat lukte
natuurlijk niet want normaal
neem ik bij zo’n afstand een
wedge.
Het was een voorrecht om onder
deze condities op zo’n prachtige
baan te mogen golfen. Met
respect en bewondering maak ik
een diepe buiging voor de Pro’s
die hier wellicht onder par hun
rondjes lopen. Waarmee is
aangetoond dat een echte
vergelijking met de helden
daadwerkelijk mogelijk is. Dit
resulteerde in adembenemende
bewondering voor The Belfry en
tevens een sterk verlangen naar
een rondje op Spaarnwoude.
Erik Trommelen

Slotavond

Delta Lloyd

Op woensdag 16 oktober wordt vanaf 18:00 uur op
golfbaan Waterland de jaarlijkse slotavond gehouden.
Op deze avond wordt het seizoen afgesloten, de
jaarprijzen uitgereikt etc. etc. onder het genot van een
hapje en een drankje. De eigen bijdrage hiervoor
bedraagt 25 euro, ZAC-deelnemers hebben deze
middels de ZAC-bijdrage reeds voldaan.
Laat nog even weten of u komt, graag voor 9 oktober.

Op zaterdag 19 oktober wordt vanaf 08:30 uur op
golfbaan De Hoge Dijk het jaarlijkse Delta Lloyd
toernooi gehouden. De eigen bijdrage bedraagt 35
euro, leden van Olympus betalen 5 euro. Er is
plaats voor ca 20 deelnemers plus enkele reserves.
Er wordt gestart van twee tees.
Aanmelden tot uiterlijk 16oktober bij:

pultrum@euronet.nl
tel 0229-234946

Dirk Pultrum
pultrum@euronet.nl
tel. 0229-234946
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Waterland
1 Manuel Soudant
2 Ranjit Sangha
3 Martin Scholten
4 Jan v. Braam
5 André Smit
6 Anneke Rijper
7 Ger v. Velzen
8 Gerda Hogenes
9 Wilma Whincup
10 Erik Trommelen
11 Margareth Koppes
12 Jan Peter v. Seters
13 Arend Reinink
14 Han Baarslag
15 Roel v. Iperen
16 Ineke v.d. Dries
17 Jan Snoeks
18 Jeroen Bolk
19 Henry Kuijper
20 John Kiene
21 Willem Vermeij
22 Ton Hogenes
23 Astrid Snoeks
24 Peter Burgman
25 Dirk Pultrum
26 Jaap Bakkum
27 Jan v. Schaik
28 Haris Djojosepoetro
29 Rob Boelhouwer
30 Miriam Dries
31 Huub Dries
32 Henk Korevaar
33 Rob Heezius
34 Piet Slaman
35 Duco Bodt
36 Hans Visser
37 Ingrid Duran
38 Reinoud Kil
39 Elly Vermeij
40 Fred Berkenhagen
41 Ignace v. Dommelen
42 Annemarie Kiene
43 Yvonne Heezius
44 Chris Whincup
45 Anneke Kuijper
46 Paula v. Schaik
47 Jan Hollenberg
48 Berry Kuijper

42
40
39
38
38
35
34
34
33
32
32
32
31
30
30
29
28
28
27
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
24
23
23
23
23
21
21
21
21
20
19
18
16
16
16
12
10
8
1

Z

ondag 29 september. Ja,
daar zit ik dan, ’n vakantie
verder en dan nog
bedenken dat ik beloofd heb ’n
verslag te schrijven van de
wedstrijd op Waterland. Wat is
dat lang geleden en wat is er
gebeurd?
Ik doe een poging. Als ik me goed
herinner, was het weer redelijk,
’n beetje bewolking, ‘n beetje zon
en ’n beetje regen of ’n beetje
veel regen. Voor het eerst ’n
flight indeling volgens handicap.
Is dat ’n succes? Eerlijk is eerlijk,
’n wedstrijd is nog nooit zo snel
verlopen (halen we nu het
Guiness Book of Records?). Maar
komt dit nu door de indeling of
doordat we na tig jaar de
Waterlandse kennen als onze
broekzak? Volgens mij kunnen
we er spelen met onze ogen dicht.
Maar dat is zonde, want dan
kunnen we niet genieten van onze
“geweldige” drives, chips en
putjes, en is er geen gesprekstof
op de 19e.
Ik had in ieder geval ’n gezellige
flight met Willem Vermeij en
Roel van Iperen en volgens mij is
dat veel belangrijker. Gewoon ’n
dagje klooien in ’n groene wei en
’n beetje spelen met zo’n
intrigerend rot balletje. En dan is
het verdomde leuk als je als

winnaar uit de bus komt. Helaas
zat het er deze keer niet in. Sorry
heren, maar ik kan me niet
herinneren hoe we gespeeld
hebben (heb inmiddels 8 x 18
holes op droombanen gespeeld,
dus vergeef me). In ieder geval
niet de sterren van de hemel, want
dat zou ik niet vergeten. Ik weet
alleen dat we lol hadden en dat de
dijkholes ’n nieuwe
moeilijkheidsgraad hadden - ’n
Motorclub met zwaaiende
muppets! Best leuk! Wat ik niet
vergeten ben, is dat we een nieuw
talent hebben - Manuel Soudant.
Doet voor de 2e keer mee en gaat
er nu vandoor met de hoofdprijs.
De 2e prijs was voor m’n
vriendinnetje Ranjit en de 3e voor
m’n vriendje Martin die ook nog
even de longest drive won.
Wanneer mogen wij weer
winnen? En deze keer was
longest bij de dames echt voor
Ineke v.d. Dries.

V

erder was het erg druk op
Waterland, de borrel
smaakte goed, en waren
we niet welkom met het eten.
Geen goede beurt Waterland.
Gelukkig konden we thuis zo
aanschuiven want m’n moeder
had heerlijk gekookt.
Wilma.

Longest Drive: Ineke v.d. Dries
Martin Scholten
Neary:
Anneke Kuijper
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Dames en Heren,
Waarom zo’n zwaar begin van
een stukje in de Tee-Time?
Omdat het een moeilijk en zwaar
stukje is geworden. Waar gaat het
over? Het introducé beleid van
onze AGV (Amsterdamse Golf
Vereniging) en de mogelijke
invloed hier op door het ASV
S.H.E.L.L.(Amsterdams Sport
Verbond Sport Houdt Elk Lichaam Lenig).

terrein aanwezig die wel en geen
SLA (Service Level Agreement)
hebben. Via dit SLA betaalt men
voor diensten die op ons terrein
worden aangeboden, zoals
transport, schoonmaken, etc. maar
ook het ASV.

Het probleem voor ASV en dus
voor ons is ontstaan bij het binnenhalen van zgn. buitenfirma’s
en het afstoten van delen van
Shell (bijv. Kraton). Deze bedrijven hebben geen SLA met het
SRTCA en betalen dus indirect
niet mee aan de verhoging van de
AGV gelden via het ASV. Het
ASV heeft toen het plan geopperd
om via een aanpassing van de
statuten en het huishoudelijk reglement iedereen die werkzaam is
bij een bedrijf, gehuisvest op het
SRTCA dat geen SLA heeft, tot
introducé lid te verklaren. En
daarmee waren voor de verenigingen de rapen gaar en de ballen
“out of bounds” in ons geval.

Iedereen die lid is van een onder
de ASV S.H.E.L.L. opererende
vereniging (bijv. AGV) betaalt
daarvoor contributie. Nu heb je
verschillende soorten leden en
dus verschillende soorten
contributies. Een gewoon lid en
De statuten en het huishoudelijk
zijn/haar huisgenoot en eventuele
reglement van het ASV zullen
kinderen (tot 23 jaar) betalen 100
worden aangepast en meer in
% contributie. Dit bedrag wordt
overeenstemming gebracht met de
door de AGV geïnd en middels
huidige situatie op het SRTCA
een bijdrage door het SRTCA
terrein. Een voorbeeld is dat men
In dezelfde statuten en het huisverhoogd. Deze verhoging wordt
in de oude statuten en het huishoudelijk reglement staat
betaald vanuit het SLA. Een
houdelijk reglement alleen rekenamelijk hoeveel introducé leden
introducé lid komt van buiten en
ning diende te houden met persoeen vereniging mag hebben, dit is
is dus niet werkzaam bij een
neelsleden die werkzaam waren
gekoppeld aan het totaal aantal
bedrijf dat een SLA heeft bij het
bij aan Shell verbonden bedrijven
lidmaatschappen. Voor de AGV
SRTCA en draagt derhalve niet
(bijv. OG en SIC). Echter, tegenbetekent dit dat 16 % van het
bij aan de verhoging van de
woordig zijn ook niet (meer) aan
totaal aantal leden introducé
inkomsten van bijv. de AGV. Om
Shell verbonden bedrijven op het
leden mogen zijn. De AGV heeft
deze rechtsongelijkheid weg te
SRTCA terrein werkzaam. Om
op basis van een ledenlijst van
nemen betalen de introducés 175
het nog moeilijker te maken zijn
juni 2002 totaal 123 leden
% contributie.
er bedrijven op het SRTCA
Shell SRTCA
51
(waarvan 38 echt en 13 huisgenoten)
Shell gepensioneerden + LOR
33
(waarvan 25 echt en 8 huisgenoten)
Shell andere locatie
13
(waarvan 4 huisgenoten)
SRTCA externe partijen
6
(waarvan 1 huisgenoot)
introducéleden
20
Totaal
123
(waarvan 26 huisgenoten).
Nadat de aanpassingen van de
statuten en het huishoudelijk reglement van het ASV geaccepteerd worden door de leden (de
verenigingen) gebeurt er binnen
onze vereniging het volgende:
We raken 19 leden kwijt (13 andere locatie + 6 SRTCA externe
partijen) en krijgen er dus
vanzelfsprekend 19 introducé
leden bij! Daarnaast mogen we er
officieel maar 20 (16 % van 123
leden = 19.7) hebben. Het gevolg
hiervan is dat we dus maar liefst
19 introducé leden in één klap
moeten bedanken voor hun
bijdragen (palmpjes, wijn, etc.)

en gezelligheid. Wij, van de
ballotage, zagen met grote schrik
dit doemscenario op ons afkomen
en hebben ogenblikkelijk het
bestuur verteld dat ze hier nooit
mee akkoord kunnen gaan!
Gelukkig hebben we een bestuur
dat niet zit te slapen en er was al
contact gezocht met het ASV
bestuur voor overleg. Maandag
12 Augustus jl. heeft dit overleg
plaats gevonden en kunnen we
gelukkig opgelucht adem halen.
Er bestaat geen verschil van
mening tussen de ASV en de
AGV over de uitkomst van de
voorgenomen verandering van de

statuten. De leden, waarvan het
bedrijf geen SLA met het SRTCA
heeft, krijgen een “status aparte”
(SA). Dat betekent dat de introducés (SA) eigenlijk niet meetellen
(ik bedoel voor de introducé telling) en dat onze huidige introducés, onder de nu geldende voorwaarden, gewoon hun balletje
kunnen blijven slaan (wel luid en
duidelijk “FORE” blijven roepen)
en hun gezelligheid mogen
blijven bijdragen.
Namens de ballotage commissie,
Hans Visser
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Shell Global Solutions Golf weekend in Langkawi (6-8 December)
May I just give you a quick introduction about the invitation to this golf weekend?
I am currently working on a temporary assignment (till end of Dec) for Shell Global Solutions Malaysia. I am
also a keen golfer of the Shell Amsterdam golf club. Some of you already know me from the Amsterdam golf
club and that’s where we discussed setting-up a golf weekend at my favourite golf club The Datai Bay in
Langkawi. I have now extended the invitation to Shell Global Solutions Malaysia and Singapore as well as
the Shell Amsterdam golf club.
As Shell Global Solutions Far East has only been up and running since 1 July 2002 this might also be an
opportunity to meet each other in a relaxed and beautiful environment whilst playing this fantastic game of
golf. The weekend starts on Friday 6 December when you will be able to get to know the golf course in your
own time before entering into the competition on Saturday 7 December. If you are still interested in another
match on Sunday, 8 December we can organise this for the real fanatics among us. If you don’t have an
official handicap but you would like to play, we will register you with a handicap of 36.
I have picked Langkawi as I have been playing there for nearly 2 years now. To me this golf club is one of the
nicest in the world set in a beautiful rain forest. In December you have a lovely breeze coming from the sea
and the temperatures are very pleasant. It is also an easy place to fly to and only a 30 to 45 minute drive from
airport to the golf club.
If you are interested in this weekend of golf during the holiday weekend of 6-8 December please let me
know the following:
2 or 3 days of golf
1 or 2 players
Reply no later than 15 October.
Details with regard costs and bookings:
The rate for 18 holes green fee, twin-sharing buggy will be RM250 per day (normal rate is RM350)*.
Flights and hotel will have to be booked by each individual but I will give you a few suggestions:
1.
Oriental Village Inn, situated between airport and Golf Club has nice rooms for RM140/night
(Standard) or RM200/night (Suite) with no further facilities and without breakfast, which you can have at the
golf club (excellent restaurant). Booking: Theorientalvillage@hotmail.com tel. +604 959 4191
2.
Burau Bay Resort (next to Oriental Village) has a special offer until end of year RM200/night for 2
nights and 3 days. Tel. +604 959 1061
3.
Another excellent hotel “The Tanjung Rhu” which has special deals until 15 December. See
www.Tanjungrhu.com.my (special packages) or tel. +604 959 1033
4.

The Datai and the Andeman are next to the golf club but expensive.

As the Golf club is situated in the north part of the island there are only 2 hotels in the nearby area as
mentioned in point 4.
Renting a car from the airport will cost you about RM180 for 4 days.
*1 Euro = 3.4 RM
Looking forward to hear from you.
Wilma Kampschoer
Wilma.H.A.Kampschoer@opc.shell.com
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PinHigh Klassement
1 Scholten, Martin
2 Braam, Jan v.
3 Sangha, Ranjit
4 Velzen, Ger v.
5 Pultrum, Dirk
6 Rijper, Anneke
7 Dries, Miriam
Sangha, Parminder
9 Trommelen, Erik
10 Bolk, Jeroen
11 Bodt, Duco
Hogenes, Ton
Snoeks, Astrid
14 Soudant, Manuel
15 Baarslag, Han
16 Smit, Andre
17 Burgman, Peter
Kiene, Annemarie
19 Echter, Ed
Reinink, Arend
21 Couwenberg, Jan P
22 Kiene, John
23 Kars, Jelle
Mooij, Willem
25 Symons, Stuart
26 Gaans, Chris v.
27 Dries, Ineke v.d.
28 Huysen, Wim
29 Hulst, Cock v.d.
30 Buglass, John
Hogenes, Gerda
Koppes, Margareth
33 Djojosepoetro, Haris
Dongen, Rob v.
Kuijper, Henry
36 Vermeij, Willem
37 Iperen, Roel v.
38 Collenburg, Frans v.
Whincup, Wilma
40 Heijden, Peter v.d.
Snoeks, Jan
42 Echter, Arthur
43 Auee, Wim
44 Gray, Robin
S. Thomas, Maarten
46 Retterath, Rufus
47 Bakkum, Jaap
Seters, Jan Peter v.
49 Kesteren, Henny v.
50 Kampschoer, Wilma
Steen, Fred v.d.
52 Dries, Huub
53 Lettenmeijer, Ruud
54 Schaik, Jan v.
Whincup, Chris

138
94
77
75
69
66
61
61
51
50
46
46
46
45
44
41
40
40
38
38
34
33
28
28
27
26
23
22
21
20
20
20
19
19
19
18
17
16
16
15
15
14
13
12
12
10
9
9
6
5
5
4
3
2
2

Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van
de A.G.V. Shell
gehouden op woensdag 11 september 2002
1. Opening
Voorzitter Erik Trommelen opent de vergadering om 20.30 uur met
de mededeling dat hij van plan is deze vergadering in recordtijd af
te handelen. Iedereen weet waar het om gaat, er is door de NGFcommissie uitgebreid informatie verstrekt en ook is er in de Tee
Time aandacht besteed aan de pro’s en contra’s van de voorgestelde
associatie, maar misschien wil er iemand nog iets vragen? Dat is
niet het geval, dus hij wil direct overgaan tot het in stemming
brengen van het voorstel. Naast het voltallige bestuur zijn er 25
leden aanwezig, 8 leden laten zich vertegenwoordigen d.m.v. een
machtiging, en daarnaast is nog bericht van verhindering ontvangen
van 5 leden (Cock v.d. Hulst, Astrid de Haas, Jan Paul Couwenberg,
Henry Kuijper en Jan Peter van Seters).
2. Voorstel tot het aangaan van een associatie met de NGF
Het doel van deze vergadering is een beslissing te nemen over het
voorstel om een associatie aan te gaan met de NGF (Nederlandse
Golf Federatie). Erik stelt 3 vragen:
1: Wie is er tegen het voorstel tot associatie met de NGF?
Niemand reageert.
2: Wie wil zich van stemming onthouden?
Ook daar reageert niemand op.
3: Wie is er vóór om een associatie met de NGF aan te gaan?
Iedereen steekt de hand op, daarmee is het voorstel dus unaniem
aangenomen met 39 stemmen vóór en geen onthoudingen.
3. Sluiting
Slechts 3 minuten na de opening sluit de voorzitter de vergadering
weer.
Zeewolde, 26 september 2002
Paula van Schaik

Geslaagd voor GVB
Jan Hollenberg
van harte gefeliciteerd
Wist u dat … … …
Alle notoire roddelaars op vakantie waren of zijn …
u zich dus voorlopig even veilig kunt voelen …
dit ongetwijfeld in de volgende Tee-Time rechtgezet zal worden.
Red.
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