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From Out of Bounds
en strak blauwe lucht,
-9 °C overdag, sneeuw
op de daken; de tweede

week in januari is begonnen.
Met uitzicht op een winter-
landschap wens ik u een warm
golfseizoen toe. De winter edi-
tie van de Tee-Time is vooral
bedoeld om in een periode
waarin rayonhoofden belang-
rijker zijn dan golf-pro�s het
golf-bloed alvast een beetje op
gang te brengen.

Ik mag u feliciteren. U bent
per 1 januari 2003 lid van een
golfvereniging die het predi-
kaat �geassocieerd lid van de
NGF� mag voeren. Een nieuwe
fase voor onze actieve vereni-
ging is hiermee aangebroken.
Uw optimistische en positieve
inzet om hier samen een suc-
ces van te maken is nodig en
wordt zeer gewaardeerd. Het
gaat tenslotte om �het leukste
spelletje dat er is�.

Om uw zin alvast te prikkelen
wil ik het even met u over een
korte vakantie hebben. Onder-
getekende heeft eind vorig jaar
een gesprek gehad met
Annemarie Hendriks (Groups
& Incentives) en Lex
Rodenberg (Managing Partner)
van Pin High Golftravel. Dit
gesprek had twee uitgangs-
punten. Ten eerste om de ban-
den weer eens aan te halen met
onze sponsor, met als doelstel-
ling om de sponsoring te conti-
nueren. Ten tweede om na te

gaan wat de mogelijkheden
zijn om de betrokkenheid van
beide partijen te vergroten,
waarbij het principe �voor-wat-
hoort-wat� een rol speelt.

Na enige discussie met Pin
High kwam dit onderwerp ui-
teraard later ook aan de be-
stuurstafel ter sprake. Al filo-
soferend rolde er een provisio-
neel plan uit wat ik hier nu
stiekem ga vertellen. Dit kan u
namelijk ook aangaan, al moet
ik er nadrukkelijk bij zeggen
dat het om een plan gaat � er is
nog niets geregeld.

Om de samenwerking met Pin
High te bevestigen bedenken
wij (in dit geval even het be-
stuur) een leuk reisje en doet
Pin High ons een voorstel voor
een totaal pakket waarop
iedereen zich vervolgens kan
inschrijven. Het huidige
resultaat van de
gedachtenspinsels is een korte
reis, niet al te ver weg, alle
faciliteiten inclusief clinic
beschikbaar, met als uitdaging
om met een zo groot mogelijke
AGV-Shell groep een korte
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golf vakantie te houden.
Iets concreter: een weekend
naar Ailette, Noord Frankrijk,
4 uur rijden. Vrijdag afreizen,
zaterdag en zondag golfen,
zondag avond terug. Een loca-
tie waar menig AGV�er zijn

voetsporen heeft liggen en
waar altijd met plezier over
gesproken wordt. Een ware
uitdaging voor ons en Pin High
om dit van de grond te krijgen.

We houden u op de hoogte van
dit plan en wie weet brengt de
AGV Shell in het voorjaar een
weekend in Frankrijk door.

Erik Trommelen

2002 / 2003
Het seizoen 2002 zit er op en het seizoen 2003 staat voor ons. Zoals jullie in het stukje hierboven hebben
kunnen lezen zijn we per 1-1-2003 geassocieerd lid van de NGF. Dit zal de nodige veranderingen met zich
meebrengen, waar we in komende Tee-Times nog uitvoerig op zullen ingaan.

Vanaf deze plaats willen we in de eerste plaats onze leden en al onze relaties een voorspoedig 2003
toewensen en nogmaals onze dank uitspreken aan onze sponsors:

Golfschool Tilon
Pearson Education Benelux bv

Shell Nederland B.V.
PIN HIGH Golftravel

dankzij wie we het afgelopen seizoen vele mooie prijzen konden uitdelen. Verder natuurlijk onze
�thuisbaan� :

Golfbaan Amsterdam-Waterland

waar we sinds jaar en dag met veel plezier onze Zomeravond Competitie spelen en niet te vergeten alle
golfbanen die ons het afgelopen seizoen gastvrij ontvangen hebben:

Golfbaan Almeerderhout
Haarlemmermeersche Golfbaan

Golfbaan De Hoge Dijk
Golfbaan Het Rijk van Nijmegen

Golfbaan Prise d�Eau
Golfbaan Spaarnwoude
BurgGolf St. Nicolaasga
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Voorlopig programma seizoen 2003

De wedstrijdcommissie heeft niet stil gezeten deze winter en dus presenteert ze hier het voorlopige
programma voor komend seizoen. Dit programma is op basis van de opties die we op dit moment hebben en
dit is pas definitief als de bevestiging van de betreffende banen binnen is.
Dus uitdrukkelijk: nog niet in de agenda noteren !!!
In een volgende Tee-Time wordt zoals gebruikelijk het definitieve programma gepresenteerd.

Vrijdag 4 april Prise d�Eau
Vrijdag 18 april (goede vrijdag) Nunspeet
Zaterdag 17 mei Purmerend
Zaterdag 7 of 14 juni Waterland
Vrijdag 4 juli Flevoland
Zaterdag 26 juli St. Nicolaasga
Donderdag 21 augustus De Hoge Dijk
Zaterdag 6 of 13 september Waterland
Zondag 5 oktober Het Rijk van Nijmegen

20-03 � 2003 � 20-03 � 2003 � 20-03 � 2003 � 20-03 � 2003 � 20-03 � 2003
Geen koetsjes, geen bruidssuikers, geen jurk met een sleep, maar wel een
feestje, want �������..wij gaan trouwen!

Dat zal gebeuren op donderdag 20 maart 2003 (jawel: de verjaardag van
Haris) om 15.00 uur in het stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1 Almere-
Stad. Wie dat moment samen met ons wil meemaken is van harte welkom.

Wij vinden het leuk om het heuglijke feit af te sluiten met een feestje,
waarvoor wij u uitnodigen in café restaurant �Voor Pampus� te Almere (zie
bijgaande routebeschrijving). We zullen daar om circa 20.30 uur zijn. Om
ongeveer 24.00 uur is het feest geweest.

Als u van plan bent om ons iets te schenken dan willen wij u laten weten dat
wij het leuk vinden als u ons verrast. Maar, als uw fantasie het even laat
afweten dan kan het misschien nuttig zijn als u weet dat wij aan het sparen
zijn voor een camera. Een week na ons huwelijk vertrekken wij namelijk voor
drie weken naar Indonesië en we willen die bijzondere reis graag
vastleggen.

Rest ons nog u een voorspoedig 2003 toe te wensen!

Ingrid Duran
Haris Djojosepoetro

20-03 � 2003 � 20-03 � 2003 � 20-03 � 2003 � 20-03 � 2003 � 20-03 � 2003
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Routebeschrijving
�Voor Pampus�, IJmeerdijk 4,  1309 SA  Almere, tel. 036-5369061

Vanuit Amsterdam:
A-1 richting Hilversum, A-6 afslag Almere/Lelystad
Over de HoIlandse brug de eerste afslag: Afslag Almeerderzand
Onderaan de afslag rechtsaf : *Volg de borden Marina Muiderzand
Neem de tweede afslag links, U rijdt nu de Marinaweg op
Bovenop de dijk rechtdoor; aan uw linkerhand ziet u het restaurant

Geen roddels deze keer, maar:
Profiel van de ideale flightgenoot

--- wil met iedereen golfen
--- is goed gekleed
--- is vriendelijk en interessant
--- is ruim op tijd op de eerste tee
--- is snel, maar jaagt niet op
--- pakt meteen de juiste club
--- maakt één of geen oefenswing
--- kent de regels
--- kan tellen, ook voor een ander
--- staat stil als je slaat
--- is stil als je slaat
--- ritselt niet, ritst niet, krabt niet, smakt en slurpt niet in je backswing
--- is grappig en ontspannen, maar geen kwebbel
--- kijkt mee naar de vlucht van je bal
--- zoekt mee naar je bal
--- vindt je bal
--- zoekt niet eindeloos naar zijn bal
--- beurt je op na een foute slag
--- beheerst zich na een eigen mispeer
--- waardeert een mooie slag
--- harkt de bunker voor je aan
--- bewaakt de vlag aan de schaduwkant
--- zet zijn tas bij de uitgang van de green
--- repareert zijn pitchmarks
--- legt zijn plaggen terug
--- schept niet op
--- is niet neerbuigend
--- zegt nooit iets over de dames tees
--- doucht en kleedt zich om voor de prijsuitreiking
--- geeft na afloop een rondje

Beppie


