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From Out of Bounds
et is 15 mei en we bevin-
den ons op een steenworp
afstand van de plek des

onheils. Op het terras van het
Ponthuis zit Rufus met zijn rug
tegen het raam, volledig afgeslo-
ten van de wereld, het grote goed
tot zich te nemen. Aan de andere
kant van het raam nuttigt een
kudde lotgenoten hun laatste
avondmaal. Af en toe wordt er
een nummer geroepen: '186'. Dit
nummer correspondeert met de
vraag die Rufus op dat moment
op het terras tot zich neemt uit hét
boekje. Een nerveus gegiechel
golft door het restaurant. Het is
de dag des oordeels.

Dit zou het begin kunnen zijn van
een komische thriller uit een boek
door Roald Dahl. Maar niets is
minder waar. Het schetst de aan-
loop naar de 70 minuten bedenk-
tijd van het verzwaard regelexa-
men afgenomen door de NGF op
het Shell laboratorium in
Amsterdam. Wat een luxe!

Het bedrijfsrestaurant is omgeto-
verd tot examenlokaal met uit-
zicht op het IJ. Tien tafels zijn
bedekt met vier stapeltjes papier
elk, keurig uitgezocht door me-
vrouw Treeske-Abbink van de
NGF. Ook al liggen de stapeltjes
redelijk knus naast elkaar op de
tafel, de prikkeling om één en
ander met je buurman te delen is
door de verspreiding van ver-
schillende examenformulieren tot
het nulpunt teruggebracht. Nege-
nendertig markers in spé zouden

uiteindelijk deze arena betreden.
Langzaam loopt het voorportaal
van de arena vol. Hier en daar
wordt ook een oranje-NGF'er
gesignaleerd, die dan met een
glimlach uitlegt dat hij benieuwd
is hoe het zal verlopen. Bleke ge-
zichten, twijfel over vragen, nog
meer over antwoorden, diepe
zuchten en een stotterende voor-
zitter luiden de gang naar het
onvermijdelijke in.

En wat was het een buitengewoon
prachtig gezicht. De AGV Shell
massaal op examen. De bedenk-
tijd varieerde van 10 minuten
(Reinoud Kil) tot de maximale 70
minuten (Han Baarslag).

Bleke gezichten, twijfel over vra-
gen, nog meer over antwoorden
en diepe zuchten. Zoals men erin
ging, zo kwam men er ook weer
uit. Het lange wachten was be-
gonnen. Even leek het erop alsof
de AGV Shell afstevende op een
volgens de NGF nog nooit
vertoond resultaat, een 100%
score.

A.G.V. Shell,
geassocieerd met de
NGF
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Jan Snoeks werd door de NGF
uitgenodigd om vier slecht-

nieuws gesprekken te voeren, die
hij zonder kleerscheuren wist af
te ronden.

Vol trots deel ik u mee dat 35
deelnemers geslaagd zijn voor het
verzwaarde regelexamen -
PROFICIAT!!! De jacht op een
officiële EGA-handicap is voor
hen hierbij geopend. Dat het hui-
dige regelkennis niveau binnen
onze vereniging een forse sprong
voorwaarts heeft gemaakt is evi-
dent. Er zijn nu ongeveer 55

officiële markers geregistreerd in
onze vereniging, veelal actieve
leden.

Hoe het nu verder moet met indi-
viduele gevallen die het ver-
zwaard regelexamen in de toe-
komst willen afleggen, daar hoort
u later dit jaar meer over.

Erik Trommelen

Boerenklomp Golf

Tijdens een korte vakantie trip
begin mei in onze eigen prachtige
land belandden wij op een
boerencamping in Rijssen in
Overijssel. Dat we hier terecht
waren gekomen was omdat we
altijd proberen om tijdens onze
tripjes in eigen land op een golf-
baan in de buurt een rondje te lo-
pen en vlak bij deze camping, op
slechts 4 km lag de prachtige
golfbaan de Koepel in Wierden.
Maar wie schetste onze verbazing
toen we bij het oprijden van het
erf van de boerencamping werden
verwelkomd door een bord met de
tekst "Boerenklompgolf 8 Holes".
Wat was in godsnaam nou weer
boerenklompgolf!!!!

atuurlijk tijdens het aan-
melden bij de boerin di-
rect gevraagd wat we ons

daarbij moesten voor stellen. Nou
dat was dus het volgende, de boer
had verdeeld over meerdere wei-
landen met de grasmaaimachine
een parcours uitgezet met aan het
begin van elke "hole" een paal
met een gele klomp en aan het
eind van de "hole" een paal met
groene klomp en een in de grond

gegraven emmer als put. Het was
vervolgens de bedoeling om met
een stok met daaraan op het eind
een klomp een bal van ongeveer
15 centimeter een flinke ram te
verkopen en vervolgens met zo
weinig mogelijk slagen de
"emmer" te bereiken. Ook waren
er in het parcours diverse hinder-
nissen, bestaande uit onder
andere een huifkar met paard,
waardoor en over de bal moest
worden gespeeld hetgeen het spel
nog behoorlijk moeilijk maakte.

Omdat er gewoon paarden en
koeien op het parcours rondliepen
was natuurlijk de kans ook heel
groot dat de bal in een koeien- of
paarden-vlaai terecht kwam, wat

natuurlijk ook de nodige hilariteit
kan opleveren. Helaas hebben we
zelf geen rondje kunnen lopen
maar hebben we wel een grote
groep van ouders met kinderen
aan het werk gezien die allemaal
de grootste lol hadden in het
spelletje.

atuurlijk hebben we wel
een rondje gelopen op
golfbaan de Koepel, een

baan bestaande uit een oud bos-
rijk en prachtig aangelegd deel en
een pas in mei geopende tweede
negen bestaande uit nog zeer kale
maar toch wel aantrekkelijk en
uitdagende holes. Extra leuk was
dat je voor 45 euro een dagkaart
kon aanschaffen waarop je de
hele dag op de golfbaan mag rond
kuieren. Daarom konden wij
onder een stralend zonnetje 27
holes achter elkaar lopen met
steeds een tussenstop na 9 holes
voor een bakkie koffie of om wat
te eten op het schitterende terras
van het clubhuis. Al met al zeker
een aanrader mocht je ooit eens in
de buurt komen van deze
golfbaan.

Ton Hogenes
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Introductie van het EGA-handicap systeem in AGV SHELL.

AGV SHELL is thans een aan de NGF geassocieerde vereniging welke, als verlengstuk van de NGF,
handicaps gaat bijhouden van onze leden die niet een andere golfclub als homecourse hebben. Hieronder
worden alle significante details van het handicap systeem behandeld.

Na het behalen van het GVB dient elke speler die in aanmerking wenst te komen voor handicapregistratie een
verzwaard regelexamen af te leggen. Deze examens worden regelmatig namens of door de NGF afgenomen
bij een aantal golfverenigingen. Op 15 mei jl. hebben 39 van onze leden dit verzwaarde examen afgelegd met
als resultaat dat 35 daarvan in één keer geslaagd zijn. Deze leden kunnen vanaf die datum optreden als
officiële markers tijdens zg. qualified rondes.

Tevens moet men om een NGF handicap te verkrijgen, drie scorekaarten inleveren met een score van 36 of
meer stableford punten berekend vanaf exact handicap 36. Van deze drie scorekaarten bepaalt de beste score
de aanvangshandicap. Bijvoorbeeld een speler heeft drie qualified rondes gelopen (vanaf exact handicap=36)
met als resultaat respectievelijk 40, 37 en 43 stableford punten. Op basis van deze drie resultaten zal de speler
een eerste EGA-handicap toegewezen krijgen van 36-(43-36)= 29.

Voor ons werkt het systeem in de praktijk als volgt: naast het met goed gevolg afleggen van het verzwaarde
regelexamen moeten drie qualified kaarten met een score van 36 of beter verzameld worden. Deze kunnen
gespeeld worden tijdens de wedstrijden van AGV SHELL op voorwaarde dat je ingedeeld wordt met een
medespeler die als marker mag optreden. De wedstrijdcommissie houdt bij het indelen van de flights hier
zoveel mogelijk rekening mee. De wedstrijdresultaten met een score van 36 of meer stableford punten moet je
zelf bewaren tot je er drie hebt. De kaarten met een score van minder dan 36 stableford punten hoeven niet
bewaard te worden. Zodra drie goede kaarten verzameld zijn inleveren bij Paula en t.z.t. ontvang je dan een
nieuw NGF kaartje met daarop je EGA-handicap.

Gedurende de overgangsfaze van ons clubhandicapsysteem naar het NGF systeem moeten we ons een beetje
behelpen. Degenen die nog geen 3 qualified kaarten hebben en degenen wiens EGA handicap meer dan 10%
hoger is dan hun huidige clubhandicap, spelen voor de wedstrijd nog op basis van hun clubhandicap.

Een qualifying kaart moet altijd zijn voorzien van een gele NGF sticker, deze stickers zijn beschikbaar bij de
balie van elke NGF golfbaan. Dit moet je zelf regelen voordat dat je afslaat !

Nog even over het invullen van qualified kaarten: de kaarten moeten zijn voorzien van naam, nummer en
handtekening van speler zowel als marker. Markers die een thuisclub elders hebben vullen altijd het
nummer van hun thuisclub in, het nummer staat op je NGF kaartje.

Volgens de regels is iedere speler zelf verantwoordelijk voor het spelen vanaf de juiste handicap. Dat
betekent dat je ten allen tijde moet weten wat je handicap is. Als je een qualified ronde of wedstrijd hebt
gespeeld wordt je handicap afhankelijk van je score naar beneden of naar boven aangepast. Die nieuwe
handicap geldt zodra je van de 18e green afloopt. Om je te helpen bij het uitrekenen van je nieuwe handicap
is op de laatste bladzijde van deze Tee-Time een tabel afgedrukt. Die kun je uitknippen en in je tas stoppen.

We wensen jullie veel succes toe in het behalen van je nieuwe EGA-handicap

namens de HC&R Cie
Jan Snoeks
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Purmerend Dames

Op Purmerend is er voor de dames iets misgegaan, er zat een foutje in
de handicap tabel voor de dames medal tees. Volgens de tabel was de
par van de baan 71 voor heren backtees, heren medal tees en dames
backtees en 70 voor dames medal tees. En dit laatste klopt niet, want
als het waar was zou er ergens een hole moeten zijn waarvan de par
voor dames 1 minder was dan voor de heren. En zo�n hole was er niet.
Nu is de formule voor het berekenen van de handicapslagen als volgt:

HCP = exact HCP * slope / 113 + CR - par
Als voor de par 70 is genomen i.p.v. 71 dan is er dus 1 te weinig afge-
trokken en hebben de dames een handicapslag teveel gekregen en daar-
door mogelijk een Stableford punt teveel toegerekend. Het computer-
programma dat de wedstr. Cie gebruikt corrigeert dit automatisch.
Vandaar dat veel dames een punt minder hebben dan ze zelf dachten.
Sorry dames. E.e.a is inmiddels aan Purmerend doorgegeven, ze
hadden het zelf nog niet gemerkt.

Ryder Cup

Na twee keer uitgesteld te zijn is de Ryder Cup eindelijk op gang ge-
komen. Inmiddels zijn de Foursomes en de Fourballs gespeeld. Bij het
ter perse gaan van deze Tee-Time was de uitslag van de Fourballs nog
niet bij de redaktie bekend, maar hier alvast de uitslag van de
Foursomes:

Shell actieven 4
�De Rest� 3

Matchplay competitie

De voorrondes zijn inmiddels gespeeld en we gaan binnenkort
beginnen aan de achtste finales. De plaatsing is als volgt:

   1 Willem Mooij 37
   2 John Kiene 35
   3 Ineke v.d. Dries 35
   4 Jan v. Braam 35
   5 Willem Vermeij 34
   6 Wim Auee 33
   7 Ruud Ditmarsch 33
   8 Arthur Echter 32
   9 Graham Rudrum 32
  10 Jan Peter v. Seters 32
  11 Annemarie Kiene 31
  12 Anneke Rijper 31
  13 Jeroen Bolk 31
  14 Duco Bodt 29
  15 Jaap v.d. Eems 29
  16 Erik Trommelen 28
  17 Ger v. Velzen 28
  18 Rob Boelhouwer 28
  19 Astrid Snoeks 27
  20 Hans v.d. Horden 27
  21 Astrid de Haas 27
  22 Ton Hogenes 26
  23 Fred Berkenhagen 26
  24 Miriam Dries 26
  25 André Smit 26
  26 Wim Huysen 26
  27 Jan Snoeks 25
  28 Ranjit Sangha 25
  29 Maragareth Koppes 24
  30 Parminder Sangha 23
  31 Dirk Pultrum 23
  32 Huub Dries 23
  33 Elly Vermeij 23
  34 Anneke Kuijper 23
  35 Jaap Bakkum 22
  36 Wilma Whincup 22
  37 Lia Cornelisse 22
  38 Hans Visser 21
  39 Piet Slaman 21
  40 Chris v. Gaans 20
  41 Rob Heezius 20
  42 Peter v.d. Heijden 20
  43 Nicolette de Haas 20
  44 Chris Whincup 19
  45 Han Baarslag 17
  46 Ignace v. Dommelen 17
  47 Piet Kil 16
  48 Ria Huysen 16
  49 Nanne de Vries 15
  50 Yvonne Heezius 14
  51 Julia de Vries 14
  52 Reinoud Kil 14
  53 Gerda Hogenes 13
  54 Ruud Lettenmeijer 13
  55 Pauline v. Gaans  9
  56 Berry Kuijper  9
  57 Jan Hollenberg  9
  58 Anneke Schelvis  5

   Neary Anneke Kuijper
   Longest drive

Heren Erik Trommelen
Dames Ranjit Sangha

1 Ineke v.d. Dries
2 Ranjit Sangha
3 Erik Trommelen
4 Parminder Sangha
5 Jeroen Bolk
6 Ger v. Velzen
7 Wilma Whincup
8 Wim Huysen
9 Piet Slaman

10 Henry Kuijper
11 Rob Boelhouwer
12 Gerda Hogenes
13 Ton Hogenes
14 Elly Vermeij
15 Chris v. Gaans
16 Duco Bodt
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Potentiële jagers,
Ik ben op zoek naar sportieve golfers, die niet schuwen een vos te willen verschalken.

Ik heb de eer de Vossenjacht van dit jaar te organiseren. Mijn oog is gevallen op een interessante golfbaan in
de Betuwe. In de buurt van de rivier Linge ligt de golfcourse Welderen in het zicht van de beboste
Veluwzoom. De 10-jarige baan is licht geonduleerd, beplant met streekeigen loofbomen, heesters en
hoogstam vruchtbomen en beschikt over veel schilderachtige waterpartijen. De lengte van de holes en de
strategisch goedgeplaatste waterhazards en bunkers dwingen de golfer de baan tactisch te bespelen en te
eindigen met een (schier)eiland green.

De greenfee is ca. 40� per persoon, een standaard diner ca. 25�
De speeldatum is vrijdag 17 october vanaf 12:00 uur.

Reacties per e-mail, telefoon, tijdens de ZAC
Met sportieve groet, DE VOS

071-52 24 989
roel.vaniperen@box.nl

Nieuwe Leden

Garjeet Singh
Caroline Ros
Roel Bastings

Peter Molenaar
Coert Abrahamse
Robert Springer
Ico van den Born

Allen van harte welkom en
veel golfplezier bij

AGV-Shell

Uitnodiging

Op vrijdag 4 juli spelen we op golfbaan

Flevoland

een Stableford wedstrijd om de

Big Wood Trophy

Bij deze wedstrijd is de flight indeling op
handicap

Aanmelden tot uiterlijk 20 juni bij

 Parminder Sangha
 Parminder.Sangha@shell.com
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Hollandse zuinigheid, of �� ???
Zondag op BBC2 nog even zitten kijken naar de Engelse amateur kampioenschappen matchplay. De finale
partij, onbekende namen, maar wel golf op hoog niveau. De een stond 5 up met nog 5 te gaan en lag voor
twee op de green. Nog een put van een meter of twee. Zijn tegenstander was net met zijn derde slag over de
green gegaan. Wat gaan we zien, gaat ie nog chippen in de hoop er in een keer in te gaan? En zijn tegenstan-
der misschien een drieput? Nee, hij is een echte golfer en geeft de match gewonnen. Waarom zien wij dat
nooit op de woensdagavond? Waarom wordt er nooit eens een putje gegeven? En als er eens een putje gege-
ven wordt, waarom wordt die dan toch nog gemaakt (of gemist)? Waarom bij teamwedstrijden toch nog door-
spelen als je maatje voor twee op de green ligt en jij er met je zesde nog naar toe moet? Waarom van die op-
merkingen: �Foursomes en greensomes enz. vind ik maar niks, je speelt maar een halve match�? Worden we
per slag betaald? Willen we per sé die honderdtien slagen maken, of die vijfenvijftig bij negen holes? Geen
wonder dat die handicaps nooit omlaag gaan. Is het nou echt zo belangrijk om al die slagen te maken, gaat het
echt nergens anders om? Dan kun je toch veel beter naar de drivingrange gaan. Is nog goedkoper ook.

Red.

Wist u dat � � �

de regelkennis in de vereniging ongekend hoog is.
Het korte termijn geheugen slechter is dan het lange �
u goed moet onthouden waar u het blauwe boekje laat.
Haastige spoed ook tijdens het regelexamen slecht afliep �
dit niet aan Pa en Ma gelegen heeft.
Het lange termijn geheugen het soms ook laat afweten �
Dirk na drie examens nog niet geslaagd was �
er in ieder geval 35 lieden rondlopen die het nu wel weten.
Golf een dure sport is �
'één halen, twee betalen' niet altijd goed valt.
Als het deelnemersveld te groot wordt, je op een wachtlijst komt �
het wachten dus nu ook al buiten de baan is begonnen.
Voorafgaand aan de wedstrijd op Purmerend goed geoefend werd �
een oefenbunker naast een oefengreen geen gelukkige combinatie is �
bunkerslagen beter worden als je ze maar voldoende oefent �
bijvoorkeur als er niemand op de oefengreen staat.
Pauline en Chris zelfs oefenden in het zoeken naar de bal.
Waterland zijn naam weer waarmaakt �.
niet de caddiemaster maar de kok het belangrijkste is �
als hij er niet is, de baan dan gesloten is.

Beppie
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Handicap EGA Exact Buffer Zone Minder Stableford Voor iedere punt
Categorie Handicap punten dan de meer dan 36

Buffer Zone Stableford punten
Verhoging van de Verlaging van de
Exact Handicap Exact Handicap

1        -   4.4 35 - 36 0.1 0.1
2   4.5 - 11.4 34 - 36 0.1 0.2
3 11.5 - 18.4 33 - 36 0.1 0.3
4 18.5 - 26.4 32 - 36 0.1 0.4
5 26.5 - 36.0 31 - 36 0.2 0.5


