
Tee-Time Nr. 113  Pagina  1

                
september 2003, Nr. 113

From Out of Bounds
eheersing. Volgens mij is
dat het woord waar naar
ik op zoek ben,

beheersing. Ik denk dat dat de
lading wel redelijk dekt.

Na enige jaren ervaring in het
spelletje golf, is er veel gepas-
seerd. Emotionele hoogtepunten,
vele dieptepunten, technische uit-
glijders, momenten van verbazing
over je eigen kunnen, ongeloof,
weer in een divot, domme pech,
hard zand, zacht zand, net achter
een boompje, zuchten van neer-
slachtigheid, nederigheid, zuchten
van verlichting, glimlach strak
van de adrenaline, hoofd
gebogen, hoofd geheven, lullig
klein putje gemist, 'nu weet ik hoe
het moet', 'ik kan het niet meer',
'shit, ik had een 6 in mijn handen',
denk aan de techniek, denk aan de
techniek, niet denken maar doen,
slice, getopt, airshot, links de
bossen in, inademen, de geur van
gemaaid gras, volledige stilte, A9,
'ik doe iets verkeerd', les nemen.

Als je dan eenmaal weer een les
hebt genomen kun je datgene wat
hierboven staat weer integraal
overnemen. Maar na jaren oefe-
nen en vooral kijken hoe de 'echte
golfers' het doen denk ik het
gevonden te hebben. Mentale
regel nummer 1: er ligt geen sloot
(No Water), een bunker is
gewoon maar een gat in de grond,
de fairway is overal breed
genoeg, dan leg ik 'm daar toch
neer, gewoon een clubje langer,

welke bomen?

Ik weet het heus wel; succes is
niet gegarandeerd. Maar toch zou
u het eens moeten proberen. Dat
ene woord geeft zoveel rust en
mogelijkheden aan ieders spel.

Je beheersen voor je slag.
Je beheersen tijdens je slag.
Je beheersen na je slag.

En de zon komt de volgende dag
gewoon weer op.

Erik Trommelen

A.G.V. Shell,
geassocieerd met de NGF

Tee-Time is het
informatiebulletin voor
A.G.V. Shell-leden
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 Deadline Tee-Time Nr. 115

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

 Sluitingsdatum voor de
 eerstvolgende Tee-Time is:

20 september 2003
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St. Nicolaasga
We vertrekken richting Friesland,
niet helemaal overtuigd dat we
het vandaag droog gaan houden.
Onderweg neemt het aantal
wolken toe zodat we bij aankomst
onze golftas volproppen met jas,
hoes en paraplu. Als het moment
van afslaan op de eerste hole
gekomen is, is het echter nog
steeds heel aardig weer, dus het
vertrouwen groeit. Ik vorm samen
met Wilma Whincup en Astrid de
Haas de op twee na laatste flight
om even voor twee uur. Zoals
altijd is de eerste afslag moeilijk
omdat er altijd kijkers zijn, zelfs
als je laat start. Maar het valt
allemaal weer mee en we gaan
lekker. We hebben het naar onze
zin. We kunnen dus ontspannen
spelen en daardoor kan ik alle tijd
nemen om me te concentreren. De
slagen gaan goed, maar zoals
gewoonlijk heb ik soms nog wel
te veel putten nodig. Op hole 8 is
de neary te verdienen. Meteen na
mijn slag horen we gejuich vanaf
de afslag van de volgende hole,
dus we gaan ervan uit dat daar
een mooie afslag is gemaakt.
Blijkt echter bij aankomst op de
green dat ik Erik blijkbaar net
voorbij ben gegaan. Het gejuich
sloeg dus op mijn slag! Dan komt
dus ook nog eens een birdie
binnen bereik. En die lukt ook
nog. Dus dan zijn het drie meiden
die uit hun dak gaan. Voor mij
kan de dag dan niet meer stuk.
Ook de volgende holes lopen erg
goed dank zij Wilma en Astrid
(�Kom op, aanvallend spelen!�).
Ik heb dus een dijk van een dag
met als afsluiting de zeer
geslaagde barbecue. Echt een dag
die ik niet gemakkelijk meer zal
vergeten.

Ria Kil

   1 Haris Djojosepoetro 48
   2 Henny v. Kesteren 45
   3 Han Baarslag 43
   4 Anneke Rijper 42
   5 Jan Peter v. Seters 42
   6 Margareth Koppes 42
   7 Yvonne Heezius 40
   8 Erik Trommelen 39
   9 Jan v. Braam 39
  10 Wim Auee 39
  11 Henry Kuijper 39
  12 Astrid de Haas 39
  13 Ineke v.d. Dries 38
  14 Cock v.d. Hulst 38
  15 Hans Visser 38
  16 Roel v. Iperen 38
  17 Lia Cornelisse 38
  18 Jan v. Schaik 38
  19 Arend Reinink 37
  20 Fred Berkenhagen 37
  21 Dirk Pultrum 37
  22 Jeroen Bolk 37
  23 Fred v.d. Steen 37
  24 Rob Heezius 35
  25 Ignace v. Dommelen 34
  26 Graham Rudrum 33
  27 Huub Dries 33
  28 Chris v. Gaans 32
  29 Gerda Hogenes 32
  30 Wim Hoogenboom 31
  31 Annemarie Kiene 30
  32 André Smit 30
  33 Wilma Whincup 30
  34 Wim Huysen 30
  35 Ton Hogenes 28
  36 Chris Whincup 28
  37 Anneke Kuijper 28
  38 Peter v.d. Heijden 28
  39 John Kiene 27
  40 Martin Scholten 27
  41 Peter Burgman 27
  42 Theo v. Kesteren 27
  43 Jan Snoeks 26
  44 Miriam Dries 26
  45 Ranjit Sangha 25
  46 Astrid Snoeks 24
  47 Willem Mooij 22
  48 Ruud Ditmarsch 22
  49 Ruud Lettenmeijer 21
  50 Ria Kil 21
  51 Arthur Echter 20
  52 Hans v.d. Horden 20
  53 Anneke Schelvis 19
  54 Wilma Kampschoer 19
  55 Ingrid Duran 18
  56 Reinoud Kil 17
  57 Pauline v. Gaans 17
  58 Paula v. Schaik 16
  59 Piet Kil 15
  60 Jan Hollenberg 12
  61 Jaap v.d. Eems 10
  62 Berry Kuijper   7
  63 Ria Huysen   6

  Longest Drive
Dames: Anneke Rijper
Heren: Erik Trommelen

  Neary: Ria Kil

  Bruto Score:
Erik Trommelen  85

Uitnodiging

Op zondag 5 oktober vanaf 11:30
spelen we op golfbaan

Het Rijk van Nijmegen

een Stableford wedstrijd om de

Tee-Time Trofee

tevens telt de beste bruto score
(berekend uit Stableford) voor de

Lout Pouw Beker

Belangrijk!!
Omdat we met deze wedstrijd het
wedstrijdbudget gaan overschrij-
den bestaat er een kans dat er een
eigen bijdrage gevraagd wordt.
Nader bericht volgt per e-mail.

Aanmelden tot uiterlijk 19 sept. bij:
Dirk Pultrum
pultrum@euronet.nl
0229-234946
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Hoge Dijk
Nieuwe regels voor golfers m/v?
Thuiskomend na de wedstrijd op
de Hoge Dijk heb ik (voor de zo-
veelste keer) de regels voor golf
bestudeerd. Misschien vraagt u
zich af waarom iemand die geen
lid is van de Handicap- en
Regelscommissie en daarnaast
wel beschikt over ruim voldoende
golf ervaring plotseling de
behoefte voelt om de golfregels te
gaan bestuderen. Ik kan iedereen
gerust stellen, er is niks mis met
me (voorzover mij bekend), het
gaat niet over het overtreden of
de onjuiste interpretatie van de
regels van mijzelf en/of mijn
flightgenoten, maar wel over de
(sinds de wedstrijd op de Hoge
Dijk steeds prangender
wordende) vraag: �Missen we
golfregels?�.

Ik verwacht dat op dit moment
velen onder u zich zullen  afvra-
gen of ik wel goed bij mijn hoofd
ben. Ook zult u zeggen dat we op
dit moment voldoende regels
hebben en er geen behoefte is aan
nog meer regels. Laat ik u het
probleem schetsen dat aan deze
vraag ten grondslag ligt. De wed-
strijdcommissie had mij
ingedeeld in een herenflight. Op
zich niets bijzonders, want veel
van onze flights zijn herenflights.
Nadat we een aantal holes
gespeeld hadden, bleek er toch
iets raars aan de hand te zijn met
deze flight. Een van de heren
vertoonde namelijk een a-typisch
en zeer opvallend gedrag. Helaas
kan ik - wegens privacy redenen -
de naam van deze speler niet
vermelden, maar voor het gemak
en de leesbaarheid van mijn
bijdrage zal ik deze persoon
hierna aanduiden als �Ha�.

Het eerste dat ons opviel aan Ha
was dat zijn tee-shots kaarsrecht
waren maar de afstand te wensen
overliet voor een heer. De andere

flightgenoot en ikzelf vertoonden
daarentegen het typerende heren-
(soms macho genoemd) gedrag,
namelijk om op de tee van een
par 4 of 5 meteen hun wapen ge-
naamd driver tevoorschijn te ha-
len, met als doel zoveel mogelijk
lengte te maken! Het gevolg van
deze aanpak is echter in veel ge-
vallen dat deze drives wel vol-
doende lengte hebben, maar vaak
aan zuiverheid moeten inboeten.
Met andere woorden, als de bal al
gevonden kan worden, is de vol-
gende slag vaak een extra uitda-
ging door in de weg staande bo-
men of het moeten slaan vanuit
waterhindernissen, bunkers etc.

De genoemde speelwijze van Ha,
die bij beide andere flightgenoten
op den duur tot de nodige irritatie
leidde, had tot gevolg dat de ge-
spreksonderwerpen gedurende de
wedstrijd nogal  veranderden en
dat de beide echte mannen pro-
beerden uit te vinden waarom Ha
een spelgedrag vertoonde dat

meer weg had van dat van een
gemiddelde dame*. Ik kan u ver-
zekeren dat de beide
flightgenoten Ha al jaren kennen,
maar dat het alweer enkele jaren
geleden was dat de beide heren
met Ha 18 holes hadden gelopen.
Na een aantal holes piekeren,
puzzelen en overleggen, kwamen
beide flightgenoten van Ha tot de
schokkende conclusie dat Ha

   1  Hans v.d. Horden 49
   2  Willem Vermeij 44
   3  Henry Kuijper 43
   4  Ineke v.d. Dries 42
   5  André Smit 42
   6  Elly Vermeij 42
   7  Jan v. Braam 40
   8  Fred v.d. Steen 40
   9  Ruud Ditmarsch 39
 10  Willem Mooij 39
 11  Graham Rudrum 38
 12  Annemarie Kiene 38
 13  Dirk Pultrum 38
 14  Ger v. Velzen 37
 15  Han Baarslag 37
 16  Henk Korevaar 37
 17  Parminder Sangha 36
 18  Erik Trommelen 36
 19  Arend Reinink 36
 20  Roel v. Iperen 35
 21  Arthur Echter 34
 22  Jeroen Bolk 34
 23  Wilma Kampschoer 34
 24  Piet Slaman 34
 25  Haris Djojosepoetro 33
 26  Chris Whincup 33
 27  Yvonne Heezius 33
 28  Gerda Hogenes 33
 29  Ton Hogenes 32
 30  Cock v.d. Hulst 32
 31  Wilma Whincup 32
 32  Jan Peter v. Seters 32
 33  Peter v.d. Heijden 32
 34  Wim Hoogenboom 31
 35  Jan Snoeks 31
 36  Miriam Dries 31
 37  Lia Cornelisse 30
 38  Jaap v.d. Eems 30
 39  Anneke Kuijper 30
 40  Astrid Snoeks 29
 41  Duco Bodt 29
 42  Ignace v. Dommelen 29
 43  Jaap Bakkum 29
 44  Pauline v. Gaans 29
 45  John Kiene 28
 46  Manuel Soudant 28
 47  Ranjit Sangha 27
 48  Jan v. Schaik 27
 49  Rob Heezius 27
 50  Fred Berkenhagen 26
 51  Ed Echter 26
 52  Chris v. Gaans 26
 53  Astrid de Haas 26
 54  Julia de Vries 25
 55  Martin Scholten 24
 56  Joke Driessen 24
 57  Ingrid Duran 23
 58  Rufus Retterath 22
 59  Ruud Lettenmeijer 19
 60  Ria Kil 19
 61  Paula v. Schaik 18
 62  Anneke Schelvis 18
 63  Jan Hollenberg 12
 64  Piet Kil 12
 63  Berry Kuijper  9
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geen heer was maar
waarschijnlijk als �travo� door het
leven gaat! En hier hebben we
dus de kern van het probleem te
pakken. Stel dat bovenstaande
conclusie juist is. Dan ontstaat de
vraag: �Van welke tee moet Ha
starten?�. Is het antwoord de
herentee of de damestee? U mag
het zeggen, maar de keuze voor
een van de twee heeft wel
degelijk invloed op de
uiteindelijke Stableford score van
Ha.

Ik kan u verzekeren dat de golf-
regels geen oplossing bieden voor
deze vraag. We hebben overwo-
gen deze vraag aan onze eigen
commissie voor te leggen, maar
verwachten dat ook zij (zelfs met
een gediplomeerd lid onder hen)
deze vraag niet kunnen beant-
woorden. Naast het zoeken naar

een antwoord op de vraag van
welke tee Ha moet vertrekken,
bleek dat er meer issues waren

waarmee de flightgenoten van Ha
geconfronteerd werden. Omdat
dit een blad voor alle leeftijden is,
zullen we op deze plaats niet ver-
der op deze thema�s ingaan. Maar
dat een en ander gevolgen had
voor de score van de beide ove-
rige heren, dat zal u inmiddels
duidelijk zijn geworden. Ha werd
kennelijk positief geprikkeld door
(ofwel het spel ofwel het voorko-
men) van zijn beide flightgenoten

en kwam met een (voor hem op-
vallend goede) score van maar
liefst 37 Stablefordpunten van de
18e hole.

Noot voor de lezer: om te voor-
komen dat het bovenstaande mo-
gelijkerwijs een negatief beeld
opwerpt; we hebben alle drie veel
plezier gehad op de baan en na
afloop op de negentiende hole!

* Om problemen met de echte
dames van onze club te voorko-
men: hier wordt uiteraard niets
negatiefs mee bedoeld.

F, R & Ha

(wegens privacy redenen wensen
scribenten van dit stuk anoniem te
blijven - red.)

Medegolfers

Een 35-tal bloeddorstige jagers hebben zich gemeld, maar spelers, die het niet schuwen een vos te willen
verschalken kunnen nog geplaatst worden.
De voorlaatste wedstrijd van 2003 vindt plaats op de golfcourse Welderen (Elst). Deze 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 geplaatste waterhazards en bunkers
dwingen de golfer de baan tactisch te bespelen. De greenfee is � 41,- per persoon (inclusief koffie/thee met
Welderenkoek), een standaard diner ca. � 25,- (niet verplicht).
De speeldatum is vrijdag 17 oktober met start om 12:00 uur.

Reacties per e-mail, telefoon, tijdens de ZAC tot eind
september.

Met sportieve groet, DE VOS
071-52 24 989
roel.vaniperen@box.nl

Delta Lloyd
De Delta Lloyd wedstrijd is dit jaar op zaterdag 18 oktober vanaf 08:00 uur op golfbaan De Hoge Dijk.
Er is plaats voor 20 tot 25 spelers.
Nadere aankondiging (per e-mail) volgt nog.

Longest drive
Dames: Ineke v.d. Dries
Heren: Fred v.d. Steen

Neary: Wim Hoogenboom

Bruto Score:
   1   Arthur Echter 83
   2   Parminder Sangha 83
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JAARLIJKSE REVISIE VAN HANDICAPS
Iedere keer wanneer je een zg. qualified ronde gespeeld hebt wordt je handicap bijgewerkt met het resultaat
van die ronde. Vanaf het moment dat je de 18-de green verlaat is deze aangepaste handicap van kracht. De
aanpassingen gaan volgens de NGF-tabel, zie elders in deze Tee-Time. Je scorekaart (goed of slecht resultaat:
maakt niet uit !) moet zo spoedig mogelijk ingeleverd worden bij je handicap registratie autoriteit. AGV
SHELL hanteert voorlopig als inleverpunt ons secretariaat, maar de handicapcommissie is uiteindelijk
verantwoordelijk voor het bijhouden van de handicapadministratie e.e.a. volgens NGF richtlijnen.

Volgens het EGA Handicap Systeem (artikel 25.3) moet aan het einde van elk handicapjaar de handicaps van
alle spelers aan een revisie worden onderworpen. Dat houdt in dat naast de normale aanpassingen nadat een
qualified resultaat is behaald er ook nog eenmaal per jaar gekeken wordt naar het handicapverloop in het
afgelopen jaar.

Hieronder worden de revisie regels in het kort samengevat:

1. Aan het eind van het jaar waarin voor het eerst de EGA handicap is behaald volgt geen extra aanpassing
naar boven, ongeacht de behaalde scores.

2. Indien één of meer scores in de buffer zijn behaald volgt geen aanpassing.

3. Indien geen enkele score is ingeleverd wordt de handicap met max. 3.0 verhoogt. Indien het jaar daarop
wederom geen score wordt ingeleverd dan wordt de EGA handicap ingetrokken.

4. Indien in het afgelopen jaar vier of meer scores zijn ingeleverd waarvan niet één in de buffer of beter dan
wordt de EGA handicap verhoogt met 50% van het verschil tussen de buffergrens en de hoogste score (de
verhoging mag nier meer dan 3.0 bedragen).

5. Indien in het afgelopen jaar drie of minder scores zijn ingeleverd waarvan niet één in de buffer of beter
dan wordt de EGA handicap verhoogt met het totale verschil tussen de buffergrens en de hoogste score (de
verhoging mag nier meer dan 3.0 bedragen).

Van onze leden die elders hun homecourse hebben (oranje NGF kaartjes) wordt deze jaarlijkse revisie door
hun eigen club geregeld.

De HC&R Cie
Jan Snoeks

Te Koop
Houten 3 en 5 Merk Ping I3 (standaard grafite shafts)
Prijs : T.E.A.B

Fred Berkenhagen
Fred.F.Berkenhagen@shell.com



Tee-Time Nr. 113  Pagina  6

Een paar handige tips
In een vorige Tee-Time hadden we al eens gezegd dat je zelf in staat moet zijn om je nieuwe handicap uit te
rekenen als je een Q-kaart hebt gelopen en daarvoor hadden we een handig tabelletje erbij gedaan. Maar soms
is het iets lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Eerst de tabel nog maar een keer.

Nemen we als voorbeeld Ineke, die heeft vanaf handicap 19.3 op De Hoge Dijk 42 Stableford gelopen. Nou
dat is makkelijk toch? Hcp 19.3 is delta 0.4 per Stablefordpunt en 42 - 36 = 6, dus 19.3 min 6*0.4 is 16.9, en
dat is fout! Want Ineke is daardoor in een andere categorie gekomen en die overgang moet nauwkeurig
meegenomen worden in de berekening. Dus van die 6 verschil pakken we er eerst 3, maal 0.4 is 1.2, van de
19.3 af, blijft 18.1 en dat is categorie 3 en daar gaan we met een delta van 0.3 verder. Dus van de 6 zijn er nog
3 over, maal 0.3 is 0.9, van de18.1 af komen we op 17.2 en dat is haar nieuwe handicap.
Dus altijd even kijken of je bij het berekenen van een nieuwe handicap een categoriegrens overschrijdt.

Beknopte cursus invullen scorekaarten
Laten we beginnen met de voorbereidingen, je hebt net een scorekaart gekregen van de wedstrijdleiding en
dat is jouw scorekaart. Daar vul je je naam in en je NGF nummer. Doe dat nou maar, want als je straks Q-
kaarten gaat lopen dan moet het en dan ben je er vast aan gewend. Verder zet je daar je exact handicap op en
het aantal handicapslagen dat je krijgt op de betreffende baan, dus even naar de tabel lopen en het juiste
aantal opzoeken. Daarna geef je aan op welke holes je slagen krijgt. Geef alleen de extra slagen aan, bij 25
handicapslagen krijg je overal 1 slag en op 7 holes (stroke index 1 t/m 7) een extra slag, bij 38
handicapslagen krijg je overal 2 slagen en op 2 holes (stroke index 1 en 2) een extra slag. Dus gewoon even
een streepje waar je een extra slag krijgt. Ja maar ik teken altijd aan waar ik geen extra slag krijg. Dat moet je
zelf weten als je een recreatierondje loopt, maar niet doen in een wedstrijd, want die kaart wordt ingevuld
door je marker en die is het misschien anders gewend, maak het hem of haar dus niet moeilijk en geef gewoon
even aan waar je een extra slag krijgt. Verder zet je dat streepje in de kolom van de stroke index, dan kan je
marker in een oogopslag zien of het klopt. Na het wisselen van de kaarten zet de marker zijn naam en nummer
in de daarvoor bestemde vakjes en zijn we klaar voor het spel.

Dan het invullen van de scores. Eerst de green vrijmaken en naar de volgende tee lopen. Daar vul je de scores
in. Marker en speler verifiëren de juiste score en die wordt dan ingevuld bij de juiste hole in de kolom
�speler� en zet gelijk de Stableford score erbij.  Mocht er een birdie gescoord zijn zet dan even een rondje om
de score. Verder geen opmerkingen op de kaart zetten s.v.p. De marker zet zijn eigen score in het kolommetje
�marker�. Na afloop even de brutoscores checken, Stableford optellen en de kaarten ondertekenen en
inleveren en dan kun je aan het bier.

Dirk

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


