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Deadline Tee-Time Nr. 117
Uw verslagen, reisverhalen,
overzichten, avonturen,
roddels, kortom : uw kopij
is van harte welkom bij de
redactie.
Sluitingsdatum voor de
eerstvolgende Tee-Time is:

1 februari 2004

H

et jaar 2003 was het jaar van de records voor onze club. Nog
nooit was de deelname zo groot (ruim 510 deelnemers over
9 wedstrijden); was de Nunspeetse uitverkocht (± 70 deelnemers); werd de regelkennis in één keer zo massaal vergroot (39 deelnemers aan verzwaard regelexamen NGF); zijn er zoveel officiële
markers (55 leden); hebben we een officiële 'Club Referee' in ons
midden (Jan Snoeks); was het eerste AGV-golfreisje naar de
Ardennen buitengewoon succesvol (40 deelnemers); hebben we
sponsors die onze klassementen opleuken en meedoen aan wedstrijden (Pin High, Uitgeverij Equipe, Golfschool Tilon en Shell); is de
ontmoeting ING-Delta Lloyd-ABN AMRO- Shell wederom in ons
voordeel uitgevallen; was het op de ZAC-slotavond een 'volle bak'
(bijna 50 leden); is het Pin High klassement (eindelijk) door een
vrouw gewonnen (Ineke van den Dries).
Het jaar 2003 was ook een jaar met een zeer triest slot. We zullen in
deze Tee-Time daarom uiteraard stilstaan bij het overlijden van Dirk
Pultrum. Dirk speelde een belangrijke rol binnen onze vereniging,
wat vooral tot uiting kwam in de vele functies die hij bekleedde
(wedstrijdcommissie, handicapcommissie en Tee-Time).
In de afgelopen periode is de blik vooral naar binnen gericht om er
voor te zorgen dat 2004 met een compleet team kan beginnen. Ik kan
u melden dat alle vacatures zijn ingevuld en dat ook enige verschuivingen en veranderingen reeds zijn opgevangen. Uiteraard zal om
uw toestemming gevraagd worden tijdens de Algemene Leden
Vergadering. Wie het bestuur zal voordragen voor de verschillende
functies zal in de volgende Tee-Time uitgebreid aan de orde komen.
Doet het bestuur nog iets om de wintermaanden voor u aangenamer
te maken? Het antwoord hierop is: 'Jazeker'. In het begin van het
jaar heb ik u verteld dat er hard gewerkt wordt aan een eigen AGVSHELL website. Het is tenslotte op dit moment nog zo dat niet alle
leden 'e-technisch' bij ons terecht kunnen. We zijn bijna zover. Het
'proefdraaien' is al enige tijd gaande en aan de laatste 'hosting' en
'veiligheids' loodjes wordt nu hard gewerkt.
Uiteraard krijgt u bericht over het 'hoe' en 'waar' van onze eigen
website. We hopen zo spoedig mogelijk 'live' te gaan, zodat u gedurende de wintermaanden, vanuit uw luie stoel, achter uw eigen PC,
na kunt genieten van 2003 en ...
... het leukste spelletje dat er is.
Erik Trommelen.
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Laatste van dit jaar

D

e laatste Tee-Time van
dit jaar op de laatste dag
van het jaar. In deze TeeTime proberen we de draad
weer op te pikken en u een zo
volledig mogelijk overzicht te
geven van de verschillende uitslagen en klassementen.
Op 9 december hadden Chris
Whincup en ik een afspraak met
de familie van Dirk om zoveel
mogelijk AGV golf-zaken te
regelen. Dit bestond uit het overdragen van logoballen en andere
tastbaarheden, zoals een kubiekemeter aan qualifying kaarten,
tot het minitieus scannen van email en andere golfbestanden op
zijn computer.

al bedoeld waren voor de laatste
Tee-Time. Het kan mogelijk zijn
dat we tijdens het doorzoeken
van de bestanden, verhalen of
andere informatie die bedoeld
was om in de Tee-Time te verschijnen, over het hoofd hebben
gezien. Indien u een (uw) verhaal mist, laat het ons weten,
maar ik hoop dat u begrip heeft
voor de situatie.
De redactie en lay-out van deze
laatste Tee-Time van het jaar
wordt verzorgd door Ineke van
den Dries. Volgend jaar zal de
redactie en lay-out van de TeeTime in handen zijn van iemand
anders. Wie dat is? Dat leest u in
de volgende Tee-Time.

van Dirk in kontakt te komen.
Deze kaarten moeten namelijk
voor het eind van dit jaar bij de
NGF aanwezig zijn. De qualifying kaarten zijn reeds bij de
NGF ingeleverd.
De jaarverslagen van het afgelopen jaar en de plannen voor 2004
zullen in de volgende Tee-Time
verschijnen. U zal dan een volledig overzicht krijgen hoe de verschillende vacatures en verschuivingen binnen de commissies en
het bestuur worden ingevuld.
Ik wens u en de uwen een voorspoedig, en vooral een gezond
2004.
Erik Trommelen

Deze Tee-Time bestaat voor een
belangrijk deel uit gegevens en
verhalen afkomstig van Dirk, die

De eerder genoemde qualifying
kaarten waren de reden om zo
spoedig mogelijk met de familie

Delta Lloyd toernooi
Een korte impressie

Z

aterdag 18 oktober werd,
ik denk al voor de achtste
of negende keer, op golfbaan De Hoge Dijk het Delta
Lloyd toernooi gespeeld. Naast
Delta Lloyd, Shell en ABN-Amro
speelde dit jaar ook Nationale
Nederlanden mee. AGV-Shell
kon met 22 deelnemers het veld
in. De wedstrijdvorm was
Stableford en de 10 beste scores
telden mee voor de team-score.
In tegenstelling tot vorig jaar
toen het toernooi wegens regen
niet doorging, was het deze
zaterdag schitterend weer. Een
strak blauwe lucht, een
laagstaande zon en een koude,
schrale oostenwind.
Zelf tegen tienen gestart kwam
ik door de kou niet erg op dreef.
Slechts elf punten over de eerste
negen. Maar de tweede negen
gingen gelukkig een stuk beter.
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Een beetje warm gedraaid en
waarschijnlijk geïnspireerd door
een goeie score op de negende,
werd op de tiende de eerste par
gescoord. En met een bogey op
de elfde en een birdie op de
twaalfde was de toon gezet. De
tweede negen werden er twintig
punten verzameld, dus toch nog
een redelijke totaal score.
Ook de anderen in het team
scoorden goed, waardoor we uiteindelijk wonnen met 349 punten tegen 346 punten voor nummer twee (Nationale
Nederlanden), 331 punten voor
nummer drie (ABN-Amro) en
319 punten voor nummer vier
(Delta Lloyd). Die 349 punten
betekenden een gemiddelde van
bijna 35, wat een uitzonderlijk
goede score betekent.
Onze koplopers waren Miriam

Dries met 41 punten, Roel v.
Iperen met 40 punten en Arthur
Echter met 36 punten.
Al met al weer een zeer geslaagd
toernooi en een mooie afsluiting
van het seizoen 2003.
Dirk
Nieuwe golfer
geboren op 22 oktober 2003
Joost Couwenberg

Geslaagd voor het GVB
James McBrien
Robert Springer en
Marcel Kortekaas
Proficiat!
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In memoriam: Dirk

O

p dinsdag 11 november ontvingen Ineke
en ik een ansichtkaart van jou, met de skyline van New York er op, afzender Dirk
en Mieke. De datumstempel was 7 november.
Nog geen paar minuten later, met de ansichtkaart
nog tussen mijn vingers, kreeg ik het bericht dat
je was overleden.
Dirk, ik sta hier als voorzitter van de
Amsterdamse Golf Vereniging Shell, maar nog
veel meer sta ik hier als vriend, als golfmaatje. Ik
wil dan ook nog graag een paar woorden tot je
richten.
Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat jij de
afgelopen jaren de motor van onze golfclub was.
Eigenlijk is 'motor' niet het juiste woord. Nee, je
was 'de Diesel'. Een Diesel die op koers lag, de
richting had bepaald en met een onbevangen blijmoedigheid onze golfclub smoel gaf.

Je verstond de passie
van het regelen en het
organiseren
van
ideeën en processen
die je veelal zelf
bedacht had. Met jou
als bestuurslid hadden we het dan ook
erg makkelijk. Als jij
met een goed idee
kwam, was je ook
altijd de eerste die
bereid was om het uit
te voeren. En als je
dan
ergens
aan
begon, dan was de
kwaliteit gewaarborgd. 'Half werk' kwam in jouw woordenboek
niet voor.
Een illustratie daarvan is de Tee-Time, ons clubblad, waar jij zowel correspondent, schrijver, vertaler, vormgever, redacteur als eindredacteur van
was. Maar dat was niet alles. Je had het vermogen
om je talenten met visie en daadkracht te combineren. Je hebt gepassioneerd gebouwd aan een
stevig fundament voor onze golfclub.
Dirk, toen ik jou 13 jaar geleden leerde kennen zei
iemand tegen mij: 'kijk dat is Dirk, zijn golfswing
lijkt op die van Jim Furik'. Ik zag de gelijkenis
wel, maar was toch verrast dat je op die manier
dat balletje nog zo'n eind weg kon krijgen. Het
plezier dat jij uitstraalde was ongekend en meeslepend. Of het nu goed ging of slecht ging, het
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was altijd met een grote grijns: 'wat is het toch een
leuk spelletje hè'.
Je werd onze reisleider, onze kaartlezer. Eigenlijk
werd je Dirk Pultrum Golf Travels. Je trok ons
half Europa door, tot zelfs in Amerika, Myrtle
Beach, en januari dit jaar naar Florida. Als jij je
gironummer via e-mail naar ons opstuurde, wisten wij dat de koffers weer gepakt moesten worden. Het absorberen van plezier had je tot een
kunst verheven.
Dirk, je gulle lach, de fijnzinnige gesprekken, de
vurige discussies, soms vurige monologen, waarbij het oor ondergeschikt was aan de mond. Een
eigenschap die je bij Noorderlingen wel vaker
tegenkomt. Maar alles wat je deed en alles wat je
zei was er uiteindelijk op gericht om het voor
iedereen makkelijker en vooral leuker te maken.
Enige relativering over het leven was je niet
vreemd. Dat herinner
ik me uit onze
gesprekken, waarbij
we met een goed glas
in ons hand de amateur filosoof uithingen. Dichter en schilder ''Kahlil Gibran''
schreef het volgende
in zijn boek ''De
Profeet":
"'Je vreugde is onthulde smart. En de bron
waaruit je lach ontspringt, werd vaak
gevuld met je tranen.
Hoe dieper de smart
in je wezen kerft, hoe
meer vreugde je kunt bevatten.
Wanneer je verdrietig bent, schouw dan diep in je
hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde
schonk."
11 mei 1947 - 10 november 2003
Beetsterzwaag - New York
Het is woensdag Dirk. De dag waarop we altijd
golfen. Waar je nu ook bent, ik weet zeker dat je
nu onderweg bent naar de eerste Tee box, voor
het leukste spelletje dat er is. Ik wens je veel plezier en vaarwel.
Dit in memoriam is door Erik Trommelen uitgesproken
bij de crematie van Dirk.
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Rijk van Nijmegen

totaal aantal:

5-10-03

D

e laatste wedstrijd van
het seizoen (op de
vossenjacht na), de strijd
om de TEE TIME trofee, is bijna
traditioneel op één van de banen
van het Rijk van Nijmegen.
De weervoorspellers beloofden
niet veel goeds, dus alle regen
kledingkleding in de tas gepropt
en op naar het zuiden.
De aankomst was voor ons iets
later (de avond ervoor een feestje) de eerste flights waren reeds
vertrokken.
Even een emmer met ballen weggeslagen op de driving-range en
dat beloofde niet veel goeds,
afzwaaiers en wind tegen.
Aangekomen op de 1e tee stond
daar de starter Martin in een
nieuw aangeschaft waterdicht
jack (met garantie) iedereen op
tijd weg te sturen, nadat ze eerst
de eigen bijdrage hadden afgedragen (geen geld - geen kaart).
De eerste hole ging mijn afslag
wonder boven wonder goed,
geen afzwaaier naar links, wat
voor mij bij de 1e hole toch wel
gebruikelijk is, maar misschien
kwam dat toch wel door het
feestje van de vorige avond met
nog een klein restje alcohol in
mijn lijf, dat ik nog wat ontspannen was of kwam het door mijn
flightgenoten Yvonne en ons
nieuwe lid Kees, die mij dit extra
beetje meegaven.
De eerste negen holes gingen
zelfs heel erg goed, de tweede
negen werd wat wisselend.
Gedurende de gehele ronde hebben we elkaar goed partij gegeven en het was genieten van de
baan en het uitzicht, op die
momenten dat we even moesten
wachten.
De weergoden speelden achteraf
toch menigeen parten, gezien de
afstand van de longest met een
tegenwind en het laag staande
zonnetje op de neary, maar ver-
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Birdie klassement 2003

Trommelen, Erik
Hoogenboom, Wim
der was het toch weer een prachSangha, Parminder
tige dag.
Berkenhagen, Fred
De baan was niet moeilijk maar
Echter, Arthur
wel lang en misschien is dat de
Hogenes, Ton
reden waarom er volgens de
Kiene, John
wedstrijdcommissie niet bijsteLiew, Victor
rend gescoord is, of zou het
komen door de muziekinstallatie Scholten, Martin
van een nabij gelegen sportcom- Snoeks, Jan
plex dat men zich niet voldoende Velzen, Ger v.
Baarslag, Han
kon concentreren, we weten het
Bolk, Jeroen
niet en zullen er ook niet achter
komen of we moeten in gesprek Braam, Jan v.
Burgman, Peter
gaan met een psychiater of een
Dijkstra, Serge
haptonoom.
Djojosepoetro, Haris
Huysen, Wim
Wat kan ik verder nog melden
van de wedstrijd, ik zou het niet Kesteren, Theo v.
Kiene, Annemarie
weten, alleen heb ik vernomen
dat er iemand was die dacht dat Kil, Ria
Kuijper, Anneke
de wedstrijd op zaterdag werd
Reinink, Arend
verspeeld en aangezien het
Rijper, Anneke
betreffende lid nog lang niet
Rudrum, Graham
iedereen kent, duurde het even
Smit, Andre
tot het doordrong, erg veel
Snoeks, Astrid
vreemde mensen, dit zijn geen
Soudant, Manuel
SHELL -ers!
Ik werd uiteindelijk eerste met 35 Vermeij, Willem
punten samen met Henry en
Roel van Iperen.
Na afloop heerlijk gegeten en
toen nog even naar huis rijden.
Verder rest mij nog de wedstrijdcommissie te bedanken voor het
organiseren van alle wedstrijden,
het telkens maar weer naar de
zin maken van de leden om in
een goede flight en gezellig te
spelen, en ik wens ze veel sterkte
met het organiseren en benaderen van de banen voor het volgende wedstrijdseizoen.
Willem Vermeij

Ledenbestand
Nieuw in de AGV gelederen:
Freek Meijer en (terug van weggeweest) Guy van Iperen.
Welkom bij de AGV Shell!
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ZAC Birdie Klassement 2003
Martin Scholten
Han Baarslag
Parminder Sangha
Wilma Whincup
Ineke v.d. Dries
Ton Hogenes
Ger v. Velzen
Duco Bodt
Jan v. Braam
Arend Reinink
Jeroen Bolk
Chris Whincup
Graham Rudrum
Chris v. Gaans
Wim Huysen
Jaap Bakkum
Roel v. Iperen
Anneke Rijper

4
3
3
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1
1
1
1
1
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Pin High Klassement 2003
P.d'E
26/7
1
2
3
4
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19
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23
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28
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43
45
47

50
52
54
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56
58

Dries, Ineke v.d.
Vermeij, Willem
Rijper, Anneke
Kuijper, Henry
Braam, Jan v.
Mooij, Willem
Kiene, Annemarie
Kesteren, Henny v.
Whincup, Chris
Soudant, Manuel
Huysen, Wim
Bodt, Duco
Seters, Jan Peter v.
Sangha, Ranjit
Trommelen, Erik
Auee, Wim
Bolk, Jeroen
Kiene, John
Heezius, Yvonne
Sangha, Parminder
Djojosepoetro, Haris
Koppes, Margareth
Horden, Hans v.
Scholten, Martin
Pultrum, Dirk
Ditmarsch, Ruud
Smit, Andre
Iperen, Roel v.
Baarslag, Han
Gaans, Chris v.
Hogenes, Ton
Rudrum, Graham
Cornelisse, Lia
Haas, Astrid de
Velzen, Ger v.
Hogenes, Gerda
Reinink, Arend
Whincup, Wilma
Boelhouwer, Rob
Korevaar, Henk
Vermeij, Elly
Visser, Hans
Echter, Arthur
Steen, Fred v.d.
Dries, Huub
Vries, Kees de
Dongen, Rob v.
Dries, Miriam
Liew, Victor
Hulst, Cock v.d.
Kesteren, Theo v.
Eems, Jaap v.d.
Schaik, Jan v.
Burgman, Peter
Hoogenboom, Wim
Snoeks, Astrid
Dommelen, Ignace v.
Berkenhagen, Fred
Dijkstra, Serge
Kuijper, Anneke
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