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From Out of Bounds 
 

en mental coach of haptonoom 
behoort tegenwoordig tot de 
standaard uitrusting van 
menig sporter. In golf zou je 

'm de ''vijftiende club'' kunnen 
noemen. Zelf zou ik ook wel eens 
een degelijke retrospectieve 
psychoprofilactische analyse willen, 
maar meestal moet ik het doen met 
"kom op, het komt heus wel weer 
goed".  
Het is zondagavond 20 juni 19.00 
uur en ik snap er nog steeds niets 
van. De vrienden en familie die ik 
vandaag gesproken heb snappen het 
ook niet. Er wordt publiekelijk 
gesproken van een ''wisselpsychose'', 
met dank aan Mart Smeets. Neutrale 
uitspraken van ''hoe is het toch 
mogelijk'' tot het ontbreken aan 
nuances zoals ''wat een lul'', is de 
veel gehoorde samenvatting van wat 
omschreven werd als ''de mooiste 
(wedstrijd)'' en ''de stomste 
(beslissing)'' in twee keer drie 
kwartier.  
Golf is een sport waarin het lichaam 
het middelpunt van de beweging 
hoort te zijn. De navel hoort de 
beweging te beheersen, waarbij de 
torsiekracht overgebracht dient te 
worden via de armen naar de bal. 
Opwinden, naar binnen in de back 
swing, recht in het vlak voor impact, 
en wederom naar binnen in de follow 
through. Ik heb zojuist de basis 
principles van David Leadbetter 
doorgenomen. Maar als je in de baan 
bent hangt veel af van ''de vorm van  
de dag'' en of het ''tussen de oren'' 
wel goed zit.  
 
 

 
Het kan u niet ontgaan zijn dat ik het 
eigenlijk over het EK voetbal heb. 
Waarin de ''schwalbes'' van trainer en 
team het hoogtepunt vormen. Dat 
ieder individu wel eens heeft 
bewezen ''het'' te kunnen, is geen 
garantie voor een langdurig gevoel 
van extase. De ''kwaliteit'' lijkt 
ondergeschikt te zijn aan de 
geestelijke veerkracht en psychische 
eensgezindheid. Eef Brouwers en 
Jorritsma ten spijt, de psyche 
bedwingt het fysieke.  
 
Maar als het wel goed zit, lukt alles. 
De clubkeuze is dan altijd goed, 
terwijl snelheid en precisie niet eens 
''im frage'' zijn. Intuitie, talent en 
beleving zijn dan een eenheid 
waardoor alles past. Alles komt dan 
bij elkaar om het volmaakte te 
presenteren, ongeacht de resultaten 
uit het verleden. Zelfs de 
beschouwingen van Cruijff zijn dan 
voor simpele stervelingen te 
begrijpen, ''het gaat er niet om wat jij 
begrijpt, maar wat ik bedoel''.  
 
Het is zondag 27 juni en ik heb 
het slot van mijn ‘out of bounds’ 
aangepast. Ook ik had hier een 
week geleden iets over ‘onze 
trainer’ willen zeggen. Maar nu 
we van onze penalty-neurose af 
zijn zou ik willen zeggen: ‘zand 
erover’. Nee, niet over 
hem…………. 
 
Gelukkig blijft golf het leukste 
spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen 
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Waterland 12 juni 2004 
SRTCA Cup

 
Eindelijk is het zaterdag 12 juni, de dag waarop we 
voor de SRTCA Cup gaan spelen op Waterland.  
Voor de leden van de AGV Shell is dit een 
thuiswedstrijd, terwijl het ons de mogelijkheid 
geeft ook een keer de tweede negen holes te 
spelen.  Gedurende de nacht was er een flinke 
onweersbui en het weerbericht voor zaterdag was 
niet heel gunstig.  Het zou flink gaan waaien en er 
was een goede kans op veel regen. De droge 
broek, paraplu en de regen jas werden in de tas 
gestopt (niet omdat we deze echt nodig zouden 
hebben, maar als verzekering natuurlijk).  
Elizabeth zou op deze dag ook meelopen, maar 
vanwege het weerbericht besloot ze thuis te 
blijven, dus de spullen in de auto en alleen naar de 
baan.  Ik zou voor de eerste keer in de 
hekkensluiters flight spelen, samen met Anneke 
Schelvis en Wilma Kampschoer.  Over 18 holes 
loop ik altijd een qualified kaart en helaas mochten 
ze allebei nog niet marken, dus even wisselen met 
Peter van der Heijden, waardoor ik dus uiteindelijk 
met Ger van Velzen en John Kiene speelde. 
 
Het begon goed, ongelooflijk goed: birdie, par 
(birdie put van 2 meter gemist), birdie, bogie, par, 
16 punten na de eerste vijf holes.  Hierna begon 
het een beetje verkeerd te gaan, of zullen we 
zeggen normaal te lopen.  Met de derde slag een 
bal in het water, vlak voor de green op hole zes, de 
eerste van die lastige dijk-holes, met als resultaat 
een 7 en een streepje.  En dat werd gevolgd door 
nog een 7 en een streepje op hole zeven.  Maar met 
een 4 op hole acht en een par op hole negen, een 
totaal van 21 punten, begon alles weer goed te 
lopen.  Het weer viel toch flink mee, ondanks de 
voorspellingen.  Er was veel bewolking, maar ook 
zonnige periodes en de sterke wind zorgde er voor 
dat de weinige buien vlug over waaiden.   
 
 

De tweede negen begon ook goed, met nog een 
birdie op hole elf en een goede kans op de neary.  
Dus rustig aan en nog even volhouden.  Gelukkig 
hadden we de wind mee voor die twee lange par 4 
holes, twaalf en dertien. Maar op hole vijftien was 
de wind weer tegen en dat scheelde, een 8 en nog 
een streepje.  De tweede negen leverde uiteindelijk 
19 punten op en het totaal stond nu op 40 punten, 
een uitstekend rondje.  Tijdens de ronde kreeg ik 
veel aanmoediging van mijn flight genoten, die 
afwisselend ook uitstekend speelden.  Ger haalde 
36 punten, dus par tegen de baan, met ook voor 
hem een birdie op hole 4. John had minder geluk, 
zoals op hole negen toen het hard begon te regenen 
tijdens zijn voorbereiding op een slag.  De 
volgende keer zal het zeker beter gaan. 
 
Dus terug naar het clubhuis om de kaarten 
zorgvuldig te controleren en in te leveren bij Chris. 
Koffie, borreltjes en hapjes werden ook besteld.  
Toen was het wachten op de bekendmaking van 
het resultaat.  Met 40 punten weet je dat je goed 
geplaatst zal zijn en dat winnen een mogelijk is, 
maar wij hebben al een aantal winnaars gehad met 
meer dan 40 punten.  En dan is het bekend, Jan 
van Braam derde met 37 punten, Arend Reinink 
tweede met 38 punten en je bent de winnaar, een 
prachtig moment.  De SRTCA Cup staat nu op de 
schoorsteen en zal er voor zorgen dat ik een jaar 
lang deze dag niet vergeet. 
 
Tot slot wil ik deze gelegenheid gebruiken om 
Anneke en de rest van de wedstrijdcommissie te 
bedanken voor de organisatie van de wedstrijd.  
Het was een uitstekende dag op Waterland. 
 
Tot de volgende keer op Flevoland, Graham. 
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Uitslagen 
Waterland 12 juni 2004 

 
  Stableford Pin High 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Graham Rudrum 
Arend Reinink 
Jan van Braam 
Chris Whincup 
Ger van Velzen 
Hans Visser 
Margareth Koppes 
Ranjit Sangha 
Jan Peter van Seters 
Parminder Sangha 
Annemarie Kiene 
Henry Kuijper 
Suzanne Hilgenkamp 
Ineke van den Dries 
Yvonne Heezius 
John Kiene 
Duco Bodt 
Elly Vermeij 
Gerda Hogenes 
Rob Heezius 
Jan Snoeks 
Haris Djojosepoetro 
Han Baarslag 
Chris van Gaans 
Ingrid Duran 
Nanne de Vries 
Anneke Rijper 
Willem Vermeij 
Julia de Vries 
Ton Hogenes 
Jaap van der Eems 
Astrid Snoeks 
Willem Mooij 
Henk Korevaar 
Peter van der Heijden 
Kees de Vries 
Ignace van dommelen 
Wilma Kampschoer 
Piet Slaman 
Victor Liew 
Pauline van Gaans 
Manuel Soudant 
Andre Smit 
Paula van Schaik 
Erik Trommelen 
Anneke Schelvis 
Jan Hollenberg 
Sybrand Ykema 
Reinoud Kil 

40 
38 
37 
37 
36 
34 
34 
33 
33 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
20 
17 
17 
16 
12 
5 

25 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
Birdies: (7)     Best Bruto Score – 84 
Graham Rudrum (3)    Arend Reinink 
Han Baarslag     Parminder Sangha 
Arend Reinink     Grahama Rudrum 
Parminder Sangha 
Ger van Velzen 
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Neary: Graham Rudrum    Longest Drive Heren: Duco Bodt 
Longest Drive Dames: Astrid Snoeks 

 
Wedstrijd Slochterbaan 
 
1. Johan Romate 50 pts 
2. Gert List Nielsen 38 pts 
3=. Roel Bastings 24 pts 
3=. Marianne de Jongh 24 pts      Chris Whincup 

 

 
 

UITNODIGING 
 

St Nicolaasga  
 

vrijdag 23 juli 
 

Beste Golf(st)ers 
 
Op vrijdag 23 juli wordt de 6e wedstrijd gehouden 
om de 
 
Oliekan Trofee 
 
 
Leden in het bezit van GVB/EGA handicap of 
baanpermissie kunnen zich aanmelden voor 
deze wedstrijd.  
Het maximale aantal deelnemers voor deze 
wedstrijd is 60. De eerste 60 aanmeldingen 
zullen gehonoreerd worden. De overige 
aanmeldingen zullen in volgorde van 
binnenkomst op een wachtlijst worden 
geplaatst. 
 
De wedstrijdleider is Martin Scholten, 
geassisteerd door Chris Whincup. 
 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 juli bij: 
 
Martin Scholten 
020-3464067 fo 06-28413665 
Email: martin.scholten@sociale-
dienst.amsterdam.nl 

 

UITNODIGING 
 

Hoge Dijk  
 

donderdag 19 augustus  
 

Beste Golf(st)ers 
 
Op donderdag 19 augustus wordt de 7e wedstrijd 
gehouden om de 
 
Bang On Trofee 
en de  
Mooi Weer Trofee 
 
Leden in het bezit van GVB/EGA handicap of 
baanpermissie kunnen zich aanmelden voor 
deze wedstrijd.  
Het maximale aantal deelnemers voor deze 
wedstrijd is 60. De eerste 60 aanmeldingen 
zullen gehonoreerd worden. De overige 
aanmeldingen zullen in volgorde van 
binnenkomst op een wachtlijst worden 
geplaatst. 
 
De wedstrijdleider is Anneke Schelvis, 
geassisteerd doorGer van Velzen. 
 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 11 
augustus bij: 
Anneke Schelvis 
020-6302896 
Email: anneke.schelvis@shell.com 
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Extract uit “Private Eye” – 11 juni 2004 
 
At last a major breakthrough in the war against terrorism: a press release from the coalition forces’ 
HQ in Afghanistan reveals that Kabul Golf club is now open for business for the first time since the 
1970s. Experts have cleared the 18-hole course of landmines, artillery pieces, multiple-rocket 
launching systems and abandoned Soviet tanks. 
Golf, we learn, “will bring the country back to the days of democracy” by teaching players “a sense 
of tolerance, patience and hard work”. Turning swords into ploughshares – or, rather, mashie 
niblicks – is apparently integral to the US army’s disarmament plan. The club’s professional, 
Mohammed Afzal Abdul, claims that “troops of a local commander, Mullah Ayzat, have already 
turned in several weapons”. 
But will they remember to replace the divot?                                           Sent in by Chris Whincup 
 
 
 

 
 
 
 

AGV Shell heeft recentelijk een bijdrage van de  
“Handen te Kort”  

fonds van Shell ontvangen 
 

 
 
 Steun van vrijwilligers 
 
 Op vrijwilligers kun je bouwen. Hun inspanning is goud waard. Zonder hen kom je  

al gauw handen te kort.  
Eén van uw vrijwilligers werkt bij Shell in Nederland. Dat waardeert Shell zeer. Want  
juist maatschappelijke of sociale inzet maakt onze medewerkers completer en meer  
betrokken. 
Het Shell Vrijwilligersfonds, dat donaties doet, helpt daarom uw club όόk graag een handje. 

 
www.shell.nl 

 
 


