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From Out of Bounds

I

k had eigenlijk gehoopt dat
het niet nodig zou zijn, maar
de huidige omstandigheden
dwingen mij ertoe om u in te
lichten. Datgene wat ik u te
melden heb zou wel eens de
grootste verandering voor onze
vereniging kunnen zijn sinds de
oprichting.
Volgend jaar vieren we als
vereniging ons derde lustrum.
Sinds de oprichting hebben we
een nauwe band met golfbaan
Waterland opgebouwd. Voor
zowel Waterland als onze
vereniging geldt dat we door de
jaren heen een enorme
ontwikkeling hebben
doorgemaakt.
Het is echter de mening van het
bestuur, en wordt overigens door
menig lid onderstreept, dat de
ontwikkeling van onze vereniging
en die van Waterland niet meer zo
harmonieus is als we zouden
willen. Dit laatste is een
eufemisme, want wat ik bedoel te
zeggen is dat Waterland een
onbehoorlijk beleid voert en ons
met de rug tegen de muur dreigt
te zetten - een onbegrijpelijke
houding waarbij de klant nar in
plaats van koning is.
Zonder in detail te treden hoef ik
maar een paar trefwoorden te
noemen en u weet waar ik het
over heb: conditie van de baan,

oefenfaciliteiten, een Pro die geen
GVB examens meer aanvraagt
(dit kunnen we terug kopen, is het
voorstel van Waterland), de
horeca, de
prijsverhogingen.....enz. Het
totale pakket waar wij als
vereniging op een profesionele
manier vorm aan geven, dreigt
door Waterland te worden
ondermijnd, of heeft de intentie
om er financieel gewin uit te
halen.
Bovenstaande irritaties komen
voor u wellicht niet als een
verassing. Wat misschien wel als
een verassing komt is dat het
bestuur sinds enkele maanden
actief alternatieven voor
Waterland onderzoekt. Het gaat er
dan om dat onze ZAC activiteiten
verplaats worden naar een andere
golfbaan. Aangezien de voorkeur
voor een lokatie in Amsterdam
uitgaat zijn deze alternatieven
overigens dun bezaaid.
Ik had deze discussie graag op
een ander (later) tijdstip met u
willen voeren, maar recente
ontwikkelingen zorgen voor een
vervroegde bewustwording. Op
dit moment zijn er al
onderhandelingen met de Hoge
Dijk om tot een financiële
overeenstemming te komen.
Tevens zijn we in gesprek met het
ASV om een toekomstige
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financiële basis te garanderen. Als we binnenkort
overeenstemming kunnen krijgen over ons totale
budget zou een vervroegde overstap naar de Hoge
Dijk zeer wel tot de mogelijkheden behoren.
Deze overstap zou dan al in 2005 werkelijkheid
kunnen worden. Ik realiseer me tegelijkertijd dat er
ook emotionele overwegingen een plaats zullen en
moeten krijgen. Want onze ZAC avond zal dan
naar de donderdagavond verhuizen, om maar iets
te noemen. Maar het bewaken van kwaliteit en het
waarborgen van een gezonde toekomst voor onze
vereniging zie ik als een van de belangrijkste taken
van het bestuur.

Ik hoop dat u samen met ons deze discussie wilt
voeren en verontschuldig mijzelf dat u pas zo laat
in het seizoen wordt geinformeerd. De gesprekken
met Waterland worden nog steeds gevoerd, maar
als er geen vooruitgang wordt geboekt lijkt een
overstap, al dan niet te zijner tijd, onafwendbaar.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij ieder lid
van het bestuur terecht. Opdat wij nog lang van het
''leukste spelletje dat er is'' mogen genieten.
Erik Trommelen

Golfweekend in de Ardennen

V

rijdag 10 september was het zover, we
konden afreizen naar Marche en Famenne
om daar heerlijk te gaan golfen op de
mooie banen van Durbuy en Five Nations
met een 32 tal AGV Shell leden.
Vrijdag was het prachtig weer en na een goede reis
zijn we die middag op het terras van het hotel
beland en al snel werd de groep steeds groter.
Tijdens het diner werd de indeling de van de
Koppel-wedstrijd bekend gemaakt.
De starttijd op zaterdag was om 12.30 uur.
Het was gezellig druk bij de afslag op de eerste
hole terwijl en de eerste flight de druk goed kon
weerstaan. De ballen vlogen in de goede richting
door de lucht, van de berg, naar de hole.
De rest volgde in de buggy's en in de laatste 3
flights waren de lopers ingedeeld.

Hier is iedereen in de buggy gestapt omdat de
afstanden tussen de holes groter is en de baan wat
zwaarder dan op Durbuy.
Het weer is beiden dagen goed geweest. Twee
kleine buitjes kon de pret niet drukken, zowel het
hotel als het eten was goed.
Terugkijkend op een gezellig weekend, bedankt
allemaal en tot de volgende Shell reis in september
2005 naar Ahaus, Duitsland.

De uitslag :
1e
Ineke en Erik
67 stableford pt,
2e
Fred en Jan Peter
65
"
"
3e
Graham en Richard 60
"
"
Julia en Nanne
60
"
"
Elly en Willem
60
"
"
Birdies waren er voor Haris en Martin.

D

De volgende dag vroeg op om op tijd bij Five
Nations te zijn (start om 09.30 uur) Bij de start een
uitgebreide preek van de marshall voor het gebruik
van de baan, iedereen moest zijn pitchvork laten
zien.

Willem Vermeij

e routeplanner gaf 3 uur en 17 minuten
aan. Als we dus om 13 uur vertrekken zijn
we er om 17 uur wel. Dat ging dus echt
mis bij Antwerpen. De ring stond bij de
splitsing voor de Singel al vast en daarom de
Singel genomen. Een verkeerd besluit. Bijna een
uur over de oude ring rond Antwerpen gedaan en
dus rond 18 uur aangekomen in Marche.
Gelukkig nog tijd om op te frissen en ons te
vervoegen op het gezellige terras als voorbereiding
op het diner.
Zaterdag met Ria en Wim op Durbuy gespeeld.
Anneke speelde steeds beter, maar Berry leek het
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golfen weer te moeten leren. Het gebruik van een
buggy op deze baan is eigenlijk (achteraf) af te
raden. Je moet heen en weer lopen, je hebt niet
altijd de goede stokken bij je. Dan gebruik je, om
geen tijd te verliezen soms een verkeerde en je
staat niet altijd bij je maatje bij het afslaan om te
kijken waar de bal heen vliegt.
Daarnaast blijk een buggy ook een heel gevaarlijk
ding. Vooral als het geregend heeft, de schoenen
van de bestuurder wat glad geworden zijn, van de
rem afglijdt en op het gaspedaal terecht komt. Dat
is niet zo erg behalve als Anneke net toevallig
voor die kar staat.
Zij werd dan ook langs de voorkant gelanceerd en
kwam met een hoop blauwe plekken en een opgezwollen voet van de baan. Het had trouwens
veel erger kunnen aflopen. Geluk bij een ongeluk.

Het diner was weer heel gezellig en de kleine
oogjes bij het ontbijt spraken weer boekdelen.
Met Ria en Piet gezellig Five Nations op. Berry
vindt deze baan makkelijker dan Durbuy (hoewel
niet aan zijn resultaat te merken).
Kortom na ca. 5 uur golfen zat het er weer op en
na een drankje besloten we nu over Luik te gaan.
Dat ging zowaar zeer snel. Zelfs geen file in
Maastricht.
Anneke en Berry

Marche
10 september was het weer zover: afreizen
richting Marche-en-Famenne. Na vorig jaar waren
de verwachtingen hooggespannen: Zou het dit jaar
weer net zo leuk worden als vorig jaar ? Na een
voorspoedige trip (zelfs bij Antwerpen liep het als
een trein) kwamen we al rond de middag bij
Quartier Latin aan. Snel de spullen uitpakken en
even Marche doorwandelen. Nou is dat wandelen
natuurlijk snel klaar, zo groot is Marche nou ook
weer niet. Dus vervolgens het terras opzoeken en
aan een van de vorstelijke drankjes beginnen.
Nadat het hele stel bij stukjes en beetjes was
binnengedruppeld gingen we gezamenlijk aan
tafel.
De volgende dag de ronde op Durbuy. Toch weer
indrukwekkend zodra je bij de eerste afslag de
baan inkijkt. En verderop wordt het al niet minder.
Een aantal spelers had besloten om het zonder
buggy te doen, maar wij waren blij dat we toch
weer voor gemotoriseerd vervoer hadden gekozen.
Na een geslaagde dag weer gezellig samen
gedineerd.
Op zondag vroeg uit de veren om ook de ronde op
Five Nations te lopen/rijden. Alweer een prachtige
dag, nu met pruttel-karretjes over een net nog iets
mooiere baan (zeker nr 13).
Na alweer een prettige dag voldaan aan de
terugreis begonnen. Onderweg in België nog even

volgetankt (het getal was niet 3 !!) en nu, dit keer
via Luik, terug op huis aan.
We kunnen terugkijken op weer een uiterst
geslaagd weekend in het Belgische. De commissie
heeft er weer een dijk van een happening van
gemaakt. Enorm bedankt, het was groots.

Ria & Piet

Grapje.........
The regular Saturday morning foursome teed off
on time as usual. On the second hole Joe noticed
a funeral procession going by and stopped, took
off his cap, held it by his heart and bowed his
head.
His playing partners noticed and complimented
Joe on his thoughtfulness.
“She was a good wife to me for 40 years”, said
Joe.
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Shell World Wide Golf Tournament

I

eder jaar rond half september wordt het Shell
World Wide Golf Tournament gespeeld. Dit
jaar werd de Nederlandse voorronde op vrijdag
19 september j.l. gespeeld op golfbaan de
Gelpenberg in Aalden, Drenthe.
Werknemers van Shell, de NAM, hun partners,
gepensioneerde werknemers en hun partners
kunnen hieraan deelnemen en hadden zich dan ook
in groten getale (ruim 120) aangemeld. Er wordt
behalve om de NAM-mashie (de hoofdprijs: een
soort Bang-On trofee: een houten club met metalen
labels waarop de namen van de winnaars staan
vermeld), gestreden om een plek in de
wereldfinale. Deelnemers worden in vier
categorieën ingedeeld: dames hcp 0 t/m 18 en 19
t/m 36, heren hcp 0 t/m12 en 13 t/m 28. Iedere
categorie heeft drie prijzen, maar de NAM-mashie
gaat naar de speler/speelster met het grootste
aantal Stablefordpunten, ongeacht de categorie, bij
gelijke score wint de laagste handicap.
Omdat Drenthe toch wel een eindje rijden is en wij
bepaald geen ochtendmensen zijn (en omdat Jan &
Astrid Snoeks bij een vorig toernooi ’s-morgens
eindeloos in de file hadden gestaan), zijn wij
donderdagavond al naar het in de buurt gelegen
Westerbork afgereisd. We hebben ons culinair
lekker laten verwennen in het plaatselijke Golden
Tulip hotel en togen volgende morgen vrij relaxed
naar de golfbaan.
Na het afdragen van de deelnemerskosten (€ 75,pp incl. greenfee en eten, plus twee ballen),
stortten we ons op de koffie met Drentse
krentenwegge en kwamen we bij het bestuderen
van de scorekaart tot de conclusie dat we op de
Geldpenberg een riant aantal slagen meekregen (3
meer dan bijvoorbeeld op Five Nations of
Durbuy)! Op de startlijst ontdekten we de namen
van Graham Rudrum, Jan Peter van Seters en
Manuel Soudant, die we kort daarna tegenkwamen
bij de koffietafel. Ook de van SRTCA afkomstige
Bim Pannenborg was aanwezig om zijn titel te
verdedigen. Hij was vorig jaar niet alleen winnaar
van de NAM-mashie, maar ook van de
wereldfinale die toen in het Verenigd Koninkrijk is
gespeeld.
We draaiden warm op de driving range (met gratis
ballen) en vertrokken ieder naar onze eerste

afslagplek om kennis te maken met de andere
flightgenoten. Erik startte op tee 10 en ik op tee 1.
Het was prachtig golfweer: een lekker zonnetje,
een klein briesje en de temperatuur prima voor een
wandeling over de groene fairways. Mijn
flightgenoten waren de gepensioneerde John uit
Nieuw Zeeland, ooit in Nederland blijven hangen
na een tewerkstelling bij Shell Den Haag, zijn
golfmaatje Puk en Jan Chris (van Ravenswaay
Claasen) gepensioneerd en voormalig SRTCA”er.
Na een flitsend begin (20 Stablefordpunten over de
eerste acht holes) en fantasieën over een
eindoverwinning, stond ik na twee strepen op hole
9 en 10 weer met de voetjes op de vloer.
Uiteindelijk bleek ik het met mijn 34 punten toch
niet zo slecht gedaan te hebben en viel ik in mijn
handicap categorie zelfs in de prijzen. Ook Jan
Chris (36 Stf, hcp 12) mocht iets van de
prijzentafel uitzoeken. De overige
“Amsterdammers” (inclusief titelverdediger Bim)
zijn niet boven de 30 punten uitgekomen. De
eerste prijs was voor het eerst sinds heel veel jaren
veroverd door een dame (de naam is me even
ontschoten) die met een hele lage handicap 36
punten bij elkaar sprokkelde.
De door de NAM aangeboden borrel met
bitterballen smaakten prima, evenals het
traditionele Indonesische buffet.
Een aantal jaren geleden namen veel A.G.VShellers deel aan dit toernooi en wat mij betreft
maken we er volgend jaar een verenigingsuitje
van!
INEQE
P.S.
En dat zou de organisatie zéér verheugen, is
inmiddels duidelijk geworden. Vooral wat meer
deelname van wat ze noemen “active’s” zou
welkom zijn, want zo langzamerhand lijkt het wel
op een gepensioneerden-reunie, vernamen we van
Elisa Roos da Silva. Deelname aan de wereldfinale
is trouwens alleen maar te winnen door iemand die
in actieve Shell-dienst is, maar dit even terzijde.
Ook een leuke reden om volgend jaar met wat
meer AGV-Shell-leden (ja, helaas, voor introducéleden is deelname aan dit toernooi niet mogelijk)
mee te doen is dat het dan de 50e keer zal zijn dat
het toernooi georganiseerd wordt (of dat ook
betekent dat er wat extra’s gedaan wordt is nog
niet bekend, maar wie weet ….).
Dus, mocht Ineke’s enthousiaste verhaal je de
gedachte ontlokken “He, lijkt me best leuk om
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daar volgend jaar aan mee te doen”, laat je dan nu
al op de mailinglist zetten. Het toernooi vindt
meestal plaats op de derde vrijdag in september, en
in juni worden de uitnodigingen verstuurd aan
iedereen die op die lijst staat. Dat zijn in principe
mensen die al eens mee hebben gedaan, maar Elisa
heeft ons aangeboden ook de namen en adressen
op te nemen van leden die niet eerder deelnamen
maar wel geïnteresseerd zijn. Even voor alle
duidelijkheid: je naam op de mailinglist laten
zetten betekent niet dat je je ergens toe verplicht:

je krijgt dan alleen persoonlijk een uitnodiging
voor deelname aan dit toernooi thuisgestuurd en
pas daarna geef je je ook daadwerkelijk op.
Dus: naam en huisadres opsturen naar
Elisa.roosdasilva@shell.com, met de mededeling
dat je graag t.z.t. de uitnodiging ontvangt voor het
Shell World Wide Golf Tournament, en dan
maken we er volgend jaar echt een AGV-uitje van!
Paula

GEZIEN IN EEN GOLF CLUB
IN SCOTTSDALE, ARIZONA

Hole in One

H

et was stableford technisch gezien geen
top golfseizoen voor mij dit jaar, maar het
blijft toch altijd weer lekker om een
rondje te lopen. Bovendien ga je ook wel
een beetje wennen aan wat minder punten. Als het
maar niet minder dan 20 is en als je maar een paar
echt lekkere slagen gehad hebt, dan is je golfdag
toch weer goed. Bovendien kunnen de missers
toch ook leerzaam zijn.
Een paar lekkere slagen heb ik op de Nijmeegsche
gehad met zelfs dus 1 bijzondere: een hole in 1
over 145 meter up hill. Op het moment dat ik in
m’n swing zat voelde het al goed en was er een
goed contact en een mooie lift in de bal . Mijn
flightgenoten Chris en Han, genoten ook. Voor de
vlag bereikte hij de green. De bal rolde wat door
en ineens was hij verdwenen. “Het zal toch niet
waar zijn.” Han bood meteen aan om alvast even
snel met de buggy de heuvel op te rijden om even
te gaan kijken. “Hee Duuc, hij is helemaal
doorgerold over de green.” Ik sjokte gerustgesteld
verder omhoog en kreeg zicht op de green. Geen
bal te zien. Dus toch een ………..!!! Ja, dus.
Dit waren 5 stableford punten. !! (voor h.c.p. 36
zouden het zelfs 6 geweest zijn.) Ondanks mijn 5
punten voor deze hole was mijn eindscore toch
weer in de mid 20. Niet echt een reden om een
rondje voor de hele zaak te geven.

1. BACK STRAIGHT, KNEES BENT, FEET
SHOULDER WIDTH APART.
2. FORM A LOOSE GRIP.
3. KEEP YOUR HEAD DOWN.
4. AVOID A QUICK BACK SWING.
5. STAY OUT OF THE WATER.
6. TRY NOT TO HIT ANYONE.
7. IF YOU ARE TAKING TOO LONG, PLEASE
LET OTHERS GO AHEAD OF YOU.
8. DON’T STAND DIRECTLY IN FRONT OF
OTHERS.
9. QUIET PLEASE…WHILE OTHERS ARE
PREPARING TO GO.
10.DON’T TAKE EXTRA STROKES.
WELL DONE - NOW FLUSH THE URINAL,
GO OUTSIDE, AND TEE OFF
H. Kuijper

DUCO
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Uitslag
Tee-Time Trofee
(Rijk van Nijmegen, 3 oktober 2004)
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
50
51
52
53
54

Jan Paul Couwenberg
Willem Vermeij
Arend Reinink
Ton Hogenes
Ineke van den Dries
Yvonne Heezius
Chris Whincup
Margareth Koppes
Jan van Braam
Jan Peter van Seters
John Kiene
Ger van Velzen
Ingrid Djojosepoetro
Jaap van der Eems
Erik Trommelen
Willem Mooij
Elly Vermeij
Hans Visser
Wim Huysen
Astrid de Haas
Manuel Soudant
Duco Bodt
Haris Djojosepoetro
Roel van Iperen
Joke Driessen
Lia Cornelisse
Nanne de Vries
Arthur Echter
Graham Rudrum
Peter Burgman
Han Baarslag
Julia de Vries
Annemarie Kiene
Gerda Hogenes
Rob Boelhouwer
Rob Heezius
Wim Hoogenboom
Kees de Vries
Ignace van Dommelen
Anneke Kuijper
Pauline van Gaans
Wilma Kampschoer
Wilma Whincup
Piet Kil
Parminder Sangha
Chris van Gaans
Paula van Schaik
Anneke Schelvis
Hans van der Horden
Piet Slaman
Henry Kuijper
Ranjit Sangha
Berry Kuijper
Ria Kil

Stableford
38
36
33
33
32
31
31
31
30
30
29
29
29
29
28
28
28
28
27
27
26
26
26
26
26
26
25
24
24
24
24
24
23
23
23
23
22
22
22
22
22
20
19
19
18
17
17
17
16
16
14
13
9
5

Pin High
25
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Eagle: (1)
Duco Bodt (hole-in-one)

Best Bruto Score – 86
Jan Paul Couwenberg

Birdies: (6)
Wim Hoogenboom (2)
Jan van Braam
Jan Paul Couwenberg
Ton Hogenes
Arend Reinink

Neary: Elly Vermeij
Longest Drive Dames: Yvonne Heezius
Longest Drive Heren: Jan Paul Couwenberg
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"Van de € meester:
Als het goed is hebben de leden met een
homeclub naast AGV Shell,
in september het bedrag van 18 €/pp ontvangen
van ASV Shell (NGF bijdrage).
Zo niet, melden svp. Roel van Iperen."
Groetjes, Roel

In verband hiermee verzoek ik jullie dus dringend
om wijzigingen aan mij door te geven, zoals:
- lidmaatschap bij een andere golfclub, ect.
aanpassing home-club, ed.,
- adreswijziging (als je in de loop van 2004
verhuisd bent en me dat nog niet hebt laten weten),
- Q-kaarten z.s.m. inleveren, als je na de
slotwedstrijd nog ergens een Q-kaart loopt (in elk
geval de score direct per e-mail melden zodat die
verwerkt kan worden).
Ik hoop op jullie aller medewerking in deze; dat
maakt voor mij (en de handicap-commissie) de
toch al drukke december periode een beetje
makkelijker.
Paula van Schaik, secretaris

Mededeling van het
secretariaat:
Het AGV-golfseizoen is bijna afgelopen, en ook
het jaar 2004 duurt niet erg lang meer. Daarmee
naderen weer een hoop administatieve
plichtplegingen, en in verband daarmee wil ik even
jullie aandacht vragen voor het volgende:
Volgens de A.S.V. S.H.E.L.L. huisregels loopt het
lidmaatschapsjaar van 1 januari t/m 31 december.
Een ieder die zijn/haar lidmaatschap wenst te
beëindigen, moet dat vóór 30 november kenbaar
maken. Degenen die op het SRTCA terrein (of een
andere Shell-locatie) werken, kunnen dat
rechtstreeks doen bij het ASV middels het aan/afmeldings-formulier op de ASV website.
Degenen die geen toegang hebben tot het Shellweb kunnen hun lidmaatschap beëindigen door
een berichtje te sturen naar het club secretariaat
(AGV-sec@xs4all.nl), dan wordt het vandaaruit
doorgegeven aan de ASV administratie.
Wat betreft de “eindejaars-procedure” van de
NGF, is het van belang dat alle wijzigingen in
persoonlijke omstandigheden, lidmaatschappen,
handicap etc. ook bekend zijn tegen eind
november, zodat we in december de gegevens die
nodig zijn voor de 2005 kaartjes in orde kunnen
maken en naar de NGF sturen.

Geboren:
Wouter Hendrik
(zoon van Jeroen en Janet Bolk)

Geslaagd voor GVB
Gert List Nielsen

Ledenbestand
Nieuwe AGV leden:
Tiny Sennema
Welkom bij de AGV Shell!!
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