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Uw verslagen, reisverhalen, 
overzichten, avonturen, roddels, 
kortom: uw kopij is van harte 
welkom bij de redactie. 
 
Sluitingsdatum voor de  
eerstvolgende Tee-Time is: 
 
 4 april 2005 
 
  
 
  

HEeft u er al een beetje zin 
in? 
 
De dagen worden weer 

langer en met de winter wil het 
eigenlijk ook niet echt vlotten, 
dus kom maar op met die lente. 
 
In de eerste ‘From Out of 
Bounds’ van het jaar zal ik geen 
complexe beschouwingen 
houden, maar gaat het over aardse 
zaken. Informatie die nuttig, 
noodzakelijk en nieuw is; in die 
volgorde. 
 
Nuttig. 
De overstap van de ZAC van 
Waterland naar de Hoge Dijk, van 
woensdagavond naar 
donderdagavond, zal ondertussen 
wel bij iedereen tot in de hipofyse 
zijn doorgedrongen. De afspraken 
tussen Hoge Dijk en AGV-Shell 
zijn gemaakt en alles staat 
opgelijnd om van acquit te gaan. 
Het enige nadeel waarover ik 
eerder schreef is de toegenomen 
reistijd vanaf het Lab; de golfbaan 
ligt naast het AMC in Zuid-Oost. 
Wat wij niet konden bevroeden 
destijds is dat het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat het nodig 
acht om uitgerekend dit voorjaar 
en deze zomer reparatie 
werkzaamheden uit te voeren. 
Nou èn, hoor ik u zeggen, dat 
doen ze wel vaker. Jazeker, maar 
hier wordt zo ongeveer de hele 
route van Lab naar de Hoge Dijk 
bepoteld. Het is dus nuttig om te 
weten dat dit voorjaar 
werkzaamheden aan de A10 en de 

A9, de Gaasperdammerweg, 
aanvangen. Het is ook nuttig om 
te weten dat u deze informatie op 
onze website kunt vinden, als ook 
de alternatieve routes van het Lab 
naar de Hoge Dijk.  
 
Noodzakelijk. 
De discussie over het lopen van 
Q-kaarten is nog steeds in volle 
gang. Belangrijke reden voor deze 
discussie, naast het creëeren van 
een eerlijke competitie, is het 
verschil dat nu bestaat tussen 
leden met een clubhandicap en 
diegenen met een EGA-handicap. 
Om tot de noodzakelijke ‘gelijke 
kappen’ te komen is er voor het 
komende seizoen het volgende 
besloten: Iedere deelnemer(ster) 
aan een wedstrijd heeft de 
keuze/vrijheid om een non-
Qualifying kaart te lopen. Hij/zij 
dient dan met grote letters NQ op 
de kaart te schrijven. EGA-
handicappers die wel een Q-kaart 
lopen plakken een sticker, terwijl 
club-handicappers voor hun Q-
kaart niets hoeven te plakken. 
Echter, er zal wel een NQ 
registratie plaatvinden die u kunt 
terugvinden in de uitslag van de 
wedstrijd en in het Pin High 
klassement. 
 
Nieuw. 
In deze Tee-Time vind u de 
uitnodiging om u in te schrijven 
voor het jaarlijkse golf-reisje van 
de AGV-Shell verzorgd door Pin 
High. U kunt direct reageren of de 
electronische versie afwachten 
waarbij u zich via een reply kunt 
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aanmelden. Belangrijkste 
informatie die we u willen 
verschaffen is de datum waarop 
het plaatsvindt en de tijd die u 
gegund is om na te denken of u 
mee wilt/kunt. Wat nieuw is, is de 
lokatie waar we dit jaar naar toe 
gaan: Ahaus, Duitsland, net over 
de grens bij Enschede. 

Ik had laatst een pak rijst of zoiets 
in mijn handen en trof daar een 
tekst aan met ongeveer de 
volgende strekking: ‘een dwaas 
doet wat hij niet laten kan; een 
wijze laat wat hij niet kan’. Heel 
even dacht ik toen aan golf en 
vroeg me af wat de diepere 
betekenis van dat zinnetje kon 
zijn!  

 
Veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is 
 

Erik Trommelen 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Lessen op de Hoge Dijk 

 
Met ingang van 24 maart 2005 zal de clubavond van de A.G.V. Shell gehouden worden op de 
donderdagavond op golfbaan de Hoge Dijk, Abcouderstraatweg 46 in Amsterdam-ZO.  
Hieronder een overzicht van de afspraken die met golfbaan de Hoge Dijk en het Golfoefencentrum 
Amsterdam Zuidoost (GAZ) m.b.t. lessen en oefenronden zijn gemaakt.  
 
De golfschool 
Op de Hoge Dijk heet:  
Golfoefencentrum Amsterdam Zuidoost,  
email: gaz@asd-zuidoost.demon.nl  
Internet: www.golfles.net  
Tel. 0294-288142.  
De groepslessen Voor A.G.V.-Shell leden is met ingang van 31 maart (tot en met 19 mei 2005) een eerste 
serie groepslessen op donderdagavond om 17.00 en 18.00 uur afgesproken. Na deze serie worden nieuwe 
afspraken gemaakt over vervolgseries.  
Een serie groepslessen bestaat uit 8 lessen van 50 minuten met maximaal 6 personen. De lessen worden altijd 
op donderdagavond gegeven. De eerste groep heeft les om 17.00 uur, de tweede groep om 18.00 uur.  
U kunt zich voor groepslessen aanmelden bij de trainingscommissie. Zij zorgen voor de aanmelding en de 
afspraken met het GAZ. Het GAZ zorgt voor de groepsindeling en probeert zo veel mogelijk op sterkte in te 
delen. Kosten van een serie lessen bij deelname van 6 personen bedraagt € 86,- per persoon. De A.G.V.Shell 
subsidieert € 20,- p.p. per jaar voor beginnende golfers (tot GVB). De lessen worden vooraf door de 
penningmeester van de A.G.V. Shell betaald en door hem van de leden teruggevorderd.  
Per groep is een groepshoofd verantwoordelijk voor de communicatie tussen de groep en het GAZ. Als de 
reguliere pro verhinderd is, zorgt het GAZ voor een vervanger. Mocht er onverhoopt geen vervanger zijn en er 
moet een les geannuleerd worden, dan wordt de les op een andere dag ingehaald (overdag of in het weekend). 
Wanneer een speler te laat is voor een les, kan hij zich niet aansluiten bij een volgende les. Het is mogelijk 
(tegen borg) een golftas en clubs te lenen van het GAZ.  
Privé-lessen Privé-lessen kunnen rechtstreeks via de golfsite van het GAZ www.golfles.net per ½ uur geboekt 
worden. Kosten per les € 22,-. De lessen worden bij voorkeur op donderdagavond gegeven, maar kunnen in 
overleg ook op een andere dag plaats vinden. Het is mogelijk (tegen borg) een golftas en clubs te lenen van 
het Golf-oefencentrum.  
Baanpermissie Wanneer de pro van mening is dat een speler voldoende niveau heeft (men dient bij een 
proefronde op de Abcoude baan een aantal holes in dubbel-par te spelen en voldoende regelkennis te tonen), 
krijgt de speler baanpermissie. De speler krijgt een pasje voorzien van pasfoto. Baanpermissie wordt 
afgegeven voor een beperkte periode en is alleen geldig op de Abcoude baan (de 9 holes par 3 en 4 van de 
Hoge Dijk). Spelers die baanpermissie hebben, dienen zich als A.G.V.-Shell baanpermissiehouder te laten 
registreren bij de receptie van de Hoge Dijk.  
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Starttijd reserveren A.G.V. Shell-leden kunnen op de donderdagavond kosteloos op de Abcoude baan 
spelen. Er zijn starttijden gereserveerd om 17.00, 17.10, 18.20 (voor degenen die van 17.00-18.00 les hebben) 
en 19.20 uur (voor degenen die van 18.00-19.00 les hebben). Je kan je aanmelden via uitnodiging die je van 
de ZAC-commissie toegestuurd krijgt. Je kunt je tot uiterlijk dinsdag aanmelden voor een bepaalde starttijd, 
daarna worden de vrije plaatsen  
H:\Golf\trainings cie\Lessen HD algemeen.doc H:\Golf\trainings cie\Lessen HD algemeen.doc  
teruggegeven aan de Hoge Dijk. De A.G.V. Shell betaalt greenfee per inschrijving dus is het belangrijk dat je 
je op tijd afmeldt, als je verhinderd bent!  
Regelkennis Uiteraard zal de A.G.V. Shell ook in 2005 een regelavond verzorgen en bij de TC kan een 
videoband met uitleg over de golfregels geleend worden. Ook het GAZ organiseert regelavonden. U wordt 
hierover nog nader geïnformeerd. Op de website www.gvbexamen.nl kunt u uw regelkennis testen en 
proefexamens maken.  
Golfclubs De A.G.V. Shell beschikt over een aantal draagtassen met golfclubs die op de clubavonden door de 
leden gebruikt mogen worden. De sleutel van de locker waarin het materiaal is opgeslagen, is verkrijgbaar bij 
de leden van de trainingscommissie. Daarnaast kunnen leden (tegen borg) een golfset lenen van het GAZ.  
GVB-aanvraag Wanneer de pro van mening is dat de speler klaar is voor het GVB-examen, zorgt de pro er 
voor dat de speler GVB-examen kan doen. Het praktische deel van dit examen wordt afgenomen op de 
Abcoude baan van golfbaan De Hoge Dijk.  
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je uiteraard contact opnemen met de leden van de trainingscommissie.  

Amsterdam, februari 2005  
Piet Slaman Chris van Gaans Ineke van den Dries Ton Hogenes  

 
 
This information is also available in English, see our website www.agv-shell.nl 

 

 
 
 

Nieuwe leden 
 

Jules en Karin Croonen 
Loes Immink 

Anja Berg 
 

Welkom bij de AGV Shell!! 
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Speciale aanbieding voor AGV-Shell 
 
 

************** AHAUS  **************** 
 
 

 Land / Streek   Duitsland / Münsterland 
 Hotel    Hampshire Ahaus Golfhotel 
 Aantal deelnemers  min. 40 deelnemers 
 Periode    vrijdag 2 tot zondag 4 september 2005 
 Accomodatie   17 x 2-persoonskamer & 6 x 2-persoonskamer voor alleengebruik 
 Aantal nachten   2 nachten 
 Verzorging   logies & ontbijt, 2 x 4-gangendiners en 2 lunchpakketen 
 Greenfees   2 greenfees 
     03-09-05 Ahaus Golfclub  vanaf 13:00 uur 
     04-09-05 Ahaus Golfclub  vanaf 08:00 uur 
      (genoemde tijden onder voorbehoud) 
 
 Prijs    € 229,-  per persoon * 
     * inclusief weekend toeslag GF 
 
 Extra    toeslag 1 pers. kamer € 20,- per nacht 
     (Administratiekosten € 20,- per factuur – streven is 1 factuur) 
      
 
Toelichting: 
Deze offerte is gebaseerd op minimaal 40 deelnemers.  
Als we die deelnemers halen dan verzorgt de WCie natuurlijk een keurig wedstrijdprogramma. 
Deze aanbieding komt z.s.m. ook nog per e-mail naar u toe, u kunt dan simpel reageren d.m.v. een replytje. 
Alle aanmeldingen moeten uiterlijk per vrijdag 22 april 2005 binnen zijn. 
Deelnemers moeten minimaal in bezit zijn van GVB. 
Degenen die niet beschikken over een doorlopende annuleringsverzekering wordt aangeraden deze bij de reis 
te boeken, kosten ca 5.5% van de reissom. 
In de e-mail wordt nog duidelijk aangegeven welke gegevens we van u willen hebben. 
 

W.Vermeij@vumc.nl 
Willem Vermeij 
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Uitnodiging 
 
Alweer de hoogste tijd om uit de winterslaap te ontwaken. 
 
Op vrijdag 1 april spelen we vanaf 11.30 uur op golfbaan Prise d’Eau de openingswedstrijd om de  

 
Wake-Up Trofee 

 
Leden in het bezit van GVB of EGA handicap kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd. De maximaal 
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. 
Deelnemers die van plan zijn om niet Qualifying te lopen, gaarne dit doorgeven in Uw aanmelding. 
 
De wedstrijdleider is Chris Whincup, geassisteerd door Parminder Sangha. 
 
Aanmelden tot uiterlijk 25 maart bij: 
 
Chris Whincup 
020-6959502 of 06-55778882 
puremagic_52@hotmail.com 
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