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From Out of Bounds

D

e kop is er af.
De donderdagavond op
de Hoge Dijk is omarmd
alsof het de normaalste zaak
van de wereld is, terwijl de eerste
wedstrijdstatistieken ook reeds
geregistreerd zijn.
In het beoefenen van golf
onderscheiden we twee aspecten die
van elementair belang zijn, namelijk:
het fysieke en het mentale. Beiden
aspecten dienen, met het beschikbare
talent, eindeloos geoefend te worden
om tot volledige wasdom te kunnen
komen.
In het praten over golf geldt geen
enkele kwalificatie. Als u een mening
hebt dan geeft u die gewoon. Stuurlui
staan hier per definitie aan wal, en ‘het
gaat er niet om wat jij begrijpt maar
wat ik bedoel’, waarbij ik Cruijff maar
eens citeer. Waar ik naar toe wil, is het
meest veilige onderwerp van gesprek
in golf: de statistieken.
Statistiek is het ordenen, presenteren en
samenvatten van gegevens, geholpen
door frequentieverdelingen en het
berekenen van maatstaven voor ligging
en spreiding. Uiterst interessant zo’n
definitie, maar gelukkig voor ons gaat
de statistiek in de golfsport
voornamelijk over wie is de beste en
vooral wie heeft het meeste geld
verdiend. Aangezien de beste ook het
meeste geld verdient beperkt deze
statistiek zich tot één simpel rijtje.

niet de strijd plaats wie in het groene
jasje gehesen mag worden, maar wie
zich nr. 1 van de ‘Official World
Ranking’ mag noemen. Als u de
officiële sites hierover bezoekt waant u
zich in het land van de grootmeesters in
de statistiek. Door ‘wikken en wegen’
wordt plaats bepaald, terwijl er
uitgebreid wordt beschreven wat Tiger
moet doen om, in relatie tot wat
sommige andere doen, weer bovenaan
te komen. De huidige stand (3 april): 1.
Vijay Singh 2. Tiger Woods 3. Ernie
Els ..... en hoe zit het met onze jongens:
157. Maarten Lafeber 290. Robert-Jan
Derkesen 378. Rolf Muntz.
In de European Tour is de ‘Order of
Merit’ ook al lang weer van start
gegaan. Deze ranking houdt zich
voornamelijk met Euro’s bezig. De
huidige stand (3 april): 1. Erni Els
(€555000) 2. Retief Goosen
(€428000) 3. Ian Poulter (€344000)
.....en onze jongens: 30. Maarten
Lafeber (€116000) 84. Robert-Jan
Derksen (€32000) 114. Rolf Muntz
(€25000).
Bij de AGV-Shell is de ‘order of merit’
ook begonnen. De huidige stand (3
april): 1. Miriam Dries 2. Guy van
Iperen 3. Rob Baardolf......geen
prijzengeld, wel punten. The games
have begun....
Veel genoegen met het leukste spelletje
dat er is
Erik Trommelen

De reden om hierover te beginnen, is
de aanstaande Masters 7-10 april op
Augusta National. Hier vindt namelijk
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Samenvatting van de
Algemene Ledenvergadering
van 17 maart 2005

E

r was weer grote belangestlling voor de ALV; 41
leden waren present (en 23 hadden bericht van
verhindering gestuurd). Jan van Mourik, de
manager van de Hoge Dijk die aan het eind van
de vergadering kennis kwam maken, vond het wel
bijzonder. Golfclub Olympus (de club die op de Hoge
Dijk speelt), een vereniging met meer dan 1000 leden,
heeft meestal niet zo’n opkomst. Jan vertelde in het kort
over het ontstaan van golfbaan de Hoge Dijk, en zei heel
blij te zijn met onze komst (ook voor de horeca, want de
ervaring heeft geleerd dat verenigingen zoals de onze
voor meer eters zorgen dan de vaste thuisclub). De Hoge
Dijk is een drukke baan, en dat brengt met zich mee dat
de zaken er strak geregeld zijn, wat dus wel even wennen
voor ons zal worden want dat waren we van Waterland
niet zo gewend. Jan benadrukte echter dat het geen starre
organisatie is, en dat iedereen z’n best zal doen ervoor te
zorgen dat we tot een vruchtbare samenwerking zullen
komen.
Bij deze is het eind van de vergadering al beschreven,
maar er zijn natuurlijk tijdens de vergadering wel wat
vermeldenswaardige zaken aan de orde geweest.
1) Het bestuur blijft ongewijzigd
2) De kascontrolecommissie zal bestaan uit Elly
Vermeij en Nanne de Vries (Arend Reinink is
reserve)
3) Ook voor volgend jaar (2006) zal het ASV de
AGV contributie met 3 € verhogen
4) Onze verenigings ARBO-deskundige is Rob
Heezius
5) Er zijn geen wijzigingen in reglementen, maar
wat betreft de wedstrijden is er wel iets te
melden.
Voortaan kunnen ook leden met een
clubhandicap kiezen of ze een wedstrijduitlag
willen laten verwerken in hun clubhandicap of
niet. (Voorheen werd dat altijd gedaan, maar
een EGA-hcpper kan kiezen of hij wel een Qkaart loopt of niet. Om meer gelijkheid te
creëren mag iedereen nu kiezen.) Bij de
wedstrijduitslagen in de Tee Time zal worden
aangegeven of een score al dan niet “Q” is.
Verder wordt het lopen van zoveel mogelijk Q6) kaarten wel degelijk gestimuleerd; het streven is
volgens de H&R-cie ca. 10 Q-kaarten per
seizoen per persoon.
7) ZAC: iedereen die zich opgeeft wordt ook
daadwerkelijk aan de start verwacht; niet afmelden omdat het begonnen is te regenen. Wie
zich niet opgeeft heeft pech; er is geen vrije

ruimte om zomaar aan te komen lopen en
alsnog te starten.
8) Het 3e lustrum zal worden gevierd op zondag
28 augustus op golfbaan Spaarnwoude,
spelen/quiz met aansluitend buffet, eigen
bijdrage noodzakelijk, nadere info volgt z.s.m.
9) Het golfuitstapje naar Ahaus (2, 3 en 4
september) is volgeboekt (en er staan ook al
namen op de wachtlijst).
10) Erik schrijft een prijsvraag uit: Wie bedenkt een
pakkende zin voor de startpagina van de
website?
Paula van Schaik

Nieuwe leden
Frans Lacon
Hans Wijnbelt
Daniel Hendrich
Hellen Boot
Rob Baardolf
Martijn Manshande
Welkom bij de AGV Shell!!

Bril ‘vindt’ golfbal

A

msterdam – Goed nieuws voor de
beginnende golfer. Golfballen zijn duur en
golfspelers raken ze regelmatig kwijt door
afzwaaiers richting het bos of het hoge gras.
Een speurtocht naar de bal is dan het gevolg en die is
vaak tijdrovend., en bovendien lang niet altijd
succesvol. Met een speciale bril, de Visiball
Golfbalfinder, kunnen golfers de ballen nu
makkelijker terug vinden.
Een artikel hierover uit De Telefraaf van 9 maart
2005 wordt apart naar jullie toegestuurd.
Julia
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Uitslag wedstrijd Wake-up Trophy
Prise d’Eau 1 april 2005
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

Miriam Dries
Guy van Iperen
Rob Baardolf
Willem Mooij
Ger van Velzen
Manuel Soudant
Rob Heezius
Haris Djojosepoetro
Ton Hogenes
Huub Dries
Yvonne Heezius
Jaap van der Eems
Arthur Echter
Jan van Braam
Duco Bodt
Hellen Boot
Hans Visser
Willem Vermeij
Wim Huysen
Piet Kil
Ineke van den Dries
Astrid Snoeks
Anneke Rijper - NQ
Cock van der Hulst - NQ
Ignace van Dommelen
Parminder Sangha
Erik Trommelen
Ranjit Sangha
Gerda Hogenes
Fred van der Steen - NQ
Arend Reinink
Roel van Iperen
Han Baarslag
Jan van Schaik - NQ
Ria Huysen
Jan Peter van Seters
Elly Vermeij
Astrid de Haas - NQ
Jaap Bakkum
Paula van Schaik
Karin Croonen
Peter Burgman
Rob Boelhouwer
Chris van Gaans - NQ
Pauline van Gaans
Ria Kil
Ingrid Duran
Jules Croonen
Chris Whincup
Jan Snoeks
Wilma Whincup - NQ
Wim Hoogenboom
Martin Scholten

Stableford
41
40
37
37
36
36
35
34
33
33
33
33
32
32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
29
29
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
26
26
26
25
25
24
24
24
23
23
23
22
21
21
19
19
17
16

Pin High
25
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Best Bruto Score – 85
Arthur Echter
Birdy
Manuel Soudant
Neary: Longest Drive Dames: Astrid de Haas
Longest Drive Heren: Ger van Velzen

Niets is veranderlijker dan
golf.

S

oms is het toch echt een leuk spelletje, zoals
vrijdag 1 april in Tilburg bij Prise d ''eau.
Op donderdag avond 31 maart j.l. had ik een
feestje bij mij thuis met 6 vriendinnen, het
werd goed laat en ik dacht dat wordt nooit wat
morgen met golf! Dat is niets voor mij zo weinig
slaap.
Wat schets mijn verbazing, ik speelde de sterren
van de hemel en werd door mijn 3 mannen echt
gestimuleerd. Ik had het reuze naar mijn zin met
Haro, Manuel en Ton.
Haro bleef geduldig na iedere afslag op mij
wachten zoals het hoort maar dat heeft me wel

goed gedaan. Mijn 3 mannen zagen het helemaal
met mij zitten, zo van die put is een eitje voor
Miriam en welja hoor van grote afstand rolde mijn
bal erin.We liepen allemaal wel goed en het weer
was fantastisch.Ik heb genoten van de mooie baan.
Na afloop verbaasde ik me over mijn score 41
punten,een geweldige prestatie voor mij.Dat wordt
dus lekker 2,5 punten zakken.
Tot mijn verbazing waren onze 4 score kaarten na
afloop kwijt. Wil de eerlijke vinder ze aan de
rechtmatige eigenaar terug geven, bedankt!
Flight- genoten en wedstrijdleiding heel hartelijk
bedankt.
Tot ziens op de volgende wedstrijd,
Een zeer tevreden golfster,
Miriam Dries

Mededeling
Verder in deze Tee-Time vindt u het nieuwe
ZAC programma overzicht 2005 waarin de
opgegeven afslagplaatsen voor de ZAC zijn
gewijzigd.
Julia
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Uitnodiging

Uitnodiging

Op vrijdag 22 april spelen we vanaf 11.30 uur op
golfbaan Spaarnwoude een Stableford wedstrijd
om de

Op vrijdag 20 mei spelen we vanaf 11.00 uur op
golfbaan Burggolf Purmerend een wedstrijd om de

Cruqqen Cup

(Stableford wedstrijd)

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.

en

Daarnaast, als er voldoende belangstelling is,
bestaat de mogelijkheid voor beginnende leden die
nog geen GVB hebben, om een 18-holes wedstrijd
op de A en B holes van Spaarnwoude te spelen.
Geïnteresseerden svp bij de wedstrijdleider
opgeven.
De wedstrijdleider is Parminder
geassisteerd door Anneke Schelvis.
Aanmelden tot uiterlijk 15 april bij:
Parminder Sangha
072-51112500 of 06-48354801
ranjit.sangha@planet.nl

Sangha,

Fore-uit Trofee

Gulden Cup

(beste bruto score)
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 Wim Vermeij, geassisteerd
door Martin Scholten
Aanmelden tot uiterlijk 12 mei bij:
Wim Vermeij
020-6103955 of 06-20412873
w.vermeij@Vumc.nl
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A.G.V. Shell Lustrumdag
Op zondag 28 augustus 2005 organiseert de lustrum commissie het 3e lustrum.
Het programma voor deze dag is een golfwedstrijd met een Quiz waarbij een goede quizer maar
een wat mindere golfer, net zoveel kans heeft als een goede golfer maar een slechte quizer.
We starten om 11.00 uur op de holes D 1 en E 1. Hierdoor is de tijd tussen de eerste en laatste
binnenkomst ca 1 uur.
Voor de niet GVB -ers zal er op de A en B holes een wedstrijd zijn. (echter zonder quiz)
Na de prijsuitreiking is er een gezamenlijk en uitgebreid buffet in het restaurant.
Voor deelname aan deze lustrum wedstrijd wordt een eigen bijdrage van € 25, - gevraagd. Opgave
d.m.v. een E- mail aan whuysen@xs4all.nl of het versturen van het aanmeldingformulier voor 1
augustus 2005 aan:
W.Huysen
Strandvliet 59
1181 MK Amstelveen
U wordt pas op de startlijst geplaatst na het ontvangen van de eigen bijdrage op rekening van de
penningmeester A.G.V. –Shell R.v. Iperen (voor rekening nr. zie hieronder)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier

A.G.V. Shell Lustrumdag
Zondag 28 augustus 2005
Golfbaan Spaarnwoude
Ik doe mee met …. personen aan de lustrumwedstrijd op 28 augustus 2005 en ben
in bezit van mijn GVB voor de D en E baan op golfbaan Spaarnwoude a’ € 25, p.p.
Ik doe mee met …. personen aan de lustrumwedstrijd op 28 augustus 2005 en ben
niet in bezit van mijn GVB en speel op de A en B baan op golfbaan Spaarnwoude
a’ € 25, - p.p.
Het totaal bedrag maak ik over op de rekening van de penningmeester AGV-Shell
ABN-AMRO rekening nummer: 50.27.18.137
t.n.v.A.G.V. Shell R. v. Iperen te Leiden
Opgave voor 31 juli 2005.
Opstellen op de startlijst na ontvangst van de betalingen.
Naam(namen)…………………..
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ZAC Programma 2005
(aangepast 8 april 2005)
Maart

Juli
24 (15:10) Hole 1: Vrijspel, oefenavond
31 (16.10) Hole 1: Matchplay 1e voorronde

7
14
21
28

April
7 (16.30) Hole 1: Start ecletic serie
14
Hole 1: Matchplay 2e voorronde
21 16.40 Hole 10: Scramble variant
28
Hole 1: Eclectic

Augustus
4
11
18
25

Mei
5
12
19
26

Hole 10: Matchplay 3e voorronde
Hole 1: Eclectic
Hole 10: Matchplay 4e
voorronde
Hole 1: Dirk Pultrum Cup

Hole 10: Dirk Pultrum Cup
Hole 1: Dirk Pultrum Cup
Hole 10: Matchplay achtstefinale
Hole 1: Eclectic
Hole 10: Matchplay achtstefinale
(inhaal)

Hole 1: ZAC Vossenjacht
Hole 10:Matchplay halvefinale
Hole 1: Matchplay halvefinale
(inhaal)
Hole 10: Lucky Luke Scramble

September
1
8
15
22

Juni
2
9
16
23
30

Hole 1: Koppel Wedstrijd
Hole 10: Matchplay kwartfinale
Hole 1: Scramble variant
Hole 10: Matchplay kwart finale
(inhaal)

Hole 1: tegen ABN-AMRO????
Hole 10: Matchplay finale (deel 1)
Hole 1: Slot eclectic
Hole 10: Matchplay finale
(deel 2)

Oktober
?????????

Slotavond

Zoals vorig jaar, de matchplay competitie begint dit jaar met vier voorrondes waarvan de beste drie tellen. De
finale rondes moeten dit jaar volgens schema gespeeld worden. Voor de achtste t/m halve finales zijn er voor
elke ronde mogelijkheden om in te halen. Mocht een speler op geen van de inhaaldagen niet kunnen dan
neemt zijn laatste tegenstander zijn plaats in. Mocht deze ook niet kunnen dan beslist de wedstrijdcommissie.
De Dirk Pultrum Cup (voormalige Ryder Cup) wordt dit jaar met dezelfde teams gespeeld als vorig jaar dus
iedereen die werkzaam is op SRTCA tegen de Rest. Captains voor het SRTCA team Ineke en Erik en voor het
Rest team Martin Scholten en Willem Vermeij (?????????). We vragen iedereen om gelijk voor de serie van
drie matches in te schrijven, wel even aangeven of je een van de dagen niet kunt. Iedereen die zich aanmeldt
speelt gegarandeerd één keer, maar we zullen ons best doen om iedereen zoveel mogelijk te laten spelen.
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