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From Out of Bounds

B

grondig te onderzoeken. Wel even
opletten wat daarna op je afkomt.

“Als je pad gekruist wordt door
een zwarte kat kun je leed en
onheil verwachten”. Katten en
heksen schijnen familie van
elkaar te zijn, dus als je een
zwarte kat tegenkomt kan het ook
een lelijke heks met een grote
pukkel zijn.
“Een paraplu binnenshuis openen
brengt ongeluk” en “Als je een
spiegel breekt kun je zeven jaar
ongeluk verwachten”. Scherven
van gewoon glas brengen geluk,
maar bij een spiegel wordt de ziel
van het lichaam gescheiden en dat
is slecht nieuws voor de levende.

Het was vrijdag 13 mei en we
waren halverwege ons weekje in
Golf en Beach Resort Praia D’el
Rey. Een uur ten noorden van
Lissabon aan de Atlantische
Oceaan en een absolute aanrader
voor iedereen die eens in een
buitengewoon goed hotel
verwend wil worden en tevens op
de mooiste (‘links’) golfbaan van
Portugal wil golfen.

Ijgeloof is tamelijk
wijdverbreid..
Zelf heb ik er niet zoveel
mee. Moet gezegd dat ik
met het rijzen der jaren en
herinneringen uit mijn jeugd, dat
laatste voornamelijk aangevoerd
door mijn moeder, wel op de
hoogte ben van de meest
gangbare typen.

Terug naar het onheil, uiteraard
iets destructiever, maar daar gaat
het dan ook over. “Afkloppen”,
“Onder een ladder doorlopen” of
wat dacht u van “Zout morsen”.
Aan zout werd vroeger magische
krachten toegekend die met het
eeuwige leven te maken hadden.

Ondanks dat ik er niet zoveel mee
heb, begon ik de dag toch met een
“het zal mij benieuwen’’. Vlak na
deze zin schoof ik de gordijnen
open en zag een cumulus met de
snelheid van het licht over
waaien. De Portugese kust werd
bebeukt door een stevig briesje.
Het werd een dag waar de bal nèt
de fairway miste, het chipje nèt de
green miste en het putje nèt de
hole miste.

Zijn er ook types om blij van te
worden? Jazeker! Wat dacht u
van “Een Hoefijzer” of “een
Klavertje Vier”. Een klaver
beschermt je tegen heksen en als
een meisje een klavertje-vier in
haar rechterschoen doet zal ze
trouwen met de eerste man die ze
tegen komt. Een oproep aan alle
Bij terugkomst bleek Benfica in
vrijgezelle vrouwen met
ons hotel hun intrek te hebben
brandende verlangens om komend
genomen. Later in het weekend
weekend het gazonnetje eens
zou de streek-derby tegen
Sporting Lissabon plaatsvinden. Kaarten waren
niet meer te verkrijgen, maar een onderonsje met
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Giovanni Trappatoni, de trainer, lukte nog wel.
‘’Kijk’’, zei ik in een vlaag van ‘ik weet toch zeker
wel waar ik het over heb’, ‘’daar gaat Santo’’. Ik
liet mij ontvallen dat dat toch wel een van de
belangrijkste spelers van Benfica was. Toen ik mij
omdraaide en er vervolgens nog eens vijf Santo’s
voorbij liepen, wist ik dat ik mijn hand had
overspeeld. ‘’Espirito Santo’’ was niet een
belangrijke speler, maar een ordinaire Portugese
Bank die als sponsor op alle shirtjes stond. Kent u
het gevoel van ‘de staart tussen de benen’?
De dag was nog niet om. Op vrijdag de 13de moest
de grand finale nog komen. We hadden plaats
genomen in het restaurant en verheugden ons op
een buitengewone maaltijd. Het onverwachte
gebeurt altijd onverwachts, maar toch steevast op
de 13de . Toen de tafel vol met lekkernijen stond en
de glazen plezierig gevuld waren met een heerlijke
rode wijn, stond ik op om iets te pakken.

werd de kracht omgezet in snelheid. Deze
kinetische energie was voorwaar de potentiële
energie voor alles wat op tafel stond. Isaac Newton
geeft in zijn derde wet aan dat ‘actie = reactie’.
Mijn kinetische energie werd overgegeven aan de
enkelvoudige tafelpoot, die op zijn beurt de
onstane trilling feilloos overdroeg aan alles wat op
de tafel ten prooi kon vallen aan de zwartekracht.
Het bijgeloof heeft nog geen vat op mij. Maar mijn
handicap beweegt zich langzaam omhoog naar de
13. Als het zover is laat ik het u wel
weten…….even afkloppen.
Veel genoegen met het leukste spelletje dat er is.
Erik Trommelen

De kracht die ik op mijn zolen uitoefende om de
stoel naar achteren te verplaatsen werd beïnvloed
door gebrek aan grip. Door dit gebrek aan grip

Het Pin-High klassement

Bij de leden van het eerste uur is wel bekend wat
er onder het “Pin-High” klassement wordt
verstaan, maar ik heb de indruk dat veel leden die
zich in de loop van de laatste jaren bij AGV
hebben aangesloten eigenlijk nauwelijks weten dat
het bestaat en nog minder wat het inhoudt. En
omdat dat er vrij veel zijn, die nieuwe leden van de
laatste jaren, en ze ook heel actief deelnemen aan
de desbetreffende Stableford wedstrijden, leek het
me wel aardig om er eens een beetje aandacht aan
te besteden.
Hoe het allemaal tot stand is gekomen weet ik ook
niet want ik ben zelf ook geen lid van het eerste
uur, maar de naam houdt verband met Pin High
golfreizen. Ik heb me laten vertellen dat in het
begin de aan dit klassement verbonden prijs
bestond uit een golfreisje voor 2 personen. Uit de
clubannalen blijkt dat de Pin-High trofee in 1992
voor het eerst is uitgereikt (aan wijlen Ed Echter,
die zijn zoon Arthur meenam op het gewonnen
reisje; je weet wel, die nu handicap 8 of zo heeft).
Maar - nog steeds van horen zeggen – zo’n reisje

als prijs was zo begeerlijk dat het aanleiding gaf
tot wel erg hevige strijd en veel duikboterij, en zo
is er later besloten om die prijs in kleinere delen
op te splitsen; de laatste jaren was het een aantal
kortingbonnen voor Pin High reizen die werden
verdeeld onder de nummers 1, 2 en 3 van het
eindklassement.
Tot zover over de aan het Pin-High klassement
verbonden prijzen; maar hoe komt dat klassement
tot stand? Dat wordt beschreven in de volgende
artikelen uit ons Wedstrijdreglement:
13.
Gedurende het seizoen kunnen er voor
twee klassementen punten behaald worden: het
Pin-High en het Birdie-klassement. De prijzen
behorende bij de klassementen worden op de
slotavond van het seizoen uitgereikt. Het Pin-High
eindklassement wordt opgemaakt door de punten
van de beste zeven Stableford wedstrijden bij
elkaar te tellen.
14.
Pin-High punten worden verkregen op
basis van de eindklassering per Stableford
wedstrijd. Hierbij worden punten gegeven aan de
nummers 1 t/m 20 (25, 20, 18, 17, 16, enz.) van de
desbetreffende wedstrijd. Na elke wedstrijd
worden de aldus verkregen Pin-High punten aan
het klassement toegevoegd.
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15.
Het Pin-High klassement kent maar één
winnaar. Indien bij gelijke stand na de laatste
wedstrijd meerdere spelers aanspraak kunnen
maken op de Pin-High trofee, zal een Play-Off
gehouden worden om uitsluitsel te geven.
In de loop van het huidige seizoen worden er door
de wedstrijdcommissie weer 9 Stableford
wedstrijden georganiseerd die meetellen voor de
Pin-High trofee. Omdat de 7 beste resultaten
worden gebruikt heeft iemand die aan alle 9
wedstrijden meedoet een beetje speling; de 2
slechtste scores vervallen immers. Voor degenen
die slechts aan 7 (of minder) wedstrijden
deelnemen tellen alle scores. Mede daardoor is er
in het begin nog geen peil op te trekken wie er
uiteindelijk als winnaar uit de bus zal komen
(gelukkig maar, het is wel zo leuk als het een
beetje spannend blijft). Bovendien zit er
gewoonlijk vrij veel variatie in de top-20 van de
wedstrijduitslagen; vergelijk maar eens de
openingswedstrijd op Prise d’Eau met de CruqqenCup op Spaarnwoude: dan zie je dat nrs. 1 t/m 5
van de 1e wedstrijd al helemaal niet voorkomen in
de top-20 van de 2e wedstrijd, en dat er slechts 6
namen in beide top-20 lijsten voorkomen. Het is
dan ook niet verbazend dat het klassement na 2
wedstrijden wordt aangevoerd door 3 van die 6
(respectievelijk Manuel – 33p, Jan van Braam –
32p, en Haris – 24p), maar op het moment dat dit
stukje wordt gepubliceerd is de 3e wedstrijd ook al
gespeeld en zal dit al wel weer helemaal veranderd
zijn. Nee, we zullen we moeten wachten tot na de
6e, 7e wedstrijd (St. Nicolaasga, Haverleij) om een
overzichtelijker beeld te krijgen, en dan kunnen de
rekenaars onder ons zich misschien aan een
voorspelling gaan wagen.

Op de website van de NGF is te lezen dat de
golfbalvinder verboden is! Kijk op www.ngf.nl
Het artikel wordt apart naar jullie toegestuurd.

Geslaagd voor GVB
Tiny Sennema
Johan Romate

Ik blijf het volgen; als er wat leuks te vertellen valt
dan zie je dat wel verschijnen in een volgende Tee
Time.
Paula

Verbod op golfbalvinder

Vanaf 1 maart wordt de zogenaamde
Golfbalfinder Visiball op de markt gebracht. Dit is
een bril die het volgens de advertentie makkelijker
maakt om uw bal te vinden.
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Uitslag wedstrijd Cruqqen Cup –
Spaarnwoude, 22 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

Jan van Braam
Arend Reinink
Manuel Soudant
Jan Snoeks - NQ
Roel van Iperen
Rob Boelhouwer
John Kiene
Margareth Koppes
Ignace van Dommelen
Haris Djojosepoetro
Han Baarslag
Ranjit Sangha
Hans Visser
Yvonne Heezius
Anneke Kuijper
Annemarie Kiene
Anneke Rijper
Ineke van den Dries
Huub Dries
Parminder Sangha
Willem Mooij
Henry Kuijper
Graham Rudrum
Miriam Dries
Wilma Kampschoer
Erik Trommelen
Elly Vermeij
Gerda Hogenes
Rob Heezius
Ton Hogenes
Ger van Velzen
Rob Baardolf
Lia Cornelisse
Chris Whincup
Julia de Vries
Nanne de Vries
Ria Kil
Duco Bodt
Jaap van der Eems
Hans van der Horden
Ruud Lettenmeijer
Peter van der Heijden
Rufus Retterath
Ria Huysen
Piet Kil
Jan Peter van Seters
Reinoud Kil
Wim Huysen
Berry Kuijper
Wilma Whincup - NQ
Willem Vermeij
Anneke Schelvis

Best Bruto Score – 85 Jan van Braam
Neary: Han Baarslag
Longest Drive Dames: Anneke Rijper,

Stableford
42
38
38
38
37
36
35
35
35
34
34
33
33
33
33
32
32
31
31
30
30
30
29
29
29
28
28
28
28
27
26
26
26
26
25
25
25
23
22
21
21
21
20
20
20
19
19
18
16
15
12
5

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

Birdies Jan Snoeks (2), Haris Djojosepoetro
Longest Drive Heren: Rob Baardolf
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Uitnodiging

Bal onder spanning

Op zaterdag 11 juni spelen we vanaf 10.30

Volgens de e-mail van Anneke is het lot van
nummer 1 om een stukje in de T-time te schrijven.
Ik zou liever een “stuk “beschrijven An, maar ja,
Willem keek toch al een beetje zo van; moet dat
nou al die kussen bij zo’n prijsuitreiking en ik zou
mijn golfvriendin ( Yvonne ) te kort doen.
Dan de wedstrijd om de “Cruqqencup “ 22 april,
gespeeld in Spaarnwoude. Een mooie dag met
goed weer, lekker terras, dus wat hadden we nog
meer te wensen.
Na lang gezeten te hebben ,omdat mijn reispartner
90 minuten vroegere starttijd had, startten Reinout,
mijn golfvriendin en ik.
Nu is nog niet iedereen gewend aan het geluid van
mijn Driver, maar tot op heden gaat de bal ver en
ook wel eens recht. Niettemin hing voor mij de
wedstrijd aan de tweede klap, n.l tegen de
hoogspanningskabel, hierdoor kwam de bal onder
spanning recht naar beneden. De bal bleef daarna
goed opgeladen, want ik ben hem niet meer
kwijtgeraakt en hij viel makkelijk op elke green in
het putje.
Mooi spelletje dat golf als het lukt, maar toch word
ik liever 2e of 3e , het aantal kussen blijft n.l
hetzelfde, de prijs is lichter en de bal(len)prijs is
ook één, plus dat je de (hoog)spanning om een
stuk te (be)schrijven niet hebt.
Veel dank aan de organisatoren van deze dag.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken
om het bestuur te bedanken voor de inspanning die
zij zich getroost hebben om ons van de
“Dijkholes” naar de “Hoge Dijk”te loodsen. Dit
geeft beslist nog meer golfplezier.
Jan.

uur op golfbaan Hoge Dijk een Stableford
wedstrijd om de
SRTCA beker
Leden in het bezit van GVB of EGA handicap
kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd.
Het 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, dit gaarne doorgeven
in Uw aanmelding.

Daarnaast, als er voldoende belangstelling is,
bestaat de mogelijkheid voor beginnende
leden die nog geen GVB hebben, maar wel
baanpermissie voor de Abcoudebaan, om een
18-holes wedstrijd op de Abcoudebaan te
spelen. Geïnteresseerden svp bij de
wedstrijdleider opgeven.

De wedstrijdleider is Ger van Velzen,
geassisteerd door Anneke Schelvis.
Aanmelden tot uiterlijk 3 juni bij: Ger van Velzen
020-6303093.
E-mail: Ger.vanVelzen@shell.com
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A.G.V. Shell Lustrumdag
O Ja, nog even voor we met vakantie gaan:
Opgeven en betalen van de lustrumdag op 28 augustus 2005.
Hier onder staat nogmaals het aanmeldingsformulier als je de
T-time no 129 niet meer heeft.
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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Uitslag wedstrijd Fore!-Uit Trofee –
Purmerend, 20 mei 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

Manuel Soudant
Ineke van den Dries
Ruud Ditmarsch
Jan van Braam
Rob Baardolf
Yvonne Heezius
Annemarie Kiene
Ger van Velzen
Cock van der Hulst
Ignace van Dommelen
Willem Vermeij
Hans Visser
Rob Boelhouwer
Rob Heezius
Anneke Kuijper
Parminder Sangha
Ria Huysen
Wim Hoogenboom
Anneke Rijper
Elly Vermeij
Chris Whincup
Erik Trommelen
Graham Rudrum
Willem Mooij
Jan Peter van Seters
Wim Huysen
Ingrid Duran
Julia de Vries
Berry Kuijper
Martin Scholten
Jan Snoeks - NQ
Haris Djojosepoetro
Henry Kuijper
Pauline van Gaans
Han Baarslag
John Kiene
Wilma Whincup - NQ
Rufus Retterath
Jan van Schaik - NQ
Astrid de Haas - NQ
Duco Bodt
Jaap van der Eems
Jan Hollenberg - NQ
Ranjit Sangha
Wilma Kampschoer
Paula van Schaik
Anneke Schelvis
Reinoud Kil
Tiny Sennema

Stableford
44
39
36
35
35
35
34
33
33
33
32
32
32
32
32
31
31
30
30
29
29
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
25
25
25
24
23
23
23
22
22
21
21
18
17
17
16
15
11
6

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 (Gulden Cup) – 80
Manuel Soudant
Birdies
Graham Rudrum (2)
Rob Baardolf
Anneke Kuijper
Martin Scholten
Ger van Velzen
Wilma Whincup
Neary: Parminder Sangha
Longest Drive Dames: Astrid de Haas
Longest Drive Heren: Parminder Sangha

Uitnodiging
Op vrijdag 8 juli spelen we vanaf 11.00 uur op golfbaan FLEVOLAND een Stableford wedstrijd om
de
BIG WOOD trofee
Leden in het bezit van GVB of EGA handicap kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd. Het
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 Ger van Velzen.
Aanmelden tot uiterlijk 30 juni bij: Chris Whincup
E-mail : puremagic_52@hotmail.com
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