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Langzaam spel is als het niet 
snel genoeg gaat. 
 
Als het bankje naast de 

Tee Box daadwerkelijk een 
onderdeel van de baan wordt. Als 
je alle gesprekonderwerpen voor 
de derde keer herhaalt. Als je na 
lang twijfelen welke club je zult 
gebruiken voor de volgende slag, 
nog genoeg tijd hebt om je keuze 
alsnog te betwijfelen. Als je voor 
de zoveelste keer constateert dat 
het boterhammenzakje inderdaad 
leeg is. Dat het gras toch erg mooi 
groen is en dat je neuzen van je 
schoenen toch dringend gepoetst 
moeten worden. Dat het pijntje 
aan de linkerkant spontaan naar 
rechts is verplaatst, of zit het nu 
toch gewoon links? Dat de hemel 
een plek is die vaak door de ogen 
wordt bezocht. Dat het 
voornaamste geluid dat wordt 
voortgebracht bij aankomst op de 
volgende Tee Box een combinatie 
is van een uitgeputte naaktslak en 
een zieke 
walrus….AArrgggUUUHh.  
 
Langzaam spel is als een glas dat 
half leeg is. Als een winter zonder 
sneeuw, als een byte zonder bit, 
als een orkest zonder dirigent, een 
perforator zonder gaatjes, een 
kwast zonder verf, als yin zonder 
yang, Romeo zonder Julia en Bert 
zonder Ernie. Als filosofie zonder 
Plato en de Mona Lisa zonder de 
Da Vinci code. Het zou mij niets 
verbazen als Freud het een coïtus 
interuptus had gevonden. 

Langzaam spel is langzaam. 
Langzaam spel is loom, is ‘’kan 
ik er iets aan doen’’! Langzaam 
spel is het meest besproken 
onderwerp in het clubhuis. Is in 
het ergste geval een boete van 
$12.000 voor professionals. Is bij 
sommige verenigingen 2 
stafslagen voor de flight die meer 
dan 1 hole achterstand heeft 
opgelopen. Langzaam spel is niet 
met een simpele regeling te 
verhelpen, maar u en ik kunnen er 
alles aan doen om het tij te keren. 
 
Of niet soms? Heeft u zich al eens 
afgevraagd wat u er aan doet? 
 
Een citaat van Einstein schijnt te 
zijn: ‘’Twee dingen in het leven 
zijn oneindig: de onnozelheid van 
mensen en het heelal. Maar dat 
laatste daar ben ik niet helemaal 
zeker van’’. 
 
Heeft hij gelijk? Veel genoegen 
met het leukste spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen. 
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Golf en Veiligheid 

T Oen het onderwerp ARBO  inventarisatie tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de orde kwam 
was het eerste dat men dacht dat men voortaan met een helm op het hoofd de golfbaan moest betreden. 
 
Nu men via de checklist een indruk heeft over de aspecten welke aan de orde komen, komt het besef dat 

een ongelukje in een klein hoekje zit en dat het goed is eens stil te staan bij de veiligheid rondom “het leukste 
spelletje van de wereld”. 
 

 
 
Shell heeft aangegeven dat de overkoepelende Amsterdamse Sport Vereniging (ASV) valt onder de regels van 
de Company Organised or Supported Social events.  
Dit betekent dat de AGV SHELL een risicoanalyse moest maken van alle aspecten rondom het golfspel en een 
plan van aanpak om risicovolle situaties te verhelpen.  
 
Wat betekent dit concreet: 

• op alle golfbanen waar wij als vereniging spelen dient een bedrijfshulpverleningsplan aanwezig te zijn 
zodat, in geval van een calamiteit, de golfbaan weet hoe te handelen. Op de Hoge Dijk is dit perfect 
geregeld! 

• de vereniging heeft een vertrouwenspersoon aangesteld (=ARBO Coördinator) die klachten en 
incidenten registreert en met het bestuur bespreekt. (Probeer eerst klachten zelf op te lossen!). 
Formulieren voor het indienen van klachten en incidenten staan op de Web-site onder ARBO 
Coördinator  

• inzicht in de bekwaamheid van de eigen leden m.b.t. hulpverlening. Hierbij de oproep om uw 
bekwaamheden kenbaar te maken inzake hulpverlening b.v. EHBO, reanimatie, verpleegkundige, 
bedrijfshulpverlener, etc. Gaarne op de mail naar rob.heezius@shell.com 

Gelukkig spelen wij volgens de regels van de etiquette waarin zaken geregeld zijn omtrent het gedrag in 
de baan zodat in principe een veilige uitoefening van onze sport mogelijk is. 
Mochten jullie suggesties hebben om de golfsport het “veiligste spelletje op de wereld” te houden dan zijn 
deze welkom. 
 
Rob Heezius      ARBO Coördinator voor AGV SHELL 
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Uitslag wedstrijd Oliekan Trofee –  
St Nicolaasga29 juli 2005 

  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 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

Willem Vermeij 
Julia de Vries 
Karin Croonen 
Jan van Schaik 
Margareth Koppes 
Annemarie Kiene 
Erik Trommelen 
Miriam Dries 
Hellen Boot 
Peter Burgman 
Ger van Velzen 
Huub Dries 
Cock van der Hulst 
Coert Abrahamse 
Rob Baardolf 
Duco Bodt 
Haris Djojosepoetro 
Hans Visser 
Graham Rudrum 
Ranjit Sangha 
Elly Vermeij 
Astrid Snoeks 
Ingrid Duran 
Ignace van Dommelen 
Nanne de Vries 
Manuel Soudant 
Willem Mooij 
Yvonne Heezius 
John Kiene 
Jan Snoeks 
Han Baarslag 
Ria Kil 
Jules Croonen 
Rob Boelhouwer 
Martin Scholten 
Arend Reinink 
Wim Huysen 
Piet Kil 
Ineke van den Dries 
Gerda Hogenes 
Jan van Braam 
Henry Kuijper 
Jan Peter van Seters 
Berry Kuijper 
Wilma Kampschoer 
Gert List Nielsen 
Wim Hoogenboom 
Anneke Kuijper 
Ria Huysen 
Ton Hogenes 
Astrid de Haas 
Parminder Sangha 
Rob Heezius 
Ruud Ditmarsch 
Peter van der Heijden 
Tiny Sennema 
Johan Romate 
Paula van Schaik 

45 
42 
40 
40 
39 
38 
37 
37 
36 
36 
35 
35 
35 
35 
34 
34 
34 
34 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
26 
24 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
21 
21 
21 
20 
20 
18 
16 
15 
13 
12 
12 
12 

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

Best Bruto Score – 82   
Erik Trommelen 
 
Birdies      
Manuel Soudant (2) 
Karin Croonen 
Huub Dries 
Margaeth Koppes 
Julia de Vries 
 
Neary:  Julia de Vries 
Longest Drive Dames: Karin Croonen 
Longest Drive Heren: Haris Djojosepoetro 
 
 

 

 
 

St. Nicolaasga, 29 juli 2005 

O 
 

Ntspannen en onder prima 
omstandigheden reden we richting St. 
Nicolaasga. 

Dat het ontspannen en gezellig was, mede door 
onze chauffeur, merkte we toen we bij de rotonde 
van Joure waren en dachten  afslag gemist!  
Gelijk met mede organisator Martin kwamen we 
aan, de kaarten gehaald / geschreven en om 11.15 
naar de 1e hole voor de start. 
De eerste starten om 11.30 uur en beide eerste 
flight waren 4 ballen en de rest 3 ballen. 
Alles verliep keurig op tijd maar op hole 2 (par 3) 
stroopte het wat op. 
Door de baan was het verder, ook volgens de 
marchall, geen probleem. 
Ik mocht samen lopen met Julia en Martin en 
vanaf het begin was het een strijd om de punten 
met Julia na 9 hole 22 om 23. 
Julia pakte heel netjes de neary mee en uit 
eindelijk werd ze 2e met 42 punten. 
Ik mocht met 45 punten de Oliekan mee naar huis 
nemen. 
Martin de Big / Long Hitter had grote moeite zijn 
putjes af te maken en kwam binnen met 27 punten. 
 
Zoals ik ook al na Flevoland schreef ik zal tot het 
eind blijven en dat is beloond. 
Volgens de uitslag waren er 6 birdie's gescoord, 
maar volgens mij maar één echte Wim H zag kans 
een vogel te raken en heeft hem verder in de bosjes 
van 
zijn lijden verlost en begraven. 
 

 
 
 
 
Bedankt allemaal voor deze gezellige dag en ook 
het vriendelijke personeel van de baan en 
restaurant 
 

Tot in Haverleij     
Willem Vermeij 
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Vossenjacht 
op 

Golfclub Hooge Graven in 
Arriën 

 
Beste mensen,  

Met de beste bedoelingen kwam ik met het 
voorstel voor de Vossenjacht op Waterland. 
Inmiddels is het mij duidelijk geworden dat velen 
moeite hebben met de kosten in verhouding met de 
baan/accommodatie van Waterland en dat het 
gebruikelijk is om op een voor onze vereniging 
'onbekende' baan te spelen.  

Goed, beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald, dus daarom een nieuwe poging.  

De datum van vrijdag 21 oktober blijft gelijk, 
maar het wordt Golfclub Hooge Graven in 
Arriën (bij Ommen).  

Kosten greenfee € 45,-- p.p.  
 

Voor de mensen die willen blijven eten komt 
daar € 25,-- bij, dus totaal € 70,--. Dit is 
exclusief drankjes. Aanmelden tot en met 31 
augustus a.s.  

Betaling uiterlijk 15 september a.s. op 
rekening 1125.64.879 (Rabobank) t.n.v. I. 
Duran en/of H. Djojosepoetro.  

Uw Vosje,  
06-28643133  

 

 

 
  

 

 

 

Uitnodiging 
 
 
Op zaterdag 17 september spelen we vanaf 09:30 
uur op onze thuisbaan ‘de Hoge Dijk’ een 
Stableford wedstrijd om de  
 

H2O cup 
 

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. 
 
Leden met baan permissie kunnen spelen op de 
Abcouder baan 
 
De wedstrijdleider is Ger van Velzenj geassisteerd 
door Willem Vermeij. 
 
Aanmelden tot uiterlijk 2 september 2005 bij: 
 

Ger van Velzen 
Ger.vanvelzen@Shell.com 

 

 

Verzwaard Regelexamen 

B
 

Innenkort (nou ja, over een maand of twee, 
het zal begin november worden)  
organiseren we weer een handicap/ 
verzwaard regelexamen. Er komt dan een 

NGF examinator naar SRTCA zodat een aantal 
AGV Shell leden tegelijk (en kostenloos) dat 
examen kan afleggen. Het is al ruim 2 jaar geleden 
dat we dat voor het eerst gedaan hebben, en in de 
tussentijd zijn er heel wat nieuwe GVB-ers 
bijgekomen, dus is het wellicht nuttig om er even 
iets over uit te leggen. 
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Waarom verzwaard regelexamen doen? De meest 
voor de hand liggende reden is dat  je een officiële 
EGA-handicap zou willen verkrijgen, want dan 
moet je dat examen wel doen. Maar ook als je die 
EGA-handicap niet ambiëert, of in elk geval nog 
niet, zou je toch dat examen kunnen doen. Als je 
het examen met goed gevolg hebt afgelegd mag je 
namelijk optreden als marker voor iemand die een 
Q-kaart loopt. Verder blijft het je hele leven 
geldig; dus ook al heb je nu geen behoefte aan een 
EGA-handicap dan zou je je altijd over een paar 
jaar kunnen bedenken en alsnog besluiten de 
benodigde Q-kaarten in te leveren (zonder 
opnieuw regelexamen te hoeven doen). 
 
Het examen gaat net zo als het theorie-deel van het 
GVB-examen; je krijgt 20 multiple choice vragen, 
en er moeten ten minste 15 antwoorden correct 
zijn. Alleen gaat het nu over de * en ** (één en 
twee sterren) vragen uit het blauwe boekje. 
 
Voor alle duidelijkheid: wat AGV betreft is het 
geen verplichting! Elk lid is vrij in zijn/haar keuze 
om al dan niet een EGA-handicap te willen hebben 
en/of deel te nemen aan het examen. Sommige  
banen hanteren een bepaalde officiëel 
geregistreerde handicap als toelatingseis; en er zijn 
wel eens evenementen waaraan je niet kunt 
meedoen zonder EGA-handicap (zoals het Shell 
World Golftoernooi). Voor deelname aan AGV 
clubwedstrijden echter is het GVB voldoende. 
 
Voor het verkrijgen van een EGA-handicap gelden 
de volgende spelregels: 
 

A) Je moet het verzwaarde regelexamen met 
goed gevolg afleggen. 

 
B) Je moet drie Q-kaarten inleveren, die in 

een periode van twaalf maanden 
verzameld zijn. Er hoeft maar één van die 
drie kaarten een Stableford score van 36 
punten of meer te hebben – berekend 
vanaf exact handicap 36. (Hierover bestaat 
nogal wat verwarring, er wordt nog heel 
vaak beweerd dat je op elke kaart 
tenminste 36 punten moet hebben, dat was 
vroeger zo maar is per 1-1-2004 
veranderd. En het is ook niet waar dat je 3 
kaarten moet inleveren binnen een jaar 
nadat je het examen gedaan hebt; die 
periode van 12 maanden slaat alleen maar 
op het tijdsverschil tussen de 3 kaarten 
onderling). 

 
De handicap gaat in op het moment dat aan beide 
voorwaarden (A en B dus) is voldaan, d.w.z. dat 

als je al examen hebt gedaan maar nog niet de 
benodigde kaarten hebt ingeleverd dan is het 
moment waarop je de 3e kaart produceert 
bepalend; heb je al 3 kaarten ingeleverd dan 
betekent slagen voor je examen dat je meteen 
daarna de EGA-handicap hebt.  
 
Ik hoop dat het duidelijk is, mocht je nog vragen 
hebben dan kun je me altijd een e-mailtje sturen 
(AGV-sec@xs4all.nl).  
Zodra er een definitieve examendatum is 
afgesproken met de NGF examinator stuur ik alle 
niet-EGA-handicappers een e-mail zodat iedereen 
die mee wil doen zich per reply kan opgeven. 
Succes met het bestuderen van de regels! 
 

Paula van Schaik 
 
 

 
 

Uitnodiging 
 
Op zondag 9 oktober spelen we vanaf 11:00 uur 
op golfbaan Rijk van Nijmegen de wedstrijd om de  

 
Tee-Time Trofee (Stableford wedstrijd) 

en 
Jelle Kars Trofee (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. 
 
De wedstrijdleider is Parminder Sangha, 
geassisteerd door Martin Scholten. 
 
Aanmelden tot uiterlijk 30 september bij: 
 

Parminder Sangha 
072-5112500 

ranjit.sangha@planet.nl 
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Uitsalg wedstrijd Bang On Trofee – Haverleij 
19 augustus 2005   

  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 

Coert Abrahamse 
Ineke van den Dries 
Wilma Whincup - NQ 
Yvonne Heezius 
Graham Rudrum 
Jan Peter van Seters 
Ria Kil - NQ 
Parminder Sangha - NQ 
Elly Vermeij 
Hans Visser - NQ 
Arend Reinink 
Manuel Soudant 
Erik Trommelen 
Ton Hogenes 
Jan van Schaik - NQ 
John Kiene - NQ 
Duco Bodt 
Huub Dries 
Gerda Hogenes 
Wim Hoogenboom 
Annemarie Kiene - NQ 
Peter Burgman 
Willem Vermeij 
Rob Heezius 
Jan van Braam 
Ranjit Sangha - NQ 
Ignace van Dommelen 
Rob Baardolf 
Haris Djojosepoetro 
Willem Mooij 
Ruud Ditmarsch 
Ingrid Duran 
Chris Whincup - NQ 
Piet Kil 
Peter van der Heijden 
Wilma Kampschoer - NQ 
Johan Romate 
Jaap van der Eems 
Anneke Rijper – NQ? 
Miriam Dries 
Reinoud Kil 
Han Baarslag 
Marcel Kortekaas 
Paula van Schaik 
Tiny Sennema - NQ 
Jan Hollenberg - NQ 

35 
33 
31 
31 
30 
29 
29 
28 
28 
28 
26 
26 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
19 
18 
17 
16 
16 
14 
14 
14 
12 
12 
10 
4 
3 

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

 
Best Bruto Score – 89   
Parminder Sangha 
 
Birdies      
Parminder Sangha (2) 
Wim Hoogenboom 
Jan Peter van Seters 
 
Neary:  Manuel Soudant 
Longest Drive Dames: Ineke van den Dries 

 Tee-Time Nr. 132 Pagina  7



 

Longest Drive Heren: Manuel Soudant 
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