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From Out of Bounds 
 

 

In deze eerste Tee Time van 
het nieuwe jaar vindt u alle 
verslagen en verrichtingen 
van het afgelopen golfjaar. 

Vanzelfsprekend worden ook alle 
plannen voor het komende 
seizoen blootgelegd. Het warm 
lopen voor de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) op donderdag 
23 maart (19.00 Hoge Dijk) is 
hierbij dus ingezet.  

 

A.G.V. Shell, 
geassocieerd met de 
NGF (no. 910) 
 
 
Tee-Time is het 
informatiebulletin voor 
A.G.V. Shell-leden 
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Paula van Schaik 
Chris Whincup 
 
Redactie-adres: 
Julia de Vries 
Smaragd 162 
1625RL Hoorn 
telefoon: 0229-279015 
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 Deadline Tee-Time Nr. 136 
 
Uw verslagen, reisverhalen, 
overzichten, avonturen, roddels, 
kortom: uw kopij is van harte 
welkom bij de redactie. 
 
Sluitingsdatum voor de 
eerstvolgende Tee-Time is: 
 
10 april 2006 
 

 
Vooruitlopend op alle plannen 
kan ik u melden dat tijdens de 
wintermaanden:  
- de band met onze ABN-AMRO 
‘donderdagavondgolfvrienden’ is 
aangehaald en het eerste ‘treffen’ 
spoedig zal plaatsvinden. 
- een prachtig 
wedstrijdprogramma voor 2006 is 
gerealiseerd. 
- de AGV-golfvakantie in 
september 2006 nu al een succes 
is. 
- de AGV-Shell de eerste stap 
heeft gezet om een eigen plek op 
de Hoge Dijk te creëren 
(presentatie hiervan zal tijdens de 
ALV plaatsvinden). 
- nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers zich bereid hebben 
verklaard om in onze commissies 
plaats te nemen (tijdens de ALV 
zullen we hen verwelkomen). 
- afspraken tussen Pro’s van de 
Hoge Dijk en ASV/AGV de 
beginnende golfer wederom volop 
de ruimte biedt om kennis te 
maken met ‘het leukste spelletje’.  
- gesprekken tussen ASV en AGV 
hebben plaatsgevonden over het 
voornemen van ASV Shell voor 

een nieuw budgetteringsplan 
(wordt toegelicht tijdens ALV).   
- is vastgesteld dat in 2 jaar tijd 
bijna drie kwart van onze leden 
(89) het verzwaarde HCP examen 
in hun bezit hebben en dus 
officiële markers zijn 
(gefeliciteerd). 
- een speciale aanvraag is 
gehonoreerd, die tijdens de ALV 
bekend gemaakt zal worden. 
 
Als u nu nog een reden heeft om 
niet naar de ALV op donderdag 
23 maart te komen, dan heeft u 
vast een verdomd goede reden. 
 
Terwijl ik dit schrijf ben ik 
omringd door kaarten, boeken, 
attributen en wat al niet meer, met 
de titel Nieuw Zeeland. Uiteraard 
ontbreekt de website over 
golfbanen niet in dit lijstje. Het is 
verbazingwekkend, maar het lijkt 
dat de Britse voorouder op iedere 
hoek van de straat een golfbaan 
heeft aangelegd.  
 
We vertrekken binnenkort naar 
Nieuw Zeeland alwaar we een 
maand lang beide eilanden 
grondig zullen uitpluizen. Het 
gaat ons daarbij vooral om het 
bijzondere natuurschoon, maar ja, 
als je eenmaal geconditioneerd en 
gedeformeerd bent door het 
golfvirus, lokt het ‘andere groen’ 
nu eenmaal als een 
elektromagneet. Het zal mij niets 
verbazen als mijn volgende ‘From 
Out of Bound’ u iets over golf in 
Nieuw Zeeland zal vertellen. Ik 
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spreek u graag op 23 maart en 
ondertussen…. 
 

Veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen 

 
Uitnodiging  

 
Het bestuur van de Amsterdamse Golf Vereniging SHELL 

nodigt U uit tot het bijwonen van de  
Algemene Ledenvergadering 2006, 

op donderdag 
23 maart 2006 

in Restaurant de Houten Vier op Golfbaan de Hoge Dijk,  
Abcouderstraatweg 46, 1105 AA Amsterdam. 
Aanvang van de vergadering: 19.00 uur. 

 
Agenda * 
 

1) Opening 
2) Mededelingen, ingekomen stukken 
3) Notulen van de ALV van 17-03-2005  
4) Verslag van de kascommissie 
5) Financiëel jaaroverzicht 2005, begroting 2006 
6) Jaarverslagen 2005 en plannen 2006 van de commissies 

a) Wedstrijdcommissie 
b) Handicap- & regelscommissie 
c) Trainingcommissie 
d) Ballotagecommissie 
e) Tee Time 
f) Website 

1) Ideeën van het ASV SHELL over de financiële structuur 
2) ARBO zaken, aanpassing HHR 
3) Pauze 
4) Verkiezing bestuur en kascommissie 
5) Houten Vier (“eigen plekje”) 
6) Rondvraag 
7) Sluiting 

 
* Om logistieke redenen kunnen nog niet alle vergaderstukken in (dan wel tegelijk met) deze Tee Time 
gepubliceerd worden. De gebruikelijke bijlage, met o.a. de Notulen van vorig jaar, en het 
wedstrijdprogramma, zal U dit jaar pas medio maart toegezonden worden.  
Onze  welgemeende excuses hiervoor,  
Paula en Julia 
------------------------------------------------------------ 
Bij punt 10. Bestuursverkiezing: 
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter   Erik Trommelen 
Secretaris   Paula van Schaik 
Penningmeester  Roel van Iperen  
Wedstrijdcommissaris Chris Whincup 
H&Rcommissaris Jan Snoeks 
Trainingcommissaris  Piet Slaman  
Reglementair zijn aan de beurt om af te treden: voorzitter, wedstrijd- en trainingcommissaris.  
Erik stelt zich herkiesbaar 
Chris ook, maar slechts voor één jaar 
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Piet stelt zich niet herkiesbaar, maar blijft wel beschikbaar voor de Tr-cie. Ineke van den Dries is bereid 
gevonden om uitsluitend voor seizoen 2006 de post van trainingcommissaris over te nemen.  
Aan de opvolging van zowel Chris als Ineke wordt al gewerkt, nadere informatie volgt z.s.m. 
 
Leden, die zich kandidaat willen stellen voor een bestuurspost kunnen dit doen (conform het gestelde in 
artikel 5 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement) middels een schriftelijke aanmelding bij het bestuur, tot 3 
dagen vor de vergadering. Deze kandidaatstelling moet zijn ondertekend door de kandidaat zelf, en ten minste 
10 stemgerechtigde leden. 
------------------------------------------------------------- 
De kascontrolecommissie bestaat uit Elly Vermeij en Nanne de Vries. Elly treedt reglementair af.  Reserve 
kandidaat was Arend Reinink, die schuift automatisch op naar de vacante plek. Andere kandidaat 
kascontroleurs (nieuwe reserve) kunnen zich staande de vergadering bekend maken. 
 
- - - - - - - - - - - - - 
Ter informatie: de samenstelling van de diverse commissies: 
Wedstrijdcommissie: Chris Whincup, Anneke Schelvis, (Rob Heezius), Piet Kil, Graham Rudrum, Martin 
Scholten en Willem Vermeij 
H&R-commissie: Jan Snoeks, Peter Burgman en Graham Rudrum 
Trainingcommissie: Ineke van den Dries, Piet Slaman en Erik Jan Scholten. 
Er wordt nog een materiaal-man/vrouw gezocht 
Ballotagecommissie: Hans Visser, Ineke van den Dries, André Smit 
 

 
 
 
 

 
Jaarverslag 2005 van de 

trainingscommissie en plannen 
2006 

 
 
Eerste kennismaking 

Ook voor de trainingscommissie was 2005 een 

jaar van vernieuwing. Naast de verschuiving van 
de woens- naar de donderdag, kregen we uiteraard 
met andere pro’s te maken. 
Begin  2005 werden afspraken gemaakt met 
Golfoefencentrum Amsterdam Zuid Oost over de 
golflessen en -clinics op de Hoge Dijk. 
Op 24 maart vond een kennismakingsavond plaats 
tussen aspirantlessers en pro’s. Hierbij maakten de 
pro’s een inschatting van het golfniveau van de 
spelers, werd een groepsindeling gemaakt en 
baanpermissie verleend waar mogelijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lessen en resultaten 
In 2005 zijn vijf series van elk acht lessen 
georganiseerd. In totaal hebben twintig personen  
gebruik gemaakt van de lessen. Van deze twintig 
hebben zeven hun GVB gehaald en negen 
permissie gekregen om op de Abcoudebaan te 
spelen. Daarnaast behaalden nog drie golfers die 
vorig jaar gelest hebben, hun GVB. 
  
Baanpermissie 
De regelingen omtrent de baanpermissie zijn 
formeler dan op Waterland, mede omdat de 
betalingsregeling t.a.v. greenfees op de Hoge Dijk 
anders is. In de loop van het jaar zijn de afspraken 
aangescherpt, omdat een aantal spelers zonder 
registratie op de Abcoudebaan speelde.   
Introductie-avond 
Op 19  mei werd de traditionele introductie-avond 
gehouden. Dit is een avond waarop niet-golfers 
werkzaam op SRTCA kennis kunnen maken met 
‘onze’ golfsport. Dit jaar waren er vier 
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belangstellenden, maar helaas is het golfvonkje 
niet op hen overgeslagen. 
 
Regel- en etiquette-avond 
Ook traditioneel is het houden van een  regel- en 
etiquette-avond, die dit maal op 12 april in  
Overhoeks op het SRTCA-terrein werd gehouden. 
Ook deze keer lukte het Jan Snoeks de bestaande 
en nieuwe golfregels te laten boeien.  
 
Regelexamen 
Ook in 2005 is de NGF bereid geweest om een 
NGF-regelexamen op SRTCA af te nemen. 
Op 17 november deden twintig leden examen, 
waarvan vijftien voor een handicap en vijf voor het 
GVB. 
Op één na, zijn alle kandidaten geslaagd en telt de 
AGV-Shell veertien markers méér. 
 
Lockers en leenclubs 
Naast de gebruikelijke trainingslocker waarin de 
vier trainingssets (ten behoeve van beginnende 
golfers zonder eigen setje) zijn opgeslagen, werd 
nog een tweede locker gehuurd voor leden zonder 
auto en derhalve vervoer van de eigen golfclubs. 
Van beide lockers (en hun inhoud) is in 2005 
dankbaar gebruik gemaakt.  
 
Evaluatie 
Na afloop van het seizoen is onder de lessers een 
enquete gehouden over de kwaliteit van de 
gegeven golflessen. De resultaten hiervan zijn 
meegenomen in de besprekingen voor 2006 met de 
golfschool. Over het algemeen was men tevreden 
over de lessen. Er is wel besloten om de groepen in 
te delen in gevorderden en beginners en aan deze 
groepen een vaste pro toe te wijzen (resp. Steward 
en Boelo). 
 
Plannen 2006 
Voor 2006 is optie genomen op zes series lessen.  
Serie 1: 6 april t/m 1 juni 17.00 (gevorderden) 
Serie 2: 6 april t/m 1 juni 18.00 (beginners) 
 
Serie 3: 8 juni t/m 27 juli 17.00 (gevorderden) 
Serie 4: 8 juni t/m 27 juli 18.00 (beginners) 
 
Serie 5: 10 aug. t/m 28 sept 17.00 (gevorderden) 
Serie 6: 10 aug. t/m 28 sept 18.00 (beginners). 
 
De laatste twee lessen van iedere serie is een 
baanles (van twee uur), de eerste voor de 
gevorderen en de tweede voor de beginners; de 
andere groep heeft dan geen les. 
25 mei en 3 augustus zal er geen les zijn. 
 

Baanpermissiehouders kunnen zich aanmelden 
voor de zomeravondcompetitie (ZAC) op de 
Abcoudebaan voor de volgende starttijden: 17.00, 
17.10, 18.20 en 19.20 uur. 
Het is erg belangrijk dat ook baanpermissiehouders zich 
aanmelden. Daarom is de procedure onder het jaarverslag nog 
een keertje toegelicht. De andere procedures zullen in de loop 
van het jaar in de Tee-Time verschijnen. 
 
De introductie-avond zal dit jaar niet georganiseerd worden. 
De instroom van nieuwe leden is momenteel groot genoeg 
zonder een extra stimulans. Daarbij zijn de kosten van de 
avond hoger dan op Waterland en kunnen we dit geld beter 
gebruiken voor extra lessen. 
 
De regel- en etiquette-avond zal gehouden worden op 
maandag 10 april 2006. Aanvang 19.00 uur, locatie: SRTCA-
Overhoeks lezingzaal. 
 
Samenstelling Trainingscommissie 
Piet Slaman treedt af als voorzitter van de TC, 
maar blijft wel deel uitmaken van de commissie. 
Hij zal zich concentreren op de wedstrijden die 
voor beginnende leden worden georganiseerd. 
Ton Hogenes treedt, in verband met zijn 
verhuizing naar Breda, af als commissielid. Een 
nieuwe materiaalman wordt gezocht. 
Chris van Gaans treedt, in verband met zijn drukke 
werkzaamheden, af als commissielid. 
Erik-Jan Scholten wordt commissielid. 
Ineke van den Dries neemt de voorzittershamer 
van de TC voor een jaar ter hand. 
Ton en Chris worden hartelijk bedankt voor hun 
bijdrage en inzet in de afgelopen jaren. 
 

Amsterdam, 3 januari 2006. 
Namens de trainingscommissie 

Ineke van den Dries. 
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Jaarverslag 2005 wedstrijd 
commissie 

  
In 2005 begonnen we met een nieuwe thuisbaan – 
De Hoge Dijk, die aan alle kanten uitstekend in de 
ontwikkeling van ons clubbeeld past. De Hoge 
Dijk is een mooie baan, met goede faciliteiten voor 
de training, en een zeer goede horeca gelegenheid. 
In 2005 is ons 15 jaar bestaan (3e lustrum) feest 
geweest welke feit door een uitbundig wedstrijd op 
de baan van Spaarnwoude werd gevierd. 
In het seizoen 2005 hebben we 9 wedstrijden 
gespeeld met, over het algemeen, goed weer. Het 
aantal deelnemers bij alle wedstrijden was zeer 
goed en het was zoals vanouds heel gezellig.  
Voor het eerst in 2005 hebben we gebruik gemaakt 
van een speciaal arrangement, drie wedstrijden op 
Burggolf banen (Purmerend, St. Nicolaasga en 
Haverleij). Voor sommige van onze leden viel de 
laatste iets tegen, dus in het programma van 2006 
zal een alternatieve baan gezocht worden.  
De Delta Lloyd beker werd na een jaar in handen 
van ING Bank/Nationale Nederlanden heroverd 
door AGV-Shell. De wisseltrofee is dus terug waar 
hij hoort.  
De jaarlijkse vossenjacht heeft dit jaar 
plaatsgevonden op de golfbaan De Hooge Graven 
in Ommen, uitstekend door Haris en Ingrid 
georganiseerd en weer door een foxy lady 
gewonnen. In 2006 hebben we weer een vossin, 
dus.  
Ook in 2005 is een grote groep (40 deelnemers) 
een weekend gaan golfen in Ahaus, Duitsland.  
De belangstelling voor de ZAC op 
donderdagavonden blijft groot en dankzij goede 
afspraken met de baanbeheerder hebben we tot nu 
toe iedereen binnen de aangewezen anderhalf uur 
weg kunnen starten. Ook is de belangstelling voor 
de Abcoudebaan groot.  
Al met al een zeer geslaagd golfseizoen, afgesloten 
met een gezellige feestavond met vele prijzen. 
Als we minpunten mogen noemen, dan gaan we 
weer klagen over drie punten:  
1. Het lijkt dat het trage spel als een ongeneeslijke 
ziekte onze vereniging koerst. Dit fenomeen wordt 
nog erger gemaakt door de ongehoorzaamheid van 
sommige spelers als ze hierover aangesproken 
worden.  
2. We ergeren ons mateloos aan de te makkelijk 
houding van sommige mensen t.o.v. bijvoorbeeld, 
bij het te laat verschijnen bij de tee-box, of niet 
komen opdagen zonder afbellen.  
3. Verbazen we ons over de gemakzucht van het 
gebruik van de etiquette regels, door spelers van 
alle categorieën (dus door mensen die het beter 
zouden moeten weten).  
Laten we met ons allen in 2006 een verbetering 
aanbrengen. 

Tenslotte, bij deze dank aan allen die mede door 
hun bijdrage hebben gezorgd voor een zeer 
geslaagd golfjaar 2005.  
 
Wedstrijden en Pin High 
Het seizoen werd geopend met een wedstrijd op de 
baan van Prise d’Eau en afgesloten op de baan van 
het Rijk van Nijmegen. De resultaten van alle 
wedstrijden vindt u in bijgaande tabel. 
  
ZAC en Matchplay 
Net als vorig jaar, hadden we ook in het afgelopen 
jaar weer zeer druk bezochte ZAC-avonden. Er 
werd met veel enthousiasme aan de diverse 
spelvormen deelgenomen. De matchplay 
competitie eindigde in een spannende finale tussen 
Ger en Graham. In de Dirk Pultrum Cup serie 
heeft het SRTCA team een flink klap aan het 
“Rest” team uitgedeeld.  Als vanouds werden ook 
de ludieke spelvormen weer met veel plezier 
gespeeld. Verder ook dit jaar weer de vaste 
elementen zoals de Eclectic serie, de ZAC-
vossenjacht, de koppelwedstrijd en de strijd om de 
Lucky Luke trofee.  
 
Nog een paar feitjes:  

 De Pin High trophy, gewonnen door Coert 
Abrahamse, was spannend tot aan de 
laatste wedstrijd toe 

      Ger van Velzen bezit dit jaar de 
            kampioenstitel matchplay (ZAC) 

      Parminder Sangha, Erik Trommelen en 
            Manuel Soudant waren de beste bruto 
            score spelers 

      Yvonne Heezius wint de  Adèle Scholten 
            Trophy  

      De Dirk Pultrum Cup werd gewonnen door 
            het SRTCA+partners team  
   
Vooruitblik: 
Onze clubavond activiteiten worden vanaf 6 april 
voortgezet. Ook worden er weer twee wedstrijden 
in de loop van het seizoen op Hoge Dijk gespeeld. 
Zoals gewoonlijk, heeft de wedstrijdcommissie de 
wintermaanden gebruikt om een gevariëerd 
wedstrijdprogramma voor het komende seizoen in 
elkaar te zetten. De meeste banen in het 
programma zijn voor ons bekend, maar we hebben 
de Burggolf baan op Haverleij verruild voor 
Burggolf  Wijchen. Ook ziet het er naar uit dat we 
onze slotwedstrijd dit jaar op de baan van de 
Groene Ster te Leeuwaarden zullen spelen. 
Kortom, er zijn weer (nieuwe) uitdagingen genoeg 
voor iedereen.   
 

De wedstrijdcommissie.
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Jaaroverzicht 2005 

  
Baan Trofee Winnaar  
Prise d’Eau Wake-Up trofee Miriam Dries 
Spaarnwoude Cruqqen Cup Jan van Braam 
Purmerend Fore!-uit trofee Manuel Soudant 
Hoge Dijk SRTCA-open cup Martijn Manshande 
Flevoland Big Wood Trophy Willem Vermeij 
St. Nicolaasga De Oliekan Willem Vermeij 
Haverleij  Bang-On! Trofee Coert Abrahamse 
Hoge Dijk H2O Cup Yvonne Heezius 
Rijk van Nijmegen Tee-Time Trofee Coert Abrahamse 
     
Bruto scores Mooi Weer Trofee Parminder Sangha 
  Jelle Kars Trofee 

Gulden Cup 
Erik Trommelen 
Manuel Soudant 

      
2005 Pin High Trofee Coert Abrahamse 
  Matchplay Kampioen Ger van Velzen 
  Adèle Scholten Trofee Yvonne Heezius 
  Birdie Klassement Parminder Sangha 
 ZAC Birdie Klassement Arthur Echter 
 ZAC Eclectic Klassement Parminder Sangha 
 ZAC Koppel Trofee Jan van Braam/Henry 

Kuijper 
 Lucky Luke Trofee Piet en Ria Kil 
 Blue Fox Martijn Manshande 
 Vossenjacht Wilma Whincup 
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Financieel Jaaroverzicht 2005 
 
 

Budget Actuals Budget Actuals Budget
2004 2004 2005 2005 2006

Wedstrijden/Toernooien 33000 31649 96% 35800 35376 99% 38000
Training/lesgeld 600 372 62% 600 257 43% 750
Secretariaatskosten 200 47 24% 150 63 42% 50
Vergadering 750 735 98% 350 317 91% 350
Reprowerk/Internet 200 259 130% 150 150 100% 150
Bondskosten 2840 2483 87% 2850 2223 78% 2400
Diversen 500 525 105% 400 273 68% 400
              
Totaal: 38090 36070 95% 40300 38659 96% 42100

 
 
 
Het ASV bestuur wil meer transparantie in de financiële verslaggeving van de sportclubs en in de toekomst, 
naast alle uitgaven, ook de verschillende inkomsten tonen. De rapportage van de resultaten in 2005 is nu 
halverwege deze aanpassing. 
 
In 2005, het eerste boekjaar met De Hoge Dijk als thuisbasis, zijn de uitgaven aanzienlijk hoger dan het 
voorgaande jaar, maar nog steeds ruim binnen budget. Een groot compliment aan de vele commissies. 
 
Opvallend is de post Wedstrijden/Toernooien. In vorige jaren werd namelijk de huur van de locatie niet 
opgenomen. Nu is zichtbaar gemaakt dat De Hoge Dijk een duurdere locatie is.  
Door goede afspraken met het management van De Hoge Dijk en optimale planning van de vele wedstrijden, 
zijn financiële verrassingen afwezig gebleven. 
  
Het budget van 2006 is hoger ten gevolge van algemene kostenstijging, en speciale plannen binnen de 
trainingscommissie. De contributietoename voor 2006, aangekondigd tijdens de vergadering van vorig jaar, is 
3 € voor leden en ca. 5 € voor introducés respectievelijk.  
 
 
De Penningmeester, 
Roel van Iperen. 
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Wedstrijd Programma 2006  
 

Datum Baan Starttijd Trofee Wedstrijdleiding 

vrijdag 

 

zaterdag 

 

donderdag 

 

zaterdag 

 

vrijdag 

 

vrijdag 

 

vrijdag 

 

zondag 

 

zaterdag 

7 april 

 

29 april 

 

25 mei 

 

10 juni 

 

7 juli 

 

28 juli 

 

18 augustus 

 

24 september 

 

7 oktober 

Prise d’Eau 

 

Spaarnwoude * 

 

Purmerend 

 (blauw/wit) 

Hoge Dijk** 

 

Flevoland 

 

St. Nicolaasga 

 

Wijchen 

 

Hoge Dijk** 

 

Groene Ster 

11:30 

 

11.00 

 

11:00 

 

12.40 

 

11:00 

 

11:30 

 

11.30 

 

13.30 

( 2 tees)

11:00 

Wake Up Trofee 

 

Cruqqen Cup 

 

Fore! Uit 

Gulden Cup 

SRTCA beker 

 

Big Wood Trofee 

 

Oliekan 

 

Bang On Trofee 

Mooi Weer 

H2O Cup 

 

Tee Time Cup 

Jelle Kars Trofee 

Martin/Chris 

 

Anneke/Piet 

 

Wim/Martin 

 

Chris/Graham 

 

Anneke/Chris 

 

Martin/Wim 

 

Wim/Martin 

 

Chris/Graham 

 

Anneke/Chris/Piet 

 
 

* Ook A- and B-holes voor leden zonder GVB (nog niets afgesproken, moet geregeld worden – hangt af 
van interesse) 
 
** Bij deze wedstrijden zouden spelers met baanpermissie voor de Abcoudebaan meespelen (nog niets 
afgesproken, moet geregeld worden – hangt af van interesse) 
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Uitnodiging 
 
Alweer de hoogste tijd om uit de winterslaap te ontwaken. 
 
Op vrijdag 7 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 Martin Scholten, geassisteerd door Chris Whincup 
 
Aanmelden tot uiterlijk 30 maart bij: 
 
Martin Scholten 
0294-419280 of 06-28413665 
t.sennemaalderden@chello.nl. 

 
 

Wist U dat: 
  

• in de wandelgangen het gerucht gaat dat onze voorzitter ieder lid "KRATON ballen" wil geven, 
om uit te proberen. 

• een ander gerucht is dat de vossenjacht in Turkije wordt gehouden. 
• maar dat ene HV de opdracht heeft gekregen om hiervoor de Zuidpool te bestuderen. 
• een lid zich creatief mag uitleven zodat we binnenkort aan de muur van Hoge Dijk hangen, met 

naam en jaartal met terugwerkende kracht. 
• dat 'n aardige duit zal kosten. 
• dus gaat men nu voor elk wedstrijd een bijdrage vragen. 
• we er weer 20 nieuwe markers bij hebben. 
• Er dus voor niemand meer een fatsoenlijke reden is om nog NQ te spelen. 
• Volgens eerdergenoemde Erik het aantal dimples op een bal niet te hoog mag zijn. 
• Dat je anders minder ver afslaat. 
• PeeWee het bij de volgende wedstrijd dus eens met een dobbelsteen gaat proberen. 

 
PeeWee 

 
 

Nieuwe leden 
 

Adri en Patricia Postema 
Els van Elderen 

Namens iedereen van A.G.V. Shell van harte welkom! 
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