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Uw verslagen, reisverhalen, 
overzichten, avonturen, roddels, 
kortom: uw kopij is van harte 
welkom bij de redactie. 

Laat ik voorop stellen dat dit mijn 
persoonlijke mening is en tevens 
benadrukken dat ik geen literair 
wonder ben. Je hoeft maar een 
paar boeken open te slaan om te 
realiseren dat de finesse, de 
diepgang en de humor voor het 
golfspel nog niet werkelijk tot de 
taal is doorgedrongen. 
Opmerkelijk is het wel, want zelfs 
op het ‘’vriendelijke’’ niveau 
waarop wij onze rondjes golfen 
worden emotie, onmacht en 
dramatiek soms tot ver achter de 
hypofyse ervaren. 
 
De taal ontwikkelt zich in een rap 
tempo om met nieuwe 
zelfstandige naamwoorden, 
werkwoorden en uitdrukkingen de 
juiste “lading” mee te kunnen 
geven. Ewoud Sanders 
(taalhistoricus en journalist 
(NRC)) rubriceert deze: googelen, 
toedeledokie, stayokay, Robin 
Hood-rekening, extreme 
makeover, fotofucken en 
dramademocratie, om er maar een 
paar te noemen. 
 
Vervolgens heb je geniale 
tekstschrijvers nodig om de juiste 
woorden in de juiste 
samenstelling te plaatsen om de 
juiste lading aan de boodschap te 
geven. Gelukkig kent ons land 
vele taalvirtuozen die deze 
finesse, diepgang en humor weten 
te combineren. Wat dacht u van 

Kees Torn (uit: “Geluk is Gelul 
met een K”): 
 
Hij wist niet wat hij zonder 
sigaretten 
Of wat hij zonder schaken moest 
beginnen 
Hij schaakte om de zinnen te 
verzetten 
En rookte om de zetten te 
verzinnen 
 
Of Jeroen van Merwijk in zijn 
lied “een oorlog tegelijk”: 
 
Er is oorlog in Soedan, waarom 
ben ik dat even kwijt. 
En Azerbeidzjan strijdt om iets in 
een jarenlange strijd. 
De Turken vechten, dacht ik, 
onterecht in Koerdistan. 
En er is ook nog ergens oorlog in 
het noorden van Iran. 
‘k Snap er niets van wanneer ik 
naar die beelden kijk. 
Waarom doen we voortaan niet 
één oorlog tegelijk? 
 
Het kan uiteraard ook iets 
vrolijker, zoals door Jan Pieterse: 
 
Grolsch wilde een pakkende 
slogan 
Die bij de bierdrinker scoort. 
Maar op mijn inzending “Brand 
is erger” 
Heb ik nooit iets gehoord. 
 
Anders dan in het golf is in het 
voetbal wel de literaire 
hogeschool doorgedrongen. Dit 
komt voornamelijk door “de 
Professor” zelf, namelijk Johan 
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Cruijff. Hij wordt regelmatig 
aangeduid als de CEO van het 
betaalde voetbal, het totaal-
voetbal (naast Rinus Michels). 
Zijn uitspraken zijn legendarisch 
en voor een eenvoudige sterveling 
niet altijd meteen te doorgronden 
(uit “Je gaat het pas zien als je het 
doorhebt”): 
 
Je ziet wel eens mensen, die lopen 
dan daar naar toe en als ze net 
daar komen, dan komt die bal 
weer hier en dan komen ze hier 
naar toe en dan gaat de bal net 
daar naar toe. Ik zeg: blijf nu 

staan, dan sta je in ieder geval de 
helft van de tijd op de goede plek. 
 
En dan is er natuurlijk nog golf. 
Wellicht zegt de naam Jan 
Heemskerk u iets, maar of hij in 
het bovenstaande rijtje thuis 
hoort? 
 
Hij wilde alleen nog maar 
raggen, 
Zelfs waar het echt niet most 
maggen. 
Hij gaf in de bunker 
Ook toe aan die hunker. 
Op iedere green sloeg hij 
plaggen. 

Wellicht begrijpt u mijn gevoel 
van teleurstelling over de positie 
van de Nederlandse taal in het 
golfspel. Er is nog wat werk te 
doen. Om gezamenlijk over dit 
dipje heen te komen adviseer ik u 
Harvey Pennick (little green 
book) “and if you play golf, 
you’re my friend”. 
 
Veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen. 
 
 
 

Samenvatting 
ALV 2005 

Zoals gebruikelijk in de 
eerste  Tee Time na de ALV 
even een samenvatting van de 
belangrijkste zaken die tijdens 
die ALV aan de orde kwamen. 
Bestuurlijk en/of 
organisatorisch zijn er geen 
verrassingen te melden; er 
waren geen andere kandidaat 
bestuursleden aangemeld dus 
het bestuur zal in 2006 bestaan 
uit Erik Trommelen 
(voorzitter), Paula van Schaik 
(secretaris), Roel van Iperen 
(penningmeester), Chris 
Whincup 
(wedstrijdcommissaris), Ineke 
van den Dries 
(trainingcommissaris) en Jan 
Snoeks (Handicap & 
regelscommissaris). 
Tijdens de vergadering werd 
bekend dat Wim Hoogenboom 
de nog vacante post van 
Materiaalcommissaris op zich 
neemt; verder blijven de 
commissies zoals in TT 135 
gepubliceerd. 
De voorgestelde aanvulling 
van het Huishoudelijk 
Reglement werd aangenomen. 

Ger van Velzen stelde zich 
beschikbaar als reserve voor de 
kascontrolecommissie. 
Maar behalve al deze droge 
kost waren er wel wat andere, 
leuke zaken om te vermelden. 
Onder de ingekomen stukken 
bevond zich de aankondiging 
van het voorgenomen huwelijk 
van Martin Scholten en Tiny 
(Sennema) Alderden; elders in 
deze Tee Time kun je daar 
meer informatie over vinden. 
Als laatste item voor de pauze 
laste onze voorzitter even een 
“plechtig moment” in, wat de 
nodige verbaasde blikken 
veroorzaakte want het geheim 
was goed bewaard gebleven. 
Erik begon een prachtig 
verhaal, over het feit dat geen 
vereniging goed kan 
functioneren zonder 
steunpilaren, en dat er zich in 
ons midden ook zo’n lid 
bevindt dat zich altijd vol 
overgave inzet voor de club, al 
sinds de oprichting zitting 
heeft gehad in bestuur en 
diverse commissies, nog steeds 
van geen wijken weet, kortom; 
iemand die zich bijzonder 
verdienstelijk maakte en nog 
steeds maakt voor de club, en 
derhalve ook een bijzondere 
status verdient. Met andere 
woorden; een benoeming tot 

erelid, en wel voor Ineke van 
den Dries. Onder luid applaus 
van alle aanwezigen stond 
Ineke volkomen overdonderd 
op uit haar stoel om de 
bijbehorende oorkonde,  een 
bos bloemen en de vele 
felicitaties in ontvangst te 
nemen.  
Verder had Rob Baardolf 
gezorgd voor een drietal fraaie 
wandborden waar de namen 
van onze kampioenen op 
prijken: één voor de 
Matchplay, een tweede voor 
het Pin-High klassement en de 
derde voor de namen van de 
winnaars van de SRTCA-
beker. Nu nog een mooi plekje 
aan de wand in de Houten 
Vier. 
Laatste vermeldenswaardige is 
punt is het spontane ontstaan 
van een “Wel en Wee-
aanspreekpunt”; Ria Kil heeft 
zich hiervoor beschikbaar 
gesteld, en we komen er 
binnenkort nog wel op terug 
hoe dit verder precies vorm zal 
gaan krijgen. Ria heeft 
inmiddels al één “Wel en 
Wee” actie ondernomen; ze 
heeft namens AGV Shell een 
bloemetje gebracht bij Henry 
Kuijper, die al maanden zeer 
ernstig ziek is.  
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Tot zover deze samenvatting, 
Paula van Schaik   
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Uitslag wedstrijd Prise d’Eau, 7 april 2006 
 

  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 

Ria Kil 
Graham Rudrum 
Annemarie Kiene 
Cock van der Hulst 
Yvonne Heezius 
Arend Reinink 
Astrid Snoeks 
Chris van Gaans 
Parminder Sangha 
Peter Burgman 
Willem Vermeij 
Paula van Schaik 
Willem Mooij 
Hans Visser 
Ingrid Duran 
Patricia Postema 
Erik Trommelen 
Manuel Soudant 
Haris Djojosepoetro 
Gerda Hogenes 
Jaap Bakkum 
Arthur Echter 
Adri Postema 
Chris Whincup 
Pauline van Gaans 
John Kiene 
Ranjit Sangha 
Ico van den Born 
Casper de Groot 
Duco Bodt 
Jan van Schaik 
Wilma Whincup 
Roel van Iperen 
Han Baarslag 
Ineke van den Dries 
Rob Boelhouwer 
Jaap ven der Eems 
Gert List Nielsen 
Ton Hogenes 
Victor Kau 
Miriam Dries 
Wilma Kampschoer 
Reinoud Kil 
Ria Huysen 
Wim Huysen 
Ger van Velzen 
Huub Dries 
Jan Peter van Seters 
Ignace van Dommelen 
Martin Scholten 
Jeroen Bolk 
Joke Driessen 
Tiny Sennema 
Jan Snoeks 
Els van Elderen 
Wim Hoogenboom 
Piet Kil 
Erik Jan Scholten 

41 
38 
37 
35 
34 
33 
33 
33 
32 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
20 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
16 
16 
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 James McBrien 8 
 
Best Bruto Score – 86  
Parminder Sangha 
 
Birdies      
Parminder Sangha 
Erik Trommelen 
Arthur Echter 
Victor Kau 
 
Neary:  - Hans Visser 
Longest Drive Dames: Astrid Snoeks 
Longest Drive Heren: Erik Trommelen 
 

 

 
 
 
 

Prise d’Eau 
 

Vrijdag 8 april om 9 uur vertrokken we naar 
Tilburg voor de eerste wedstrijd: De Wake up 
trofee. Het was koud en onderweg ging het ook 
nog regenen dusdachten we als dat maar goed 
gaat. Maar het was droog toen we in Tilburg 
kwamen. 
Na de koffie even naar de puttinggreen om te 
kijken hoe snel de balletjes rolden en om 13.15 
gestart in een flight met 3 heren. Mijn eerste 
afslag ging heel goed en ik had meteen al 2 
punten.Op hole 2 werd het een bogey en toen 
dacht ik: dat gaat lekker. Ook de volgende holes 
gingen goed. Dat kwam ook doordat mijn 
flightgenoten Jan-Peter, Graham en Casper mij 
enorm stimuleerden om zo door te gaan. Toen we 
ook nog een bui regen kregen kon mij dat niet 
schelen: mijn dag kon niet meer stuk. Uiteindelijk 
kwam ik van de baan met hele mooie punten. Ik 
was vol verbazing dat het me gelukt was om zelfs 
de hoogste score (41 punten) te halen. Heren 
bedankt voor de steun. 
 

Groetjes Ria 
 
 

 

Wist U dat: 
  

• We intussen weer de jaarlijkse 
ledenvergadering achter de rug hebben. 

• Die intussen wel zakelijk wordt: de "mop 
van Erik" ontbrak dit jaar. 

• Wij de komst van gratis Kraton ballen 
verkeerd hadden begrepen. 

• Er intussen hard gewerkt is aan de 
wandstukken voor ons eigen plekkie. 

• Die komen te hangen op een voor ons 
gereserveerd stekkie. 

• Dat PeeWee hoopt dat dat niet ergens in 
de kelder is. 

• Het nieuwe financiële beleid van ASV nu 
wat vastere vorm gaat aannemen. 

• We als club straks meer inspraak in de 
hoogte van de contributie krijgen. 

• Dat dat maar goed is, nu we intussen al 
twee gratis leden hebben. 

• Die dat overigens volgens iedereen ook 
echt wel verdiend hebben. 

• Dat blijkt dat iedereen zeer tevreden is 
over de kwaliteit van de Tee Time. 

• Zozeer zelfs dat de uitgevers van 
Golfnieuws de concurrentie niet meer 
aandurven. 

• En zij veel AGV-leden dat Golfnieuws 
dus maar niet meer toesturen. 

• Dat er stemmen opgaan over het instellen 
van een sociaal contact persoon. 

• Dat die dus van tijd tot tijd de zieken 
bijvoorbeeld eens een kaartje zal sturen. 

• Dat sommige mensen dan automatisch 
naar Hans V. kijken. 

• Omdat die de meeste postzegels heeft.. 
 

PeeWee 
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UITNODIGING 

 
29 april Spaarnwoude 

Beste Golf(st)ers, 
 
 

Op zaterdag 29 april, vanaf 11.00 uur, wordt er om de Cruqqen Cup gevochten. 
 

Leden in het bezit van GVB/EGA handicap kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd. 
 

Het maximale aantal deelnemers voor deze wedstrijd is 60 
 

Bij voldoende belangstelling zal voor leden die niet in het bezit zijn van GVB een wedstrijd gehouden worden 
op de A/B holes 

 
 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 18 april bij: 
 
 

Anneke Schelvis 020 - 6302896 
email: Anneke.Schelvis@shell.com 
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AGV S.H.E.L.L. top 20 handicaplijst, 
februari 2006 

 
 
Het is de bedoeling om in de loop van seizoen 
2006 regelmatig een handicap-top-20 lijst in 
de Tee Time te publiceren; hieronder volgt als 
eerste van deze reeks de stand per 1 januari j.l. 
 
 

 
 

   
Arthur Echter 6.4 
Parminder Sangha 9.2 
Erik Trommelen 10.5 
Ger van Velzen 12.5 
John Kiene 14.7 
Martin Scholten 15.0 
Arend Reinink 15.6 
Wim Hoogenboom 15.7 
Rob Baardolf 16.2 
Manuel Soudant 16.4 
Annemarie Kiene 17.0 
Jan van Braam 17.2 
Fred Berkenhagen 17.5 
Ineke van den Dries 17.7 
Graham Rudrum 17.9 
Ton Hogenes 18.0 
Astrid Snoeks 18.7 
Karin Croonen 18.8 
Hellen Boot 19.3 
Duco Bodt 20.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwe leden 
 

Casper de Groot  
and  

Ching Ching Ong 
 

Welkom bij de AGV Shell!! 
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