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

 

 

 ‘NO RETURN’. 
Is een term die bij veel 
clubgolfers bekend is.  
 
Aangezien wij ons als golf 
vereniging ontwikkeld hebben tot 
een maat die zonder schaamte 
gemeten kan worden met andere 
verenigingen, zal de ‘NO 
RETURN’ ook bij de AGV Shell 
haar intreden doen. 
 
Ik hoef u, als regelmatige 
deelnemer aan onze wedstrijden, 
niet uit te leggen welke 
inspanning geleverd wordt om 
iedere wedstrijd tot in de puntjes 
te verzorgen. Er wordt zelf wel 
eens gefluisterd dat men tot op 
het bot verwend wordt – 
‘’pampering’’ is de correcte term 
als ik me niet vergis. 
 
Het voordeel van ‘pampering’ 
voor onze leden is dat alles lekker 
geregeld wordt en dat het 
aanvoelt als een warm bad. Als ik 
terugdenk aan mijn jeugd en in 
herinnering haal wat mijn moeder 
vroeger allemaal voor me deed, 
ervaar ik dat warme bad wederom 
vlotjes tot in iedere porie, maar 
tegelijk rukt tegenwoordig het 
geweten op met de vraag of ik 
niet beter mijn best had moeten 
doen om haar te ontzien met mijn 
onhebbelijkheden dan wel 
gemakzucht. (Bedankt mam). 
 
Het voordeel van deze overmatige 
aandacht voor de organisatie is de 
relatieve zekerheid dat alles klopt. 
Echter, de mate van aandacht die 

soms nodig is om het kloppend te 
maken, overstijgt nog wel eens op 
onbetamelijke wijze de grens van 
de verantwoordelijkheid van het 
individu. Golf is een spel van 
afspraken en regels – u weet dat 
en ik weet dat. Rood is stoppen en 
groen is doorrijden. 
 
Als golf vereniging zijn we 
geassocieerd met de NGF en 
kunnen daarom uw handicap 
registreren.  Dat doen we 
uiteraard graag, maar brengt wel 
een administratieve belasting met 
zich mee waarbij alle 
documentatie correct dient te zijn. 
Dat betekent dat uw scorekaart na 
inlevering correct ingevuld dient 
te zijn. Mocht u het vergeten zijn 
– voor de laatste keer: Naam 
Speler/Marker, NGF nr. 
Speler/Marker, HCP & Playing 
HCP Speler/Marker en tot slot 
Handtekening Speler/Marker 
(voor datum, tijd en spelvorm zijn 
ook nog vakjes ontworpen). De 
wedstrijdcommissie is alleen 
verantwoordelijk voor de 
berekening van het aantal 
Stablefordpunten.   
 
‘NO RETURN’ is de bak waar 
ongeldige scorekaarten in 
verdwijnen, lees: scorekaarten die 
niet voldoen aan de zojuist 
aangegeven criteria. Bij iedere 
golfvereniging worden foutief 
ingevulde scorekaarten ongeldig 
verklaard en komen niet meer in 
de uitslag voor – wellicht wel 
lekker gegolfd, maar helaas geen 
uitslag en geen punten. 
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Ik hoop dat u uw eigen 
verantwoordelijkheid voelt 
opborrelen. Na de wedstrijd op 
Purmerend en onlangs op de 
Hoge Dijk is het percentage van 
ongeldige kaarten vastgesteld op 
gemiddeld 25% van alle 
ingeleverde scorekaarten.  

 
U begrijpt wat er van u verwacht 
wordt. Met ingang van de 
wedstrijd op Flevoland zullen 
foutief/onvolledig ingevulde 
scorekaarten in de ‘NO 
RETURN’ bak verdwijnen – u 
stelt uzelf daarmee OUT OF 
BOUNDS. Evenzo……. 

 
veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen. 
 

 
 

Uitslag wedstrijd Fore! Uit Gulden Cup 
Purmerend 
25 mei 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 

Peera Hiranyachote 
John Kiene 
Parminder Sangha 
Cock van der Hulst 
Haris Djojosepoetro 
Huub Dries 
Elly Vermeij 
Arthur Echter 
Willem Mooij 
Peter Burgman 
Hans Visser 
Berry Kuijper 
Jan van Braam 
Casper de Groot 
Jan Snoeks 
Jeroen Bolk 
Ingrid Duran 
Ineke van den Dries 
Anneke Kuijper 
Rob Heezius 
Jaap van der Eems 
Karin Croonen 
Ranjit Sangha 
Rob Boelhouwer 
Graham Rudrum 
Duco Bodt 
Yvonne Heezius 
Ignace van Dommelen 
Rob Baardolf 
Wim Hoogenboom 
Joke Driessen 
Jaap Bakkum 
Sybrand Ykema 
Reinoud Kil 
Ger van Velzen 
Astrid Snoeks 
Patricia Postema 
Hellen Boot 
Margareth Koppes 
Anneke Schelvis 
Annemarie Kiene 
Julia de Vries 
Wilma Whincup 
Chris Whincup 

43 
36 
35 
35 
30 
30 
30 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
18 
17 
17 

25 
20 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
 

Jules Croonen 
Willem Vermeij 
Anneke Rijper 
Johan Romate 
Piet Kil 
Han Baarslag 
Adri Postema 
Ria Kil 
Jan Hollenberg 
Erik Jan Scholten 
Els van Elderen 
 

16 
16 
15 
15 
15 
12 
10 
10 
9 
7 
5 
 

 
Best Bruto Score (Gulden Cup) – 82   
Parminder Sangha 
 
Birdies      
Yvonne Heezius 
Peera Hiranyachote 
 
Neary:  Graham Rudrum 
Longest Drive Dames: Yvonne Heezius 
Longest Drive Heren: John Kiene 
 
 

 
Verslag Fore! Uit 

 
The weather had been wet and windy before 
the game, and even the day itself was really 
wet. At the beginning I was not sure if the 
game would be cancel or not, but everyone at 
the Club was in high spirits and the first flight 
left on time.  
My game was not that stable, just like the 
weather, the first hole was completely out of 
the control as my ball landing in the 
other fairway. The good news is that my flight 
team was extremely helpful in helping to 
locate my ball in the woods which meant that 
we didn’t loose much time through the course. 
On top of that people were naming our flight 
“the oriental express”.  
Lastly the most memorable moment had to be 
the last hole, when Parminda disappointedly 
said that none of us had got a birdie today, 
then I made a long put and amazingly it went 
in for a birdie....  how about that for 
inspiration! 
Despite the weather and thanks to a good 
flight it was a great 18 holes 
 

Peera Hiranyachote 
 
 

 
UITNODIGING 
7 juli Flevoland 

 
Beste Golf(st)ers, 

 
Op vrijdag 7 juli, vanaf 11.00 uur, wordt er 

om de Big Wood Trofee 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, maar wel 

baanpermissie hebben een wedstrijd gehouden 
worden op de 9 holes, par 3 baan.  

 
 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 22 juni bij: 
 
 

Anneke Schelvis 020 - 6302896 
email: Anneke.Schelvis@shell.com 
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Uitslag wedstrijd SRTCA Beker 
Hoge Dijk 

10 juni 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 
 

Peter Burgman 
Jeroen Bolk 
Jaap van der Eems 
Manuel Soudant 
Elly Vermeij 
Hans Visser 
Chris Whincup 
Graham Rudrum 
Ranjit Sangha 
Yvonne Heezius 
Victor Kau 
Ignace van Dommelen 
Anneke Kuijper 
Parminder Sangha 
Susanne Hilgenkamp 
Huub Dries 
Willem Mooij 
Wilma Whincup 
Frans Lacon 
Pauline van Gaans 
Erik Trommelen 
Jan van Schaik 
Arthur Echter 
Rob Heezius 
Arend Reinink 
Karin Croonen 
Margaeth Koppes 
Johan Romate 
Marcel Kortekaas 
Ger van Velzen 
Ineke van den Dries 
Jaap Bakkum 
Wilma Kampschoer 
Willem Vermeij 
Duco Bodt 
Martin Scholten 
Jan van Braam 
Berry Kuijper 
Anneke Rijper 
Jules Croonen 
Han Baarslag 
Jan Peter van Seters 
Nanne de Vries 
Reinoud Kil 
Erik Jan Scholten 
Anneke Schelvis 
Tiny Sennema 
Peerapong Hirunyachote 
Paula van Schaik 
Sybrand Ykema 
Jan Hollenberg 
 

41 
40 
40 
39 
39 
38 
38 
37 
37 
37 
36 
36 
35 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
33 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
30 
29 
29 
28 
28 
26 
25 
24 
24 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
16 
16 
14 
13 

 

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 – 82   
Arthur Echter 
 
Birdies      
Manuel Soudant (3) 
Parminder Sangha (2) 
Arthur Echter (2) 
Peter Burgman 
Victor Kau 
Susanne Hilgenkamp 
Hans Visser 
Chris Whincup 
 
Neary:  Duco Bodt 
Longest Drive Dames: Ranjit Sangha 
Longest Drive Heren: Parminder Sangha 
 

 
Verslag SRTCA beker 

Hoge Dijk 
 

De voor bereiding begon eigenlijk al op 
donderdag tijdens de 1e wedstrijddag om de Dirk 
Pultrum Cup. De temperatuur bereikte een 
aangename zomerse waarde. Hierdoor konden we 
ons al een beetje instellen op wat de zaterdag ons 
zou gaan brengen. Op donderdag mocht ik samen 
lopen met Anneke Schelvis en beiden, zoals het 
een goed team betaamt, wisten we ons niveau tot 
een ongekende hoogte te brengen. Een ongekend 
dieptepunt dus ! Zaterdags was de temperatuur nog 
wat hoger en mocht ik in de flight lopen met o.a. 
Willem, ja de andere Schelvis. Gelijk vanaf de 
afslag zat de sfeer er goed in mede dankzij het 
commentaar van langs de baan. Waar ik op 
donderdag de eerste slag nog met een fraaie boog 
in het water deed belanden ging hij nu op zaterdag 
kaarsrecht door het midden. Waarop ik gelijk het 
commentaar kreeg: waarom ik dat donderdag niet 
had gedaan ! Maar ja, de ene dag is de andere niet. 
Goedgemutst bleef onze flight zich door de baan 
bewegen. Soms rechtuit maar ook af en toe met 
een kleine omweg om een verdwaalde bal te 
vinden. De baan lag er best goed bij en mede door 
het warme weer wilde de bal ver doorrollen. Ook 
bij het putten was het opletten want de greens 
waren heel snel. Langzaam maar zeker naderden 
we hole 19 en ik had wel in de gaten gekregen dat 
ik aardig wat puntjes bij elkaar sprokkelde. 
Eindelijk een rondje in de buffer, dacht ik. Op het 
terras aangekomen bleken het er 41 te zijn. Heel 
fijn, maar ik had eigenlijk afgesproken om bijtijds 
thuis te zijn. Maar ja, zo lang je bovenaan staat 
blijf je. De wedstrijdleiding steekt er veel tijd en 
moeite in om een wedstrijd te organiseren. En dan  
 

 
 
 
 
 
ga je niet naar huis zolang je kans maakt op de 1e 
prijs. Dus ik zat lekker de nodige frisdrank weg te 
werken (Willem bleef maar bestellen) in de blijde 
verwachting van iemand die meer punten zou 
hebben gescoord. Dat gebeurde niet dus 
uiteindelijk stond ik daar met een gigantische 
SRTCA beker in mijn handen en de hartelijke 
gelukwensen van Chris. Thuisgekomen heb ik hem 
een mooi plaatsje in een hoek gegeven waar hij 
niet al te dominant aanwezig is. Hedwig was ook 
weer blij dat we weer wat extra af te stoffen 
hebben. Ik mag hopen dat we de volgende 
wedstrijd weer zulk lekker weer hebben want dat 
bevalt me toch wel. 
 

Peter Burgman. 

 
Nieuwe leden 

 
Lorel Chow 
Roel Bosma 

Ron en Lia Blok 
 

 
Welkom bij de AGV Shell!!
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Wist U dat: 
 

 
• De eerste wedstrijd tegen ABN erop zit. 
• Zij dit jaar nog revanche willen nemen. 
• Zij beloven dan echt met 40 spelers te 

komen. 
• Sommige spelers zeer nieuwsgierig zijn 

naar elkaars leeftijd. 
• Dat Arthur in ieder geval de leeftijd heeft 

bereikt om scooter te rijden. 
• Ton het erg zwaar heeft, als hij met 3 

dames de baan in moet. 
• Hij zich zo laat imponeren door eentje, 

dat hij een week later z’n matchplay aan 
z’n neus voorbij ziet gaan. 

• Zelfs lage handicappers soms dubbele 
cijfers halen. 

• Dat het mogelijk is 12 slagen te scoren 
over 2 holes en een daarvan is ’n par 3. 

• Een 3 kwart broek dus echt niet helpt. 
• Dat die bruintjes echt kunnen golfen. 
• Er eentje met de hoofdprijs van door is 

gegaan. 
• Het ’n schatje is. 
• Plaggen terugleggen op de tee verplicht 

is. 
• Na vier oefenslagen op de tee, het nog 

steeds mogelijk is om in de grond te 
slaan. 

• J e golfschoenen kan kopen op Burggolf. 
• We intussen alweer een wedstrijd 

(Purmerend) achter de rug hebben. 
• PeeWee daar weer vaker zijn hengel dan 

zijn driver heeft gebruikt. 
• Martin en Tiny intussen getrouwd zijn. 
• Hun feest druk bezocht schijnt te zijn 

geweest. 
• Tiny won bij een spelletje waarbij ze 

ijzeren tees in een houten teebox sloegen 
(??) 

• Sommigen van ons daar sowieso goed in 
zijn door het toppen bij de afslag. 

• Er snel weer een wedstrijd aan komt als ik 
dit schrijf (Hoge Dijk) 

• Ik over die dag natuurlijk nog geen 
roddels heb opgepikt. 

 
 

PeeWee 
 

 
 

Up-date handicap top-20 

TOP 20 
 
Zoals aangekondigd in TeeTime 136 zal er in  
de loop van dit seizoen regelmatig een handicap 
top-20 worden gepubliceerd. Sinds de aanvang 
van het seizoen zijn er 4 wedstrijden gespeeld,  
dus het wordt wel tijd voor een nieuwe top-20. 
In de lijst hieronder staat in de eerste kolom de 
huidige volgorde, en daarnaast in de tweede kolom 
(onder het kopje 1-01-06) staat de plaats van de 
desbetreffende speler in het vorige overzicht. 
 
 
 

plaats plaats voornaam achternaam hcp 
13-06-06 1-01-06      

1 1 Arthur Echter 6,4
2 2 Parminder Sangha 9,4
3 3 Erik Trommelen 10,7
4 4 Ger van Velzen 12,7
5 5 John Kiene 15,1
6 6 Martin Scholten 15,3
7 10 Manuel Soudant 15,5
8 7 Arend Reinink 15,6
9 8 Wim Hoogenboom 16,1

10 9 Rob Baardolf 16,2
11 15 Graham Rudrum 16,8
12 11 Annemarie Kiene 17,0
13 12 Jan van Braam 17,5
14 13 Fred Berkenhage 17,5
15 19 Hellen Boot 17,8
16 14 Ineke van den Dries 17,9
17 16 Ton Hogenes 18,1
18 17 Astrid Snoeks 18,7
19 18 Karin Croonen 18,8
20   Casper de Groot 19,9
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