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From Out of Bounds 
An Inconvenient Truth.  
Al Gore heeft een bezoek aan ons 
land gebracht en heeft onheil over 
onze fairways aangekondigd. 
 
'Het is onbegrijpelijk dat het 
broeikaseffect in uw land, met 
zijn rijke traditie van vechten 
tegen het water, geen dagelijks 
gespreksonderwerp is. We hebben 
het hier niet over een Zuiderzee 
die onrustig wordt, maar over de 
mogelijkheid dat grote delen van 
Nederland volledig worden 
weggespoeld. Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam, Leiden en al die 
andere steden in het westen van 
het land zullen verdwijnen als er 
nu niet wordt ingegrepen.' 
 
Het broeikaseffect is het effect dat 
door de toenemende hoeveelheid 
van sommige gassen in de 
atmosfeer de temperatuur van de 
aarde verhoogt. Het 
broeikaseffect wordt veroorzaakt 
doordat bepaalde gassen zichtbaar 
licht wel doorlaten, maar een deel 
van het infrarode spectrum niet. 
Een foton uit het zichtbare deel 
van het spectrum heeft meer 
energie dan uit het infrarode deel.  
 
Eenmaal op het aardoppervlak 
aangekomen wordt een 
‘’zichtbaar’’ foton geabsorbeerd 
en omgezet in warmte. Deze 
warmte wordt vervolgens weer 
voor een deel naar het heelal 
teruggestraald in de vorm van 
infrarode straling. Bij 
aanwezigheid van een  

 
broeikasgas zoals CO2 wordt 
deze uitstraling voor een deel 
verhinderd, waardoor de 
gemiddelde temperatuur van de 
aarde hoger wordt. 
 
Er zijn meerdere scenario’s, maar 
men vreest vooral dat het (land)ijs 
op de polen zal smelten, waardoor 
het zeeniveau stijgt. Als het water 
warmer wordt, zal het ook een 
beetje uitzetten en neemt het dus 
meer ruimte in. De oceanen 
worden groter. Tegelijkertijd kan 
er door de hogere temperatuur 
meer verdamping van het 
zeewater optreden, waardoor het 
meer gaat regenen. Hetgeen tot 
gevolg kan hebben dat het 
zeeniveau in zijn geheel niet 
stijgt, maar dat we via de bergen 
en rivieren natte voeten krijgen. 
 
Het wordt herfst. Het kan 
voorkomen dat de wil om een 
rondje te spelen sterker is dan de 
voorspelde Beaufort’s. Een 
periode waarbij de standvastige 
golfer de wind om zijn kop hoort 
gieren en waarbij het regenwater 
soms horizontaal voorbij komt. 
 
Mocht u toch niet voldoende 
motivatie kunnen vinden om de 
fairways tijdens de komende 
maanden te bezoeken, denk dan 
even aan Al Gore en zijn 
broeikaseffect en hoe 
vergankelijk alles is.  
 ‘’Wees zorgzaam, speel en leer, 
want je maakt heel even deel uit 
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van een boeiend en onbegrijpelijk 
avontuur’’. 

Veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is.  
  Erik Trommelen. 

 
 

              
Verslag H20 Cup 
 
Zondag 24 september was de H2O-cup. De laatste 
warme dag van september. Er werd gestart van hole 1 
en hole 10. Met mijn flightgenoten Julia, John en  
Jisk was het gezellig. 
Het ging goed, na 9 holes had ik al 23 punten, dit ging 
wel erg hard. Bij hole 17 deed de H2O-cup zijn naam 
eer aan, het begon te regenen. Dit was gelukkig maar 
even een bui. 
Na 4,5 uur kwamen we binnen. Ik had 43 punten. 
Nadat ik de cup donderdag bij Graham had ingeleverd, 
zei hij dat ik hem zondag weer mee naar huis mocht 
nemen. Dit is uitgekomen. 
           Groetjes, Yvonne 
 
 

 
 

Geslaagd voor  GVB 
 

Hans Smits 
en 

Ben in ’t Veen 
 

 
 
 

Gefeliciteerd! 
 
 

Wist U Dat 
 

• Ene Hans V. op een gegeven moment 
tijdens de ZAC blaren op zijn oren had. 

• Aan het eind van het seizoen het 
enthousiasme voor de ZAC afneemt: 

• op de voorlaatste ZAC-avond bleven 
slechts zowat 8 eters achter op Hoge Dijk 

• of zou dat toch iets te maken hebben met 
de samenvattingen van de Ryder Cup ? 
 
 

 
 
 

• De week daarop hadden we gelukkig 
alweer 15 eters 

• maar nu hadden we dan ook de finale van 
de matchplay 

• die trouwens door Wilma werd gewonnen 
• Een golfstok niet gekrijt hoeft te worden. 
• Dat sommige mensen hun strings strijken 

(?!) 
• Bij de Groene Ster ene Duco B. nog even 

met een jong boompje tussen zijn benen 
stond 

• dit dus aangepaalde jonge aanplant betrof: 
ontwijken dus !! 

• Dat velen vonden dat volgend jaar Groene 
Ster weer wel in het programma mag, 

• maar dan wel graag in de zomer als het 
kan 

• Dat Friese marshals aardige mensen zijn 
• Dat de nieuwe vos in Almere woont 
• maar dat die het niet gratis heeft gekregen: 
• de oude vos moest slechts in twee jagers 

de meerdere erkennen 
• Dat na de vossenjacht de chocolaatjes 

zeer in trek waren 
• en dan vooral de platte exemplaren 
• Dit slechts een paar opmerkingen zijn over 

een uiterst geslaagde dag in Heemskerk 
• Dat we ook weer de traditionele 

prijzenregen op de slotavond zagen 
• met ook een goedgevulde kaasplank (dank 

je, Hans). 
• Het Delta Lloyd toernooi gespeeld is. 
• We helaas de beker hebben moeten afstaan 

aan Nationale Nederlanden 
• dat dat niet aan ons spel lag 
• maar eerder aan twee "duikboten" (47) bij 

nummers 1 en 2 
• Dat uit zeer goede bron is vernomen dat 

het niet helemaal zuivere koffie was. 
• De ABN-AMRO zo arm is dat ze geen 

consumptie bonnen meer geven. 
• Maar dat de golfstokken nu weer een paar 

maanden in het vet  kunnen 
 

PeeWee 
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Uitslag wedstrijd Tee-Time Trofee -  Groene Ster 7 oktober 
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 

Adri Postema 
Jan van Braam 
Yvonne Heezius 
Arend Reinink 
Haris Djojosepoetro  
Rob Boelhouwer 
John Kiene 
Ineke van den Dries 
Erik Trommelen 
Ger van Velzen 
Annemarie Kiene 
Willem Mooij 
Elly Vermeij 
Wim Hoogenboom 
Graham Rudrum 
Astrid de Haas 
Anneke Schelvis 
Hellen Boot 
Ingrid Duran 
Patricia Postema 
Margareth Koppes 
Jaap van der Eems 
Piet Kil 
Joke Driessen 
Duco Bodt 
Peter Burgman 
Jan Peter van Seters 
Ria Kil 
Willem Vermeij 
Lia Cornelisse 
Jeroen Bolk 
Hans van der Horden 
Wim Huysen 
Ria Huysen 
Han Baarslag 
Wilma Whincup 
Richtje Kronemeijer 
Ignace van Dommelen 
Els van Elderen 
Arthur Echter 
Jisk Kronemeijer 
Rob Baardolf 
Martin Scholten 
Peerapong Hirunyachote 
Reinoud Kil 
Rob Heezius 
Chris Whincup 
Erik Jan Scholten 
Tiny Scholten 
Marijke van Mossel 

37 
35 
31 
30 
29 
28 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
23 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
14 
13 
11 
9 
5 

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 – 91 (Jelle Kars Trophy)  

Jan van Braam 
 
Birdies 
Adri Postema 
Hellen Boot 
 
Neary:  Erik Trommelen 
Longest Drive Dames: Astrid de Haas 
Longest Drive Heren: Wim Hoogenboom 
 
 

 
 
 

VOSSENJACHT  
20 oktober 2006. 

 
Vroeg op. Snel ontbijtje, auto laden en met z’n 
drieën op weg naar Heemstede. Echt Hollands 
najaar weer. Mooie wolken en ‘n beetje zon.  
Hopelijk blijft het droog. 
 
We zijn vroeg. Laatste dingen regelen, koffie 
drinken, beetje inslaan. Putten slaan we over, daar 
worden we alleen maar moedeloos van. 
Chris, de schat, heeft de kaarten inmiddels 
geschreven en met z’n drieën lopen we naar hole 
1. 
 
Parminder staat te popelen. Logisch, heeft afkick 
verschijnselen, heeft in 7 weken slechts 2 keer 
gespeeld. Maar we missen nog een maatje. Even 
vlug een telefoontje  en daar komt hij aangesneld, 
zodat we als nog op tijd vertrekken. 
 
Voor Rob was de start iets te snel. Eerste bal dus 
weg. Maar hij herstelt zich en met z’n drieën 
zetten we een aardige score neer. P een bogey en R 
en de vos een triple bogey. 
 
Zo de kop is er af. We lopen rustig, en relaxed 
spelen we goed of minder goed. Soms is een 
fairway te smal, hebben we last van de wind, raken 
we ballen kwijt en het water ligt af en toe ook ‘n 
beetje verkeerd. 
 
En volgens de vos zijn er ontzettend veel bunkers 
en er uit komen is voor ‘n vos een hele opgave. 
De heren lopen ‘n beetje te mopperen ze scoren 
niet zo best, (best wel, alleen niet genoeg om de 
vos te verslaan.) Na negen holes veranderen ze dus 
van tactiek. Ze gaan lopen dollen en de vos lopen  
 

 
 
 
 
uitdagen. Ze zeggen waar de bunkers zijn en waar 
de vos dus echt niet naar toe moet slaan. 
De vos weet echter feilloos het zand te vinden en 
krijgt de slappe lach. 
 
Speelt bewust een tweede bal die dus niet in de 
bunker belandt, maar ja een vos is sluw en niet 
vals. Al met al spelen de heren niet beter en de vos 
krijgt het benauwd. Wie verslaat me nou? 
Na 18 holes en veel lol trekt de vos zich terug in 
haar hol en slaat aan de drank met haar maatjes en 
wacht en wacht. Gelukkig brengt de tweede flight 
een nieuwe vos, dus de oude vos kan relaxen. 
Haris nogmaals gefeliciteerd. 
 
Jagers bedankt voor de strijd en de leuke reacties. 
 

De oude vos. 
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Bron Thisisgolf: 10-10-2006  

   350 golfongelukken/-
ongelukjes per jaar  
 
Golf is een veilige sport. Er gebeuren per jaar 
‘maar’ zo’n 350 ongelukken of ongelukjes op de 
golfbaan. In ongeveer twintig gevallen is 
ziekenhuisopname noodzakelijk. Dat alles blijkt 
uit een onderzoek van de stichting Consument en 
Veiligheid, gepubliceerd door De Telegraaf. 
De meeste ongelukken gebeuren omdat golfers of 
omstanders worden geraakt door een golfbal of 
club. Verder zijn er veel ongelukken waarbij 
golfers struikelen of uitglijden. Veertig procent 
loopt een hoofdwond op.  

Ruim de helft van de ongelukken gebeurt bij 
golfers die ouder zijn dan vijftig jaar. Dat is 
niet verwonderlijk omdat de meerderheid van 
de golfers ouder is dan vijftig jaar. 

Op De Kennemer Golf & Country Club is een 
86-jarige vrouw vorige maand overleden nadat 
ze onder de Handicart terechtkwam waarin ze 
reed. Maar ongevallen met buggy’s zijn 
zeldzaam volgens het onderzoek van de 
stichting Consument en Veiligheid. Dodelijke 
ongevallen zijn heel zeldzaam. Er vonden 
tussen 2000 en 2004 elf dodelijke ongevallen 
plaats in sport. Per sport zijn er geen 
betrouwbare gegevens hierover. 

In totaal gebeuren en jaarlijks 160.000 
sportongelukken waarbij spoedeisende hulp 
nodig is. Het aantal golfongelukken – 350 – is 
dus miniem vergeleken met andere sporten, 
terwijl golf qua aantal beoefenaars wel sport 
nummer 4 van Nederland is. Golf komt niet 
voor in de top-20 van sporten met veel 
ongelukken. 

Golfblessures aan de rug, arm, pols of 
elleboog worden niet gezien als ongelukken en 
worden niet meegeteld. 

Top spoedeisende behandelingen per sport: 
Veldvoetbal 47.000 spoedeisende 
behandelingen per jaar 
Bewegingsonderwijs 14.000 
Basisonderwijs (4-12 jaar) 6.900 
Voortgezet onderwijs (13-18 jaar) 6.500 
Paard-of ponyrijden 9.400 
Hockey 8.800    Zwemmen 6.500 
Skeeleren/in line skaten  6.400 

Volleybal 5.600 en Zaalvoetbal 5.300 
  
(Bron: Ongevallen en Bewegen in Nederland 2000-
2004, Consument en Veiligheid (letsels en medisch 
behandelde letsels); Letsel Informatie Systeem 2000-
2004, Consument en Veiligheid (ziekenhuisopnamen en 
SEH-behandelingen); Statistiek niet-natuurlijke dood 
2000-2004, Centraal Bureau voor de Statistiek 
(dodelijke ongevallen). Alle gegevens betreffen 
jaarlijkse gemiddelden.) 

Mededeling van het secretariaat: 
 
Beste leden, 
Het AGV-golfseizoen is afgelopen, en het jaar 
2006 loopt ook ten einde. Resten ons nog de 
nodige administratieve plichtplegingen, en daarom 
vraag ik jullie aandacht voor de volgende zaken: 
 
Volgens de A.S.V. S.H.E.L.L. huisregels loopt het 
lidmaatschapsjaar van 1 januari t/m 31 december. 
Een ieder die zijn/haar lidmaatschap wenst te 
beëindigen, moet dat vóór 30 november kenbaar 
maken. Degenen die op het SRTCA terrein (of een 
andere Shell-locatie) werken, kunnen dat 
rechtstreeks doen bij het ASV middels het aan-
/afmeldings-formulier op de ASV website. Wie 
geen toegang heeft tot het Shell-web kan een 
berichtje sturen naar het AGV club secretariaat 
(AGV-sec@xs4all.nl), dan wordt het van daaruit 
doorgegeven aan de ASV administratie. 
 
Wat betreft de “eindejaars-procedure” van de 
NGF, is het van belang dat wijzigingen in 
persoonlijke omstandigheden ook bekend zijn 
tegen eind november, zodat we in december de 
gegevens die nodig zijn voor de 2007 kaartjes 
kunnen verwerken en doorgeven aan de NGF. 
In verband hiermee verzoek ik jullie dus dringend 
om wijzigingen aan mij door te geven, zoals: 
- lidmaatschap bij een andere golfclub, aanpassing 
home-club, ed., 
- adreswijziging (als je in de loop van 2006 
verhuisd bent en me dat nog niet hebt laten weten), 
- Q-kaarten z.s.m. inleveren, in elk geval de score 
direct per e-mail melden zodat die verwerkt kan 
worden en de correcte handicap op het 2007 EGA 
handicapbewijs komt te staan. 
 
Ik hoop op jullie aller medewerking in deze; dat 
maakt voor mij en de handicap-commissie de toch 
al drukke december periode een beetje 
makkelijker. 

Paula van Schaik 


