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november 2006 nr. 141 EXTRA

 
     Finale matchplay 2006 
 

 
Op donderdag 5 oktober was het weer zover: De 
finale matchplay werd gelopen, dit jaar tussen 
Wilma Whincup en Jan van Braam. Dus stonden 
we om 13:30 uur op teebox 1: de beide 
hoofdrolspelers met hun respectievelijke caddies: 
Wim Hoogeboom en Ria Kil. Het geheel werd 
aangevuld met twee toeschouwers: Chris Whincup 
en Piet Kil. Onder een grijze hemel werden de 
afslagen verricht en als een speer begon Jan zijn 
eerste hole binnen te sprokkelen. Dat kunstje flikte 
hij daarna nog twee keer zodat hij bij hole 4 al 3 
up stond. Wilma liet dit echter niet op zich zitten 
en met een birdie werd hier de achterstand 
teruggebracht naar 2 holes. Dit gaf Chris 
voldoende vertrouwen om de strijd even te 
verlaten om voor de reguliere ZAC-avond nog 
e.e.a. te gaan regelen. Na twee gedeelde holes 
bracht Wilma in de zevende hole de achterstand 
nog eens 1 punt verder terug, zodat na een 
gedeelde achtste en een gewonnen negende zij de 
score weer tot de maagdelijke all-square had 
gerepareerd. Na een tiental minuten rust (ze 
hadden best snel gelopen !) ging de strijd verder 
vanaf de tiende, ook weer met Chris als 
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welkom bij de redactie. 
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toeschouwer erbij. Wilma ging snel weer naar 1 
up, maar Jan trok dit weer recht op de lange 
veertiende. Op de gevangenis-par-3 ging Jan 1 
down (net als zijn bal trouwens) en trok het later 
weer recht. Intussen was het ook nog gaan 
regenen, maar dit kon de “pret” niet deren. Stug 
streden ze allebei door voor elke hole. Telkens 
wisselde de stand tussen gelijk en 1 up voor 
Wilma. Met gelijke stand werd aan de achttiende 
hole begonnen. In gedachten was Chris al aan het 
regelen dat mogelijk een beslissings-hole zou 
moeten worden gelopen, maar dit bleek 
uiteindelijk niet nodig. Om de laatste hole te 
kunnen delen moest Jan nog een zeer lange put 
leveren, maar die bleek op deze greens niet meer 
haalbaar. Wilma won dus tenslotte met 1 up na een 
zinderende strijd. Ze moet nog even op de trofee 
wachten. Die schijnt zo mooi te zijn dat Ger er 
maar amper afscheid van kan nemen. Het was 
weer zeer de moeite waard om erbij te zijn. 
 

 
 

Paula van Schaik 
 

 
 
 
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 

 


