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From Out of Bounds 
 

 

e NGF heeft een aantal 
belangrijke vergader-
ingen in het EGA 
handicap-systeem 

doorgevoerd. In deze Tee Time 
wordt u daar uitgebreid over 
geïnformeerd.  
Het bestuur van de AGV Shell 
heeft, mede dankzij deze 
veranderingen, aanleiding 
gevonden om de structuur 
waaronder we onze 
wedstrijden spelen, aan te 
passen. Aan mij de taak om dit 
aan u uit te leggen.  
 
Een greep uit wat de NGF 
heeft bepaald: 
- GVB is voldoende om een 
handicap te behalen 
(verzwaard regelexamen is 
geschrapt, maar het theorie-
examen voor het behalen van 
het GVB wordt wel zwaarder) 
- Qualifying kaarten zijn 
mogelijk over 9 holes (alleen 
voor hcp > 11.4) 
- 4 Q-kaarten per jaar zijn 
nodig om een actieve-hcp te 
handhaven 
- Minder dan 4 Q-kaarten 
betekent automatisch een 
inactieve-hcp 
- Aangezien AGV Shell met 
verschillende externe 
handicap autoriteiten te 
maken heeft is het niet 
mogelijk om zelf qualifying 
wedstrijden te organiseren. 
Wel kunnen we onze 
deelnemers aanmoedigen 

om zoveel mogelijk 
qualifying rondes te spelen. 
 
Een greep uit wat de AGV 
Shell wil betekenen voor zijn 
leden: 
- Een vereniging waar iedereen 
zich thuis voelt 
- Een vereniging waar je de 
sport, het spel en/of de 
recreatie kunt beleven zoals je 
dat zelf wenst 
- Een vereniging waar 
uitdaging en het element van 
rechtvaardige competitie 
aanwezig is 
 
Het voorstel om bovenstaande 
elementen te combineren in 
een programma waarin ieder 
lid zijn eigen beleving vorm 
kan geven en tevens een keuze 
kan maken, is als volgt: 
- Aangezien de AGV Shell zelf 
geen Q-wedstrijden kan 
organiseren, zullen alle (9) Pin 
High wedstrijden 
georganiseerd worden zonder 
voorwaarden vooraf, waarbij 
het resultaat van het 
dagklassement gepubliceerd 
zal worden. Na afloop van de 
wedstrijd zal de betreffende 
trofee aan de winnaar 
overhandigd worden. 
- De AGV Shell hecht er 
waarde aan om het bezit van 
een actieve-hcp te stimuleren. 
Tevens is het van mening dat 
er voorwaarden aanwezig 
dienen te zijn om een 
volwaardige 
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competitie aan te kunnen bieden. Het volgende is 
hiervoor bepaald: 
- Om in aanmerking te komen om in het Pin High 
klassement opgenomen te worden, dient u bij de 
(9) Pin High wedstrijden een Q-kaart bij de 
wedstrijd commissie in te leveren.  
Er wordt dus bewust een splitsing gemaakt tussen 
het meedoen aan een wedstrijd en de deelname aan 
het Pin High klassement.  
 
Er komt een verandering in het Pin High-punten 
systeem. De huidige toekenning van Pin High-
punten komt te vervallen. In plaats daarvan zullen 
de gescoorde stableford punten direct worden 
overgenomen in het Pin High klassement. Dit zal 
leiden tot kleinere verschillen, een competitie die 
aan spanning wint, terwijl direct zichtbaar is hoe 
men zich gedurende het seizoen ontwikkelt.  
 
Is er nog fijn te slijpen? Jazeker! We kennen nog 
steeds twee bloedgroepen in onze vereniging: 
leden die een EGA-hcp (AGV of elders) hebben en 
leden die een AGV clubhandicap hebben (GVB 
zonder hcp). Beide bloedgroepen hebben gelijke 
rechten: namelijk, de keuze om wel of niet 
Qualifying voor het Pin High klassement te spelen.  
 
Willekeurig voorbeeld! Geldt voor elke GVB-er 
zonder EGA handicap. Cock van der Hulst, 
succesvol winnaar van het Pin High klassement 
2006, heeft een AGV clubhandicap. Voor hij aan 
een wedstrijd  begint heeft hij twee mogelijkheden: 
1. Indien hij ‘’NQ’’ op zijn kaart zet, speelt hij de 
wedstrijd non-qualifying.  

 Staat gelijk aan het ontbreken van een 
sticker op de kaart van een EGA 
handicapper.  

 Deze score zal dus niet in het Pin High 
klassement worden opgenomen. 

2. Indien hij niets op zijn kaart zet, speelt hij een 
qualifying wedstrijd, zal zijn clubhandicap 
aangepast worden volgens de standaard regels.  

 Staat gelijk aan het plakken van een 
sticker op de kaart van een EGA 
handicapper.  

 Deze score zal opgenomen worden in het 
Pin High klassement. 

 
3. (Extra mogelijkheid) Indien hij een sticker op 
zijn kaart plaatst, is dit een geldige kaart om een 
EGA-hcp te behalen. Hiervoor zijn minimaal 3 Q-
kaarten nodig gerekend vanaf hcp=36, met 
minimaal eenmaal een score van 36 stableford 
punten. Het dient aanbeveling om deze Q-
scorekaart voor het behalen van een EGA-hcp te 
scheiden van de wedstrijd-scorekaart, aangezien de 
handicap (hcp= 36) niet noodzakelijkerwijs gelijk 

hoeft te zijn aan de AGV clubhandicap (voorbeeld: 
voor Cock is dat namelijk hcp= 24.0). 
 
Kortom er is weer voldoende dynamiek aanwezig 
om het komende seizoen voor iedereen 
aantrekkelijk te maken. Er valt dan ook voldoende 
aan u uit te leggen.  
 
Kom daarom donderdag 22 maart naar de 
Algemene Leden Vergadering, Houten Vier Hoge 
Dijk – De start van het nieuwe golfseizoen. 
 
Veel genoegen met het leukste spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen 
 
 

Snert toernooi 
 

Sinds de oprichting van de A.G.V. Shell zijn veel 
leden in clubjes, al dan niet aangevuld met 
vrienden, op pad gegaan om met elkaar de door 
hen zo graag gespeelde hobby te beoefenen.  
Ik kan me nog de groep zogenaamde Musketiers 
herinneren die de golfvelden rond champagnestad 
Reims letterlijk onveilig maakte.  
In een andere samenstelling, maar niet minder 
gezellig, vertrok een club golfers in een camper 
naar de westkust van het Franse land, waar in hoog 
tempo, weer en wind trotserend, alle banen tussen 
Hardelot en Boulogne werden verkend. Een keer 
bestond die club uit 10 mannen en 1 vrouw, tot 
verwondering van de overige hotelgasten. Er 
waren verslagen over bloedstollend spannende 
wedstrijden om de Tunesië-cup (bloedstollend 
omdat je het ding echt niet mee naar huis wilde 
nemen).  
Cyprus, Spanje en zelfs U.S.A. werden aangedaan 
en de laatste jaren heeft iedereen kunnen lezen dat 
een flinke club van maar liefst 40 leden, aangevuld 
met echtgenoten, broers, zwagers en vriendinnen 
een lang weekend vertoefde in luxueuze hotels in 
België en Duitsland om zich op de belendende 
golfbanen bezig te houden met het leukste 
spelletje. 
 
De meeste van dit soort gezamenlijke tripjes speelt 
zich af in de zomermaanden. 
Of dit is omdat de A.G.V.Sheller een mooi weer 
speler is, of omdat iedereen blij is met een kleine 
pauze in het golfseizoen, weet ik niet. Feit is dat 
het bij mij in de eerste week van januari een beetje 
gaat kriebelen. De dagen worden iets langer, De 
wedstrijdcommissaris presenteert het nieuwe 
westrijdprogramma en na al die feestdagen heeft 
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het lijf behoefte aan beweging. En welke beweging 
is nou fijner dan de golfswing? (nou ja, ok dan). 
 
Prettig verrast waren we dan ook, toen in de laatste 
dagen van 2006 een aankondiging binnenkwam 
van het Nieuwjaars-snerttoernooi dat op 14 januari 
gespeeld zou worden op de vrij jonge 9 holes par 3 
baan van het Naarderbos. Het zou een 3-
stokkentoernooi worden, hetgeen wel zo prettig is, 
want dat scheelt een hoop gezeul. 
De initiërende toernooileiding Haris en Ingrid 
beloofde een gezellig toernooi en een passende 
afsluiting. Daar hadden wij wel oren naar. 
 
The night before beloofde weinig goeds: 
windkracht 8 zwiepte de regen horizontaal langs 
en tegen de ramen. Het kind kon er zelfs niet van 
slapen en zo gebeurde het dat wij om één uur ’s 
nachts naast haar bed “hoor de wind waait door de 
bomen” stonden te zingen in een poging om een 
glimlach op het betraande snoetje te toveren.  
 
De volgende morgen een stralende zon aan een 
helder blauwe hemel. Prima golfweertje! We 
sloten ons rond halftwee bij het gemêleerde 
gezelschap aan en gingen na de koffie in vier 
flights op weg naar de eerste tee.  
De negen holes werden in rap tempo verwerkt. Ten 
eerste waren ze niet al te lang (wel goed voor het 
korte spel) en ten tweede werd er lekker 
doorgelopen. 
Het golfen ging best lekker. Na een moeizame start 
(dubbel par op de eerste hole), werd mijn schade 
beperkt met vier parren en vier bogies.  
Voor hole 10 verkasten we naar Almere. Daar 
sloten enkele “geblesseerde” golfers zich bij het 
gezelschap aan en genoten we van roze en witte 
bubbels en lekkere hapjes.  
Na de prijsuitreiking (de prijs: een kalender met de 
12 allermooiste golfbanen van de hele wereld, 
hangt inmiddels op het toilet waar wij ons 
dagelijks vergapen aan deze onbereikbaarheden) 
stortte de hongerige bende zich op de twee enorme 
pannen snert (voor de niet-snertliefhebber was er 
heerlijke tomatensoep), roggebrood met spek en 
belegde broodjes. Na de koffie werd een nog een 
potje gedart en ging ieder met een voldaan gevoel 
zijns weegs. 

 
Een prima initiatief (bedankt Haris en Ingrid!), een 
heerlijk relaxte dag waaruit direct een nieuwe 
traditie is geboren, want het estafettestokje ligt 
inmiddels bij  
 

Ineke 
 

Lompen en metalen? 
 
Wie heeft er nog lompen en metalen? Deze kreet 
was vroeger regelmatig te horen in de straten van 
Amsterdam. Tegenwoordig niet meer. Zeker als 
het lompen betreft. De vraag om metalen zou nog 
hoorbaar kunnen zijn. Als het tenminste aan de 
trainingscommissie van AGV Shell ligt. Hoe zit 
dat dan? 
 
Wel, ieder lid van AGV Shell is bezig zich te 
ontwikkelen als een enorm goede golfer. De 
handicappen gaan dan ook (soms iets langzamer 
dan gewenst) gestaag naar beneden. Door deze 
ontwikkeling is er uiteraard ook behoefte aan 
“betere”nieuwe stokken, waardoor de oude 
stokken in een kast, op zolder of in de schuur 
verdwijnen.  
 
Om deze stokken is het ons te doen. Als wij deze 
kunnen inzamelen en doorgeven aan  nieuwe 
aankomende leden maken we golfen  nog meer  
laag-drempelig. Beginners kunnen zonder hoge 
kosten te maken met deze stokken in de hand 
ervaren of zij het golfen leuk vinden. Hebben zij 
de beginselen onder de knie en zijn ze dan nog 
enthousiast, dan zullen ze overgaan tot de aanschaf 
van persoonlijk eigen materiaal. Tot die tijd komen 
uw “oude” stokken geweldig van pas. 
 
Heeft u nog “oud” bruikbaar materiaal en wilt u dit 
de vereniging schenken neem dan contact op met 
de materiaalcommissaris Wim Hoogenboom, e-
mail adres w.hoogenboom48@tiscali.nl . 
 

De Trainingscommissie 
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EGA Handicap Systeem aangepast 

 
 
De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA Handicap Systeem voor de tweede keer 
aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het systeem doorgevoerd. De aanpassingen heeft de NGF in 
de Nederlandse editie opgenomen. Wat houden de belangrijkste wijzigingen voor de clubgolfer in: 
 
De meest belangrijke wijzigingen betreffen de introductie van handicapscores over 9 holes voor 
handicapcategorie  3 – 5, de introductie van Competition Stableford Adjustment (CSA), een vereenvoudigde 
examenregeling voor het behalen van een handicap en een nieuwe vorm van de jaarlijkse herziening waarbij 
het intrekken van handicaps vervalt. 
 
 
Verkrijgen van een EGA handicap 
1). Nieuw is dat een speler zijn handicap kan verkrijgen door het inleveren van drie scores over 9 holes, 

waarvan één score 36 of meer Stablefordpunten moet zijn. 
Voor het inleveren van handicapscores over 9 holes gelden wel enkele voorwaarden: 
a. Een speler moet van tevoren aangeven dat hij een 9-holes ronde zal spelen. 
b. Een speler moet aangeven welk parcours van 9 holes hij zal spelen (bijv. hole 1 - 9). 
c. Een speler mag slechts één 9-holes Qualifying Score per dag inleveren. 
d. De score mag geen onderdeel zijn van een 18-holes ronde. 
e. Voor elk 9-holes parcours is een afzonderlijke Course en Slope Rating en een afzonderlijke tabel voor 

playing handicaps vastgesteld. 
f. Bij een ronde over 9 holes moeten 18 Stablefordpunten worden opgeteld ter verkrijging van een 

Qualifying Score over 18 holes. 
g. De bufferzones voor 9 holes zijn kleiner om de ‘gratis’ 18 punten te compenseren. 

 
2). Een tweede verandering is dat een speler geen NGF Regelexamen meer hoeft af te leggen voor het 

behalen van zijn handicap.  
Als een speler eenmaal voor zijn GVB het Regelexamen en het praktijkdeel met succes heeft afgelegd 
kan hij direct beginnen met het inleveren van handicapscores om zijn handicap te behalen. Hij mag 
tevens optreden als marker. 
Spelers die voor 1 januari 2007 het GVB hebben behaald, kunnen meteen scores inleveren ter verkrijging 
van hun handicap. 

 
Verandering van handicap 
Een andere vernieuwing is dat spelers met een exact handicap van 11.5 of hoger handicapscores mogen 
inleveren over 9 holes. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij het verkrijgen van een handicap over 9 
holes. Echter om 9-holes scores vergelijkbaar te maken met 18 holes geldt hier een gereduceerde bufferzone 
(zie onderstaande tabel): 
 
 

 Bufferzones (Stablefordpunten) 
Handicap Categorie 

 
 Exact Handicap 18-holes score 9-holes score 

1 - 4.4 35 – 36 n.v.t.  

2 4.5 – 11.4 34 – 36 n.v.t. 

3 11.5 – 18.4 33 – 36 35 – 36 
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4 18.5 – 26.4 32 – 36 34 – 36 

5 26.5 – 36.0 31 – 36 33 – 36 

 
De introductie van het Competition Stableford Adjustment tijdens wedstrijden 
Wat houdt dat in? 
Een voorbeeld: 
Tijdens een dag met véél wind en rough die veel hoger is dan normaal zullen deelnemers aan een wedstrijd 
veel matige tot slechte scores inleveren. Veel spelers zullen (Stableford)scores hebben, die niet eens in de 
bufferzone zijn. 
Er is nu al een regel die zegt dat een score non-counting is als, in geval van zeer slechte (weers-) 
omstandigheden, minder dan tien procent van de scores in de buffer is. Voor spelers die beter presteren, telt 
het resultaat natuurlijk wel. 
Die regel is nu verfijnd. In Britse toernooien werd al de Competition Scratch Score (CSS) gehanteerd bij 
slecht weer of een extreem moeilijke baan. 
Deze ervaringen hebben geleid tot het invoeren van de CSA, die alleen voor wedstrijden wordt gehanteerd, en 
dus niet voor individuele Q-kaarten. 
Hoe werkt de CSA? 
Als na een ronde blijkt dat het deelnemersveld beduidend hoger – of lager! – scoort dan statistisch te 
verwachten was, wordt een correctie op het aantal Stablefordpunten toegepast. 
Die kan variëren van -1, als de omstandigheden veel gemakkelijker waren, tot +3 voor een wedstrijd op een 
baan met hogere rough dan normaal en veel wind. Bij extreme omstandigheden kan uit het CSA-systeem zelfs 
volgen dat geen handicapverhoging wordt toegepast. De Wedstrijdcommissies krijgen van de NGF 
vanzelfsprekend de (nieuwe) methodiek voor het toepassen van de CSA toegestuurd. 
De NGF verwacht en hoopt dat er minder aarzelingen zijn om mee te doen aan een wedstrijd als de 
omstandigheden minder gunstig zijn. We hopen dus op een positief effect. Misschien zullen de mensen nu niet 
zo snel afbellen voor een clubwedstrijd. 
 
De jaarlijkse herziening 
Als een speler vanaf 1 januari 2007 minimaal 4 handicapscores heeft ingeleverd, dan zal zijn handicap aan het 
einde van 2007 worden bevestigd of aangepast. Hij zal in 2008 een zogenaamde actieve handicap bezitten, die 
op zijn handicapbewijs en op zijn handicapregistratiekaart met een * wordt aangegeven. 
Een speler die in 2007 minder dan vier scores heeft ingeleverd zal aan het einde van 2007 geen bevestiging 
van zijn exact handicap ontvangen. Deze handicaps blijven onveranderd en zullen zonder * op het 
handicapbewijs worden vermeld. 
De Handicapcommissie zal deze zogenaamde inactieve handicaps in 2008 niet onderhouden, totdat de speler 
drie handicapscores in 2008 of het daaropvolgende jaar heeft ingeleverd. 
 
Aan het eind van elk jaar zal de Handicapcommissie de actieve handicaps toetsen. 
De computer zal uw Handicapcommissie attenderen op verschillen gebaseerd op onderstaande gegevens. 
Eerst wordt de prestatie van de speler geëvalueerd door het Gemiddelde van de Beste Helft van zijn Stableford 
Scores (GBHSS) te berekenen. 
Voorbeeld: de speler levert 6 Stablefordscores in 24, 35, 32, 28, 30 en 25. Zijn GHBSS is (30 + 32 + 35) / 3 = 
32.3 
Deze waarde wordt vergeleken met de Verwachte Gemiddelde Stableford Score (VGSS), die kan worden 
omschreven als de meest waarschijnlijke Stablefordscore, berekend uit handicapstatistieken per categorie, die 
een speler met een correcte handicap zal maken als hij een ronde van 18 holes speelt. Als de GHBSS onder de 
VGSS ligt is de handicap van de speler waarschijnlijk te laag. 
Ook wordt de GHBSS vergeleken met een grens die ligt op de onderste limiet van de buffer plus 3, ook weer 
per categorie. Is GHBSS hoger dan die limiet dan is de handicap waarschijnlijk te hoog. 
 
Op grond van deze vergelijkingen zal de computer spelers selecteren, van wie de exact handicaps in 
aanmerking komen voor aanpassing. De Handicapcommissie evalueert vervolgens de suggesties en stelt het 
aantal slagen vast. In het EGA Handicap Systeem zijn richtlijnen voor de verplichte jaarlijkse herziening 
opgenomen. 
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Jaarlijkse herziening en deelname aan wedstrijden 
NGF-wedstrijden 
Spelers kunnen vanaf 1 januari 2008 alleen aan een NGF-wedstrijd deelnemen als zij beschikken over een 
actieve EGA handicap (* op het handicapbewijs). 
 
Clubwedstrijden 
De NGF beveelt alle clubs aan om per 1 januari 2008 in haar wedstrijdreglementen op te nemen, dat het 
beschikken over een actieve EGA handicap een voorwaarde zal zijn voor deelname aan Qualifying 
wedstrijden en belangrijke toernooien. 
Als een speler een inactieve handicap heeft, zal hij alleen buiten mededinging aan Qualifying wedstrijden 
kunnen meedoen, omdat zijn handicap niet vergelijkbaar is met een actieve handicap. De speler kan op deze 
manier wel drie scores inleveren om weer een actieve handicap te verkrijgen. Spelers met een inactieve 
handicap kunnen wel aan gezelligheidswedstrijden meedoen. De clubs stelt uiteraard zelf de 
wedstrijdvoorwaarden vast. 
 
Clubhandicap ook mogelijk voor spelers die geen lid zijn van een vereniging. 
Een vrije golfer (niet-lid van een club) kan een clubhandicap (37 - 45) behalen, nadat hij is geslaagd voor het 
GVB. De speler moet één scorekaart inleveren over 9 of 18 holes van 36 of meer Stablefordpunten. Voor die 
ronde ontvangt hij het aantal slagen dat hoort bij een clubhandicap van 45. Zijn clubhandicap wordt 
vastgesteld naar rato van het aantal slagen boven 36 Stablefordpunten. De spelers kunnen op die wijze hun 
speelsterkte vaststellen en onderling wedstrijden spelen. 
 
Jaarlijkse herziening 2006  
De CRAS&H heeft besloten om bij de jaarlijkse herziening 2006 aansluiting te zoeken bij de jaarlijkse 
herziening 2007. Dit leidt voor 2006 tot de volgende richtlijnen: 
 
I Vier of meer 4 scores ingeleverd : eventuele aanpassing op grond van 
 algemene speelsterkte 
II Minder dan 4 scores ingeleverd : conform nieuwe systeem: geen 
 aanpassing* 
III 0 scores in 2006 ingeleverd : conform nieuwe systeem: geen 
 aanpassing 
IV 2 jaar geen scores ingeleverd : handicap behouden, verzoeken 3 scores 
 in te leveren 
V Ingetrokken handicaps voor 2006 : 3 scores inleveren, bij toekennen nieuwe 
 handicap indien mogelijk rekening houden 
 met oude handicap 
 
* Algemene speelsterkteregeling (par. 24) is wel van toepassing. 
 
Mocht u vragen hebben over (de aanpassingen van) het EGA Handicap Systeem, wendt u zich dan tot 
de Handicapcommissie.  
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De EGA handicap wijzigingen per 2007 
 
Wat betekenen zij voor U ? Hieronder in het kort, per ‘groep’, de belangrijkste zaken waarop U zoal dient te 
letten ! 
 
 
EGA handicap < 11.5 
U mag geen qualifying kaart inleveren over 9 holes maar natuurlijk wel over 18 holes. 
Probeer er voor te zorgen dat U over 2007 minimaal 4 qualifying kaarten inlevert zodat Uw EGA-handicap 
actief blijft. Doet U dit niet dan wordt na de eindejaars herziening Uw handicap in 2008 inactief hetgeen Uw 
deelname aan wedstrijden beperkt. Uw handicap wordt dan pas weer actief nadat U weer 3 qualifying kaarten 
hebt ingeleverd. 
 
 
EGA handicap 11.5 – 36.0 
U mag een qualifying kaart inleveren over 9 holes en 18 holes. Let op: er zijn wat verschillen in de regels voor 
het inleveren van een qualifying kaart vwb 9 holes of 18 holes. Voor het inleveren van een qualifying kaart 
over 9 holes gelden de volgende regels: 
a. Een speler moet van te voren aangeven dat hij een 9 holes ronde gaat spelen. 
b. Een speler moet aangeven welk parcours van 9 holes hij zal spelen. 
c. Een speler mag slechts één 9 holes qualyfing score per dag inleveren. 
d. De score mag geen onderdeel zijn van een 18 holes ronde. 
e. Voor elk 9 holes parcours is een afzonderlijke Course en Slope Rating en een afzonderlijke tabel voor 
Playing Handicaps 
f. Bij een ronde over 9 holes moeten ter verkrijging van een qualifying score over 18 holes, 18 Stabelford 
punten worden opgeteld. 
g. De bufferzones voor 9 holes zijn kleiner om de ‘gratis’ 18 punten te compenseren. 
 
Probeer er voor te zorgen dat U over 2007 minimaal 4 qualifying kaarten inlevert zodat Uw EGA-handicap 
actief blijft. Doet U dit niet dan wordt na de eindejaars herziening Uw handicap in 2008 inactief hetgeen Uw 
deelname aan wedstrijden beperkt. Uw handicap wordt dan pas weer actief nadat U weer 3 qualifying kaarten 
hebt ingeleverd. 
 
 
GVB’ers zonder EGA handicap 
Spelers die voor 1 januari 2007 het GVB hebben behaald, kunnen meteen scores (over 9 holes of over 18 
holes, mits voldaan aan de regels hiervoor) inleveren ter verkrijging van hun handicap. Er hoeft niet eerst een 
NGF Regelexamen te worden afgelegd. Ook mag de speler als marker optreden. 
 
Voor het inleveren van een qualifying kaart over 9 holes gelden de volgende regels: 
a. Een speler moet van te voren aangeven dat hij een 9 holes ronde gaat spelen. 
b. Een speler moet aangeven welk parcours van 9 holes hij zal spelen. 
c. Een speler mag slechts één 9 holes qualyfing score per dag inleveren. 
d. De score mag geen onderdeel zijn van een 18 holes ronde. 
e. Voor elk 9 holes parcour is een afzonderlijke Course en Slope Rating en een afzonderlijke tabel voor 
Playing Handicaps 
f. Bij een ronde over 9 holes moeten ter verkrijging van een qualifying score over 18 holes, 18 Stabelford 
punten worden opgeteld. 
g. De bufferzones voor 9 holes zijn kleiner om de ‘gratis’ 18 punten te compenseren. 
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Spelers zonder GVB 
Als een speler voor zijn GVB het Regelexamen (wordt verzwaard met enkele ** vragen) en het praktijkdeel 
met succes heeft afgelegd kan hij direct beginnen met het inleveren van handicapscores, over 9 holes of over 
18 holes, om zijn handicap te behalen. Hij mag tevens optreden als marker. Verder gelden dan de regels zoals 
hiervoor omschreven bij GVB’ers zonder EGA handicap. 
 
 
Voor eenieder hieronder nogmaals de tabel met buffergegevens: 
 
Handicap 
Categorie 

Exact 
Handicap 

Bufferzone
18-holes 

Bufferzone
9-holes 

Minder 
Stablefordpunten 
dan Buffer Zone; 
Verhoging van de 
Exact Hcp 

Voor iedere punt 
meer dan 36 
Stablefordpunten;  
Verlaging van de 
Exact Hcp 

1 - 4.4 35 - 36 n.v.t 0.1 0.1 
2 4.5 – 11.4 34 - 36 n.v.t 0.1 0.2 
3 11.5 – 18.4 33 - 36 35 - 36 0.1 0.3 
4 18.5 - 26.4 32 - 36 34 - 36 0.1 0.4 
5 26.5 - 36.0 31 - 36 33 - 36 0.2 0.5 

 
 
                                                                                                    Peter Burgman, 
                                                                                                   namens de Handicap- en Regelscommissie 
 
 
 
 

 
Nieuwe leden 

 
Jooske van de Graaf 

Ewout van Jarwaarde 
Arnab Chatterjee 

Brigitte van Ooijen 

 
Welkom bij AGV Shell! 
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Wedstrijd Programma 2007  
 

Datum Baan Starttijd Trofee Wedstrijdleiding 

vrijdag 

 

zaterdag 

 

vrijdag 

 

zaterdag 

 

zaterdag 

 

vrijdag 

 

zaterdag 

 

zondag 

 

 

 

vrijdag 

6 april 

 

28 april 

 

25 mei 

 

16 juni 

 

7 juli 

 

27 juli 

 

18 augustus 

 

9 september 

 

 

 

28 september 

Prise d’Eau 

 

Spaarnwoude * 

 

Purmerend 

  

Hoge Dijk** 

 

Groene Ster 

 

Zoetemeer 

 

Flevoland 

 

Hoge Dijk** 

 

 

 

Wijchen 

11:36 

 

11.00 

 

11:00 

 

1010 

 

11:00 

 

11:30 

 

11.00 

 

13.20-
14.30 

(Holes 1 
& 10) 

 

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 

Chris 

 

Anneke 

 

Wim/Martin 

 

Graham 

 

Anneke 

 

Wim/Martin 

 

Chris 

 

Graham 

 

 

 

Wim/Martin 

 
 

* 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 
 

6 APRIL 2007 PRISE D’EAU 
 
 
Beste Golf(st)ers, 
 
Het is weer zo ver! Op vrijdag 6 april vanaf 11.36 
op de golfbaan Prise d’Eau, spelen we een 
Stableford wedstrijd om de Wake-up Trofee. 
Leden die in het bezit zijn van een GVB/EGA 
handicap kunnen zich aanmelden voor deze 
wedstrijd.  
 
De AGV Shell heeft een scheiding gemaakt tussen 
deelname aan het dagklassement van een wedstrijd 
en de deelname aan het Pin High klassement. 
 
Voor deelname aan de wedstrijd gelden geen 
voorwaarden vooraf, dwz u bepaald zelf of u een 
Q-kaart loopt of niet. 
 
Echter, om uw score in het Pin High klassement te 
laten opnemen, dient u na de wedstrijd een Q-kaart 
bij de wedstrijdcommissie in te leveren. 
 
Vervolgens zullen, in tegenstelling tot voorgaande 
jaren, de gescoorde Stableford punten direct 
worden overgenomen in het Pin High klassement: 
Het traditionele Pin High-punten systeem komt 
hierdoor te vervallen. 
 
Willen leden die NIET van plan zijn om een Q-
kaart te lopen dat s.v.p. melden bij opgave voor de 
wedstrijd. 
 
U kunt zich aanmelden tot 29 maart bij: 
 
Chris Whincup 
Puremagic_52@hotmail.com 
020-6959502 
06-55778882 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Golflessen via A.G.V. Shell 

 

 

Op 5 april a.s. start de A.G.V. Shell weer de series 
golfgroepslessen. Een serie bestaat uit 8 lessen van 
50 minuten met maximaal 6 personen. Alleen 
A.G.V.-Shell-leden kunnen zich inschrijven. 
 
De kosten van een serie lessen zijn afhankelijk van 
het aantal deelnemers: bij deelname van 4 
personen € 120,- pp, 5 personen € 104,- pp en 6 
personen € 94,- pp. De A.G.V. Shell subsidieert 
één maal per jaar € 20,- pp. 
serie 1: 5 april t/m 31 mei (niet op 17 mei 
Hemelvaart) = 8 lessen a 50 minuten van 18.00 tot 
19.00 uur, baanles op 24 mei, (31 mei geen les ivm 
baanles serie 2*).  
serie 2: 5 april t/m 31 mei (niet op 17 mei 
Hemelvaart) = 8 lessen a 50 minuten van 18.00 tot 
19.00 uur, baanles op 31 mei, (24 mei geen les ivm 
baanles serie 1*). 
 

*). Baanlessen duren 2 uur en beginnen om 17.00 
uur. 

Je kunt inschrijven door voor 26 maart een email 
te sturen naar ineke.vandendries@shell.com onder 
vermelding van de serie van je voorkeur en of je 
beginner of gevorderde bent. 
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Maart      
29 

 
16.30-
17.50 

Hole 10: Vrijspel, oefenavond  
 

April    Augustus  
5 16.40-

18.00 
Hole 1: Matchplay 1e ronde 2 Hole 1: Scramble variant 

12  Hole 1: Start Eclectic 9 Hole 10: Matchplay 4e ronde 
(inhaal) 

19 
26 

 Geen ZAC, baan in gebruik 
Hole 1: Matchplay 1e ronde 
(inhaal) 

16
23

Hole 1: ZAC Vossejacht 
Hole 10: Matchplay halvefinales 

   30 Hole 1: Eclectic 
Mei    

3  Hole 10: Scramble variant September 
10  Hole 1: wedstrijd ABN-

AMRO???? 
6 Hole 10: Matchplay halvefinales 

(inhaal) 
17  Hole 10: Matchplay 2e ronde 13 Hole 1: Eclectic 
24  Hole 1: Eclectic 20 16.20  Hole 10: Lucky Luke Scramble
31  Hole 10: Matchplay 2e ronde 

(inhaal) 
27 16.10 Hole 1: Slot eclectic  

Juni   October  
7 

14 
21 
28 

* Hole 1: Dirk Pultrum Cup 
Hole 10: Dirk Pultrum Cup 
Hole 1: Dirk Pultrum Cup 
Hole 1: Matchplay 3e ronde 

4 15.40 Hole 1: Matchplay finale (begin 
van hole 1 rond 13.30, rest volgt 
vanaf hole 10 om 15.40???) 

   
Juli  Datum 

volgt  
Slotavond 

5 16.50-
18.10 

Hole 1: Eclectic 

12  Hole 10: Matchplay 3e ronde 
(inhaal) 

  

19  Hole 1: Koppel wedstrijd    
26  Hole 10: Matchplay 4e ronde    
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*De Dirk Pultrum Cup wordt ook dit jaar met dezelfde opzet gespeeld als vorig jaar dus iedereen die werkzaam is op SRTCA/partners 
tegen de Rest. We vragen iedereen om gelijk voor de serie van drie matches in te schrijven, wel even aangeven of je een van de dagen 
niet kunt. Iedereen die zich aanmeldt speelt gegarandeerd één keer, maar we zullen ons best doen om iedereen zoveel mogelijk te laten 
spelen. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


