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februari 2008 nr. 150

 
Uitnodiging 

 
 

Het bestuur van de Amsterdamse Golf Vereniging SHELL 
nodigt U uit tot het bijwonen van de 

Algemene Leden Vergadering 2008 
op donderdag 13 maart 2008 

 
in Restaurant de Houten Vier op Golfbaan de Hoge Dijk, 

Abcouderstraatweg 46, 1105 AA Amsterdam. 
Aanvang van de vergadering: 19.00 uur. 

 
 
 
Agenda  
 
1)  Opening  
2)  Mededelingen, ingekomen stukken  
3)  Notulen van de ALV van 22-03-2007 
4)  Verslag van de kascommissie  
5)  Financiëel jaaroverzicht 2007, begroting 2008  
6)  Jaarverslagen 2007 en plannen 2008 van de commissies  

a)    Wedstrijdcommissie  
b)    Handicap- & regelscommissie  
c)    Trainingcommissie  
d)    Ballotagecommissie  
e)    Tee Time  
f)     ARBO 
g)    Website 
h)    Wel en Wee 

7)  Pauze 
8)  Verkiezing bestuur en kascommissie 
9)  ASV-Shell, sponsoring in de toekomst  
10)  Rondvraag 
11)  Sluiting  

A.G.V. Shell, 
geassocieerd met de 
NGF (no. 910) 
 
 
Tee-Time is het 
informatiebulletin voor 
A.G.V. Shell-leden 
 
Redactie en lay-out: 
Julia de Vries 
 
 Met bijdragen van: 
Bestuur 
Commissie commissarisse, 
Secretariaat 
 
 
Redactie-adres: 
Smaragd 162 
1625RL Hoorn 
telefoon: 0229-279015 
e-mail: julia.devries@Kraton.com 
Secretariaat: 
Paula van Schaik 
telefoon: 036-5222810  
e-mail:  AGV-sec@xs4all.nl 
====================== 

 
Deadline Tee-Time Nr. 151 

19 april 2008 
 

Uw verslagen, reisverhalen, 
overzichten, avonturen, roddels, 
kortom: uw kopij is van harte 
welkom bij de redactie. 
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Bij punt 8) Bestuursverkiezing:  
 
Het bestuur bestaat uit:  
Voorzitter:      Erik Trommelen  
Secretaris:      Paula van Schaik  
Penningmeester:     Roel van Iperen  
Wedstrijd commissaris:    Graham Rudrum  
H&R commissaris:     Jan Snoeks  
Training commissaris:      Erik Jan Scholten  
 
Reglementair zijn aan de beurt om af te treden:  
Voorzitter, wedstrijdcommissaris en training commissaris.  
 
Zij stellen zich herkiesbaar. 
Bij de ALV van vorig jaar heeft de aftredende secretaris te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn, 
maar wel beschikbaar totdat er een opvolg(st)er gevonden zou zijn. Het bestuur is verheugd te 
kunnen meedelen dat Ingrid Duran zich bereid heeft verklaard deze functie over te nemen, en stelt 
haar bij deze voor als kandidaat voor de post van secretaris.   
 
Leden, die zich kandidaat willen stellen voor een bestuurspost kunnen dit doen (conform het gestelde 
in artikel 5 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement) middels een schriftelijke aanmelding bij het 
bestuur, tot 3 dagen voor de vergadering. Deze kandidaatstelling moet zijn ondertekend door de 
kandidaat zelf, en tenminste 10 stemgerechtigde leden.  
 
De kascontrolecommissie bestaat uit Arend Reinink en Ger van Velzen. Arend treedt reglementair 
af. Reserve kandidaat was Peter Burgman, die schuift automatisch op naar de vacante plek.  
 
Ter informatie: de namen van de diverse commissieleden die het bestuur terzijde staan:  
 
Wedstrijdcommissie:  
Graham Rudrum, Anneke Schelvis, Piet Kil, Martin Scholten, Willem Vermeij en Chris Whincup  
 
H&R-commissie: Jan Snoeks, Peter Burgman en Graham Rudrum  
 
Trainingcommissie: Erik Jan Scholten, Ineke van den Dries en Wim Hoogenboom (ook materiaal) 
 
Ballotagecommissie: Hans Visser, Ineke van den Dries, André Smit  
 
Tee Time: Julia de Vries (en Paula van Schaik) 
 
Webmasters: Piet Slaman en Peter Burgman 
 
ARBO-zaken en vertrouwenspersoon: Rob Heezius 
 
Wel en Wee: Ria Kil 
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Ledenbestand 2007/aanvang 2008 
 
Het ledenbestand ontwikkelt zich zoals bekend al jaren volgens een tamelijk vast patroon wat 
resulteert in een constante groei van gemiddeld 5 leden per jaar, maar 2007 loopt even uit de pas. Er 
schreven zich 19 nieuwe leden in, maar er meldden zich ook weer 19 mensen af, zodat de teller op 
129 leden bleef hangen. 
Wel konden we direct per 1-1-2008 al weer 5 nieuwe leden noteren, allemaal mensen die in de loop 
van het vierde kwartaal van 2007 bij ons aanklopten maar omdat AGV dan in een soort winterslaap 
verkeert niet meteen werden ingeschreven; het is niet leuk om contributie te betalen terwijl daar niks 
tegenover staat. Maar het nieuwe seizoen begint dus met 134 leden.  
Onder de aanmelders bevonden zich diverse introducé(e)-leden, waardoor dit aantal nu op 17 is 
gekomen.  
 

Paula van Schaik, secretaris 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MEDEDELING: NGF-pasjes 2008 
 
Voor de leden die niet op SRTCA (of andere Shell-locatie) werkzaam zijn en die dus niet in de 
gelegenheid waren om hun pasje af te halen bij Peter Burgman (dan wel via interne Shell post 
toegestuurd kregen) zullen de 2008 NGF-pasjes (de EGA handicap-bewijzen, GVB-kaartjes en 
bewijzen van AGV lidmaatschap) weer te verkrijgen zijn bij de ALV en op de eerste ZAC avonden. 
 

Paula van Schaik 
 

 
 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Amsterdamse Golf 
Vereniging S.H.E.L.L. 

gehouden op donderdag 22 maart 2007 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Erik Trommelen opent de vergadering om 19.07 uur en heet alle aanwezigen welkom op 
deze 17e Algemene Ledenvergadering. Zoals de laatste jaren gebruikelijk volgt de huishoudelijke 
mededeling dat er namens de club een drankje zal worden aangeboden na afloop van de vergadering, 
maar dat betekent: koelkastje dicht!  
We staan een ogenblik stil bij het overlijden in november 2006 van Henry Kuijper.  
Tot slot verwelkomt Erik nog even apart Brigitte van Ooijen, één van de nieuwe leden die de 
vereniging recentelijk heeft kunnen inschrijven. 
 
2. Mededelingen, ingekomen stukken 
Er zijn geen speciale mededelingen; voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om wat getallen te 
spuien: het huidige ledental bedraagt 135, er nemen zo’n 90 leden actief deel aan de clubactiviteiten. 
De ZAC-avonden werden in 2005 gemiddeld bezocht door 38 leden op de grote baan en 4 op de 
Abcouder baan, voor 2006 was dat resp. 37 en 5, redelijk constant dus. Gemiddeld deden er 55 leden 
mee aan de 18-holes wedstrijden.  
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Secretaris kan melden dat er geen bijzondere ingekomen stukken zijn. Wel is bericht van 
verhindering ontvangen van 29 leden (Jan van Braam, Fred Berkenhagen, Jeroen Bolk, Peter 
Burgman, Ruud Ditmarsch, Els van Elderen, Astrid de Haas, Cock van der Hulst, Wim en Ria 
Huysen, Wilma Kampschoer, John en Annemarie Kiene, Henk Korevaar, Jisk en Richtje 
Kronemeijer, Berry en Anneke Kuijper, Marijke van Mossel, Bim Pannenborg, Adri en Pat Postema, 
Arend Reinink, Martin en Tiny Scholten, André Smit, Ben in ’t Veen, Hans Visser en Wilma 
Whincup. De ASV vertegenwoordiger is ook verhinderd).  
Verder is er het gebruikelijke briefje van de kascontrole commissie, dat komt ter sprake bij punt 4. 
  
3. Notulen ALV 23-03-06 
De Notulen van de ALV van 23 maart 2006 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, met 
dank aan de secretaris.  
 
4. Verslag van de kascontrolecommissie 
De commissie, bestaande uit Nanne de Vries en Arend Reinink heeft de stukken bestudeerd en in 
orde bevonden en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Dit 
voorstel wordt met applaus aangenomen.  
 
5. Financieel jaaroverzicht 2006 en begroting 2007  
Erik geeft het woord aan de penningmeester. Die heeft opgemerkt dat hij elk jaar een ander format 
heeft gehanteerd om de cijfers te presenteren, waarbij dient te worden aangetekend dat het huidige 
format door het ASV is opgelegd, o.a. in het kader van het streven de financiën wat overzichtelijker 
en vooral doorzichtiger te maken. Het is ook de bedoeling dat in 2008 de inkomstenkant zichtbaar 
wordt, dat is nu nog niet het geval. Het ASV blijft gelukkig wel zorgdragen voor het innen van de 
contributies, maar de clubs krijgen meer invloed op het beheer ervan. Het is de bedoeling dat het 
plan dit jaar verder vorm krijgt; m.i.v. 2008 krijgen de clubs dan een bijdrage van Shell per Shell-lid 
(Shellwerknemers en gepensioneerden en hun huisgenoten) maar niet voor introducé(e)s. Daarnaast 
krijgt de club ook zelf inspraak in de hoogte van de contributie. Niet zichtbaar in het plaatje is de 
bijdrage van het Shell Vrijwilligers Fonds (SVF) waar we elk jaar aanspraak op maken (en wat we 
ook telkens krijgen); in 2006 is die 300 € gebruikt voor de wandborden die in de Houten Vier ons 
“eigen hoekje” moeten helpen aankleden. Als er iemand een suggestie heeft waar we dit jaar de 
bijdrage voor zouden kunnen gebruiken, laat ’t weten.  
SRTCA werkt met andere accountants dan voorheen, BTW mag nu niet meer worden afgetrokken 
door het ASV. In de praktijk verandert er niets, we betalen meer maar krijgen ook meer.  
Rob Heezius vraagt of het bestuur al een scenario bedacht heeft voor het geval Shell de geldkraan 
richting ASV dicht zou draaien. We hebben daar wel aan gedacht, maar een scenario is er nog niet. 
Volgens ASV ligt er een toezegging van Shell dat dat niet gaat gebeuren, in elk geval niet binnen 
afzienbare. Erik vraagt of Rob iets weet te melden hierover, maar Rob antwoordt diplomatiek “Niet 
in deze hoedanigheid”.  
Verder zijn er geen vragen. De begroting (ook door het ASV geaccepteerd) wordt goedgekeurd.  
 
6. Jaarverslagen en plannen van de commissies 
 
a) Wedstrijdcommissie 
Chris stelt dat het jaarverslag over 2006 in de vergaderstukken staat vermeld, en voor de plannen 
over 2007 geeft hij graag het woord aan Graham. Daartoe verlaat hij snel zijn plaats achter de tafel 
zodat Graham daar kan gaan zitten. Hoewel de verkiezing van bestuursleden nog niet heeft 
plaatsgevonden neemt Graham toch vast plaats achter de tafel. Hij meldt, dat komend seizoen de 
scores van de beide Hoge Dijk wedstrijden meegenomen zullen worden in het eclectic klassement. 
Ook is er inmiddels contact geweest met de ABN-AMRO en de onderlinge wedstrijd zal op 10 mei 
plaatsvinden. Verder zijn er geen vragen, opmerkingen, o.i.d. en de wedstrijdcommissie krijgt 
applaus van de vergadering als blijk van waardering voor het verzette werk.  
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b) Handicap- en Regelscommissie 
Jan Snoeks richt zich op de toekomst, want wat er vorig seizoen gebeurde staat in het jaarverslag. De 
aanpassingen in het handicapsysteem, waarbij Q-kaarten over 9 holes mogelijk zijn geworden, 
zorgen vermoedelijk voor een hogere frequentie in de aanlevering van Q-kaarten. Daarom heeft de 
H&R-commissie de software voor het verwerken van de scores op de website geplaatst zodat het van 
meerdere locaties toegankelijk is en niet persé vanuit huize Snoeks de kaarten ingevoerd moeten 
worden. De H&R-cie verzoekt leden met andere home-club dringend om wijzigingen in hun 
handicap (zeker als het een significante wijziging is) door te geven aan de H&R-commissie zodat de 
gegevens op de website up-to-date blijven.  
Erik informeert of er gebruik wordt gemaakt van de website om handicaps op te zoeken; sommigen 
doen dat af en toe, maar de wedstrijdcommissie haalt voor elke wedstrijd de handicap gegevens op 
van de website. 
 
c) Trainigs- en Materiaalcommissie  
Ineke geeft geen terugblik. Ze vermeldt dat er inmiddels opties genomen zijn op 3 series 
groepslessen, en dat voor de eerste serie de inschrijfprocedure gestart is wat tot nu toe 5 
aanmeldingen heeft opgeleverd.  
Op 26 april zal de 2-jaarlijkse introductie-avond voor SRTCA-medewerkers plaatsvinden.  
Op 16 april de jaarlijkse regelavond, die deze keer voor de verandering gegeven zal worden door 
Graham en Peter samen, omdat Jan dan op vakantie is.  
Wat de commissieleden betreft kan worden gemeld dat vorig jaar de taak van Wim (Hoogenboom) is 
uitgebreid met het regelen van wedstrijden voor niet-GVB-ers daar waar mogelijk; nu Piet Slaman te 
kennen heeft gegeven niet langer beschikbaar te zijn voor de trainingscommissie blijft dit tot Wims 
takenpakket horen en is het niet noodzakelijk een vervanger voor Piet te vinden.  
Er zijn geen vragen. Erik geeft nog even aan dat ook leden die al wel hun GVB hebben gebruik 
kunnen maken van de lesfaciliteiten 
 
d) Ballotagecommissie  
Wat betreft de ballotage valt er niets te melden.   
 
e) Tee Time  
Julia krijgt applaus voor de wijze waarop ze de Tee Time verzorgt. Ze zou graag wat meer leuke 
verhalen (reisverslagen e.d.) willen plaatsen, dus bij dezen het verzoek aan iedereen om die te 
leveren. Jeroen Bolk heeft beloofd af en toe wat ervaringen uit Maleisië te zullen opsturen. 
 
f) ARBO 
Rob benadrukt nogmaals dat er statistisch gezien toch wel eens iets zou moeten gebeuren en roept op 
dit te melden zodat er indien nodig maatregelen genomen kunnen worden. 
 
g) Website  
De website is weer volledig up-to-date. Piet Slaman is nu ook webmaster voor de ASV website die 
binnenkort beschikbaar komt voor de niet op SRTCA-werkende ASV leden. Erik vestigt nog even de 
aandacht op de advertentie pagina en het prikbord. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen.  
 
h) Wel en Wee 
Ria heeft niets toe te voegen aan het verslag in de TeeTime; wel verzoekt ze iedereen dringend om 
door te geven als je weet dat iemand ziek is. 
Miriam Dries geeft aan dat ze het erg leuk heeft gevonden om tijdens haar ziekte iets te horen van de 
club, en Piet Slaman beaamt dit volmondig.
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Willem Vermeij vertelt dat er na veel gepuzzel toch een bestemming is gevonden voor de club-
golfreis. Niet in het geplande weekeind begin september, maar op 14, 15 en 16 september, en ook 
niet naar Engeland want dat werd veel te duur, maar naar de Duits-Nederlandse grens in Twente. 
Snel reageren voor wie mee wil is de boodschap. 
 
9. Pauze 
We houden een korte koffiepauze van ongeveer 10 minuten, en hervatten de vergadering om 20.05 
uur. 
 
7. Aanpassing EGA-Handicapsysteem.  
Jan Snoeks legt nog even snel uit wat de aanpassingen inhouden: Handicapregelexamen vervalt, 
maar GVB theorie examen wordt verzwaard. Elke GVB-er die al voor 2007 het GVB haalde krijgt 
dezelfde status als “nieuwe stijl” GVB-er, mag voortaan marken en kan direct kaarten gaan lopen 
voor het krijgen van een handicap. Voortaan ook Q-kaarten over 9 holes mogelijk, dus een rondje 
eclectic op de ZAC-avond zou een Q-kaart kunnen zijn. AGV zal als club niet veel te maken krijgen 
met de CSA (een correctie regeling voor qualifying wedstrijdscores) omdat wij geen Q-wedstrijden 
kunnen organiseren en onze Q-kaarten dus als “losse” kaarten gelden waarop die CSA niet mag 
worden toegepast. Bij minder dan 4 Q-kaarten per seizoen wordt een handicap inactief; weer 3 Q-
kaarten inleveren maakt de handicap weer actief. Wat dit voor AGV betekent (vraag van Ineke) is 
nog niet duidelijk; de wedstrijdcommissie zou sancties kunnen zetten op inactieve handicaps 
(deelname aan wedstrijden buiten mededinging b.v.)  
 
8. Voorstel tot aanpassing Pin High puntentelling 
Erik verwijst naar zijn “From out of bounds” gepubliceerd in TeeTime 143, waar uitgelegd wordt 
wat het voorstel inhoudt. Hij licht nog even toe dat er al enige jaren discussies gaande zijn binnen de 
club over “wat voor type vereniging zijn wij, wat willen we zijn”; de éne speler is meer competitief 
ingesteld dan de ander, en dan willen we uiteraard wel een eerlijke strijd zonder 
competitievervalsing, en daarnaast wordt ook aan  gezelligheid veel waarde gehecht. Leden van wie 
AGV Shell de homeclub is hebben andere belangen dan leden voor wie AGV dat niet is (en dat zijn 
er verhoudingsgewijs vrij veel, ruim 25% van de leden). Ook wil het bestuur graag het hebben en 
onderhouden van actieve handicaps stimuleren. Op basis van al deze gegevens is het volgende 
voorstel ontstaan: Voor het Pin High klassement worden voortaan rechtstreeks de Stableford-scores 
gebruikt, en dan alleen die scores die met een Q-kaart zijn behaald. Zo blijft het dus voor elk lid 
mogelijk mee te spelen voor de dagprijs, maar degenen die ook mee willen strijden voor de seizoens-
prijs (i.e. het Pin High klassement) moeten daarvoor Q-kaarten inleveren. 
Er ontstaat een levendige discussie waaruit nogmaals duidelijk wordt dat er vele “bloedgroepen” 
verenigd zijn binnen onze AGV, maar uiteindelijk is iedereen het er wel over eens dat we de 
uitgangspunten van deze club niet uit het oog moeten verliezen: “Iedereen is gelijk en uiteindelijk 
willen we toch alleen maar gewoon met elkaar een leuk spelletje spelen, en niet verdeeld in 
groepjes”. Met de toezegging dat we zullen proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vele 
wensen die binnen de club leven gaan we over tot stemming: Met een ruime meerderheid wordt het 
voorstel aangenomen (35 stemmen voor, 5 tegen, geen onthoudingen).   
 
10. Bestuursverkiezing  
Bestuur: Erik begint met een oproep voor een opvolger voor de positie van secretaris. 
Voor de overige (reglementair dan wel tussentijds) aftredende bestuursleden zijn geen andere 
kandidaten aangemeld dus de voorgestelde leden worden ge/herkozen. 
Graham Rudrum volgt Chris Whincup op als wedstrijdcommissaris; Erik Jan Scholten neemt de post 
van trainingscommissaris over van Ineke van den Dries. Ineke en Chris blijven nog wel lid van resp. 
de trainings- en de wedstrijdcommissie. Beide aftredende bestuursleden krijgen een flesje wijn en 
applaus van de vergadering als blijk van waardering voor hun inzet.  
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Penningmeester Roel van Iperen en Handicap- en Regelscommissaris Jan Snoeks stelden zich 
herkiesbaar en blijven dus nog 2 jaar op hun post.  
 
Commissies:.  
Van de kascontrolecommissie is Nanne de Vries aan de beurt om af te treden en ook hij ontvangt een 
fles wijn als dank. Arend Reinink blijft nog een jaar zitten, en met instemming van de vergadering 
completeert eerste reserve Ger van Velzen de commissie. Peter Burgman was tweede reserve en 
schuift nu automatisch door naar de eerste reservepost. 
Erik noemt voor de volledigheid nog even de samenstelling van de diverse commissies:  
De Wedstrijdcommissie blijft ongewijzigd, alleen neemt Graham het voorzitterschap over van Chris. 
Verder bestaat de W-cie uit Anneke Schelvis, Martin Scholten, Piet Kil en Willem Vermeij.  
De Trainingscommissie ondergaat een kleine wijziging: Piet Slaman vertrekt. Ook hij ontvangt een 
fles wijn als dank voor zijn inzet. Erik benadrukt nog even dat we blij zijn dat Piet weer van de partij 
is en actief voor de club (webmaster). De Tr-cie bestaat nu uit Erik Jan Scholten, Ineke van den 
Dries en Wim Hoogenboom   
De H&R-cie (Jan Snoeks, Peter Burgman en Graham Rudrum) en de ballotagecommissie (Hans 
Visser, Ineke van den Dries en André Smit) blijven ongewijzigd. 
Rob Heezius blijft onze ARBO-coördinator en vertrouwenspersoon 
Ria Kil gaat graag nog een poosje door met het Wel en Wee werk  
De website wordt bijgehouden door Piet Slaman en Peter Burgman 
De TeeTime wordt verzorgd door Julia de Vries (met ondersteuning van Paula van Schaik) 
 
11. Rondvraag. 
Piet Slaman heeft geen vraag, maar wil nogmaals benadrukken dat het erg leuk is om, als je ziek 
bent,  belangstelling te ondervinden uit de club.  
Ineke van den Dries mist in de TeeTime de bijlage van het H&Rjaarverslag waarin de grootste 
handicap-dalers van het afgelopen seizoen genoemd worden. De bijlage is kennelijk tussen wal en 
schip geraakt; in de eerstvolgende TT zal deze alsnog worden gepubliceerd.  
Rob Heezius spreekt zijn verbazing uit over het feit dat de voorzitter de vergadering niet, zoals 
gebruikelijk, opende met een golfmop. Voorzitter is van mening dat hij dit na de pauze ruimschoots 
heeft goedgemaakt met zijn verslag over z’n belevenissen tijdens de recente Golfmanifestatie in de 
Amsterdamse RAI. 
Jan Snoeks haakt hierop in en vertelt alsnog een golfmopje.  
Piet Kil ten slotte sluit zich aan bij de woorden van andere Piet, hartelijk bedankt voor de getoonde 
belangstelling.  
 
12. Sluiting 
Erik bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.10 uur. Het beloofde 
drankje wacht ons in de bar beneden. 

 
Zeewolde, 19 april 2007 

Paula van Schaik 
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Financieel Jaaroverzicht 2007 
 

Vereniging: AGV Shell 
  2006 Actueel 2007 Actueel 2008 

Activiteitenbudget, eigen rekening 
Vergaderkosten  €          350   €          390   €          350   €          673   €          350  
Secretariaatskosten  €            50   €             -   €            50   €            87   €            50  
Reprokosten  €          150   €          135   €          150   €          135   €          150  
Leiding/Training  €          750   €          673   €          550   €          340   €          400  
Bondskosten  €          450   €          450   €          450   €          450   €          450  
Diversen  €          400   €          374   €          400   €          110   €          200  
Totaal Activiteitenbudget  €    2.150   €    2.022   €    1.950   €    1.795   €    1.600  

Verenigingsbudget, betaling via ASV 

Huur locaties  €     38.000   €     37.574   €     41.000   €     39.775   €     41.000  
Leiding/Training  €       2.200   €       2.075   €       2.000   €       1.310   €              -  
Bondskosten  €       1.950   €       1.692   €       1.750   €       1.896   €       2.350  
Totaal Verenigingsbudget  €  42.150   €  41.341   €  44.750   €  42.981   €  43.350  
            

Totaal  €  44.300   €  43.363   €  46.700   €  44.777   €  44.950  
 
 
 
In 2007 zijn de totale uitgaven slechts ca. 3% hoger dan het voorgaande jaar. De commissies hebben zich 
ruimschoots aan de afspraken gehouden.  
 
Het ASV bestuur is in 2007 geconfronteerd met een essentieel probleem:  

• Shell wil als sponsor niet meer bijdragen dan de inkomsten van de verenigingen, en  
• Shell wil in 2009 niet meer bijdragen aan ASV dan €150.000.  

 
Op De Hoge Dijk als thuisbasis is na drie jaar een stabiele situatie bereikt. Eigenlijk zou alleen nog met 
inflatie en de historische groei van de vereniging rekening gehouden moeten worden.  
 
Vooruitlopend op de nog niet afgesloten onderhandelingen met Shell als sponsor is het budget van 2008 op 
verzoek van het ASV bestuur met bijna 4% verlaagd ten opzichte van 2007. 
 
De contributie is voorgesteld op € 130 voor Shell leden en € 214 voor introducés als gevolg van een 
tussentijdse verhoging in 2008 met € 8. De verplichte NGF bijdrage voor alle leden (óók de leden met 
homeclub elders) is hierbij inbegrepen. 
 
 

De Penningmeester, Roel van Iperen. 
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Wedstrijd Commissie Jaarverslag 2007 
 
De wedstrijdcommissie begon 2007 met dezelfde samenstelling als in 2006, met als enige verandering dat 
Chris Whincup is afgetreden als voorzitter, deze functie werd overgenomen door Graham Rudrum na de ALV 
in maart. De overige leden waren Willem Vermeij, Martin Scholten, Piet Kil en Anneke Schelvis. In het 
algemeen kunnen we zeggen dat het een geslaagd seizoen was met een sterke opkomst zowel voor de ZAC 
avonden als de 9 wedstrijden. Voor de wedstrijden was de opkomst gemiddeld 52 deelnemers en er kwamen 
regelmatig 40+ deelnemers opdagen voor de ZAC avonden. Deze kern van actieve leden is een teken van de 
gezondheid van onze vereniging. Er waren veranderingen aangebracht voor twee van onze grote competities. 
Ten eerste de Pin High punten werden dit jaar de wedstrijd stableford punten, in plaats van het oude systeem 
waarbij de winnaar 25 punten , tweede 20 punten, enz, kreeg. Ook tellen alleen Q-kaarten mee voor het Pin 
High klassement. Deze verandering was ingebracht met de bedoeling dat de meest consistente speler ook de 
Pin High winnaar wordt en ook om er voor te zorgen dat alle deelnemers punten scoren in plaats van alleen de 
top 20. Ten tweede werd de ZAC Matchplay competitie op knock-out basis gespeeld, dus er werden geen 
voorrondes gespeeld. Naast de 9 wedstrijden werd er ook een Vossenjacht gespeeld op de Drentse Golf en 
Country Club, waar Haris Djojosepoetro optrad als Vos en Paula van Schaik de winnaar werd. Wij waren ook 
weer betrokken bij de zogenaamde Delta Lloyd wedstrijd, tegen Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en 
ABN-AMRO. Nationale Nederlanden won deze wedstrijd en het was opmerkelijk dat ABN-AMRO niet is 
komen opdagen, de reden hiervoor heeft niemand nog kunnen achterhalen. 
 
Wedstrijden & Pin High 
De grote prijs van het seizoen, de Pin High Trofee, werd dit jaar door Adri Postema gewonnen met 239 
punten, een gemiddelde score van net boven de 34 stableford punten voor zijn 7 beste scores. Jan van Braam 
werd tweede met 233 punten. Yvonne Heezius en Astrid de Haas eindigden op 223 punten, maar Yvonne 
werd derde vanwege een lagere gemiddeld handicap en won voor het derde achtereenvolgend jaar ook de 
Adele Scholten Memorial Trofee. Ico van den Born won drie trofees, de Wake-up Trofee, de Cruqqen Cup en 
de SRTCA Beker, en Ger van Velzen was de beste bruto speler met twee overwinningen, de Gulden Cup en 
de Jelle Kars Trofee. 
 
ZAC & Matchplay 
Zoals eerder vermeld was de opkomst voor de ZAC avonden weer zeer goed en zoals in afgelopen jaren 
werden deze georganiseerd door Anneke Schelvis. De Matchplay competitie werd dit jaar als knock-out 
gespeeld en na vele spannende wedstrijden haalden Graham Rudrum en Willem Mooij de finale. De titel werd 
uiteindelijk gewonnen door Graham Rudrum. Bij de Eclectic competitie was Arthur Echter bijna het hele 
seizoen lang de koploper. Hij werd op de laatste avond ingehaald door Ger van Velzen, die ook op 65 slagen 
kwam en die won vanwege zijn hogere handicap, maar Arthur won wel het Birdie Klassement met 8 birdies. 
Gert List Nielsen won het Eclectic handicap Klassement met 43 slagen. 
 
Bijgevoegd is een overzicht van de winnaars in 2007. 
 
Vooruitblik naar 2008 
De eerste ZAC avond vindt plaats op donderdag 27 maart. Voor de ZAC avonden zijn de gebruikelijke vaste 
elementen weer aanwezig, Matchplay, Eclectic, Lucky Luke, Dirk Pultrum Cup, maar voor de afwisseling 
zullen er ook wat van de meer bijzondere spelvormen op het schema staan. Het samenstellen van het wedstrijd 
programma leverde dit jaar wat problemen op, met als gevolg dat in sommige gevallen een paar wedstrijden 
dicht op elkaar zitten. Er staan weer 9 wedstrijden op het programma. De banen zijn voor de regelmatige 
deelnemers bekend, met de uitzondering van Gendersteyn en Sluispolder. Gendersteyn is een Burggolf baan 
in de buurt van Eindhoven en Sluispolder ligt net buiten Alkmaar. We beginnen heel traditioneel op Prise 
d’Eau in april en ook dit seizoen worden er twee wedstrijden gespeeld op de Hoge Dijk. De overige banen op 
het schema zijn Flevoland, St Nicolaasga, Spaarnwoude, en Wijchen. 
 

        De Wedstrijd Commissie
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Overzicht van de winnaars 2007 

 
Prise d’Eau   Wake-up Trofee   Ico van den Born 
 
Spaarnwoude   Cruqqen Cup   Ico van den Born 
 
Purmerend   Fore! Uit   Annemarie Kiene 
    Gulden Cup (bruto)  Ger van Velzen 
 
Hoge Dijk   SRTCA Beker   Ico van den Born 
 
Groene Ster   Big Wood Trofee  Arend Reinink 
 
Zoetermeer   Oliekan    Erik Trommelen 
 
Flevoland   Bang On Trofee   Hans van Witteloostuijn 
    Mooi Weer (bruto)  Arthur Echter 
 
Hoge Dijk   H2O Cup   Ingrid Duran 
 
Wijchen   Tee-Time Trofee  Astrid de Hass 
    Jelle Kars Trofee (bruto) Ger van Velzen 
 
 
Wedstrijden 2007  Pin High Trofee   Adri Postema 
 
    Adèle Scholten Trofee  Yvonne Heezius 
 
    Birdie Klassement  Erik Trommelen 
 
    Vossenjacht   Paula van Schaik 
 
 
ZAC 2007   Matchplay Kampioen  Graham Rudrum 
 
    Eclectic    Ger van Velzen (bruto) 
        Gert List Nielsen (hcp) 
 
    Koppel Trofee   Liesbeth Hendriks 
        Frans Lacon 
 
    Blauwe Vos   Jisk Kronemeijer 
 
    Lucky Luke Trofee  Els van Elderen 
        Hans Smits 
 
    Birdie Klassement  Arthur Echter 
 
    ABN-AMRO   Verloren (21 tegen 6) 
 
    Dirk Pultrum Cup  Shell actief + partners 
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JAARVERSLAG 2007, HANDICAP & REGELS COMMISSIE 

 
 
 
De jaarlijkse regelavond werd dit jaar gehouden op maandag 16 april 2007 op het SRTCA terrein 
(Overhoeks). Voor het eerst traden Graham Rudrum en Peter Burgman op als instructeurs. Voor een 20-tal 
deelnemers, zowel ervaren als beginnende spelers, werden in een losse en ongedwongen sfeer de regels 
doorgenomen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Powerpoint presentatie om e.e.a. visueel duidelijk(er) te 
maken. Ook werden allerlei vragen beantwoord en situaties besproken. 
 
Het nieuwe EGA Handicap Reglement moest worden toegepast in die zin dat naast de eindejaarscorrecties 
nieuwe stijl, ook moest worden bepaald welke spelers/speelsters in 2008 een actieve- of een inactieve 
handicap zouden krijgen. Zoals inmiddels bekend, geldt hiervoor het aantal qualifying scores dat per persoon 
werd ingeleverd gedurende het seizoen 2007 
Er is beperkt gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid om Qualifying rondes over 9 holes te lopen. Dit 
systeem voldoet overigens wel.  
De HC&R commissie heeft de software aangepast om al de veranderingen in het handicap systeem naar 
behoren te kunnen uitvoeren. Ook de software ter ondersteuning van ons handicap register moest worden 
aangepast vooral met betrekking tot de nieuwe methode van berekening van de eindejaarscorrectie. 
 
In  2007 hebben wij, ter ondersteuning van onze handicapautoriteit (NGF), de handicaps bijgehouden van de 
ruim 40 EGA-handicappers die geen homeclub elders hebben alsmede hebben we alle overige clubhandicaps 
bijgehouden. Teleurstellend was het feit dat we begin 2008 alle in 2007 bij ons behaalde qualifying 
scorekaarten ter controle moesten overleggen aan TDS (dat is het bedrijf dat de handicap- en GVB- 
administratie voert ten behoeve van de NGF). De handicap commissie bedankt het AGV secretariaat, dat heel 
veel werk heeft moeten verzetten in dit proces. Het resultaat van dit alles is dat ultimo 2007 bleek dat van de 
47 EGA-handicappers van AGV er 8 de status van inactief zouden krijgen en dus 39 leden aktief. Tevens 
hebben wij 31 leden die een andere golfclub als “homeclub” hebben.  
 
In de volgende TeeTime zult u de lijst kunnen vinden van de grootste handicapdalers in 2007, we noemen dan 
iedereen wiens handicap meer dan ca. 5% is gedaald . 
 
AGV S.H.E.L.L. werd in de loop van 2007 door de NGF geïnformeerd over de nieuwe aanpassingen in de 
golfregels welke vanaf 1-1-2008 van kracht zullen zijn. De belangrijkste aanpassingen konden we publiceren 
in de TeeTime (nr. 149). Het nieuwe regelboekje zal medio februari 2008 ter beschikking komen bij de 
golfclubs.  
 
 

 
De Handicap & Regels Commissie 

Februari 2008 
 

 
 



 Tee-Time Nr. 150 Pagina  12

Jaarverslag 2007 en plannen 2008 van de trainingscommissie  
 
Lessen en resultaten 
In 2007 zijn vier series van elk acht lessen georganiseerd.  
Series 1 en 2 bestonden elk uit een groep van 6 mensen. Het merendeel was beginner, drie  gevorderden 
namen deel aan serie 1. Serie 3 was een groepje van 4 gevorderden en serie 4 bestond uit 4 beginners. Voor 
serie 5/6 was wel belangstelling, maar deze kon uiteindelijk door een te gering aantal deelnemers niet 
doorgaan.  
 
In totaal hebben 18 verschillende personen gebruik gemaakt van de lessen. Van deze 18 heeft 1 persoon haar 
GVB gehaald (7 waren al in het bezit van het GVB) en 9 permissie gekregen om op de Abcoudebaan te 
spelen. Eén persoon is tussentijds gestopt met de lessen. Meerdere deelnemers zijn inmiddels geen lid meer 
zonder dat zij hun GVB gehaald hebben. Het gaat hier met name om buitenlandse Shell-ers die weer 
vertrokken zijn.  
 
Introductieavond 
Er is in 2007 geen introductieavond gehouden omdat de aanwas van nieuwe leden gestaag verliep. 
 
Regel- en etiquetteavond 
De  regel- en etiquetteavond, werd op 16 april in Overhoeks op het SRTCA-terrein gehouden. Graham 
Rudrum en Peter Burgman verzorgden een avond met hogere regelkunde. 
   
Lockers en leenclubs 
Van beide lockers (de trainingslocker met leensets en de ledenlocker) is in 2007 volop gebruik gemaakt.  
De uitrusting in de trainingslocker is aangevuld met extra clubs. Er is voor iedere beginnende golfer 
voldoende materiaal aanwezig om gedurende de eerste weken gebruik van te maken. 
 
Coaching 2007 
In 2007 is een begin gemaakt met het coachen van golfers die net hun GVB gehaald hebben en aan de ZAC 
meedoen. Deze golfers worden ingedeeld bij ervaren golfers die indien noodzakelijk aanwijzigen en tips 
kunnen geven. Dit werd over het geheel genomen positief ervaren. Er is een relatief grote groep golfers 
benaderd om zo nu en dan te coachen. Aangezien we in 2007 weinig instroom van GVB-ers hebben gehad, 
heeft nog lang niet elke coach een beginner onder zijn/haar hoede gehad. In 2008 gaan we proberen om de 
coaches die in 2007 niet aan bod kwamen, als eerste in te delen. 
 
Plannen 2008 
Voor 2008 is optie genomen op zes series lessen.  
Serie 1: 3 april t/m 29 mei 18.00 (gevorderden) 
Serie 2: 3 april t/m 29 mei 18.00 (beginners) 
 
Serie 3: 5 juni t/m 24 juli 18.00 (gevorderden) 
Serie 4: 5 juni t/m 24 juli 18.00 (beginners) 
 
Serie 5: 14 aug. t/m 2 okt. 18.00 (gevorderden) 
Serie 6: 14 aug. t/m 2 okt. 18.00 (beginners). 
 
De laatste twee lessen van iedere serie worden samengevoegd tot een baanles (van twee uur), de 
eerste voor de gevorderden en de tweede voor de beginners; de andere groep heeft dan geen les. 
Op 1 mei zal er geen les zijn. 
 
Baanpermissiehouders kunnen zich aanmelden voor de zomeravondcompetitie (ZAC) op de 
Abcoudebaan voor de volgende starttijden: 17.00, 17.10, 18.20 en 19.20.
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Het is erg belangrijk dat ook baanpermissiehouders zich aanmelden omdat ook voor de Abcoudebaan 
greenfee per persoon betaald wordt. Daarom is de procedure onder het jaarverslag nog een keertje 
toegelicht.  
De introductieavond zal op een nader te bepalen datum georganiseerd worden.  
 
In 2008 wordt er wederom een de regel- en etiquetteavond gehouden. Dit zal zijn op 22 april in het 
auditorium van het Overhoeks (SRTCA). De avond wordt ditmaal verzorgd door Jan Snoeks en 
Graham Rudrum. 
 
Coaching 2008 
Het coaching programma wordt in 2008 voortgezet. Uitgangspunt is het zo goed mogelijk begeleiden van 
golfers die net hun GVB gehaald hebben, tijdens de ZAC avonden. Tevens kunnen in 2008 beginnende 
golfers die meegedaan hebben aan het lestraject, een rondje Abcoudebaan lopen onder begeleiding van een 
coach. Zoals eerder vermeld zullen de coaches die in 2007 nog niet aan de beurt zijn gekomen, met voorrang 
ingedeeld worden in 2008. 
 
Subsidie van golflessen 
Het subsidieprogramma wordt in 2008 uitgebreid. Naast de subsidie die men eenmaal per jaar ontvangt als 
deelnemer aan de groepslessen is er een tweede element aan het subsidieplan toegevoegd: 
 
Privelessen (tot 2 personen per groep) 
Voor de privelessen (1 persoon) wordt 10 euro per les van 25 min gesubsidieerd tot een maximum van 30 euro 
per jaar. Bij priveles met twee personen geldt een subsidie van 10 euro per persoon per les van 50 min, tot een 
maximum van 30 euro per jaar. Dit geldt voor lessen genoten bij golfschool Fairway op De Hoge Dijk, alle 
dagen van de week. Deze subsidiemogelijkheid is vooral bedoeld voor de meer ervaren golfer die gericht 
privélessen neemt om zich op onderdelen te kunnen verbeteren. 
 
Belangrijk: Men kan slechts één type subsidie per jaar ontvangen: dat betekent 20 euro groepslessensubsidie 
OF tot max. 30 euro per jaar privelessensubsidie. 
De privelessensubsidie dient u voor aanvang van uw lessen aan te vragen bij de Trainingscommissie. De TC 
behoudt zich het recht voor om subsidieverzoeken te weigeren indien het budget dat niet meer toelaat. 
 
Er wordt momenteel gekeken of de groepslessen met kleine groepen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. 
Afhankelijk van de ervaringen met de privelessensubsidie wordt daar later in het seizoen al of niet invulling 
aan gegeven.  
 
DVD’s 
Om te oefenen met vragen voor het regelexamen is er een regel-DVD te leen via de TC. 
 
Er zijn sinds kort twee Engelstalige David Leadbetter DVD’s beschikbaar; elk wordt uitgeleend voor een 
periode van max. 1 maand: 
David Leadbetter – Simple secrets for great golf (tips voor diverse onderdelen van het spel voor alle 
handicapniveaus) 
David Leadbetter -  The short game  
 
Samenstelling Trainingscommissie 
Erik Jan Scholten blijft voorzitter van de TC. 
Ineke van den Dries en Wim Hoogenboom zullen ook in 2008 deel uitmaken van de commissie.  
 
 

Amsterdam, februari 2008 
Namens de trainingscommissie 

Erik Jan Scholten. 
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Voor leden met baanpermissie die op donderdagavond op de Abcoudebaan willen spelen: 
Wanneer de pro van mening is dat de speler voldoende golfniveau en regelkennis heeft, geeft hij de speler 
toestemming om op de Abcoudebaan te spelen; de speler krijgt baanpermissie.  Baanpermissie wordt 
afgegeven voor een beperkte periode en is alleen geldig op de Abcoude baan. De speler krijgt een pasje 
voorzien van pasfoto en einddatum.  
Vervolgens dient de speler de volgende stappen te ondernemen om op de Abcoudebaan te mogen spelen: 

1. Eenmalig: Spelers die baanpermissie krijgen, dienen zich als A.G.V.-Shell baanpermissiehouder te 
laten registreren bij de trainingscommissie (stuur een e-mail aan: ErikJan.Scholten@kraton.com)  

2. èn de receptie van de Hoge Dijk (bij de balie). 
3. Iedere week: aanmelden bij de ZAC-commissie onder vermelding van voorkeursstarttijd.  De ZAC-

commissie deelt de flights in en verstuurt de startlijst. 
4. Iedere week: scorekaart halen bij de receptie. 
 
NB. Zonder registratie en/of aanmelding kunt u door de ZAC-commissie niet ingedeeld worden. U 
dient te starten op de door de ZAC-commissie aangewezen starttijd. 
 
 
 
 

 
 

 
Ballotagecommissie 

 
Het jaar 2007 was weer, zoals gewoonlijk, een turbulent jaar voor de ballotagecommissie bestaande uit Ineke 
van den Dries, Andre Smit en ondergetekende. 
 
Het op de voet volgen van nieuwe ontwikkelingen aan het front hielden ons dit jaar bezig met denken over 
een toekomst die verder in het verschiet ligt dan 2008. Toen dit denken abstracte vormen begon aan te nemen 
zijn we er maar subiet mee gestopt en ons geconcentreerd op dat waar we voor zijn benoemd. Dit jaar hebben 
we twaalf nieuwe leden (introducé en Shell) tegen het licht gehouden en van harte welkom geheten. Eén 
introducé lid wilde omgevormd worden van "status apart" tot "normaal" introducé lid. 
  
Door heel veel perikelen, vakanties en zéér drukke werkzaamheden (hoe bedenk je het) heeft de 
ballotagecommissie helaas geen geschikt moment kunnen vinden om samen te lunchen en de lijst met 
introducé leden tijdens het toetje te evalueren en daarom hebben we besloten ze allen ook in 2008 aan onze 
boezem te drukken. 
 
Kortom, de ballotagecommissie heeft weer een zwaar jaar achter de rug. 
 

Namens de ballotagecommissie, 
Hans Visser 
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ARBO-jaarverslag 2007 
 
 
Bij de ARBO-coördinator heeft afgelopen jaar zich niemand gemeld met een incident of klacht. Wel zijn er 
twee 'Near Misses' geconstateerd:  

• Op de Hoge Dijk was het de 'dood of de gladiolen' op de 18e hole hetgeen resulteerde in een bal die 
via een tafeltje van het terras op de dakkapel van het clubhuis terecht kwam  

• Bij Wijchen was het zicht op het terras met bier drinkende clubgenoten de laatste flight te veel en 
kwam de approach op het rieten dak.  

Vaak ligt het terras met zicht op de 18e hole, alvast een waarschuwing voor de wedstrijd op Sluispolder. 
  
Statistisch gezien moeten er toch zaken op het gebied van veiligheid zijn gebeurd. Melden dus, dan kunnen 
wij er wat aan/mee doen. 
De Hoge Dijk heeft een nieuw asfaltpad tussen holes 9 en 18. Het openbare fietspad sluit aan op het nieuwe 
pad. Hierdoor is het mogelijk dat argeloze fietsers/wandelaars de golfbaan op komen. Het verzoek om een 
bordje te plaatsen bij begin van het nieuwe pad dat aangeeft dat hier de golfbaan begint werd uitgevoerd 
Een stukje in Tee-Time werd geschreven met de waarschuwing voor het gevaar van teken en hoe hier mee om 
te gaan.  
De uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie behoeft geen aanpassing. 
 

De ARBO-coördinator 
Rob Heezius 

 
 

Jaarverslag wel en wee 2007 
 
Tweede jaar wel en wee 
In april een mailtje naar Ruud Lettenmeier . Het gaat nog steeds niet goed ik heb een bloemstuk gestuurd. 
Wilma is geblesseerd heeft in juli een operatie gehad  een kaart en een boeket gebracht. 
Rob Boelhouwer heeft een galblaas operatie gehad.kaart gestuurd 
John Kiene heeft een knie operatie gehad een kaart gestuurd. 
Martin Scholten van de trap gevallen teen gebroken een kaart gestuurd. 
Haris Djojosepoetro is aan zijn ogen geopereerd een kaart gestuurd 
Wim Hoogeboom is met de fiets gevallen een mailtje en een kaart gestuurd. 
Tiny Scholten is aan haar voet geopereerd een kaartje en een bloemetje. 
Ger van Velzen is van de trap gevallen  is geopereerd een kaart en een bloemstuk gestuurd. 
Jan van Schaik heeft een longembolie gehad  heeft in het ziekenhuis gelegen heeft nog meer onderzoek nodig 
ik heb gemaild en een bloemstuk gestuurd. 
 

Ria Kil 
 

 
l 
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AGV Wedstrijd Programma 2008 
 
Datum Baan Starttijd Trofee Wedstrijdleiding 
vrijdag 18 april 
 
 
zaterdag 24 mei 
 
 
vrijdag 6 juni 
 
 
zaterdag 21 juni 
 
 
vrijdag 4 juli 
 
 
vrijdag 25 juli 
 
 
zaterdag 16 augustus 
 
 
zaterdag 13 september 
 
 
vrijdag 19 september 

Prise dEau 
 
 
Spaarnwoude*
 
 
Sluispolder 
 
 
Hoge Dijk** 
 
 
St Nicolaasga
 
 
Wijchen 
 
 
Flevoland 
 
 
Hoge Dijk** 
 
 
Gendersteyn 

11:36 – 13:52
 
 
11:00 – 13:06
 
 
11:00 - 
 
 
11:00 - 12:10 
(Hole 1 & 10) 
 
11:00- 13:20 
 
 
11:00- 13:20 
 
 
11:00 - 
 
 
11:00 - 12:10 
(Hole 1 & 10) 
 
11:00- 13:20 

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 

 

 
*  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 Abcoude baan 

meespelen (nog niets afgesproken, moet geregeld worden – hangt af van interesse) 
 
 
Delta Lloyd – zaterdag 18 oktober , 0:800 – 9:30 van Hole 1 & 10.  De competitie is uitgebreid naar 5 teams 

van 16 man. De teams worden Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, ABN-AMRO, AGV Shell 
en nu ook KLM. 



AGV ZAC Programma 2008 
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maart 27 15.40-17.00 (1) Hole 10 Vrijspel, oefenrondje 
april 3 16.10-17.30 Hole 1 Eclectic 
 10  16:40-18:00 Hole 10 Eclectic 
 17 16:40-18:00 Hole 1 Eclectic & Matchplay 1ste ronde 
 24 16:40-18:00 Hole 10 Eclectic & Matchplay 1ste ronde (inhaal) 
mei 1   Geen ZAC 
 8 16:40-18:00 Hole 1 (2) Scramble variant 
 15 16:40-18:00 Hole 1 Eclectic & Matchplay 2de ronde 
 22 16:40-18:00 Hole 10 Eclectic & Matchplay 2de ronde (inhaal) 
 29 16:40-18:00 Hole 1 ????? 
juni 5 16:40-18:00 Hole 10 Dirk Pultrum Beker – deel 1 (3) 
 12 16:40-18:00 Hole 1 Dirk Pultrum Beker – deel 2 (3) 
 19 16:40-18:00 Hole 10 Dirk Pultrum Beker – deel 3 (3) 
 26 16:40-18:00 Hole 1 ????? 
juli 3 16:40-18:00 Hole 10 Eclectic & Matchplay 3de ronde 
 10 16:40-18:00 Hole 1 Eclectic & Matchplay 3de ronde (inhaal) 
 17 16:40-18:00 Hole 10 Koppel wedstrijd 
 24 16:40-18:00 Hole 1 ????? 
 31 16:40-18:00 Hole 10 Eclectic & Matchplay kwart finale 
augustus 7 16:40-18:00 Hole 1 Eclectic & Matchplay kwart finale (inhaal) 
 14 16:40-18:00 Hole 10 Driestokken wedstrijd 
 21 16:40-18:00 Hole 1 ZAC vossenjacht 
 28 16:40-18:00 Hole 10 Eclectic & Matchplay halve finale 
september 4 16:40-18:00 Hole 1 Eclectic & Matchplay halve finale (inhaal) 
 11 16:40-18:00 Hole 10 Lucky Luke Scramble 
 18 16:20-17:40 Hole 1 Eclectic 

 25 16:00-17:20 Hole 10 Eclectic & Matchplay finale, 13:20 van 
Hole 1, rest volgt vanaf Hole 10 om 16:00 

oktober ?? 19:00 Hole 19 Slotavond 
 
 
(1)       Wintertijd 
 
(2)     NGF wedstrijd op de Bullewijkbaan 
 
(3)   De Dirk Pultrum Beker 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. 

 
 


