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From Out of Bounds 

Ik had het over de Ryder cup 
willen hebben. 
Hoe de Amerikanen het 
‘’kleinood’’ weer terug in handen 
hebben, doordat ze met 16.5 – 11.5 
Europa te slim af waren.  
Dat de rookies het uitstekend deden 
aan Amerikaanse zijde. 
Dat de ‘’Fried Chickens’’ Kenny 
Perry en JB Holmes het 
thuispubliek uit Kentucky gaven 
waarvoor ze kwamen. 
Dat vriend Kim, onze hoop in 
bange dagen Garcia, een oorvijg 
gaf, ze daarna waste en vervolgens 
afdroogde.  
Hoe het Amerikaanse publiek 3 
dagen aan Kreutzfeld-Jacob leed 
door het aanhoudende BOEH 
geroep.  
Dat Boo Weekley daar, als een 
haan in een kippenren, op zeer 
diplomatieke wijze mee omging. 
 
Maar daar nu dus niets over. 
 
Overigens waren er ook wel 
hoogtepunten aan Europese kant te 
melden.  
Ian Poulter kan het ook met 
gewone kleren aan. Al deed zijn 
blik wel vermoedde dat hij toch 
liever in een turqoise-lila-metallic 
tuniekje had gestreden. 
Vriend Jimenez bij voor- en 
tegenspoed een Cubaan elimineert. 
‘’Een tevreden roker is geen 
onruststoker’’, aldus een klassieker.  

 
Maar daar dus nu ook niets over. 
 
Het is me gelukt! Op de valreep. 
Al heb ik er weinig van 
meegekregen. De zon scheen recht 
in m’n gezicht, maar wat ik er wel 
van zag en voelde, was goed. 
 
Ik mag mijzelf in een klein lijstje 
van namen plaatsen, die het in onze 
vereniging ook is overkomen. Ook 
al doen we iedere keer ons best om 
het af te dwingen, uiteindelijk 
overkomt het je. 
 
Boot, Baardolf, Bodt en van 
Velzen, staan in ieder geval op het 
lijstje. Wellicht mis ik nog iemand, 
laat hij of zij zich direct melden, 
want de ‘’Hall of Fame’’ moet wel 
kompleet zijn.  
Ik kan er in ieder geval weer even 
tegen. 
 
Vrijdag 26 september, 
Sluispolder, Hole 5, par 3 143m, 
14.15 uur – 
 
 HOLE IN ONE!!! 
 
Veel mededogen met het leukste 
spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen 
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Weekendje weg 
 

Het jaarlijkse ‘uitje’ met de golf club van 
Willem en Elly Vermeij was dit jaar wel erg ‘all 
inclusive’ (op de drank na!). 
Het diepe zuiden in het Limburgse land was dit 
jaar het doelwit.  
‘All inclusive’ houdt in: 

• Het hoogst gelegen hotel van Nederland 
(+200 meter NAP) was afgehuurd en een 
navigatie systeem is best handig om het te 
vinden. 

• Een terras met een uitzicht dat je je 
afvraagt of dit nog Nederland is en dat ‘s 
avonds onder de sterrenhemel een forum 
bood over bespiegelingen zoals zwarte 
gaten, Enola gay, en wat verder ter sprake 
kwam. 

• Prima wijn wat weer de nodige gevolgen 
had de volgende ochtend 

• Weersomstandigheden waren factor 30 
smeren en eigenlijk te warm om met een 
golfkar te sjouwen. 

• Sommige mensen een buggy nodig hebben 
en dat de jongste deelnemer een caddie 
meeneemt 

• Een golfbaan (Rijk van Margraten) 
gebouwd op en terp waar je meerdere 
malen op en neer moet om die bal in dat 
gaatje te krijgen. Dit alles onder het oog 
van Elly die comfortabel op het terras alles 
gade kon slaan omdat helaas het aantal 
buggy’s beperkt was en lokale jonglui 
liever gaan rijden dan dat zij hun buggy 
afstaan! Voordeel was wel een ritje met de 
Marshall die als VVV gids de baan 
doorging. 

• Golfbaan Henri Chapel er een is waar je zo 
voorbij rijdt (als TomTom zegt ‘scherpe 
bocht naar links’ dan is dat ook zo). Met 
holes waar je eerst 100 treden omhoog 
moet en na het afslaan je bal beneden 
hoopt terug te vinden (hole 4) en een hole 
13 waar de green ‘ergens boven ligt’ met 
een hellingspercentage van + 20%. 
Bunkers die spontaan om de hoek liggen, 
kortom omstandigheden die je ‘bij ons’ 
niet zo snel vindt 

• Prijzen festijn na afloop van Margraten 
niet alleen voor de Naery (Hans) maar ook 
voor de langste put van Jisk met 2.80 
meter. Voor de statistici : Anneke, Richtje 
en Tiny met 37 punten; Ria 38 punten en 

schrijver dezes die een mooi beeldje mocht 
ontvangen 43 stableford punten. 

 
‘All inclusive’ betekent ook weer de fantastische 
begeleiding van Willem & Elly, die als eerste 
aanwezig zijn om te regelen dat de spullen klaar 
staan en als laatste vertrekken om te zeker te zijn 
dat er geen rekeningen open blijven staan. Willem 
en Elly weer bedankt voor het organiseren en ik 
teken hierbij alvast in voor volgend jaar. 
 

Groeten, 
Rob 

 

 
 
 

Nieuwe Leden 
 

Philip Johnson 
Shelby McFarlin en echtgenoot Kim 
Bendfeld 
Alfredo Ajjam 
Nick Caiulo 
Jay Wang 

 

Welkom! 
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Weekendje weg eind 
augustus  

We moeten nu toch echt gaan geloven dat 
Willem Vermeij relaties daarboven heeft. Stuurt 
hij half februari een mailtje rond met daarin de 
data voor het jaarlijkse uitstapje, blijkt dit jaar de 
nazomer precies in dat weekend te vallen ! 
Op vrijdag zijn we vrij vroeg richting Limburg 
vertrokken om ca 12 uur in Maastricht aan te 
komen. Er moest blijkbaar e.e.a. gepreufd worden 
dus het geplande parkeren onder het Vrijthof ging 
even niet door. Nadat we op een alternatieve stek 
de auto kwijt waren, werd het terrassentijd. Met 
een hapje en een drankje in de zon brachten we een 
paar uur zoet waarna we omstreeks 3 uur naar ons 
hotel in Slenaken vertrokken. 
Na ook daar weer enige drankjes gingen we aan 
tafel waarbij we meteen ook de indeling voor 
zaterdag kregen. Zoals elk jaar was het ook dit jaar 
weer een uiterst gezellige toestand. 
Op zaterdag speelden we op het Rijk van 
Margraten. De meeste van ons waren er sinds 2 
jaar geleden (het Genk-weekend) niet meer 
geweest en waren onder de indruk van het intussen 
gereed gekomen clubhuis. In een prachtig zonnetje 
werd de eerste hole genomen, waarna op weg naar 
de tweede hole zich een prachtig panorama 
ontvouwde. Ook de tweede 9, duidelijk voor vele 
van ons een graadje moeilijker was, mede door het 
prachtige weer, een genot. Het enige vervelende 
was dat het aantal buggy’s niet toereikend bleek te 
zijn. 
Ook die tweede dag werd weer besloten met 
borreltjes op het terras en aansluitend een diner. 
Daarbij werden de flights voor de tweede baan 
weer verdeeld. Het bleef nog tot laat heel gezellig, 
deels binnen, deels op het terras. Willem had (lijkt 
het) ook nog even geregeld dat er om een uur of 11 
nog wat vuurwerk in Slenaken werd afgestoken. 
Maar dat kan ook toeval zijn geweest. 
Op zondag speelden we op de baan van Henri-
Chapelle. Een baan met vaak prachtige holes. 
Vooral hole 4 met afslag op terrassen bleek een 
fenomenaal uitzicht te bieden. Plus dat dit een hole 
is die je ego opkrikt: de afslagen zijn soms 
astronomisch. Maar als je zo sterk daalt op een 
hole moet je vroeg of laat datzelfde stuk ook weer 
omhoog. En daarvan hebben we ook ons deel 
gehad. Maar gelukkig beschikt deze baan over een 
uitgebreid wagenpark, dus vele van ons hebben de 
uitzichten vanuit een buggy aanschouwd. 
Om een uur of 3 streken we neer op het terras en 
na een paar borreltjes togen we weer naar huis. De 
lucht begon alweer te betrekken, maar dat kon ons 

al niet meer deren. Ons clubje had voldoende mooi 
weer gehad om dit een knal-weekend te kunnen 
noemen. 
Flightgenoten, zowel van zaterdag als van zondag, 
enorm bedankt. Beide dagen hebben wij heel 
prettig kunnen lopen. Maar vooral Willem heel erg 
bedankt voor het organiseren van alweer een mooi 
weekend. We weten dat er erg veel tijd en werk 
inzit dus Willem: bedankt!. 

Ria en Piet Kil 
 
 

Wist U Dat 
 

• Onze club steeds sneller gaat spelen: soms 
staan we wel met zes flights op een hole 

• De halve finales van de matchplay er ook 
weer op zitten. 

• Geruchten willen dat ene Willem M. toen 
de greenkeeper had omgekocht: 

• er werden op erg tactische momenten 
bunkers geveegd. 

• De finale matchplay gespeeld gaat worden 
door Hans W en Willem M. 

• Liesbeth haar Hans tot 1 uur ‘s nachts 
wakker houdt als hij de volgende dag moet 
machtplayen. 

• dat dit de nieuwe taktiek voor een 
overwinning is ! 

• of kun je  toch beter je handicap op laten 
lopen ? 

• Er ook weer een aantal golfers o.l.v. 
Willem elders bezig zijn geweest: 

• eerst een dag in Limburg, daarna in 
België. 

• Dat de eerste dag te lopen was, de tweede 
niet. 

• Maar gelukkig waren er toen zat buggies 
te huur. 

• Duco zelf moppen maakt, een beetje 
schunnig, maar wel om te gniffelen. 

• Lucky Luke ook weer een nieuw thuis 
heeft gekregen: in huize 
“Scholten/Heezius” 

• mede door een drietal wereldputs van Erik 
Jan. 

• Ton en Gerda tegenwoordig een 
ballenzoeker meebrengen: een lief 
zachtharig beest. 

• Het weekend een dure grap is. 
• Eric zijn scorekaart in tweeën scheurt, met 

de mededeling dat hij hooguit een of twee 
keer per jaar scoort. 

• Hoge Dijk begon met regen. 
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• en de baan was eerder die week al knap 
drassig. 

• Sommige deelnemers regelmatig door de 
baan regelmatig hun bal schoon maakten 

• en niet iedereen de hele rit uitzat, mede 
door het rijverbod voor buggies. 

• Sommige echtparen elkaar onderweg 
slechts één keer tegen kwamen. 

• Dat alleen een klein groepje diehards nog 
lang “a la carte bleef plakken”. 

• Ecco schoenen zo lekker zitten, dat je er 
mee naar bed gaat. 

• Er na het vissen naar ballen een nieuwe 
hobby bij is gekomen: tees sparen: 

• Hans van Wee werd in Veldhoven 
aangetroffen terwijl hij de teecups zat na te 
kijken. 

 
PeeWee 

 
 
 
 

Een golfarrangement in 
Duitsland 

 

Tijdens Golf 2008 in 
de RAI hebben wij 
(samen met vrienden) 
een arrangement 
geboekt voor een 
golfuitje in Duitsland. 
Na dat enkele maanden “op de plank” te hebben 
gehad, hebben we 18 en 19 augustus van het 
arrangement gebruik gemaakt. We hadden 2 
greenfees op de baan van Schloss Moyland met 
een overnachting in Kleve. Dus we hoefden niet 
ver weg.  
De eerste dag waren de weergoden ons niet goed 
gezind: vanaf de tweede hole hebben we ons in de 
stromende regen van onze zware taak gekweten. 
Het werd al snel duidelijk waarom we zo veel 
slagen meekregen (plus 8). Het gras was als lijm, 
er was niet doorheen te komen. De enige manier 
om te overleven was om constant op de fairway te 
blijven. En dat valt op een baan met dubbele 
doglegs niet altijd mee. Dat het gras stroef was, 
bleek ook wel: de accu van Ria’s trolley (normaal 
goed voor dik 27 holes) liet het op hole 17 
afweten. Leeg dus. 
Na toch wel een leuke dag vertrokken we naar 
Kleve voor een overnachting in hotel 
Schweizerhaus. Na het diner gingen we al snel 
naar de kamers, we waren redelijk aan het eind van 

ons Latijn. De volgende morgen zag het weer er in 
ieder geval een stuk beter uit, dus na een copieus 
ontbijt vertrokken we opgewekt naar de baan 
terug. 
Het droge weer had in ieder geval zijn invloed op 
het gras, het was nu een stuk aangenamer. We 
hadden zelfs nog wel een meevaller: bij het 
inchecken hoorden we dat we ook nog eens recht 
hadden op een lunchpakket. En alsof het niet op 
kon: ook nog eens Kaffee mit Kuche. Nadat we 
ons er nog eens van hadden verzekerd dat dit echt 
allemaal tot het arrangement behoorde togen we de 
baan in. Die bleek inderdaad een stuk beter 
bespeelbaar, maar het gras bleef taai. 
Na afloop van ons rondje en het opbergen van de 
spullen begaven we ons naar het restaurant voor 
onze Kaffee mit Kuche. Maar dat liep even anders: 
die Kaffee behoorde inderdaad toch niet tot ons 
arrangement (zoals we al dachten). Dus bestelden 
we op eigen kosten een rondje. Toen het meisje 
later een tweede rondje kwam brengen vertelde ze 
dat de chef had gezegd dat ook de lunchpakketten 
niet tot het arrangement hoorden. “En die moeten 
dus worden betaald”. Nu hadden we die pakketten 
maar ten dele gebruikt, dus boden we aan om het 
restant terug in te leveren. Maar verder wilden we 
niet gaan (jullie fout: jullie op de blaren zitten). 
Als de chef hier niet mee kon leven, dan moest hij 
zelf maar komen. 
Even later kwam Frau Cheffin inderdaad zelf, 
sprak nergens meer over, meldde dat we nog twee 
rondjes moesten afrekenen en wenste ons een 
“Gute Heimreise”. Dus of we maar wilden 
vertrekken. 
Als een van jullie dus in de toekomst daar nog 
eens een rondje wil lopen, zeg dan niet dat je ons 
kent. Dat is nl. misschien niet verstandig, ondanks 
het feit dat het toch voor ons wel een leuk uitje 
was. 
 

Ria en Piet Kil 
 
 

 
 
 

  Herinnering 
 
Weet u iemand die ziek is ? 
Laat het even weten, dan 
kunnen wij als club iets van 
ons laten horen. 
Ria.Kil@12move.nl 
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Uitslag H20 Cup – De Hogedijk  
13 september 2008 

 
  Stableford Pin High Punten 

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 
52 
53 
54 
55 

Jan van Braam 
Ico van den Born 
Haris Djojosepoetro 
Rob Heezius 
Annemarie Kiene 
Yvonne Heezius 
Richtje Kronemeijer 
Martin Scholten 
Wim Hoogenboom 
Hellen Boot 
Jisk Kronemeijer 
Julia de Vries 
Johan Romate 
Rob Boelhouwer 
Anneke Schelvis 
Ria Huysen 
Manuel Soudant 
Graham Rudrum 
Hans van Witteloostuijn 
Ignace van Dommelen 
Jan Peter van Seters 
Erik Khoe 
Willem Mooij 
Hans Smits 
Peter Burgman 
Marijke van Mossel 
Jan Snoeks 
Anneke Kuijper 
Loes Immink 
Astrid Snoeks 
Jaap van der Eems 
Arend Reinink 
Frans Lacon 
Elly Vermeij 
Joke Driessen 
Adri  Postema 
Astrid de Haas 
Gerda Hogenes 
Ria Kil 
Rob Baardolf 
Huub Dries 
Liesbeth Hendriks 
Ger van Velzen 
Tiny Scholten 
Piet Kil 
Patricia Postema 
Wim Huysen 
Ton Hogenes 
Berry Kuijper 
Miriam Dries 
Willem Vermeij 
Han Baarslag 
Ria van Seters 
Tonske van Meerten 
Marianneke de Jongh 

38 
38 
37 
35 
34 
34 
34 
33 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
28 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
22 
21 
20 
19 
19 
18 
18 
17 
13 
13 
12 
12 
8 

38 
38 
37 
35 
34 
34 
34 
33 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
28 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
22 
21 
20 
19 
19 
18 
18 
17 
13 
13 
12 
12 
8 
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Best Bruto Score 
Manuel Soudant - 88 

 
Eagles 
Erik Khoe 
 

Birdies 
Haris Djojosepoetro 
Martin Scholten 

 
Neary:  Astrid Snoeks 
Longest Drive Dames: Hellen Boot 
Longest Drive Heren: Graham Rudrum 

 

Golfen voor het goede doel 
Golfen voor het goede doel doen wij bij Shell natuurlijk altijd, het goede doel is ons aller welzijn! Nu waren 
Ineke, Bim en ondergetekende gevraagd om de Shell te vertegenwoordigen bij een golf evenement 
georganiseerd door de Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam. Het goede doel was het vormen van een 
Talenten Stimuleringsfonds dat talentvolle jongeren in Noord in staat stelt hun beroepsopleiding met succes af 
te ronden door middel van een extra steuntje in de rug. 
 
Het golftoernooi werd gehouden aan de IJ-oevers van Schellingwoude en Nieuwendam. Vijf golfclubs waren 
toegestaan + putter. De baan bestond uit 18 holes, een par 65! De spelvorm was best ball scramble. Er werd 
gespeeld met een shortgolfbal, deze vliegt ca. 2/3 van de afstand van een normale golfbal, is dus veiliger?, 
lichter en blijft drijven. Starten was met shotgun en Shell mocht op hole een beginnen.  
 

 
 
Tot zover de theorie. 
Praktijk: eerste afslag vond plaats op een tafel op het terras van de voetbalvereniging ASV de Dijk. Par 5, 
bedoeling was over het kunstgrasveld te slaan en achter de bomenrij stond de cornervlag. Spontane 
graafwerkzaamheden (men droeg gelukkig een helm) maakte het extra spannend. De speciale golfbal zorgde 
voor de longhitters frustraties terwijl op het korte werk de bal verder leek te gaan dan de bedoeling was.  
De volgende holes lagen op de oostelijke IJ-oever waar de paarden vrijelijk rondliepen en het uitzicht deed 
denken aan een fles witte wijn met een paar comfortabele stoelen.  
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Nooit geweten dat Schellingwoude zo knus was met mooie huizen/verzichten/parken. De rest van het parcours 
legden wij af met vervoer over water en per buggy.  
Vermeldenswaard:  

• Longestdrive dames gewonnen door Ineke, 154 meter gemeten in een tent met PC 
• Shell team tweede met 79 punten (Fortis eerste met 73 punten) 
• Prijs drie bridge cursussen voor gevorderden en beginners (de mijne stel ik beschikbaar) 
• Honden uitlaters dit spel maar matig waarderen 
• Een golfclub voor kniehoog gras ontwikkeld moet worden 
• Een hole bij een kerkje dreigde verplaatst te moeten worden vanwege een trouwpartij met 200 gasten. 

De bruid echter besloot te bevallen waardoor wij verder konden 
 
Het fonds haalde Euro 10.000,- op en daarom was het eigenlijk begonnen 
Volgend jaar weer. 

Groeten, 
Rob 

 

 
Uitslag Te |Time Cup, Jelle Kars Trofee –  

19 september 2008 
 

  Stableford Pin High Punten 
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 

Annemarie Kiene 
Jan Peter van Seters 
Jan van Braam 
Ton Hogenes 
Hans Smits 
Joke Driessen 
Manuel Soudant 
Rob Baardolf 
Willem Mooij 
Arthur Echter 
Yvonne Heezius 
Peter Burgman 
Jisk Kronemeijer 
Chris Whincup 
John Kiene 
Erik Khoe 
Elly Vermeij 
Julia de Vries 
Lia Cornelisse 
Erik Trommelen 
Richtje Kronemeijer 
Wilma Whincup 
Wim Huysen 
Liesbeth Hendriks 
Fred van der Steen 
Ria Huysen 
Ignace van Dommelen 
Haris Djojosepoetro 
Casper de Groot 
Ico van den Born 
Els van Elderen 
Ingrid Duran 
Hans van Witteloostuijn 
Jaap van der Eems 
Martin Scholten 
Duco Bodt 

37 
36 
35 
35 
34 
34 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
26 
26 

37 
36 
35 
35 
34 
34 
33 
33 
33 
 

32 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
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37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Huub Dries 
Hans Visser 
Hans van der Horden 
Gerda Hogenes 
Tiny Scholten 
Graham Rudrum 
Ger van Velzen 
Piet Kil 
Jan Snoeks 
Willem Vermeij 
Wim Hoogenboom 
Ria Kil 
Paula van Schaik 
Astrid Snoeks 
Miriam Dries 
Ria van Seters 
Jan van Schaik 

26 
26 
25 
24 
24 
23 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
16 

 
26 
25 
24 
24 
23 
22 
22 
 

21 
20 
20 
 
 
 

19 

 
 
 
Best Bruto Score 
Arthur Echter  83 (Jelle Kars Trofee) 
Annemarie Kiene 86 
Rob Baardolf  88 
 
Birdies 
Huub Dries 
Peter Burgman 
Jan Snoeks 
Erik Khoe 
Haris Djojosepoetro 
Jan van Braam (2) 
Manuel Soudant 
Arthur Eschter 
Erik Trommelen 

 
Neary:  Hans Visser 
Longest Drive Dames: Yvonne Heezius 
Longest Drive Heren: Jan van Braam 

 
 

UITNODIGING 
 
Het golfseizoen loopt weer ten einde. Voordat we onze winterslaap ingaan, willen ik jullie namens 
het bestuur van AGV Shell uitnodigen om nog een keer bij elkaar te komen in het bij ons 
welbekende restaurant De Houten Vier op De Hoge Dijk te Abcoude en wel op donderdag 16 
oktober a.s. Welkom vanaf 18.00 uur, waarna we om 19.00 uur aan tafel gaan voor een voorgerecht 
en dagschotel. De prijs hiervoor (keuze vlees/vis) is € 17,50 p.p. Alle dranken zijn voor eigen 
rekening. 

 
Tijdens deze avond zullen de seizoensprijzen worden uitgereikt. 
Willen jullie mij laten weten of jullie komen en wat jullie keuze is m.b.t. vlees/vis? 
 
Reply graag via: iduran@planet.nl  

Met vriendelijke groeten, 
Ingrid Duran 

 
 


