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Beste golfleden, 
Jan van Riebeeck was ons 
voorgegaan.  

 
Wij hadden ‘’and Beyond’’ en 
‘’Pin High’’.  
Hij was lid van de ‘’Verenigde 
Oost-Indische Compagnie’’.  
Wij landden 2 januari 2009, per 
vliegtuig. 
Hij landden 6 april 1652, per 
schip. 
Het was ons eerste bezoek en 
waren benieuwd naar de Kaap. 
Het was zijn eerste bezoek en 
stichtte de Kaap. 
 
Hij plantte een vlag. 
Wij kwamen voor anderen. 
 
Jan van Riebeeck stichtte Kaap de 
Goede Hoop namens de VOC. 
Gedurende de zeventiende en 
achttiende eeuw was de 
Kaapkolonie in handen van de 
Nederlandse VOC en bloeide de 
mentaliteit, aldus JP.  
 
De handelsgeest en 
ontwikkelingsdrift hebben er toe 
geleid dat er vandaag de dag op 
prachtige golfbanen meer dan 
honderden vlaggen zijn geplant. 
Terwijl we de nverschrokkenheid 
van de eerste pioniers en de 
dadendrang van de 
handelsmentaliteit geenszins 
willen verloochenen, was het toch 
het klimaat, de natuur en de 
golfbanen die de aantrekking van 
Zuid Afrika verzorgden. 

 
 
 

Sterker nog, het culturele erfgoed 
zorgde eerder voor belasting dan 
voor verlichting. Onze reis van 
Kaapstad naar St. Elizabeth, langs 
de Garden route in het zuiden van 
Zuid-Afrika, was een mix van 
natuur, cultuur en golf.  

 
Het natuurschoon was 
adembenemend, terwijl het 
culturele was nie aan ons, maar 
nie ver weg aan ons nie. 
Nederlands praten, of een 
afgeleide daarvan, met volstrekt 
vreemden in een ver vreemd 
Afrikaner land, is kennis maken 
met het verre verleden.  

 
Apartheid is een Nederlands 
woord, maar de Engelse hebben 
het geïntroduceerd, aldus twee 
rasechte (golfende) boeren uit 
Kwa-Zoeloe Natal. Hoog op de 
poten, met blonde krullen en voor 
wie die Afrikaner zien wil, moet 
nie naar Zuid nie, maar naar Boer 
gaan. 
 
De belasting van ons verleden zat 
‘m nou juist in het menselijke 
aspect. De gedachte aan apartheid 
hing wel om ons heen, maar 
zonder hoofdletter A. Echter, 
onze gedachte hierover in het 
golfen, belemmerde ons wel om 
gebruik te maken van de  
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plaatselijke caddies. Dat waren 
gekleurde jonge mannen en 
vrouwen die voor een kleine 
vergoeding, in de zinderende 
zon, 4 uur lang je tas willen 
zeulen.  
 
De Boeren van Kwa-Zoeloe 
hadden ons bewerkt. We waren 
om. Ze hadden ons verteld dat 
iedereen op zoek is naar een 
baantje, hoe klein of groot dan 
ook. Het gebruik maken van 
diensten is goed voor de lokale 
economie en helpt de groei 

hier van. Het ontkennen, op 
wat voor gronden dan ook, 
vergroot het lokale probleem. 
 
Vervolgens werden we tijdens 
onze golfreis steevast 
vergezeld van twee caddies, 
die zeulden, applaudisseerden, 
de juiste club aangaven en de 
lijn van de putt aanwezen. Die 
mannen en vrouwen waren nie 
zo stom van golf nie. Met onze 
hoofden nederig gebogen, 
maar met een grote glimlach 
vanwege de vrolijke en 

dienende aanpak, namen we 
iedere keer weer met respect 
afscheid, van deze single 
handicappers die met vreugde 
de tijd namen om onze tas te 
dragen.   
 
Veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is. 
 

 

Erik Trommelen 
Voorzitter AGV-Shell

Handicap Top-20 overzicht 2009 
beginstand 5 februari 

 
Bij deze de nieuwe handicap top-20 lijst voor het seizoen 2009. De gegevens zijn van begin februari, 
dus na de eindejaarsrevisie maar in bijna alle gevallen nog zonder dat er al Q-kaarten waren 
ingeleverd. 
 

Nr was   20-10-08 05-02-09   
1  Arthur Echter  6,9 6,9   
2  Manuel Soudant # 10,4 10,4   
3  Erik Trommelen # 10,9 10,9   
4  Ger van Velzen # 12,4 12,4   
5  Rob Baardolf 12,7 13,2   
6  Chris Swan # 14,3 14,3   
7  Jan van Braam 14,4 14,4   
8  Arend Reinink 15,1 14,9   
9  Wim Hoogenboom # 15,1 15,2   
10  Annemarie Kiene 15,6 15,9   
  Haris Djojosepoetro # 16,5 15,9   
12  Martin Scholten 16,8 16,7   
13  Graham Rudrum # 16,9 17,o   
14  Hellen Boot 17,3 17,2   
15  Ineke van den Dries # 17,3 17,3   
16  John Kiene 17,4 17,4   
17  Fred Berkenhagen # 17,5 17,5   
18  Ton Hogenes 17,5 18,3   
19  Erik  Khoe 19,2 19,1   
20  Astrid Snoeks 19,2 19,5   
        
21  Adri  Postema 19,5 19,7   
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Geen verschuivingen ten opzichte van de rangorde van eind 2008, alleen zijn er twee namen uit de 
lijst verdwenen waardoor Erik Khoe en Astrid Snoeks in de top-20 komen. 
Adri Postema op de 21ste plaats toch ook maar vermeld, daarmee zijn alle leden die op dat moment 
een handicap onder de 20 hadden genoemd. 
Voor wie vergeten was wat het # achter sommige namen betekent: dat zijn leden voor wie AGV de 
homeclub is. 
Intussen is het natuurlijk al april, zijn er weer Q-kaarten ingeleverd, is er al weer één AGV wedstrijd 
gespeeld, én er zijn nieuwe leden bijgekomen; de volgende lijst gaat er anders uitzien, kan ik nu al 
beloven. Zo is Manuel weer onder de 10 gedoken (9,3), heeft John Kiene de stijgende lijn weer te 
pakken (16,5), en verschijnen de namen Patrick van der Hart (17,1) en Bim Pannenborg (17,5) in de 
lijst. 
Maar daarover meer in de volgende Tee Time. 
 

Paula van Schaik 
 

 
 

UITNODIGING 
 

SRTCA Beker 
zaterdag 23 mei, de Hogedijk 

 
Beste Golf(st)ers, 

 
 

Op zaterdag  23  mei, vanaf 12.40 uur (Hole 1 & 10), wordt er gespeeld om de SRTCA Beker. 
 

Leden die in het bezit zijn van een GVB/EGA handicap kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd. 
 

Het maximale aantal deelnemers voor deze wedstrijd is 60. De aanmeldingen worden op volgorde van 
aankomst beoordeeld. 

 
Bij voldoende belangstelling zal voor leden die niet in het bezit zijn van GVB een wedstrijd gehouden 

worden op de Abcoude baan. 
 

Voor deelname gelden géén voorwaarden vooraf, u bepaalt zelf of u een Q wilt lopen,echter als u voor 
het Pin High klassement in aanmerking wilt komen dient u een Q kaart in te leveren. 

 
Willen leden die NIET van plan zijn een Q kaart te lopen dat s.v.p. aangeven bij aanmelden. 

 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 12 mei bij: 

 
 

Anneke Schelvis 020 - 6302896 
email: Anneke.Schelvis@shell.com 
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Uitslag Wake-up Trofee -  Prise d’Eau 3 april 2009 
  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 
56 
57 
58 
59 
60 

Diewertje FijnvanDraat 
Ria Kil 
Jan Snoeks 
Ignace van Dommelen 
Hellen Boot 
Yvonne Heezius 
Rob Heezius 
Wim Hoogenboom 
Patrick van der Hart 
Ico van den Born 
John Kiene 
Ineke van den Dries 
Jeroen Bolk 
Piet Kil 
Erik Trommelen 
Casper de Groot 
Willem Mooij 
Elly Vermeij 
Willem Vermeij 
Ger van Velzen 
Astrid Snoeks 
Wilma Whincup 
Liesbeth Hendriks 
Manuel Soudant 
Rob Baardolf 
Haris Djojosepoetro 
Jaap van der Eems 
Han Baarslag 
Miriam Dries 
Hans Smits 
André Smit 
Jan Peter van Seters 
Adri  Postema 
Cock van der Hulst 
Gerda Hogenes 
Gert List Nielsen 
Graham Rudrum 
Bim Pannenborg 
Patricia Postema 
Hans Visser 
Chris Whincup 
Pauline van Gaans 
Arthur Echter 
Duco Bodt 
Hans van Witteloostuijn 
Tiny Scholten 
Martin Scholten 
Jan van Schaik 
Huub Dries 
Els van Elderen 
Ria Huysen 
Jan van Braam 
Bert van Elderen 
Fred van der Steen 
Ton Hogenes 
Annemarie Kiene 
Wim Huysen 
Marion Schmidt 
Paula van Schaik 
Ria van Seters 

38 
38 
37 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
22 
22 
22 
21 
20 
17 
17 
17 
13 

38 
38 
37 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
32 
32 
 

32 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
24 
24 
24 
22 
22 
22 
21 
20 
17 
17 
17 
13 
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Best Bruto Score – 88 

Erik Trommelen 
 

Birdies 
Diewertje Fijnvandraat 
Adri Postema 
Erik Trommelen 
Manuel Soudant 
Arthur Echter 
Wim Hoogenboom 
Jan Snoeks 
Hellen Boot 
 

Neary:  Wim Hoogenboom 
Longest Drive Dames: Diewertje Fijnvandraat 
Longest Drive Heren: Martin Scholten 
 
 
 

Prise d’Eau - Wake up! Trofee 
Tilburg, 3 april 2009 

 
 

Een prachtige dag voorspeld en de ochtend 
beloofde inderdaad veel goeds.. 
 
Net lid van AGV Shell en dit is de eerste wedstrijd 
van het seizoen... Vol verwachting en met de 
nodige zenuwen rijden we ’s ochtends richting 
Tilburg. Daar ligt een prachtige baan op ons te 
wachten in een stralende ochtendzon: Prise d’eau. 
 
Zo’n eerste wedstrijd van het seizoen is altijd even 
wennen. Zit alles in m’n tas? Genoeg ballen 
meegenomen? De eerste bal(len) was Patrick (the 
happy hook-er!) al verloren op de parkeerplaats. 
Tsja, dat gebeurt dan in de zenuwen. Maar 
daardoor niet uit het veld geslagen melden we ons 
aan bij Chris. Hij steekt ons een hart onder de riem 
en faciliteert ons met Prise d’eau zonnecrème, wat 
achteraf een schot in de roos bleek. (Was ik toch 
nog vergeten...) Jeetje, dat belooft wat. En dan vol 
goede moed naar de range. 
 
Even opwarmen, een kop koffie en daar ga ik dan 
naar de teebox van hole 1.... Waar zijn mijn flight 
genoten?? Jan en Ria stonden al klaar. Kaarten 
doordraaien, en starten maar.  
 
Mijn geheugen laat me teveel in de steek om van 
iedere hole verslag te doen. Dat is wel jammer 
voor de golfers die niet in onze flight zaten, want 

 
 
 
 
 
 
 
we waren met z’n drieën een gouden flight! 
Prachtige ballen werden er geslagen, een hoop 
plezier en als iemand een dipje had, hielpen we 
elkaar er weer bovenop.  
 
De snelle greens en de ver-rollende fairways waren 
prachtig, maar hadden toch wel hun voor- en 
nadelen... Qua putten was het echt even wennen. 
Gelukkig bleek achteraf dat er meer waren die 
spontaan hadden besloten om aan het putten meer 
aandacht te gaan besteden....  
 
Bij binnenkomst was er nog steeds een stralende 
zon en hebben we ons tegoed gedaan aan de rosé 
op het terras, terwijl we wachtten op de 
prijsuitreiking van Chris, waarbij ik de niets aan de 
verbeelding overlatende Wake- up! Trofee in 
ontvangst mocht nemen... 
 
Rest mij nog om iedereen nogmaals hartelijk te 
bedanken voor deze succesvolle dag (Jan en Ria, 
heel veel dank voor de gezellige en sportieve 
flight!) en complimenten voor de organisatie en 
wedstrijdleiding. 

Diewertje Fijnvandraat 
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Uw mening wordt gevraagd over….. 
 
………..THEMA-GOLFLESSEN 
 
De Trainingscommissie wil de belangstelling 
peilen voor Themalessen. Het idee is als volgt: 
 
Er wordt op een donderdagavond een golfles van 
50 minuten gegeven door een pro van Golfschool 
Fairway voor een groep van maximaal vier 
personen. 
 
De golfles heeft een beperkt thema. Bijvoorbeeld: 
putten, bunkerslagen, chippen, approaches. Als de 
groep dat wil, kan er een vervolgles geboekt 
worden op een ander tijdstip. De opzet is echter 
niet om een serie van lessen aan te bieden, zoals 
bij de huidige groepslessen. De nadruk ligt op de 
meer ervaren golfer. De kosten liggen tussen 17 en 
28 euro per persoon, afhankelijk van het aantal 
deelnemers (2, 3 of 4 personen). 
 
Zou u hier aan mee willen doen? Welk thema zou 
u kiezen? Wat zou u eventueel graag anders zien in 
deze opzet? 
 
Laat het de TC voor 31 mei weten via: 
erikjan.scholten@kraton.com 
 

Hartelijk bedankt, 
Erik Jan Scholten 

Trainingscommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwe Leden  
Linda van Dijk 
Patrick Buchter 
Lotte Backus 

Diewertje Fijnvandraat 
Patrick van der Hart 
Stuart Macdonald 

Mariska van Velzen 
Erik van Roermond 

 
Welkom! namens alle leden van AGV Shell 

 
 
 
Beste AGV leden, 
 
Hieronder een uitnodiging voor een gezellige 
golfdag met collegas en ex-collegas van Shell 
locaties in de buurt van Rotterdam.  
 
Gebruik de link hieronder en volg de aanwijzingen 
voor aanmelding met de volgende aandachtspunt: 
 
1. Bij aanmelding duidelijk aangeven dat jullie 
AGV Shell, Amsterdam zijn. 
 
Het is momenteel niet duidelijk hoeveel plekken er 
beschikbaar zijn in voor AGV leden, en dus is het 
mogelijk dat er een limiet wordt opgesteld nadat 
alle aanmeldingen binnen zijn. Ik ga er van uit dat 
in dat geval aanmeldingen op volgorde van 
ontvangst worden behandeld. 
 
> www.gcroxenisse.nl/golfdag 
>  
 

Met vriendelijke groeten, 
Graham
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Wist U Dat 
 

• We echte toppers in de club krijgen ? 
• Het schijnt nl. dat er een aantal al in 

januari in Zandvoort aan het oefenen 
waren. 

• Waarom in Zandvoort ? Waarschijnlijk om 
alvast in de stemming te komen voor hun 
deelname aan de komende KLM Open. 

• We intussen weer aan het nieuwe ZAC-
seizoen zijn begonnen. 

• Met voorlopig nog een bescheiden, maar 
telkens wel groeiend, aantal deelnemers. 

• Dat het personeel van de Hoge Dijk erg 
blij was dat de Shell er weer was. 

• Dat we ook de eerste wedstrijd speelden, 
maar die meteen wel met een volle bak. 

• Hoe dat moet gaan lopen bij de 
wedstrijden met een rem op het aantal 
deelnemers ?? 

• Misschien was een bescheiden eigen 
bijdrage dan toch een betere optie. Dat 
vonden sowieso een groot aantal mensen 
(maar niet degene die op de ALV waren 
blijkbaar). 

• Dat Graham ons eind dit jaar 
waarschijnlijk gaat verlaten  

• en dat de wedstrijdcommissie dus op zoek 
zal moeten naar versterking. 

• Dat een nieuw commissielid er een met 
ballen zou moeten zijn.  

• (toch zeker 9 keer per jaar) 
• Dat de wedstrijdleider in Tilburg zich zelfs 

ging bemoeien met wat uw PeeWee zou 
moeten gaan schrijven; het moet toch niet 
gekker worden !! 

• Maar eerlijk gezegd: hij had wel een beetje 
gelijk: als iemand straks meer dan twee 
keer vertrekt zonder betalen, moeten er 
sancties komen. Misschien verplicht een 
stukje schrijven in ons lijfblad ?? 

• Dat je als voorzitter van de club voordelen 
hebt: bij trolley-pech wordt een nieuw 
exemplaar achter je aan gebracht. 

• Met voor de schrik een (of meer) 
Schrobbelaer op hole 10. Oude tijden 
herleven !! 

• Dat Erik en Ineke een bijzonder petje 
hebben, 

• dat zij nu telkens een discussie hebben wie 
het mag dragen. 

• Erik niet wil spelen met dames waar de rits 
openstaat. 

• En dat Astrid tegenwoordig op 
cowboylaarzen speelt. 

• PeeWee gelukkig wel begrepen heeft 
waarom d’r gehoor steeds wat minder 
wordt. Volgens Piet K. heeft dat te maken 
met de hoeveelheid sex. 

• Maar ik moet zeggen: ik heb dat niet zo 
goed gehoord :-) 

• Dat er in Tilburg twee deelnemers NQ 
speelden. 

• En minstens eentje die minder goed 
speelde dan hij wilde 

• en die dat ook met forse taal liet horen. 
• Voor deze man een nuttig filmpje van de 

NGF (sorry voor de reclame vooraf) : 
http://www.gowiththepro.tv/scripts/freeVideo.php?vid=
babfcc01f034ec201d12068ae1ee363a 
 

PeeWee 
 

 


