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From Out of Bounds 

 

 

“Mijnheer, als u het kunt 
missen en het verandert uw 
leven niet’’!  
 
Sodemieter op, Libanese 
luilebal met je ruk-verhaal en 
je afhangende schouders. En 
kijk me niet zo aan met je ik-
kan-er-verder-toch-ook-niets-
aan-doen lodderige 
hondenogen.  
 
Als ik heel erg ad rem zou zijn 
geweest, had ik dat misschien 
gezegd, maar ik kwam niet 
verder dan ‘’sorry’’. Mijn 
Libanese hulpbehoevende 
medemens hield mij op het 
vliegveld Charles de Gaulle, 
bij Parijs, staande en 
overlaadde mij met zijn 
tragiek. ‘’Mijnheer, mijn 
bagage is zoek en ik moet naar 
Libanon. Ik moet een nieuw 
ticket kopen, kunt u me helpen 
met twintig euro, als u het kunt 
missen en het verandert uw 
leven niet, wilt u mij dan 
helpen’’.  
 
Mijn collega, die naast mij 
stond en met een meer dan 
grote grijns zeer royale 
gebaren maakte en daar aan 
toevoegde ‘’heb je toch een 
mooie kans om je medemens te  
helpen’’, had zeker wat 
gegeven als hij geld bij zich 
had, aldus de immer groeiende 
grijns. 
 

Uiteindelijk heb ik de Libanees 
twintig euro gegeven zodat hij 
zich op termijn met zijn familie 
kon verenigen. Ik zag hem 
later in de vertrekhal met een 
prachtige i-phone telefoneren, 
waarschijnlijk om zijn vrouw 
en drie bloedjes van kinderen 
te laten weten dat hij weer iets 
dichter bij huis was gekomen. 
 
In 1978 namen mijn ouders, 
mijn zus en mij, voor het eerst 
mee naar Parijs. Als knaapje 
van 15 was dat mijn eerste 
ontmoeting met een heuse 
wereldstad, buiten de 
landsgrenzen wel te verstaan. 
We werden langs alle 
stedelijke attracties getrokken 
en maakten kennis met de 
franse hoffelijkheid en 
dienstbaarheid. Onder aan de 
trap van de Basiliek Sacré-
Cœur trof mijn moeder een 
zigeuner vrouw met een wolk 
van een baby op haar arm, een 
traantje bungelend onder het 
ooglidje. De uitgestoken hand, 
een taal de iedereen verstaat, 
vertelde de tragiek van dit 
gezin. Mijn moeder, 
barmhartig en vrijgevig als ze 
was, dook in haar portemonnee 
en doneerde met een royaal 
gebaar (ik heb het van geen 
vreemde). Dat gebaar moet een 
soort van startschot geweest 
zijn voor alle ‘moeders met 
kinderen op de arm’, want  
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onder welke stenen ze vandaan 
kwamen is ons nog steeds 
onbekend, maar mijn moeder 
was plots ongewenst het 
middelpunt van haar eigen 
liefdadigheid. Maar deze 
schare mensen was te groot 
voor haar portemonnee en haar 
naar hulp zoekende ogen 
flitsten heen en weer. Na heel 
even gewacht te hebben, 
maakte vader en zoon 
grijnzend een einde aan 
moeders feestje. 
 
Ik weet van ten minste één 
persoon in onze 
golfvereniging, dat die een 
vergelijkbaar moment heeft 
meegemaakt. ‘’… en dan breng 
ik het morgen weer terug’’, 
was toen de tagline. De tragiek 
van het verhaal was ook hier 
de trigger voor gulheid. Ik ga 
niet verraden wie het is, maar 
er werd wel zeer fors 
gedoneerd, en het biljet werd 
met een bekwaam gevoel van 
weemoed zachtzinnig 
overgedragen en met een 
bekwaam gevoel van ledigheid 
hardhandig geaccepteerd. 
 
In alle bovenstaande gevallen 
kwam er al vrij vlot een lichte 
vorm van spijt en twijfel over 
de juistheid van de daad. Het 
idee belazerd te zijn en met je 
volle verstand vervolgens het 
gevoel te hebben de grootste 
sukkel van het Noordelijk 
Halfrond te zijn, is een weinig 
aantrekkelijk adagium.  
Wees daarom ruimhartig en 
geef ! Laat je niet leiden of 
afleiden door negatieve 
prikkels, want het zal je 
gebeuren dat je ‘’nee’’ zegt 
tegen juist diegene die het op 
dat moment écht heel hard 
nodig heeft. 
 
Misschien dat ik het 
stedentripje naar Parijs met 
mijn dochter nog maar even 
uitstel. 
 

Veel genoegen met het leukste 
spelletje dat er is. 
 

Erik Trommelen. 
 

 
 
 
 
 
 
Beste golffans, 
 
Op 11 juni start de A.G.V. 
Shell wederom met een serie 
golflessen op golfbaan de 
“Hoge Dijk”.  
Een serie bestaat uit 6 
groepslessen van 50 
minuten plus één baanles 
van 2x 50 minuten. De 
lessen zijn voor maximaal 6 
personen per groep en 
worden op donderdagavond 
gegeven. Alleen A.G.V.-
Shell-leden kunnen zich 
inschrijven.  
  
De kosten van de serie 
lessen zijn afhankelijk van 
het aantal deelnemers.  
Bij deelname van 4 
personen € 130,- pp, 5 
personen € 112,- pp en 6 
personen € 100,- pp. De 
A.G.V. Shell subsidieert per 
jaar € 20,- pp. 
De 6 lessen staan gepland 
voor11 juni t/m 16 juli, 
aanvang 18:00. De baanles 
is op 23 juli (serie 3) of 30 
juli (serie 4) en start om 
17.00 uur tot 18:40.  
 
Je kunt je inschrijven door 
voor 20 mei een email te 
sturen naar 
Liesbeth.Hendriks@Shell.co
m. Graag vermelden of je 
een beginner of gevorderde 
speler bent. 
 

Dear golf fans, 
 
On 11 June A.G.V.-Shell 
will start a series of golf 
group lessons at the “Hoge 
Dijk”.  
A series of group lessons 
consists of 6 lessons of 50 
minutes each plus a course 
lesson of 2x 50 minutes. 
Maximum group size is 6 
persons. Lessons are given 
on Thursday evening. Only 
A.G.V.-Shell-members can 
sign up for these lessons. 
 
Costs for a single series of 
lessons depend on the 
number of participants.  
For a group of 4 persons 
costs are € 130,- per person, 
5 persons € 112,- pp , 6 
persons € 100,- pp. The 
A.G.V. Shell will subsidise 
€ 20,- pp per year.  
 
The 6 lessons are planned 
from 11 June up until 16 
July, starting 18:00 hrs. The 
course lesson is planned for 
23 July (series 3) or 30 July 
(series 4) and starts at 17.00 
hrs till 18:40.  
 
You can sign up for these 
lessons by sending an email 
before 20 May to 
Liesbeth.Hendriks@Shell.co
m, indicating whether you're 
a beginning or experienced 
golfer. 
 
AVG-Shell Training 
Committee 
 

Liesbeth Hendriks 
Information Management
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Uitslag Cruqqen Cup -  Zoetermeer 30 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 

Diewertje FijnvanDraat 
Gerda Hogenes 
Graham Rudrum 
Hellen Boot 
Ignace van Dommelen 
Patrick van der Hart 
Rob Heezius 
Erik Trommelen 
Chris Whincup 
Wilma Whincup 
Arend Reinink 
Willem Vermeij 
Rob Baardolf 
Martin Scholten 
Erik Khoe 
Elly Vermeij 
Cock van der Hulst 
Jan Snoeks 
Johan Romate 
Jan van Braam 
John Kiene 
Joke Driessen 
Ineke van den Dries 
Adri  Postema 
Yvonne Heezius 
Wim Huysen 
Arthur Echter 
Roel van Iperen 
Ria Kil 
Anneke Schelvis 
Ger van Velzen 
Ruud Ditmarsch 
Hans van Witteloostuijn 
Ton Hogenes 
Jan Peter van Seters 
Chris Swan 
Patricia Postema 
Tiny Scholten 
Liesbeth Hendriks 
André Smit 
Peter Burgman 
Willem Mooij 
Jaap van der Eems 
Rob Boelhouwer 
Manuel Soudant 
Piet Kil 
Astrid Snoeks 
Annemarie Kiene 
Ria Huysen 
Han Baarslag 
Ria van Seters 
Alice Gubler 
Piet Slaman 

40 
37 
36 
36 
36 
34 
34 
33 
33 
32 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
26 
25 
25 
25 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
22 
21 
21 
21 
21 
19 
19 
18 
17 
16 
15 
15 
13 
9 

40 
37 
36 
36 
36 
34 
34 
33 
33 
32 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
26 
 

26 
26 
25 
25 
25 
24 
24 
 

23 
23 
23 
22 
21 
21 
21 
21 
19 
19 
18 
17 
16 
15 
15 
13 
9 
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Best Bruto Score – 87 
Erik Trommelen 
 
Birdies 
Diewertje Fijnvandraat 
Erik Trommelen 
Arend Reinink 
Martin Scholten 
Ineke van den Dries 
 
Neary:  Jan van Braam 
Longest Drive Dames: Diewertje Fijnvandraat 
Longest Drive Heren: Jan van Braam 
 

 
Verslag van de Cruqqen Cup, Zoetermeer, 

30 april 2009 
 
Al vroeg ging de wekker (nee.., niet die wekker) op Koninginnedag. Het begint dan natuurlijk 
allemaal met een aubade concert voor het stadhuis met het plaatselijke Harmonie orkest, 
ballonoplatende kinderen en enthousiaste mensen de hun zolder ook dit jaar weer hebben 
opgeruimd... Ik word er toch altijd weer een beetje weemoedig van. Daarvoor was echter niet zoveel 
tijd, want snel omkleden, nog even een oranje appelflap en de auto in richting Zoetermeer.  
 
Daar wacht op ons wederom een zonovergoten golfbaan: Burggolf Zoetermeer. In verband met het 
concert konden we in de laatste flights aansluiten, waardoor ik werd vereerd met maar liefst 3 
flightgenoten. Joke, Anneke en Wim/ Willem (ik zeg maar Willem, het was allebei goed...). We 
werden bij hole 1 verwelkomd in oranje (2x oranje polo) wat ik toch weer een leuk oranje-detail 
vond. Misschien een tip voor de volgende keer: ‘een oranje-bittertje voor de start...?’ Gelukkig was 
mijn oranje hoedje nog draagbaar na een jaar in de ‘verkleeddoos’. Volgens mij viel het bij de Shell-
golfers nog in de smaak ook. Weet niet of dit dan het hoedje is of... 
 
Enfin, weer terug naar de wedstrijd. Het was een zeer afwisselende baan. Van een bosomrande 
fairway tot uitzicht op de trein. (Waarbij het bordje: trein? niet afslaan! heel attent was..)Van 
kronkelend bospad tot razende snelweg. En van een mooie fairway langs rustige vijver tot je bal 
afslaan in een diep ‘ravijn’. En ik had zo het idee dat het putten deze keer wel meeviel. Heel snel 
waren de greens (gelukkig) niet. Burggolf is er goed in om putfrustraties over snelle greens te 
beperken. Daarentegen zijn hobbelige en langzame greens ...(nntb) 
 
En dan natuurlijk onze flight! Wat een prachtflight waren we met z’n vieren. Anneke had (naar eigen 
zeggen, maar dat betwijfelden wij direct) de winter niet gespeeld, maar sloeg echt prachtige ballen. 
Joke liet een staaltje strak putten zien en had een prachtige par. Willem blonk uit door zelfbeheersing 
en sportiviteit en Diewertje, tsja, ondanks een aantal dalen (op hole 16 kwam ik niet verder dan de 
Teebox na 3 waterballen...) heeft ze het toch weer tot een mooi einde gebracht. 
 
Joke, Anneke en Willem heel erg bedankt voor de gezellige, sportieve dag en de broodnodige 
mentale steun! Ook veel dank aan de wedstrijdleiding voor alle goede zorgen. 

Oant sjen in St. Nyk! 
Diewertje Fijnvandraat 
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Melden van Near Misses 
helpt AGV Shell 

 
AGV Shell heeft op donderdag 30 april 
gespeelt op Burggolf Zoetermeer. 
Hierbij hebben zich een aantal 'bijna 
ongevallen' voorgedaan. 
Aangezien Shell de policy heeft om 
gevaarlijke situaties te melden (ook als dit 
events betreft) graag uw reactie op 
onderstaande: 
  
Flightgenoot stond op de teebox van hole 15 
par 3 om af te slaan, tevens werd er op de 
teebox Hole 13 (par 4)afgeslagen . 
De drive vanaf hole 13 kwam rakelings over 
het hoofd van betrokkene. Ondanks de 
opgestelde afscheidingen d.m.v. netten blijft er 
een gevaarlijke situatie ontstaan door de elkaar 
kruisende holes. Een dergelijke situatie doet 
zich ook voor bij hole 5 teebox en green hole 
5. De greens van twee holes (15 en 12, ) 
liggen redelijk dicht bij elkaar, waardoor er 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
Terwijl men daar aan het putten was  (hole 
15) landden de afzwaaiers van hole 12 op onze 
green. Een zelfde situatie deed zich voor op de 
green van hole 17 waar van de farway van 
hole 7 de bal vlak achter ons (ca.1 meter) 
zonder waarschuwing "fore" landden. 
  
Bovenstaande is gemailt naar de 
verantwoordelijke van Burggolf en ik wacht 
op een reactie. 
  
Hoewel wij zelf natuurlijk ook 
verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid 
(wachten met afslaan tot dit veilig kan, fore 
roepen indien een bal afzwaait, etc)  kunnen 
wij ook de banen waarop wij spelen 
'verbeteren' door bovenstaande zaken te 
melden.  

Groeten, 
Rob Heezius  

ARBO Coordinator AGV Shell 
 
 

Jongen dood na klap 
golfclub 

 
De 16-jarige jongen die donderdag 
middag zwaargewond was geraakt door 
een ongeluk op een golfbaan in Amsterdam is 
vrijdag in een ziekenhuis overleden. Volgens 
berichten in de kranten was het slachtoffer 
voor het eerst met een groep vrienden op een 
golfbaan. Een 62-jarige medegolfer was zijn 
swing aan het oefenen op de club aan de 
Abcouderstraatweg toen hij de jongen uit 
Maarssen in zijn hals raakte. Het slachtoffer 
moest worden gereanimeerd en werd 
overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij 
vrijdagmiddag aan zijn verwondingen 
overleden. 

De politie vermoedt geen opzet, maar heeft de 
62-jarigegolfer wel verhoord. 

Vaak wordt er op de Tee box 'even de swing' 
geoefend, zeker bij de eerste afslag. 

Denk hierbij aan je mede flightgenoten! 

Groeten, 
rob 
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Uitslag SRTCA Beker -  De Hogedijk, 23 mei 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 

Joke Driessen 
Johan Romate 
Willem Mooij 
Jan van Schaik 
Diewertje FijnvanDraat 
Ineke van den Dries 
Jan van Braam 
Arthur Echter 
Paula van Schaik 
Anneke Schelvis 
Erik Trommelen 
Patrick van der Hart 
Graham Rudrum 
Duco Bodt 
Jisk Kronemeijer 
Frans Lacon 
Jaap van der Eems 
Bert van Elderen 
Ignace van Dommelen 
Rob Boelhouwer 
Chris Swan 
Arend Reinink 
Haris Djojosepoetro 
John Kiene 
Liesbeth Hendriks 
Jan Peter van Seters 
Fred Berkenhagen 
Hans Smits 
Hans van Witteloostuijn 
Wim Hoogenboom 
Huub Dries 
Richtje Kronemeijer 
Annemarie Kiene 
Ria van Seters 
Ico van den Born 
Astrid de Haas 
Els van Elderen 
Erik Khoe 
Pauline van Gaans 
Reinoud Kil 
Ton Hogenes 
Ruud Ditmarsch 
Ger van Velzen 
Martin Scholten 
Tiny Scholten 
Han Baarslag 
Cock van der Hulst 
Alice Gubler 
Peter van der Heijden 
Gerda Hogenes 

48 
46 
45 
41 
39 
38 
37 
35 
35 
35 
34 
32 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
26 
26 
26 
24 
24 
24 
23 
23 
21 
21 
21 
20 
16 
14 
13 
11 

48 
46 
45 
41 
39 
38 
37 
35 
35 
35 
34 
32 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
 

30 
30 
30 
30 
30 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
27 
27 
26 
26 
26 
24 
24 
24 
23 
23 
21 
21 
21 
20 
16 
14 
13 
11 
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Best Bruto Score – 80 
Arthur Echter 
 

Birdies 
Arthur Echter (4) 
Ignace van Dommelen 
Joke Driessen 
Hans Smits 
Chris Swan 
Johan Romate 
Diewertje Fijnvandraat 
Erik Trommelen 
Willem Mooij 
 
 
 

Neary:  Ger van Velzen 
Longest Drive Dames: Annemarie Kiene 
Longest Drive Heren: Graham Rudrum 
 

 
Wist U Dat 

 
• De 2009-vos er echt vroeg bij was ? Al in 

april de uitnodigingen uitsturen. 
• Als het nog sneller moet, dan moet de vos 

van volgend jaar al gaan uitnodigen 
voordat de wedstrijd van dit jaar is 
gelopen. 

• Er veel duikboten binnen de club zijn. 
Worden we nu een echte club? 

• Als je wilt winnen misschien een set moet 
laten aanmeten.  

• Dick er veel plezier in had en dat 28 mei 
voortaan Shell-dag is bij Hoge Dijk. 

• De meloen/ardennenham  heerlijk 
smaakte, cadeautje van Dick!!!! 

• Ze bij Shell goed kunnen delen; een 
dessert met z’n zeventienen , maar het was 
heerlijk, nietwaar Hans? 

• Er weer enkele matchplays gespeeld zijn. 
• Er vervolgens op het terras over “wat is de 

ideale vakantie” gesproken werd, maar 
niet meer over golf.  

• Er enkele leden in Roxenisse hebben 
gespeeld op uitnodiging van Shell Pernis. 

• Het een geslaagde dag was. 
• Het team van  Jisk heeft gewonnen. 
  

 
PeeWee 

 


