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From Out of Bounds 

 

 

What´s in a name? 
 
Nederland staat aan de 
vooravond van nieuwe 
verkiezingen. De partijen 
hebben hun programma 
geschreven, de 
aanvoerders hun band om 
gedaan en de namen van 
de flightgenoten zijn ook 
bekend. 
 
Voor het zover was liet 
Camiel weten dat hij met 
zijn zachte G, hard aan een 
gezin gaat werken, om zo 
ook de toekomstige wegen 
van congestie te blijven 
voorzien. Als Wouter meer 
aandacht aan zijn gezin 
gaat geven zal hij vast 
constateren dat het niet 
alleen maar volwassenen 
zijn die weigeren te 
luisteren. Een zwaar 
aangeslagen Agnes wierp 
de handdoek in de ring. 
Haar lichaamstaal en de blik 
in haar ogen straalde uit dat 
ze ook daadwerkelijk net 
zes rondjes onder Dennis 
van der Geest had gelegen.  
 
Gaan we over rechts of 
gaan we over links? Dat is 
best een belangrijke vraag, 
maar nog belangrijker lijkt 
voor wie. Het schijnt nuttig 
te zijn om duidelijkheid te 
geven en te krijgen voor wie 

je het nu eigenlijk allemaal 
doet. Typeren is 
vereenvoudigen waarbij je 
alle complexiteit vermijdt, 
zodat eventueel aanwezige 
hersencellen niet bloot 
worden gesteld aan een 
potentiële overdaad van 
elektrische impulsen, ook 
wel eens ‘nadenken’ 
genoemd.  
 
In mijn jeugd was daar 
gelukkig ook een voorbeeld 
van. Beiden liepen in een 
trainingspak, ook wel Pitbull 
smoking genoemd, hadden 
lang haar, wat bij hem een 
matje-in-de-nek werd 
genoemd, was supporter 
van een harde voetbalkern, 
hadden wel eens langs een 
school gelopen en 
luisterden naar de naam 
Johnny en Anita. Een ware 
Geuzeterm die gek genoeg 
nog sympathie opwekte. Of 
in ieder geval gezag 
uitstraalde, zeker als je 
langslopend de gehele 
familie jou kritisch zag 
opnemen. 
 
Het nieuwe stel dat nu wordt 
voorgesteld heet Henk en 
Ingrid. Werden Johnny en 
Anita nog door het volk zelf 
verzonnen, met Henk en 
Ingrid wordt het eerste 
politieke stigma stelletje 
geïntroduceerd. 
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Sjoerd en Sylvia, Sander en Susanne, Sven 
en Sonja, Sjaak en Sieneke had natuurlijk ook 
gekund en dat allitereert ook nog eens een 
stuk beter. Waarom de PVV als afspiegeling 
van de doelgroep voor Henk en Ingrid hebben 
gekozen is mij niet goed bekend, ik hoop 
alleen voor hen dat er geen advies over het 
gewenste kapsel bijkomt. 
 
Bij golf weet je ook nooit van te voren met wie 
je te maken krijgt. Bij een wedstrijd stelt de 
wedstrijdcommissie de samenstelling van de 
flight vast. Dat er voorkeuren zijn staat wel 
vast, maar net als bij verkiezingen en regeren 
staat vooraf niet vast wie met wie speelt. Over 
het algemeen zitten de flightgenoten de 
termijn van 18 holes wel met elkaar uit. 
Stigmatiseren komt uiteraard voor, waarbij 
sommige namen van golfers synoniem zijn 
voor langzaam spel, opvliegend gedrag en/of 
navelstaren.  
 
Een enkele keer komt het voor dat de 
eindstreep niet gehaald wordt. Dan is er een 
unieke combinatie aan ontploffende 
tegenpolen de baan ingestuurd. Maar in het 
laatste geval zorgen de personen in kwestie in 
ieder geval voor hen eigen stigma. Als ik bij 
de volgende wedstrijd ingedeeld wordt bij 
Henk en Ingrid krijgen ze van mij na afloop 
een extra drankje. 
 
Veel genoegen met het leukste spelletje dat 
er is. 
 

Erik Trommelen 
 

 
Beste mensen, 
 
Jullie worden van harte uitgenodigd om in te 
schrijven voor de 7e golfdag op 5 juni 2010.  
 
Meer informatie over de dag en over het 
inschrijven vind je 
op:http://people.zeelandnet.nl/pcloeve/index.h
tm 
 
Hopelijk tot de 5e, 
 

Groeten, 
Henk en Piet 

 
 

 

Wist U Dat  
• We alweer aan een nieuw seizoen zijn 

begonnen 
• met ondanks de duistere 

voorspellingen van sommigen toch 
ook dit jaar weer nauwelijks effect op 
onze voorzieningen. 

• Tenzij je de eigen bijdrage van € 5 per 
wedstrijd echt een punt vindt natuurlijk 

• Maar dat is allemaal op de ALV uit de 
doeken gedaan. 

• Daar bleek ook dat sommige leden 
zich (terecht) druk maken om ons 
milieu 

• zodat (wat hen betreft) onze 
wedstrijdcommissie het in het vervolg  
wat dichter bij huis zou moeten zoeken 
voor de wedstrijden. 

• Weer op Waterland spelen? (geintje!!) 
• Maar niet iedereen wil het dicht bij huis 

hebben, 
• Bij een van onze leden ontlokte de 

opmerking van: “dicht bij huis?” de 
kreet: “ik wil lekker ver weg dan kom ik 
nog eens ergens”. 

• De ZAC ook weer is gestart. 
• waarbij je meteen de eerste keer al 

kon zien dat An Zac er die dag zelf 
niet was, 

• we mochten maar 8 holes lopen. 
• Maar dat was bij geprikte gaten met 

een diameter van een golfbal maar 
goed ook. 

• Overigens blijft het aantal eters dit jaar 
weer enigszins beperkt; 

• misschien heeft het toch wat te maken 
met de nieuwe kok… 

• Er iemand bij de club is die een tattoe 
heeft. 

• Waar die zit wil hij niet zeggen, maar 
aan de rode wangen is te zien dat die 
niet op zijn schouder zit. 

• En we hebben zelfs alweer de eerste 
wedstrijd gelopen 

• Vele deelnemers kwamen “op hun 
tandvlees” binnen. 

• We speelden in het verre Wijchen dit 
keer, en dat op een maandag!! 

• Aan het aantal vooraf-eters was al te 
zien dat het de volgende dag weer een 
gewone werkdag was. 

• Gelukkig voor sommigen blijven we bij 
de volgende wedstrijd weer dicht bij 
huis.    PeeWee 
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GOLF LESSEN  
(BCC to all A.G.V.Shell-members) 
For English scroll down 
 
Groepslessen - Beginners 
Op 20 mei start de A.G.V. SHELL met een serie golflessen op golfbaan de “Hoge Dijk”. Deze 
lessen zijn bedoeld voor beginners. 
 
Een serie bestaat uit 6 groepslessen van 50 minuten plus één baanles van 100 minuten. De 
lessen zijn voor maximaal 6 personen per groep en worden op donderdagavond gegeven. 
Alleen AGV.-SHELL-leden kunnen zich inschrijven.  
  
De kosten van de serie lessen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij 3 deelnemers 
zijn de kosten per persoon € 164,-, bij 4 deelnemers € 134,- bij 5 deelnemers € 116,- en bij 6 
deelnemers € 104,-.  
 
De 6 lessen staan gepland voor 20 mei t/m 24 juni, aanvang 18:00. De baanles op 1 juli start 
om 17.00 tot 18:40.  
 
Je kunt je inschrijven door voor 9 mei een email te sturen naar liesbeth.hendriks@shell.com. 
Meer informatie is te vinden op de website. 
 
___________________________________________ 
 
Group lessons- Beginners 
On 20 May A.G.V.-SHELL will start a series of golf group lessons at the “Hoge Dijk” 
at beginner’s level.  
 
A series of group lessons consists of 6 lessons of 50 minutes each plus a course 
lesson of 100 minutes. Maximum group size is 6 persons. Lessons are given on 
Thursday evening. Only A.G.V.-SHELLL-members can sign up for these lessons. 
 
Costs for a series of lessons depend on the number of participants. Costs per person 
for a group of 3 participants: € 164, - for 4 participants: € 134, - for 5 participants: € 
116, - and for 6 participants: € 104,-  
 
The 6 lessons are planned from 20 May up until 24 June, starting 18:00 hrs. The 
course lesson on 1 July starts at 17.00 hrs till 18:40.  
 
You can sign up for these lessons by sending an email before 9 May to 
liesbeth.hendriks@shell.com. More information can be found on the website. 

Names de AGV Shell Trainingscommissie 
Liesbeth Hendriks  

Email: liesbeth.hendriks@shell.com 
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Themalessen 
 
 
(BCC to all A.G.V.Shell-members) 
For English scroll down 
 
 
Themalessen 
22 april, 29 april en 6 mei zijn themalessen gepland voor gevorderden.  
 
De thema lessen starten om 17:00 of 17:30 en duren 25 minuten voor maximaal 2 personen. 
De kosten van deze lessen per persoon zijn: bij 1 deelnemer € 25, - en bij 2 deelnemers € 14, 
- voor aanvang te betalen aan de golfschool. Meer informatie over het programma voor de 
maanden april, mei, juni en september is te vinden op de website. 
 
In verband met mijn vakantie kan je kunt je inschrijven door voor 22 april een email te sturen 
naar  liesbeth.hendriks@shell.com 
.  
 
___________________________________________ 
 
 
Theme lessons 
22 April, 29 April and 6th of May theme lessons are planned for more advanced players.  
 
Theme lessons start at 17:00 or 17:30 and will take 25 minutes for a maximum of 2 persons. 
The costs of these lessons per person are: for 1 participant € 25, - for 2 participants € 14, - to 
be paid in advance to the golf school. More Information on the program for the months April, 
May, June en September can be found on the website. 
 
In view of my holiday, you can sign up by sending an email to before 22 April to 
liesbeth.hendriks@shell.com.  
 

Namens de AGV Shell Training commissie 
Liesbeth Hendriks  

Email:  liesbeth.hendriks@shell.com 
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Aanbiedingen van Pin HighGolftravel 
Speciaal voor de leden van de A.G.V. Shell heeft de sponsor van de Pin High Trofee 
een drietal arrangementen samengesteld naar  
Chantilly, Chénevière en Almenara. U kunt de flyers vinden op de homepage van de 
A.G.V. Shell website. 
Als u wilt inschrijven op een (of meer) van deze aanbiedingen, kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met het nummer op de flyer. 

Pin High Bedrijvengolftoernooi 

Op 4 en 5 juni 2010 organiseert Pin High golftravel haar eerste Bedrijvengolftoernooi. 
Het toernooi wordt gespeeld op de Belgische golfbanen van Waregem en 
Oudenaarde in de omgeving van Kortrijk. 
Per bedrijf kan een team van maximaal 6 personen deelnemen. 
Pin High nodigt naast o.m. ING, KPN, Heineken en Siemens, ook A.G.V.-Shell-leden 
uit om aan dit toernooi mee te doen. 

Nadere informatie over kosten en tijden vindt u in de flyer op de homepage van de 
A.G.V. Shell website. 

Hebt u interesse en wilt u meedoen in het Shell-team, neem dan contact op met 
ondergetekende: ivd3s@live.nl. 
Wie het eerst komt, ......       Ineke van den Dries 
 

Beste Golfleden, 

Een drukte van jewelste op 5 juni 2010. U kunt kiezen uit twee golftoernooien! 

Naast het reeds eerder door Patrick aangekondigde Shell toernooi, door Henk en 
Piet opgezet op golfbaan Catharinenburg in Melissant (ZH), 
organiseert Pin High een Bedrijvengolftoernooi in Belgie, waar ook A.G.V.Shell-leden 
voorworden uitgenodigd. 

Pin High Bedrijvengolftoernooi 
Op 4 en 5 juni 2010 organiseert Pin High golftravel haar eerste Bedrijvengolftoernooi. 
Het toernooi wordt gespeeld op de Belgische golfbanen van Waregem en 
Oudenaarde in de omgeving van Kortrijk. 
Per bedrijf kan een team van maximaal 6 personen deelnemen. 
Pin High nodigt naast o.m. ING, KPN, Heineken en Siemens,  ook A.G.V.-Shell-leden 
uit om aan dit toernooi mee te doen. 

Nadere informatie over kosten en tijden vindt u in de flyer op de homepage van de 
A.G.V. Shell website.http://www.agv-shell.nl/ 

Heeft u interesse en wilt u meedoen in het Shell-team, neem dan voor 21 mei a.s. 
kontakt op met Ineke van den Dries: ivd3s@live.nl. 
Zij heeft zich opgeworpen als contactpersoon voor dit evenement.  

Met vriendelijke groeten, 
Anneke Schelvis 
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Veiligheid in de baan, incident 30 april 2010 

 
Afgelopen wedstrijd op onze home course De Hoge Dijk heeft een incident 
plaatsgevonden. 
 
Op hole 16 (Par 3) werden twee ballen op de green gespeeld en de derde bal 
belande in de bunker rechts van de green.  Tijdens het spelen van de bal uit de 
bunker liep een flight genoot op de green om zijn bal te markeren. De bal had een 
hoge snelheid, was laag gespeeld en raakte het slachtoffer, die gebukt stond, tegen 
de zijkant van het hoofd met een flinke buil tot gevolg. De buil werd direct met water 
behandelt. De achteropkomende flight heeft het slachtoffer met een buggy naar het 
clubhuis gebracht waar een cold pack werd versterkt. Slachtoffer is daarop naar huis 
gereden. 
 
Wat ging goed: 

• Buil is direct met water behandeld 
• Marshal is gebeld, nummer staat op de kaart en ook op ieder afslagplaat 

staat het noodnummer! 
• Slachtoffer is naar clubhuis begeleid 

Wat kan beter: 
• Blijf tijdens het spelen achter de bal van je flight genoten 
• Let op als je de bal speelt 
• ‘Fitness to work’: geef aan als je moe bent en/of wellicht minder alert bent 

zodat je flight genoten hiermee rekening kunnen houden 
• Alleen naar huis rijden na een incident wordt ontraden 

 
Houd ons spelletje veilig! 

Rob Heezius, ARBO Coördinator A.G.V. S.H.E.L.L. 
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Hoe zit het ook al weer ? 
 
Je bal ligt op een pad in de baan, er is geen locale regel die 
bepaalt dat paden integraal deel van de baan zijn. 
Je neemt je bal op, je bepaalt het dichtstbijzijnde punt zonder 
belemmering en dropt een bal binnen 1 stoklengte, niet dichter bij 
de hole. Mag dat? 
 
Wat is –in strokeplay- het belangrijkste verschil tussen een 
verkeerde bal spelen en het spelen van een ten onrechte 
vervangen bal? En hoe werkt zoiets uit in matchplay? 
 
Hoe zit het ook al weer wanneer je in strokeplay een bal gespeeld 
hebt van de verkeerde plaats. Mag je die fout herstellen voordat je 
hebt afgeslagen van de volgende hole? Of zou het zo zijn dat je de 
fout MOET herstellen?  
 
Je bal ligt in een waterhindernis, geheel volgens de regels drop je 
–met één strafslag- een andere bal achter de waterhindernis. 
Echter, die bal komt tot stilstand in een bunker, wat nu? 
 
Onze Handicap- en Regelcommissie hebben het 
voornemen dit soort regelweetjes, naast een 
algemene uitleg van de meest praktische regels, 
uitvoerig aandacht te geven tijdens de volgende 
Regelavond. 
 
Deze regelavond staat open voor alle AGV leden, echter 
aanmelding is noodzakelijk vanwege de beveiliging op STCA. 
 
Datum & tijd: 1 juni 2010, van 19:30 tot uiterlijk 21:30 uur 
Plaats: STCA, Grasweg 31, Amsterdam-N. 
 
Als je komt vergeet dan niet om een geldig legitimatiebewijs mee 
te nemen! 
 
Aanmelden graag VOOR 27 mei dmv een e-mail naar: 
peter.burgman@shell.com 
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Uitslag Wake Up trofee Wijchen 12 april 2010 

Exclusief CSA +3 
Nr Naam Stableford Pin High 
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 

Vermeij, Willem 
Dries, Huub 
Duran, Ingrid 
Djojosepoetro, Haris 
van Velzen, Ger 
Kil, Piet 
Dries, Miriam 
Heezius, Yvonne 
van Dommelen, Ignace 
van der Hart, Patrick 
Pannenborg, Bim 
van der Hulst, Cock 
van Elderen, Bert 
de Groot, Casper 
Whincup, Wilma 
Echter, Arthur 
Trommelen, Erik 
Postema, Adri  
Snoeks, Jan 
Lacon, Frans 
van Witteloostuijn, Hans 
Smits, Hans 
Hendriks, Liesbeth 
van der Steen, Fred 
van Braam, Jan 
van den Dries, Ineke 
Khoe, Erik 
Whincup, Chris 
FijnvanDraat, Diewertje 
Mooij, Willem 
Burgman, Peter 
Kil, Ria 
Scholten, Martin 
Hogenes, Ton 
van Elderen, Els 
Visser, Hans 
Snoeks, Astrid 
Postema, Patricia 
Heezius, Rob 
Scholten, Tiny 
Baarslag, Han 
Soudant, Manuel 
Bodt, Duco 
van Seters, Ria 
Kiene, Annemarie 
Retterath, Rufus 
van den Born, Ico 
Kiene, John 

37 
36 
34 
32 
30 
29 
29 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
25 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
15 
14 
13 
0 

37 
36 
34 
32 
30 
29 
29 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
25 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
15 
14 
13 

DNF 
 
Best bruto score – 89 slagen 
Haris Djojosepoetro 
Birdies 
Arthur Echter 1 
Jan van Braam 1 
Bim Pannenborg 1 

Neary                           Jan van Braam 
Longest drive Dames:Yvonne Heezius 
Longest drive Heren: Casper de Groot 
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WAKE UP TROFEE 
 
Op 12 april was onze 1e wedstrijd van het nieuwe seizoen om de Wake Up Trofee, 
niet op  Prise d’Eau maar op de burggolf baan van Wijchen. 
Wat we gewend waren in het Tilburgse, terrassenweer, was niet helemaal gelijk in 
het Nijmeegse, het was wel droog, de zon scheen af en toe, maar het was winderig. 
Na een ontspannen rit over het nieuwe asfalt plakken van de A2 kwamen we in 
Wychen aan, deze keer hoefde ik niet zelf te rijden. 
Mijn chauffeur dacht natuurlijk die leden van de WC hebben het al zo zwaar gehad in 
de aanloop naar het nieuwe jaar (belletjes plegen - afspraken maken- banen 
bezoeken- prijsonderhandelingen en afstand bepalingen) laat ik hem maar eens 
ophalen. 
De wedstrijd, helaas hadden we wat afzeggingen door familie omstandigheden en 
dat er geen buggy, s door de baan mochten. 
Grote bewondering voor Han die de gehele 18 hole, s heeft gelopen, wat niet een 
iedereen lukte. 
In mijn flight met, Patricia en Rob, liep het redelijk, hadden zij geweldige afslagen 
met de driver, de volgende slagen waren wisselend. 
Ik liet de houten in de tas en gebruikte alleen de ijzers. 
Deze deden weer wat ze +/- 3 jaar geleden voor het laatst gedaan hadden, recht 
vooruit met een redelijke lengte, of was het toch mijn voorbereiding in de winter rond 
de jaarwisseling! 
Ja, wij waren in Florida (heel vervelend) maar daar hebben we vanwege de koude 
maar 2 keer kunnen spelen. 
Wat het ook geweest is, het seizoen is van start gegaan met voor mij een goed 
resultaat, voor de meeste wat teleurstellend, gezien de uitslag met een CSA 
correctie van 3. 

Willem Vermeij 
 

 

 
 

Nieuwe leden 
 

Micheline van Wingerden 
Bob van Wingerden 

Jitse Munten 

 

Welkom! 
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Handicap Top-20 overzicht 2010,  
Beginstand per januari 2010 
 
Een nieuw seizoen, een nieuwe lijst. Vergeleken met de eindlijst van vorig 
jaar hebben een paar mensen stuivertje gewisseld, maar verder valt er 
uiteraard nog niets interessants te melden.  
Bij deze dus de eerste lijst van 2010.  
 
 

Nr was   jan. 2010   
1  Arthur Echter  7,4   
2  Manuel Soudant # 9,4   
3  Erik Trommelen # 10,4   
4  Ger van Velzen # 12,0   
5  Rob Baardolf 12,7   
6  Jan  van Braam  13,1   
7  Patrick van der Hart 14,0   
8  Arend Reinink 14,3   
  

Haris 
Djojosepoetro 
# 

14,3   

10  Chris Swan # 14,7   
11  Annemarie Kiene 15,2   
12  Martin Scholten 15,7   
13  John  Kiene 16,4   
14  Graham Rudrum # 17,0   
15  Hellen Boot 17,3   
16  Ineke van den Dries # 17,4   
17  Ton Hogenes 17,6   
18  Erik  Khoe 17,7   
19  Dieuwertje FijnvanDraat 17,8   
20  Bim Pannenborg 17,9   

 
Het is wel een beetje dringen daar onderaan de lijst.  
Op plaats 21 staat dan nog Fred Berkenhage met 18,0, pas daarna komt 
er een wat groter gat; op 22 vinden we Adri Postema met 19,7. 
 
Vermoedelijk na de wedstrijd van 31 mei op St. Nicolaasga maak ik weer 
een nieuw overzicht.     Paula van Schaik 
 



 Tee-Time Nr. 166
Pagina  11

 
 
Het golfseizoen is nog maar net begonnen. De eerste, nieuwe golfballen zijn al 
weer verdwenen. De eerste wedstrijd heeft net plaats gevonden.  
 
En nu al denken over de donkere dagen in november Moet dat nou? 
Nee, dat moet niet, maar om de interesse te peilen in onze vereniging voor een initiatief 
van de NVG1 en NBB2 met steun van de NGF is enige aandacht nodig. 
 
 
Wat is het idee? Simpelweg een bridgeclub oprichten op de golfaccommodatie met een 
groot aantal faciliteiten en hulp van de NBB zonder kosten.  
 
Het aantal bridgers onder actieve golfers is vier keer hoger dan de gemiddelde 
Nederlander. De kans is groot dat binnen onze vereniging een flink aantal mensen 
rondloopt die al kunnen bridgen. En ook is te verwachten dat ruime belangstelling zal 
bestaan om bridge te leren. 
Nou is dat allemaal tegelijk (een vereniging oprichten, bridgecompetities spelen, les 
geven, etc.) voor AGV S.H.E.L.L. met 140 leden minstens één brug te ver, maar het idee 
op zich is erg goed. 
 
 
Stel je voor om, in plaats van helemaal niets te doen, op een donderdagavond op DHD te 
eten en aansluitend te bridgen gedurende november tot maart ………….….. 
 
Spreekt zoiets je aan? Maar dan een beetje anders? Of wil je nu net juist bridge leren 
spelen met gelijk gestemde?  
Laat het me weten3, hoe eerder hoe beter. Misschien kunnen we iets gezamenlijk doen 
aan het eind van 2010! 

Groet, Roel van Iperen 
NBB wedstrijdleider & bridgedocen 

 

                                                      
1  
2  
3  
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Ninety-year-old West Yorkshire woman hits hole-in-one  

A 90-year-old woman from West Yorkshire has amazed her fellow golfers by hitting 
a hole in one.  
Mary Tattersall made the 181yd (165m) shot on the second hole at Shay Grange 
Golf Centre in Heaton near Bradford.  
The pensioner, who has only been playing golf for two years, said she felt amazed 
and stunned to have achieved the feat.  
She was given a special trophy by the club to mark her success on the par three 
hole.  
'Amazing woman' 
"I was going around with friends and on the second tee off was amazed to find that I 
couldn't find my ball and it was in the hole," Ms Tattersall said.  
"I was quite amazed really, and stunned, and so were my fellow golfers at the same moment." 
Ms Tattersall was 88 when she took up golf to get some exercise and make new 
friends.  
Jordan Gibson, owner of Shay Grange, said she was a natural at the sport.  
He said: "It's very rare to get a hole in one. Mary is a real natural with excellent hand 
and eye co-ordination. She loves golf and plays in all weathers.  
"She is an amazing woman, when you see her getting in and out of her car I always 
feel I should go and help her, but she just jumps out, swings her clubs on her back 
and she's away."  
Ms Tattersall said: "I'm not a competitive person, I only come up to the Shay 
because it's a very good exercise, better than going to the gym."  
 

Mary Tattersall was 88 years old 
when she first took up golf

Mary made the hole-in-one shot on 
a three par hole

Found on the internet by Christopher Swan 


