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From Out of Bounds

We

bestaan 20 jaar!

In het jaar 2010 vieren we ons
e
4 lustrum. Een trektocht over
bergen en door dalen. Van het
voetbalveldje van het Shell
sportpark van ‘Dirk van der
Meer’, naar het Waterland van
‘Anneke van Ginhoven’ tot de
Hoge Dijk van ‘Jan van
Mourik’. Een ontdekkingstocht
naar de geheimen van het golf,
het ontstaan en ontwikkelen
van een golfvereniging en het
volwassen worden in de wereld
van de NGF.
Het traject naar volwassenheid
kent interessante snelwegen,
zijstraten en zandpaden. De
puber heeft altijd gelijk, het
gezag moet betalen en verder
zijn kop houden, terwijl de
verantwoordelijkheid altijd bij
een ander ligt. Het groeien kent
betekenisvolle stuipen, ‘oei ik
groei’.
Als we de ontwikkeling van
onze golfvereniging in drie
fasen willen verdelen, dan
speelt de geboorte en de
prepuberteit zich af op het
sportpark van Shell aan de
Valentijnkade in Amsterdam
Oost. De early birds en
founders van de vereniging,
Hans Visser, Ineke van den
Dries en Jan Snoeks, leidden
de dans op het voetbalveld.
Met een pitching wedge of ijzer
negen werden de
mogelijkheden van de techniek
afgetast. Afstand of
nauwkeurigheid was toen nog
geen onderwerp van gesprek,

maar als je de bal over het doel
in de bossen wist te krijgen,
kon je met grote trots en de kin
omhoog de kantine
binnenwandelen.
De eerste innovatie vond
plaats door het sportpark in te
ruilen voor golfbaan Waterland
in Amsterdam Noord. Daar
werden de contouren van de
vereniging geboetseerd. Hier
werd de structuur van het
gewenste geheel in een vaste
vorm gegoten. De basis en
bijbehorende commissies van
een vereniging kregen richting
en belang. Met Jelle Kars, Dirk
Pultrum en Paula van Schaik
aan het stuur, werden
samenhang, toewijding en
gemeenschapszin een peiler
onder onze vereniging. Het
was een tijd waarin een golfer
met een handicap van 21.6
hoge aanzien had binnen de
vereniging.
De volgende stap was de
overstap naar golfbaan de
Hoge Dijk en het
binnendringen van de
Nederlandse Golf Federatie.
Beiden beslissingen hadden
met elkaar te maken. Om aan
alle voorwaarden van de NGF
te kunnen voldoen, was een
overgang naar golfbaan de
Hoge Dijk onvermijdelijk. Het
opleidingstraject en de H&R,
die bevoegd is voor het
afnemen van het GVB
examen, vormen de
kraamkamer van onze
vereniging. De
wedstrijdcommissie kan
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qualifying wedstrijden
uitschrijven en de organisatie
van alle activiteiten ligt in
handen van meer dan 20 leden
die er plezier in hebben om
onze vereniging smoel te
geven. Met Roel van Iperen,
Graham Rudrum en Ingrid
Duran aan het roer werden
velen nieuwe uitdagingen voor
onze vereniging omgevormd
tot de realiteit van vandaag.
Een realiteit waar een Q-kaart
de normaalste zaak van de
wereld is en een handicap van

8.0 hoge aanzien binnen onze
vereniging heeft.
Op zondag 19 september
vieren we ons feestje op
golfbaan de Hoge Dijk, waarbij
onze wedstrijdcommissie
(Anneke, Patrick, Martin,
Willem, Cock en Piet) en de
lustrumcommissie (Astrid en
Ineke) een fraai programma
aan de leden gaan aanbieden.
Wat het programma voor 2015
in petto heeft, is nog ongewis,
maar geniet van wat we




Wist U Dat




















We speelden bij de Westfriese in
Westwoud
Dat ze daar konijntjes hebben i.p.v.
birdies.
Dat het hard waaide en af en toe regende
daar in het hoge noorden.
Dat er 2 buggies in de laatste flight
sjeesden,
nieuwe taktiek om flights op te jagen?
Dat er een aantal enthousiaste
nieuwelingen meededen.
Dat de cup niet aanwezig was, maar dat de
fles wijn het leed verzachtte;
of moest er iemand gekieteld worden ?
Dat de wedstrijdverslagen wel erg lang
worden, Peewee viel bijna in slaap.
We ook weer de jaarlijkse koppelwedstrijd
hebben gehad
met een forse score voor de winnaars: 26
punten
en een forse voorsprong (5 punten) op de
nummer 2.
Dat er hasj gekweekt wordt op de 14e van
de Hoge Dijk,
of zijn het aardappelen voor de extra
patatjes ?
Dat we ook nog in het verre zonnige
zuiden op Bleijenbeek hebben gespeeld.
Na het oranje van het WK zagen we nu
een nieuw eenheidstenue: zwart-wit.
Dat de eerste flight 3 kwartier nodig had
om de eerste 2 holes te spelen:
over een aanfluiting gesproken !!
Dus dat het een goed idee is om lage
handicappers achteraan te laten starten.














hebben met elkaar en zorg er
voor dat je het collectors item
met logo niet mist.
Veel genoegen met het leukste
spelletje dat er is.
Erik Trommelen

Dat het bier goed smaakte na die
afmattende strijd.
Dat het voor herhaling vatbaar is, dan
maken we er lang weekend van.
Dat de matchplay gespeeld wordt met
verkeerde handicap berekening.
Dat op de Hoge Dijk de ballen je om de
oren vliegen.
En dat er soms maar 6 mensen blijven eten
(ondanks eventueel de spare-ribs).
Dat er volop gebeld wordt in de baan:
sommige staan blijkbaar boven de regels.
We intussen ook alweer met 3 stokken de
baan zijn ingegaan,
met een formidabele 21 punten voor Ger,
had-ie mooi zijn handicap mee kunnen
verlagen !
Dat we ook Flevoland weer op onze
conduitestaat hebben kunnen bijschrijven.
We daar niet te klagen hadden over de
temperatuur;
maar dat was alles: de regen kwam bij
vlagen over ons heen.
En dat daar voor het eerst geen menuutje
werd geregeld door de commissie
en er meteen een hele partij mensen bleef
eten.
Peewee
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Big Wood trofee
16 juli 2010
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

Bodt, Duco
Haas, Astrid de
Hendriks, Liesbeth
Echter, Arthur
Burgman, Peter
Bolk, Jeroen
Romate, Johan
Dommelen, Ignace van
Smits, Hans
Baardolf, Rob
Smit, André
Kil, Piet
Vermeij, Elly
Hulst, Cock van der
Velzen, Ger van
Whincup, Wilma
Duran, Ingrid
Vermeij, Willem
Kronemeijer, Richtje
Heezius, Rob
Scholten, Tiny
Eems, Jaap van der
Mossel, Marijke van
Swan, Chris
Pannenborg, Bim
Hart, Patrick van der
Heezius, Yvonne
Huysen, Wim
Soudant, Manuel
Djojosepoetro, Haris
Postema, Adri
Visser, Hans
Born, Ico van den
Elderen, Bert van
Whincup, Chris
Huysen, Ria
Postema, Patricia
Witteloostuijn, Hans van
Kil, Ria
Seters, Jan Peter van
Kronemeijer, Jisk
Elderen, Els van
Scholten, Martin
Kampschoer, Wilma
Bakkum, Jaap
Seters, Ria van
Schmidt, Marion
Buchter, Patrick

Stableford
36
36
36
35
35
34
34
34
32
30
30
30
29
29
28
28
27
27
26
26
26
25
25
24
24
23
23
23
22
22
22
22
21
21
21
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
14
13
8

PinHigh punten
36
36
36
35
35
34
34
32
30
30
30
29
29
28
28
27
27
26
26
26
25
25
24
24
23
23
23
22
22
22
22
21
21
21
20
19
19
19
19
18
18
17
17
15
14
13
8
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CSA=0
Beste Bruto Score:
1. Arthur Echter
2. Jeroen Bolk
3. Rob Baardolf

82
94
95

Birdies:
Duco Bodt
Ger van Velzen
Johan Romate
Manuel Soudant
Chris Swan
Jisk Kronemeijer
Hans van Witteloostuijn 1

1
1
1
1
1
1

Neary:
Longest Drive Dames:
Longest Drive Heren:

Ignace van Dommelen
Patricia Postema
Wim Huysen

Uitnodiging Lustrumfestiviteiten
19 september 2010
Jawel! De A.G.V. Shell is dit jaar

20

jaar jong!

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de lustrumfestiviteiten die op
zondag 19 september a.s. ter gelegenheid van het vierde lustrum van de A.G.V. Shell
georganiseerd worden.
Wat staat u te wachten?
1. Een wedstrijd
U kunt zich inschrijven voor de individuele Stablefordwedstrijd om de H2O-cup die op zondag
19 september op de Hoge Dijk wordt gespeeld.
Starttijd van 13.20 uur tot 14.50 uur. Er wordt op twee tees gestart. GVB vereist.
Ondanks het feit dat de lustrumcommissie geen leden wil teleurstellen, moet er helaas toch
een deelnemerslimiet gesteld worden.
Er kunnen maximaal 80 deelnemers aan deze wedstrijd meedoen.
Voor leden zonder GVB wordt (indien gewenst) een wedstrijd op de Abcoudebaan
georganiseerd.
U kunt zich tot uiterlijk 30 augustus aanmelden bij de Lustrumcommissie: Ineke van den
Dries: ivd3s@live.nl
De eigen bijdrage voor deze wedstrijd is € 5,- pp vooraf te voldoen bij de penningmeester.
Let op: Uw aanmelding is pas geldig als uw eigen bijdrage door de penningmeester is
ontvangen!
2. Extra: Lustrum-teamwedstrijd (een wedstrijd in een wedstrijd)
Naast de individuele wedstrijd wordt u ingedeeld in een team.
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Het team bestaat, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, uit drie of vier personen en zal zo
gevarieerd mogelijk worden samengesteld: man, vrouw, lage/hoge handicap, jong/oud etc.
Deze teams spelen om de lustrumtrofee. We verklappen nog niet hoe of wat en
welke spelregels er gelden, maar de individuele wedstrijdspeler zal geen last ondervinden van
de teamwedstrijd.
Aan deelname aan de teamwedstrijd zijn geen extra kosten verbonden.
3. Prijsuitreiking
U kunt op uw gemak uw scorekaart invullen en (voor eigen rekening) een drankje nuttigen.
Wij zorgen voor een borrelhapje.
We verwachten dat iedereen om 19.50 uur binnen is en de scorekaarten in het systeem
gevoerd zijn, waarna tussen 20 en 20.30 uur de prijsuitreiking plaats vindt. Zowel voor de
H2O-cup als voor de teamverrichtingen om de Lustrumtrofee.
Voor de (1e, 2e en 3e) prijswinnaars van de Lustrumrofee zijn door een aantal sponsoren
(o.a. Pin High, Golfbaan De Hoge Dijk en golfschool Fairway) mooie prijzen beschikbaar
gesteld.
4. BBQ
Hopend op de goede gezindheid van de weergoden, maar voor alle zekerheid wel met een
binnenalternatief, wordt vanaf 20.30 uur een BBQ geserveerd. Om iedereen te verleiden
vooral aan deze BBQ mee te doen, sponsort de A.G.V.-Shell 60% van de kosten van de BBQ
en kost deze u slechts € 10,- pp. Drankjes zijn voor eigen rekening.
Indien uw partner geen lid is van de A.G.V. Shell maar wel mee wil BBQ'en dan kan dat.
Kosten zijn dan € 25,- pp.
U kunt zich aanmelden via een email naar ivd3s@live.nl.
De kosten dienen voor 29 augustus overgemaakt te worden aan de penningmeester.
De avond wordt rond 22.30 uur afgesloten.
5. Polo
Vier het lustrum in een mooie A.G.V. Shell polo!
Het lijkt ons te gek als er op 19 september 80 man/vrouw in onze eigen polo rond loopt!
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de vereniging wordt een speciale A.G.V.-Shell
polo gemaakt.
De polo is verkrijgbaar in de dames- en herenvariant:
De damespolo is roze, iets getailleerd en verkrijgbaar in de maten S, M, L, XL en XXL.
In principe was de keuze gevallen op de lichtroze versie. Tijdens de pas-sessie spraken enkele
dames hun voorkeur uit voor de donkerroze versie. Als u op het bestelformulier uw keuze
aangeeft, wordt democratisch beslist welke het gaat worden!
In de bijlage een afbeelding van de polo's in beide kleuren.
De heren polo is lichtblauw, niet getailleerd en wat langer, verkrijgbaar in de maten S, M, L,
XL, XXL en 3XL.
Beide polo's zijn voorzien van het A.G.V.-Shell logo.
Na de wedstrijd op Flevoland heeft een aantal leden de polo al kunnen passen en a.s.
donderdag is die gelegenheid er nogmaals na afloop van het ZAC-rondje.
Indien u de polo voor 29 augustus bestelt en betaalt, krijgt u deze uiterlijk 19 september
uitgereikt.
De polo kost € 25,-.
Uiteraard kan de polo ook besteld worden door leden die niet aan het lustrumfeest meedoen!
U kunt de polo bestellen door een email te sturen naar Ineke van den Dries ivd3s@live.nl
onder vermelding van:
Naam.................................................
Aantal......................... Herenpolo ................ Maat................
Aantal ........................ Damespolo .............. Maat................. Kleur: lichtroze of
donkerroze:.....................
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Het totaalbedrag ad € ........................ (= aantal ............... x € 25,- = €
.....................................)
moet voor 29 augustus worden overgemaakt op rekening 40.31.05.463 tnv RvIperen.
6. Aanmelden en bestellen
Alle kosten van deelname aan wedstrijd, BBQ en de aanschaf van de polo moeten
VOORAF voldaan worden.
Dus een emailtje alleen is niet voldoende: u dient het verschuldigde bedrage uiterlijk 29
augustus op rekening
40.31.05.463 tnv RvIperen overgemaakt te hebben.
Naam: .................................................................
Ja, ik doe graag mee aan de wedstrijd: ....... x € 5,- = € ......................
Ja, ik doe graag mee aan de BBQ:
....... x € 10,- = € ......................
Ja, ik heb polo's besteld:
....... x € 25,- = € .....................
Totaal overgemaakt aan A.G.V. Shell

€ ......................

Wij hopen op een mooie zonnige en gezellige lustrumdag waar heel veel leden aan mee gaan
doen!
Met golfgroet,
De Lustrumcommissie
Astrid de Haas / Ineke van den Dries

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

UITNODIGING
Op vrijdag 3 september, vanaf 11.00 uur, wordt er gestreden om de Bang On Trofee
en de Mooi Weer Trofee. De wedstrijd wordt gespeeld bij Burggolf Purmerend. Leden
die in het bezit zijn van een GVB/EGA handicap kunnen zich aanmelden voor deze
wedstrijd.
Kosten voor deelname is 5 euro, te voldoen bij de start.
Het maximale aantal deelnemers voor deze wedstrijd is 55. Dat aantal is intussen
bereikt. De aanmeldingen worden op volgorde van aanmelding beoordeeld. Nieuwe
aanmeldingen zullen dus voorlopig op de wachtlijst komen.
Organisatie is in handen van Martin Scholten en Piet Kil.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 20 augustus bij: Piet.Kil@12move.nl
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Oliekan, Flevoland
7 augustus 2010

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

Smits, Hans
Swan, Chris
Heezius, Rob
Eems, Jaap van der
Hart, Patrick van der
Echter, Arthur
Driessen, Joke
Duran, Ingrid
Trommelen, Erik
Visser, Hans
Dommelen, Ignace van
Elderen, Bert van
Wit, Henk de
Hogenes, Ton
Hogenes, Gerda
Burgman, Peter
Romate, Johan
Witteloostuijn, Hans van
Whincup, Wilma
Vermeij, Elly
Hendriks, Liesbeth
Veen, Ben in 't
Braam, Jan van
Dries, Ineke van den
Pannenborg, Bim
Schaik, Jan van
Smit, André
Scholten, Tiny
Bodt, Duco
Schelvis, Anneke
Kronemeijer, Jisk
Hulst, Cock van der
Iperen, Roel van
Postema, Adri
Snoeks, Astrid
Postema, Patricia
Heezius, Yvonne
Mooij, Willem
Vermeij, Willem
Elderen, Els van
Scholten, Martin
Mossel, Marijke van
Kronemeijer, Richtje
Seters, Jan Peter van
Bakkum, Jaap
Djojosepoetro, Haris

Stableford
45
41
41
40
39
38
37
37
36
36
36
35
34
33
33
32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30
30
29
29
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
26
26
25
25
25
24
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PinHigh punten
45
41
41
40
39
38
37
37
36
36
36
35
34
33
33
32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30
30
29
29
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
26
26
25
25
25
24

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Kampschoer, Wilma
Kil, Piet
Huysen, Wim
Seters, Ria van
Snoeks, Jan
Roelofszen, Dennis
Schmidt, Marion
Kil, Ria
Schaik, Paula van
Backus, Lotte
Huysen, Ria
Whincup, Chris
Wit, Yvonne de
Baarslag, Han

24
24
23
23
22
22
21
19
19
17
16
16
11
8

24
24
23
23
22
22
21
19
19
17
16
16
11
8

CSA=0

Beste Bruto Score
1
2
3

Arthur Echter
Chris Swan
Patrick van der Hart

78
83
83

Birdies
Arthur Echter
Ben in 't Veen
Andre Smit
Ingrid Duran
Ineke van den Dries

2
1
1
1
1

Eagle (Hole in 1)
Jan van Braam

Neary:
Jan van Braam
Longest Drive Dames: Patricia Postema
Longest Drive Heren: Martin Scholten/Patrick van der Hart
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1

Oliekan
7 augustus 2010
Lelystad
Na twee weken Kreta met te veel eten en drinken en zon was het aangenaam fris voor een
rondje golf. Soms zit het mee, niet alles maar toch veel. Zo ook nu, waar bomen hielpen in
plaats van in de weg te staan en de baan, door de lichte regen, dermate langzaam was dat
lichte afzwaaiers afgeremd werden voordat de bal in de bosrand kon verdwijnen.
Uiteraard is dat maar het halve werk want een even zo groot aandeel in een goede prestatie
heeft de flight waarin men speelt, toch? Wat dat betreft kon het niet beter met Richtje
Kronemeijer en Willem Mooij. De basis voor een gezellige middag werd gelegd door Richtje
op hole 2, toen ze zich hardop afvroeg of Willem wel genoeg water mee genomen had,
„anders krijgt hij zo‟n droge mond van al dat geklets onderweg‟. Hierop dreigde Willem voor
de rest van de wedstrijd niets meer te zeggen, overbodig te zeggen dat ie dat niet heeft vol
gehouden. Temidden van dit aangename gezelschap was het prima golfen ondanks een buitje
af en toe.
Helaas kan ik me niet alle details per hole herinneren, de prachtige drives, de vreemde
afzwaaiers die wonderlijk genoeg, toch nog bespeelbaar waren. Als het dan ook door de baan
lukt en het korte spel goed gaat, kom je als vanzelf op een hoge score uit.
Een hoogtepunt moet toch nog even vermeld worden toen Richtje de bal over een vijver met
hoog riet, afstand zeker vijftig meter, op minder dan vijf centimeter van de vlag legde.
Het was prettig dat er bij de prijsuitreiking nog veel mensen aanwezig waren hoewel er
jammer genoeg toch een aantal “duikboten” door de zaal vlogen. Wel, na deze score,
handicap zakt zo‟n zes punten, is mijn duikboot periode wel over, dacht ik.
Rest mij nog de wedstrijdleiding, Anneke en Kock, te bedanken voor de goede zorgen.
Hans Smits

Eten na de wedstrijden
De wedstrijd commissie heeft besloten in de toekomst geen gezamenlijk eten meer te
organiseren na de wedstrijden.
De reden hier voor is het feit dat de belangstelling voor het gezamenlijk eten na een
wedstrijd laag is. Verder zijn er talloze mutaties in het aantal afgesproken deelnemers
voor het eten waardoor de wedstrijd commissie te veel tijd kwijt is met het regelen
van het eten terwijl het organiseren van de wedstrijd zelf al veel tijd in beslag neemt.
Uiteraard moedigen wij de deelnemers aan om toch gezellig een hapje te blijven eten
na een wedstrijd maar dan direct besteld bij het restaurant. Indien een club van te
voren een menu aanbiedt zullen wij deze doorgeven in de uitnodiging of start lijst.
Voor de ZAC blijft het eten ongewijzigd.
Namens de wedstrijd commissie, Patrick van der Hart
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