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From Out of Bounds 

 

 

Het  is niet altijd leuk.  
Soms valt het zwaar tegen. Je 
mag dan wellicht het gevoel 
hebben ‘er bij geweest te zijn’, 
maar sommige sporten zijn 
gewoon minder geschikt om 
daar live met je neus bovenop 
te staan.  Het is het jaar 1978 
en mijn ouders, aangevoerd 
door mijn vader, vonden het 
een goed plan om met het hele 
gezin het slot van de Tour de 
France mee te maken.  

Het was het tijdperk Raas, 
Kneteman en Zoetemelk die 
de harten bij mijn ouders, in 
ieder geval bij mijn vader, 
harder liet slaan. Het plan 
was om de een na laatste 
etappe mee te maken en 
daarna in Parijs een plekje te 
vinden voor het slotakkoord.  

Over het democratische 
gehalte van het plan werd 
verder niet meer 
gediscussieerd, althans ik 
kan mij niet herinneren dat 
ik de wijze woorden ’goh 
Pa, wat een uitstekend 
plan!’ heb uitgesproken. 
TomTom was er nog niet, 
mijn moeder had het 
richtingsgevoel van een 
hamster, mijn zus had een 
hekel aan fietsen, mijn 
puberende zus had trouwens 
destijds overal een hekel 

aan, ik hield zielsveel van 
voetballen, het was 30°C in 
de schaduw van de auto, 
waarvan de airco nog moest 
worden uitgevonden, 
niemand sprak er Frans en 
we waren natuurlijk 
verdwaald. De stemming zat 
er goed in.  

De voorlaatste etappe 
voltrok zich ten noorden van 
Parijs en uiteindelijk hadden 
we ons een plek langs het 
parcours weten te 
bemachtigen. Het plan van 
mijn vader had geen 
rekening gehouden met die 
15 miljoen andere 
Nederlanders die ook graag 
Joop Zoetemelk de Tour 
zagen winnen. ‘Als we maar 
zorgen dat we gewoon op 
tijd langs de route staan, 
komt alles goed’, klonk het 
eeuwige optimisme. 
Vervolgens stond mijn 
vader zich 3.5 uur de handen 
te wrijven wachtend op het 
grote moment, terwijl mijn 
moeder in diezelfde tijd 
vrolijk de omgeving in zich 
opnam, mijn zus een 
constante ‘godver de 
godver’ wist te produceren 
en ikzelf probeerde de 
toegeworpen prullaria uit de 
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tourkaravaan terug te koppen.  

 Het ‘Doppler effect’ is die dag bij mij tot volledige wasdom gekomen. Mijn zus was 3 seconden stil, 
had 2 seconden nodig om te beseffen wat er gebeurd was, schakelde een octaaf hoger en vervolgde 
‘godver de godver, is dat alles?’ Mijn vader keek een blije blik, knipoogde naar mijn moeder en zei 
‘kom, we gaan de auto opzoeken, morgen hebben we een plekje in Parijs nodig’.  

 Op het Dutch Open (9-12 september) werden radiootjes uitgedeeld waarbij op 106.2 live verslag 
werd gedaan van alle verrichtingen. Zittend in het zonnetje op een tribune in de baan, kon je zo de 
voorbijtrekkende momentopnames in het grotere geheel van het toernooi plaatsen. Mijn dochter 
Noor had ook constant de oortjes in, waarop ik verbaast vroeg ‘luister jij ook al naar golf’? ‘Nee pap, 
natuurlijk niet. Je kunt ook andere zenders ontvangen. Ik luister naar Justin Bieber’. ‘Justin Bieber? 
Nog nooit van gehoord’. ‘En wie is dat dan, pap?’ ‘Dat is nou Martin Kaymer’. Waarop zij met een 
grote glimlach zei; ‘Nog nooit van gehoord’.  

Veel genoegen met het leukste spelletje dat er is.     

Erik Trommelen 
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    Mooi Weer Trofee, Purmerend 
3 september 2010 

          

     Stableford 
PinHigh 
punten 

  1 Mossel, Marijke van 38 38 
  2 Trommelen, Erik 35 35 
  3 Kronemeijer, Jisk 35 35 
  4 Gitau, Mbugua 34 34 
  5 Braam, Jan van 34 34 
  6 Bodt, Duco 34 34 
  7 Duran, Ingrid 33 33 
  8 Reinink, Arend 32 32 
  9 Born, Ico van den 32 32 
  10 Postema, Adri  31 31 
  11 Postema, Patricia 31 31 
  12 Burgman, Peter 31 31 
  13 FijnvanDraat, Diewertje 30 30 
  14 Vermeij, Willem 30 30 
  15 Iperen, Roel van 30 30 
  16 Velzen, Ger van 29 29 
  17 Djojosepoetro, Haris 29 29 
  18 Smits, Hans 29 29 
  19 Visser, Hans 28 28 
  20 Dries, Ineke van den 26 26 
  21 Kronemeijer, Richtje 26 26 
  22 Echter, Arthur 25 25 
  23 Swan, Chris 25 25 
  24 Driessen, Joke 25 25 
  25 Steen, Fred van der 25 25 
  26 Veen, Ben  in 't 25 25 
  27 Vermeij, Elly 24 24 
  28 Dommelen, Ignace van 24 24 
  29 Scholten, Tiny 23 23 
  30 Bakkum, Jaap 23 23 
  31 Boelhouwer, Rob 23 23 
  32 Scholten, Martin 22 22 
  33 Dries, Huub 22 22 
  34 Whincup, Wilma 22 22 
  35 Schelvis, Anneke 22 22 
  36 Snoeks, Jan 21 21 
  37 Snoeks, Astrid 20 20 
  38 Whincup, Chris 20 20 
  39 Seters, Jan Peter van 20 20 
  40 Mooij, Willem 19 19 
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  41 Hulst, Cock van der 19 19 
  42 Witteloostuijn, Hans van 19 19 
  43 Eems, Jaap van der 19 19 
  44 Hendriks, Liesbeth 19 19 
  45 Backus, Lotte 19 19 
  46 Seters, Ria van 19 19 
  47 Gaans, Pauline van 19 19 
  48 Wit, Henk de 19 19 
  49 Kil, Piet 16 16 
  50 Kil, Ria 15 15 
  51 Smit, André 14 14 
  52 Meerten, Tonske van 13 13 
  53 Buchter, Patrick 11 11 
  54 Wit, Yvonne de 8 8 
  55 Schmidt, Marion 6 6 
  56 Retterath, Rufus DNF 0 
          
CSA = 0         
          
          
Beste bruto score       
  1 Gitau, Mbugua 80   
  2 Trommelen, Erik 83   
  3 Braam, Jan van 85   
          
          
Birdies         
    FijnvanDraat, Diewertje 2   
    Echter, Arthur 1   
    Gitau, Mbugua 1   
          
          
Neary:   Henk de Wit     
          
          
Longest Drive 
Dames:       
Longest Drive 
Heren: Gitau, Mbugua     
 
 

 
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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Mooi Weer Trofee, Purmerend 
3 september 2010 

 
 
De vuilniscontainer wordt naar de straat gerold. 
De buren komen hun tuin uit, met golfspullen, om naar Gendersteyn te rijden. Op 
Purmerend is geen flight beschikbaar i.v.m. twee wedstrijden.  
Nou, van één wedstrijd ben ik op de hoogte en daar ben ik al de hele ochtend mee 
bezig: water, fruit, wel of geen brood mee, regenjas en paraplu, shirt met korte 
mouwen, kniebroek of toch maar niet. Goed dat ik alleen thuis ben, Gert wordt gek  
van dat op en neer geren van mij. 
Dan ben ik zover, heb enkele weken geleden naar Ineke gemaild dat ik NOOIT insla 
voor een wedstrijd, alle goeie slagen bewaar ik voor in de wedstrijd. Vandaag sla ik 
één emmer ballen weg op de driving range; alle stokken gaan even door mijn handen 
heen. Ook nog putten? Niet overdrijven, Marijke!  
Om 12.45u worden we door Martin weggefloten, krijg nog tees mee, ook die van 
Ingrid! Jaap zijn eerste bal verdwijnt in het bos, hij speelt verder met nummer twee, 
de bal van Ben ligt mooi bespeelbaar, de mijne gelukkig ook, toch op rood 1 een 
streep. Ik maak me er niet druk om -waar haal ik het vandaan?- en ga verder op rood  
2, 3,4, enz. gewoon slaan met die stok waarvan ik denk dat ie recht, ver en snel naar 
de green gaat. Géén nearykans voor mij want de vlag staat achter de bunker, daar ga 
ik dus in, wanneer ik een poging zou wagen, deze keer achterwege laten en met een 
ijzer 8 lig ik voor de green. Geen longestpoging, blauw 4 is zonder drama al lang 
genoeg, ik blijf bij mijn eigen spel.  
Enkele weken geleden speelde ik met Jaap op de Hoge Dijk, hij zei me dat ik mijn 
hoofd stil moest houden; dit hoor ik al enkele weken in mijn hoofd: HOUD JE 
HOOFD BOVEN DE BAL en concentreer je. Dat gaat voor dit moment 
wonderbaarlijk goed. Met Jaap speel ik vandaag dus weer en hij heeft de hele 
wedstrijd achter me gestaan, met Ben speel ik veel vaker en wij zijn in de baan aan 
elkaar gewaagd, altijd goed! 
Alle slagen naar hole 2 rood tot en met hole 9 blauw verlopen super.  
Alles wat goed kan gaan, gaat vandaag ook zo: een gezellige flight, het weer, het 
inslaan op de driving range, de tees en ik blijf bij mijn eigen spel. 
Voor de eerste keer meer dan 36 punten gehaald op 18 holes; het werden er 38 en dan 
ook nog de wedstrijd winnen op mijn thuisbaan, het is geweldig, euforisch. Met het 
schrijven van dit stukje komt het gevoel weer terug. Mijn eerste gewonnen wedstrijd, 
heel apart. 

Bedankt allemaal. 
Marijke van Mossel-Wolvers
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Handicap Top-20 overzicht 2010, stand augustus 2010 
 
Voor iedereen die bij de lustrumwedstrijd van 19 september j.l. aanwezig was en 
daar als antwoord op een van de vragen gehoord heeft dat AGV Shell momenteel 
3 single handicappers in haar gelederen heeft, en die dus bij het zien van 
onderstaande lijst denkt “Waar is die derde dan?”: onderstaande lijst is van begin 
augustus en toen was Mbugua Gitau (hcp 8,6) nog niet geregistreerd als lid. 
 
Deze tussenstand van de handicap-top20 is opgemaakt na de wedstrijd op 
Flevoland, nadat 6 van de 9 wedstrijden gespeeld waren. Begin oktober, na de 
slotwedstrijd op de baan van Welderen, zal ik het voorlopige eindklassement van 
2010 opmaken. 
 
 

Nr was   jan. 2010 8 augustus  
1 1 Arthur Echter  7,4 8,0  
2 2 Manuel Soudant # 9,4 9,7  
3 3 Erik Trommelen # 10,4 10,7  
4 4 Ger van Velzen # 12,0 12,4  
5 7 Patrick van der Hart 14,0 12,8  
6 6 Jan  van Braam  13,1 13,0  
7 5 Rob Baardolf 12,7 13,1  
8 10 Chris Swan # 14,7 13,3  
9 15 Hellen Boot 17,3 13,4  
10 8 Arend Reinink 14,3 14,3  
11 19 Dieuwertje FijnvanDraat 17,8 14,8  
 8 Haris Djojosepoetro # 14,3 14,8  
13 11 Annemarie Kiene 15,2 15,4  
14 12 Martin Scholten 15,7 16,1  
15 16 Ineke van den Dries # 17,4 16,3  
16 20 Bim Pannenborg 17,9 16,5  
17 13 John  Kiene 16,4 16,5  
18 14 Graham Rudrum # 17,0 17,0  
19 18 Erik  Khoe 17,7 17,6  
20 17 Ton Hogenes 17,6 17,7  

 
Er zijn wel wat verschuivingen te zien, vooral de dames zijn opvallend bezig.  
Hellen en Dieuwertje klimmen voortvarend, en Ineke volgt iets rustiger.  
Bij de heren wordt er hier en daar wat van plekje gewisseld, Patrick is in de top-5 
binnengekomen, Chris stijgt ook een paar plaatsjes, en Bim heeft de laatste plek 
duidelijk achter zich gelaten.  

Paula van Schaik 

 
SLOT AVOND 

donderdag 21 oktober 
 

Net als voorgaande jaren, willen we dit jaar ook weer afsluiten met een hapje en een 
drankje in het restaurant van De Hoge Dijk.  
De uitnodiging met nadere details zal nog rondgestuurd worden, maar de datum willen wij u 
alvast melden: 
donderdag 21 oktober a.s.  

Namens het bestuur van AGV Shell, 
Ingrid Duran 
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H2O Cup, Hoge Dijk, 19 september 2010
      

    Stableford 
PinHigh 
punten 

1  Braam, Jan van  37  37 
2  Lacon, Frans  37    
3  Scholten, Martin  36  36 
4  Duran, Ingrid  34  34 
5  Romate, Johan  34  34 
6  Iperen, Roel van  34  34 
7  Dommelen, Ignace van  34  34 
8  Dries, Ineke van den  33  33 
9  Hogenes, Gerda  33  33 
10  Wit, Henk de  33  33 
11  Haas, Astrid de  32  32 
12  Backus, Lotte  32  32 
13  Velzen, Ger van  31  31 
14  Reinink, Arend  31  31 
15  Heezius, Yvonne  31  31 
16  Burgman, Peter  31  31 
17  Smits, Hans  31  31 
18  Seters, Jan Peter van  31  31 
19  Koppes, Margareth  30  30 
20  Boot, Hellen  29  29 
21  Driessen, Joke  29  29 
22  Elderen, Els van  29  29 
23  Djojosepoetro, Haris  28  28 
24  Hogenes, Ton  28  28 
25  Kronemeijer, Jisk  28  28 
26  Witteloostuijn, Hans van  28  28 
27  Bodt, Duco  27  27 
28  Vermeij, Willem  27  27 
29  Hart, Patrick van der  26  26 
30  Eems, Jaap van der  26  26 
31  Steen, Fred van der  26  26 
32  Gitau, Mbugua  25  25 
33  Postema, Adri   25  25 
34  Heezius, Rob  25  25 
35  Schaik, Paula van  25  25 
36  Kiene, Annemarie  24  24 
37  Snoeks, Jan  23  23 
38  Kronemeijer, Richtje  23  23 
39  Baardolf, Rob  22  22 
40  FijnvanDraat, Diewertje  22  22 
41  Born, Ico van den  22  22 
42  Hendriks, Liesbeth  22  22 
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43  Trommelen, Erik  21  21 
44  Whincup, Wilma  21  21 
45  Scholten, Tiny  21  21 
46  Retterath, Rufus  21  21 
47  Berkenhagen, Fred  20  20 
48  Schaik, Jan van  20  20 
49  Snoeks, Astrid  19  19 
50  Vermeij, Elly  19  19 
51  Mossel, Marijke van  19  19 
52  Visser, Hans  19  19 
53  Veen, Ben  in 't  19  19 
54  Kampschoer, Wilma  18  18 
55  Postema, Patricia  17  17 
56  Elderen, Bert van  17  17 
57  Huysen, Ria  17  17 
58  Korevaar, Henk  16  16 
59  Boelhouwer, Rob  16  16 
60  Whincup, Chris  16  16 
61  Kil, Ria  15  15 
62  Seters, Ria van  15  15 
63  Wingerden, Bob van  14  14 
64  Gubler, Alice  13  13 
65  Kil, Piet  11  11 
66  Meerten, Tonske van  11  11 
67  Huysen, Wim  9  9 
68  Wit, Yvonne de  1  1 

       
CSA = 1       
       
       
Beste bruto score     
  1  Braam, Jan van  84 
  2  Scholten, Martin  89 

  3 
Dries, Ineke van 
den  92 

       
       
Birdies    Boot, Hellen  1 
    Velzen, Ger van  1 
       
Neary:    Romate, Johan   
       
       
Longest drive dames:  Heezius, Yvonne 
Longest drive heren:  Born, Ico van den 
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4e lustrum van 
A.G.V.-Shell 

 
 

Op 19 september deden maar liefst 68 
leden mee aan de speciale 
lustrumwedstrijd op de Hoge Dijk. 
Veel van hen verzamelden zich rond 12 
uur in het voor AGV-Shell leden 
gereserveerde deel van clubhuis ‘De 
Houten Vier’. Degenen die denken dat de 
ballonnen door de Lustrumcommissie 
geregeld waren, moeten we teleurstellen: 
die waren ter opleuking van de opening 
van de nieuwe driving range. Maar 
gezellig stond het wel!  
De roze en blauwe polo’s werden 
uitgedeeld en de flights werden voorzien 
van team- en individuele scorekaarten. Per 
team moesten de beste twee Stableford-
scores op de teamkaart genoteerd worden 
en vielen extra punten te verdienen door 
de vraag die op iedere teebox was geprikt, 
goed te beantwoorden. Nog meer punten 
konden gescoord worden door een 
originele teamnaam te verzinnen en een 
pakkende limerick te maken. 
Eén team sprong er in het clubhuis al uit: 
De Pretty in Pink Celebrities (Patricia, 
Peter en Chris W.), niet te verwarren met 
Pretty in Pink (Ria H., Ingrid, Hans v W 
en Patrick, allemaal in de roze variant van 
de AGV-polo), hadden een actie opgezet 
om een inzameling te houden voor Pink 
Ribbon. 
In ruil voor een donatie werd de goede 
gever voorzien van een ‘Pink Ribbon’-
paperclip of een golfbal (afhankelijk van 
de hoogte van de donatie). Binnenkort 
krijgen we te horen hoeveel er ingezameld 
is, maar ik heb al horen fluisteren dat er 
meer dan € 350,- is opgehaald! Een 
prachtig initiatief. 
Een ander team dat opviel was de White 
flight, die waren gestoken in witte broeken 
en op de tee van hole een, een prachtig 
spandoek hadden neergezet om onze 20-
jarige vereniging te feliciteren. 
Tegen de verwachting in, bleef het 
gelukkig droog en hoewel de eerste flights 
keurig in 4 ½ uur rond waren, kwamen de 
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laatsten toch pas na 5 ½ uur in het 
clubhuis aan. Gelukkig waren er nog wat 
borrelhapjes voor deze vermoeide gasten!   
De LC had koortsachtig alle vragenlijsten 
bekeken, hier een daar een antwoord 
bijgesteld, zich bescheurd om al die leuke 
antwoorden en limericks en, tot slot, de 
punten opgeteld. 
Nadat LC (de AGV-golfhanddoekjes) en 
het bestuur (AGV-mutsjes) in het zonnetje 
waren gezet, was het tijd voor de 
prijsuitreiking. 
De 1e prijs: Greenfee Hoge Dijk 
voor team Roel van Velzen (Roel, Paula 
en Ger) met 100 punten 
De 2e prijs: dinerbon De Houten Vier 
voor team AGV-tijgers (Jan S, Johan en 
Gerda) met 97 punten 
De 3e prijs: ½ uur les golfschool Fairway 
 voor team Pretty in Pink (Ingrid, Ria H., 
Hans vW en Patrick) met 93 punten 
Op de laatste plaats : fles likeur van De 
Houten Vier 
voor team Streepjescode (Jan vB, Henk K. 
en Yvonne dW) met 68 punten. 
 
 
Na een smakelijke binnen-BBQ ging 
iedereen ‘moe maar voldaan’ naar huis en 
kan de LC terugkijken op een geslaagde 
lustrumdag. 
Voor de liefhebbers hieronder nog de 
antwoorden op de vragen en een selectie 
uit de limericks en teamnamen. 
Met golfgroetjes, 
Astrid & Ineke 
Quizvragen Lustrum  

1. Wat is een CONDOR in de 
golfsport?  
Vier onder par (hole in one op een 
par 5) 

2. Hoeveel hole‐in‐one’s zijn er 
tijdens officiële A.G.V.‐Shell‐
wedstrijden gescoord?  
3: Ger, Jan vB en Duco. 

3. Wie was de eerste A.G.V.‐Shell 
voorzitter?  
Hans Visser is oprichter van de 
AGV‐Shell en eerste voorzitter. 
En hoe lang was hij voorzitter? 5 
jaar 1990 t/m 1994 

4. Wanneer is de A.G.V.‐Shell naar 
golfbaan de Hoge Dijk verhuisd?  
April 2005 

5. Wie is het langst zittende 
bestuurs‐ of commissielid?  
Jan Snoeks is als voorzitter van de 
Handicap‐ en Regelscommissie al 
20 jaar bestuurslid.  
(Hans Visser is ook goed 
gerekend). 

6. Wat is een boemklap?  
De driver 

7. Wie zijn ons jongste en oudste 
lid? Nee, Astrid en ik zijn echt niet 
de jongsten….;‐) 
Jongste: Patrick Buchter; oudste: 
Jaap vd Eems 

8. De A.G.V.‐Shell begon ooit met 50 
leden. Hoeveel van die 
oorspronkelijke leden zijn er nu 
nog lid?  
Het zijn er 13, wie weet wie? 

9. PIN HIGH Golf Travel is sponsor 
van A.G.V.‐Shell. Onder welke 
naam zijn zij begonnen?  
Golf Trans Frans 

10. Wat is de diameter van een hole 
in inches?  
4  ¼ inch (zie uw regelboekje) 

11. Wat was vroeger de naam voor 
een houten club? 
brassey 

12. Wie was de eerste redacteur van 
Tee‐Time?  
Ineke van den Dries is 
ontwerpster en eerste redacteur 
van Tee‐Time. 

13. Wie zijn onze officiële 
examinatoren voor het GVB?  
Jan Snoeks, Graham Rudrum, 
Peter Burgman (Willem Mooij is 
aspirant‐exminator, maar moet 
het examen nog doen….) 

14. Op welke locatie is de A.G.V.‐Shell 
ooit begonnen?  
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Shell‐sportpark Valentijnkade 
Amsterdam 

15. Hoe ziet de “Blue Fox” trofee 
eruit?  
Blauw jasje 

16. Hoeveel single handicappers 
hebben we binnen de club? 
3: Arthur, Mbugua en Manuel  

17. Wat is in een strokeplay wedstrijd 
de straf voor langzaam spel?  
Volgens de LC 2 strafslagen, maar 
volgens expert Jan geen, dus zijn 
alle antwoorden goed gerekend. 

18. Maak tot slot een limerick (A‐A‐B‐
B‐A) die zo begint: “Tijdens het 
lustrum van AGV‐Shell” 

 
Een selectie uit de 
limericks 
 
Tijdens het lustrum van AGV-Shell 
gingen we vaak door golfers-hel 
van lang nat gras 
naar de occasional waterplas 
en na 5 ½ uur geloofden we het tenslotte 
wel! 
Tijdens het lustrum van AGV-Shell  
bleef het weer weer wonderwel 
De vragen waren een eitje 
we zagen de condor in een weitje 
en bij het vijfde lustrum bestaan wij nog 
wel! 
Tijdens het lustrum van AGV-Shell 
blijkt het tempo veel te snel 
want iedereen wordt ingehaald 
waardoor het spelpeil keihard daalt 
maar golfen blijft ‘het leukste spel’! 
Tijdens het lustrum van AGV-Shell 
Hebben we 20 jaar genoten van dit leuke 
spel 
We shanken, hakken en worden steeds 
duffer 
maar eindigen altijd ruim in de buffer 
Want tellen kunnen we wel…… 
Tijdens het lustrum van AGV-Shell 
eindigen we altijd met een fantastisch spel 
Met Google en telefoon er bij 
En stress om een lege batterij 

trekken we uiteindelijk toch als eerste aan 
de bel! 
Tijdens het lustrum van AGV-Shell 
liep op de fairway een roze en blauw stel 
die blauwe gasten speelden ronduit k.t 
maar onze roze Haas scoorde elke putt 
dus niet alles was kommer en kwel! 
 
Tijdens het lustrum van AGV-Shell 
bespreken we het wee en het wel 
want het zal ons toch maar gebeuren 
dat er niets valt te zeuren 
want we spelen toch altijd zo snel! 
Tijdens het lustrum van AGV-Shell 
spelen sommigen als ’n ouwe del 
anderen spelen als een jonge God 
zo iemand wint de pot 
Dat zien we vanavond wel! 

Een selectie uit de 
teamnamen: 
 
Pretty in Pink (Ingrid, Ria H, Hans v W, 
Patrick vd H) 
Roel van Velzen (Roel, Paula, Ger) 
Streepjescode (Jan v B,  Henk K, Yvonne 
d W) 
De vlucht van kapitein Boot (Hellen, Tiny, 
Ico, Liesbeth) 
White flight: (Lotte, Wim H, Rob Ba, 
Martin) 
Rat Pack (FFFred, Rufus, Alice) 
 
Tot over 5 jaar! 
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Opnieuw in de winnende 
flight! 

 

Het zal niemand ontgaan zijn dat 
AGV Shell zondag 19 september j.l. 
haar 20-jarig bestaan heeft gevierd, en 
het werd een mooi lustrumfeest.  
De lustrumwedstrijd bestond uit een 
best ingewikkelde combinatie van een 
reguliere qualifying wedstrijd uit de 
reeks in het kader van het Pin High 
klassement, met een ludieke quiz. 
Daarmee zag de lustrumcommissie 
(Ineke van den Dries en Astrid de 
Haas) kans het wedstrijdverloop om de 
H2O Cup danig te verstoren. Op elke 
Teebox lag namelijk zo'n vraag, en of 
je nu wilt of niet, zo'n ding blijft in je 
hoofd hangen tenzij je er direct het 
juiste antwoord op weet te geven. En 
dat verstoort de concentratie die, naar 
wij allen weten, o zo belangrijk is als 
je het golfspel goed wilt spelen. 
 
Ik kwam met niet al te hoog gespannen 
verwachtingen naar de Hoge Dijk, 
want ik was  snipverkouden. Maar ja, 
ik wilde dit lustrum niet missen, in de 
huidige onzekere tijden is het maar 
afwachten hoe lang AGV nog kan 
blijven bestaan en in welke vorm; dit 
lustrum wilde ik meevieren! Dus met 
een paracetamolletje en een stevig 
extra laagje onder het fraaie AGV 
Shell lustrum polo-shirt voelde ik me 
wel voldoende gewapend tegen de 
elementen. Al voor de afslag op hole 1 
begon dat quiz-gedoe: Verzin een 
naam voor het team! Mijn teamgenoten 
waren Ger van Velzen (captain) en 
Roel van Iperen. Roel en ik hadden 
allebei al wat denkwerk verricht over 
een mogelijke naam, en dachten ook in 
dezelfde richting: kunnen we iets leuks 
maken van onze namen. Roel kwam op 
met “Roel van Velzen”, ik had er nog 
nooit van gehoord maar dat is een 
Nederlandse musicus. Zelf had ik met 

de voornamen geknutseld en “Pagero” 
bedacht, ik vond dat met de natte 
condities in de baan een soort 
terreinwagen wel een nuttige 
toevoeging aan het team zou vormen. 
Onze captain hakte ergens onderweg 
de knoop door en zo kwam “Roel van 
Velzen” als team-naam op het 
formulier te staan (Ger heeft iets tegen 
Mitsubishi, denk ik). De eerste echte 
quiz-vraag lag wel aardig in mijn 
straatje: Wat is een CONDOR …... oh, 
in de golfsport. Nou, dat wisten we 
ook: 4 onder par. Maar verderop 
kwamen er ook vragen zoals: “Wat is 
een grote boemklap”, “Wie zijn het 
oudste en het jongste lid van AGV”, 
“Hoe vaak werd er een hole-in-one 
geslagen tijdens AGV wedstrijden” of 
“Hoeveel van de leden van het eerste 
uur zijn er nog over?” Ga er maar 
aanstaan. 
Maar het was heel gezellig en tussen al 
het gepuzzel over de vragen speelden 
we ook nog serieus 18 holes, af en toe 
met wind mee, maar meestal tegen, en 
gelukkig zonder noemenswaardige 
regen. Ger maakte een mooie birdie op 
hole 6, Roel speelde de tweede 9 erg 
goed, ik had zowaar wat uitschieters op 
cruciale momenten en zo konden we 
best leuke Stableford scores invullen 
op het gecombineerde lustrumquiz-
wedstrijd formulier. 
 
“Roel van Velzen” startte als derde 
flight, dus het was een lange zit totdat 
iedereen binnen was, de scorekaarten 
verwerkt en de quiz-formulieren 
bestudeerd. Maar na het invallen van 
de duisternis, terwijl de horeca druk 
bezig was met het klaarzetten van het 
buffet, de voorzitter z'n zegje had 
gedaan en de uitslag van de wedstrijd 
om de H2O Cup bekend was gemaakt, 
kwam eindelijk de lustrumcommissie 
aan het woord. En de winnaar is: “Roel 
van Velzen”. Onverwacht, ondanks de 
gezamenlijk aanwezige historische 
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kennis en de verdienstelijke golfscores 
in ons team, en dus des te leuker.  
 
Hiermee maakt ondergetekende voor 
de tweede keer deel uit van een 
winnend lustrum-team, vandaar de titel 
van dit stukje. Vorige keer was bij het 
eerste AGV-lustrumfeest dat ik heb 
meegemaakt, t.g.v. het 10-jarig 
bestaan; cross-country Texas scramble 
wedstrijd op Waterland, “landen-
teams” en een feestavond met levende 
muziek! Toen had ik net 
“baanpermissie” en speelde met Erik 
Trommelen, Frans van Collenburg en 
Henk Korevaar in het “Schotse” team, 
compleet met kilts en een slokje 
whisky op elke goed gespeelde hole. 
Brrrr, als ik nog aan denk, maar we 
wonnen wel! 
 
Ook dit lustrumfeest zal ik niet gauw 
vergeten, goed georganiseerd, leuke 
quiz-vragen, weer dat zowaar redelijk 
meewerkte en ouderwets gezellig! 
 

Paula van Schaik 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ger 
Paula  van 

Roel  van 
 Velzen 

van  Schaik 
Iperen 

Onder deze naam (pianist, ‘ klein maar 
dapper’) heeft ons team de Lustrumprijs 
weggesleept met  

• moed (Roel had gokjes die vaak 
goed uitpakten met 34 SF), 

• beleid (Ger voerde de regie als 
captain met 31 SF), en 

• trouw (Paula droeg vele 3‐punters 
bij met 25 SF), 

• ruime historische kennis (Paula en 
Ger), en 

• een spetterende  limerick 
(allemaal). 

Het kon niet meer stuk (al wisten we dat 
niet vooraf ….). Ineke en Astrid bedankt 
voor de inventieve opzet van de wedstrijd 
in een wedstrijd, wij hebben veel plezier 
gehad. Gegroet, Roel van Velzen. 
 

TIJDENS HET LUSTRUM 
VAN AGV SHELL 

IS HET TEMPO VEEL TE 
SNEL, 

WANT IEDEREEN WORDT 
INGEHAALD, 

WAARDOOR HET 
SPELPEIL KEIHARD 

DAALT, 
MAAR GOLFEN BLIJFT 
‘HET LEUKSTE SPEL’. 
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Wist U Dat   
 

• Er twee nieuwe vossen zijn. 
• die van de zac uit flevoland, de 

'echte' uit grunninge. 
• De krabbels van Anneke bij de 

zac-mededelingen binnenkort ook 
gebundeld worden. 

• We in Purmerend speelden 
• met prachtig weer, ook na afloop 

op het terras. 
• We op de teebox weer eens 

kadootjes kregen: een handje 
potloodjes en ook tees. 

• Da’s best weer eens leuk; lijkt op 
vroeger bij Prise d’Eau, nou de 
neut op de 10e nog. 

• Dat daar in Purmerend geen hole-
in-one geslagen werd. 

• Daarvoor in Flevoland wel. Of 
niet ? Niks van gemerkt. 

• Dat enkele vaste zac-ers blijkbaar 
golf-moe zijn; we zien ze nooit 
meer. 

• Er weer een nieuwe Lucky Luke 
rondrijdt. 

• We heel binnenkort ons jubileum 
vieren. 

• Benieuwd wat we dan weer 
allemaal zien. 

 
 
  

 Peewee 
  

 


