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From Out of Bounds 
 

 

Perpetuum mobile 

Energie is een onderwerp waar 

je niet over uitgepraat kunt 

raken. In de thermodynamica 

is de titel van deze column 

zelfs onmogelijk, dwz meer 

energie verkrijgen uit het 

systeem, dan het systeem 

nodig heeft om te bewegen. 

In overdrachtelijke zin kan 

alles met energie. De energie 

die bijvoorbeeld een kind kost. 

Als ik denk aan de dagen dat 

mijn dochter als constant 

pruttelende blèrterrorist om 

eten en een droge luier zanikte, 

is het een zegen om te zien dat 

die energie van toen geleid 

heeft tot een prachtexemplaar 

van een tiener. Een tiener die 

nu overigens een stuk minder 

aandacht van de vader nodig 

heeft, want dat is toch maar 

stom. 

Arjan Robben die voorafgaand 

aan het WK voetbal in Zuid 

Afrika nog een hamstring 

blessure opliep, omdat hij het 

nodig vond om met een 

tactisch hakje de boel nog even 

lekker af te laten scheuren. De 

wens om toch het WK te halen 

was zo groot, dat alle energie 

werd aangewend om de 

Belgische wonderdokter het 

wonder te laten verrichten. Het 

lukte inderdaad om onze Arjan 

in Zuid Afrika te laten spelen. 

Wat deze „dokter Mengele‟ 

vergeten was te vermelden aan 

Bayern München, de eigenaar 

van de hamstring, was dat na 

de finale de string spontaan 

weer zou openvallen.  

„De schouders eronder‟. „We 

pikken het niet‟. „Alsof 

Lubbers nog nooit 10.000 

ruggen heeft gezien!‟ De 

vakbonden nemen het op voor 

de werknemers en stoppen alle 

energie in het handhaven van 

het goede en het uitbreiden van 

het gewenste. De politiek stopt 

al haar energie in het 

handhaven van de (gevestigde) 

orde en het uitbreiden van het 

electoraat. De huidige 

uitdaging is of alle energie kan 

leiden tot polderen met 

gedoogsteun van een witte 

kuif.  

Veranderingen vergen energie 

en er is geen transformatie 

zonder offer. Stoppen met 

roken sleurt je eerst in een 

depressie, maakt je vervolgens 

een chagrijnig kreng voor je 

naaste omgeving om daarna 

vast te moeten stellen dat je 10 

kilo bent aan gekomen. Deze 

kilo‟s moeten er vervolgens 

weer rap af, waardoor je 

vloekend de ene Sonja prut na 

de andere vol stress wegwerkt, 

om na 2 jaar vast te stellen dat 

alle energie heeft geleid tot een 

rookvrij leven, waarbij de rode 

draad van het bestaan wordt 

gevormd door cherrytomaatjes, 

komkommer en nicotine-
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kauwgom.  

Onze golfvereniging zal ook een verandering ondergaan en we hopen op voldoende energie van iedereen om 

daar vorm aan te geven. Dan zijn er altijd vragen, bijvoorbeeld de volgende: 

 Is er een ander woord voor synoniem? 

 Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een beker zure room? 

 Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan? 

 Waarom heeft Noach die twee muggen niet dood gemept? 

 Als je probeert te falen en je slaagt, wat van de twee heb je dan gedaan? 

Veel genoegen met het leukste spelletje dat er is. 

 Erik Trommelen 

 

Van de redactie 

 
Voor degene die op de slotavond waren, is het geen verrassing. Voor de anderen mogelijk wel: deze Tee Time 

is jullie toegezonden door iemand anders. Julia de Vries is gestopt met de redactie van ons lijfblad. En ja,  Piet 

Kil heeft de redactie van haar overgenomen. 

 

Julia heeft er de afgelopen jaren een mooie klus van gemaakt, het zal zeker in het begin niet meevallen om 

dezelfde kwaliteit te leveren. Julia bedankt voor al die uitgaven. 

 

Ik ga mijn best doen, maar ik heb wel jullie hulp nodig. Ga mij dus bestoken met kopij. Dit eerste exemplaar is 

extra dik, maar dat komt doordat onze voorzitter voor het verschijnen iedereen nog op de hoogte wilde 

brengen van de op handen zijnde veranderingen. 

 

Mocht u in de toekomst verhalen, roddels e.d. hebben, stuur ze mij toe. Er zijn een heleboel leden die het ook 

willen weten. Jullie kopij is welkom op Piet.Kil@12move.nl 

 

Piet Kil 

 

 

       Proficiat 

        Geslaagd voor GVB: 

       Bob van Wingerden 

 

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 

mailto:Piet.Kil@12move.nl
mailto:Ria.Kil@12move.nl
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Mededeling aan de AGV Shell leden 
 

 

Beste Golfleden, 

 

Het Amsterdams Sport Verbond S.H.E.L.L. (Sport Houdt Elk Lichaam Lenig), beter bekend als ASV, wordt 

eind van dit jaar opgeheven. Dit betekent echter niet dat na 82 jaar een einde komt aan de 

personeelsactiviteiten op STCA. De activiteiten van ASV zullen na die datum worden voortgezet onder een 

nieuwe organisatie die de werktitel Activia draagt. De verenigingen die onder ASV vallen krijgen de 

mogelijkheid zelfstandig verder te gaan en kunnen in de toekomst in ruil voor sponsoring activiteiten aan 

Activia aan bieden. Het hoofddoel van ASV, te weten het bevorderen van persoonlijk contact tussen alle 

personeelsleden van STCA door gemeenschappelijke recreatie, blijft hiermee behouden. Door een eenvoudiger 

organisatiestructuur zal met de beperkte middelen meer gedaan kunnen worden en wordt een grotere 

flexibiliteit verkregen. 

 

De Amsterdamse Golfvereniging S.H.E.L.L., (AGV Shell) ingeschreven bij de kamer van koophandel en lid 

van de NGF (D-status, verenigingsnummer 722), heeft het voornemen om als eigen entiteit verder te gaan. Dat 

betekent dat voor 2011 getracht wordt om een volwaardig programma aan te bieden aan de leden. Het huidige 

bestuur en commissies zullen zich inspannen om de gewenste kwaliteit te leveren in organisatie en structuur. 

De grootste verandering die zal worden ingevoerd is dat de contributie voortaan door de AGV Shell geheven 

zal worden. In januari 2011 zult u een machtiging kaart ontvangen voor het automatisch incasseren van de 

contributies. De contributies voor 2011 zullen meest waarschijnlijk op hetzelfde niveau zijn als die in 2010. U 

zult binnenkort hier verder over geïnformeerd worden. 

 

De nieuwe organisatie 'Activia' zal een rol spelen als mediator tussen sponsor en activiteit, waarbij de aandacht 

voor de STCA gemeenschap een prominente rol zal spelen. Deze nieuwe opzet kan een ruimer platform bieden 

voor onze golfactiviteit om zich te ontwikkelen en te manifesteren. Als kraamkamer voor STCA medewerkers, 

is er wellicht ook een mogelijkheid om tot een bredere basis te komen. Het jaar 2011 zal een overgangsjaar 

zijn naar een nieuwe structuur voor onze golfvereniging. De ontwikkeling en vormgeving hiervan zullen nader 

in 2011 met de leden gecommuniceerd worden en tijdens de Algemene Leden Vergadering van de AGV Shell 

(maart 2011) in groter detail worden voorgelegd. Eventuele implementatie van de laatst genoemde voorstellen 

zullen, in afstemming met Activia, pas in het seizoen 2012 aan de orde zijn. 

 

Het bestuur is vastbesloten om met deze nieuwe start een nieuw en bruisend elan aan onze vereniging toe te 

voegen. We wensen u ook in de wintermaanden veel plezier toe met 'het leukste spelletje dat er is'. Tot later. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Erik Trommelen 

Voorzitter AGV Shell 

 

Indisch Golf weekend 
Almere, 26 september 2010 

 

Vorig jaar werd Haris door Patricia en Adri attent gemaakt op het  jaarlijkse „Indische Golf Weekend‟ (IGW).  

Nadat Haris ons voor dit jaar had aangemeld, werden wij gebeld en werd Haris door een mevrouw van het de 

organisatie en/of het bestuur bevraagd over zijn relatie met Indië. Het gesprek duurde meer dan een kwartier 

en ik  hoorde dat er behoorlijk werd doorgevraagd.  Het werd ons duidelijk dat men vooral wilde weten of er 

„koloniale pijnpunten‟ bij Haris (of zijn familie) leefden. 

Om een lang verhaal kort te maken, wij mochten mee doen en zo togen wij vrijdag 24 september naar de 

Hattemse Golf en Country Club (inderdaad te Hattem – Veluwe), alwaar wij  aller hartelijkst werden 
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ontvangen en meteen voorgesteld aan de vier mensen van de organisatie/ het bestuur van het IGW, dat dit jaar 

al weer voor de 62
e
 keer werd georganiseerd.   

 

De wedstrijd op vrijdag was individueel stableford en startte om 12.30 uur met een shotgun. Zowel  in de 

flight van Haris als van mij speelde een bestuurslid mee.  Men wilde zich kennelijk nog verder overtuigen. 

Na de lustrumwedstrijd op de Hoge Dijk was ik ziek geworden (griep) en ik voelde me nog steeds niet goed, 

maar warm gekleed en met een aspirientje in de bloedbaan 

zou ik het moeten redden dacht ik.  Voor de shotgun werd 

buiten op het terras het 62
e
 IGW ingeluid met het hijsen van 

de vlag en daarbij werd gememoreerd dat „de Hattemse‟ dit 

jaar 80 jaar bestaat.  Op dit alles werd met een glas 

champagne getoast.  Ik was eerst niet van plan om het glas te 

legen,  maar het smaakte goed, dus toch maar gedaan: wat 

kon mij nou gebeuren ……..  Aldus gedrogeerd ben ik de 

baan in gegaan en, ondanks dat ik me gammel voelde, ging 

het prima. De flight was heel gezellig, het weer was (op een 

enkel buitje na) goed en de baan erg mooi. Het is een 9 holes 

bosbaan (zonder par 5, maar toch 4600 meter) in een 

compacte zetting.  Ik eindigde met 35 stableford punten. 

Nadat Haris en ik ons als nieuwkomers hadden voorgesteld aan de overige deelnemers, bleek bij de 

prijsuitreiking dat het voldoende was voor de overwinning.  De prijs bestond uit vier hele mooie glazen met 

een geslepen afbeelding van een Wajangpop.  Vervolgens werden prijzen uitgereikt voor de beste Indo, de 

beste Javaan, Sumatraan/andere eilanden en de beste „Tok Tok‟.  Dat bleek ik te zijn. Het is de eerste keer dat 

ik van die benaming hoorde, maar het is mij uitgelegd dat het een blanke is, die verder geen (directe) relatie 

met Indië heeft. De prijs bestond uit de (antieke Jakarta) zilveren Tong Tong beker. Hierin wordt je naam 

gegraveerd, maar de beker zelf mag je niet mee naar huis nemen.  Ik kreeg wel een foto van de beker in een 

lijstje mee. En nog eens twee van die mooie glazen. Na de soto soep vertrokken wij naar huis. 

 

Zaterdag 25 september waren er twee wedstrijden die door elkaar liepen: individueel tegen Par (Haris) en 

mixed foursome (ik). Het ene team van mijn flight bestond uit twee coryfeeën van het Indische Golf Weekend, 

een dame en heer, flink op leeftijd, stram, maar heel gezellig en sportief en mijn teamgenoot en ik. De 

eerlijkheid gebied me te zeggen we niet echt een „klik‟hadden.  Ik speelde mijn spel, hij speelde zijn spel, 

maar we overlegden bijvoorbeeld helemaal niet.  Hij hield onze score bij, maar vond de puntentelling iets om 

bij een biertje te doen. Toch bleek na afloop dat we 28 punten hadden, goed voor een tweede prijs. (Een ander 

team had hetzelfde aantal, maar hun individuele handicaps scheelden 0,1 met die van ons, in hun voordeel.) 

Dit keer geen beker, m aar wel nog eens drie mooie glazen. 

 

Haris zou Haris niet zijn als hij, toen ik vroeg hoe het gegaan was, „goed‟ had gezegd. Toch bleek hij met „min 

2‟ de beste score te hebben neergezet in de Par-wedstrijd en daarmee vier  glazen te winnen. Als beste „Indo‟ 

werd hij winnaar van de zilveren Goenoeng Sahari beker. Ook hij mocht hem wel  even vasthouden, maar 

alleen in de vorm van een foto mee naar huis nemen.  Gelukkig kreeg hij nog eens twee glazen, die hij 

overigens aan zijn flightgenoten heeft gegeven. 

Na de overheerlijke rijsttafel vertrokken wij naar huis.  

 

Zondag 26 september speelt het IGW tegen het team van de Hattemse.  Maar daarvoor waren  Haris en ik niet 

ingedeeld.  Zullen ze nu spijt hebben…………? Wij zijn in ieder geval een leuke ervaring en een nieuw 

glasservies rijker. 

 

Ingrid Duran 
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Man Killed On Golf Course 

A foursome of guys is waiting at the men‟s tee while a foursome of women is hitting from the ladies' tee. The 

ladies are taking their time.  

 

When the final lady is ready to hit her ball, she hacks it 10 feet. Then she goes over and whiffs it completely. 

Then she hacks it another ten feet and finally hacks it another five feet  

 

She looks up at the patiently waiting men and says apologetically, "I guess all those " F******-- LESSONS" I 

took over the winter didn't help."  

 

One of the men immediately responds, "Well, there you have it. You should have taken "golf lessons" 

instead!"  

 

He never even had a chance to duck. He was only 43.......  

                                                               Wilma Kampschoer 

 

 
Wist U Dat 

 

 PeeWee constant trots in d‟r nieuwe AGV-20 polootje rondloopt 

 maar ik vind dat die blauwe mannen-gevalletjes niet leuk zijn. 

 We hadden allemaal verplicht roze moeten nemen. 

 De geschiedenis-freaks het op de lustrumdag duidelijk makkelijk hadden 

 Maar goed, we hebben intussen ook Welderen achter de rug 

 PeeWee is blij, want dat was geen doen in die zware klei. 

 Logisch dat er voor geen meter gescoord is. 

 Maar gelukkig schijnt deze wedstrijd achteraf toch weer wel mee te tellen voor het aantal gespeelde 

Q-cards, 

 het zal toch niet gebeuren dat PeeWee inaktief wordt ??!! 

 Dat ook het lustrumweekend achter de rug is, 

 Met maar een klein ploegje deelnemers. 

 Zeker op zondag 

 Straks na Delta Lloyd kunnen de stokken weer in het vet. 

 Maar eerst: 

 Dat de slotavond is uitgesteld tot 4 november. 

 Dus als die avond tegenvalt kun je lekker niet meer je lidmaatschap van ASV opzeggen. 

 Zo blijft de club tenminste groot. 

 Nou eerst maar eens afwachten wat ASV gaat besluiten, 

 de berichten voorspellen weinig goeds. 

 Maar ik ga maar eens aan de winterslaap beginnen.  

 Als ik tenminste geen roddels meer oppik. 

 

PeeWee 
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AGV Shell vertegenwoordigd op Nationaal 

Kampioenschap golfen 
 

Op zaterdag 25 september vond het Nationaal Kampioenschap golfen voor „Lefties‟ plaats op de Twentsche 

Golfclub in Delden. Dit toernooi wordt sinds 1989 jaarlijks georganiseerd door de „Dutch Lefties Society‟. De 

spelvorm is stableford en de maximale handicap is 30. 

Voor de onwetende (uit Wikepedia): 

 

„Een linkshandige golfer is een golfer die tegen de linkerkant van de bal slaat. Golf speel je met twee handen, 

dus het is een vreemde uitdrukking om te zeggen dat iemand linkshandig speelt. Iemand die linkshandig golft, 

doet de gehele beweging precies zoals een „gewone‟ speler, allen spiegelbeeldig. Hij/zij heeft hiervoor andere 

golfclubs nodig en draagt een rechterhandschoen om een goede grip te hebben. Een linkshandige speler wordt 

vaak „lefty‟ genoemd. Voor medespelers is het soms verwarrend want je moet er soms wel rekening mee 

houden. Zo ga je uit beleefdheid op de tee vaak tegenover de speler staan als hij gaat afslaan, zodat je hem niet 

afleidt. Als een linkshandige speler afslaat moet je dus naar de andere kant van de tee gaan‟. 

 

Jullie zullen begrijpen dat het een verademing was om met gelijkgestemden door de baan te kunnen lopen!  De 

start was om 12:00 met een shotgun. Van de 78 deelnemers werd ik uiteindelijk 14
e
 van Nederland, met een 

score van 33 stableford punten. 

 

Groeten, Rob Heezius (Lefty) 

 

 

Matchplay kampioenschap 2010 A.G.V. Shell 
(Verslag van een Caddy) 

 

Op donderdag 30 september vond om 13:20 het Matchplay kampioenschap plaats tussen Ger van Velsen (HCP 

12.7) en Yvonne Heezius (HCP 21.0). 

Op een natte baan en met een miezerige regen was het lastig spelen. 

Nadat Yvonne haar bal op Hole 3 in het water „drivede‟ stond het al 3 

down. Gelukkig kwam Chris aanmoedigen, werd het droger en ging het 

spel gelijk op. Na de eerste negen stond het 5 ½ tegen 3 ½ voor Ger. 

 

De tweede negen sloeg Yvonne geweldig af maar haar tweede slag 

eindigde 50 meter naast de vlag. Toen ik ook nog de verkeerde club 

aangaf (sand wedge nodig en ik verstond wedge) vroeg ik mij hardop af 

waarom ik een halve dag vrij genomen had. Daarna ging het beter, 

Yvonne haar drives gingen rechtdoor en ver en Ger moest risico‟s 

nemen om erbij te blijven.  

 

Hole 11 putte Ger in de bunker, 6 ½ tegen 4 ½ ; hole 12 A/S; hole 13 Ger in het bos, 7 tegen 6.  

Hole 14 Ger te water, stand 7 tegen 7; Hole 15 Ger via de bomen op de fairway daarna in de bunker , Yvonne 

slag extra, stand 7 tegen 8. Op hole 16 moest Ger voor de vlag gaan maar het gras was hardnekkig, Yvonne 

met haar eerste bal op de green, stand 7 tegen 9. Hole 17 voor mannen altijd lastig, toen ook de bal van Ger 

nog Out of Bounds ging was het over; 2 up&1. 

Caddy zijn is niets voor mij, ik speel liever en maak dan mijn eigen fouten. Schrale troost was dat Golf USA 

nog een demo driver had staan die ik maar heb overgenomen. 

 

Groeten, Rob 

 

 

Naschrift Chris „Ik vond het heel leuk, af en toe spannend, maar vooral gezellig‟. 
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Bijdrage voor stichting Pink Ribbon 
 

Op zondag 19 september vierde de Amsterdamse Golf Vereniging Shell haar 20-jarig bestaan.  

 

 
 

Om dat heugelijke feit extra luister bij te zetten vroeg het team „Pretty in Pink Celebrities‟ aan alle deelnemers 

een bijdrage voor de Stichting Pink Ribbon. Als blijk van waardering werd elke gift beloond met minimaal een 

Pink Ribbon paperclip.  

 

Donaties van minimaal €10,00 werden beloond met een Pink Ribbon golfbal. 

In totaal hebben we  € 316,30 kunnen overmaken naar de Stichting Pink Ribbon. 

 

Patricia Postema 

 

 

 

 

 

 

Beste Golfers, 

 

Hierbij een bedankbrief van Pink Ribbon voor de donatie gedaan n.a.v. de inzamelingsactie tijdens het AGV 

Shell lustrumfeest op 19 september j.l.. 

 

Ook de Pretty in Pink Celebrities flight sluit zich hier gaarne bij aan en dankt iedereen voor hun bijdrage. 

 

Patricia, Chris en Peter 



 Tee-Time Nr. 170 

Pagina  8 

 
 



 Tee-Time Nr. 170 

Pagina  9 

AGV-ers Jisk en Richtje Kronemeijer winnaar couples 

prize in Luxemburg. 
 

In de week van 26 september t/m 2 oktober werd het jaarlijks z.g. couples prize golftournooi gespeeld in 

Luxemburg. 

Aan dit toernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door camping Kohnenhof in Oberreisenbach in Luxemburg 

kan worden mee gedaan door echtparen waarvan een van de twee maximaal een handicap heeft van 30 en de 

ander maximaal 35. 

 

Dit jaar werden Richtje en Jisk Kronemeijer  door ons, en paar oude rotten die drie keer eerder hadden 

deelgenomen aan dit toernooi, over gehaald om ook eens keer mee te doen. 

Dit toernooi dat bestaat uit vier wedstrijden op banen in Bitburg, Burbach, Clervaux en Junglinster na afloop 

omlijst met vijf drie gangen diners s‟avonds in het gezellige en zeer goed bekend staande restaurant van de 

camping. 

 

 
 

                                 Jisk en Richtje met Couples Prize 

 

Het leuke hierbij is dat er een roulatie systeem wordt gehanteerd waarbij op geen enkele avond de zelfde 

personen bij elkaar aan de tafel worden ingedeeld hetgeen resulteert in een zeer gezellige groepssfeer waarmee 

iedereen zeer tevreden is.  

Na een warming-up rondje op de eerste dag (bestbal) worden voor de jaarlijkse couples prize de resultaten van 

laatste drie stableford wedstrijden bij elkaar opgeteld. 

De afgelopen vier jaar waren het steeds hetzelfde echtpaar die grote overmacht met deze prijs aan de haal 

gingen. 

Maar dit jaar liep alles een beetje anders, meerder echtparen bleven bij elkaar in de buurt hetgeen resulteerde 

in een zeer spannende slotwedstrijd op de laatste dag op de prachtige baan van Junglinstergolfbaan, de mooiste 

baan van Luxemburg in het plaatsje Belenhaft. 

Onder een prachtige strak blauwe hemel ontbranden een fanatieke strijd waarbij o.a. Jisk en Richtje 

Kronenmeijer tot de favorieten behoorden. 

Maar ja wie zou dit winnen, tot aan het laatste slotdiner s‟avonds op de camping werd de bleef iedereen in het 

ongewisse wie nou eindelijk deze prestige strijd in hun voordeel zou hadden geslist.  

Om negen uur was het zo ver, camping eigenaar en organisator Casper Schonberger maakte aan alle 

onzekerheid een eind, en bleken Jisk en Richtje Kronemeijer de gedoodverfde winnaars te hebben verslagen, 

dit tot grote vreugde van alle overige deelnemers. 
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In zijn dankwoord bedankte Jisk natuurlijk de organisator camping eigenaar Casper Schonberger maar 

natuurlijk ook ons die hun hadden overgehaald om aan dit festijn deel te nemen. 

Onder het genot van een goed glas wijn beloofde Jiks en Richtje natuurlijk om volgend jaar hun prijs te komen 

verdedigen. 

De volgende ochtend hebben wij als AGV-ers natuurlijk onder het genot van een lekker kop koffie koffie nog 

even gezellig na gepraat waarna we met de wens elkaar volgend jaar weer te ontmoeten op camping 

Kohnenhof richting huiswaarts zijn gereden. 

 

Ton en Gerda Hogenes  

 

P.S. Ook geïnteresseerd, het toernooi wordt volgend jaar gehouden van 25 september tot 1 oktober (zie 

website campingkohnenhof.lu)  

 

 

Handicap Top-20 overzicht 2010, medio oktober 2010 
 

Zoals beloofd, nu alle AGV 18-holes wedstrijden zijn gespeeld, de voorlopige eindstand van de AGV 

handicap top-20. Voorlopig, omdat de meeste banen nog wel even qualifying zijn, en er in theorie dus nog Q-

kaarten gelopen zouden kunnen worden. En ik meld ook nog maar weer een keer, dat de handicaps van de 

leden met een andere homeclub dan AGV [de namen zonder #] onder voorbehoud worden genoemd, al heb ik 

ze gecheckt op de NGF website en zouden ze dus correct en up-to-date moeten zijn. 

 

 

Nr was   jan. 2010 8 augustus 15 oktober 

1 1 Arthur Echter  7,4 8,0 7,6 

2 - Mbugua Gitau # - - 8,7 

3 2 Manuel Soudant  9,4 9,7 9,4 

4 3 Erik Trommelen # 10,4 10,7 10,9 

5 5 Patrick van der Hart 14,0 12,8 12,0 

6 6 Jan  van Braam  13,1 13,0 12,5 

7 4 Ger van Velzen # 12,0 12,4 12,6 

8 9 Hellen Boot 17,3 13,4 13,2 

9 7 Rob Baardolf 12,7 13,1 13,2 

10 8 Chris Swan # 14,7 13,3 13,4 

11 11 Haris Djojosepoetro # 14,3 14,8 14,1 

12 10 Arend Reinink 14,3 14,3 14,7 

13 11 Dieuwertje FijnvanDraat 17,8 14,8 14,8 

14 13 Annemarie Kiene 15,2 15,4 15,9 

15 14 Martin Scholten 15,7 16,1 16,3 

16 15 Ineke van den Dries # 17,4 16,3 16,5 

17 17 John  Kiene 16,4 16,5 16,5 

18 16 Bim Pannenborg 17,9 16,5 16,9 

19 18 Graham Rudrum  17,0 17,0 17,0 

20 20 Ton Hogenes 17,6 17,7 17,2 

 

Weinig opvallende verschuivingen deze keer. Uiteraard is iedereen behalve Arthur een plekje gezakt doordat 

Mbugua ertussen is gekomen op de tweede plaats. Tengevolge daarvan is Erik Khoe met handicap 17,7 uit de 

top-20 gezakt. Dat vind ik overigens wel vermeldenswaard: toen ik een paar jaar geleden het publiceren van de 

hcp top-20 weer oppakte stond iedereen met een handicap onder de 20 in die top, maar nu moet je dus al een 

handicap lager dan 17,5 hebben om een plaatsje in de top-20 te veroveren. We gaan vooruit! 

 

Paula van Schaik 
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Gentlemen’s Cup 2010 
 

 

De 2010 aflevering van de Gentlemen‟s Cup (GC) vond plaats op zaterdag 9 oktober op de baan van Het Rijk 
van Nunspeet. Deze (men only) wedstrijd wordt elke jaar door Het Rijk georganiseerd; dit jaar was het voor de 
5

e
 keer. 

 

Gezien het feit dat er weinig “gentlemen” binnen onze clubje zijn, is het niet verbazend dat er niet veel over 
deze wedstrijd bekend is binnen AGV Shell. Dus voor de 4

e
 keer trad Chris op namens onze vereniging, deze 

keer (voor de 2
de

 keer) vergezeld door Rob B. te Voorschoten. Reguliere GC speler, Haris, kon helaas niet 
meedoen wegens andere verplichtingen, namelijk het (rampzalig?) weekend in Duitsland. Om dezelfde reden 
ook miste Erik de wedstrijd, maar dat is niet zo erg gezien het feit dat de AGV-GC ballotage commissie hem 
nog niet had goedgekeurd voor deze uitdaging. 

 

Dus rond negen uur stond Rob en z‟n Saab voor de deur van Chris in Diemen. Geen koffie, meteen weg; we 
drinken koffie daar. Bij aankomst op Het Rijk gingen we ons aanmelden waar we hartelijk begroet werden. 
We mochten een polo uitzoeken (elk jaar een andere kleur) en kregen een lunchpakket en koffie met gebak. De 
spelvorm is Stableford met ¾ handicap berekening, dus niet makkelijk, en shotgun start. Na inslaan en 
inputten(?) liepen we naar hole 3 waar wij moesten beginnen. De 4-bal flight was compleet gemaakt met twee 
heel aardig heren van De Houtrak, beide met zeer lage (6 of zo) handicaps. Maar geen kapsones, iedereen was 
in een goede stemming, het was schitterend weer en we wilden gewoon genieten van een dagje uit.  

 

Zoals is bekend, is Nunspeet  een hele smalle baan dus het maakt niet zoveel uit of je ver kan slaan, zo lang je 
slag maar nauwkeurig door het midden van de fairway gaat. Nou, de drie long-hitters in de flight hebben goed 
gebruik van alle kanten van de baan gemaakt. Zoeken, zoeken, zoeken – je weet hoe het gaat. Wat dat betreft 
had Chris een voordeel met z‟n beperkte slag lengte en dus bleef genieten van de zon midden in de fairway, 
behalve op de “sand” hole waar hij flink in de problemen raakte. Never mind, it‟s only a game! Uiteindelijk 
had Chris 22 punten, en Rob een paar minder. We hebben allebei genoten van het spel en met de andere twee 
heren goed kunnen opschieten en lachen. 

 

Na afloop was het spullen opbergen, douchen, omkleden (jasje ,dasje) en als gentlemen naar boven voor het 
gebruikelijke feest. Dit jaar stond de kok grote scampi‟s te bakken en daarnaast waren alle soorten ham, kaas 
en paté‟s (heerlijk reepaté). We hadden consumptiebonnen voor de drankjes maar je kon ook twee soorten port 
proeven. Helaas dit jaar geen whisky proeven of de dame met de handgerolde sigaren, maar je kan niet alles 
hebben. We waren aan tafel door onze flightgenoten vergezeld en ook met nog vier heren van De Houtrak, die 
waren duidelijk bezig met een gezellige dagje op stap. 

 

Dit jaar was de hoofdprijs met 34 punten gewonnen. 31 punten was tweede beste score. En toen was de feest 
van 2010 voorbij. Maar nog één klus voor vertrek – een polo voor Haris meenemen!. Geen probleem, was zo 
geregeld – afscheid genomen, tot ziens in 2011, de organisatoren bedanken en richting huiswaarts gereden. 
Onderweg naar Diemen hebben we Haris gebeld om te laten weten wat hij gemist had (volgens Rob was de 
80-jarige paaldanseres het toppunt van de avond  voor hem). Hoe verzint hij het????? 

 

De volgende dag vertrok Chris en Wilma naar Oostenrijk waar ze o.a. in de Tirol hebben gegolft. Maar dat is 
een andere verhaal. 

 

De Fijnproevers 
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Uitslag wedstrijd Welderen, 1 oktober 2010 
          

    

TeeTime Cup 

 

Stableford 

 

PinHigh 

 

  1 Velzen, Ger van 29 29 

  2 Reinink, Arend 29 29 

  3 Baardolf, Rob 28 28 

  4 Duran, Ingrid 28 28 

  5 Hulst, Cock van der 27 27 

  6 Witteloostuijn, Hans van 27 27 

  7 Vermeij, Willem 26 26 

  8 Eems, Jaap van der 26 26 

  9 Echter, Arthur 25 25 

  10 Trommelen, Erik 24 24 

  11 Groot, Casper de 24 24 

  12 Postema, Adri  24 24 

  13 Heezius, Yvonne 24 24 

  14 Gitau, Mbugua 23 23 

  15 Heezius, Rob 23 23 

  16 Scholten, Tiny 22 22 

  17 Bakkum, Jaap 22 22 

  18 Djojosepoetro, Haris 21 21 

  19 Dries, Ineke van den 21 21 

  20 Koppes, Margareth 21 21 

  21 Born, Ico van den 21 21 

  22 Iperen, Roel van 21 21 

  23 Scholten, Martin 20 20 

  24 Bodt, Duco 19 19 

  25 Seters, Jan Peter van 19 19 

  26 Smits, Hans 18 18 

  27 Visser, Hans 18 18 

  28 Schaik, Paula van 18 18 

  29 Elderen, Els van 18 18 

  30 Hart, Patrick van der 17 17 

  31 Berkenhagen, Fred 17 17 

  32 Vermeij, Elly 17 17 

  33 Huysen, Wim 17 17 

  34 Postema, Patricia 16 16 

  35 Snoeks, Astrid 16 16 

  36 Schaik, Jan van 16 16 

  37 Whincup, Chris 16 16 

  38 Veen, Ben  in 't 16 16 

  39 Braam, Jan van 15 15 

  40 Snoeks, Jan 15 15 

  41 Hendriks, Liesbeth 14 14 
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  42 Boelhouwer, Rob 14 14 

  43 Smit, André 12 12 

  44 Elderen, Bert van 12 12 

  45 Kil, Ria 11 11 

  46 Wingerden, Bob van 11 11 

  47 Kil, Piet 9 9 

  48 Huysen, Ria 8 8 

  49 Schmidt, Marion 8 8 

  50 Whincup, Wilma 7 7 

  51 Kampschoer, Wilma 7 7 

  52 Seters, Ria van DNF   

 

 

CSA = REDUCTION ONLY   

     

          

Beste bruto score 1 Echter, Arthur 92   

(Jelle Kars trofee) 2 Velzen, Ger van 92   

  3 Baardolf, Rob 94   

          

Birdies Echter, Arthur 1   

  Scholten, Martin 1   

          

Neary Reinink, Arend     

          

Longest drive dames Heezius, Yvonne     

Longest drive heren Trommelen, Erik 

 

    

 

 

 

 

 


