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======================
Uw verslagen, reisverhalen,
overzichten, avonturen, roddels,
kortom: uw kopij is van harte
welkom bij de redactie.

A

ls kind heb je daar last
van, omdat je domweg
weinig woorden kent.
Sta je als puber quasi
geïnteresseerd naar iemand te
luisteren, hoor je ineens : „
…in volledig
communicatiegeoriënteerde
informatiemodellering geldt
namelijk de regel, dat er in een
existentie postulerende
feittype-expressie voor zeker
objecttype geen objecttype
expressie voor het zelfde
objecttype mag voorkomen‟.
Nou, hou het dan nog maar
droog.
Mooie moeilijke woorden
geven een zin cachet en verleent de eigenaar van de zin
een mate van eruditie. Zelfs
een eenvoudige handeling
klinkt dan als poëzie. „Beste
confrère, uw royale geste ter
overhandiging van de confiture
is mirakels gracieus‟. Klinkt
toch anders dan: „Hé pik, geef
de jam eens even door‟.
Wij maakten daar vroeger ook
een spelletje van. Wij zeiden
dan tegen elkaar:

„Mag ik van jou, van de moeilijke woorden, een: Aquaduct‟?
„Nee, die heb ik niet. Ik heb
wel een „Caleidoscoop‟ voor
je.
Zo wisselden we de moeilijke
woorden uit, waarbij het voor
kwam dat we geen idee hadden
waar ons gesprek over ging.
Er zijn ook woorden die nu
iedereen kent, maar waar ik
enige jaren geleden nog nooit
van had gehoord. Eén zo‟n
woord is „tsunami‟. Het klinkt
als een in hete olie gebakken
garnaal met een krokant laagje
van suiker op een bedje van
Fukushima zeewier afgeblust
met een gele mint saus. Maar
in werkelijkheid is het de TGV
van de oceaan.
Het leukste woord, waarvan ik
geen idee had wat het was en
waar ik direct een grote glimlach bij kreeg, was „stamppoemper‟. Nu ben ik standaard
uitgerust met een levendige
fantasie, waarbij de appel „a
dirty mind is a joy forever‟ niet
ver van de boom is gevallen.
De „stamppoemper‟ ging dan
ook volledig met me op de
loop.
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Toen ik eenmaal wist wat het was, was de opluchting groot en kon ik de „stamppoemper‟
eindelijk een plek geven.
Een „Mcilroytje‟ is de nieuwste aanwinst in mijn vocabulaire. Ik verwacht dat van Dale deze
nog niet heeft opgepikt, maar bij golfers is ie nu al zeer populair. Het betekent zoiets als: als
je denkt dat het lukt en je bent er bijna, dan verkloot je het op majestueuze wijze, hang je
huilend op je driver en ben je de grootste schlemiel van het deelnemersveld. Wees eerlijk, wie
is daar niet geweest.
Geen idee waar ik het over heb? Dan heb je de eerste klassieker van het jaar gemist, waarbij
Rory Mcilroy de groene blazer in drie holes overboord wist te gooien. Geen „stamppoemper‟
die daar bij helpt.
Veel genoegen met het leukste spelletje dat er is.

Erik Trommelen

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

Aanrijding op parkeerplaats Hoge Dijk
Donderdag 7 april is er een auto opgereden tegen een huurauto (van GreenWheels) tijdens de
ZAC (ca. 18.30 uur). Er waren geen blessures maar de huurauto kreeg een deuk op de
achterbumper bijrijderszijde. De chauffeur is weggereden zonder melding. Een derde persoon
heeft details opgeschreven in een briefje en deze geplaatst op de voorruit van de huurauto. De
politie heeft de details over de andere auto gezocht in zijn database maar vond geen
informatie.
Een incidentformulier is hiervan gemaakt en doorgestuurd naar de Manager van de Hoge
Dijk.
Reactie:
Vervelend om te horen. Gelukkig komt dit weinig voor. We hebben contact met de
buurtrechercheur maar ik betwijfel of hij hier veel mee kan.
Het is nu te lang geleden om te kijken of er op onze video nog wat staat. We hebben een
aantal camera’s hangen maar in alle eerlijkheid kunnen we daar ook niet vaak wat mee.
Graag een mogelijk volgend incident z.s.m. melden.
Ook dit soort incidenten blijven melden, wellicht niet direct een oplossing maar wel extra
aandacht hiervoor.
Groeten, Rob Heezius
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Vossejacht 2011
Beste AGV- golfers,
Als winnaar van de vossenjacht vorig jaar in Heereveen, is het dit jaar mijn beurt om de
vossenjacht 2011 te organiseren en een nieuwe vos na afloop te huldigen,
De vossenjacht 2011 zal dit jaar op zaterdag 9 juli gespeeld gaan worden op Golfclub
Martensplek. Deze golfbaan ligt in Tiendeveen (bij Hoogeveen) midden in een mooi bosen vennengebied.

Adres:
Golfbaan Martensplek
www.martensplek.nl
Haarweg 22
7936 TP Tiendeveen

De starttijd is vanaf 12.30 op hole 1 en hole 10 . Vooraf is er koffie met Drentse
krentenwegge.
Na afloop is er een zomers buffet (3-gangen) en natuurlijk de huldiging van de nieuwe vos.
De prijs voor dit alles is : € 57,50 pp.

Er is mogelijkheid om te overnachting bij de golfbaan in het gastvrije drie-sterren
familiehotel "Martensplek" in Drenthe. Dit ligt aan de vlakbij de natuurgebieden Mantingerzand (66ha) - Hullenzand (25gha) - Lentsche Veen (46ha) en Martensplek (38ha)
behorend tot de laatste woeste gronden van Drenthe (www.hotelmartensplek.nl). Wacht niet
te lang, want het aantal kamers is beperkt en het is hoogseizoen.
Naast fietsen en wandelen kunnen de fanatieke golfers natuurlijk ook nog een balletje
slaan op de golfbaan de Gelperberg in Aalden of de Semslanden in Gasselternijveen. Of, voor
het Martin Kaymer effect, ga eens golfen over de grens in Golfpark Gut Düneburg in Haren
(Ems) of Golfbaan Gutshof in Papenburg. Kortom, voor een "weekendje weg" zijn er volop
mogelijkheden,
Aanmelden zo spoedig mogelijk per email: koppes27@zonnet.nl
met vriendelijke groet
Margareth Koppes
Parallelweg 71
9756 CC Glimmen
koppes27@zonnet.nl
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Shell Houston Open Golf Tournament
Als je toch naar Houston moet (Shell Research Center Houston) en het weekend daarvoor speelt een
van je favorieten dan zorg je ervoor dat je erbij bent. Op zondag 3 april samen met 4 collega‟s
kaarten geregeld en op naar de Redstone Golf Club. Leuk om samen met 40.000 overige
toeschouwers het spektakel van afstand te zien. Phil Mickelson won glansrijk met -20 slagen ten
opzichte van de baan en 4 slagen voor zijn belagers.
Met een prijzengeld van meer dan 5 miljoen dollar voor het Shell Houston Open is het voor de AGV
SHELL zaak de sponsor voor Amsterdam te strikken voor het Shell Amsterdam Open.
Groeten, Rob Heezius

Helaas mocht het fototoestel niet de baan in en
moest nevenstaande foto van het internet
worden geplukt.

Dank
Na de operatie van mijn heup bracht de familie Kil namens de golf vereniging mij een prachtig
boeket bloemen.
Hiervoor mijn dank en tot het nieuwe seizoen.
Ria Huijsen
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Handicap Top-20 overzicht 2011, de beginstand
Het is eind januari, de ledenlijst is bijgewerkt, de eindejaarscorrectie voor de handicaps heeft
plaatsgevonden, dus het is tijd om de beginstand van de handicap top-20 voor het seizoen 2011 op te
maken. En er is heel wat veranderd, zowel wat betreft het leden-bestand als de volgorde in de lijst.
Voor de goede orde meld ik 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 correct en up-to-date moeten zijn.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

was
1
2
8
4
5
7
9
10
11
13
12
16
19
18
20
15
-

Arthur
Mbugua
Hellen
Erik
Patrick
Ger
Rob
Chris
Haris
Dieuwertje
Arend
Ineke
Graham
Bim
Ton
Martin
Fred
Casper
Huub
Adri
Patricia

Echter
Gitau #
Boot
Trommelen #
van der Hart
van Velzen #
Baardolf
Swan #
Djojosepoetro #
FijnvanDraat
Reinink
van den Dries #
Rudrum
Pannenborg
Hogenes
Scholten
Berkenhagen #
de Groot
Dries
Postema
Postema

15 oktober '10
7,6
8,7
12,3
10,9
12,0
12,6
13,2
13,4
14,1
14,8
14,7
16,5
17,0
16,9
17,2
16,3

27 januari
7,8
8,7
10,3
10,9
12,0
12,6
13,3
13,4
13,8
14,8
14,9
16,5
17,0
17,2
17,2
18,3
18,3
18,4
19,0
19,5
19,8

Om te beginnen maar even de opvallende wijzigingen in de namen, of liever de verdwenen namen.
Manuel Soudant (de nummer 3 van de laatste lijst), en de drie “Purmerenders” (Annemarie Kiene –
nr. 14, John Kiene – nr. 17 en Jan van Braam – nr. 6) hebben hun lidmaatschap opgezegd dus die
zien we niet terug in de lijst van 2011. Daardoor komen er uiteraard vier nieuwe namen bij, en zijn
we weer terug bij de situatie van een paar jaar geleden: iedereen met een handicap onder de 20 staat
nu weer in deze lijst (ja, ik heb er maar 21 plaatsen van gemaakt, omdat die hcp 20 zo'n mooie grens
is).
Heel opvallend is de enorme stijging van Hellen Boot: die begon vorig seizoen met hcp 17,3 op
plaats 15, en heeft maar liefst 7 punten van haar handicap af weten halen waardoor ze het nieuwe
seizoen begint in de top-3! Gefeliciteerd Hellen, heel knap!
Net onder de scheidingslijn van hcp 20 staan aardig wat dames (Astrid Snoeks, Joke Driessen,
Yvonne Heezius, en ietsje verder Elly Vermeij en Ingrid Duran), misschien lukt het (één van) hen
wel om komend seizoen door te stoten naar de top-20.
Een beetje onderlinge competitie kan geen kwaad, maar het belangrijkste blijft toch dat we plezier
beleven aan het spelletje. Ik wens iedereen dus een goed en plezierig seizoen toe, en tot ziens op de
baan!
Paula van Schaik
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Uitslag (excl. CSA correctie)
Prise d'eau (Blaak/Leij)
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

Baroni, Daniele
Sande, Maartje van der
Heezius, Rob
Scholten, Tiny
Burgman, Peter
Duran, Ingrid
Mossel, Marijke van
Reinink, Arend
Postema, Adri
Heezius, Yvonne
Bodt, Duco
Seters, Jan Peter van
Dries, Ineke van den
Hogenes, Ton
Hulst, Cock van der
Vermeij, Willem
Wit, Henk de
Kil, Ria
Baardolf, Rob
Hart, Diewertje van der
Smits, Hans
Dries, Miriam
Schaik, Paula van
Boot, Hellen
Mooij, Willem
Berkenhagen, Fred
Postema, Patricia
Velde, Richtje van der
Retterath, Rufus
Bakkum, Jaap
Wingerden, Bob van
Hogenes, Gerda
Trommelen, Erik
Velzen, Ger van
Snoeks, Astrid
Kil, Piet
Whincup, Chris
Schaik, Jan van
Djojosepoetro, Haris
Dries, Huub
Kronemeijer, Jisk
Roelofszen, Dennis
Elderen, Els van
Snoeks, Jan
Hart, Patrick van der
Smit, André

11-apr-11
Stableford
40
40
38
37
35
35
34
33
33
33
33
32
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
29
29
28
28
28
28
28
28
27
26
26
25
25
25
24
23
23
23
22
21
20
19
18

Pin High
40
40
38
37
35
35
34
33
33
33
33
32
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
29
29
28
28
28
28
28
28
27
26
26
25
25
25
24
23
23
23
22
21
20
19
18
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47
48
49
50
51
52
53

Gaans, Pauline van
Wit, Yvonne de
Seters, Ria van
Scholten, Martin
Baarslag, Han
Whincup, Wilma
Schmidt, Marion

18
18
17
16
16
15
15

18
18
17
16
16
15
15

CSA = +1
Beste Bruto Score
Baardolf, Rob
Trommelen, Erik
Dries, Ineke van den

92
94
95

Birdies
Baroni, Daniele
Heezius, Rob
Postema, Adri
Hulst, Cock van der
Smits, Hans
Boot, Hellen
Velde, Richtje van der

1
1
1
1
1
1
1

Longest heren
Longest dames

Postema, Adri
Hart, Diewertje van der

Neary

Heezius, Rob

Nieuwe leden
Bij het ingaan van het nieuwe jaar hebben een aantal leden ons verlaten.
Maar gelukkig hebben we ook een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen:











Harald Mulder
Daniele Baroni
Richard Sargeant
Maartje Van der Sande
Marco de Jong
May Slapak
Floris Sjer
Jan van Ogtrop
Jadgish Rao
Henk Stichter

Alle nieuwe leden wensen wij veel plezier met het “leukste spelletje dat er is”.
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Uitnodiging
S(R)TCA Beker
Vrijdag 27 mei Naarderbos
Op vrijdag 27 mei vanaf 11.00 uur wordt gespeeld om de s(r)tca beker.
Leden die in het bezit zijn van een GVB/EGA handicap kunnen zich aanmelden voor deze wedstrijd.
Kosten voor deelname 5 euro, te voldoen bij de start.
Het maximale aantal deelnemers voor deze wedstrijd is 55 op volgorde van binnenkomst.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk maandag 16 mei bij: Martin Scholten
(martinusscholten@gmail.com)

Wist U Dat






















Bij de ledenvergadering onze voorzitter ALWEER geen mop had,
straks draait het er nog op uit dat PeeWee de moppen op zich moet gaan nemen (!!)
dat zal toch niet nodig zijn, hoop ik !!
We hebben daar ook gehoord dat de zichtbaarheid van Shell groter moet worden:
misschien moeten we de AGV vlag weer maar eens opzoeken ?
We intussen weer de eerste wedstrijd van het seizoen achter de rug hebben
met weer eens een prachtige zonnige warme dag.
Waar ook weer een en ander gebeurde:
zoals sommigen die plat op de buik de bal uit een konijnenpijp probeerden te vissen (of het
lukte is niet bekend, PeeWee kon niet eens zien wie het waren).
Er was dit jaar weer geen Schrobbelaer op de teebox van 10,
zelfs geen kadootjes bij de afslag op teebox 1.
Er werd trouwens (weer eens) gesuggereerd dat we STRENGE straffen op langzaam spel
moeten krijgen.
Trouwens: zit Ria tegenwoordig nou ook al in de wedstrijdcommissie ?
ze zat in Tilburg in ieder geval al aardig scores te verwerken.
Patrick vermeldde eerst niet de birdie van Richtje:
hij heeft waarschijnlijk niet geweten of het een vd Velde of een Kronemeijer was.
We op onze clubavond in de VIP ruimte van Hoge Dijk mochten eten;
en onze voorzitter was er niet eens bij.
Dat dit een totaal ander uitzicht over de baan geeft.
Er een onderonsje was tussen de "oude" en de "nieuwe" secretaris
En dat nu echt alles is overgedragen aan de nieuwe secretaris.

PeeWee

Tee-Time Nr. 172
Pagina 8

