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From Out of Bounds 

De Laatste 

Na 10 jaar als voorzitter en 

schrijver van „From Out of 

Bounds‟, zal ik volgend jaar 

maart de voorzittershamer en 

de column van de Tee-Time 

overdragen aan een nieuwe 

voorzitter.  
 

De uitdaging die ik mijzelf heb 

gegeven bij het schrijven van 

de columns, was om met het 

onderwerp een draai te maken 

en weer terug te keren naar het 

golfspel. Ik hoop/denk dat mij 

dat niet alleen als schrijver, 

maar ook als voorzitter is 

gelukt.  

 

Vertrokken we 6 jaar geleden 

van Waterland naar golfbaan 

de Hoge Dijk, draaien we de 

boel volgend jaar weer terug 

naar Waterland (golfbaan 

Amsterdam). Het schept 

helderheid en zekerheid als er 

een consistente lijn in iemands 

persoonlijkheid valt te 

bespeuren. 
 

Het schrijven van de columns 

in de Tee-Time heeft mij veel 

plezier gegeven. Ik werd 

zowaar enthousiast als ik weer 

een e-mail kreeg om een 

FOOB in te leveren.  

 

Ik moet constateren dat 

gaandeweg de verhalen steeds 

persoonlijker werden. Dat uitte 

zich bijvoorbeeld in het 

beschrijven van mijn 

puberende zus, de social media 

van mijn dochter en mijn 

voorliefde voor achtbanen.  

Als je dit ook allemaal gelezen 

hebt dan bewonder ik je voor 

je doorzettingsvermogen. 
 

Vele verhalen kwamen tot 

stand door te reizen. Een 

opgewonden taxichauffeur in 

Moskou, een 12 jarig rotjoch 

op de golfbaan in Doha Qatar, 

zes uur zwoegen met klanten 

op de Belfry of geld geven aan 

een semi-hulpbehoevende in 

Parijs, bleken zomaar dankbare 

onderwerpen om over te 

schrijven.  

Uitvergroten helpt dan om de 

komische noot te vinden. Maar 

Donovan Tillicoat was echt 

een 12 jarig rotjoch, daar was 

uitvergroten volslagen 

overbodig.  
 

Het proces hoe zo‟n column tot 

stand kwam was ook 

interessant. Het beste resultaat 

werd behaald als zowel de kop 

als de staart gezamenlijk 

aanklopten. De kop was het 

onderwerp en de staart de link 

met het golfspel. Strijd tussen 

de seksen (gescheiden tee 

boxen), flightgenoot te water 

(bord „gevaarlijk terrein‟), de 

vroegtijdige dood van 

excentriekelingen (John Daly), 

Clinton ramt toeschouwer met 

driver (flaters op de golfbaan), 
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hoe hou je de seks levendig 

(maximaal 5 minuten zoek 

tijd), is een greep uit een 

geslaagde kop-staart botsing. 
 

Wie de volgende verteller 

wordt is nog onbekend. Maar 

heb je literaire aspiraties, 

wordt dan voorzitter en ga dan 

„vol op het orgel‟.  

Meld je aan en doe mee! 
 

Ik hoop dat ik met mijn 

verhalen jullie af en toe een 

leuk moment heb bezorgd.  

Tot later en … 

Veel genoegen met het leukste 

spelletje dat er is. 

 

 

 

 

Erik Trommelen

 

 

Lefties kampioenschap 

 

Bij uitstekend golfweer werd op zaterdag 24 september voor de 23
e
 keer door 71 lefties vanuit het gehele land 

op de baan van de Twentsche Golfclub gestreden om de titel van de “Beste Lefty van Nederland. De baan lag 

er fantastisch bij met voor Nederlandse begrippen snelle greens (8 op de stimp). 

Uw lefty vertegenwoordiger werd met 37 punten 6
e
 van Nederland! 

 

 

 
 

 

Groeten, 

Rob, Lefty 
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Handicap Top-20  
overzicht 2011, eindstand (2 oktober) 

 
Het golfseizoen is voor AGV al weer voorbij, dus bij deze de eindstand van de handicap top-20 van 2011. 

Leden met een andere homeclub lopen misschien nog wel een Q-kaartje, maar als dat gevolgen heeft zal 

dat vanzelf blijken bij de beginstand van 2012.  

Zoals altijd: de handicaps van de leden met een andere homeclub dan AGV [de namen zonder #] geef ik 

onder voorbehoud, al zijn ze zijn gecheckt op de NGF website.  
 

Nr was   27 januari 8 augustus 2 oktober  

1 1 Arthur Echter    7,8 7,9    7,3 

2 2 Mbugua Gitau #   8,7 9,0    9,1 

3 3 Hellen Boot 10,3 10,8  11,0 

4 4 Erik Trommelen # 10,9 11,8  11,8 * 

5 6 Ger van Velzen # 12,6 12,8  12,0 

6 5 Patrick van der Hart 12,0 12,0  12,4 

7 8 Chris Swan # 13,4 13,5  13,7 

8 7 Rob Baardolf 13,3 13,8  13,9 

9 9 Haris Djojosepoetro # 13,8 14,2  14,2 

10 10 Dieuwertje FijnvanDraat 14,8 14,3  14,8 

11 11 Arend Reinink 14,9 14,9  15,1 

 15 Ton Hogenes 17,2 15,4  15,1 

13 20 Adri Postema 19,5 17,2  16,1 

14 12 Ineke van den Dries  16,5 17,2  16,6 

15 14 Bim Pannenborg 17,2 17,5  16,8 

16 16 Martin Scholten 18,3 18,4  17,0 

 13 Graham  Rudrum 17,0 17,0  17,0 

18 19 Huub  Dries 19,0 17,6  17,5 

19 - Ingrid Duran 23,1 17,5  17,7 

20 17 Fred  Berkenhagen # 18,3 18,4  18,4 

 18 Casper de Groot 18,4 18,4  18,4 

       

 
Voor de verandering staat nu in de kolom “was” de positie aan het begin van het seizoen, i.p.v. die van de vorige 

publicatie (augustus). Dan wordt duidelijk dat er in de top-10 nauwelijks beweging zit, behalve dat er soms van 

plaats wordt gewisseld (Patrick en Ger, Chris en Rob). Maar in de onderste helft gebeurt wat meer. Opvallend is 

dat wie z'n handicap niet verbetert het risico loopt uit de top-20 te verdwijnen: Graham zakt van 13 naar 16, en 

Fred en Casper bungelen nog net op de 20ste plek, maar hoe lang nog? Zelfs met handicapverbetering valt het 

niet mee je plekje vast te houden, kijk maar naar Bim en Martin. Ton en Adri daarentegen hebben de goede vorm 

gedurende het hele seizoen vast weten te houden en zijn met mooie handicap verbeteringen aardig wat plaatsjes 

gestegen. 

 

* Nagekomen bericht: Twee weken nadat deze “eindstand” was opgemaakt, kreeg ik te horen dat Erik nog een 

geweldige Q-kaart had gelopen, en daarmee z'n handicap wist te verbeteren naar 10,4! Een knappe prestatie zo 

aan het eind van het seizoen. Hier op mijn thuisbaan (Zeewolde) zijn de condities de laatste weken hopeloos, 

waardoor er bijna geen scores gemaakt worden hoger dan 36 Stfd-punten. 

 

Paula van Schaik 
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In memoriam: Piet Kil  
(uitgesproken door Erik Trommelen op de crematie van Piet) 

 

 

 
 

 

Lieve Piet, 

 

Ik sta hier als voorzitter van de Amsterdamse Golfvereniging Shell, maar ik sta hier nog veel meer als 

golfvriend. 

 

Piet, als wij op de golfbaan staan en we slaan onze golfbal links het bos in of rechts de sloot in, dan 

doen we erg ons best om dat ene woordje niet uit te spreken, maar ik voel me nu vrij genoeg om te 

zeggen dat het ronduit „klote‟ is. 

Wat jou is overkomen valt maar moeilijk te bevatten. In een tijdsbestek van 3 maanden, is de aanval 

ingezet, zijn jouw eigen troepen verslagen en kon je niets anders dan je overgeven aan je eigen 

eindigheid. Als amateur astronoom heb je vast stilgestaan bij alle grenzen en beperkingen die het 

universum kent. 

 

Piet, op de golfbaan komt het voor dat mensen worden getypeerd. Als iemand niet vooruit te branden 

is, dan is het al snel „een slak‟, als iemand vrolijk zijn bal met een boog naar links slaat „een happy 

hooker‟ en we hebben zelfs een Henk en Ingrid in onze vereniging. Om jou te typeren op de golfbaan 

is niet eenvoudig. Maar als ik een poging doe, dan kom ik uit bij een gepensioneerde Ninja met een 

prettige babbel, dwz kleine, vastberaden bewegingen, maar wel constant blijven lullen. 

Vooral op hole 19, in het clubhuis, kon je moeiteloos, met een grote grijns op je gezicht, alle registers 

opentrekken. Je was leuk, onderhoudend, gevat en je had een goed gevoel voor de menselijke maat. Je 

had het vermogen om met je ondeugende pretogen iedereen op het juiste moment van dienst te zijn. 

 

Ik heb je wel eens horen zeggen dat je niet uitblinkt in het hebben van een mening. Maar Piet, een 

mening wordt niet noodzakelijkerwijs altijd uitgedrukt met woorden. Daden, geven net zoveel, of doen 

zelfs meer recht, aan het uitdrukken van een mening. Jouw hulp in onze club, in de 

wedstrijdcommissie, het maken en vormgeven van ons clubblad, de Tee Time, laat zien dat je wel 

degelijk een mening over kwaliteit had. 

 

Piet, in de golfsport heb je vooral te maken met een handicap. Ik heb nooit het gevoel gehad dat jij 

zwaar gebukt ging onder jouw handicap. Als ik mij niet vergis heb ik je wel eens horen zeggen dat 

jouw grootste handicap in golf was: „hoe hou ik het recht en hoe krijg ik het omhoog‟. 
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Maar je hebt laten zien dat je alles onder controle had, want in 2008 ben je winnaar geworden van de 

Big Wood trofee en een wedstrijd winnen is niet iedereen gegeven. Ik ben daarom zeer verheugd dat 

jouw naam ook letterlijk gegraveerd staat in de historie van onze vereniging. 

 

Lieve Piet, het is gewoon niet eerlijk. We moeten veel te vroeg afscheid van je nemen. De 

golfvereniging zal je missen, ik zal je missen. 

We zullen er voor zorgen dat de golfclubs bij de rest van de familie Kil niet in de meterkast eindigen. 

 

Lieve Ria, Reinoud en Angel, namens de golfvereniging veel sterkte toegewenst voor de komende tijd. 

 

Erik Trommelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededeling van de penningmeester 
  

Om de financiële situatie van AGV controleerbaar te krijgen en te houden in en na 2013 zal het nodig 

zijn om de contributies in één keer te innen 

Als overgangsmaatregel zal ik in 2012 de contributies in twee keer innen (januari+juli)  -  ik neem aan 

dat niemand hier bezwaar tegen heeft 

  

Roel van Iperen 

  

AGV SHELL Penningmeester 

Zonnebloem 52 

2317LM Leiden 

T: 0715224989 

M: 0610436384 
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Eindstand Pin High klassement 2011 Top 20 

 
    Totals 

    (7 beste) 

      

1 Ingrid Duran 234 

2 Marijke van Mossel 232 

3 Tiny Scholten 229 

4 Duco Bodt 225 

5 Adri  Postema 219 

6 Ineke van den Dries 217 

7 Henk de Wit 215 

8 Arthur Echter 214 

9 Peter Burgman 211 

10 Martin Scholten 210 

11 Cock van der Hulst 209 

12 Ger van Velzen 209 

13 Yvonne Heezius 201 

14 Rob Heezius 200 

15 Hans Smits 198 

16 Elly Vermeij 196 

17 Richtje van der Velde 195 

18 Haris Djojosepoetro 194 

19 Willem Vermeij 191 

20 Erik Trommelen 191 

 

 
 

Ingrid Duran in 2011 de winnares van 

zowel het Pin High Klassement als de 

matchplay competitie krijgt de Henry 

Kuyper trofee uitgereikt door 

wedstrijdcommissievoorzitter Patrick van 

der Hart. 
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Duco Bodt ontvangt de Adèle Scholten trofee. Deze trofee, die oorspronkelijk wordt 

uitgereikt aan de beste dame van het Pin High klassement, werd dit jaar aan Duco 

geschonken omdat de eerste drie plekken van het klassement werden bezet door vrouwen. 

Duco was in 2011 de beste mannelijke speler in het klassement. 

Laatste Tee-Time van 2011 
 

De laatste Tee-Time van dit jaar.  Wij wensen je een fijne winter en hopen je begin volgend jaar 

weer in goede gezondheid op de Nederlandse golfbanen tegen te komen.  

Met ingang van de volgende Tee-Time zal Marion Schmidt het redactiestokje overnemen. 

 


