
 

 Tee-Time Nr. 178 
Pagina  1 

                 

mei 2012  nr. 178

 

Next to the Tee Box 

De Eerste 

Na 10 jaar op deze plaats een „From Out of Bounds‟ van Erik Trommelen 
gevonden te hebben, die in die 10 jaren het schrijven van de column tot 
werkelijk literaire hoogte gebracht heeft (ISBN 978-90-9025057-1), zal 
het denk ik wel even wennen zijn aan een nieuwe schrijver en voorzitter. 
Om de wijziging wat duidelijker aan te geven heb ik dan ook de titel van 
dit stuk aangepast, natuurlijk met de stille hoop dat Erik op vrijwillige 
basis doorgaat met het schrijven van FOOB bijdragen (en ook om 
mogelijk inbreuk op auteursrecht te voorkomen). 
 
Zoals bij velen bekend, heb ik tijdens de goedbezochte ledenvergadering 
van 15 maart jl. de voorzittershamer (of eigenlijk ‘wood’) overgenomen 
van Erik. Niet omdat Erik er genoeg van had (of de club genoeg van 
Erik), maar omdat het in de nogal onduidelijke verdere toekomst 
belangrijk zou kunnen zijn om bestuursleden te hebben die nog in 
actieve dienst bij Shell zijn. Het hebben van korte lijnen tussen AGV 
bestuur en Shell/Activia zal ons hopelijk helpen de toekomst van onze 
club vorm te blijven geven zoals we dat graag willen.  
 
Maar laat ik me eerst even voorstellen: Henk de Wit, 55 jaar, getrouwd 

met Yvonne (ook actief AGV lid) en ‘al’ 32 jaar als researcher werkzaam 
in KSLA/SRTCA/STCA. Of ik ook de 10 jaar als voorzitter ga halen is dus 
niet heel waarschijnlijk, al zijn echt grote ingrepen in de 
pensioensystemen op ’t moment nogal onvoorspelbaar. 
 
Wat golf betreft ben ik nog betrekkelijke ‘nieuw’, ik heb in 2009 de GVB 
cursus in onze vereniging gevolgd (eigen teelt dus) en heb toen kunnen 

gebruikmaken van de D-status van de club door op de Abcoudebaan 
examen te doen bij Jan Snoeks en Graham Rudrum. Sindsdien heb ik 
met veel plezier aan een dozijn clubwedstrijden meegedaan (en er zelfs 
1 gewonnen!) en kijk ik steeds weer uit naar de uitnodigingen van An 
ZAC voor de donderdag. 
 
Voor mijn rol als voorzitter ben ik nog in de ‘beeldvormingfase’. Ik 

probeer te begrijpen hoe de vereniging precies functioneert en maak 
daarbij zoveel mogelijk gebruik van de ervaringen van de vorige 
bestuursleden, waarvan er gelukkig nog vele actief zijn, en van de 
diverse commissies die het lopende seizoen al op de rails hebben gezet. 
Maar ik wil ook de andere leden uitnodigen en bereiken om meningen, 
ideeën en suggesties te geven. Op die manier hoop ik een goed beeld te 
bouwen van wat er leeft in de vereniging om daarmee, samen met het 
gehele bestuur, de mogelijkheden te houden of te krijgen om een voor 
iedereen aantrekkelijke club te blijven. Met de inzet van zoveel leden die 
tijd, geld en energie investeren moet dat mogelijk zijn.  
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In een FOOB-column is het een goede gewoonte gebleken terug te keren naar het golfspel. Geen reden om 
daar nu vanaf te wijken. En het ligt wel erg voor de hand nu af te sluiten met Bubba Watson’s fameuze shot 
vanuit het bos op de laatste 10e hole tijdens de Masters.  
 
En als ik dan op internet de baan van dat beroemde shot zie: 

 

 
 
  
 
Dan denk ik eigenlijk: Was dat nou zo moeilijk? 
Zo’n shot heb ik zo vaak, ....maar meestal vanaf de afslag en meestal ligt de green heel ergens anders. 
Veel genoegen met het leukste spelletje dat er is.  
 
Henk de Wit 
 
 

Nieuwe leden 

Namens de vereniging heet ik de volgende nieuwe leden van harte welkom: 
 
Aart Jan Kaandorp 
Ben Naardin 
Justin Swain 
Henri Duijghuisen 
Wim Balk 
Julia de Vries 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd 15 maart j.l zijn te vinden op de website. 
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Handicap Top-20 overzicht 2012, beginstand 

 
Het golfseizoen is voor AGV inmiddels begonnen, dus ben ik jullie de 2012 beginstand van de handicap-top20 
schuldig. In onderstaand overzicht staan de gegevens van begin dit jaar, na de jaarlijkse 
handicapherzieningen, en voordat er alweer Q-kaarten waren ingeleverd.  
Nog altijd geldt: de handicaps van de leden met een andere homeclub dan AGV [de namen zonder #] zijn 
opgezocht op de NGF website en die geef ik dus onder voorbehoud.   
 

Nr was   2–10–2011  januari 2012  

1 1 Arthur Echter     7,3 7,1  

2 2 Mbugua Gitau #    9,1 9,1  

3 4 Erik Trommelen #   11,8  10,4  

4 5 Ger van Velzen #  12,0 12,0  

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

6 3 Hellen Boot  11,0 12,5  

7 9 Haris Djojosepoetro #  14,2 13,3  

8 7 Chris Swan #  13,7 13,7  

9 8 Rob Baardolf  13,9 13,9  

10 10 Dieuwertje van der Hart  14,8 14,8  

11 11 Arend Reinink  15,1 15,2  

12 11 Ton Hogenes  15,1 15,3  

13 13 Adri Postema  16,1 16,1  

14 14 Ineke van den Dries   16,6 16,6  

15 19 Ingrid Duran  17,7 16,7  

16 16 Martin Scholten  17,0 17,0  

16 16 Graham  Rudrum  17,0 17,0  

18 15 Bim Pannenborg  16,8 17,3  

19 - Joke  Driessen - 19,2  

20 - Richard  Sargeant - 19,8  

       

Er zijn weer wat wijzigingen in het ledenbestand opgetreden, waardoor een aantal nieuwe namen zijn 
verschenen in de top-20. Verdwenen zijn: Huub Dries, Fred Berkenhagen en Casper de Groot. 
Binnengekomen zijn Joke Driessen en Richard Sargeant.  
De top 3 bestaat nu weer helemaal uit heren, dankzij de jump van Erik nog net aan het eind van het vorige 
seizoen. Door de eindejaarscorrecties zijn er ook wat verschuivingen opgetreden.  Zo zijn Haris en Ingrid wat 
plaatsjes gestegen, maar voor Hellen en Bim was het minder leuk, die zijn wat gezakt. We wachten nu maar 
weer vol spanning af wat het komende seizoen gaat brengen. 
 
[Voor de top-6 misschien leuk om te weten (en een extra stimulans om de hcp te verbeteren?): Bij mijn 
thuisclub (Golfclub Zeewolde) wordt elk jaar in september een wedstrijd georganiseerd voor de betere 
Nederlandse amateur golfers. D.w.z voor heren met hcp van 3,0 tot 10,0, en dames van 4,0 tot 12,0 (vorig 
jaar was dat “opgerekt” tot 14,0 om wat meer dames-deelname te krijgen). Die wedstrijd heet “Zeewolde 
Cup”, zal dit jaar gehouden worden voor de heren op zaterdag 1 en voor de dames op zondag 2 september. 
Wie eventueel meer info wil kan zich tot mij wenden.] 
 
Paula van Schaik 
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Vossenjacht 2012 

Beste jagers / golfleden, 
  
De vos is ontwaakt. 
Zoals een aantal van jullie weten heb ik vorig jaar de vossenjacht gewonnen, op de baan van Martensplek. 
Ik denk dat ik een uitdagende baan heb gevonden om de jacht op mij te doen. 
 
De jacht wordt gehouden op: 

 de Zaanse Golf Club te Wijdewormer   -  zaterdag 15 september 2012. 
 
Het programma zal er zo uitzien; 
 
10.30 uur   Ontvangst met koffie en koek 
  
12.00 uur   Start 18 holes jacht 
  
17.00 uur   Einde jacht / aansluitend omkleden - douchen 
  
17.30 uur   Prijs uitreiking  
  
18.00 uur   Eventueel eten.  
  
  
De kosten voor deze jacht bedraagt: 
  
65 euro incl. koffie en luxe koek bij ontvangst en een dagschotel. 
                                              of                                                  
50 euro incl. koffie en luxe koek bij ontvangst. 
  
  
Dus meldt je aan als je de strijd wil aangaan, graag een reactie voor 5 mei 2012. 
Geef wel even op wel of niet met een dagschotel. 
  
Met een sportieve groet, 
  
Vos Willem 
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WAKE UP TROFEE 

 
Het was erg fris met veel wind en hier en daar een spatje regen, dus redelijk weer om te starten met het 
nieuwe golf seizoen. De eerste wedstrijd, de Wake Up Trofee was op vrijdag 30 maart 2012 op Prise d’Eau te 
Tilburg. Hier streden 49 toppers aan de start van de Wake Up Trofee, welke vorig jaar gewonnen was door 
Daniele Baroni.  
Na een lange rit van bijna 2 uur kom ik rond 10 uur aan in het clubhuis waar koffie en iets lekkers 
klaarstonden voor ons. Nadat ik mij gemeld had bij de Wedstrijd Commissie en het verhoogde start tarief 
betaald had, ging ik mij klaar maken voor de wedstrijd. Bij de eerste tee stond Martin al klaar met mijn kaart 
en de Marshal was ook aanwezig om alle flights op tijd te laten starten. Ik kreeg daar gelijk al een opmerking 
van de Marshal dat spijkerbroeken eigenlijk niet zijn toegestaan. Oeps, daar heb ik zelf niet bij stilgestaan, 
maar mocht gelukkig toch starten nadat ik mijn kaart met Willem Vermeij had geruild. Onze overige flight 
genoten waren Ineke van den Dries en Patrica Postema.  
Mijn eerste afslag ging niet goed en het balletje kwam 30 meter verder in een waterhindernis tot stilstand. 
Daarna ging het erg lekker. De lange ballen bleven mooi op de fairway en de approaches gingen redelijk. De 
meeste fouten maakte we met het putten. Het ene balletje ging onderlangs waarna vervolgens de andere 
bovenlangs rolde.  
Bij de start van hole 10 konden we een schrobbelaartje nemen om weer even op te warmen. De wind was 
hier veel minder en dus ook aangenamer om te spelen. Willem vroeg of ik mijn punten tot nu toe wou 
weten. Ik zei liever niet anders gaan de 2e 9 holes minder goed.  
Bij hole 13 (hole 4 van de Sijsten) lag ik met mijn afslag al direct op de green. Ineke lag met iets meer 
slagen vlak bij mij en zei “zal ik je de lijn aangeven?”. Dat deed ze perfect door haar balletje te putten via 
een mooi strakke slag. Toen moest ik, best wel zenuwachtig, maar ik volgde gewoon het spoor van Ineke en 
het balletje rolde zo het putje in, een Birdie!  
Na terugkomst in het clubhuis werden de punten geteld en kwam ik op een totale score van 42 punten. 
Normaal gesproken doe ik daar 2 wedstrijden over! Een overwinning is erg leuk maar heeft ook een 
kanttekening, verlaging van de handicap. Op de NGF site zag ik laatst dat mijn handicap van 36.0 naar 28.1 
is gegaan en zo hebben we weer nieuwe uitdagingen in het leukste spelletje wat er is. 
Het meest grappig vond ik de uitspraak van Erik Trommelen de avond voor de wedstrijd. We hadden toen 
onze AGV Shell oefen avond op de Waterlandse Golfbaan. Erik en ik speelde in dezelfde flight en ook toen 
gingen mijn afslagen en putten erg goed. Erik zei toen “als je morgen ook zo speelt dan win je” en gelijk 
kreeg hij! 
 
Met Vriendelijke Groet, 
 
Dennis Roelofszen.  
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Uitslag Wake-Up trofee - Prise d'Eau 30 maart 2012 

 
Naam: Stableford Pin High 

 
CBA = -3 

 1 Dennis Roelofszen 42 42 

   2 Duco Bodt 35 35 

 
Beste Bruto score 

 3 Arend Reinink 33 33 

 
Ger van Velzen 88 

4 Gerda Hogenes 33 33 

 
Mbugua Gitau 88 

5 Ger van Velzen 32 32 

 
Arthur Echter 88 

6 Elly Vermeij 31 31 

   7 Rob Heezius 30 30 

   8 Mbugua Gitau 29 29 

 
Birdies 

 9 Martin Scholten 29 29 

 
Martin Scholten 1 

10 Yvonne Heezius 29 29 

 
Mbugua Gitau 1 

11 Richtje v/d Velde 29 29 

 
Arend Reinink 1 

12 Harm v/d Leest 29 29 

 
Dennis Roelofszen 1 

13 Adri Postema 28 28 

   14 Ingrid Duran 28 28 

   15 Jaap v/d Eems 28 28 

 
Longest Heren: Arthur Echter 

16 Hans Visser 28 28 

 
Longest Dames: Helen Boot 

17 Pauline van Gaans 28 28 

   18 Arthur Echter 27 27 

 
Neary: Harm v/d Leest 

19 Erik Trommelen 27 27 

   20 Astrid Snoeks 27 27 

   21 Jan Snoeks 27 27 

   22 Tiny Scholten 27 27 

   23 Ben in 't Veen 27 27 

   24 Ineke v/d Dries 26 26 

   25 Jisk Kronemeijer 26 26 

   26 Hans Smits 26 26 

   27 Willem Vermeij 26 26 

   28 Hans van Witteloostuijn 26 26 

   29 Haris Djojosepoetro 24 24 

   30 Jeroen Bolk 24 24 

   31 Henk de Wit 24 24 

   32 Ton Hogenes 23 23 

   33 Peter Burgman 23 23 

   34 Marijke van Mossel 23 23 

   35 Patrick v/d Hart 21 21 

   36 Diewertje v/d Hart 21 21 

   37 Patricia Postema 21 21 

   38 Fred v/d Steen 21 21 

   39 Han Baarslag 21 21 

   40 Ria Kil 20 20 

   41 Marion Schmidt 20 20 

   42 Helen Boot 18 18 

   43 Erik Jan Scholten 18 18 

   44 Rob Baardolf 17 17 

   45 Liesbeth Hendriks 16 16 

   46 Wim Huijsen 14 14 

   47 Ria Huijsen 13 13 

   48 Jaap Bakkum 10 10 

   49 Yvonne de Wit 10 10 
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H2O cup 

Amsterdam 29 april 

 
Na een tijdje weg te zijn geweest in verband met een armblessure ben ik in april weer lid geworden van AGV 
Shell en mocht ik zondag voor het eerst weer meespelen en dan direct al met de wedstrijd voor de H2O cup 
op de Amsterdamse. 
Na alweer jaren niet meer op deze baan te hebben gespeeld, liep ik nu rond met echt zo’n dejavu gevoel! Er 
is wel wat veranderd maar de baan zag er in mijn ogen goed uit.  
Eerst even een kopje koffie en dan ging  ik me klaarmaken voor mijn start om 11:48 met Erik en Chris. Chris 
had ook een paar maanden niet gespeeld en wilde graag een ontspannen rondje lopen en ‘to  enjoy the 
game’. Gekleed in waterproofs kwamen Chris en ik aan de start, het zou toch gaan regenen?  Gelukkig is dat 
erg meegevallen het werd steeds warmer en de zon kwam er ook nog bij, heerlijk! 
De afslag ging goed maar verder was de eerste hole er eentje om snel te vergeten. Het ging langzaam wat 
beter. Gelukkig kon ik drie pars maken en dat leverde goede punten op. Vooral bij het  chippen en putten 
kon ik op mijn flightgenoten reken voor support, want daar moet  nog veel op geoefend worden! 
Erik had een fantastische ‘chip in the hole’ van zeker 20 meter!!  En ook Chris had ‘some great puts’! 
Aangezien dit mijn eerste 18 holes was in drie jaar tijd was ik blij verrast met mijn 35 punten. Bovendien 
bleek dit ook nog genoeg om de H2O beker mee naar huis te mogen nemen voor een jaartje – heel leuk !  
Nogmaals bedankt allemaal voor een heel gezellige dag op de golfbaan, dat heb ik echt gemist! 
 
Met vriendelijke golfgroeten, 
Julia de Vries 
 
 
Noot van de redactie:  
Helaas bleek na een HCP herziening dat Julia toch niet de winnaar is en ze de beker weer moet inleveren. 
We vonden haar stukje echter te leuk om het verloren te laten gaan en hebben het daarom toch geplaatst. 
Julia volgende keer misschien. 
 
 
 

Van de Wedstrijdcommissie 

 
Beste golfers, 
 
Hieronder nog enige zaken die we hebben besproken tijdens de laatste commissie vergadering die relevant 
zijn voor de wedstrijden: 
 
1. Gebruik electronische afstandsmeters: 
Wij staan dit seizoen geen electronische hulpmiddelen zoals afstandsmeters (GPS en verrekijker principe) toe 
tijdens wedstrijden. De overwegingen zijn dat het waarschijnlijk gemiddeld over alle gebruikers geen tijd 
bespaart (vooral niet bij verrekijker principe) en dat op dit moment slechts een kleine groep hier gebruik van 
zal maken. Op een later tijdstip zullen we dit heroverwegen. 
2. Pin High klassement: 
Wij hebben besloten dit seizoen de score voor het pin high klassement uit te rekenen over de beste 5 
wedstrijden (was voorheen 7 wedstrijden). Dit omdat we vele deelnemers hebben die moeite hebben om 
überhaupt 7 wedstrijden in een seizoen mee te doen en ook om wat meer dynamiek in de ranglijst te 
brengen. 
 
Veel plezier in de wedstrijden,  Patrick 
 


