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Next to the Tee Box  
 
Winter  
 
Natuurlijk is de winter nog lang niet begonnen. Het sneeuwt nog niet, de 

temperatuur is nog overwegend boven nul en de meeste golfbanen zijn nog 
gewoon ‘Qualifying’. 
 
 Maar toch, de slotavond is alweer geweest, de zomertijd is afgelopen en 
het is avonds weer vroeg donker. Voor hen die overdag werken blijft er ei-
genlijk maar weinig tijd over om ons spelletje te spelen in dit seizoen. En 
met het opschuiven van de pensioen- en AOW leeftijd lijkt het vrijuit ‘door 
de week’ kunnen spelen ook al niet direct onder handbereik voor iedereen. 
 Maar laten we niet klagen. Bladerend door de reisgidsen kunnen we altijd 
nog op zoek naar plaatsen in de wereld waar we wel ons favoriete spelletje 
kunnen spelen. Dat hoeven niet altijd de plaatsen te zijn waar je de pro’s op 
Eurosport en Golf1 ziet spelen, van die plaatsen waar ze altijd in korte-
mouw-polootjes rondlopen en brillen en petjes nodig hebben tegen de zon. 
Ook dichterbij zijn er ’s winters plaatsen waar het aangenaam golf weer is. 
Reisgidsen en websites te over. Dan moet er alleen nog wel even beslist 
worden: Gaan we skiën of gaan we golfen. Of allebei. Luxeprobleem. 
 
Het AGV seizoen zit er in ieder geval wel op. Gelukkig hebben we de foto’s 
nog. Op de goedbezochte en gezellige slotavond hebben we al even terug 
gekeken, de hoogtepunten gememoreerd en de diverse winnaars in het 
zonnetje gezet en toegejuicht. 
De eerste stappen voor ’t volgend seizoen worden voorzichtig gezet, en we 
zijn ook in gesprek met Golfbaan Amsterdam. Hoe we de ZAC gaan uitvoe-
ren, de wedstrijden gaan spelen en de mogelijkheden tot opleiding en trai-
ning gaan aanbieden. En wat we gaan eten. Zoals eerder gezegd: waar er 
geen noodzaak is tot veranderen, zullen we dat niet doen.  
We denken natuurlijk wel al na over het seizoen daarna, omdat er dan 
waarschijnlijk wèl van alles zal wijzigen en we keuzes moeten maken over 
hoe we dat doen. En natuurlijk kunnen we dat niet doen zonder goed te 
luisteren naar de meningen van de leden. Maar dat komt later.  
 
Met de pepernoten al in de winkels en de eerst kerstliedjes op Sky Radio 
kunnen we tenminste nu al vooruitkijken naar Sinterklaas- en Kerst gele-
genheden waarin we verrast kunnen gaan worden met een heel arsenaal 
aan nuttige golfbenodigdheden en een nog veel grotere keus in nutteloze 
golf-prullaria. Websites te over.  
Veel golfplezier in de rest van 2012, hopelijk tot ziens op de AGV ledenver-
gadering in maart 2013, maar liever nog eerder, ergens op een mooie baan.  
Veel genoegen met het leukste spelletje dat er is.  
 
Henk de Wit  
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Van de penningmeester 
 
We willen de leden er aan herinneren dat de afschrijving van het lidmaatschap, zoals afgesproken op de  ALV maart 
2012, volgend jaar in één keer wordt afgeschreven ipv in twee keer. Dit zal in Q1 plaatsvinden. 
 
Op 9 en 10 okt zal er een ledenwerving plaatsvinden op de Be Well dagen in het STCA. We willen de potentiele 
nieuwe leden tot eind maart ‘bij de les’ houden door maandelijks iets grappigs, leuks, interessants over golf te mai-
len….dus alle ideeën zijn welkom! 
 
De penningmeester zal overigens de eerste vier maanden van 2013 in Bangalore, India wonen, maar alles gaat ge-
woon op dezelfde wijze door! Lang leve Internetbankieren en e-mail… 
 
Groetjes, 
Lotte 

Gefeliciteerd 
 
 
Rene Bakker is geslaagd voor zijn GVB examen door het inleveren van zijn eerste Q kaart.  
Mooie score en we hebben hem gelijk een clubhandicap van 39 kunnen aanmeten. 
 
Groetjes, 
Peter. 

Afscheid 
 
Beste golfvriend(inn)en in Amsterdam en omstreken, 
Begin september heb ik een nieuwe heup gekregen: deelname aan de slotavond in oktober zit er 
dan ook niet in. 
  
Daarnaast heb ik besloten om mijn beschikbare golftijd te beperken tot Kagerzoom in Warmond 
(ben nu twee jaar lid). 
Dus heb ik mijn lidmaatschap van AGVS opgezegd. Spijtig dat het zo loopt, maar het is niet anders. 
  
Dank voor jullie aangename gezelschap. En succes met het leukste spelletje ... 
Groet, Roel van Iperen 

Wel & Wee 
 
Weet u iemand die ziek is ? Laat het even weten, dan kunnen wij als club iets van ons laten 
horen.  
m.kilmeerman@upcmail.nl  
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Handicap Top-20 overzicht 2012, eindstand 
 
Het AGV golfseizoen is alweer voorbij, de scores van de laatste 18-holes wedstrijd van Nunspeet 
zijn verwerkt, en dus is het hoog tijd om het eindresultaat van de handicap   top-20 te publice-
ren. Omdat het dit seizoen niet is gelukt een tussenstand te geven, laat ik de eindstand van vo-
rig jaar in de eerste kolom staan, is wel leuk voor de vergelijking. 
Zoals altijd geldt: de handicaps van de leden met een andere homeclub dan AGV [de namen zon-
der #] zijn opgezocht op de NGF website en die geef ik dus onder voorbehoud.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Omdat handicap 20,0 zo'n mooi rond getal is, heb ik de grens voor dit overzicht daar maar getrokken, 
en zo staan er 22 namen op de lijst. Richard Sargeant, die begin dit jaar met handicap 19,8 was bin-
nengekomen in de top-20, valt er nu met handicap 20,1 dus weer uit. Doordat Justin Swain er in de 
loop van het seizoen bij is gekomen, en Jisk Kronemeijer z'n hcp aardig verbeterde, is Joke Driessen 
weer uit de top-20 gezakt. Maar met hcp 19,7 mag ze dus nog even onderaan de lijst blijven bunge-
len.  
De top 3 bestaat nog steeds uit dezelfde drie heren, maar er zit wel beweging in; Erik stijgt naar plek 
2.  
Het lijkt erop dat verhuizen, en/of van club veranderen, wel eens een heel gunstig effect kan hebben. 
Kijk maar naar Graham, wat een sprong! Erik gaat gestaag omlaag sinds hij bij de Haarlemmer-
meersche speelt, en ook bij Adri en Patricia Postema lijkt de overgang naar een andere club een posi-
tief effect op hun hcps te hebben. 
 
Paula van Schaik 

Nr was     2–10–2011 januari 2012 18-10-2012 

1 1 Arthur Echter    7,3 7,1 6,8 

2 3 Erik Trommelen   11,8 10,4 9,1 

3 2 Mbugua Gitau #    9,1 9,1 9,5 

4 16 Graham Rudrum  17,0 17,0 10,1 

5 4 Ger van Velzen #  12,0 12,0 11,0 

  - Justin Swain - - 11,0 

7 6 Hellen Boot  11,0 12,5 11,5 

8 5 Patrick van der Hart  12,4 12,4 12,8 

9 7 Haris Djojosepoetro #  14,2 13,3 13,9 

10 8 Chris Swan #  13,7 13,7 14,1 

11 9 Rob Baardolf  13,9 13,9 14,5 

12 13 Adri Postema  16,1 16,1 14,7 

13 11 Arend Reinink  15,1 15,2 14,9 

14 10 Dieuwertje van der Hart  14,8 14,8 15,0 

15 15 Ingrid Duran #  17,7 16,7 16,0 

16 12 Ton Hogenes  15,1 15,3 16,5 

17 14 Ineke van den Dries  16,6 16,6 16,7 

18 16 Martin Scholten  17,0 17,0 17,9 

19 18 Bim Pannenborg  16,8 17,3 18,0 

20 - Jisk Kronemeijer - 20,1 19.0 

21 - Patricia Postema - 20,2 19,5 

22 19 Joke Driessen - 19,2 19,7 
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Golfbaan Amsterdam 8 september 2012

Fore-Uit trofee CBA = -2

Naam: Stableford Pin High Beste Bruto Score

1 Reinink, Arend 38 38 Reinink, Arend 83

2 Hendriks, Liesbeth 37 37 Gitau, Mbugua 85

3 Heezius, Yvonne 36 36 Djojosepoetro, Haris 96

4 Balk, Wim 35 35

5 Burgman, Peter 34 34

6 Romate, Johan 34 34 Birdies

7 Gaans, Pauline van 33 33 Hart, Patrick van der 1

8 Backus, Lotte 32 32 Duran, Ingrid 1

9 Gitau, Mbugua 31 31 Pannenborg, Bim 1

10 Vermeij, Elly 30 30 Scholten, Martin 1

11 Hulst, Cock van der 30 30 Burgman, Peter 1

12 Wingerden, Bob   van 30 30 Vermeij, Elly 1

13 Schaik, Jan van 28 28 Vries-Foster, Julia de 1

14 Vries-Foster, Julia de 28 28 Jong, Marco de 1

15 Visser, Hans 28 28 Wingerden, Bob   van 1

16 Jong, Marco de 28 28

17 Duran, Ingrid 27 27

18 Hogenes, Gerda 27 27 Longest Heren: Smits, Hans

19 Rudrum, Graham 26 26 Longest Dames: Heezius, Yvonne

20 Scholten, Martin 26 26

21 Smits, Hans 26 26

22 Kronemeijer - van derVelde, Richtje 26 26 Neary: Gitau, Mbugua

23 Veen, Ben  in 't 26 26

24 Whincup, Chris 26 26

25 Hogenes, Ton 25 25

26 Steen, Fred van der 25 25

27 Djojosepoetro, Haris 24 24

28 Postema, Adri 24 24

29 Pannenborg, Bim 24 24

30 Witteloostuijn, Hans van 24 24

31 Wit, Yvonne de 24 24

32 Kronemeijer, Jisk 23 23

33 Mooij, Willem 23 23

34 Smit, André 22 22

35 Vermeij, Willem 22 22

36 Scholten, Tiny 22 22

37 Swan, Chris 21 21

38 Heezius, Rob 21 21

39 Elderen, Bert van 20 20

40 Mossel, Marijke van 20 20

41 Schaik, Paula van 20 20

42 Eems, Jaap van der 19 19

43 Wit, Henk de 19 19

44 Kampschoer, Wilma 19 19

45 Hart, Patrick van der 18 18

46 Schmidt - Boer, Marion 18 18

47 Schelvis, Anneke 17 17

48 Leest, Harm van der 11 11

49 Baarslag, Han 4 4
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Fore-out : door een groene bril  
 
We zitten in de schaduw en kijken uit over de greens van hole 9 en 18. De  flights druppelen langzaam binnen. Mooi 
op tijd, binnen de 5 uur. Op mijn been kriebelt wat. Met een snelle beweging pluk ik het insect van mijn kuit. In mijn 
hand, op zijn rug liggend, trekt het beest zijn pootjes in en houdt zich dood. De lange monddelen verraden zijn af-
komst: een snuitkever! Een beestje wat leeft van plantensap. Te oordelen naar zijn vorm lijkt het een lissenboorder 
te zijn. Hij hoort thuis in de moerassige biotoop die Waterland is.  “Geen teek” zeg ik opgewekt tegen mijn flight 
genoten, die tevreden over hun scores, met pullen Rode Annie en Gele Peter hun vochtniveau weer op peil brengen. 
Maar hun reactie is, laten we zeggen, minder warm dan het weer op deze schitterende nazomerdag.   
Het lijkt exemplarisch, die lauwe interesse voor natuur. Opmerkelijk, eigenlijk. Want, je zou verwachten dat golfers, 
die toch zo’n uur of vijf door het groen wandelen,  wel geïnteresseerd móeten raken in wat er zoal nog meer in hun 
biotoopje rondvliegt dan die kleine witte  balletjes. Dat ze even met iets anders bezig zouden wíllen zijn dan met het 
voortdurend managen van hun course.  De boog kan immers niet vijf uur lang gespannen staan.   Maar, niks daar-
van.  
Golfers , dat wil zeggen wedstrijdgolfers, hebben een haat-liefde verhouding met natuur! En tijdens een rondje pre-
valeert in die relatie de haat. Het zit gewoon ingebakken in het spelletje.  Waar fairways, bunkers en greens nog als 
tegenstander worden beschouwd, daar is  rough, bomen en vooral water, natuur dus, een vijand! 
Ik moet toegeven dat ook  ik op deze warme zaterdag, dit groen-vijandige denken koesterde. Van de eerste tee tot 
de laatste hole stond mijn nieuwsgierigheid naar alles wat groeit in slaapstand en was de mind totaal gefocust op 
het saaie korte gras van de fairway.  
Het overkomt je niet zo vaak , dat je begint en eindigt met hetzelfde balletje. Maar soms, die ene keer, dan gebeurt 
het. Dan komt er een mooie score op de kaart. Terwijl ik het kevertje uit zijn schijndood probeer te wekken, wordt 
de uitslag bekend gemaakt. Ik blijk te hebben gewonnen! En dat nog wel met de laagste bruto score. Vooral dat 
laatste  stemt tot tevredenheid.   
De trofee is een oude bekende: in 1998 en 2008 stond de beker ook op een kast in mijn werkkamer. Het is niet be-
paald het mooiste meisje van de klas.  De vlekken, die ik er destijds vergeefs van af probeerde te poetsen, zitten er 
nog steeds op. Het oogt ronduit lomp, dat kleine kelkje op die enorme zuil.  Door mijn groene bril zie ik een bonsai 
versie van de Baobab boom! Het contrast met het slanke snuitkevertje had niet groter kunnen zijn.  
Zo krijgt de dag dan toch nog een groen randje! 
 
Arend Reinink 
 

 
 
 
 
 
Tee-Time/Jelle Kars trofee 
 
Maandag 1 oktober togen we voor de laatste wedstrijd van dit jaar naar Nunspeet.  
De weersvoorspellingen waren niet echt gunstig, maar toen we in het clubhuis koffie dronken, zag het er zonnig uit 
en werd ook het terras gebruikt.  
Het leuke van de shotgun start vond ik dat voor en na de wedstrijd iedereen weer even bij elkaar is en dat je niet zo 
lang hoeft te wachten om te eten.  
Nadeel is natuurlijk dat je soms een behoorlijk stuk moet lopen naar de hole waar je start en aan het einde van de 
wedstrijd van de hole waar je eindigt.  
Het weer bleef ons goed gezind en de baan was weer erg mooi. Leukste hole blijft voor mij toch altijd die over de 
zandvlakte.  
Ik was blij met de 36 punten, maar ik verwachtte dat er door anderen beter gescoord was, zodat het voor mij echt 
een verrassing was dat ik had gewonnen.  
Bij het eten kregen we wijn aangeboden van Rob Baardolf die een hole-in-one had gescoord. Proficiat! 
Flightgenoten: bedankt voor de gezellige dag en verder wens ik iedereen een mooie herfst, een echt winterse winter 
en daarna een lekker voorjaar waarin we het nieuwe verenigingsjaar weer kunnen starten.  
Tot dan! 
  
Ingrid Duran 
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Golfbaan Nunspeet 1 Oktober 2012

Tee-Time/Jelle Kars trofee CBA = -1

Naam: Stableford Pin High Beste Bruto Score

1 Duran, Ingrid 36 36 Velzen, Ger van 86

2 Vries-Foster, Julia de 36 36 Duran, Ingrid 90

3 Velzen, Ger van 34 34 Trommelen, Erik 92

4 Schaik, Jan van 34 34

5 Scholten, Tiny 33 33

6 Seters, Jan Peter van 33 33 Birdies

7 Smits, Hans 32 32 Velzen, Ger van 3

8 Wingerden, Bob   van 32 32 Wingerden, Bob   van 1

9 Wit, Henk de 32 32 Burgman, Peter 1

10 Bodt, Duco 30 30

11 Kronemeijer - van derVelde, Richtje 30 30

12 Eems, Jaap van der 29 29 Longest Heren: Trommelen, Erik

13 Dries, Ineke van den 28 28 Longest Dames: Duran, Ingrid

14 Burgman, Peter 28 28

15 Hendriks, Liesbeth 28 28

16 Mossel, Marijke van 27 27 Neary: Smits, Hans

17 Boot, Hellen 26 26

18 Kronemeijer, Jisk 26 26

19 Vermeij, Willem 26 26

20 Trommelen, Erik 25 25

21 Djojosepoetro, Haris 25 25

22 Haas, Astrid de 25 25

23 Kil, Ria 24 24

24 Baardolf, Rob 22 22

25 Reinink, Arend 22 22

26 Pannenborg, Bim 22 22

27 Vermeij, Elly 22 22

28 Baarslag, Han 22 22

29 Hart, Patrick van der 21 21

30 Scholten, Martin 21 21

31 Schaik, Paula van 21 21

32 Smit, André 20 20

33 Witteloostuijn, Hans van 20 20

34 Elderen, Bert van 19 19

35 Schmidt - Boer, Marion 19 19

36 Snoeks, Astrid 18 18

37 Hulst, Cock van der 18 18

38 Veen, Ben  in 't 17 17

39 Scholten, Erik Jan 17 17

40 Huysen, Wim 16 16

41 Wit, Yvonne de 16 16

42 Snoeks, Jan 15 15

43 Huysen, Ria 13 13

44 Seters, Ria van 13 13

45 Leest, Harm van der 7 7
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Vossenjacht 2012 

Perfect georganiseerd door Vos Willem en zijn  Elly 

Met als winnaar en nieuwe Vos: Hans van Witteloostuijn 
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Op weg naar de dubbel? 
 
Na Ingrid vorig jaar, was het dit seizoen bijna weer zover dat de dubbel kon worden binnengehaald.  
Helaas! 
 
Op de slotavond vroegen verscheidende clubgenoten wat mijn geheim was om zowel in de Matchplay als in de regu-
liere wedstrijdcyclus in de top mee te draaien.  
 
In dit schrijven zal ik proberen een tipje van sluier oplichten, maar ik wil nu alvast vertellen dat niet alles geopen-
baard zal worden, daar ik volgend jaar opnieuw wil proberen, om dan wel de dubbel binnen te halen. Een gewaar-
schuwd golfer telt voor twee! 
 
Waar ligt dan het geheim??? 
 
Er is helemaal geen geheim, maar het succes van dit jaar was misschien wel vierledig. 
 
1) Van September tot Maart word het leukste spelletje verbannen naar het allerleukste spelletje wat er is, voet-
bal. Even geen golf aan het hoofd en conditie opdoen voor het volgende zware golfseizoen. Met tackelen en/of ge-
tackeld worden komen al de ruggewervels weer op hun plek terecht en sluipt er vanzelf de eigen identieke golfswing 
weer in voor een nieuw seizoen. 
 
2) Het is vervolgens veel oefenen in ruig terrein, zodat men op de kortgeschoren fairway niet angstig hoeft te 
zijn wat de bal misschien zou kunnen gaan doen. Dus ga ik in januari al aan de slag in het weiland achter mijn huis. 
IJzer-8, met 1 balletje, heen en weer slaan van schaap naar schaap. In 1995 heb ik in ditzelfde clubblad als eens 
vermeld hoe goed het voelt als je het balletje met redelijk wat backspin op de rug van een schaap kan laten landen. 
En dan maar hopen dat het schaap er niet met je balletje vandoor gaat, anders moet ik weer naar huis! Dus nooit 
een driving range voor mij. 
 
3) In Februari komt het korte spel in beeld met de gap wedge. Van 10 meter vanachter 20 meter hoge populie-
ren hier recht overheen slaan, om vervolgens, zonder op te pakken, met de volgende slag het balletje met een hoge 
lob in de zandbak van de school te laten landen, waarbij de ramen van de school weldegelijk in het spel komen (een 
goede verzekering is vereist). Dan komt vervolgens de meest moeilijke slag, van naast de zandbak terug over de 
populieren de bal weer op de oorspronkelijke plek te laten landen, waarbij dan  zowel de pastorie als de kerk in het 
spel komen. Dit wordt nog 9 keer herhaald en vanuit deze 30 slagen moet minimaal een score van 70% gehaald 
worden. Zo niet, dan volgende dag weer opnieuw. Zo heb ik minimaal 3 maanden alle dagen aan een stuk geoe-
fend! 
 
4) En dan als laatste, heb ik een trainer gezocht en ben ik uiteindelijk via het internet bij iemand in de US terecht 
gekomen. Zijn naam CJGoeck, de bedenker van de “Perfect Connection Golf Swing”. CJ, ik mag onderhand CJ zeg-
gen, heeft mij in 10 dagen (elke dag een les) met hints, tips en tricks geleerd hoe het spelletje (op een andere 
(denk)wijze) te benaderen.  
 
 

           
 
 

CJ’s golfprogramma is opgezet om ouderen onder ons te helpen blessurevrij te blijven door de speelstijl aan te pas-
sen (minder kracht en - lengte, maar veel zuiverder en meer constant; wie wil dit niet!). 
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Uitspraken van CJ zijn hierbij:  
 

I have received emails and blog post comments before from golfers whose games - and LIVES - have been com-
pletely turned around by these videos... who hardly ever would break through their scoring barriers 100-90-80 and 
now are doing it consistently.  
 
...some even who were looking at hanging up their clubs forever because of all the pain they suffered and now can 
golf completely pain-free as much as they like. 
 
Or, 
 
Playing towards the green, chose the club from which know you can hit it over the flag, by hitting the perfect shot 
you will get a par, but a bad shot will earn you a birdie….. 
 

Zie ook de link beneden… 
 
http://perfectconnectiongolfswing.com/signature-series?msg=2 

 
Hieronder dan ook nog enkele tips, randomly chosen uit het ontvangen lespakket: 
 

http://perfectconnectiongolfswing.com/improving-your-touch-club-straight-back  
 
http://perfectconnectiongolfswing.com/short-game-deluxe 

 
Zo stond ik dus met mijn caddie (Willem Vermeij nogmaals bedankt voor het slepen van mijn kar  door de bagger, 
het regelen van een regenpak en helpen met de juiste clubkeuze), in zoals Ineke het noemde, horizontale regen met 
windkracht 9 tegen, op ondergelopen fairways en greens, in de Matchplay finale, om er achter te komen dat mijn 
ietwat hoge balvlucht voor deze geschetste condities verre van optimaal was. Hoe slechter het weer werd, hoe vaker 
ik mijn bal moest uitgraven om hem 20 – 30 meter verder terug te kunnen droppen. De windongevoelige spelstijl 
van Ineke was hier dus veel beter tegen bestand. Mijn hoop op de dubbel kon dus direct de vuilnisbak in. 
Toch CJ maar eens vragen hoe hier weer mee om te gaan.  
 
Een sfeerimpressie van deze wedstrijd wil ik u echter toch niet onthouden, het was bar en boos. 4 personen in de 
baan en verder niemand te bekennen. Maar, het was gezellig onder de paraplu! 
 

 

 
 
 

Echter,..... twee weken later kon ik dan toch de winst in het PinHigh klassement binnenslepen. Een bijzonder golf-
jaar werd goed afgesloten! 
 
Dus, op naar volgend seizoen maar weer. Ik krijg er al weer bijna zin in (vandaag 4-1 verloren!) 
 
Wens ik een ieder veel succes door de winter. 
Of, ... naar wat CJ altijd zegt:  “Keep em Long and Straight” 
 
 
CJCock 

http://perfectconnectiongolfswing.com/signature-series?msg=2
http://perfectconnectiongolfswing.com/improving-your-touch-club-straight-back
http://perfectconnectiongolfswing.com/short-game-deluxe
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Slotavond 2012 


