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Next to the Tee Box….

De jaarvergadering lijkt al weer lang geleden, maar omdat wat er toen besproken is het hele seizoen blijft doorwerken en omdat niet iedereen die
avond erbij kon zijn, vind ik het nodig hier een paar punten te herhalen van
die avond. De notulen van de ledenvergadering staan overigens op onze website.
Over de situatie voor dit jaar, 2013, valt niet heel veel te melden. Door een
toch wel onverwacht groot aantal opzeggingen aan het einde van 2012 is het
ledental afgenomen tot 81. Nieuwe aanmeldingen hebben dit aantal weer op
89 gebracht. De budgettaire problemen die de verminderde contributie inkomsten zouden kunnen veroorzaken zijn opgelost door goede afspraken met
de wedstrijdcommissie. Indien nodig zal een deel van de opgebouwde reserves aangesproken worden. De contributie voor de leden zal dan ook in 2013
onveranderd blijven. Over het mogelijk verlies van de NGF D-status ( reglementair bij een ledental lager dan 100) is contact opgenomen met de NGF,
maar we hebben nog geen reactie ontvangen. Het is intussen wel duidelijk
dat verlies van de D-status, met de nieuwe GVB 9-stappen plannen, geen
onoverkomelijk grote problemen zal opleveren. Maar zolang een en ander niet
duidelijk is, gaan we verder zoals altijd en zullen we jullie pas verder informeren als er wel duidelijkheid is.
Voor volgend jaar ligt de zaak beduidend anders. Het zal bekend zijn dat de
sponsoring door STCA, zoals uitgevoerd door Activia, een andere basis zal
hebben dan voorheen. Uitgangspunt is dat we activiteiten gaan opzetten,
waarbij 50% van de kosten van de STCA-actieven voor vergoeding in aanmerking komt. Hoewel we nog aan het uitwerken zijn, en de sponsoring sterk
afhankelijk zal zijn van het ledenbestand, zal deze manier van sponsoring
voor onze club leiden tot een aanzienlijk lagere bijdrage van “Shell”.
Om die lagere inkomsten te compenseren, zijn er eigenlijk maar 2 hoofdroutes: terugbrengen van de uitgaven door het verminderen van het aan de leden aangeboden pakket, of verhogen van de inkomsten. En hoewel we natuurlijk kritisch zullen kijken naar de deelname aan de verschillende onderdelen van het aangeboden pakket en waar mogelijk kostenbesparend zullen
optreden, is het verminderen van het totaalpakket niet onze eerste keuze. Als
‘t enigszins kan willen we volgend jaar een pakket aanbieden dat vergelijkbaar is met dat van de afgelopen jaren.
De andere optie is het verhogen van de inkomsten. En dat betekent eigenlijk
verhoging van de contributie. Er is, door het vorige én huidige bestuur, veel
energie gestopt in het bedenken van een ‘pakket-contributie’, een gedifferentieerde contributieheffing, afhankelijk van de deelname aan de activiteiten.
Zo’n systeem lijkt simpel, maar is ‘t niet. Het brengt een aantal problemen
met zich mee, zoals administratieve ballast en problemen met planning, waardoor het bestuur geen voorstander van zo’n systeem is zolang er geen briljante oplossingen voor de problemen zijn gevonden.
Dan blijft alleen contributieverhoging over. En, zoals bekend, hebben we nog
maar 2 soorten leden: Actieve “STCA-ers” (en soms SPTR(Rijswijk)-ers) en
“Anderen” (alle partners, gezinsleden, gepensioneerden, introducés). Op basis van die indeling, met het huidige ledenbestand en activiteitenaanbod als
uitgangspunt, denken we een sluitende begroting te krijgen met een contributie die voor STCA-ers in de buurt van 210 Euro zal liggen en voor alle anderen rond de 270 Euro.
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Dat is een stevige verhoging. We begrijpen dat die hier en daar hard zal aankomen. Verhoging kan dan ook alleen
met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering (ALV). We zijn dan ook van plan om al in september van dit
jaar een ALV uit te schrijven waarin we praten over de plannen voor het jaar 2014.
En, omdat de begroting zo sterk afhangt van het ledenbestand, vragen we nu al alle leden goed na te denken welke
consequenties ze zelf zullen verbinden aan een contributieverhoging tot een niveau zoals boven is aangegeven. Immers, pas als er enige zekerheid is betreffende het ledenbestand kunnen we uitgaven (voor het pakket dat nodig is)
matchen met de inkomsten.
Ook staan we natuurlijk nog altijd open voor briljante oplossingen en aanvullingen die kunnen helpen tot het blijven
voortbestaan van de AGV, zodat we ons allemaal kunnen blijven vermaken met het leukste spelletje dat er is.
Henk de Wit

Afscheid
Beste AGV golfers,
De verhuizing van De Hoge Dijk naar Golfbaan Amsterdam bezorgt ons een forse extra reistijd vanuit Dordrecht.
Mede daarom hebben wij, met spijt in ons hart, besloten ons lidmaatschap van AGV Shell op te zeggen. Wij zullen
jullie gaan missen, maar wie weet waar we elkaar nog eens zullen treffen. Dat kan zo maar op een of andere golfbaan zijn.
We danken jullie en bestuur voor de jarenlange gezelligheid en goede zorgen.
Tot ziens,
Ria en Jan Peter van Seters

Nieuwe Leden
We hebben de volgende leden mogen verwelkomen:
H. van Duijvenboden,
Michael Huang,
Chris de Groot,
Nevena Gogolak,
R. Heezen,
Marc Schenk,
Maurits van Mourik.
Veel plezier met het leukste spelletje dat er is.

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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Wedstrijd Naarderbos
De wedstrijd moet nog gespeeld worden en er is nu al een verslag van de winnaar ?
Nee, helaas, onmogelijk, tenzij je de Turkmeense president bent.
Er wacht de WC een nieuwe uitdaging, een wedstrijd van verschillende Tees, “WAAR” was als snel duidelijk, maar
hoe en wat gaf toch nog wat vragen.
Laten we beginnen met: Alles mag, behalve…………….”De dames kunnen niet van de witte Teebox starten”, simpelweg omdat daar geen meting voor is gemaakt bij Naarderbos door de NGF.
Het maakt NIET uit vanaf welke kleur Tee de speler speelt, als hij/zij maar de juiste Playing Handicap Tabel hanteert. Wel geeft de NGF aanbevelingen, wil je die opvolgen dan is dat aan de speler zelf (maar niet verplicht door de
WC):
Heren met een clubhandicap van 37 of hoger spelen van de rode of oranje tee.
Heren met een handicap van 29 tot en met 36 spelen vanaf de blauwe of rode tee.
Heren met een handicap van 20 tot en met 28 slaan af van de blauwe of gele tee.
Heren met een handicap van 10 tot en met 19.9 spelen vanaf de gele tee.
Heren met een handicap van 4.5 tot en met 9.9 slaan af van de gele of de witte tee.
Heren met een handicap van 4.4 of lager spelen van de witte tee.
Dames met een handicap van 20 of hoger speler van de rode of oranje tee.
Dames met een handicap van 9.9 tot en met 19.9 spelen van de rode tee.
Dames met een handicap van lager dan 9.9 spelen van de blauwe tee.
Welke keuze je ook maakt, je speelt alle 18 holes vanaf dezelfde kleur Tee.
De WC werd geconfronteerd met meerdere vraagtekens:
Kan WC PC dit allemaal wel aan ?
Na de nodige testen van Peter B. en enkele correcties van Graham, kregen we groen licht.
Wat doen we met de Longest ?
Dit is toch een stuk moeilijker, verschillende opties worden genoemd, een daarvan is dat elke kleur zijn/haar eigen
longest heeft, dat betekent een creatieve workshop voor de WC om 9 busjes op een standaard met allemaal verschillende corresponderende kleuren te maken.
Kortom we zijn er nog niet over uit.
Ik wens jullie veel success, geduld, maar vooral veel plezier.
En vergeet niet, het is een PROEF
An Zac
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Het GVB traject
Beginnende golfers die het Golf Vaardigheids Bewijs (GVB) willen halen kunnen voor het gehele traject terecht bij
AGV Shell in samenwerking met Golfbaan Waterland Amsterdam.
Lessen en oefenen
Het GVB traject begint met het volgen van een aantal golflessen. AGV Shell organiseert eenmaal per seizoen een
serie van 7 groepslessen. Deze groepslessen (max. 6 personen) worden door een golfprofessional van Golfschool
Amsterdam op Golfbaan Waterland Amsterdam gegeven en stellen je in staat om de swingtechniek alsmede een
aantal specifieke slagen zoals putten en de bunkerslag, te leren. Bij voldoende niveau (dit kan ook eerder dan bij 7
lessen zijn) geeft de pro baanpermissie voor de Championship Course.
Naast de Championship Course (waarvoor baanpermissie dan wel GVB vereist is) is er een 9 holes par 3 oefenbaan
waar geen minimum niveaueis voor geldt. AGV Shell leden zonder GVB en zonder baanpermissie kunnen op de donderdagavonden 9 holes lopen op de oefenbaan en zodoende in praktijk brengen wat ze geleerd hebben bij de lessen. Voor de oefenbaan worden starttijden uitgegeven door de Wedstrijd Commissie (Anneke Schelvis).
Eventueel kun je nog privélessen nemen om de techniek te verfijnen. Deze lessen zijn direct te boeken bij Golfschool
Amsterdam via www.golfbaanwaterlandamsterdam.nl
Als je klaar bent om GVB examen te gaan doen, meld je je bij de Handicap- en Regelcommissie (zie contact), zij verzorgen het GVB examen.
Het examen
Vereisten voor het behalen van Clubhandicap 54 (GVB)
1.

2.
3.

Golfbaanpermissie
De speler zal eerst een Golfbaanpermissie moeten behalen.
Op advies van de golfprofessional geeft de golfbaaneigenaar de Golfbaanpermissie uit. Zonder het behalen
van de Golfbaanpermissie kan een persoon niet doorstromen naar Clubhandicap 54.
De golfbaaneigenaar bepaalt zelf wanneer een golfer de Golfbaanpermissie verkrijgt.
Slagen voor het Golfregelexamen
Dit examen wordt afgenomen door de clubs onder verantwoordelijkheid van de Handicap en Regelcommissie.
De speler speelt een ronde met een marker die minimaal Clubhandicap 54 (GVB) heeft. Hij behaalt 18 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 9 holes, of 36 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 18 holes
(uitgaande van Clubhandicap 54). Het moet gaan om een ronde met een Q-kaart. De eerste clubhandicap van
de speller wordt vastgesteld volgens de formule: Clubhandicap = 54 - (Stablefordpunten Q-kaart 18 holes 36).

Voorbeeld: Een speler speelt een ronde van 18 holes met een Q-kaart en behaalt 38
Stablefordpunten. Zijn eerste clubhandicap wordt 54 - (38 - 36) = 52.
Het Golfregelexamen kan ook worden behaald vóórdat de Golfbaanpermissie is behaald. Wel zijn beide vereist voor
het behalen van Clubhandicap 54.
Na het examen dienen nog 2 qualifying kaarten ingeleverd te worden bij de Handicap en Regelcommissie waarna
deze een actuele clubhandicap zal vaststellen.
Er is een website waarmee golfers de nieuwe examenvragen kunnen oefenen. Deze website is
www.ngfgolfregelexamen.nl en zal ook via www.ngf.nl bereikbaar zijn. De database sluit perfect aan bij het nieuwe
Golfregelexamen en wordt ook voorzien van illustraties.
Voor meer informatie en de Engelse versie, kijk op de AGV site of neem contact op met Peter Burgman of Liesbeth
Hendriks.
Groetjes,
Liesbeth
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Wake UP Trofee
Op maandag 25 maart was het weer zover de clubs konden uit de opslag en we gingen onderweg naar Tilburg naar
de baan van Prise d’Eau.
Voor de zekerheid maar even naar de site gekeken of de baan wel open was, want het had zondag nogal gesneeuwd, in het zuiden van het land.
Op de start lijst hadden we al gezien dat het aantal deelnemers wat tegen viel en op de dag zelf ook nog afmeldingen, was dat het weer of de afstand, misschien komen we het nog te weten!
De aanwezigen hadden er in ieder geval zin in, ruim op tijd en met extra kleding gingen ze de baan in, zeer harde
wind en koud, lang leven de lente!
Met Ineke en Peter ging ik door de baan en met goede rechte afslagen, ondanks de eerder genoemde wind soms
mee, maar meestal tegen.
Na 9 holes en met 20 pnt begonnen we met het bekende schobbelaar borreltje aan de 2e negen.
Deze gingen iets minder, was het de borrel of lag het aan mijzelf? We zullen het niet weten!
Uiteindelijk kwam ik met 35 pnt binnen, een beetje opwarmen met warme chocolade melk met rum, wachten op de
uitslag en ik bleek de winnaar te zijn!
Ik wil Ger en Mbugua bedanken voor de organisatie en de uitslag staat inmiddels op de site.
Willem Vermeij

Golfbaan Waterland-Amsterdam, 27 april 2013.
Het was mooi weer, op de verjaardag van (toen nog) prins WA. Lekker zonnetje, geen regen, niet te veel wind.
Temperatuur had wat hoger gemogen, maar na Prise d’Eau ben ik al snel tevreden. Om 10 uur op naar de golfbaan,
onze eigen thuisbaan Waterland-Amsterdam, voor de tweede club-wedstrijd van dit seizoen. Bij aankomst bleek er
koffie met gebak te zijn, goed geregeld door de wedstrijdcommissie. Mijn flight vertok om half twaalf, ik was ingedeeld bij Gerda Hogenes en Erik Trommelen. Voor de wedstrijd had ik Erik gezegd dat ik meestal beter ga spelen als
er een (veel) lagere handicapper in de flight zit. Waarom weet ik niet, misschien iets van toch niet te zwaar willen
verliezen, denk ik.
De eerste klap was meteen raak, hole 1 werd een par. De tweede hole ook, dus dat begon goed. En eigenlijk bleef ‘t
maar goed gaan, de ‘putjes’ vielen nu eens wèl, de bal stopte steeds net vóór ‘t water en net buìten de bunkers.
Na de 1e 9 holes telde marker Erik dan ook al 23 stablefordpunten. Om nerveus van te worden.
Op de 2e 9 ging ‘t ietsje minder, maar op elke hole toch wel één of een paar puntjes gesprokkeld. Alleen de laatste
hole ging mis: bal in ‘t water, tegen de boom, in de grond geslagen, kortom: streep. Maar als je al die dingen fout
doet in één hole, lijdt je score er niet echt onder: ik kwam van de baan met 40 punten. Al met al hadden we prima
gelopen, een gezellige flight, nergens lang moeten wachten, zelf weinig hoeven zoeken, zo hoort ‘t eigenlijk, vind ik.
Bij het clubhuis konden we zelfs buiten zitten, in de zon en uit de wind was ‘t goed vol te houden, en het is altijd
weer leuk vanaf ‘t terras de andere flights aan te zien komen. De kaarten werden, onder aansporing van Willem
Mooij, vlot ingeleverd en nog sneller verwerkt. De wedstrijd PC bleek onder leiding van Peter Burgman z’n werk weer
geheel naar wens te doen en er zal toch echt niemand kunnen klagen over het lang uitblijven van de uitslag deze
keer.
En ik klaag natuurlijk helemaal niet over de uitslag, de 40 punten waren genoeg om de H2O cup te winnen, en gezien de CBA van -2 gaat m’n handicap ook stevig omlaag.
En daarom dank aan de wedstrijdleiding (Anneke&Bert), dank aan de rekenmeesters (Peter en Willem) en dank aan
m’n flightgenoten (Gerda en Erik) voor een prachtige dag. Op naar ‘t Naarderbos!
Henk de Wit
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Uitslag Prise d'Eau 25 maart 2013
Wake-Up trofee
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

Vermeij, Willem
Haas, Astrid de
Wit, Henk de
Gitau, Mbugua
Dries, Ineke van den
Pannenborg, Bim
Velzen, Ger van
Mooij, Willem
Veen, Ben in 't
Echter, Arthur
Vermeij, Elly
Wit, Yvonne de
Trommelen, Erik
Baardolf, Rob
Reinink, Arend
Djojosepoetro, Haris
Smits, Hans
Hulst, Cock van der
Hendriks, Liesbeth
Hogenes, Ton
Leest, Harm van der
Duran, Ingrid
Hogenes, Gerda
Wingerden, Bob van
Whincup, Chris
Scholten, Martin
Schmidt - Boer, Marion
Witteloostuijn, Hans van
Scholten, Tiny
Burgman, Peter
Baarslag, Han
Roelofszen, Dennis

Stableford PinHigh
35
35
34
34
33
33
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
22
22
22
22
21
21
15
15
13
13

CBA = -2
Beste Bruto score:
Echter, Arthur
Trommelen, Erik
Baardolf, Rob

87
90
97

Birdies:
Gitau, Mbugua
Dries, Ineke van den
Velzen, Ger van
Wingerden, Bob van

2
1
1
1

Neary:

Hendriks, Liesbeth

Longest Dames:

Dries, Ineke van den

Longest Heren:
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Uitslag Golfbaan Waterland Amsterdam 27 april 2013
H2O Cup
CBA = -2
1
2

Wit, Henk de
Dries, Ineke van den

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

Smits, Hans
Jong, Marco de
Trommelen, Erik
Scholten, Tiny
Gaans, Pauline van
Velzen, Ger van
Scholten, Martin
Kronemeijer - van derVelde, Richtje
Mossel, Marijke van
Duran, Ingrid
Bakkum, Jaap
Kil, Ria
Hogenes, Ton
Hulst, Cock van der
Whincup, Chris
Wit, Yvonne de
Sargeant, Richard
Mooij, Willem
Swan, Chris
Schelvis, Anneke
Burgman, Peter
Bolk, Jeroen
Witteloostuijn, Hans van
Bakker, Rene
Djojosepoetro, Haris
Hogenes, Gerda
Roelofszen, Dennis
Hoek, Arend
Hendriks, Liesbeth
Schmidt - Boer, Marion
Kronemeijer, Jisk
Wingerden, Bob van
Huysen, Ria
Kampschoer, Wilma
Leest, Harm van der
Scholten, Erik Jan
Baarslag, Han
Huysen, Wim

Stableford Pin High
40
40
33
33
33
33
32
31
31
30
30
29
29
28
28
28
27
26
26
26
25
25
24
24
22
22
22
22
21
21
21
21
20
20
18
18
18
18
17
15
13
2

33
33
32
31
31
30
30
29
29
28
28
28
27
26
26
26
25
25
24
24
22
22
22
22
21
21
21
21
20
20
18
18
18
18
17
15
13
2

Beste Bruto score:
Velzen, Ger van
Dries, Ineke van
den
Smits, Hans

Birdies:
Trommelen, Erik
Swan, Chris
Velzen, Ger van
Smits, Hans

86
90
93

2
1
1
1

Neary:

Witteloostuijn,
Hans van

Longest Dames:

Duran, Ingrid

Longest Heren:

Bakker, Rene
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New golf terms
Some new golf terms to use when you're out
on the course...
A 'Rock Hudson' - a putt that looked straight, but wasn't.
A 'Saddam Hussein' - from one bunker into another.
A 'Yasser Arafat' - butt ugly and in the sand.
A 'Teddy Kennedy' - didn't quite make it over the water.
A 'Rodney King' - over-clubbed.
An 'O.J.'- got away with one.
A 'Princess Grace' - should have used a driver.
A 'Princess Di' - shouldn't have used the driver.
A 'Condom' - safe, but didn't feel very good.
A 'Brazilian' - shaved the hole.
A 'Rush Limbaugh' - a little to the right.
A 'Nancy Pelosi' - Way to the left and out of bounds.
A 'James Joyce' - a putt that's impossible to read.
A 'Ted Kennedy' - goes in the water and jumps out.
A 'Pee Wee Herman' - too much wrist.
A 'Sonny Bono' - straight into the trees.
A 'Paris Hilton' - a very expensive hole.
A `Tiger Woods' - Oops, Wrong Hole.
Met dank aan Wilma Kampschoer.
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