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Next to the Tee Box  
 
Over 
  
‘T is natuurlijk een super cliché, maar wat gaat zo’n seizoen toch snel voorbij. 
Sta je op ’t ene moment nog te koukleumen op Prise d’Eau, een moment later 
is ’t al weer slotavond van de AGV.  Voorbij seizoen. Of eigenlijk ZAC-seizoen, 
want de echte die-hards gaan natuurlijk gewoon door. Met gewatteerde laar-
zen, kekke mutsjes en felgekleurde sneeuwballen, en/of, toch iets meer mijn 
eigen voorkeur, op lokaties waar de winter (nog) geen greep heeft gekregen. 
Maar voor de AGV is het terugkijken op 2013 al begonnen. De kruidnootjes 
liggen in de schappen, de jaarlijkse Zwarte-Pieten discussie heeft nu zelfs de 
UN gehaald en de klok gaat alweer terug (toch?). Zelf heb ik best een goed 
seizoen gehad; vaak, veel en leuk gespeeld, handicap omlaag gebracht, wat 
birdie’s gemaakt en lekker meegedaan bij een aantal wedstrijden. Geslaagd 
seizoen dus, zeker als je de lat niet al te hoog legt (en waarom zou je?). 
Ook vanuit AGV-oogpunt zijn er geen calamiteiten te melden. Een behoorlijk 
constante deelname op de ZAC-avonden (met gemiddeld 29 spelers) en ook 
op de wedstrijden een vrij constant deelnemersveld van zo’n 40 leden. Ook 
sportief gezien geslaagd, denk ik. Met negen verschillende winnaars in de ne-
gen wedstrijden kun je toch niet echt spreken van dominantie van enkele spe-
lers.  
De Pultrum strijd was weer zoals vanouds hevig en pas in de laatste flight be-
slist. Leuk spelletje vind ik, vooral als er geruchten over ‘snel ingevoerde en 
teruggevlogen’ deelnemers de ronde doen en de teams geheimzinnig hun 
‘geheime wapens’ met heel veel woorden vooral niet willen bespreken. 
De Matchplay competitie bracht vooral in ’t begin verrassende uitslagen en 
een echte ‘strijd-der-titanen’ op ’t laatst, tussen ‘good-old’ Hans en ‘new-
comer’ Marco. Het seizoen bleek voor Marco net iets te lang, of was ’t uitein-
delijk toch het respect voor de routinier?  
 De andere ZAC avonden dienen dan voor mij eigenlijk alleen als ontspanning, 
zeker als ’t lekker weer is en er leuke spelletjes bedacht worden (volgend jaar 
een 1-stoks wedstrijd!) waarbij vooral vermeden moet worden dat iedereen de 
spelregels voor die dag op eenzelfde en eensluidende manier interpreteren 
kan.  
En, ook niet geheel onbelangrijk, ook financieel was ’t een goed seizoen. De 
kosten lijken de begroting niet te hebben overschreden, zodat we de reserves 
die we hadden in 2013 ook nog als reserve kunnen gebruiken in 2014, als de 
sponsoring van de AGV nog iets meer onder druk komt te staan. Maar dat is 
op de ALV op de slotavond al uitgebreid besproken.  
Het zal het AGV bestuur, met alle andere vrijwilligers, er dan ook niet van 
weerhouden om ook in 2014 een mooi progamma op te zetten. Zodat we ons 
kunnen richten op wat ons echt bindt:          
Veel plezier met ’t leukste spelletje dat er is.    
  
Henk de Wit   
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Opzeggingen  voor  2014 
 
Helaas moeten we in deze Tee Time afscheid nemen van een groot aantal leden, waaronder zeer trouwe leden, le-
den die al lid zijn vanaf het eerste uur, of veel voor de vereniging betekend hebben. Het doet ons pijn dat ze ver-
trekken. We danken iedereen voor hun inzet en wensen ze veel plezier bij het golfen, op welke manier zij het ook 
gaan invullen. 
 
René Bakker Jan van Ogtrop Henri Duijghuisen 
James McBrien Julia de Vries Aart Jan Kaandorp 
Arend Reinink Wim Huysen  Ria Huysen 
Gerda Hogenes Ton Hogenes Arthur Echter 
Bob van Wingerden Kees van Boven Nevena Gogolak 
Gert van Mossel Rob Boelhouwer Bernard Manshande 
Astrid en Jan Snoeks 
 

Ingezonden email 
 
Beste Golfleden, 
Na jaren met veel plezier lid te zijn geweest van de AGV Shell heb ik toch na lang wikken en wegen besloten om 
mijn lidmaatschap te gaan beëindigen. 
Voor mij is de golfsport begonnen bij de Shell en sloeg ik mijn eerste balletje nog op de voetbalvelden van het sport-
park op de Valentijnkade. 
Veel lief en leed meegemaakt, stellen leren kennen die nu in een andere formatie samen zijn dan ik toen ooit voor 
mogelijk had gehouden en personen leren kennen die ik een warm hart toedraag en waar ik een speciale band mee 
heb opgebouwd of nu niet meer onder ons zijn.  
Vandaar dat mijn besluit ook een soort afsluiting is van een mooi verleden met vele mooie persoonlijke- en golf-
herinneringen.  
Het spelen op Waterland als homecourse en ook het feit dat deze baan voor mij ook niet makkelijk te bereiken is na 
werktijd op de donderdagmiddag en de wedstrijden die voor het merendeel op een doordeweekse dag worden ge-
speeld, zorgen ervoor dat het lidmaatschap te weinig voor mij oplevert. 
Als ik lid zou blijven dan zou het alleen maar zijn vanwege het verleden en de toch emotionele band die ik heb met 
de AGV. 
Golfen blijf ik fanatiek beoefenen omdat ik het gewoon een heel leuk spelletje blijf vinden waar ik elke keer nog veel 
plezier aan beleef. 
Misschien wordt het dan nu toch maar tijd na al die jaren om eens vast lid te gaan worden op een golfbaan in de 
omgeving. 
Ik wil de AGV bedanken voor de jaren dat ik heb mogen genieten van het golfclub leven en de leden die de AGV 
maken tot wat het is geweest en nu nog is. 
Misschien komen we elkaar toch weer snel tegen op een golfbaan, uit het oog maar zeker niet uit het hart. 
Met warme groet, 
Arthur 
 

Money, money, money  
 
Overeenkomstig de Europese wetgeving moeten alle bedrijven en consumenten op 1 februari 2014 zijn overgestapt 
op de nieuwe SEPA (Single Euro Payment Area) -betaalstandaarden. Voor de consument houdt dit onder andere het 
gebruik van IBAN codes in (internationale rekeningnummers). Voor AGV Shell houdt dit het volgende in: 
Het huidige incassocontract moet vervangen worden door een nieuw ‘SEPA contract’ 
Het huidige contract is gratis, het nieuwe SEPA contract kost € 10,= per maand  
Je kan zelf geen incasso’s meer via Internet Bankieren aansturen, maar je moet een .xml bestand importeren  
Om een .xml bestand te kunnen importeren, moet je (boekhoudkundige) software hebben (waaraan kosten zijn ver-
bonden, hoeveel is nog onbekend) 
Op basis van bovenstaande heeft het bestuur het besluit genomen om niet langer gebruik te maken van incasso’s. 
De bijkomende kosten zijn niet nodig, omdat wij het over slechts één incasso-batch per jaar hebben. Deze incasso is 
makkelijk te vervangen door het zelf eenmalig storten van het jaarbedrag.  
 
Tót 1 februari zouden we nog op de oude manier kunnen incasseren. Echter, de contributie van 2014 wordt pas in 
maart vastgesteld op de ALV. Vandaar dat we reeds volgend seizoen zullen verzoeken het bedrag zelf over te ma-
ken. Tegen die tijd zal iedereen een bericht krijgen met het verzoek om de contributie te betalen. Deze informatie is 
niet op de afgelopen ALV medegedeeld, omdat de kosten voor het nieuwe contract, heel verwonderlijk , nergens 
vermeld worden. 
 
Groetjes, 
Lotte 
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De Efteling – Er was eens een British golfertje … 
 
 
VOEKS is een clubje dat voornamelijk bestaat uit hele blije, goed gebruinde en goedlachse Shell gepensioneerden. 
Men groet elkaar met grootse gebaren, wisselen brede glimlachen uit en spreken over die goede tijd in Curaçao of 
een ander willekeurig tropisch eiland waar zij ooit een Shell vlag hebben geplant. Onbezwaard door enige versobe-
ring herken je ze ook aan de lichte tred die speels in harmonie is met het ontspannen tempo van bewegen.  
 
VOEKS is een nieuwe traditie gestart en het heet: Golfen. ‘Is dat zo uitzonderlijk?’, vraagt u zich af. Nee, uiteraard 
niet, maar het is maar één keer per jaar en dit was de tweede aflevering. Ondergetekende mocht ook mee, maar 
werd gedoogd als aanhang, aangezien ik in geen enkel opzicht voldoe aan de zojuist geschetste omschrijving van 
het gemiddelde lid. Mocht u in deze laatste zin een zekere vorm van cynisme, afgunst, teleurstelling of berusting bij 
de schrijver denken te ontdekken, dan klopt dat. 
 
De Efteling kennen we vooral van de Vogelrok, Droomvlucht, Villa Volta of De Vliegende Hollander.  Tenminste als je 
van de hardcore houdt. Is je maag niet bestand tegen 3G, een looping, een kriebelende duikvlucht of een ronddraai-
end huis, dan kom je al gauw uit bij de afdeling “sprookjes”. Waar of niet waar gebeurde verhaaltjes. Hier komt er 
een… 
 
Er was eens een British golfertje met een enorme honger. En op 29 juli van dit jaar liep hij in de ochtend nerveus 
door zijn huisje en riep hij met zijn vingertje omhoog: ’ik ga ze allemaal een poep laten ruiken’. Hij pakte zijn golf-
tasje, poetste zijn puttertje nog eenmaal op en kuste zijn Magic Gele Res-
cuetje drie maal op zijn kop, klikte twee maal zijn hakjes tegen elkaar en 
mompelde stil: ‘poepie, poepie, poepie’.  
 
De mist was opgetrokken toen het British golfertje arriveerde op de mys-
tieke golfbaan van het sprookjesland. Hij sloop ongezien naar het club-
huisje en verstopte zich achter het scherm van de grote open haard. Van-
uit hier had hij goed zicht op zijn concurrentie en keek zittend op zijn 
knietjes en steunend op zijn elleboogjes onderzoekend rond. Hij meende 
een aantal bekenden te spotten, zoals: Fore-Fore-Andre, Boom-Boom-
Ineke, Chop-Chop-Bim en Wreckless-Erik. Gnuivend van plezier verliet hij 
kruipend het clubhuisje en maakte hij zijn plannetje. 
 
Hij zou met een karretje over de baan scheuren, met zijn MGR verwoes-
tend uithalen naar zijn balletje en het bloedhete puttertje strelen tot het 
een lieve lust was. Aan het einde van de dag was de honger van het Bri-
tish golfertje gestild. Tijdens de prijsuitreiking werd hij bejubeld en ge-
ëerd. Kreten als ‘clever dicky’, maar ook ‘Ruthless’ werden gescandeerd 
door het publiek, dat haar handen kapot klapte voor de uitzonderlijke 
prestatie die hier was geleverd. 
 
Het British golfertje  had het bekertje in zijn autootje gelegd en reed met 38 stableford puntjes terug naar huis. Ver-
moeid, maar blij met zijn overwinning, stapte hij zijn bedje in en trok het lakentje tot net aan zijn neus. Hij sloot zijn 
oogjes en dacht nog even terug aan hoe de dag begon: ‘win cup, win cup, Whincup… ‘. 
 
Wreckless Erik. 
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Vossenjacht 2013 Dorhout Mees 
 
’s Ochtends niet te vroeg aangekomen,maar nog op tijd om even op het terras te zitten en wat oefen putjes te doen. 
De jacht was al begonnen, want we hoorden steeds  schoten, wat die dag niet meer op hield. 
Er waaide een harde wind, waardoor de fairway een stuk smaller bleek te zijn voor velen, dan dat hij eruit zag. 
Verder was het een prachtige dag om te jagen en met een draagtas door de baan te lopen. 
Ik zat in de enige mixed flight met Tiny en Elly, waar iedereen fantastisch scoorde ten opzichte van de Vos. 
De Vos speelde niet slecht, maar was zo vriendelijk iedereen een kans te geven door een paar uitschieters te scoren 
van 9 en 10 slagen. 
Elly, al eens bijna de Vos geworden, startte de eerste 9  met 30 punten ! 
Bij mij ging er weinig echt fout en met een birdy op 10  en parren op de laatste 3 holes, wist ik behalve de Vos ook 
Elly te verschalken. 
Ik eindigde met 1 punt meer dan Elly  op 59 punten. Mijn score tegen de baan was 47. 
Het bleek dat de Vos zijn hol had opgeruimd en er voor iedereen een prijs was.  
De prijs uitreiking was zo voor iedereen onvergetelijk, waarbij ik Mireille Mathieu scoorde, in vinyl  
Het lijkt erop dat mijn revalidatie na een jaar geslaagd is, maar ik ben benieuwd hoe het de volgende wedstrijd gaat. 
Tiny en Elly bedankt en wie weet, zit  ik de volgende keer weer in zo’n super flight. 
Hans en Liesbeth, het was een fantastische dag  en ik hoop  volgend jaar net zo’n leuke vossenjacht te organiseren. 
 
De Mooije Vos 
 
 

Matchplay  Finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En de winnaar is…. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Smits 
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Wilma, TPI en natuurlijk Jelle. 
 
Afgelopen winter heb ik voor het eerst in mijn golfcarrière meegetraind voor de NGF-competitie die in april van start 
ging.  
Sterkste dame in ons team is Wilma. Wilma speelt al jaren competitie en is captain van dames 3. Wilma is een blon-
de pitbull die, wanneer zij zich heeft vastgebeten in een paar kuiten, nooit meer loslaat. Na deze actie verslindt zij 
vervolgens ook nog eens anderhalf pakje Marlboro.  
Dames 3 is het enige team dat door externe sponsoren wordt ondersteund met kleding en speciale training. 
Deze training is ontworpen door het Titleist Performance  Institute (TPI) en wordt vooraf gegaan door de TPI as-
sessment. Wilma houdt van een degelijke aanpak, waarbij iedereen haar eigen mening mag hebben, maar iedereen 
aangehoord, en tien Marlboro’s later, doen we het graag op haar manier. 
De assessment houdt in dat er door middel van een lichamelijke test een meting gedaan wordt van de mogelijkhe-
den en tekortkomingen van het functioneren van je lijf ten opzichte van de golfswing. Naar aanleiding van de uit-
komst van deze test, wordt er een programma van oefeningen samengesteld om de bewegingen te verbeteren en 
de spieren te versterken.  
Wilma was al een paar maanden onderweg met haar oefeningen en zei al vooruitgang  te kunnen constateren. Ook 
hier mijn spontane bijval, en ze stak er nog een op. 
Uitkomst van mijn assessment was dat mijn handicap 13.0 zou kunnen zijn als ik bepaalde spieren zou weten te ver-
sterken en/of bewegingen te versoepelen. Op dat moment was mijn handicap 16.8 en eigenlijk was ik daar best te-
vreden mee. Maar ach, als je  toch in de sportschool bent,  dan kun je net zo goed oefeningen doen die gericht zijn 
op het leukste spelletje, toch? Althans, zo had Wilma het ons aanbevolen. 
Dankzij deze TPI-training is mijn platysma volledig tot rust gekomen, heeft mijn musculus spinalis capitis een ware 
metamorfose ondergaan en is mijn musculus teres major ingericht op een draw. Maar bovenal is de musculus risori-
us tot volle wasdom gekomen.  
Enfin, tijdens de laatste AGV-Shell wedstrijd van het jaar kwam op de Nunspeetse,  alles samen. Het weer was fan-
tastisch, de flight gezellig en het  tempo hoog.  
Dankzij het leuke resultaat werd mijn golfhandicap die dag weer verlaagd en is gezakt naar 11.7.  Gekker moet het 
niet worden! Maar, Wilma is blij en ik ben toch maar niet gaan roken. 
Duco en Ton, dank voor een gezellige dag! Jullie hebben er mede toe bijgedragen dat ik, behalve de Tee-Time 
Trophy, met 83 slagen de Jelle Kars Trofee in mijn bezit kreeg. Voor alle nieuwe leden: Jelle was onze tweede voor-
zitter, levensgenieter, buitengewoon aimabel mens en is veel te vroeg overleden. 
Jelle, ik weet zeker dat je trots op me bent! Groetjes aan Dirk, Ed, Wim en Adèle. 
 
Ineke van den Dries 
 
 
 

 

Yeah, ik heb een prijs! 
 
Op de slotavond van 2013 werden de prijswinnaars bekend gemaakt van het afgelopen seizoen.  
Ik heb de tweede plaats behaald in de eclectic competitie (met handicapverrekening) die gespeeld werd tijdens de 
Z.A.C. avonden. 
Dit feit vond ik eigenlijk al leuk genoeg, maar er bleek ook een prijs aan vast te zitten, namelijk een Pin High kor-
tingsbon. Echt superleuk!  Mijn hartelijke dank daarvoor aan de wedstrijdcommissie.  
De Z.A.C. avonden vind ik erg gezellig, elke week is er de mogelijkheid om 9 holes te lopen met steeds een andere 
indeling qua flightgenoten, zodat je veel clubleden leert kennen. Ik heb veel goede raad gekregen van clubleden om 
mijn golfspel te kunnen verbeteren, waarvoor dank, mede door jullie ben ik tweede geworden.  
 
Yvonne de Wit 
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Algemene ledenvergadering 10 Oktober 2013 
 
1. Opening 

2. Mededelingen 

3. AGV Shell 2014 

4. Statuten 

5. Rondvraag - Sluiting 

 
1) De voorzitter heet iedereen om 18.00 welkom en verteld dat dit een korte vergadering zal worden tot uiterlijk 

19.00, daar de slotavond met diner om 19.30 zal beginnen. 
 
2) De secretaris noemt de leden, die zich voor deze avond  hebben afgemeld, tevens vermeldt hij de namen van 

leden, die op dit moment het lidmaatschap van de vereniging voor 2014 hebben opgezegd. 
 Het ledenbestand is gezakt onder het door de NGF gestelde aantal van 100 en dit aantal zal mogelijk de D sta-

tus in gevaar brengen. In november as komt er een discussiestuk van de NGF over de A-B-C- en D status en 
hopen we meer te weten. 

 De begroting van 2013 is goed verlopen, mede door de goede afspraken, die de wedstrijd-Commissie heeft ge-
maakt met de banen, waar we gespeeld hebben. 

 
 3)  Budget 2014 

Uitgangspunten: 
Bijdrage Activia gaat richting 50% van kosten van actieve STCA-ers*  
 In 2014 is een lumpsum van € 6000 afgesproken, daarna gaat sponsoring per activiteit volgens vastgestelde 

    Activia-richtlijnen. 
 Afname sponsoring leidt, bij ongewijzigd ledental en-samenstelling, tot hogere kosten voor de leden. 
 Er is een model om door te rekenen welke maatregelen nodig zijn/ resultaat hebben.  
* Actieve STCA-ers: medewerkers van Shell in Amsterdam (STCA) en in Rijswijk (SPTR) en voor contractors die 
gedurende een langere tijd een direct dienstverband met Shell hebben.  

 
Er zijn enkele duidelijke manieren om begroting dekkend te maken.  
Een aantal daarvan zijn al benut: 
Wisseling van Golfbaan  
Eigen bijdrage wedstrijden  
Goede prijsafspraken, geen extreem dure banen 
Verdere kostenbesparingen zullen leiden tot aantasting pakket dat aan de leden geboden kan worden. 
Alternatief: Significante contributieverhoging  
De voorkeur van het DB gaat uit naar het, waar mogelijk, in stand houden van het pakket. 
Het contributie beleid is door het  vorig bestuur al in gang gezet door de enquête die is gehouden met de leden 
en we kunnen, het rekenmodel wat daaruit ontstond aanpassen. 
Activia gaat alleen gemelde activiteiten sponsoren, zoals boven reeds besproken. 
 
Contributie 2014 
Dit is mogelijk, als de leden akkoord gaan met een contributie in 2014 van: 
 STCA-leden :  €  220  (nu €160) 
 niet STCA-leden:  €  280  (nu €180/280) 
•  STCA-leden  : medewerkers van Shell in Amsterdam (STCA) en in Rijswijk (SPTR) en contractors die geduren-
de een langere tijd een direct dienstverband met Shell hebben.  
•  niet-STCA-leden: alle anderen. 
Verdere ontwikkelingen Contributie 2014 Alternatief: Significante contributieverhoging  
De voorkeur van het DB gaat uit naar het, waar mogelijk, in stand houden van het pakket. 
Gezien de verhoging van contributie en het stoppen van sponsoring van ASV/(nu Activia) voor niet STCA-ers, 
wil het DB het contributie model ter discussie stellen. 
        
Het model (met mogelijk een optie voor ‘slapende’/niet-spelende leden) is  sterk  afhankelijk van de NGF status 
van de AGV. 
 
Een nieuw model kan dan ook pas ingevoerd worden als daar duidelijkheid over is. Verwachting is dat in no-
vember de ALV van de NGF uitspraak zal doen over nieuwe structuur NGF-verenigingen. 
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4) Statuten 

Het DB wil dan ook praten over de algehele contributievrijstelling van ereleden. 
Eea zal moeten worden verwerkt in de AGV statuten  
Statuten nu nog in DRAFT, maar worden wel al toegepast  (zoals afgesproken in ALV). 
Beslissing is aan ALV, in maart 2014.Afronden 2013 
Het rondkrijgen van een begroting hangt voor een belangrijk deel af het ledenbestand en de samenstelling van 
het ledenbestand.  
Het DB zou dan ook graag zien dat de leden in 2013 goed nadenken over het eigen lidmaatschap. 
Opzeggen kan tot 1 november 2013  

 
5) Rondvraag 

Ingrid Duran: leden werving - bij voorkeur zien we STCA leden want die leveren geld op, we kijken hoe we om-
gaan met eventueel aanwas van buiten. 
Willem Mooij: Heeft een vraag over de budgetten – die waren gepresenteerd op de cheets. 
Erik Trommelen: Slapende leden –we hebben op dit moment 14 slapende leden, kunnen die eventueel met een 
kleinere bijdrage lid blijven? Dat hangt af wat de NGF doet met onze status. 
Ton Hogenes: Bedankt de leden voor 15 leuke en gezellige jaren. Tevens vraagt hij wat de ondergrens is van 
het leden aantal (dit is 60) 

 
De vergadering wordt om 19.00 uur gesloten en Henk de Wit laat nog wat deelnemers aantallen zien van de ZAC 
avonden en de Wedstrijden van 2013. 
 
 
Afwezig op de slot avond 10-10-2013 
 
Rob Baardolf 
Astrid de Haas 
Hans Smits 
Marco de Jong 
Ben Naardin 
Arend Hoek 
Chris Swan 
Bim Panneborg 
Cock v/d Hulst 
Jan van Ogtrop 
Wim Balk 
Andre Smit 
Wilma Kampschoer 
Jeroen Bolk 
Bob van Wingerden 
Dennis Roelofszen 
Ben in 't Veen 
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‘The year in numbers’ 
 
Zoals ik al tijdens de ALV gemeld heb, houden we gedurende ‘t seizoen in de gaten hoe het gaat met de deelname 
aan de diverse activiteiten. Dat doen we niet alleen om dat ’t leuke gegevens oplevert, maar ook omdat we in de 
gaten kunnen houden hoe we ’t volgend seizoen moeten gaan inrichten, hoeveel start-tijden we moeten ‘inkopen’ en 
met hoeveel deelnemers de WC het wedstrijdprogramma moet opzetten. Voor afspraken met de banen kunnen we 
immers niet lang wachten, populaire banen zijn snel ‘vol’  voor grotere groepen. 
 
 
Als je dan ’t aantal deelnemers per ZAC –avond bekijkt, krijg je onderstaand plaatje: 
 
 
 

 
 
Je ziet een deelnemersveld van ca 27-32 leden per ZAC avond, waarbij het gemiddelde op 29 ligt. Er zijn wel een 
paar uitschieters: lage opkomst op 9 mei (Hemelvaarstdag) en op 12 september (was kort na de Fore!-Uit wedstrijd 
op Waterland en 1e dag van ‘t KLM-open), terwijl de ZAC Vossejacht op 22 Augustus een uitschieter naar boven laat 
zien (met –strikt genomen- zelfs een iets groter deelnemersaantal dan we als start-tijden beschikbaar hadden).  Je 
zou kunnen denken dat op de ZAC avonden steeds dezelfde mensen spelen, maar dat is maar ten dele waar. Er zijn 
inderdaad leden die vrijwel iedere ZAC-avond present zijn, maar de startlijsten laten zien dat 64 van de 89 leden 
(72%) één of meer keren meegedaan hebben op de donderdagavond. 
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Voor de 9 wedstrijden in 2013 ziet ’t plaatje er zo  uit: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Deelnemersaantallen tussen de 32 (Prise d’Eau, koud!) en 43 (Flevoland, onweer!) met gemiddeld 39 deelnemers. 
Ook hier ’t beeld als op de ZAC-avonden:  64 van de 89 leden (72%) hebben aan één of meer wedstrijden meege-
daan, waarbij opgemerkt kan worden dat voor een deel (de ‘nieuwe lichting’) de wedstrijden gedurende ’t seizoen 
nog niet toegankelijk waren (nog geen GVB).  En, ‘t zijn niet exact dezelfde 64 leden die ZAC èn wedstrijden spelen, 
er is een groep die alleen ZAC òf alleen wedstrijden speelt. De startlijsten laten dan ook zien dat van de 89 leden er 
74 hebben meegedaan met één of meer van onze activiteiten. Dat is ruim 83%. Geen slechte score, zeker als je be-
denkt dat van degenen die er niet bij waren, dat niet altijd een vrije keus is geweest.  
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 Uitslag Flevoland 27 juli 2013   

 De Oliekan    CBA = 0  
       

  Stableford Pin High    

1 Hendriks, Liesbeth 46 46  Beste Bruto score:  

2 Vermeij, Willem 42 42  Gitau, Mbugua 82 

3 Jong, Marco de 42 42  Velzen, Ger van 91 

4 Hulst, Cock van der 39 39  Vermeij, Willem 93 

5 Haas, Astrid de 39 39    

6 Sargeant, Richard 38 38    

7 Mossel, Marijke van 38 38  Birdies: 1 

8 Gitau, Mbugua 37 37  Djojosepoetro, Haris 1 

9 Vermeij, Elly 37 37  Gitau, Mbugua 1 

10 Schoon, Lodi 37 37  Hogenes, Ton 1 

11 Witteloostuijn, Hans van 36 36  Swan, Chris 1 

12 Leest, Harm van der 36 36  Romate, Johan 1 

13 Mooij, Willem 34 34  Witteloostuijn, Hans van 1 

14 Hogenes, Ton 33 33    

15 Elderen, Bert van 33 33    

16 Duran, Ingrid 32 32  Neary: Mooij, Willem 

17 Swan, Chris 32 32    

18 Bodt, Duco 32 32    

19 Scholten, Martin 30 30  Longest Dames: Haas, Astrid de 

20 Wit, Henk de 30 30    

21 Scholten, Tiny 30 30    

22 Velzen, Ger van 29 29  Longest Heren: Djojosepoetro, Haris 

23 Wingerden, Bob   van 28 28    

24 Veen, Ben  in 't 28 28    

25 Wit, Yvonne de 27 27    

26 Snoeks, Astrid 26 26    

27 Hoek, Arend 26 26    

28 Djojosepoetro, Haris 24 24    

29 Schelvis, Anneke 24 24    

30 Pannenborg, Bim 23 23    

31 Romate, Johan 23 23    

32 Whincup, Chris 23 23    

33 Backus, Lotte 22 22    

34 Kampschoer, Wilma 22 22    

35 Gaans, Pauline van 21 21    

36 Scholten, Erik Jan 21 21    

37 Smit, André 20 20    

38 Hogenes, Gerda 20 20    

39 Schmidt - Boer, Marion 17 17    

40 Kil, Ria 14 14    

41 Snoeks, Jan 13 13    

42 Huysen, Ria 13 13    

43 Huysen, Wim 5 5    
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 Uitslag Westwoud 12 augustus 2013   

 Bang-on trofee    CBA = 0  
       

  Stableford Pin High    

1 Veen, Ben  in 't 41 41  Beste Bruto score:  

2 Dries, Ineke van den 39 39  Trommelen, Erik 83 

3 Hogenes, Ton 38 38  Dries, Ineke van den 85 

4 Hulst, Cock van der 37 37  Gitau, Mbugua 89 

5 Vermeij, Willem 36 36    

6 Duran, Ingrid 35 35    

7 Haas, Astrid de 35 35  Birdies:  

8 Scholten, Tiny 35 35  Hogenes, Ton 1 

9 Trommelen, Erik 34 34  Djojosepoetro, Haris 1 

10 Bodt, Duco 32 32  Smits, Hans 1 

11 Steen, Fred van der 32 32  Dries, Ineke van den 1 

12 Djojosepoetro, Haris 31 31  Driessen, Joke 1 

13 Swan, Chris 31 31  Gitau, Mbugua 1 

14 Vermeij, Elly 31 31    

15 Sargeant, Richard 31 31    

16 Roelofszen, Dennis 31 31  Neary: Djojosepoetro, Haris 

17 Gitau, Mbugua 30 30    

18 Burgman, Peter 30 30    

19 Driessen, Joke 29 29  Longest Dames: Scholten, Tiny 

20 Smits, Hans 28 28    

21 Jong, Marco de 28 28    

22 Mossel, Marijke van 28 28  Longest Heren: Trommelen, Erik 

23 Wit, Henk de 27 27    

24 Bakkum, Jaap 27 27    

25 Kampschoer, Wilma 27 27    

26 Baardolf, Rob 25 25    

27 Leest, Harm van der 25 25    

28 Snoeks, Astrid 24 24    

29 Hogenes, Gerda 24 24    

30 Scholten, Martin 23 23    

31 Snoeks, Jan 23 23    

32 Wit, Yvonne de 23 23    

33 Pannenborg, Bim 22 22    

34 Scholten, Erik Jan 21 21    

35 Gaans, Pauline van 20 20    

36 Kil, Ria 20 20    

37 Smit, André 17 17    
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 Uitslag Waterland 7 september 2013    

 Fore-uit trofee    CBA=-1  
       

  Stableford Pin High    

1 Bakker, Rene 40 40  Beste Bruto Score:  

2 Duran, Ingrid 39 39  Djojosepoetro, Haris 83 

3 Vermeij, Elly 38 38  Velzen, Ger van 87 

4 Wit, Henk de 38 38  Vermeij, Elly 89 

5 Jong, Marco de 38 38    

6 Djojosepoetro, Haris 37 37    

7 Burgman, Peter 36 36  Birdies:  

8 Scholten, Tiny 36 36  Trommelen, Erik 3 

9 Smits, Hans 35 35  Jong, Marco de 2 

10 Hendriks, Liesbeth 34 34  Hogenes, Ton 1 

11 Mossel, Marijke van 34 34  Duran, Ingrid 1 

12 Schelvis, Anneke 34 34  Scholten, Tiny 1 

13 Schoon, Lodi 33 33  Djojosepoetro, Haris 1 

14 Roelofszen, Dennis 31 31  Velzen, Ger van 1 

15 Bakkum, Jaap 31 31  Vermeij, Elly 1 

16 Velzen, Ger van 30 30  Wit, Henk de 1 

17 Vermeij, Willem 28 28    

18 Mooij, Willem 28 28    

19 Witteloostuijn, Hans van 28 28  Neary: Vermeij, Elly 

20 Scholten, Erik Jan 28 28    

21 Dries, Ineke van den 27 27    

22 Wit, Yvonne de 27 27  Longest Dames: Driessen, Joke 

23 Kronemeijer, Jisk 26 26    

24 Backus, Lotte 26 26    

25 Gaans, Pauline van 26 26  Longest Heren: Bakker, Rene 

26 Hogenes, Ton 25 25    

27 Wingerden, Bob   van 25 25    

28 Trommelen, Erik 24 24    

29 Hogenes, Gerda 24 24    

30 Leest, Harm van der 24 24    

31 Driessen, Joke 23 23    

32 Romate, Johan 23 23    

33 Kronemeijer - van der Velde, Richtje 23 23    

34 Duijvenboden, Hans van 21 21    

35 Veen, Ben  in 't 20 20    

36 Bodt, Duco 18 18    

37 Scholten, Martin 17 17    

38 Kampschoer, Wilma 17 17    

39 Gubler, Alice 16 16    

40 Huysen, Ria 16 16    

41 Smit, André 13 13    

42 Baarslag, Han 9 9    

43 Huysen, Wim 6 6    
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 Uitslag Nunspeet 30 september 2013    

 Tee-Time / Jelle Kars trofee     

       

  Stableford Pin High    

1 Dries, Ineke van den 39 39  Best Bruto Score:  

2 Scholten, Tiny 38 38  Dries, Ineke van den 83 

3 Schoon, Lodi 37 37  Trommelen, Erik 88 

4 Wit, Henk de 36 36  Gitau, Mbugua 92 

5 Haas, Astrid de 36 36    

6 Duran, Ingrid 32 32    

7 Trommelen, Erik 31 31  Birdies:  

8 Djojosepoetro, Haris 31 31  Dries, Ineke van den 2 

9 Vermeij, Elly 30 30  Hogenes, Ton 1 

10 Smits, Hans 30 30  Smit, André 1 

11 Kronemeijer - van derVelde, Richtje 29 29  Smits, Hans 1 

12 Bodt, Duco 28 28  Haas, Astrid de 1 

13 Jong, Marco de 28 28  Wit, Henk de 1 

14 Leest, Harm van der 28 28  Jong, Marco de 1 

15 Steen, Fred van der 28 28    

16 Gitau, Mbugua 27 27    

17 Vermeij, Willem 27 27  Neary: Gitau, Mbugua 

18 Smit, André 27 27    

19 Roelofszen, Dennis 27 27    

20 Mooij, Willem 26 26  Longest Dames: Duran, Ingrid 

21 Wingerden, Bob   van 26 26    

22 Kronemeijer, Jisk 25 25    

23 Witteloostuijn, Hans van 25 25  Longest Heren: Trommelen, Erik 

24 Schmidt - Boer, Marion 25 25    

25 Hogenes, Ton 24 24    

26 Scholten, Martin 24 24    

27 Elderen, Bert van 24 24    

28 Snoeks, Jan 23 23    

29 Hendriks, Liesbeth 23 23    

30 Whincup, Chris 23 23    

31 Wit, Yvonne de 23 23    

32 Hogenes, Gerda 22 22    

33 Velzen, Ger van 21 21    

34 Snoeks, Astrid 20 20    

35 Mossel, Marijke van 20 20    

36 Baarslag, Han 19 19    

37 Gaans, Pauline van 17 17    

38 Bakkum, Jaap 16 16    

39 Duijvenboden, Hans van 14 14    

40 Scholten, Erik Jan 14 14    


