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Next to the Tee Box  
 
Winterzon  
Hoewel het zwarte-pieten rond ‘zwarte piet’ al enigszins begint te luwen ben ik 
toch wel blij dat we als vereniging geen gezamenlijke Sinterklaasviering orga-
niseren. Daardoor kan ik de discussies tussen voor- en tegenstanders van 
zwarte, gele of stroopwafel pieten gelukkig vanaf een afstandje langs me heen 
laten gaan. En omdat dat nog beter gaat als je niet in Nederland bent, leek 
me een weekje ‘laat-in’t-seizoen-in-de-zon-golfen’ een prima idee. Wij hebben 
daarvoor dan ook Portugal gekozen, al blijkt het ‘zon’- gedeelte minder zeker 
als gehoopt. Op de Portugal Masters, half oktober, kon je via Sport1 real-time 
volgen hoe de prachtige Victoria Oceanico baan in Vilamoura (Algarve) binnen 
een half uur veranderde van ‘groene perfectie’ naar één grote waterhindernis. 
En als dat via het TV scherm te volgen is, is dat een heel stuk leuker dan dat 
zelf te ervaren in bermuda en polo’tje. Ik troost me dan maar met ‘dat wat in 
Oktober gevallen is niet meer in November kan vallen’, maar verder gaat mijn 
Piet-Paulusma kennis dan ook niet. We zien wel, en omdat de zomer van 2014 
maar bleef voortduren kunnen we misschien ook in de winter in Nederland 
gewoon ons balletje blijven slaan.     
Ons vereniging seizoen is intussen wel ten einde, al hoor ik hier en daar wel 
plannen voor een ‘erwtensoep-evenement’ of een ‘kouwe-poten wedstrijd’. 
Ben benieuwd wat daar uitkomt, maar de diverse commissies zijn intussen al 
druk bezig met de voorbereiding van ons seizoen 2015. Banen worden gese-
lecteerd en benaderd en er wordt geprobeerd zoveel mogelijk vast te leggen 
zonder ons helemaal vast te laten leggen. We weten immers nog niet zeker 
hoeveel leden/spelers we hebben in 2015 en ook niet hoeveel geld we kunnen 
besteden, want de Activia sponsoring moet ook nog voorbereid, aangevraagd 
èn gehonoreerd worden. 
En, hoewel daar wel al regelmatig -en van meerdere kanten- vragen over zijn, 
dat weerhoudt ons als bestuur ook om gelegenheid te bieden aan niet-leden 
om mee te doen aan ‘onze’ AGV wedstrijden. We denken vooral dat dat geen 
goed effect zal hebben op het voortbestaan en de sfeer van onze vereniging. 
Het zal de onderlinge cohesie verbreken en het is niet onze bedoeling dat we 
een ‘pay-and-play’ vereniging gaan worden. Maar ook voegt het een extra 
complicatie en onzekerheid toe aan de onderhandelingen met de banen, extra 
inspanningen van onze vrijwilligers in de commissies, extra financiele risico’s 
(wat doen we met een ‘no-show’?) terwijl we eigenlijk weinig andere voorde-
len zien dan dat het gezellig kan zijn dat ex-leden meespelen. En dat laatste 
mag dan nog zo belangrijk zijn, de eerste verantwoordelijkheid van een be-
stuur van een vereniging is toch echt het behartigen van de belangen van de 
leden van de vereniging. Dus zolang de leden niet in meerderheid het bestuur 
vragen om dit soort activiteiten op zich te nemen, en dan ook de bereidheid 
uitspreken de bijbehorende risico’s te willen aanvaarden, denk ik niet dat we 
een acceptabele constructie zullen vinden.      
Waar ‘we’ wel mee bezig zijn is ‘t feit dat we in 2015 ons 25-jarig jubileum 
zullen beleven. We zullen op gepaste wijze vieren dat we een respectabele 
historie hebben en als een van de weinige verenigingen het opheffen van het 
ASV hebben overleefd. En dat dat gelukt is door de inzet van velen. Maar 
daarover later. 
Een mooie winter, en veel plezier met ‘t leukste spelletje dat er is.   

Henk de Wit 
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Nieuws van de Jubileumcommissie: 
 
Zoals eerder vermeld zijn wij (Dennis, Ger, Hans en Yvonne) al een tijdje druk bezig met het voorbereiden van de 
feestelijke viering van ons 25-jarig jubileum in 2015.  
In de vorige Teetime hebben we alvast een datum genoemd, zodat iedereen deze kon vrijhouden in de agenda.  

Nu nog een tipje van de sluier oplichten: op zaterdag 20 juni willen wij een feestelijke dag organi-

seren met o.a. een 18 holes wedstrijd op onze thuisbaan: Golfbaan Waterland te Amsterdam alsmede clinics, prijs-
uitreiking, receptie en barbecue.  
Meer details hierover volgen later.  
 
De redenen dat wij gekozen hebben voor 20 juni:  
- De officiële notariële dag van oprichting is 16 mei 1990, maar omdat  
  16 mei in 2015 op de zaterdag van het Hemelvaartweekend valt en dan 
  veel mensen op vakantie zullen zijn, is dat geen handige dag voor een  
  wedstrijd. 
- Niet in Pinksterweekend en Vaderdagweekend, ook vakantieperiodes. 
- Niet op een doordeweekse dag.  
- Wel voor de zomervakantie. 
- Beschikbaarheid van de baan. 
 
Wat we wel van plan zijn: In de week van 18 t/m 22 mei willen we binnen STCA meer bekendheid geven aan onze 
club. 
Belangstellenden kunnen dan uitgenodigd worden eens te komen kijken op de Z.A.C. avonden. Wie weet worden zij 
ook enthousiaste beoefenaars van de golfsport.   
 
Aan alles zit een financiële kant, wij zullen er niet omheen kunnen een eigen bijdrage per persoon te vragen voor de 
diverse activiteiten die wij willen organiseren. Meer informatie hierover volgt later. 
 
Heeft u/heb je zelf nog ideetjes voor het jubileumjaar?  
Mailadres: jubileumcommissie-agv@hotmail.com 
 
Namens de Jubileumcommissie, fijne winter! 
 
Yvonne de Wit 
 
 
 

Opzeggingen 
 
Dit zijn de leden die hun lidmaatschap voor 2015 hebben opgezegd! 
 
Chris de Groot 
Rob Baardolf 
Hans Drikse 
Roelof Heezen 
Ingrid Duran 
Jens Schreckenburg 
Haris Djojosepoetro 
Chris Whincup 
Erik Trommelen 
Roel Bastings 
 
Ik kan het helaas niet mooier maken. 
 
Gr. Willem Vermeij 
 

 

Wel & Wee 
 

 
 
Weet u iemand die ziek is ? Laat het even weten, dan kun-
nen wij als club iets van ons laten horen.  
ria@kil.eu   
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From out of Bounds - Au revoir 
 
Mijn eerste wedstrijd bij de AGV Shell was in 1992 op de A&B holes van Spaarnwoude, wedstrijdleiding in handen 
van Duco (we begonnen iets later). Ik speelde samen met Hedwig van Lier en Corinne Eveleens. Er is een hoop ver-
anderd sindsdien. 
 

Destijds waren de A&B holes een behoorlijke uitdaging, mede omdat de laagste HCP in de club rond 23 was. Het 
was het opwarmertje van het seizoen en dat moest rustig ingeluid worden. Met de groeiende dadendrang en wens 
om een echte golfvereniging te worden, kwam deze start van het seizoen al snel te vervallen. 
 

De AGV Shell is voor mij de kraamkamer van mijn ´golfleven´. Het heeft vele vrienden opgeleverd en nog veel meer 
mooie herinneringen, met als hoogtepunt de reisjes naar Noord Frankrijk in de camper van Jaap Bakkum, met Dirk 
Pultrum als kaartlezer. Als je ze nog kent, dan weet je dat deze combinatie een explosief mengsel voorin de cabine 
betekende.  
 

Als je denkt dat destijds (1998, ik werkte in het Groot Lab bij afdeling PRO, Product Research Oil) golf het enige was 
waar de blik op gericht was, dan kom je mooi bedrogen uit. Met groot genoegen denk ik terug aan Martin, die door 
het luidkeels meezingen van Amsterdamse smartlappen de camper deed schudden van plezier. Jelle Kars (2e voor-
zitter AGV Shell 1995-2001) die ons tijdens een van deze ritten zijn studenten hymne leerde: ‘stamp je kloten tot 
andijvie’. ‘In Hellevoetsluis, daar staat een huis, dat huis zit vol met hoehoeren…’. Je begrijpt wel, het ging er serieus 
aan toe. 
 

Prachtige passages over hoe Astrid in de broekzak van Andre belandde, een half uur durende lachkik tussen Patrick 
en mijzelf in het ”immer” gezellige Franse restaurant, waar de bediening niet op was gesteld, wat uiteraard als pa-
ling in een emmer snot was, en de oh zo vriendelijke Franse staf in het hotel: ‘nee, de bar is dicht want er is geen 
klandizie’ -  ‘Hallo, er staat nu 20 man aan de bar, hoezo geen klandizie’.  (het was een hele grote camper).      
 

Het zien groeien van de vereniging, de stappen die werden gezet, het volwassen worden naar NGF D-status, teken-
de de voortgang van de club. Golfreizen met grote groepen leden, afspraken tussen kleinere groepen binnen de AGV 
Shell, het betekende dat het beter worden in de golfsport als een hechte gezamenlijke beleving werd ervaren en 
georganiseerd. Wellicht is voor mij dat wel de grootste waarde die we, in het bijna 25 jarige bestaan van AGV Shell, 
met elkaar hebben bereikt. 
 

Ikzelf heb ook vele mooie herinneringen aan het bijdragen aan de richting van de AGV Shell (5 jaar voorzitter WC en 
10 jaar voorzitter AGV Shell 2002-2012). De maandelijkse vergaderingen in het Tolhuis, met de altijd vrolijke bedie-
ning van Bianca, de discussies (het gesteggel?) over de koers, de vorm, de grootte van de club, de verhuizing naar 
de Hoge Dijk, D-status NGF en de voorwaarden voor de vereniging, statuten en reglementen, financiën, rekeningen 
openen, hoofdelijke aansprakelijkheid, weer terug naar Waterland, werkkostenregeling, nieuw bestuur. Zomaar een 
greep uit de vele onderwerpen die een club bezig houdt. 
 

Het zijn de mensen die het tot een succes maken. Allemaal, de bijdragen, de betrokkenheid, de saamhorigheid. Je 
één voelen met je club en je daar voor inzetten. Op welke manier dan ook. Ik ontkom er niet aan om een paar na-
men te noemen. Zonder iemand tekort te willen doen: Roel bedankt voor je plezierige toewijding als penningmeester 
– we hebben menig uurtje gespendeerd en veel gelachen en gerelativeerd; Hans als 1e voorzitter en oprichter van 
de AGV Shell (1990-1994) altijd gediend en betrokken als geweten van de club; Ineke, Paula, Ingrid als secretaris 
een grote en niet uit te vlakken steun voor het fundament van onze club; Dirk, Graham, Chris, Patrick als voorzitter 
van de WC waarbij een mooi programma altijd binnen het budget moest blijven; Erik Jan, Liesbeth voor het inrichten 
van onze kraamkamer (TC); Ineke, Dirk, Julia, Marion voor het verzorgen van ons mooie clubblad (Tee-Time); Ria 
voor het volgen van het wel en wee bij iedereen (inclusief jezelf); Jan voor je jarenlange kritische blik en kunde als 
referee in de H&R commissie; Anneke bedankt voor al die uren die je buiten hebt gestaan om leden te starten en al 
die uren die je hebt gemist in het clubhuis omdat je als laatste binnen kwam; Han Baarslag voor je doorzettingsver-
mogen en het voorbeeld dat je bent voor iedereen om vol te houden (Ger bedankt voor je toewijding). 
 

Helaas was 2014 mijn laatste jaar bij de AGV Shell. Net als mijn HCP heeft mijn werkzame leven een wispelturig ka-
rakter gekregen. Mijn huidige baan als Technology & Sales/Development manager voor een Russisch Chemisch be-
drijf geeft mij niet de tijd om op een voor mij volwaardige manier lid te kunnen blijven van de AGV Shell. Wellicht 
dat ik nog eens een starttijdje reserveer op een baan waar een AGV wedstrijd op die dag wordt gespeeld. 
 

Ik wens Henk, Lotte, Willem, Liesbeth, Mbugua en Peter veel succes en plezier toe in het vorm geven van de AGV 
Shell. Hoop van harte dat er een goede vorm door en voor Shell gevonden wordt om nog vele jaren te genieten met 
elkaar van het leukste spelletje dat er is. 
 

Of ik nog wel aan golf toe kom? Ik zit in Heren 3 Haarlemmermeersche golfclub NGF competitie 2015. Heb zaterdag 
1 november jl op Almeerderhout 76 bruto gelopen (met dank aan Haris en Ingrid). Zondag 2 november gewoon 
weer 91 op Delfland. Golf houdt je bezig… 
 
Erik Trommelen 
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Partir est mourir un peu…. 
 
Zo voelt het als je je lidmaatschap opzegt van een vereniging waar je 13 en 14 (Haris) jaar lid van bent geweest. 
De keuze is weloverwogen. De voors en tegens zijn verschillende keren tegen elkaar afgezet en samen besproken. 
Dan de beslissing: we gaan ons richten op Almeerderhout (waar we in mei lid zijn geworden en waar we ons on-
langs hebben opgegeven voor de NGF competitie) en zeggen AGV Shell op.  
De opzeggingsbrief maken is één ding. Op de verzendknop drukken is toch net weer iets anders. Nog een laatste 
gedachte en ….. verstuurd.  
En dan even een kriebelig gevoel. Op de slotavond ook weer. Het voelt nu al als gemis en ook is er een soort schuld-
gevoel als mensen zeggen dat ze het jammer vinden dat we straks geen lid meer zijn. 
Maar we hebben mooie herinneringen aan AGV Shell: Haris heeft er zijn GVB gehaald (ik had het al) en we hebben 
er pas echt leren golfen. Niet alleen door het vele spelen, maar ook door de jaarlijkse regelavonden en het vereni-
gingsbreed studeren voor een NGF examen. Met dat papiertje mochten we elkaar marken.  
Onze golfgeschiedenis is bij AGV Shell begonnen en nu sluiten we dat hoofdstuk af en beginnen we aan een vol-
gend.  
Het gaat jullie goed.  
Gr. Ingrid (en Haris) 

 
 

Vossenjacht 2014 
 
Zondagmorgen kwamen 20 jagers naar het West-Friese land om op de Mooije Vos te gaan jagen. 
De weersverwachting was, dat er mogelijk een buitje kon vallen, dat is op een spat na niet gebeurd, wel was er een 
stevige wind. 
Na een kleine omweg (eerst even de kleinkinderen naar Haarlem brengen) was ik nog op tijd om de Mooije Vos suc-
ces te wensen. 
De jachtgrond was voor veel jagers een eerste kennismaking met deze korte, uitdagende baan. 
Bij de start kreeg iedereen een golfbal met logo van de baan, daarbij werd verteld, dat als je deze bal de gehele 18 
holes gebruikt en na afloop inlevert, een fles wijn ontvangt. 
Bij diverse teeboxen stond vermeld, dat er leuke prijzen te winnen waren, b.v. 100 tulpenbollen, gratis een auto 
voor een weekend, een schoonheidsbehandeling, weekendje kamperen. 
Alle jagers gingen de baan in, de Vossenjacht is een leuke spelvorm, nieuwsgierig loop je na afloop van de hole naar 
de volgende teebox om te kijken wat voor score de Vos heeft gemaakt. 
De eerste hole was niet lang en bij de afslag hadden de golfers (veel) wind mee, mijn flight begon meteen met goe-
de scores. 
Dat beloofde veel, de Vos was echter goed op dreef, zodat ik steeds achter liep op zijn score. 
Na de eerste 9 holes had ik 14 punten,  ik kon lekker verder spelen, geen zorgen dat ik de Vos zou verslaan.  
Onderweg werden de jagers nog verrast door een lekker hapje, aangeboden door de golfbaan. 
De tweede negen had de Vos echter op een paar holes meer slagen nodig om uit te holen en daardoor behaalde ik 
ineens veel punten, tot mijn verrassing was mijn score bij binnenkomst  39,  daarom even voorzichtig rondvragen 
wat op dat moment de hoogste score was, maar nog niet iedereen was binnen. 
Uiteindelijk de einduitslag, er waren maar vier jagers beter dan de Vos, allemaal dames! 
3e   Ingrid.       37 punten 
2e.  Joke         38 punten 
1e.   Anneke    39 punten 
      Elly.          39 punten 
Twee winnaars, bijzonder is dat Anneke voor de tweede keer bij een Vossenjacht gedeeld eerste is geworden, maar 
door mijn lagere handicap werd de prijs aan mij uitgereikt. 
De neary's werden  gewonnen door Marijke en Erik , de second best door Joke (speelde van geel) en  Mbugua( zijn 
tweede bal lag op de green en het was een par 5!! ) 
Anneke en Ingrid is het gelukt om met dezelfde bal terug te komen en zij kregen een fles wijn, Liesbeth verspeelde 
haar bal op de laatste hole, dat vonden haar flightgenoten zo'n pech, dat zij het aan de manager vertelden, hij heeft 
haar daarom ook een fles wijn gegeven. 
Het was een heerlijke dag, gezellig, de ontvangst, de hapjes door de baan en het eten was prima,  
Ik wil de Mooije Vos met zijn assistente bedanken voor het organiseren en de fles wijn, nu is het mijn taak als Nieu-
we Vos voor volgend jaar een jachtterrein te zoeken. 
 
Tot volgend jaar, 
 
De Nieuwe Vos  
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Eerst even koffie 

Foto’s Jisk Kronemeijer 

 
Klaar voor de jacht 
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50, en dan? 
 
Tja, als je van bouwjaar 1964 bent dan weet je dat je dus dit jaar een keertje De Sjaak bent. 
Een schoolvriendin had in juni al een huishoge pop in de tuin gehad en ik zei: "Bij mij gaat de fik erin...." 
En iedereen liep mij dit jaar dus al te pesten en bang te maken met wat ze allemaal zouden gaan flikken als ik 50 
zou worden op 16 oktober. 
Ergo; ik wilde gewoon niet in Nederland zijn op die dag. 
 
Er kwam in september een leuke aanbieding voorbij dus besloten we om een weekje naar Orlando te gaan naar een 
resort. 
Geen golfvakantie, want voor een week ga je niet al je spullen meenemen, maar op mijn verjaardag wilde ik wel 
graag gaan golfen. 
Een toepasselijke baan gevonden in de buurt: The celebration golf club. Je kon daar Ping clubs huren, dus ik was 
onder de pannen. 
We kregen korting omdat ik jarig was op de greenfee en de huurprijs van de stokken. Spiksplinternieuwe Ping clubs.  
Het was een schitterende baan, mooi weer en de mevrouw van de catering had zelfs opdracht gekregen om mij in 

de baan op te zoeken voor een gratis drankje. 
Na 9 holes nog een gratis hotdog met een biertje. Kortom: een 
verjaardag om nooit te vergeten. 

 
De rest van de week heerlijk rondgereden in onze huurauto: een Corvette Stingray (we hadden maar 1 koffer bij ons 
en die ging er net in.....). 
De Daytona bike week bezocht en op zondag naar een gospelbrunch. 
 
Dit oude gebakkie heeft samen met Hugo een hele mooie week gehad en nu weer back to normal ;-) 
 
Groetjes, Astrid de Haas 
 
Geen Orlando, maar wel een weekendje op stap met de AGV naar Nijmegen! 

Hole 9 na een flinke stortbui. 
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Flevoland – zaterdag 26 juli 
 
Het was een droge dag met relatief weinig wind;  mooi weer dus.  Bij het start was ik een beetje zenuwachtig want 
ik had wel in kunnen slaan maar niks op de putting green kunnen oefenen, dus wel een beetje bang hoe het op de 
baan zouden lopen.  Goed afgeslagen en met par, bogey, par op de eerste 3 holes weggelopen; redelijke start dus. 
 
Ik zat in een flight met Erik en Ingrid, allebei goeie spelers en allebei met verschillende type afstandmeters, wat voor 
mij interessant was om te zien hoe ze daarmee om gingen. 
 
Als ik terugkijk naar die dag, weet ik dat ik niks echt bijzonders heb gedaan, maar wat me wel opvalt is dat ik 6 of 7 
keer up and down rondom de greens heb kunnen spelen.  Dat komt bij mij niet vaak voor en ik weet zeker dat dit 
het verschil heeft gemaakt op die dag.  Ik miste toch wel iets want op hole 7, die par 5 van 487 meter, lag ik met 2 

 
 
Ondanks het feit dat ik geen rampzalige afslagen had, is het me wel opgevallen dat de rough dit jaar vriendelijker 
was dan in jaren voorheen.  Ook als je de fairway mist, kon je de bal alsnog terugvinden en meestal in een speel-
baar positie. 
 
Kortom, 2 birdies erbij, 12 slagen mee vanaf handicap 10, +5 bruto en 43 punten, was ik nog niet zeker van een 
overwinning hier.  In 2013 had de winnaares 46 punten, dus ik moest toch rustig wachten tot dat de laatste kaart 

 
 
 

Nunspeet – maandag 29 september – Oost – Zuid 
 
De laatst wedstrijd van het seizoen.  Een hele leuke baan in super conditie, mooie greens die relatief snel waren, 
maar heel erg nauw met veel bos.  Zeker niet een succesvolle baan voor mij dacht ik vooraf.  Geniet ervan, laatste 
keer dit seizoen vanaf wit afslaan, kijk hoe het gaat.  Ik had vooraf al gedacht dat op zo'n baan de mensen die al-
leen maar recht uit weten te slaan ruim boven de rest zouden eindigen…..niet dus. 
 
Ik speelde samen met Erik Jan en Henk.  Henk was even zo vriendelijk om mij te laten zien hoe ik een birdie kon 
maken.  Op de korte par 4 hole 2 (Oost) waren we allebei vrij dichtbij de pin met twee, maar Henk had in put die 
beneden ging, terwijl ik een omhoog mocht komen vanaf min of meer precies tegenover.  Die put van Henk was 
echt geniaal en druppelde rustig de hole in.  Birdie dus.  Na dat ik dat gezien had, had ik opeens meer zelf vertrouw 
om het firm te slaan om zeker te zijn dat hij erin ging….ook een birdie. 
 
Uiteindelijk was ik niet echt tevreden met mijn speel.  Heel veel puts laten liggen, veel fairways gemist, en een aan-
tal lastige holes, of met blind teeshots of blind approaches.  Toch viel het wel mee want ondanks veel bos, was het 
tussen de bomen vrij open en de bal was altijd terug te vinden.  Het koste wel een herstel slag, maar geen twee 
slagen elke keer dat je de fairway miste.  De eind resultaat was veel bogeys in plaats van double bogeys, en ik heb 
ook pars gescoord op de moeilijke holes. 
 
Ondanks de veel gemiste fairways en puts, kwam ik met dezelfde bal binnen als ik mee begonnen was, en met 33 
punten.  Toch niet genoeg om te winnen….dacht ik….. 
 
Mbugua 



 

Tee-Time Nr. 188 
Pagina 8 

 

  Golfbaan Amsterdam 7 september 2014   

  Fore-Uit Trofee       CBA =  -1   

              

  Naam: Stableford Pin High   Beste Bruto Score   

1 Scholten, Martin 36 36   Trommelen, Erik 85 

2 Schoon, Lodi 36 36   Gitau, Mbugua 86 

3 Burgman, Peter 34 34   Duran, Ingrid 88 

4 Gaans, Pauline van 34 34       

5 Duran, Ingrid 33 33       

6 Balk, Wim 33 33   Longest Heren: Witteloostuijn, Hans van 

7 Scholten, Tiny 33 33   Longest Dames: Duran, Ingrid 

8 Djojosepoetro, Haris 31 31       

9 Smits, Hans 31 31       

10 Romate, Johan 31 31   Neary: Leest, Harm van der 

11 Schelvis, Anneke 31 31       

12 Wit, Henk de 30 30       

13 Backus, Lotte 30 30   Birdies: Gitau, Mbugua (2) 

14 Duijvenboden, Hans van 30 30     Bodt, Duco 

15 Kampschoer, Wilma 30 30     Leest, Harm van der 

16 Gitau, Mbugua 29 29     Dries, Ineke van den 

17 Trommelen, Erik 29 29       

18 Jong, Marco de 29 29       

19 Bodt, Duco 28 28       

20 Leest, Harm van der 28 28       

21 Scholten, Erik Jan 28 28       

22 Vermeij, Elly 27 27       

23 Mooij, Willem 26 26       

24 Witteloostuijn, Hans van 25 25       

25 Dries, Ineke van den 24 24       

26 Mossel, Marijke van 24 24       

27 Vermeij, Willem 23 23       

28 Elderen, Bert van 23 23       

29 Veen, Ben  in 't 23 23       

30 Velzen, Ger van 22 22       

31 Smit, André 22 22       

32 Driessen, Joke 21 21       

33 Elderen, Els van 21 21       

34 Schmidt - Boer, Marion 20 20       

35 Hendriks, Liesbeth 19 19       

36 Whincup, Chris 17 17       

37 Wit, Yvonne de 17 17       

38 Baarslag, Han 16 16       

39 Visser, Theo 15 15       
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  Nunspeet 29 september 2014       

  Tee-Time en Jelle Kars Trofee     CBA = -2   

              

  Naam: Stableford Pin High   Beste Bruto Score   

1 Gitau, Mbugua 33 33   Gitau, Mbugua 86 

2 Hulst, Cock van der 33 33   Velzen, Ger van 87 

3 Velzen, Ger van 32 32   Trommelen, Erik 87 

4 Djojosepoetro, Haris 32 32       

5 Burgman, Peter 32 32       

6 Backus, Lotte 32 32   Longest Heren: Scholten, Martin 

7 Trommelen, Erik 31 31   Longest Dames: Dries, Ineke van den 

8 Duijvenboden, Hans van 31 31       

9 Scholten, Tiny 29 29       

10 Roelofszen, Dennis 29 29   Neary: Kronemeijer, Jisk 

11 Dries, Ineke van den 28 28       

12 Vermeij, Elly 28 28       

13 Naardin, Ben 28 28   Birdies:   

14 Baardolf, Rob 27 27   Trommelen, Erik 2 

15 Duran, Ingrid 27 27   Gitau, Mbugua 1 

16 Kronemeijer, Jisk 27 27   Velzen, Ger van 1 

17 Witteloostuijn, Hans van 26 26   Wit, Henk de 1 

18 Mooij, Willem 25 25   Djojosepoetro, Haris 1 

19 Wit, Henk de 25 25       

20 Balk, Wim 25 25       

21 Wit, Yvonne de 25 25       

22 Kronemeijer - van der Velde, 24 24       

23 Struever, Maxwell 23 23       

24 Smits, Hans 23 23       

25 Scholten, Martin 23 23       

26 Haas, Astrid de 21 21       

27 Hendriks, Liesbeth 21 21       

28 Mossel, Marijke van 21 21       

29 Vermeij, Willem 20 20       

30 Eems, Jaap van der 16 16       

31 Leest, Harm van der 16 16       

32 Schmidt - Boer, Marion 16 16       

33 Bodt, Duco 15 15       

34 Scholten, Erik Jan 15 15       

35 Veen, Ben  in 't 14 14       

36 Gaans, Pauline van 13 13       

37 Baarslag, Han 2 2       
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‘2014 - year in numbers’ 
 
Net zoals in eerdere seizoenen houden we gedurende het  jaar goed in de gaten hoe het gaat met de deelname aan 
de diverse activiteiten. Die informatie hebben we vooral nodig om te bepalen hoe we ’t volgend seizoen moeten 
gaan inrichten, hoeveel start-tijden we moeten ‘inkopen’ en voor hoeveel deelnemers de wedstrijdcommissie  het 
wedstrijdprogramma moet opzetten.  Dit is belangrijk omdat we de balans tussen inkomsten en uitgaven moeten 
bewaken. Leden zijn immers meestal niet blij  met een verhoging van de contributie als we te veel geld hebben uit-
gegeven. Als je dan ’t aantal deelnemers per ZAC –avond in 2014 bekijkt, krijg je onderstaand plaatje: 
 

 
Je ziet een deelnemersveld van ca 21-37 leden per ZAC avond, waarbij het gemiddelde net boven de 28 ligt. Uit-
schieters: lage opkomst op 29 mei en 5 juni (Hemelvaart & Pinksteren) en op 31 juli. De hoogste opkomst was op 12 
juni, de 1e dag van de strijd om de Pultrum-cup.  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 60 van de 72 leden (83%) één of meer keren meegedaan hebben op de donder-
dagavond. 
Voor de 9 wedstrijden in 2014 ziet ’t plaatje er zo  uit: 

 
 
 
Deelnemersaantallen tussen de 30 (Harderwold) en 39 (Waterland-Amsterdam) met gemiddeld bijna 35 deelnemers. 
Ook hier ’t beeld als op de ZAC-avonden:  59 van de 72 leden (82%) hebben aan één of meer wedstrijden meege-
daan.   
En, omdat ‘t ook niet exact dezelfde leden zijn die ZAC èn wedstrijden spelen ( er is een groep die alleen ZAC òf al-
leen wedstrijden speelt) laten de startlijsten dan ook zien dat van de 72 leden er 67 hebben meegedaan met één of 
meer van onze activiteiten. Dat is ruim 93%. Geen slechte score voor 2014 lijkt me. En eigenlijk ook geen dwingen-
de redenen om dingen nu sterk te gaan veranderen, al mogen jullie daar (bv op de ALV) natuurlijk altijd zelf je me-
ning over geven.  
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Foto’s Yvonne de Wit 


