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Van de redactie

Redactioneel
Hoewel de winterslaap alleen voor sommige dieren van 
toepassing is, en wij overal kunnen zien dat de betreffen-
de dieren door de wat raar getemperatuurde winter van 
streek zijn, ben ik als inmiddels ex-voorzitter wel hele-
maal uit mijn normale doen. Vraagt mijn werkgever, de-
gene die met zeilbootjes adverteert (hint: achterkant van 
de GreenVliet) mijn eega en mij om in een zeilbootje te 
stappen en naar het oosten af te reizen. Nu ja, daar is het 
lekker warm, maar een winterslaap zit er voor mij dus he-
lemaal niet in. Na verhuizing in februari naar Dubai moet 
ik juist als een gek gaan golfen om genoeg rondjes binnen 
te krijgen voordat op de courses in Dubai de zomerpau-
ze aanbreekt. We zullen daar golfen op de Emirates golf-
course, u weet wel, die van de Desert Classic. Ja, dan kom 
je dus in een omgeving waar we een zomerslaapje doen, 
overigens niet alleen voor het golfen. De dieren en plan-
ten in de woestijn houden ook zomerslaapjes, vaak wor-
den ze pas weer wakker nadat er een paar druppels regen 
zijn gevallen, dan komt zo’n woestijn weer helemaal tot 

leven. Eigenlijk net als na 
de winter in Nederland de 
eerste lekkere zonnestraal-
tjes hier iedereen weer tot 
leven brengen, het eerste 
biertje buiten op een terras 
in het zonnetje, het eer-
ste rondje golf zonder dik-
ke jas; jullie zullen er nog 
even op moeten wachten 
terwijl ik mij in het zweet 
werk op die baan in het 
midden oosten en vol ver-
langen uitkijk naar de eer-
ste regendruppeltjes……

Enfin, als slapend lid van de Rijswijkse is dit dus mijn laat-
ste column na een goede twee jaar. Het was leuk om voor-
zitter te zijn van de Redactiecommissie. Ik hoop dat er 
snel een opvolger wordt gevonden, wens u allen veel suc-
ces op de baan en bedenk dat het spel uiteindelijk ook 
echt alleen maar een spel is, met als groot voordeel dat je 
het kan spelen in regen en zonneschijn en je het alleen 
maar hoeft te spelen als je er zelf voor kiest.

Jules Croonen

De heer C. Beukers
De heer P. Bierling
De heer D. Bierling
De heer A. van Dam
De heer T. Dappers
Mevrouw I. van Erp-Mens
De heer F.R. van der Feltz
Mevrouw B. Gips
De heer R. Göritzlehner
De heer M. van Haersma Buma
De heer R.C. Heesterman
De heer A. Henny
De heer J.B.M.M. ‘t Hoen
Mevrouw H.J.M. ‘t Hoen-van Dijk
De heer A.W. Jansen
De heer H.B. van Lamoen
Mevrouw M.C.T. van Lamoen-Meewisse
De heer E. Last
De heer H. Maltha
Mevrouw J.H. Meijer
De heer E.W.H. Mulder
De heer W.J. Neerings
De heer D. Owen
De heer J. Rademakers
De heer J.A. Renooij
De heer J.A.A.M. van Rossum
Mevrouw M.J.L. van Rossum-Elfferich
De heer R.H.N.A. Schiffer
De heer S. Song
De heer D. Stolk
De heer G. van der Velden
De heer R. Verhagen
De heer J.J. Verkerk
De heer G. Versantvoort
De heer M.J. Vlek
Mevrouw P.C. Vlek-Tjong Ayong
De heer S. Warntjes
Mevrouw M. Warntjes-Ros
De heer C. Wijnnobel
De heer A.P. Zandee
De heer A.G.W. Zwager
Mevrouw P. Zwager-Wempe
De heer R. Zwiers

Het bestuur heet alle nieuwe 
leden van harte welkom

nieuwe leden
per 1 januari 2007
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Dit jaar bestaat de Rijswijkse Golfclub en 
de verschillende rechtsopvolgers van de 
daaraan ten grondslag liggende rechts-
personen, twintig jaar. Lustrum jaar!

De vereniging heeft in de afgelopen twintig jaar 
na een moeilijke bevalling waarbij na drie jaar 
de nodige complicaties optraden, en ook in de, 
na een periode van gestimuleerde groei, inge-
treden adolescentie, de nodige onstuimige mo-
menten gekend. 
Het was altijd zo dat er nooit een vergeefs be-
roep werd gedaan op de groep trouwe leden 
van het eerste uur en een groep actievelingen 
die in de jaren daarna lid werden, om zich op 
wat voor terrein dan ook in te zetten voor de 
vereniging, NV of BV.
Op dit moment tekent zich een begin van ge-
brek aan belangstelling af en/of inzetbaarheid  
van degenen die dit “stokje” van de “werkers 
van het eerste uur” zouden moeten overnemen.
Het lijkt moeilijker te worden voldoende ta-
lent en enthousiasme binnen het huidige le-
denbestand te vinden voor het vervullen van 
de verschillende commissietaken. Op zich is 
dit geen onverklaarbaar verschijnsel. Er treedt 
verjonging op. De eisen in de werkomgeving 
zijn hoger geworden en de golfwereld wordt ge-
confronteerd met een toename van het indivi-
dualisme; iets waarvoor deze sport en vooral dit 
spel, zich natuurlijk bij uitstek leent.  

Willen wij als vereniging voortbestaan dan is de 
inzet van leden op alle terreinen noodzakelijk. 
Op dit moment kampen nogal wat commissies 
met een problematische opvolging van leden 
die, of omdat hun termijn van twee keer drie 
jaar voltooid is, of omdat zij vanwege werk of fa-
milie (tijdelijk) niet meer beschikbaar zijn, af-
scheid moeten nemen van het commissiewerk.
Ik zou dan ook een ernstig beroep op u al-
len willen doen, kenbaar te willen maken 
bij het bestuur of secretariaat, voor welke 
(commissie)werkzaamheden of functies u in 

aanmerking zou willen komen en welke uw 
specifieke talenten zijn die ons daarbij zouden 
kunnen helpen. 

De baan ligt er, op een enkele (tijdelijke) ver-
zakking na, beter bij dan ooit. In ons beleids-
plan is voldoende ruimte geschapen om deze 
investering niet alleen in stand te houden maar 
ook te verbeteren en te verfraaien. 
Clubhuis, Boerderij en oefenfaciliteiten zijn 
een volgend onderwerp van herbezinning. 
Het clubhuis kampt met ruimtegebrek, kwa-
liteitsproblemen en een toenemende onder-
houdsgevoeligheid. De boerderij is ernstig on-
derbenut en daarmee een onevenredig grote 
kostenpost die beter benut zou kunnen en moe-
ten worden. De oefenfaciliteiten zijn beperkt in 
omvang en schieten tekort in kwaliteit. 
Op het moment dat u dit leest heeft u een uit-
nodiging ontvangen om hier tijdens een voor-
lichtingsbijeenkomst samen met het bestuur 
over van gedachten te wisselen, teneinde tot 
een besluitvorming ten aanzien van deze bezit-
tingen te komen. 

Begin dit jaar bereikte ons het droeve bericht 
dat Riet Vermeer was overleden. Riet was een 
van de leden van het eerste uur en heeft zich 
met haar spreekwoordelijke energie, belangstel-
ling en inzet voor diverse sporten en de golf-
sport de laatste twintig jaar in het bijzonder, op 
verschillende terreinen binnen de vereniging 
zeer verdienstelijk gemaakt. 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen 
alle sterkte toe bij dit verlies.

Bij het ter perse gaan van dit nummer ontvin-
gen wij het bericht dat Piet Bijman, één van 
de Octo’s, op 31 januari is overleden. Wij wen-
sen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle 
sterkte toe bij dit verlies.

Roel Jense

Van de bestuurstafel

“To be or not to be” 



Van het Management�

TToen ik voor de allereerste keer op be-
zoek kwam bij de Rijswijkse viel me een 
klein bordje op, waarop stond: “Stop, 
niet doorrijden a.u.b. indien er afgesla-
gen wordt”. Natuurlijk was ik direct op 
mijn hoede, maar het viel niet mee om 
te zien waar er precies werd afgeslagen. 
Gelukkig liepen er enkele spelers ter 
hoogte van mijn auto. Doorrijden, want 
als ze mij konden raken vanaf de tee, 
konden ze ook die spelers raken en dat 
doet geen enkele rechtgeaarde golfer.

Ik ben wel vaker zulke bordjes tegen ge-
komen, maar dan stond er juist op dat je 
niet moest slaan als er verkeer was. Gol-
fers hebben op de Rijswijkse voorrang. 
Dat sprak me aan, meteen bij de oprit.

Ondertussen ben ik twee maanden in 
dienst van de RGC, waarvan één maand 
als manager. December was een mooie 
maand om te beginnen, alleen maar 
feest. Lunches, diners en recepties. In 
januari ben ik echt aan de slag gegaan, 

na het inwerken door Christine. Met 
de steun van het personeel, het bestuur 
en ook leden. Nog iedere dag komen er 
mensen langs om me even een hand te 
geven. 

Ik heb geluk gehad met deze baan, een 
echte golfbaan.

Bas Overwater

In Memoriam 
Henk van Koppen
Henk 

Nu het rouw rumoer rondom jou is verstomd
De uitvaart voorbij is
Nu voelen wij dat er een diepte stilte komt

En in die stilte
Zullen wij je opnieuw ontmoeten
En telkens weer zullen wij je op de golfbaan tegen komen

We zeggen veel te snel het is voorbij
Alleen je lichaam is ons weggenomen
Wij zullen jou voor altijd herinneren
Wie je was, en wat je zei.

Jij had golfen hoog in jouw vaandel
Jij richtte het op als een Kunst
Als een Wet en als een Geloof

Wij zullen steeds samen met jou door de golfbaan lopen
Nu je onze handen niet meer aan kunt raken
Raak je ons hart en ziel nog duidelijker aan

Je Tunesische maatjes 

Op woensdag 27 december 
ontvingen wij het droeve 
bericht dat Peter van Deuren 
in zijn geliefde Australië was 
overleden.

Peter was sinds 1997 aan de 
Rijswijkse verbonden. Een 
gewaardeerd  professional 
die velen op weg heeft gehol-
pen naar het GVB.

’s Morgens vroeg was er 
meestal een kopje thee bij de 
caddiemasters en dan begon 
hij met zijn lessen. Spelen 
zelf deed hij niet meer; zo 
vaak geprobeerd hem over 
te halen, helaas is het er niet 
meer van gekomen.

In mei 2005 werd Peter 
geconfronteerd met pros-
taatkanker, die hij door de 
vele behandelingen dacht te 
overwinnen.

In november 2005 berichtte 
hij dat er ook darmkanker 
was geconstateerd en dat hij 
tot zijn spijt ons in de steek 
moest laten en met onmid-
dellijke ingang zijn lessen 
moest stoppen.
Hij ging er voor en wilde er 
alles aan doen om zo lang 
mogelijk te blijven leven. 
Vele chemokuren volgden 
en uiteindelijk besloot hij 
om met Karin naar Australië 
te vertrekken om daar de 
laatste maanden van zijn 
leven door te brengen, bij 
zijn familie.

Wij allen wensen Karin veel 
sterkte toe met dit verlies. 
Peter zal in onze gedachten 
altijd met de Rijswijkse ver-
bonden blijven.

Christine Jonkers Both

In Memoriam 

Peter van Deuren
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Ik weet nog dat ik op 10 maart 
1990 mijn GVB- examen (over 9 
holes) moest doen en Christine 
was één van mijn twee examinato-
ren. Na vier holes met Christine, 
moest ik nog één punt halen, maar 
na het doorgeven aan de tweede 
examinator ging het bijna mis. In 
1990 kende ik Christine wel, maar 
niet zo goed als ik haar later heb 
leren kennen.

Eind juli 1998 kregen de Raad van 
Commissarissen en het bestuur de me-
dedeling dat het man/vrouw manage-
mentteam Hesselink eind augustus zou 
vertrekken. In verband met het korte 
tijdsbestek, werd besloten om Christine 
en mij te vragen om deze functie vanaf 
1 september tijdelijk samen te vervul-
len. We wisten toen nog niet wat ons te 
wachten stond .......  Binnen twee we-
ken, kwam, na overmatige regenval, de 
baan onder water te staan. Er volgde 
een ramkraak op de shop (door onze 
voordeuren), lekkage, gescheurde net-
ten, inbraken, meer water, we hebben 
het allemaal gezien en (laten) herstel-
len. We mochten blijven en kregen een 
vaste aanstelling. Vanaf mei 2003 moest 
Christine het echter alleen opknappen, 
omdat ik had besloten mijn werkzaam-
heden voor de club te beëindigen. 
In de jaren van onze samenwerking, 

hebben we veel meegemaakt. We zou-
den daar een hele GreenVliet over vol 
kunnen schrijven. We hebben gelachen 
(minstens één keer per dag, dat was ver-
plicht!) en gehuild. Er waren lieve le-
den en ontroerende momenten, er wa-
ren verdrietige situaties en ook heel 
vervelende leden en gebeurtenissen. 
We kregen complimenten, maar wer-
den ook onheus bejegend. De balans 
opmakend, waren de positieve momen-
ten in de meerderheid. We vonden ons 
werk leuk en we hadden een uitsteken-
de taakverdeling en samenwerking. We 
werkten met een fijn team met goede 
onderlinge verhoudingen. De minder 
plezierige dingen namen we op de koop 
toe. Een flinke dosis humor kwam daar-
bij goed van pas.
Ik heb Christine in de jaren van onze 
samenwerking leren kennen als ie-
mand met flair en charme, betrokken 
en plichtsgetrouw, recht door zee, zorg-
zaam en met veel humor. Met andere 
woorden, een heel fijne vrouw.
Al kwam aan onze samenwerking een 
eind, we ontmoetten elkaar (wanneer er 
tijd was) om samen te eten en gezellig 
‘bij te kletsen’ en ik weet zeker dat we 
deze traditie zullen voortzetten. Chris-
tientje, bedankt voor alles en tot ons vol-
gende etentje!

Elly Davis

Afscheid van  
Christine Jonkers Both
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Regelexamen
De meest gestelde vraag is of de huidi-
ge GVB-ers die nog géén Regelexamen 
2 hadden afgelegd voor 1 januari 2007 
maar óók niet het moeilijkere nieuwe Re-
gelexamen hebben gedaan een meeval-
lertje hebben. Hierop geeft het Golfjour-
naal geen antwoord maar wij wel: “Ja, 
zij hebben inderdaad geluk.” Je kunt het 
zien op het NGF-kaartje 2007 want alle 
GVB-ers, mét of zonder Regelexamen 2, 
hebben een kaartje ontvangen met daar-
op vermeld Golfvaardigheidsbewijs. Geen 
extra toevoeging Examen meer.
Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat 
u, geluksvogel, zich zonder gedegen ken-
nis van de regels omtrent waterhindernis-
sen en ontwijken van vaste obstakels meet 
met uw medecompetitor. U zou node-
loos veel extra strafslagen toebedeeld krij-
gen van uw marker-van-vóór-de-afschaf-
fing, omdat die de regels uiteraard graag 
sportief toegepast wil zien. Als u dat niet 
leuk vindt, kunt u beter geen wedstrijdje 
meer spelen totdat u uw regelkloof heeft 
gedicht. Als mocht blijken dat het slecht 
gesteld is met uw regelkennis, grijpt uw 
Handicapautoriteit in door u te verzoeken 
alsnog (of opnieuw) het nieuwe Regelexa-
men af te leggen. 

Club Handicap
Vanaf nu krijgen alle GVB-ers die Qua-
lifying kaarten inleveren een Club Han-
dicap. Als u, uitgaande van handicap 45, 
een score van 36 Stablefordpunten in-
levert, berekent de computer voor u uw 
Club Handicap tussen 37.0 en 45.0. Er 
komt ook een Club Playing Handicap 
Tabel, zodat u uw bijbehorende Playing 
Handicap kunt aflezen. 

EGA Handicap
Met het GVB op zak is het nog een kwes-
tie van één mooie ronde met minstens 

36 Stableford punten spelen, uitgaande 
van handicap 36, plus nog twee mindere 
rondjes en uw EGA Handicap is een feit. 
De kaarten die u voor uw Club Handi-
cap hebt ingeleverd, tellen uiteraard mee 
voor uw EGA Handicap. Voor hen die 
zich afvragen waar EGA eigenlijk voor 
staat: European Golf Association.

9 Holes
Nog zo iets waar de Handicapcommis-
sie nog maar weinig laaiend enthousi-
aste geluiden over heeft gehoord. Dit 
is wel begrijpelijk, want de leden die er 
wél om zullen juichen komen over het 
algemeen niet op doordeweekse senio-
ren-, dames- en herenochtenden en dat 
is nu net het tijdstip waarop wij uw re-
acties optekenden. Maar dan de woens-
dagavond competitie spelers, van hen 
verwachten wij veel goedkeurende ge-
luiden. Dán spreken we de mensen die 
zich na het werk snel naar de baan spoe-
den om nog negen holes te spelen voor 
het donker wordt. Zij kunnen nu door 
deze wedstrijd ook hun EGA handi-
cap onderhouden, of zelfs kaarten voor 
het verkrijgen van de EGA handicap of 
Club handicap scoren. Denk er wél aan 
om vooraf in te tekenen voor een Quali-
fying Kaart over 9 holes. 
Als u tijdens uw ronde bedenkt dat u ook 
wel 18 holes kunt lopen, blijft het bij 
denken. Na de afgesproken 9 holes bent 
u gehouden de baan te verlaten; u was 
immers niet in staat, hetzij door tijdge-
brek, daglichtgebrek, enig ander gebrek 
of gebrek aan zin, 18 holes te spelen? 
Voor de oudere en minder valide clubge-
noot wordt het er ook leuker op. Zij zijn 
geen aparte categorie met dispensatie 
meer! Iedereen met een handicap niet 
lager dan 11,5 mag negen holes spelen, 
Old Grand Dad’s en hun kleinkinderen, 
gehaasten en luien, en ook U!

Qualifying Kaarten
Het assortiment Qualifying Kaarten zal 
worden uitgebreid met twee verschillen-
de 9-holes kaarten. Bij de caddiemaster 
geeft u op dat u negen holes wilt spelen. 
Op de 9-holes inschrijflijst geeft u aan 
of u hole 1 t/m 9 of 10 t/m 18 speelt en 
u noteert uw score op de bijbehorende 
kaart met genummerde NGF-sticker. Na 
afloop voert u, zoals gebruikelijk, zelf uw 
score in op de Telegolfcomputer. 

Revisie 2006
Ook het herzien van de handicaps aan 
het eind van het kalenderjaar is veran-
derd. De Handicap Commissie heeft de 
aanbeveling van de NGF ten aanzien van 
de Jaarrevisie 2006 overgenomen. Dit be-
tekent dat er alleen een aanpassing van 
de handicap heeft plaatsgevonden voor 
enkele spelers die vier of meer Q-scores 
hebben laten registreren en waaruit blijkt 
dat de EGA Handicap te laag is. Er zijn 
geen handicaps ingetrokken, maar de le-
den die in 2005 en in 2006 geen Q-scores 
inleverden, hebben bij hun NGF-kaart-
je 2007 het dringende verzoek gekregen 
kaarten in te leveren. Zo niet, dan wordt 
per 1 januari 2008 de EGA handicap in-
actief. Het fenomeen actieve- en inactie-
ve handicaps zullen we in een volgende 
Greenvliet voor u uit de doeken doen. 
De Handicap Commissie is erg blij met 
de afschaffing van de administratieve ver-
hogingen. Niet omdat er minder werk 
aan vast zou zitten maar omdat de ver-
hoging van de handicap als er geen of te 
weinig kaarten zijn ingeleverd nu tot het 
verleden behoort. Geen kaarten inleve-
ren betekent immers niet automatisch dat 
men minder goed speelt? Geen kaarten 
inleveren betekent alleen dat men geen 
prijs stelt op een juiste EGA handicap. 

Ingrid Pijnakker

Kijk ook eens op de RGC website /leden/
club/commissies/ handicap. U leest daar 
de integraal overgenomen NGF publicatie 
over de aanpassingen van het EGA Han-
dicap Systeem.

EGA Handicap Systeem 
op de schop

CRAS&H
Handicapcommissie

In het Golfjournaal dat u allen als lid van de NGF ontvangt, heeft u natuurlijk 
met veel belangstelling het artikel ‘Geen excuses meer’ over de veranderingen van 
het EGA Handicap Systeem gelezen. De meeste reacties die uw Handicap Com-
missie heeft opgevangen betrof de regel dat er nog maar één Regelexamen wordt 
afgelegd. Géén tweede zenuwslopende keer meer. “Wàt een makkie, ze krijgen 
het tegenwoordig wel cadeau hoor!” Een nieuwe generatiekloof is een feit: je bent 
van vóór of ná de afschaffing.

Dagvlinders en libellen  
op de Rijswijkse Golfclub
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Baancommissie

De inventarisatie is gedaan door Kars 
Veling van de Vlinderstichting, en de 
velddagen vonden plaats op 30 juni en 
23 augustus. In totaal zijn elf soorten 
dagvlinders en 15 soorten libellen aan-
getroffen.

De vlinders waren het talrijkst op de ge-
luidswal; er waren veel graslandvlinders 
ter hoogte van de green van hole zes, en 
veel witjes aan de kant van hole 3.

Het voorkomen van standvlinders fun-
geert als een betere indicatie voor de 
natuurwaarde van de baan dan de zwer-
vende of trekkende vlinders, die immers 
overal komen waar nectar te halen is . 
De vijf soorten standvlinders die zijn 
waargenomen zijn de Argusvlinder, het 
bruin zandoogje, de kleine vuurvlinder, 
het boomblauwtje en de gehakkelde au-
relia, vrijwel altijd in de geluidswal, of 
in de buddleja’s, oftewel vlinderstrui-
ken.

De libellen waren niet regelmatig ver-
deeld over de waterpartijen op de baan 

wat aangeeft dat er een duidelijk ver-
schil in waterkwaliteit is. Dit is ook voor 
een niet kenner goed te zien aan de 
groei van waterplanten en oevervegeta-
tie. Vooral bij het water op de holes 15 
en 17 (bij de afslag) zaten veel libellen.

Libellen zijn onder te verdelen in juf-
fers en ‘echte’ libellen .Een van de 
meest voorkomende soorten is de klei-
ne roodoogjuffer, er zijn er 156 geteld, 
vooral in het water bij hole 12 en bij 
hole 15.  De meest voorkomende ‘ech-
te’ libel is de paardebijter die soms ook 
ver van het water te zien is.

Er zijn ook andere interessante waarne-
mingen gedaan; zo is op drie plekken 
de rietorchis aangetroffen, bij het water 
op hole 3, bij hole 13 en hole 17. Bij de 
reclamezuil op hole 3 was een ijsvogel 
aan het vissen en er zijn ook visdieven 
gezien.

Het rapport bevat ook een aantal aanbe-
velingen om op een aantal plekken een 
meer vlindervriendelijk beheer moge-

lijk toe te passen, door minder te maai-
en, zoals  bij hole 3, zowel links van de 
fairway, achter de populieren, als het 
stuk rechts tussen de green van hole 17 
en het water, en bij hole 6 de wal waar 
minder gemaaid zou kunnen.

Er zijn relatief weinig libellen op onze 
baan en dat komt vooral omdat het wa-
ter nogal vuil is, wat mogelijk kan ko-
men omdat er teveel vis in zit die veel 
slib en modder in het water brengen. 
 
De conclusie luidt dat vooral de ge-
luidswal geschikt is voor vlinders die 
zich er ook makkelijk kunnen voort-
planten. Het aantal van vijftien waarge-
nomen soorten libellen en elf soorten 
dagvlinders is redelijk voor een gebied 
van ruim veertig hectare. Bij een meer 
natuurgericht beheer zullen er zeker 
nog veel kunnen bijkomen, met name 
als er hier en daar wat meer rough kan 
blijven staan en als het water wat scho-
ner kan worden.

Marinus Cupido

In het kader van Committed 
to Green is er deze zomer een 
inventarisatie gemaakt van de 
vlinders en libellen die er op 
onze baan te zien zijn

Dagvlinders en libellen  
op de Rijswijkse Golfclub
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nieuwbouw 
kantoorruimte 
Santorini

 TE HUUR:

•  Snelweg locatie

•  Aantrekkelijke huurprijs
 110,00 per m2 per jaar

•  Hoogwaardig 
opleveringsniveau

•  Vanaf 325 m2 tot 3.325 m2

•  Per direct te aanvaarden

•  Flexibele huurtermijnen

•  Zeer gunstige 
parkeernorm (1:50)

110,00

per m2

per jaar
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Al een aantal jaren hebben wij met een 
groep leden een soort afspraak dat we 
ons met z’n allen inschrijven voor het 
RGC kerstdiner. Dit is een goede gele-
genheid om ons bij elkaar te krijgen, de 
mannen over te halen om zich in hun 
smoking te hijsen en voor de vrouwen 
een excuus om weer eens een avondja-
pon/pakje te kunnen aantrekken. Ieder-
een ziet er die avond bijzonder feeste-
lijk uit.
De Evenementencommissie had weer 
z’n best gedaan. We werden traditio-
neel verwelkomd met een glaasje cham-
pagne. De tafelschikking was geregeld 
en het clubhuis straalde een feestelijke 
sfeer uit. 

Bij onze tafel, een goede combinatie 
van heren 4, wedstrijd/baancommissie, 
bestuur en leden/gasten, was de stem-
ming, zoals gewoonlijk, uiterst geani-
meerd. 
Er was voor gekozen om het menu dit 
jaar terug te brengen naar drie gangen 
in verband met de prijs. Ik vind dat per-
soonlijk jammer, want de drie gangen 
waren redelijk snel gegeten, waardoor 
de avond werd verkort. Ik hoop dat er 
volgend jaar weer voor de traditionele 
fomule zal worden gekozen met natuur-
lijk wel een goede prijs/kwaliteit verhou-
ding.
Overigens is onze motivatie om ons in 
te schrijven voor het kerstdiner altijd het 

gezellig samenzijn met goede vrienden 
en kennissen en aan dit doel heeft de 
avond ook dit jaar weer volledig beant-
woord.
Tevens was het erg leuk dat Bas, onze 
nieuwe manager, de moeite had geno-
men om er bij te zijn. Dit gaf de aanwe-
zigen de gelegenheid op een informele 
manier kennis met hem te maken.
Tenslotte dank aan de Evenementen-
commissie voor de organisatie, Ronald 
en zijn personeel voor de verzorging van 
de innerlijke mens en aan de aanwezi-
gen, maar in het bijzonder aan onze  
disgenoten, voor een heel gezellige 
avond. Tot het volgende kerstdiner in 
december!

Elly Davis

Kerstdiner 200�
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Platinaweg 19
2544 EZ Den Haag
T 070 404 48 26
F 070 404 48 30
E info@vrolijkdiensten.nl
I www.vrolijkdiensten.nl

•
Vrolijk Schadeherstel
info@vrolijkschadeherstel.nl

•
Vrolijk Special Cleaning
info@vsc-schoonmaak.nl

Aangesloten bij:

Deze kinderboekjes worden exclusief gemaakt met de naam van
uw dochter, zoon, kleinkind, enz erin verwerkt. Het kind speelt
dus zelf de hoofdrol in het verhaal. De boekjes zijn geschikt voor
kinderen van ongeveer 2 tot 7 jaar. In de boekjes wordt gebruik
gemaakt van heldere, primaire kleuren, waardoor de boekjes
zeer aantrekkelijk zijn om naar te kijken. De boekjes zijn van 
uitstekende kwaliteit. Ze zijn volledig in kleur, gebonden en met
een harde kaft. Geschikt voor jarenlang leesplezier!

Beide boekjes zijn nu verkrijgbaar voor 3 15,95 per stuk. 
Kijk op www.kinderboeken-bestellen.nl. 

STAPPERDESTAP
op stap naar de
kinderboerderij

NIEUW
STAPPERDESTAP
op stap naar het bos

Zoekt u een
origineel cadeau?

Zoekt u een
origineel cadeau?
Ieder kind kan de hoofdrol spelen in deze unieke boeken!



1�Wedstrijdcommissie

Het is inmiddels een goede 
traditie geworden om vooraf-
gaand aan de Nieuwjaarsre-
ceptie de Nieuwjaarswedstrijd 
te houden. Helaas was dit jaar 
het weer niet al te best; een 
aantal leden haakte daarom 
af. Gelukkig is de Nieuwjaars-
wedstrijd een shotgunwedstrijd 
over negen holes en men hoef-
de dus ook niet zolang in de 
koude en motregen te spelen. 
Er waren 33 spelers die de bar-
re weersomstandigheden trot-
seerden en met “veel enthousi-
asme” de baan in gingen.

De eerste prijs werd gewonnen 
door een enthousiast nieuw 
lid, te weten Jay Jay Renooy 
met 25 punten. Hij kon vorig 
jaar zijn handicap niet meer 
halen, maar beloofde dat nu 
snel te doen. De tweede prijs 
werd gewonnen door Remy 
Ceulemans met 19 punten 
en de derde prijs ging naar 
Dymphie Sikkes met eveneens 
19 punten. Alle prijswinnaars 
kregen een prijs die in het ka-
der van de “winter” stond. 

Caroline van der Sluys

Op 19 januari, de eerste 
bridge- avond van dit jaar 
hebben we stilgestaan bij 
het overlijden van Riet 
Vermeer.
Riet heeft vele jaren het 
bridge op de golfclub met 
veel inzet en enthousiasme 
georganiseerd. Ondanks 
haar fysieke problemen, is 
zij toch dank zij haar ster-
ke doorzettingsvermogen 
altijd een trouwe bezoeker 
van de bridge avonden ge-
bleven. Op 15 december 
jl. speelde zij nog mee. We 

zullen haar missen .
Op het moment dat dit 
bericht is opgesteld, wor-
den er nog twee  avonden 
in dit seizoen gespeeld, te 
weten 16 februari en 16 
maart. De bridge- avond 
op 19 januari werd gewon-
nen door Bous de Jong en 
Dick Morks. Er waren 14 
paren aanwezig. Op de in-
schrijflijst voor 16 februari 
zien we weer een toene-
mende deelname.

Gerrit van ´t Veen. 

Bridge

Nieuwjaarswedstrijd � januari 200�

Nieuwjaarsreceptie
Na de wedstrijd vond een druk bezochte nieuwjaars-
receptie plaats, waarbij de  voorzitter in zijn speech 
officieel afscheid nam van Christine Jonkers Both. 
Namens de leden kreeg zij een nuttig afscheidsca-
deau aangeboden.

Redactie



Speciaal ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan
presenteert Saab de Annivesary Range. Dit zijn
speciale uitvoeringen, die benadrukken waar 
Saab al 60 jaar voor staat: een geweldig design,
innovatieve technologie en pure turbokracht. 

Ook is de Saab 9-3 Business nu tijdelijk zonder
meerprijs verkrijgbaar. Dat betekent een voordeel
van maar liefst € 3.385,-. Kortom, trakteer vooral
uzelf en kom langs voor een feestelijke proefrit 
of kijk op www.saab.nl.

60 Jaar Saab mag gevierd worden.

1947-2007
Van UrSaab tot Aero X

Autobedrijf Harteveld
Exportweg 1, 2645 ED Delfgauw, telefoon 015 - 2565100, www.saabharteveld.nl
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Gedurende de kerst en jaarwisseling was ik 
het slechte weer in Nederland aan het ont-
wijken op het tropische Curaçao. Op 30 de-
cember werd daar op de Blue Bay Golf course 
voor de tweede keer het MCB Platinum Card 
Curaçao Tourist Open gehouden. 
In deze wedstrijd streden twintig teams van 
vier spelers volgens de Texas Scramble spel-
vorm voor de overwinning. Op de vijfde hole 
viel zelfs een Volkswagen Passat te winnen in 
het geval van een hole in one.

Ik speelde in het team van ‘Hooks Diving’. 
Tijdens de ronde lieten we ons inspireren 
door de spectaculaire - direct aan zee gelegen 
- baan,  het mooie weer en de gezelligheid die 
we onderling hadden. Dit resulteerde in veel 
birdies en zelfs een eagle. Op de eerste negen 
holes maakten we vijf birdies en vier parren. 
Deze holes verliepen dan ook bijna foutloos. 
De tweede negen bracht ons twee birdies en 
zelfs een eagle. Deze eagle zullen mijn flight-
genoten en ik niet meer vergeten; op een hole 
van 300 meter eindigde mijn drive op 4 me-
ter achter de hole. Vervolgens putte een team-
genoot, die als laatste aan de beurt was om te 
putten, de bal in de hole. 
In het clubhuis werd iedereen verwelkomd 
met lekkere hapjes en vrolijke salsa/merengue 
muziek waarop met soepele heupbewegingen 
gedanst werd. Met onze score van 63 bruto en 
52 netto lieten we de andere teams ver ach-
ter ons en waren we het winnende team van 
het Curaçao Tourist Open. Deze overwinning 
was voor mij een goede afsluiting van het jaar 
2006 en een leuk aandenken aan mijn vakan-
tie in Curaçao. Ik hoor de niet onaangename 
plicht om terug te moeten naar Curaçao om 
mijn titel te verdedigen al roepen….

Robbert de Kramer

Winnen op  
de Antillen!

Maar misschien was u bij som-
mige vragen wat onzeker? U zou 
de genoemde regels wel meteen 
willen nalezen.Maar hoe kan dat 
nu. Uw Regelboekje zit natuurlijk 
in uw golfbag, waar het hoort.
Toch kunt u de genoemde regels 
meteen nalezen, mits u over een 
internet-aansluiting beschikt. U 
gaat naar de site van de NGF, 
klikt met de linker muisknop in 
het horizontale menu op het tab-
je ‘REGELS’ en in het linker ‘index 
menu’ weer met de linker muis-
knop op de knop ‘Golfregels’. Op 
de daarop volgende pagina ziet u 
de link ‘De Golfregels’. Er opent 
zich een nieuw venster als u met 
de linker muisknop daarop klikt 
met daarin het regelboekje. U 
kunt misschien nog beter met de 
rechter muisknop er op te druk-
ken en deze ingedruktte houden. 
Er ontvouwt zich een keuzemenu 
uit. U kiest de derde regel ‘Doel 
opslaan als’ en laat de muisknop 
los. Er verschijnt een nieuw ven-
stertje ‘Opslaan als’. Bij ‘Opslaan 
in:’ kiest u bijvoorbeeld voor 
‘Bureaublad’. De bestandsnaam 
kunt u rustig laten staan. Het 
gedownloade bestandje is slechts 
486 kB groot. Als u erop dubbel-
klikt, verschijnt het in de ‘Adobe 
Reader’.
U moet wel wat scrollen; Regel 
25 begint op pagina 95, en de In-
dex op pagina 165, mocht u nog 
iets anders willen opzoeken.

Paul van Zijl

Vraag 1 • De bal ligt op de 
green; de speler heeft last van 
‘tijdelijk water’. Echter de plaats, 
niet dichter bij de hole, waar hij 
geen last heeft van ‘tijdelijk wa-
ter’ is in de rough. Als de speler 
kiest voor het ontwijken van de 
belemmering moet hij dan de bal 
in de rough plaatsen? Ja/Nee.

Vraag 2 • Een bal komt terecht 
in een gat in een bunker, gegra-
ven door een dier. De bal blijkt 
onder de green te liggen. De bal 
ligt dus niet in de bunker, maar 
ook niet op de green. Krijgt de 
speler ‘relief’ volgens regel 25-
1b(i)? Ja/Nee.

Vraag 3 • Een speler neemt ‘re-
lief’ onder een golfregel en dropt 
een bal op de fairway. De bal 
zinkt weg in de fairway. Krijgt de 
speler ‘relief’ volgens regel 25-2? 
Ja/Nee.

Vraag 4 • Een bal ligt in een wa-
terhindernis. Mag een speler zijn 
bal volgens regel 26-1b in een 
bunker of een andere waterhin-
dernis droppen? Ja/Nee

Vraag 5 • De bal van een speler 
komt hoog in een boom vast te 
zitten. Met behulp van een verre-
kijker kan hij de bal identificeren, 
hij kan de bal echter niet pakken. 
Mag hij volgens regel 28 de bal 
onbespeelbaar verklaren? Ja/Nee.

De antwoorden staan 
op pagina 25

Golfquiz 
nummer 1�  
Dit keer een aantal vragen over regelmatig voorkomende situa-
ties tijdens het golfseizoen. Als u een honderdtal rondes gedu-
rende het seizoen loopt, waaronder ook op andere banen dan 
de Rijswijkse, dan komt u hoogst waarschijnlijk in één of meer-
dere situaties te verkeren, die in de vragen beschreven worden. 
U moet deze quiz dus zeker maken. Dan leest u de antwoorden. 
U had de antwoorden allemaal of bijna allemaal goed. Bravo! 
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Bestuur
Wij mochten dit jaar 45 nieuwe leden 
verwelkomen. De openvallende plaat-
sen op de wachtlijst zijn vervolgens met 
dank aan de ballotagecommissie opge-
vuld met belangstellenden voor het lid-
maatschap.

Rond de jaarwisseling kon een vijf-
de handicart aan ons ‘wagenpark’ wor-
den toegevoegd. Onze handicartconsul, 
Charles Bartelings, heeft per 1 maart 
zijn taak overgedragen aan Liesbeth Pol-
man. 

De samenstelling van de verschillen-
de commissies vertoonde ook in dit jaar 
weer enige discontinuïteit. Ofschoon het 
in sommige gevallen moeilijk was op 
sterkte te blijven was het dank zij de gro-
te inzet van veel enthousiaste leden toch 
mogelijk om uiteindelijk alle ambities 
voor het jaar te verwezelijken. 

De verzakkingen van de baan als gevolg 
van de aanleg van de Rioolwater Kop-
pelleiding tussen Ypenburg en de Har-
naschpolder hebben bestuur en baan-
commissie danig bezig gehouden. Er is 
na lange discussies met de expert van 
de verzekeraar van het Hoogheemraad-
schap van Delfland, op basis van regel-
matige meting van de mate van zakking 
van het terrein en vaststelling van de on-
dergronds aangerichte schade, een eerste 
herstelplan en bijbehorende begroting 
opgesteld. Net voor de jaarwisseling heb-
ben wij het overeengekomen voorschot 
van de verzekeraar mogen ontvangen zo-
dat wij komend voorjaar verder kunnen 
gaan met het definitieve herstel van hole 
7 en hole 12.
Herstel van hole 11 en hole 6 zal in een 
nieuwe inventarisatie en begrotingsfase 
op eenzelfde wijze worden voorbereid 
in 2007.

Inmiddels hebben zich nieuwe partijen 
gemeld (ENECO en Tennet), die twee 
hoofd-electriciteitsvoorzieningen (een 

150 kV en een 25 kV leidingsysteem) 
door middel van een boortechniek onder 
onze baan willen aanleggen ten behoeve 
van de toegenomen energiebehoefte van 
Ypenburg. Een eerste oriënterend ge-
sprek hierover heeft plaatsgevonden. 

De vereniging heeft zich dit jaar aange-
meld als deelnemer aan het accredita-
tieproces ter verkrijging van het certifi-
caat Committed to Green. Een van de 
maatregelen in dit verband was invoe-
ring van een stiltegebied voor klein wild 
en broedvogels langs de periferie van het 
terrein grenzend aan de A4 / A13 (o.a. 
de geluidswal). 

Wat betreft de ingediende bouwaanvraag 
voor uitbreiding van het clubhuis wer-
den wij nog steeds ernstig belemmerd in 
de voortgang van de goedkeuring van de 
wijziging bestemmingsplan door het be-
zwaar dat onze buurman Uzimet daar-
tegen had ingediend. Ondanks dat er op 
27 februari.  een intentieverklaring werd 
getekend tussen Uzimet enerzijds en 
Provincie, Gemeente en de aannemers-
combinatie die in de Pasgeldpolder wil 
gaan bouwen anderzijds, bleef een snel-
le realisering van een convenant over 
een investering in rookgasreinigng bij 
Uzimet, waardoor hun beslag opgeheven 
zou kunnen worden, uit.
Inmiddels is er  uitzicht op onderteke-
ning van het convenant in het voorjaar 
van 2007.

Ook dit jaar werd er tweemaal een Alge-
mene Ledenvergadering / vergadering 
van Certificaathouders gehouden.
Tijdens de Voorjaarsvergadering in juni 
is het penningmeesterschap overgegaan 
van Jan Samwel naar Bob Davis. Willem 
Bosman droeg de portefeuille (Business 
Club en Commerciële Zaken) over aan 
Ben Oosterheert. 
De voorgestelde invoering van een al-
geheel rookverbod werd vooralsnog, op 
voorstel van het bestuur, door de verga-
dering afgewezen. 

De najaarsvergadering werd door een ge-
ringer aantal leden bezocht dan vorige 
jaren. Desondanks was de discussie le-
vendig en de stemming overwegend po-
sitief. De begroting, voorgestelde con-
tributieverhoging en aanpassing van de 
verschillende tarieven werden goedge-
keurd.
De in het voorjaar gehouden enquête 
is in grote lijnen uitgewerkt. Een totaal 
aantal van 347 leden (ca. 35% van het 
ledenbestand) heeft de enquête beant-
woord.
Hoofdconclusies zijn dat de leden cijfer-
matig in alle gevallen mild hebben ge-
oordeeld. Gemiddeld scoorden de ver-
schillende sectoren van ons clubleven 
een 7, hetgeen in ‘schooltermen’ een 
dikke voldoende betekent. In de opmer-
kingen bij de verschillende facetten trad 
duidelijk een verdere nuancering op. De 
resultaten zijn inmiddels met de betrok-
ken partijen doorgesproken.
Wat betreft de horeca wensen de leden 
vooral een ruimere keuze aan maaltij-
den en menu’s, tegen een gunstiger prijs 
en echte koffie of espresso. Ook de oe-
fenfaciliteiten rond de chipping green en 
oefenbunker, de prijs/kwaliteitsverhou-
ding van de Golfshop, beschikbaarheid 
van de Pro’s, en de commissiefaciliteiten 
in het clubhuis acht men voor verbete-
ring vatbaar. 
Positief beoordeeld werden Greenvliet, 
de Pro’s, de baan in vrijwel al zijn aspec-
ten, de expertise en dienstverlening door 
de Golfshop, de bediening in de Golf-
Inn, en Bestuur en Commissies. 
Het clubhuis wordt door 70% van de le-
den tenminste een maal per week be-
zocht.

Ter gelegenheid van zijn pensionering 
werd op 21 september tijdens een goed 
bezochte receptie, afscheid genomen 
van de hoofdgreenkeeper, Jan Gijzen. 
Zijn opvolger, André Bosboom, was al 
vanaf eind mei aanwezig om de taken 
en de manier van aanpak van Jan over te 
nemen. 

Jaarverslag 200�
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Medio het jaar heeft Christine Jonkers 
Both te kennen gegeven de functie van 
Manager BV Golfbaan Rijswijk eind 
2006 te willen neerleggen. Per 1 decem-
ber is Bas Overwater als haar  opvolger 
in dienst van de BV getreden. Op 1 ja-
nuari 2007 neemt hij het roer van Chris-
tine over. 
Wij zijn Christine buitengewoon dank-
baar voor het vele werk dat zij voor de 
BV en de Vereniging in de afgelopen ja-
ren heeft verricht en de grote mate van 
betrokkenheid en inzet die zij daarbij 
heeft getoond, en hopen haar nog lang 
als actief lid op de club te mogen be-
groeten.

Er viel dit jaar een relatief groot aantal 
overledenen te betreuren.
In september overleden Hans van der 
Linden, Marijke Hekster en Henriëtte 
Bartelings, in december Peter van Deu-
ren, Henk van Koppen en Rik Bionda.

Management
Directie/bestuur en management ver-
gaderden zeven keer samen. Daarnaast 
vond er regelmatig werkoverleg plaats.

Commerciële zaken
Dit jaar zijn er veertien nieuwe bedrij-
ven lid geworden en hebben vijftien be-
drijven hun lidmaatschap opgezegd. 
Gemiddeld bedroeg het aantal bedrijfs-
leden 135.

De scorekaarten werden door KPMG ge-
sponsord. 
De driving range ballen werden gespon-
sord door De Lotto.
Helaas heeft Lifoka de sponsoring van 
de puttinggreen in september 2006 op-
gezegd.

Automatiseringscommissie 
De automatiseringscommissie heeft weer 
een druk jaar achter de rug.

Na het aflopen van het oude leasecon-
tract, begin 2006, is er een nieuw con-
tract met MMS gesloten voor een pe-
riode van drie jaar. Als gevolg daarvan 
zijn alle PC’s, printers en de server, op 
de golfclub vervangen. Er is een nieuwe 
laptop aangeschaft die gebruikt kan wor-
den in het clubhuis ter ondersteuning 
van de commissies tijdens wedstrijden. 
Op alle PC’s zijn, al naar gelang het ge-
bruik van die betreffende PC, door de 
commissie gebruikersnamen en func-
ties (met bijbehorende rechten) gedefi-
nieerd.

Direct na de zomer zijn de caddiemas-
ters gebruik gaan maken van een geïn-
tegreerd systeem waarin baanmanage-
ment (starttijden en greenfees) en de 
kassa aan elkaar gekoppeld zijn. Naast 
deze twee pakketten is er ook nog een 
managementmodule, waardoor rappor-
tages mogelijk worden over het gebruik 
van de baan (starttijden, aantal greenfee 
spelers).

De website heeft in 2006 een nieu-
we openingspagina gekregen waardoor 
“Committed to Green” duidelijker zicht-
baar is voor leden en niet leden. 
Alle commissies gaan steeds meer ge-
bruik maken van de website om informa-
tie te publiceren. Naast het inschrijven 
voor, de starttijden en de resultaten van 
wedstrijden, worden er nu ook standen 
gepubliceerd van de wekelijks terugke-
rende wedstrijden (bijv. ringer- en run-
nerscore, lepeltjeswedstrijd, maandbe-
ker). 

Tijdens de NGF-competitie worden uit-
slagen en standen wekelijks bijgewerkt.
Ook de bedrijfscommissie heeft nu zijn 
eigen pagina’s waarop een overzicht staat 
van alle bedrijfsleden en informatie kan 
worden gepubliceerd over wedstrijden 
gespeeld op de bedrijvenmiddag.

Via de website kunnen de caddiemasters 
actuele informatie doorgeven over de 

status van de baan (via de pagina baan-
status of door het gebruik van de licht-
kranten). 
Deze informatievoorziening is inmiddels 
niet meer weg te denken.

De automatiseringscommissie bestaat uit:
Ineke Vincent voorzitter
Arthur Bartels lid

De commissie blijft op zoek naar verdere 
uitbreiding.

Baancommissie
Samenstelling Commissie:
Theo Rutten (voorzitter tot september)
Olof Bout (voorzitter vanaf septem-

ber)
Marinus Cupido 
 (Committed to Green)
Wim Kortekaas
 (groen op de baan, tot 

april)
Evelien van Tilburg 
 (regeltechnische aspec-

ten van de baan/contact-
persoon  NGF)

André Krouwer 
 (m.i.v. augustus toege-

voegd lid)
Robert Hack (afgevaardigde bestuur/

toehoorder)
Greenkeeper: Jan Gijzen (tot oktober) 

André Bosboom (vanaf 
oktober)

Baanverzakkingen
De baancommissie heeft een aantal 
voorlopige voorzieningen aan het be-
stuur voorgesteld om, in afwachting van 
de definitieve afhandeling van de scha-
declaim, de bespeelbaarheid van de 
baan op een goed peil te houden. Op de 
gekozen oplossingen zullen eventuele 
verdere verzakkingen geen al te grote na-
delige invloed hebben. Zo is een voor-
lopige fairway bunker op hole 7 gereali-
seerd en bij de tee van hole 12 is van de 
nood een deugd gemaakt door de verzak-
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king verder uit te diepen tot een padden-
poeltje. De verzakkingen op de fairway 
van hole 11 en de tee van hole 12 zijn 
nog niet hersteld. 

Lange termijn plan
In het lange termijn plan was voorzien 
in de vervanging van de beregeningsin-
stallatie, alsmede de aanpak van diverse 
tees. Aangezien de oude installatie na 
20 jaar steeds vaker storingen had, is be-
sloten de aanleg van een nieuwe berege-
ningsinstallatie in de tijd naar voren te 
halen. De baancommissie, met name in 
de persoon van Theo Rutten, heeft zich 
intensief bezig gehouden met de tech-
nische aspecten en de aanvraag van of-
fertes. De nieuwe beregeningsinstallatie 
biedt een aanzienlijke verbetering ten 
opzichte van de oude installatie, zoals 
gedeeltelijke fairwayberegening (droge 
gebieden) en individueel aangestuurde 
sproeiers.  Omdat de hoofdgreenkeeper 
ontraadde om voor een volledige fairway-
beregening te kiezen, is uitgegaan van 
gedeeltelijke fairwayberegening, die des-
gewenst verder uitgebreid kan worden. 
Het bestuur heeft na ampele overweging 
gekozen om met Poseidon (onderdeel 
van Fa. de Ridder) in zee te gaan. In ok-
tober is een aanvang gemaakt met de 
aanleg van leidingen rond de greens. De 
hoofdleidingen en de pompinstallatie 
zullen zodra de conditie van de baan dat 
toelaat in 2007 worden aangelegd.

Eind van het seizoen is ook gestart met 
de verplaatsing van de heren tee van 
hole 16. Deze optie stond ook reeds in 
het lange termijn plan en in verband 
met de aanleg van de beregening is de 
uitvoering daarvan vervroegd. De heren 
tee van hole 15 is zodanig vernieuwd dat 
enige meters worden gewonnen en niet 
meer naast, maar altijd achter de sloot 
wordt afgeslagen. De back tee van hole 
13 is gerenoveerd. Over de bult tussen 
hole 14 en hole 18 is een pad voor bug-
gy’s aangelegd. De baan is ook in het 
verslagjaar tweemaal bezand met 400 m3 
per keer. 

Groen
Langs de weg bij hole 2 zijn sleedoorns 

geplaatst, zodat naarmate deze volgroei-
en, de baan van die zijde nauwelijks 
meer is te betreden. Het bos tussen hole 
15 en hole 17 is voorzien van een onder-
beplanting van sneeuwbessen. Daarnaast 
zijn 52 lindebomen geplant, een schen-
king van Rijkswaterstaat.

Committed to Green
In het kader van Committed to Green 
zijn in het verslagjaar out of bounds mar-
keringen met groene kop geplaatst. Deze 
geven aan dat het gebied daarachter ver-
boden terrein is voor golfers. Sancties op 
het negeren van deze regel is diskwalifi-
catie in wedstrijden of verwijdering uit 
de baan.
In het verslagjaar is tevens het rapport 
van de Vlinderstichting ontvangen waar-
in naast een inventarisatie van voorko-
mende vlinders, libellen en dergelijke, 
ook een aantal aanbevelingen is opge-
nomen.

Diverse
In het verslagjaar is er contact geweest 
met de baancommissie van Leeuwen-
berg. Dit contact had een verkennend 
karakter en zal met enige regelmaat wor-
den herhaald.

Met betrekking tot de winterbepaling dat 
alleen draagtassen zijn toegestaan, heeft 
het bestuur de aanbeveling van de com-
missie overgenomen om degenen die 
aangewezen zijn op een handicart en in 
het bezit zijn van een handicartbewijs, 
bij wijze van proef, toe te staan met een 
lichte trolley de baan te betreden.

Businessclubcommissie
In januari is de nieuwe businessclub-
commissie (BCcie) van start gegaan. 
Deze bestaat thans uit Joop van Essen 
(voorzitter), Nike van Nuland (penning-
meester) en Ron Sturrus (secretaris), en 
de leden Wietse Sennef, Marc de Vries 
en Brune Verkade. 
Sinds mei assisteert Ad Snelleman de 
BCcie. Nieuwe plannen werden opge-
steld en deze zijn goed ontvangen door 
het bestuur. Uitgangspunt bij de plan-
nen is om zoveel mogelijk tegemoet te 

komen aan de wensen en behoeften van 
de bedrijfsleden om daarmee belangrijke 
inkomsten voor de RGC zeker te stellen. 
De nieuwe BCcie heeft onder andere 
een nieuw wedstrijdschema met gevari-
eerde spelvormen geïntroduceerd. 
Tijdens de Golfweek is er na jaren weer 
een succesvolle Pro-Am wedstrijd geor-
ganiseerd. Er is een nieuw horecacon-
cept geïntroduceerd, waarin afwisselend 
door de Golf Inn en door het Ganzenest 
een lunch en gastronomisch diner na de 
wedstrijden wordt verzorgd. 
Er is een fraai nieuw bedrijfsledenboekje 
gemaakt waarin bedrijven en bedrijfsle-
den op overzichtelijk wijze worden ge-
presenteerd. 
Door het bestuur zijn plannen opgesteld 
voor een verbouwing van de BC-lounge 
teneinde de BC-lounge aan te passen 
aan de eisen van de tijd. 
De BC kreeg een specifiek eigen ge-
deelte op de vernieuwde website van de 
RGC. BC-mededelingen, wedstrijdpro-
gramma, activiteiten en wedstrijdversla-
gen kunnen nu direct door de bedrijfsle-
den worden gelezen op deze website.
De nieuwe BCcie wil via de Busines-
sclub toegevoegde waarde voor de be-
drijfsleden realiseren. De leden van de 
BCcie willen op een pro-actieve wijze 
ook de relatie met de bedrijfsleden on-
derhouden en de tevredenheid van de 
bedrijfsleden bewaken. Zo is er in no-
vember een enquête uitgegaan naar de 
bedrijfsleden om de mening van bedrijfs-
leden te peilen en de resultaten hiervan 
mee te nemen naar 2007.

Clubbladcommissie
Ook dit jaar heeft de commissie weer 
zorg gedragen voor de verschijning van 
zes edities van de GreenVliet. Deze edi-
ties bestonden voor het merendeel uit 32 
pagina’s, een limiet die is ingesteld om 
de kosten van de GreenVliet onder con-
trole te houden.

De clubbladcommissie heeft dit jaar be-
staan uit Toon Vissers, die in het tweede 
kwartaal werd vervangen door Doke van 
Haaster, Ans de Graaf, Margaret en Pie-
ter Jan Rus en Jules Croonen.

vervolg Jaarverslag
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Er werd deelgenomen aan de regionale 
Ganzeveerwedstrijd, waar de eer van de 
Rijswijkse met verve is verdedigd. Helaas 
konden geen winnende scores worden 
genoteerd. 

Voor het komende jaar wordt het con-
tract met onze drukker en verzorger van 
de lay-out, Telstar, indien mogelijk voort-
gezet. Wel zal er worden bekeken of via 
enige aanpassing van de druk- en papier 
kwaliteit de kosten verder kunnen wor-
den beperkt.

Damescommissie
De damescommissie was per 1 januari  
als volgt samengesteld
Henriëtte Hens-Versteegh 
 voorzitter
Dymphie Sikkes – Volmer 
 secretaris
Hélène de Vries Schultink - de Hoogd 

penningmeester
Marianne Nieuwland 
 kopij GreenVliet
Karin Croonen - de Jong 
 lid

Marianne Nieuwland heeft eind 2006 af-
scheid genomen na een zittingsperiode 
van drie jaar waarin zij de verslagen voor 
GreenVliet maakte. Karin Croonen zal 
begin 2007 afscheid nemen i.v.m. ver-
trek naar het buitenland. Nieuwe leden 
zijn aangezocht, maar nog niet voorge-
dragen.

Er werd dit jaar weer enthousiast ge-
speeld door vele dames. In deze zomer-
maanden kwamen gemiddeld 45  dames 
per wedstrijd, met een uitschieter naar 
boven op de vriendinnendag met 74 
deelneemsters. In de winter-  en herfst-
maanden (instuif) kwamen er gemiddeld  
37 dames met als uitschieter 50 dames 
op 14 maart. 
De golfdriedaagse – deze keer door de 
damescommissie georganiseerd - was 
weer een succes.
Bij de golfweek waren Henriëtte en Ka-
rin bij de organisatie betrokken.
Bij de gecombineerde wedstrijd golf (9 
holes fbbb) en bridge, hebben dit jaar 

maar zes dames gegolfd, omdat we i.v.m. 
het slechte weer voor het golfdeel een 
instuif hadden bedacht. 

De prijsuitreiking op iedere laatste dins-
dag van de maand, waarbij de wedstrijd 
altijd met een shotgun om 9 uur start, 
werd goed bezocht. We zijn weer over-
gegaan naar het aloude recept brood, 
sla en koffie of thee. Veel dames namen 
deel aan de shotgun wedstrijd en de 
lunch.
De vossenjacht (drie wedstrijden) is dit 
jaar gewonnen door Diana Looms en 
Cock van der Valk. Het overall klasse-
ment van de Lepeltjeswedstrijd werd ge-
wonnen door Ineke Vincent. Ineke was 
ook de Birdie Queen met tien birdies. 
De uitslagen zijn zoals altijd op de web-
site in de wedstrijdkalender gezet en in 
het uitslagenboek in de gang gelegd, zo-
dat iedereen kon nazien hoe de uitslag 
van iedere wedstrijd was.
Bij iedere wedstrijd, die zich daarvoor 
leende zijn een longest drive prijs in ca-
tegorie hcp 0 – 24,9 en hcp 25 – 36 ge-
speeld en tweemaal een neary voor alle 
hcp categorieën, zodat iedereen twee 
kansen kreeg. Niemand heeft in het ver-
slagjaar op dezelfde dag beide neary’s ge-
scoord. 

De clinics in februari werden gegeven 
door Meindert Jan Boekel, omdat Peter 
van Deuren i.v.m. zijn ziekte afscheid 
had genomen als pro en geen lessen 
meer kon geven. We hopen dat deze cli-
nics invloed hebben gehad op het spel-
peil en de deelnemende dames er toe 
aangezet hebben vaker lessen te nemen.
 
Er deden dit jaar twee damesteams mee 
met de competitie. De dames senioren 
speelden met drie teams op donderdag.  

De financiën zijn gezond, mede door de 
vele deelneemsters per wedstrijd, zodat 
we zo nu en dan bij de lunch iets extra’s 
konden doen. 

De inschrijvingen via telegolf en inter-
net zijn prima verlopen en scheelde veel 
werk. Ook het invoeren van de scores 
door de speelsters zelf, maakte dat bij in-

dividuele (singles) strokeplay en stablef-
ord wedstrijden de uitslag, na invoering 
door de laatste speelster, direct bekend 
was.
Het experiment om in plaats van een 
shotgun op hole 1, 5, 10 en 15 te starten 
was een succes. Er is dan maximaal drie-
kwart uur starttijd per hole (samen drie 
uur in totaal). Daardoor is er meer rust 
bij de wedstrijdtafel en iedereen start en 
finisht bij het clubhuis, wat erg gewaar-
deerd werd. Ook is het na afloop min-
der druk in de kleedkamer en is ieder-
een toch binnen maximaal drie kwartier 
van elkaar binnen. Voor de dames bleek 
het daarom wat  minder hinderlijk, dat 
de BC commissie in de loop van het sei-
zoen extra shotguns organiseerde. Een 
nadeel was wel dat andere spelers pas na 
de middagwedstrijd konden gaan spelen.

We hopen in 2007 op evenveel enthousi-
asme als in 2006.

Evenementencommissie
Ook het afgelopen jaar was de evene-
mentencommissie (EC) volop actief. 
Hierbij een overzicht waar de EC in 
2006 een bijdrage aan heeft geleverd:

*  Openingswedstrijd op 19 maart: de 
deelnemers ontvingen van de EC tees 
en een pitchfork.

*  Paaswedstrijd  op 17 april: de EC 
zorgde voor  koffie vooraf. 

*  Koninginnedagwedstrijd op 29 april: 
de EC had op deze dag prijzen voor 
de in oranje stijl geklede deelnemers. 
Traditiegetrouw is er ook een toast op 
hare majesteit uitgebracht.        

*  Handicartwedstrijd op 5 juni: de deel-
nemers kregen van de evenementen-
commissie een consumptiebon aange-
boden.

*  Ajoen Forever op 3 juni: de EC gaf 
een bijdrage voor de muziek en de 
hapjes door de baan.

*  Langstedagwedstrijd op 18 juni: de 
EC heeft na deze gezellige wedstrijd 
de muziek bij het saté buffet voor zijn 
rekening genomen.

*  Golfweek van 26 augustus t/m 2 sep-
tember: de EC zorgde voor de muziek 
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op de verschillende avonden. Waar-
onder op dinsdag Rens de Ronde en 
op donderdag en zaterdag Uwe van 
der Laan.

*  Sluitingswedstrijd op 28 oktober: de 
EC heeft de deelnemers een “overle-
vingspakket” voor de winter gegeven, 
met wintertees en een markeerstift 
voor golfballen.

En tot slot  het evenement van de EC, 
het traditionele Kerstdiner op 16 decem-
ber. Dit jaar  
waren er zo’n 38 enthousiaste leden al 
dan niet met partner. De Golf Inn had 
weer een heerlijk  menu voor ons klaar-
gemaakt. De avond werd opgeluisterd 
door de pianist Peter Wenk. 
Na afloop van het diner werden de deel-
nemers verrast met een leuke attentie.

De EC bestond dit jaar uit Ryan Vissers, 
Rob Bremer, Diana Looms en Leanne 
van den Hoek.

Handicapcommissie
De handicapcommissie (HC) is per  
1 januari  een zelfstandige commissie ge-
worden.
Commissieleden: 
Ingrid Pijnakker voorzitter/secretaris
Jan Paul Bierling penningmeester

Toegevoegde leden:
Henk van Koppen    
 namens de herencommissie
Karin Croonen 
 namens de damescommissie  
De toegevoegde leden verwerken de 
wedstrijd van hun eigen commissie in de 
handicapadministratie en verwerken zo 
nodig Qualifying kaarten op drukke mo-
menten of bij afwezigheid van de com-
missieleden.

De commissie heeft  vier keer vergaderd. 
De nieuwe (toegevoegde) leden zijn 
door Ingrid ingewijd in de handicapad-
ministratie. 
Jan Paul heeft de MMS cursus handica-
padministratie gevolgd.

In 2007 wordt de HC versterkt met Joe 
Neesan.

De dames- en herencommissie hebben 
toegezegd zorg te dragen voor een ande-
re afgevaardigde nu Karin gaat verhuizen 
en Henk ons is ontvallen.

Werkomstandigheden:
Met de komst van de nieuwe laptop is er 
geen probleem meer geweest door over-
bezetting van de commissiekamer.

Registratie Qualifying kaarten
Ter voorkoming van fouten en geknoei 
heeft de HC de inschrijflijst voor Q-kaar-
ten aangepast. Er zijn 1484 Q-kaarten 
geregistreerd waarbij beduidend minder 
fouten zijn gemaakt dan in voorgaande 
jaren. 

De aanmaak van Q-kaarten is dit jaar 
door de HC verzorgd. Na een korte peri-
ode van aanloopstrubbelingen is de cad-
diemaster blij hiermee verlost te zijn van 
een tijdrovend karwei. 

Het aantal niet-correct aangeleverde Q-
kaarten is ten opzichte van 2004 (103) 
en 2005 (90) in 2006 sterk gedaald: 58 
Q-kaarten zijn niet (meteen) goedge-
keurd.
Twintig Q-kaarten zijn als no-return ver-
werkt omdat zij niet waren ingeleverd.
Eén kaart is als no-return ingeleverd met 
de vermelding dat de ronde is gestaakt 
wegens slow-play.
Achttien kaarten zijn afgekeurd. Het be-
treft hier veelal kaarten die op een ande-
re baan zijn gescoord: niet geregistreerd 
(2), marker onbevoegd (3), matchplay-

kaart (2), geen Q-kaart (7), te laat inge-
leverd (1), geen datum (1), geen stablef-
ordpunten (2).
In twaalf gevallen is de kaart alsnog in-
geleverd, waarbij de HC veelvuldig met 
succes gebruik heeft gemaakt van een 
oproepje d.m.v. e-mail.
In zeven gevallen is alsnog aanvullende 
informatie verstrekt waarna de kaart is 
verwerkt.

Telegolf
Het gebruik van Telegolf is inmiddels in-
geburgerd.
22 Spelers hebben gebruik gemaakt van 
de dispensatieregeling.  

Zolang Q-kaarten van buitenbanen niet 
via Telegolf kunnen worden verwerkt is 
de HC tevreden met deze percentages.
Het aantal actieve handicappers is met 
8% gestegen, maar zal in 2007 nog meer 
kunnen stijgen als iedere speler de EGA 
handicap met 9-holes kan bijhouden. 

Zestig qualifying wedstrijden zijn door 
de diverse commissie ingevoerd en door 
de HC in de handicapadministratie ver-
werkt. Over de samenwerking met de 
commissies is de HC zeer te spreken. 

Jaarlijkse revisie
De eindejaarsrevisie is volgens richtlij-
nen van de NGF conform de nieuwe re-
gelgeving 2007 uitgevoerd. 
Achtentwintig leden ontvingen in okto-
ber van de HC een vooraankondiging 

 2006   2006   2006  2005  2005  2005  
 Totaal Telegolf Perc. Totaal Telegolf Perc.

Totaal aantal mutaties: 4212 817 19,4% 4994 675 13,5%
Qualifying kaarten: 1351 817 60,5% 1255 675 53,8%
Qualifying kaarten EGA: 1294 817 63,1% 1158 675 58,3%
Qualifying kaarten dames: 241 168 69,7% 212 112 52,8%
Qualifying kaarten heren: 1053 649 61,6% 946 563 59,5%
             
Totaal aantal handicappers: 940 294 31,3% 940 238 25,3%
Actieve handicappers deze periode: 411 294 71,5% 374 238 63,6%
Actieve handicappers (EGA)
deze periode: 387 294 76,0% 344 238 69,2%
Gemiddeld aantal qualifying kaarten: 3,1 2,8   3,1 2,8

vervolg Jaarverslag
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van de intrekking van hun handicap, 
hetgeen gezien de reacties zeer op prijs 
gesteld werd. Door de gewijzigde regels 
wordt de handicap niet meer ingetrok-
ken. Daarvoor in de plaats krijgen uitein-
delijk
twaalf leden bij hun NGF handicap-
kaartje 2007 het verzoek van de HC om 
in 2007 kaarten in te leveren.
Veertien leden krijgen een handicapver-
hoging op grond van de behaalde resul-
taten over 2006.

Herencommissie
In 2006 bestond de commissie nog steeds 
uit de volgende personen:
Ron Raimond, voorzitter
Jan van der Valk, penningmeester
Rob Haaze, secretaris
Henk van Koppen, lid
Hans van der Velden, lid
en twee toegevoegde leden, Sim van der 
Meulen, die iedere week zorgt voor onze 
scorekaarten, en Michiel Maurenbre-
cher.
Helaas is Henk van Koppen eind van dit 
verslagjaar overleden. Zijn plaats wordt 
in 2007 ingenomen door Michiel Mau-
renbrecher.

Activiteiten waren onder andere:
De Wintercompetitie (tot aan de ope-
ningswedstrijd op 19 maart).
De Lentetrofee op 29 maart met een roy-
ale lunch na afloop.
De Maandbeker, vanaf 26 april. Een cy-
clus van zeven wedstrijden.
De Vlietstroomtrofee op 21 juni met 
aansluitend een perfect verzorgde lunch.
De Vriendendag op 12 juli. De aanslui-
tende lunch werd verzorgd door de Golf-
Inn.
Tenslotte was er de Herfsttrofee op 13 
september. 
Tot aan het einde van het jaar werd er 
weer meegedaan aan de wintercompe-
titie.

Sancties
Aan één persoon is een sanctie opgelegd 
wegens het niet verschijnen voor een 
wedstrijd. De sanctie hield in dat de per-
soon in kwestie voor de eerstvolgende of-

ficiële wedstrijd van de herencommissie 
van deelname werd uitgesloten. 

WWW, oftewel: Wie Waren Winnaars 
het afgelopen jaar?
Wintercompetitie (uitslag tot aan de ope-
ningswedstrijd)
1e categorie (hcp 0-20): 
  Jan van  der Valk,  
  Henk van Koppen en 
  Rob Roelvink
2e categorie (hcp 21-36): 
  Martin van Dorp, 
  Aart Aleman en 
  Paul van Zijl

Lentetrofee
Dick Spaargaren, Jan van der Valk en 
Rob Roelvink

Maandbeker
Dick Spaargaren (overall winnaar)

Vlietstroomtrofee
Johan Hallo, Otto van Beek en Rob 
Roelvink

Vriendendag
Sacha Karagantcheff met gast

Herfsttrofee
Raph van Eerd, Martin van Dorp en 
Franklin Oliemans

Jeugdcommissie
De samenstelling van de jeugdcommissie 
is in de loop van 2006 gewijzigd en be-
staat uit de volgende personen:
       
Peter Arkesteijn voorzitter
Ad van Dijk secretaris
Frans Struijk penningmeester/
  jeugdzondag
Stef Bos  jeugdlessen/
  jeugdzondag
Evert Fleischer wedstrijdcommissaris
Jesper van Dijk vertegenwoordiger 
  jeugd

In dit verslagjaar heeft de jeugdcommis-
sie de volgende wedstrijden en competi-
ties georganiseerd:

Mini wintercompetitie
Jeugdcompetitie
Nachtwedstrijd
RGC Jeugd Open
Stroke- en Matchplay kampioenschap-
pen
Stamboomwedstrijd (ouder/kind)
November trofee
Sinterklaaswedstrijd/afsluiting van het 
jeugdseizoen

Rijswijkse Jeugdzondag
De jeugdzondag werd verder uitge-
bouwd, wat erg veel enthousiasme heeft 
opgeleverd bij de jeugd maar ook bij ou-
ders en jeugdcoaches. Natuurlijk zijn 
er altijd punten waaraan geschaafd kan 
worden maar in beginsel voorziet de 
jeugdzondag in een steeds groter wor-
dende behoefte. Het niveau van de kin-
deren is gemiddeld gezien behoorlijk 
gestegen. Nadeel is dat Meindert Jan 
Boekel zich heeft teruggetrokken uit de 
jeugdzondag maar in Roel Haringa heb-
ben we, denk ik, een prima vervanger ge-
troffen. Ook Phil Allen is niet meer be-
schikbaar.

Regel- en GVB commissie
In het afgelopen jaar is het aantal aan-
meldingen voor het GVB examen ver-
der gedaald en hebben wij daardoor 
weer een kleiner beroep op de grote 
groep markers gedaan. De daling in exa-
menkandidaten lijkt een gevolg van het 
feit dat de NGF veel meer banen toe-
stemming heeft gegeven GVB-examens 
voor niet-leden af te nemen. Ook de op-
brengsten voor de vereniging zijn daar-
door dit jaar weer wat lager uitgevallen. 
De twee drukste maanden, met ca. 55 
deelnemers, waren mei (veel kandidaten 
vinden april te vroeg of te koud) en sep-
tember (de laatste mogelijkheid om bij 
ons het GVB examen te doen). 
In overleg met het bestuur is besloten 
het aantal examendagen in 2007 naar 
zes terug te brengen.

Voor het theorie-examen zijn in totaal 
vier kandidaten gezakt, waarvan één kan-
didaat twee maal. In totaal zijn negen 
kandidaten gezakt voor het praktijkexa-
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men. Eén kandidaat had hiervoor drie 
pogingen nodig. Dit resultaat is veel be-
ter dan voorgaande jaren. 
Wat betreft de theorie komt dat doordat 
men op internet de vragen uitgebreid 
kan testen. Vrijwel alle kandidaten heb-
ben hiervan gebruik gemaakt. 
De prima score van het praktijkexamen 
is moeilijker te verklaren. Mogelijk heb-
ben de pro’s hun leerlingen beter op het 
examen voorbereid. Wij hopen dat deze 
trend zich voortzet. Niets is meer frustre-
rend voor een marker dan iemand te la-
ten zakken.

De commissie heeft afscheid van Ad 
Spaans moeten nemen. Hij heeft zijn 
volle termijn als penningmeester op 
voortreffelijke wijze vervuld. Frits van 
Duijn zal de werkzaamheden van Ad 
Spaans overnemen.

Seniorencommissie
De samenstelling van de seniorencommis-
sie was als volgt:
Joke van Duijn, Frans Franse, Hanneke 
Janssen, Frans Sinjorgo, Ed Tumbuan 
en Lidwien Vlek.
Dit seizoen hebben de senioren bij el-
kaar 1597 keer meegedaan aan onze 
wedstrijden. Vanwege extreme weers-
omstandigheden, te weten óf heel warm 
óf veel regen, is dat aantal iets lager dan 
vorig jaar. Als hoogtepunten van 2006 
willen wij, naast de uitwisselingen met 
Groen Geel, Duinzicht en De Mer-
welanden, ook noemen de dauwtrap-
wedstrijd, golfdriedaagse, cross country, 
vrienden- en vriendinnendag en sinter-
klaas.
Door verschillende sponsoren wordt het 
ons mogelijk gemaakt zo nu en dan iets 
extra’s te doen.  De commissie is er in 
geslaagd een nieuw wedstrijdschema 
voor het komende seizoen samen te stel-
len.  Wij hopen ook volgend jaar weer 
op een grote opkomst.

Wedstrijdcommissie

Algemeen
De commissie vergaderde maandelijks 

om de vele wedstrijden te organiseren en 
in goede banen te leiden. 

Competitie  
Er werd met 21 teams competitie ge-
speeld, dit waren er vier meer dan in 
2005.

De resultaten waren als volgt:
Heren 1 blijft in de 1e klasse 
(standaardafdeling)
Heren 2 blijft in de 3e klasse 
(reserveafdeling)
Heren 3 degradeert, maar blijft in 
de 4e klasse (reserveafdeling)
Heren 4 promoveert, maar blijft in 
de 5e klasse (reserveafdeling)
Heren 5 degradeert en wordt 
6e klasse (reserveafdeling)
Heren 6 degradeert en wordt 
6e klasse (reserveafdeling)
Heren 7 blijft in de 6e klasse 
(reserveafdeling)
 
Dames 1 blijft in de 2e klasse 
(standaardafdeling)
Dames 2 poulewinnaar, maar 
blijft in de reserve 4e klasse
 
Heren Sr 1 promoveert en gaat 
naar de 2e klasse (open afdeling)
Heren Sr 2 blijft in de 4e 
klasse (open afdeling)
Heren Sr 3 blijft in de 4e 
klasse (open afdeling)
Heren Sr 4 blijft in de dubbelnegen 
afdeling (geen klasse)
Heren Sr 5 blijft in de dubbelnegen 
afdeling (geen klasse)
 
Dames Sr 1 degradeert naar de 
4e klasse (open afdeling)
Dames Sr 2 blijft in de 4e 
klasse (open afdeling)
Dames Sr 3 promoveert naar 
de 4e klasse (open afdeling)

Jeugd 1 blijft in de 2e 
klasse (open afdeling)
Jeugd 2 blijft in de 4e 
klasse (open afdeling)
Jeugd 3 blijft in de 4e 
klasse (open afdeling)
Jeugd 4 blijft in de dubbelnegen afdeling

Wedstrijden
De deelname aan wedstrijden was ook 
dit jaar weer groot. 

De Golfweek werd weer zeer goed be-
zocht. Bij de meest populaire wedstrij-
den deden ruim 140 deelnemers per 
keer mee. In het totaal hebben dit jaar 
607 leden en 74 gasten meegedaan. Tij-
dens de Golfweek werd de nieuwe green 
van hole 18 in gebruik genomen. 
De golfweek 2006 werd georganiseerd 
door: Henriëtte Hens, Monique Cupi-
do, Karin Croonen, Arthur Bartels en Ed 
Klingens.
In 2006 werden gedurende het golfsei-
zoen ieder weekend één of twee wedstrij-
den georganiseerd (totaal 40). De woens-
dagavondcompetitie (totaal 18) werd dit 
jaar iets minder bezocht. Naar alle waar-
schijnlijkheid kwam dat door het vaak 
natte weer. Dankzij Peter Ringnalda 
werkte het handicapsysteem voor deze 
avond uitstekend. 

Een aantal wedstrijden werd ook dit jaar 
gesponsord.
Tot ieders vreugde trad VVE Beheer 
weer op als sponsor voor de vijf Vossen-
jacht wedstrijden. Helaas kon door barre 
weersomstandigheden één Vossenjacht-
wedstrijd niet doorgaan. 

De Maandbeker, een serie van zes wed-
strijden, kende een sponsor voor wed-
strijd 2 en 3,  Blue Water (Mike Fisher) 
en voor de zesde wedstrijd, JCS (Brune 
Verkade). De formule van de maandbe-
ker (1, 2, 4 en 5) is ongewijzigd geble-
ven: een strokeplaywedstrijd voor handi-
cap 0 -18 en een stablefordwedstrijd voor 
18.1 – 36. Wedstrijd 3 en 6 zijn shotgun 
stablefordwedstrijden. 

De Telegraaf Dunhill Links Challenge 
gesponsord door De Telegraaf en Dun-
hill. 

Er werden 2 wedstrijden voor het goede 
doel gespeeld: 
*  de ABN AMRO Ouder-Kind ten bate 

van Unicef en,
*  de Handicart wedstrijd ten bate van de 

Stichting Handicart. 

vervolg Jaarverslag
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Ajoen Forever krijgt in het komende jaar 
zijn oorspronkelijke naam Ajoen Ajoen,  
weer terug. Ten opzichte van vorige ja-
ren viel de deelname erg tegen. Wij ho-
pen dat de deelname in 2007  het oude 
niveau zal benaderen. 

De Vlietrandtrofee werd dit jaar op 
Leeuwenbergh gespeeld. Golfclub Leeu-
wenbergh won de wedstrijd nipt (1293 
tegen 1250 punten).

Clubkampioenschappen
Op 24 juni werd de finale van het Club-
kampioenschap Matchplay gespeeld. Zo-
wel bij de heren als de heren senioren 
werd de strijd met de laatste put op hole 
18 beslist in het voordeel van Arnoud 
van Tilburg tegen Daniël de Graaf (he-
ren) en in het voordeel van Sasha Kara-
gantcheff tegen Jan Paul Bierling (heren 
senioren).
Bij de dames won Carla Knötschke van 
Greta Biersteker met 3 en 2.
Bij de dames senioren won Ineke Vin-
cent van Cea Weekhout met 2 en 1.

Voor een deel troffen dezelfde deelne-
mers elkaar ook weer tijdens het Stro-
keplay kampioenschap op 9 en 10 sep-
tember. Bij de dames was het Monique 
Cupido die Carla Knötschke achter zich 
wist te laten. Bij de heren was het op-
nieuw Arnoud van Tilburg die de eind-
zege behaalde. 
De winnaar van vorig jaar, Felix Zamu-
dio, eindigde als tweede maar wist wel 
met een laatste ronde van 71 een nieuw 
baanrecord te vestigen.
Bij de dames senioren won Dymphie 
Sikkes voor Sandra Karagantcheff, en bij 
de heren senioren was Ramon Maduro 
de sterkste en eindigde Sacha Karagant-
cheff op de tweede plaats.
Een welgemeend woord van dank gaat 
uit naar Joe Neesan die na zeven jaar or-
ganisatie van de Strokeplay en Match-
play Clubkampioenschappen, en 5 jaar 
competitie coördinatie, zijn taken heeft 
overgedragen aan Ruud de Jong. 

Zomeravondinstuif 2006,  
wisselvalligheid troef

(red. Peter Rignalda)
Wisselvallig, ja zo kan je het seizoen 
2006 van de zomeravondinstuif wel ty-
peren.
Vanaf de eerste zes zomeravonden (26 
april – 7 juni) was het wisselvallig weer, 
de ene week mooi en de andere week re-
gen. Bij de tweede zes wedstrijden (14 
juni – 19 juli) hadden we alleen maar 
mooi weer, maar bij de laatste wedstrij-
den (26 juli – 23 augustus) nogal veel 
regen. Gelukkig hadden we op de afslui-
tingsavond, 6 september, zonnig weer. 
Wisselvallig dus.
Typerend was dat we twee woensdag-
avonden zeer warm weer hadden en 
twee woensdagavonden alleen maar re-
gen, waarbij de deelname bij het warme 
weer tegenviel en bij de regen meeviel.
Door het wisselvallige weer was de deel-
name ook wisselvallig, maar aan het eind 
van het seizoen blijkt dat we positief 
kunnen zijn over het aantal deelnemers 
ten opzichte van de voorgaande jaren. 
Als geheel beschouwd, had 2006 een ge-
slaagde en gezellige Zomeravondinstuif.

Mijn dank gaat uit naar alle deelnemers 
aan de Zomeravondinstuif 2006 en zeker 
ook naar de vier  assistenten (Ineke Vin-
cent, Doke van Haaster, Henny Boer-
man en Ria Smit) die mij weer aan de 
wedstrijdtafel hebben bijgestaan.
Ook dank aan Ronald Jansen en zijn 
team van de Golf-Inn die zeker de laatste 
avond tot een gezellige afsluiting maak-
te. Tot slot wil ik Jacques van den Berg 
(Van Uffelen Mode) hartelijk bedanken, 
ook namens de eerste prijswinnaars van 
de afsluitingswedstrijd, voor de prijzen 
die hij beschikbaar stelde.

Uitslag Afsluitingswedstrijd
Handicap cat. 0,0 – 22,9   
1. Floris Arkesteijn                        
           
Handicap cat. 23,0 – 36,0 (GVB)
1. Tanja Verkade

Neary: Marinus Cupido
Longest drive dames: Ria Smit
Longest drive heren: Floris Arkesteijn

Handicap cat. 0,0 – 22,9   
1. Jim de Winter    
2. Arthur Bartels   
3. Remy Ceulemans  
4. Nick van Brakel   
 
Handicap cat. 23,0 – 36,0 (GVB)
1. Henny Boerman
2. Bernard Cornelius
3. Peter Stadman
4. Marko Stadman

Samenstelling commissie
De commissie bestond in dit verslagjaar 
uit de volgende personen: 
Caroline van der Sluys, voorzitter
Edwin Varkevisser, penningmeester
Hanneke Arnoldus, waarnemend secre-
taris
Joe Neesan competitiecoördinator tot  
1 juni, na 1 juni, Ruud de Jong
Gerben Brouwer, lid
Pim van der Maas, lid.
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Verscholen achter twee oude trap-
geveltjes, gelegen aan het Bagijnhof 
118 in Delft, bevindt zich Restau-
rant lounge van der Dussen. De ei-
genaar Hans de Bruin ontvangt ons 
met een glas wijn in zijn sfeervol en 
rustiek ingericht etablissement.

De eerste vraag die bij ons opkomt is: 
“Waarom de naam Van der Dussen ?”
Voor het antwoord duiken wij in de 
Delftse historie. Het Bagijnhof was ooit 
woonplaats van ‘be- of bagijntjes’, vrou-
wen van vaak goede afkomst die vrijwil-
lig kozen voor een religieus leven van 
kuisheid, armoede en naastenliefde. De 
familie Van der Dussen was een bekend 
regentengeslacht in Delft. Zo kwam het 
dat de ongehuwde zusters Maria en Jan-
nitgen van der Dussen in 1617 hun in-
trek namen op nummer 118. Na hun 
dood schonk de familie het huis aan de 
er nog steeds tegenover gelegen Oud-
Katholieke kerk. Later kwam het pand 
in bezit van de 
gemeente Delft. 
Daardoor deed het 
van 1804 tot 1814 
als militair loge-
ment voor de Fran-
sen dienst. Daarna 
was er nog ruim 
een eeuw een 
broodbakkerij in 
gevestigd en deed 
het ook nog dienst 
als opslag van oude 
auto-onderdelen.

Hans de Bruin 
ziet meteen wat in 
het verwaarloos-
de pand; het was 
hem duidelijk dat 
het een restaurant 

moest worden. Hij zat inmiddels al tien 
jaar in de horeca, waarin hij toevallig 
verzeild was geraakt tijdens zijn studen-

tentijd. Hij zou zijn studie bio-
logie in Leiden een tijdje onder-
breken om een vriend te helpen 
bij het opstarten van een res-
taurant. Dit was zo’n succes dat 
Hans besloot voor zichzelf te be-
ginnen en de studie er bij te la-
ten. Eerst probeerde hij het in 
Spanje, dat bleek door het steeds 
wisselende toeristenaanbod geen 
haalbare kaart. Terug in Leiden 
begon hij het bij studenten zeer 
populaire café-restaurant ‘An-
nie’s verjaardag’. Daarna werd 
het Delft, waar hij in het mooie 
gebouw van de Vrije Academie 
een restaurant begon. Tot hij 
toevallig het Bagijnhof ontdekte. 
Het betekende de ‘geboorte’ van 
Van der Dussen. Alsof dat nog 
niet genoeg was kwam daar ook 

nog restaurant De Waag op de Markt bij.

Sport zit Hans al van jongs af aan in het 
bloed: zwemmen , tennis en voetbal wa-
ren zijn favorieten. Hij is, als geboren 
Delftenaar, al vanaf zijn achtste jaar lid 
van Concordia, zat er in het bestuur en 
was voorzitter van de sponsorcommissie. 
Zijn eerste ervaringen met golf deed hij 
daar op, om vervolgens in 2002 lid van 
de Rijswijkse te worden. Het bevalt hem 
er goed, hoewel hij het jammer vindt dat 
de businessclub minder wedstrijden or-
ganiseert. Niet helemaal gelukkig is hij 
met de faciliteiten van het clubhuis en 
de bar. “Het kan voor vrij weinig geld 
véél beter”, aldus Hans. Wellicht is het 
een idee om de ervaren ‘horecaleden’ 
van de club om advies te vragen bij het 
plannen van verbeteringen?

Hans de Bruin is ongeveer twee maal per 
week op de baan te vinden en heeft in-
middels handicap 17. Op aanraden van 
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zijn pro heeft hij De Waag verkocht om 
meer tijd te vinden voor golf en....Van 
der Dussen.

De kaart van dit gezellige restaurant 
biedt een variatie van van kleine voor-
hoofd- en na-gerechten waaruit men zelf 
een menu van drie of vier gangen kan 
samenstellen. Alles is mogelijk; je kan 
bijvoorbeeld twee voorgerechten en een 
toetje kiezen.”Omdat een klein hoofd-

gerecht de maaltijd niet overheerst, is er 
meer ruimte voor de andere gangen, wat 
de creativiteit van de kok weer ten goede 
komt. De kaart wisselt tot nu zes keer per 
jaar, maar met de mogelijkheden die de 
computer en printer ons bieden  gaan 
we dit opvoeren, zodat er meer afwisse-
ling is”, aldus Hans.
Hans de Bruin heeft vijf koks en vijf man 
bedienend personeel in dienst. Van elke 
discipline zijn er twee stagaires die het 

praktijkgedeelte van hun vierjarige oplei-
ding bij Van der Dussen doen.

Na nog wat foto’s gemaakt te hebben 
sluiten wij het interview met deze gezel-
lige prater af. Wat ons betreft is restau-
rant van der Dussen een gang naar Delft 
zeker waard. De wijn was in ieder geval 
uitstekend.
                                                 
Margaret Rus & Ans de Graaf.

Gezelligheid en kwaliteit bij  Van der Dussen

Bagijnhof 118, 2611 AS Delft, telefoon 015 2147212, fax 015 2159137, info@restaurantvanderdussen.nl, www.restaurantvanderdussen.nl 
Geopend vanaf 17.30 uur, keuken open tot 22.00 uur. Parkeergelegenheid in de Phoenixgarage.



Regel- en GVBcommissie

Onlangs had ik een golfaf-
spraak en kon ik door drin-
gende werkzaamheden in het 
clubhuis niet op hole 1 starten. 
Ik sprak met mijn vrienden af 
dat ik op hole 5 zou aanslui-
ten. Ik was sneller klaar dan 
gedacht en ging met mijn uit-
rusting naar hole 5. Mijn aan-
staande flight, zag ik door de 
bomen, was halverwege hole 2, 
dus dat zou nog wel even du-
ren. Omdat ik benieuwd was 
naar de uitwerking van mijn 
artikelen in de GreenVliet, 
ben ik naar de green van hole 
4 gelopen. Ik zag 15 spelers 
langskomen; slechts één van 
de spelers liep buiten de bun-
kers om, noodgedwongen, om-
dat zijn bal in de rough voor 
hole 14 lag. De rest liep met 
trolley tussen de green en een 
bunker. Ik heb de golfers aan-
gesproken en natuurlijk wisten 
ze van niets, maar zouden daar 
in het vervolg op letten. Ech-
ter één van de passanten zei 
dat hij uit mijn bijdragen in 
de Greenvliet juist had begre-
pen dat het zo moet??? Nu lees 
ik nooit mijn bijdrage in de 
Greenvliet na, maar ik hoop 
vurig dat de redactie mijn tekst 
niet in Swahili vertaalt.

Geen hogere wiskunde
Op een herendag was er een 
‘Amerikaantje’ met driekwart 
handicapverrekening. Niet al-
leen duurde de wedstrijd ruim 
meer dan vier uur; na bin-
nenkomst hadden een aantal 
flights nog een supercomputer 
nodig, plus de nodige tijd, om 
de score te berekenen. Toch 
is het heel eenvoudig; je hebt 
maar één scorekaart nodig (la-

ter vul je de totaal scores op de 
andere kaarten in) en zet de 
namen van de drie spelers bo-
ven de drie kolommen onder 
‘speler’. Vervolgens moeten de 
te geven slagen berekend wor-
den; spelers A, B, C hebben 
een playing handicap van 16, 
20 en 24. A, B, C krijgen res-
pectievelijk 12, 15 en 18 sla-
gen. De speler met de laagste 
handicap speelt van scratch; 
dat betekent dat B drie slagen 
en C zes slagen krijgt. Ver-
volgens markeer je de holes 
waar B volgens de index slagen 
krijgt (bijvoorbeeld cirkels) en 
C (bijvoorbeeld een streep). In 
dit voorbeeld krijgen de drie 
eerste holes volgens de index 
een cirkel en een streep. In 
deze spelsoort is niemand ge-
interesseerd in het aantal sla-
gen; uitsluitend in de score. 
Per hole zijn 6 punten te ver-
delen; 4/2/0, 3/3/0, 4/1/1 en 
2/2/2 zijn de enige mogelijk-
heden. Na 18 holes moeten 
de drie spelers opgeteld 18 x 
6 = 108 punten hebben. Heel 
simpel dus; net zo simpel als 
direct na het spelen van een 
hole op de volgende afslag, 
het aantal slagen en de stable-
ford punten noteren. Als je de 
laatste flight bent, is het wel 
zo handig direct de kaarten te 
kunnen inleveren in plaats van 
na het douchen nog te gaan re-
kenen.

Verkeersregeling
Stelt u zich de volgende situ-
atie voor. De eerste flight is 
een trage driebal met een zee 
van lege holes voor zich. Daar-
achter loopt een vierbal die re-
gelmatig moet wachten. Daar 

weer achter loopt een vierbal 
die constant moet wachten. 
Tenslotte lopen er twee lage 
handicappers achter, die am-
per vooruit komen en terecht 
klagen. Hoe is dit op te lossen? 
Laten we allereerst vaststel-
len dat we trots mogen zijn op 
onze vereniging dat je met z’n 
tweeën of zelfs als eenling je 
rondje mag en kan lopen. Dat 
is bij veel golfclubs wel anders. 
Het betekent echter wel ‘geven 
en nemen’. Terzijde: ‘sinds 1 
januari 2004 is niet het aantal 
flightgenoten bepalend, maar 
het tempo, om door te laten’. 
Er is maar één manier om dit 
probleem op te lossen. Een 
marshall in de baan om het 
verkeer te regelen.

Verkeerd droppen  
bij gele paaltjes
Ik wordt vaak gevraagd wat vol-
gens mij op onze baan de re-
gel is die het meest wordt over-
treden. Afgezien van het niet 
repareren van pitchmarks, het 
niet terugleggen van plaggen, 
met de trolley tussen de green 
en een bunker lopen, onno-
dig met een buggy door de 
rough rijden, het invullen van 
de score op de green, is dat re-
gel 26-1. De waterhindernis en 
wel die met gele paaltjes. De 
strafslag wordt meestal wel ge-
nomen, maar het droppen van 
de nieuwe bal is (heel) vaak 
fout. Bij gele paaltjes zijn er 
echt maar twee mogelijkhe-
den; of terug, of in lijn met de 
vlag droppen. Met name op de 
holes 7 en 8 gaat regelmatig 
wat fout.

Paul van Zijl

Maakt de redactie er soms Swahili van?

Antwoorden 
golfquiz 
nummer 1�

Vraag 1 • Ja. Dit is 
geheel volgens regel 
25-1b(iii). Als het ‘ne-
arest point of relief’ 
een hindernis is mag 
u naar een betere 
plaats uitwijken, mits 
niet dichter bij de 
hole.

Vraag 2 • Ja. De 
speler moet een bal 
droppen, binnen 
1 stoklengte, niet 
dichter bij de hole.

Vraag 3 • Ja.

Vraag 4 • Ja.

Vraag 5 • Ja. Hij 
krijgt natuurlijk wel 
1 strafslag.

Paul van Zijl

2�



Businessclub Commissie

Welkom nieuwe leden
Namens de bedrijfsleden van de RGC 
verwelkomt de Businessclub Commissie 
de volgende nieuwe leden:

2�

Wk Datum Tijd Wedstrijd Spelvorm Introducé Sponsor Q

Maart

13 27-03 13.00 Vrij spelen

April

14 03.04 13.00 Vrij spelen

15 10.04 14.00 Openingswedstrijd Opening BC-lounge 1 BV

16 17.04 14.00 Vrij spelen

17 24.04 14.30 Business to Business Vossenjacht 3/4 hcp 1 ?

28.04.07 – 06.05.07 
schoolvakantie

Mei

18 01.05 14.00 Vrij spelen (vakantie)

19 08.05 14.30 1e Bedrijven competitie Shotgun Stableford 1 SBMI + Q

20 15.05 14.30 1e Bedrijvendag Shotgun FB/BB 1 BV

21 22.05 14.00 Vrij spelen

22 29.05 14.30 1e Zomercompetitie Shotgun Tex.Scr. 
vanaf 2e slag

1 6 ijsbe-
ren

Juni

23 05.06 14.30 2e Bedrijven competitie Shotgun Stableford 1 SBMI + Q

24 12.06 14.00 Vrij spelen

25 19.06 16.00 Midzomerwedstrijd Shotgun 9 holes 
- eten - 9 holes

1 eclectic

26 26.06 14.00 Vrij spelen

14.07.07 - 02.09.07 
schoolvakantie

Juli

27 03.07 14.30 2e Zomercompetitie Shotgun Tex Scr  
vanaf 2e slag

1 6  
ijsberen

28 10.07 14.00 Vrij spelen (schoolvak)

29 17.07 14.30 3e Bedrijven competitie Shotgun Stableford 1 SBMI + Q

30 24.07 14.00 Vrij spelen (bouwvak)

31 31.07 14.00 Vrij spelen (bouwvak) 
 

Voorlopige wedstrijdschema Bedrijfsleden RGC tot en met juli 200�

• dhr J. Baldewsingh, Baja Constructie B.V.,
• dhr P. ten Dijke, PTD Management & Advies,
• dhr N.A.M. Arkesteijn, Rabobank Den Haag en Omgeving
• dhr H.E. Urlus
• dhr A.W. Jansen, Deerns Raadgevende Ingenieurs B.V.
• dhr D. Owen, Fortis Bank N.V.



�0

In 2007 gaat de Bc Commissie een 
nieuwe competitie invoeren. Deze is 
bedoeld om vooral ook de bedrijven 
en de bedrijfsnamen meer onder de 
aandacht te brengen dan alleen maar 
de playing members van de bedrijven.
Hieronder volgen de regels.

Reglement 
bedrijvencompetitie BC-RGC

1.  De wedstrijdvorm is stableford met 
een shotgun start.

2.  Er worden 18 holes gespeeld. 
3.  Deelname staat open voor bedrijfs-

leden/sponsoren van de BC-RGC 
met hun introducé.

4.  Per bedrijf/sponsor wordt een team 
geformeerd bestaande uit twee 
personen. Dit team vertegenwoor-
digt het bedrijf op de betreffende 
speeldag.

5.  Deelnemers van een team kunnen 
de sponsoren/bedrijfsleden zelf 
zijn en/of hun relaties/gasten.

6.  Deelnemers van een team kunnen 
per wedstrijd verschillend zijn.

7.  Tenminste 48 uur voor aanvang 
van een wedstrijd worden de na-
men van de deelnemers (met hun 
handicap) aan het wedstrijdsecre-
tariaat doorgegeven (bij voorkeur 
per e-mail)

8.  Een bedrijf/sponsor is zelf verant-
woordelijk voor het tijdig opgege-
ven van de deelnemers voor betref-
fende wedstrijddagen.

9.  Indien een bedrijf beschikt over 
drie of meer spelende leden heeft 
het het recht om twee teams af te 
vaardigen.

10. Deelnemers aan de wedstrijden 
dienen tenminste te beschikken 
over GVB of baanbewijs van de 
RGC. 

11. Het maximaal aantal deelnemers 
bedraagt 72. De volgorde van aan-
melding is hierbij bepalend.

12. Er wordt gespeeld in flights van 
vier personen. (twee teams van elk 
twee personen)

13. Bedrijven kunnen een eventuele 
voorkeur voor een flightindeling 
aangeven. De wedstrijdleiding zal 
met deze voorkeur – indien moge-
lijk/wenselijk – rekening houden.

14. Deelnemers dienen zich tenminste 
15 minuten voor aanvang gemeld 
te hebben bij de wedstrijdleiding.

15. De flight indeling/startvolgorde 
wordt uiterlijk 30 minuten voor 
aanvang van een wedstrijd vastge-
steld. Wijzigingen worden in prin-
cipe niet meer aangebracht. 

16. De (etiquette) regels van de NGF 
resp. RGC zijn van toepassing.

17. Bij bepaling van een handicap 
wordt in principe uitgegaan van de 
NGF handicap. Indien men hier-
over niet beschikt zal de wedstrijd-
leiding deze zo realistisch mogelijk 
vaststellen. Hiertegen is geen be-
roep mogelijk. 

18. Indien de NGF handicap niet 
overeen blijkt te komen met het ni-
veau van de speler, heeft het wed-
strijdsecretariaat het recht – in 
overleg met betrokkene – deze 
naar beneden bij te stellen. 

19. Wedstrijdreglement:
a.  De minimale (verreken) handi-

cap is 28, met een stabelford bere-
kening van ¾; afronding op hele 
punten naar boven.

b.  Voor de dagscore worden de stable-
ford punten van beide spelers opge-
teld. 

c. Indien een team niet compleet is 
kan de overblijvende deelnemer 
meespelen, doch wordt de uitslag 
niet betrokken in de einduitslag 
van de competitie.

d. De scorekaarten dienen compleet 
ingevuld en ondertekend ingele-
verd te worden bij het wedstrijdse-
cretariaat.

e. Uitsluitend compleet ingevulde 
kaarten worden in behandeling 
genomen en tellen mee voor de 
uitslag.

f.  Van de vier wedstrijddagen tellen 
de drie beste dagscores per team 
voor de einduitslag. 

g.  Indien een team niet aanwezig 
is zbij de slotwedstrijd wordt dit 
team niet in de einduitslag betrok-
ken.

h.  Winnaar is het team met de mees-
te punten. Bij een gelijk aantal 
punten is het team winnaar die 
(gemiddeld) de laagste handicap 
heeft.

i.  Per wedstrijddag wordt ook een 
individuele eindscore opgesteld. 
Winnaar is degene met het mees-
te aantal stableford punten. Bij 
gelijk aantal punten is degene 
met de laagste handicap winnaar.

j.  In alle gevallen waarin het wed-
strijdreglement niet voorziet, resp. 
onduidelijkheden zijn beslist de 
wedstrijdleiding. De uitspraak van 
de wedstrijdleiding is bindend. 

k.  Voor de bedrijfsleden is deze wed-
strijd qualifying.

20. Voor aanvang van elke wedstrijd-
dag wordt de stand tot aan dit mo-
ment bekend gemaakt.

21. Na afloop van de wedstrijd be-
staat de mogelijkheid deel te ne-
men aan een gezamenlijke maal-
tijd. Inschrijving hiervoor moet 
op de gebruikelijke wijze per fax 
of e-mail worden aangegeven. 

22. Aan het deelnemen aan de be-
drijvencompetitie zijn voor de 
deelnemers geen andere kosten 
verbonden, dan die voor het ge-
bruik van consumpties en maal-
tijden. 

23. Indien deelnemers gebruik wen-
sen te maken van de handicar  is 
dit mogelijk - mits beschikbaar - 
onder de normale condities.

Nieuwe competitie Businessclub



Voor professioneel beheer 
van uw VvE

VVE Beheer B.V.
Haagweg 180, Rijswijk

Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk
Telefoon: 0800 022 30 50

vve@vve-beheer.nl www.vve-beheer.nl

t o t a a l  w o o n d e s i g n

Bezoek onze showroom voor een uitgebreide presentatie of kijk op www.jasno.nl

Nieuw bij Smits: 
Jasno Shutters

estland 5-7-9 | hoek buitenwatersloot | 2613 jx delft | Tel. [015] 262 87 90 | Tel. [015] 212 71 33 | Fax [015] 262 03 23 | www.totaalwonen.nl | smits@totaalwonen.nl | P gratis parkeren voor de deur

Trouble free investeren in sfeer en licht.



De beste stap 
in schoenmode.

Openingstijden: Maandag 12.00 - 17.30 | Dinsdag 09.30 - 18.00 | Woensdag 09.30 - 18.00 | Donderdag 09.30 - 21.00 | Vrijdag 09.30 - 18.00 | Zaterdag 09.30 - 17.00 | Zondag 12.00 - 17.00


