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Inhoud

Redactioneel
Op het moment van schrijven is alweer een kwart van 2007 
verstreken. De introductiewedstrijd en de openingswedstrijd 
hebben al plaatsgevonden. En, na heel veel werk en inspan-
ning van de wedstrijdcommissie en vele andere commissies, 
is ook het Wedstrijdprogramma 2007 verschenen. Een com-
pliment aan de collegae is hier op zijn plaats, vind ik! De 
GreenVliet redactie is, in haar nieuwe samenstelling, druk 
doende met de voorbereidingen van nummer 2, april 2007. 
Als nieuwe voorzitter van de commissie en tevens als nieuw 
lid van de vereniging heb ik wat informatieachterstand…. 
Dat probeer je natuurlijk binnen de kortste keren in te ha-
len, maar zonder de steun van de andere commissieleden is 
dat werkelijk onmogelijk. Ik prijs me dan ook gelukkig dat ik 
zoveel ervaring om mij heen mag genieten. Het redactie-
team heeft er zin in en beschouwt alle toekomstige werk-
zaamheden dan ook als leuke uitdagingen. De missie van de 
clubbladcommissie is met, door en voor u een blad samen te 
stellen. Uw artikelen, naast die van de commissies, zien wij 
met spanning tegemoet. Heeft u, op uw vakantie of een kort 
uitstapje, op een andere geweldige golfbaan gespeeld, schrijf 
daar dan een leuk stukje over en stuur dat, bijvoorbeeld met 
een spannende foto van die hole in one, naar ons op! Het 
liefst allebei digitaal (redactie@rijswijksegolf.nl) , maar uw 
bijdrage in elke andere vorm is natuurlijk ook van harte 
welkom!

Over vorm gesproken: de GreenVliet is vooral een prettig 
en leesbaar blad, maar wel met een professionele uitstraling! 
Merkt u, valt het u op dat er iets veranderd is en vindt u dat 
een positieve verandering of hebben we juist het tegenover-
gestelde bereikt? We zijn als redactie nog zoekende naar de 
juiste formule en we zijn erg geïnteresseerd in uw mening 
en juichen voorstellen ter verbetering van kwaliteit dan ook 
toe! Ik schat in dat de vormgeving van GreenVliet een vast 
agendapunt van de redactievergadering zal zijn.
2007 is voor de club een bijzonder jaar. We vieren het vierde 
lustrum, 20 jaar jong en toch al niet meer weg te denken uit 
de golfwereld. Er zal, ook in het clubblad, regelmatig aan-
dacht aan worden besteed. Maar dit jaar moeten we als cer-
tifi caathouders ook een beslissing nemen over de inrichting 
van ons terrein in combinatie met de daarop aanwezige 
infrastructuur. Het bestuur heeft op meerdere manieren 
daarover met u gecommuniceerd. Laatst heeft de voorzitter 
in een brief u laten weten buitengewoon verheugd te zijn 
over uw inbreng. Dat heeft ertoe geleid dat het te nemen be-
sluit zorgvuldig wordt voorbereid. De geplande bijeenkomst 
in april komt te vervallen. 18 juni is er een gecombineerde 
algemene ledenvergadering en vergadering van certifi caat-
houders en zal dit onderwerp op de agenda staan. Reserveert 
u daarom deze datum alvast in uw agenda!

In dit blad besteden we onder andere aandacht aan de eer-
ste wedstrijden van dit jaar, de kennismakingswedstrijd en de 
openingswedstrijd. Ook laten we de verschillende commis-
sies aan het woord en dat alles rijk geïllustreerd met foto’s.
De redactie wenst de lezers heel veel leesplezier en ziet met 
veel genoegen de bijdrages voor het volgende nummer tege-
moet!

Ben Teunissen

PS Ik beloof u dat er in de volgende uitgave een foto van mij 
bij het artikel geplaatst is. U kunt mij dan voortaan ook in het 
clubhuis of in de baan herkennen!
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4 Van de bestuurstafel

Zoals u weet is het weer tijd om de beleidsplannen 
een oppoetsbeurt te geven. De vragen waarvoor wij 
ons gesteld zien komen in grote lijnen overeen met 
de scenario’s die al in 1994 en in 2004 aan de orde 
zijn geweest. Op dit moment lijkt het voor de toe-
komst van de vereniging meer dat ooit van belang 
ons met name te herbezinnen op onze vastgoed 
positie en wensen rond clubhuis en oefenfaciliteiten.

Wij hadden gehoopt de keuze wat betreft de toekomstige si-
tuering van het clubhuis vooruit te kunnen schuiven in het 
beslissingsproces, maar zijn, mede gezien uw creatieve en 
constructieve bijdragen tijdens de voorlichtings- en discus-
siebijeenkomst van 7 maart jl., tot de conclusie gekomen dat 
aan enkele facetten in dit complexe besluitvormingsproces 
daarmee onvoldoende recht zou zijn gedaan. 
Wij streven er naar één en ander in voldoende mate te heb-
ben uitgewerkt om tijdens de voorjaarsvergadering op 18 
juni tot besluiten omtrent de richting waarin de vereniging 
zich de komende jaren zal ontwikkelen, te komen.

Ook de NGF heeft zeer recent, na jaren van voorbereiding, 
een Meerjarenbeleidsplan het licht doen zien (een samen-
vatting is te vinden op www.ngf.nl/Portals/0/Meerjarenbe-
leidsplan%202007-2011%20Samenvatting.pdf ). 
Er zijn vier ambities gedefi nieerd:

Gebalanceerde groei
De golfsport heeft in de afgelopen jaren in Nederland een 
onstuimige ontwikkeling doorgemaakt, zowel via een sterk 
gegroeid aantal verenigingsleden (30% in de afgelopen vier 
jaar) en verenigingsbanen (gemiddeld drie nieuwkomers 
per jaar), als via de opkomst van een nog sterker groeiend 
aantal ‘vrije’ golfers (65% over de afgelopen vier jaar). Ver-
wacht wordt dat het aantal golfers dit jaar de 300.000 gaat 
naderen. Golf is qua aantal beoefenaars nu al de vierde sport 
van Nederland.  Door samenwerking met organisaties als de 
NVG (Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties), de 
PGAH (Professional Golfers Associatie Holland), de NGA 
(Nederlandse Greenkeepers Associatie) en het Golf Team 
Holland, onder de koepel van NOC*NSF, is een solide on-
dersteuning voor de golfsport ontstaan die zich dankzij steeds 
verder uitbreidende samenwerkingsverbanden zowel binnen 
Europa als mondiaal, steeds verder ontwikkelt. 

Groenere golfbanen 
Ofschoon er landelijk gezien voldoende ruimte is voor uit-
breiding van het aantal golfbanen, onder andere als gevolg 
van een terug lopende behoefte aan ruimte voor de agrari-
sche sector, blijft de vraag naar ruimte voor met name wo-
ningbouw in de randstad, hoog. Daar staat echter tegenover 
dat ook het besef dat groenvoorzieningen en sport- en ont-

spanningsvoorzieningen daarin ruimte dienen te krijgen of 
behouden dienen te blijven. 

Nederlanders in de Ryder en Solheim Cup
De ontwikkeling van een voldoende sterke basis van jeugd-
golfers die in de toekomst de bron zouden moeten vormen 
voor een deelname van Nederlandse golfers aan Europese 
en internationale toernooien, blijft speerpunt via ontwikke-
ling van topcoaches, wedstrijdprogramma’s en topevenemen-
ten voor aanstormend talent.

Golf wordt op waarde geschat
Golf heeft een solide imago dat echter maatschappelijk nog 
onvoldoende wordt onderkend. Als vierde sport in ons land is 
zij onder andere: 
-  toegankelijk voor spelers van ongeveer alle leeftijden, en 

daarmee een familiesport bij uitstek 
- weinig blessuregevoelig
- vormend
- minder duur dan veelal wordt verondersteld
- in harmonie met de natuur
maar heeft zij nog onvoldoende uitstraling naar media en 
daardoor het grote publiek. De NGF zal daarom de komen-
de jaren een versterkt PR en communicatiebeleid voeren.
Tot zover het Meerjarenbeleidsplan van de NGF.

Een golfclub als de onze voorziet in een grote behoefte binnen 
het randstedelijk gebied. De baan heeft daarbij inmiddels ook 
natuurwaarde gekregen en kan zich met een  gebruiksintensiteit 
van ca. 50.000 persoonlijke rondes per jaar, meten met de ge-
bruiksintensiteit van aangrenzende openbare wandelgebieden 
en recreatieterreinen. Wij twijfelen dan ook niet aan een zich, 
in de voor ons liggende jaren verder ontwikkelende erkenning 
van ons bestaansrecht als golfclub, met een aantrekkelijke golf-
baan die voor een breed publiek toegankelijk is, en zich op een 
plaats bevindt waar wonen, werken en recreëren bijna ideaal 
dicht bij elkaar liggen.

Na een dramatisch natte winter, waarin de baan toch vrijwel 
continu open is geweest dankzij de fairways die het water goed 
verwerken,  is het seizoen alweer ruim een maand onderweg. 
Het weer is bij de aanvang van het seizoen op spectaculaire 
wijze omgeslagen. De baan droogde op, nog net op tijd kon de 
laatste hand aan de nieuwe beregeningsinstallatie worden ge-
legd, het gras kon weer gemaaid gaan worden, de greens kwa-
men weer tot leven, kortom, clubleven en competitie konden in 
hun volle omvang van start gaan. 
Laten wij hopen dat dit voorboden zijn van een fraai seizoen 
waarin wij weer met volle teugen kunnen genieten van onze 
groene oase in onze steeds verder verstedelijkende Randstad.

Roel Jense
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Het is inmiddels april en het is heerlijk golfweer. In februari 
heeft het zoveel geregend dat het erop leek dat de baan nooit 
meer droog zou worden. Een tegenvaller bij het aanleggen 
van de nieuwe beregeningsinstallatie. De baan was op veel 
plaatsen te zacht om er met zwaar materieel op te komen. 
Gelukkig heeft de fi rma De Ridder alle gaten en gleuven 
weer op tijd voor de competitie dicht gekregen.  In maart is 
er met man en macht aan gewerkt. 
Er is gekozen om op de kale plekken gras te zaaien. We ver-
wachten dat de grond hier en daar nog wat zal verzakken en 
dan is het niet gunstig om met graszoden te werken. Op kor-
te termijn ziet het er misschien niet zo mooi uit, maar van 
de zomer hebben we er, hopelijk, profi jt van. 

Nu de ondergrond weer stevig genoeg is, mogen de trolleys 
en zelfs de handicarts weer de baan in. Helaas hebben we al 
kunnen constateren dat er over de fringe wordt gereden. Dat 
is niet de bedoeling en als de caddiemaster dat ziet zal die er 

zeker wat van zeggen. Vooral op hole 18 kiest niet iedereen 
het schelpenpad. Het bordje voor de green wordt dus niet ge-
zien of genegeerd. Met de baancommissie zal ik me buigen 
over manieren om het allemaal wat duidelijker te maken. 
Dat geldt ook voor bewegwijzering in de baan. Het blijkt 
voor gasten niet altijd voor de hand te liggen welke kant ze 
op moeten lopen, bijvoorbeeld bij de holes 11 en 14. 

Met het mooie weer komen er ook weer veel mensen op de 
baan en daarom is het erg prettig dat Bob weer genezen is. 
De andere caddiemasters hebben allemaal hun best gedaan 
en zelfs Wil en ik zijn af en toe ingesprongen. Altijd fi jn als 
de medewerkers een stapje extra willen doen als het nodig is. 

We zijn helemaal klaar voor een prachtig seizoen. 
Ik hoop u ook.

Bas Overwater

Van het management

Openingswedstrijd 25 maart 2007

D

Eindelijk konden de clubs weer uit de locker, de 
schoenen gepoetst, de accu’s opgeladen en de trol-
leys klaar gezet, want op zondag 25 maart werd het 
wedstrijdseizoen offi cieel geopend. 69 leden waren 
uit hun winterslaap ontwaakt en stonden enthousi-
ast te trappelen om de start van het golfseizoen mee 
te maken. De Evenementencommissie had voor iede-
re deelnemer een leuke kobaltblauwe isolerende fl es-
senhouder met daarin een koel fl esje spa. 

De greenkeepers hadden hun best gedaan en de baan lag er, 
ondanks alle werkzaamheden aan de nieuwe beregeningsin-
stallatie, strak bij. De greens waren tot ieders verrassing vrij 
snel en dat was te merken aan de scores. Op uitnodiging van 
de wedstrijdcommissie en het bestuur speelde Bas Overwa-
ter, de nieuwe manager mee. Hij kwam met de beste score 
binnen, 38 stablefordpunten (handicap 10). Aangezien Bas 
geen lid is, kreeg hij wel een prijs, maar komt zijn naam niet 
op het offi ciële bord van de openingswedstrijd. Die eer is 
voor de tweede prijs-winnaar, Steef van Schaik in de handi-
capcategorie 0-24, met 36 stablefordpunten en voor de win-
nares in de tweede categorie 24.1-36, Tanja Verkade die met 
34 stablefordpunten binnen kwam. 

Traditiegetrouw werd ook bij deze Openingswedstrijd het 
nieuwe wedstrijdboekje aan het bestuur aangeboden. Dit 
boekje is door de wedstrijdcommissie in overleg met de da-

mes-, heren-, senioren-, jeugd- en businessclub commissie 
samengesteld en bevat het totale wedstrijdprogramma van 
het nieuwe seizoen (eventuele wijzigingen zijn altijd moge-
lijk, het boekje is een richtlijn). Het nieuwe wedstrijdboekje 
ligt voor u klaar bij de caddiemaster.

Na afl oop van de wedstrijd bleef het – mede dankzij de 
uitgereikte consumptiebonnen van zowel de Evenemen-
ten- als de Wedstrijdcommissie - nog lang gezellig in het 
clubhuis.

Hanneke Arnoldus



W

Nadat u in de vorige GreenVliet heeft kunnen lezen 
over de wijzigingen in het EGA Handicap Systeem 
ten aanzien van het verkrijgen van het felbegeerde 
EGA Handicapkaartje en de Qualifying 9-holesronde 
is nu de beurt aan de invoering van het systeem van 
Competition Stableford Adjustment – de aanpassing 
van het aantal behaalde Stablefordpunten in een 
Qualifying wedstrijd.

We zullen er aan moeten wennen dat je voortaan niet zeker 
weet met hoeveel punten je handicap daalt, als je een mooie 
score neerzet in een Qualifying wedstrijd . Het was altijd zo 
eenvoudig want je kon het gewoon van de tabel afl ezen. 

Voor de verlaging van de handicap door een Qualifying kaart 
is dit nog steeds zo, maar voor de berekening van de handi-
cap na een Qualifying wedstrijd moet, sinds dit jaar, de CSA 
worden toegepast.

CSA is het getal waarmee de Stablefordscore na afl oop van 
een Qualifying wedstrijd wordt aangepast, ten behoeve van 
de berekening van de nieuwe EGA Handicap.

De Britse golfer werkt al jaren naar volle tevredenheid met 
CSS - het systeem waar de Europese Golf Associatie zich 
door heeft laten inspireren. Wat is namelijk het geval: golf 
is bij uitstek een spel waarbij de speler prijs stelt op eerlijke 
en gelijke kansen. De banen die volgens het EGA Handicap 
Systeem werken, hebben allemaal van de NGF een Course 
Rating (CR) en een Slope Rating (SR) gekregen. Door mid-
del van deze getallen en de PAR van de baan, wordt de play-
ing handicap vastgesteld. Elke club heeft deze lijsten in het 
clubhuis hangen en zo weten we “hoeveel slagen” we krij-
gen. Nu geven de CR en de SR de moeilijkheidsgraad van 
de baan aan bij normale weersomstandigheden en normale 
baancondities, maar helaas, we weten allemaal dat het weer 
af en toe helemaal niet zo “normaal” is en de baancondities 

zijn ook niet altijd gelijk. Alleen al het verschil in rol bij 
een droge en een natte baan kennen we allemaal. Ook de 
hoek van waaruit de wind waait kan grote invloed hebben 
op de binnengebrachte score en dus het aantal stableford-
punten en dus op de EGA Handicap, “ … en dat is níet 
éérlijk!” 
Voortaan gaat de computer berekenen of het gemiddelde 
van de behaalde scores in de Q-wedstrijd wel of niet gelijk 
is aan wat statistisch bezien verwacht zou mogen worden. 
Als het gemiddelde aantal behaalde stablefordpunten te 
laag is, krijgt iedere speler er een stablefordpuntje bij, tot 
een maximum van drie. Als we met z’n allen “te goed” 
hebben gespeeld gaat er bij iedereen één stablefordpunt 

van af. Het kan ook voorkomen dat het spelersveld zó 
slecht heeft gescoord dat alleen de kaart van de enkele 
speler die 37 of meer stablefordpunten heeft behaald (na-
dat eerst de maximale 3 punten is bijgeteld), wordt verwerkt 
in de handicapadministratie. Van alle andere spelers wordt 
de score dan niet verwerkt. Dit noemen we Reduction Only 
(RO). De term “Non Counting” is hiermee afgeschaft. 

Meteen na de Q-wedstrijd zal de commissie zo snel moge-
lijk alle scores in de computer invoeren. Op de uitslagenlijst 
wordt dan vermeld hoeveel de CSA bedraagt. U telt vervol-
gens dit getal (-1, 0, +1, +2 of +3 of R.O.) bij uw behaalde 
aantal Stablefordpunten op en dan kunt u bovenstaande ta-
bel raadplegen. Als u niet het wedstrijdresultaat in het club-
huis afwacht, rest u niets anders dan bij uw volgende bezoek 
te ontdekken wat de CSA was òf u raadpleegt thuis de uitsla-
genlijst via de RGC website, want ook daar zal de CSA wor-
den vermeld. De Handicapcommissie zal in ieder geval haar 
best doen om uw wedstrijdscore, inclusief de CSA, meteen 
de zelfde dag of anders de dag er na te verwerken in de Han-
dicapadministratie.

Ingrid Pijnakker

CRAS&H
6

CRAS&HCRAS&H
6 Handicapcommissie

Handicap 
Categorie

EGA Exact 
Handicap

Buffer 
Zone

Minder Stableford punten 
dan de Buffer Zone

Voor ieder punt méér 
dan 36 Stf.punten

18 Holes  9 Holes Verhoging van de EGA 
Exact handicap

Verlaging van de EGA Exact 
handicap

1 -   4.4 35 - 36 0,1 0,1

2 4.5 - 11.4 34 - 36 0,1 0,2

3 11.5 - 18.4 33 - 36 35 - 36 0,1 0,3

4 18.5 - 26.4 32 - 36 34 - 36 0,1 0,4

5 26.5 - 36.0 31 - 36 33 - 36 0,2 0,5

Competition Stableford 
Adjustment  - CSA
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Wanneer dit stukje verschijnt is het eind april. De baan zal 
er dan ongetwijfeld beter uitzien dan op het moment dat ik 
dit stukje schrijf.. We hebben de afgelopen maanden best 
moeten afzien. Het aanleggen van een nieuwe beregening 
is niet onopgemerkt gebleven en menigeen had er een hard 
hoofd in of alles wel goed zou komen. In de eerste plaats 
werd de aanleg behoorlijk vertraagd door de hoeveelheid 
neerslag en de daarmee samenhangende terreinomstandig-
heden. Met man en macht is Poseidon / de Ridder erin ge-
slaagd vóór 1 april het systeem onder de grond te krijgen en 
proef te draaien. Ik ga ervan uit dat het systeem nu operatio-
neel is, anders hebben we een probleem. 

GUR
Degenen die in de winter hebben doorgespeeld hebben fl ink 
door de klei moeten baggeren. Maar gespeeld kon er wor-
den. Uiteindelijk heeft de baancommissie de baan op 2 april 
weer qualifying kunnen verklaren. De stroken klei en aarde 
welke door de aanleg van de beregening zijn ontstaan,  als-
mede de plakkaten en klonten klei, zijn tot nader order gur 
en mogen dus ontweken worden. Uit ondervinding kan ik u 
verzekeren dat de baan goed bespeelbaar is en dat deze tij-
delijke situatie nauwelijks invloed zal hebben op uw resul-
taat. Natuurlijk sluit ik niet uit dat u wel eens de pech zult 
hebben dat uw balletje net landt in een zacht stukje fairway 
of net een ongelukkige bounce krijgt waardoor uw bal in 
de bunker belandt. Daar staat tegenover dat u ook wel eens 
het geluk zult hebben dat door de gur uw bal juist niet in de 
bunker of in een waterhindernis verdwijnt. 

Nieuwe palen
U zult vast wel hebben geconstateerd dat de baan is voorzien 
van nieuwe afstandsmarkeringen. Nieuwe palen geven door 
middel van een aantal witte ringen aan op welke afstand  
(200, 150 of 100 meter) u van het midden van de green staat. 
Deze palen staan 70 cm in de klei en het is niet de bedoe-
ling dat eraan gerukt of geduwd gaat worden. Volgens de 
golfregels mogen deze vaste obstakels gewoon worden ont-
weken. Aangezien ondergetekende in een te enthousiaste 
bui had toegezegd  deze palen te plaatsen gaat het mij aan 
het hart te zien dat iemand op hole 8 kennelijk toch moest 
proberen of de paal er niet uitkon. Dit resulteerde in een 
breuk onder de grond zodat deze paal nu een beetje staat te 
wankelen. Dus weer werk aan de winkel voor mij. Het is ove-
rigens wel aangenaam zoveel positieve respons op dit besluit 
van de baancommissie te krijgen.

Schelpenpaden
Verder zal het u ook vast niet zijn ontgaan dat de schelpen-
paden zijn voorzien van een nieuwe laag en dat de paden 
vanaf tee 15 en 18 fl ink zijn doorgetrokken. Dit laatste moet 
vooral voorkomen dat u in natte perioden door de modder 
moet baggeren of door de bagger moet modderen. De baan-
commissie heeft nog een aantal andere zaken op haar lijstje 
staan, maar die komen een volgende keer aan de orde. Ook 
al zouden we het willen, niet alles kan tegelijk. Voorlopig 
wenst de baancommissie u veel speelplezier toe.

Olof Bout

Baancommissie

Kennismakingwedstrijd zaterdag 10 maart 2007
Nadat op maandag 5 maart de kennismakingsavond voor 
nieuwe leden heeft plaatsgevonden, wordt aansluitend op za-
terdag de kennismakingswedstrijd voor nieuwe leden en le-
den die hun GVB in 2006 hebben gehaald, gespeeld.
De indeling is als volgt: twee nieuwe leden spelen samen 
met een bestuurslid of voorzitter van een commissie. Zo 
kunnen de nieuwe leden op informele wijze nog wat vragen 
stellen over de baan of de club. 
Er deden 20 nieuwe leden en 10 bestaande leden mee. De 
wedstrijd wordt over 9 holes gespeeld. Het is altijd een gezel-
lige wedstrijd waar veel enthousiaste nieuwe leden aan mee-
doen.
De winnaar bij de nieuwe leden was Ria van Seggelen. De 
winnaar bij de bestaande leden was Ruud de Jong

Caroline van der Sluys



8

Van winter… 
Het winterseizoen zou met een Schrikkelwedstrijd afgesloten 
worden, op 22 februari.
De voorbereidingen waren getroffen, waaronder twee gro-
te pannen verse erwtensoep, door de heer Jansen bereid. 
Maar … er kon niet gespeeld worden, tè nat. Soep invrie-
zen en ontdooien voor 1 maart. Maar wéér ging het vanwege 
de regen op het laatste moment niet door. Wéér invriezen 
kon niet. Gelukkig waren er toch wat senioren opgekomen, 
die nu verplicht soep moesten eten. De rest is aan een ver-
zorgingshuis geschonken, ook senioren, dus de goede doel-
groep.

Zo eindigde de winter met een schrikkelsoepdag.
Offi cieel werd het winterseizoen afgesloten met de uitreiking 
van de Koningsvogel aan de winnaar van de Ringerscore. 
Martin van Dorp bleek het meest winterhard dit jaar.

…naar zomer
De eerste wedstrijd voor de senioren was de kleurrijke Re-
genboogwedstrijd, gespeeld op donderdag 27 maart 2007. 
Na maanden regen en modder te hebben getrotseerd, wa-
ren de weergoden ons goed gezind. Zelfs een aantal dagen 
voor de Regenboogwedstrijd waren er al mogelijkheden om 
onder een stralend blauwe lucht te oefenen. Dat af en toe 
windkracht 5, 6 over de baan ging, kon de pret niet drukken. 
De grote dag zou feestelijk beginnen met een kop koffi e. He-
laas werd door een communicatiestoornis de ochtendkoffi e 
een middagkoffi e; de gulle gever danken wij toch heel har-
telijk voor dit gebaar. De 47 deelnemers waren keurig net-
jes op tijd aanwezig en konden daarom ook om 09.30 uur na 
het sein van de caddymaster starten. Vóór de start werd in 
het clubhuis nog wel door de echte spelers de strategie van 
het spelen doorgenomen. Je moest immers bepalen op welke 
hole je een witte, blauwe, rode of gele afslagplaats zou ne-
men. Er was volop keus: je mocht 5 x geel, 5 x rood, 4 x wit 
en 4 x blauw kiezen. Voor de speler was dit niet zo eenvou-
dig, maar wat dacht je van de marker? Ook hij/zij moest toch 
wel iedere keer noteren welke regenboogkleur er nu weer 
werd gebruikt. Kortom, reken- en baanmanagement voor de 
senioren. Om 13.30 uur waren alle fl ights binnen, leverden 
de kaarten in, dronken hun ochtendkoffi e en genoten van 
een aangeklede borrel, aangeboden door de seniorencom-
missie. Een half uurtje later was de prijsuitreiking. Tijdens 
deze prijsuitreiking kon de wedstrijdleiding het niet laten 
een schot voor open doel te creëren: hoe was het eigenlijk 
mogelijk dat de eerste-prijswinnaar dames minder stableford-

punten had dan de derde-prijswinnaar heren! Volgens mij 
is het niet zo moeilijk om reacties van de kant van de dames 
in te vullen. Al met al was het een zonnige, zeer geslaagde, 
eerste seniorenwedstrijd met als extra vermelding en waarde-
ring, dat enkele spelers helaas nog geen gebruik konden ma-
ken van een buggy en toch, weliswaar op hun tandvlees, de 
18 holes hebben uitgelopen.

Frans Franse 

8 Seniorencommissie
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In het kader van onze jeugdafdeling deze keer een 
stuk over topgolf en het eerste jeugdteam.
Topgolf is een speciaal trainingsprogramma, be-
stemd voor jeugdspelers, die door talent en doorzet-
tingsvermogen tot deze selectie worden toegelaten.

Momenteel zitten er vier spelers in de selectie, te weten Jes-
per van Dijk, Jurgen de Kloet, Floris Arkesteijn en Remy 
Ceulemans. Zij hebben respectievelijk handicap 3.9, 4.0, 
5.2 en 7.0 Half januari van dit jaar is ondergetekende met 
de genoemde vier naar het Kurhaus gegaan om eens met el-
kaar te overleggen over de toekomst. Er is met name door de 
vier aangegeven waar hun persoonlijke ambitieniveau ligt en 
welke rol de Rijswijkse Golf Club daarin kan spelen. Uiter-
aard hebben we ook gesproken over hun commitment naar 
de RGC, aangezien we het een beetje beu zijn spelers op te 
leiden, die uiteindelijk zonder vergoeding van de door ons 
gedane investeringen weg gaan naar een andere baan en 
club. Als laatste is nog gesproken hoe zij tegen jeugd 1 en te-
gen heren 1 aankijken.
Voor de jongens is evident dat als er een goed opleidingspro-
gramma komt, zij zich absoluut willen committeren aan de 
RGC teneinde de RGC qua topgolf weer eens op de lande-
lijke kaart te zetten. Er moeten goede oefenfaciliteiten ko-
men en goede pro’s om hen tot een hoger niveau te brengen. 
De tijdsinvestering, die vervolgens van de jongens verlangd 
mag worden is geen punt van discussie voor hen.
Ik ga hier niet uiteen zetten waar het ambitieniveau van de 
mannen ligt, maar er wordt zeker nog progressie geboekt in 
de komende tijd.
Vervolgens heb ik overlegd met het Bestuur en ben ik op 
zoek gegaan naar een sponsor voor Jeugd 1.
Het Bestuur gaf direct te kennen geïnteresseerd te zijn in dit 
ambitieuze plan en zegde toe met wat extra geld te komen 
teneinde de plannen om te zetten in daden.
Daarna zijn er gesprekken geweest met Timmers Aanne-
mersbedrijf uit ‘s Gravenzande. Herman Timmers is inmid-
dels 3 jaar lid van de RGC en is een zeer gedreven golfer. 
Ik ken Herman van de OGCW ( Ondernemers Golf Club 
Westland ) en al snel werd duidelijk dat het motto: wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst bij hem hoog in het vaandel 
staat. Hoe hoog, dat wist ik toen nog niet. Ik maakte een af-
spraak met Herman en toen de jongens hoorden, dat ik naar 
Herman ging om over sponsoring te praten, gaven ze alle 
vier aan graag mee te willen.
Op de met Herman afgesproken plek ontmoette hij vijf per-
sonen in plaats van alleen mij, zoals hij verwachtte en van de 
vier extra personen kende hij er drie niet. Herman liet zich 
niet uit het veld slaan en we gingen met z’n zessen het ge-
sprek aan. De jongens vertelden over hun uitgesproken am-
bities en commitment en ik gaf aan hoe wij de sponsoring 
voor ogen hadden.

We hadden, na overleg met Phil, sponsoring verdeeld in ze-
ven te sponsoren onderdelen en gaven aan dat het zou leuk 
zijn als hij daar één of meer onderdelen uit zou willen kie-
zen.
Toen Herman aangaf de kleding te willen sponsoren, heb ik 
nog aangegeven welk onderdeel ik dacht dat hij bedoelde. 
Maar dat had ik verkeerd begrepen. Hij wilde alles sponso-
ren. De jongens vielen bijna van hun stoel toen ze dat hoor-
den. Inmiddels zijn we zover dat alle “kleding” (het gaat om 
schoenen, golftassen, kledingtassen, ballen, regenpakken, pa-
raplu’s en een shirt, broek en een trui) is uitgeleverd en be-
drukt met de sponsornaam. Sommigen hebben het al gezien 
en iedereen is het erover eens dat het er prachtig en fl eurig 
uitziet. De foto’s spreken hopelijk boekdelen.
Jeugd 1 speelt in de een na hoogste jeugdklasse en de com-
petitie is inmiddels 2 wedstrijden oud. De eerste wedstrijd 
werd 12-0 winst tegen De Tongelreep op De Pan en het favo-
riete De Pan ( hoogste handicap 2.9 ) werd in de 2e competi-
tieronde knap op 6-6 gehouden.
Hoe de competitie verder ook afl oopt, we lopen er wel verre-
weg het netst bij.
We houden jullie op de hoogte.

Voor wat betreft topgolf gaan we ervan uit, dat de groep in de 
loop van de tijd verder uitgebreid kan worden naar een lid of 
acht. Door van onderuit voor aanvulling te zorgen kunnen 
we lang met dit concept doorgaan.

Peter Arkesteijn
Begeleider jeugd 1

Jeugdcommissie
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Evenementencommissie

HHet seizoen is weer van start. We schrijven weer voor veel 
toernooien en wedstrijden in. Tijdens het openings- en paas-
toernooi hebben we onze golfclubs al goed kunnen inslaan. 
Nu staat de Koninginnewedstrijd op het programma. Na-
tuurlijk is het jullie opgevallen dat een koninklijke uitdos-
sing van jullie wordt verwacht. Wat is leuker dan een ver-
kleedpartij, er tof uitzien … op z’n Oranje’s. We hebben Trix 
gepolst wat haar uitdossing voor die dag is, als zij haar lande-
lijke Koninginnerondje doet, maar daarover wilde zij niets 
loslaten. 

Voor die dag is het Oranje en blijft het Oranje Boven. Dus 
sportieve golfers van de RGC laat ook dit jaar weer zien hoe 
het Oranjegevoel binnen de club leeft. De Evenementen-
commissie wacht met spanning af in welke oranje creatie 
onze deelnemers de baan in gaan. Wij stellen weer een be-

scheiden prijs beschikbaar voor de leukste uitdossing, Dat 
geldt voor jong, iets ouder en oud.
 Zie ook het affi che, dat in het clubhuis op diverse plaatsen 
is opgehangen.

Plannen is vooruitzien. Tussen de Koninginnewedstrijd en 
Langste Dagwedstrijd zijn nog heel wat toernooien te gaan. 
Maar de Evenementencommissie wil toch al de aandacht 
vestigen op deze laatste wedstrijd, die in juni plaatsvindt en 
bijna traditioneel wordt afgesloten met een satébuffet. We 
zullen tijdig zorgen dat het inschrijfformulier klaar ligt en 
een ieder kan inschrijven. Dit toernooi hebt u vast al in uw 
agenda genoteerd. Misschien een hint om daarbij te note-
ren: met satébuffet. Wij komen hierop terug.

Veel golfplezier namens de Evenementencommissie

Na het seizoen 2006 met een keurige 2e plaats af-
gesloten te hebben, besloten de zes dames van het 
eerste team om voor 2007 een hoger doel te stellen, 
namelijk kampioen worden.
De technische commissie (lees Ruud de Jong) gaf 
toestemming om als team bij elkaar te blijven. Het 
trainings-winter-programma kon beginnen!!

Phil Allen werd wederom bereid gevonden om de techni-
sche trainingen te verzorgen, versterking werd gezocht in de 
vorm van Imelda Looman, een strak conditioneel trainings-
schema werd opgesteld, kortom Dames 1 was er klaar voor.
Al deze activiteiten bleven niet onopgemerkt en al snel 
meldden zich twee sponsors. De twee sponsors zagen veel 
potentiële mogelijkheden in deze zeven zeer enthousiaste, 
zeer getalenteerde en over veel charisma beschikkende da-
mes. 
Tegen de kerst sloeg het noodlot toe, Phil Allen langdurig 
ziek en bij een vaste speelster van het team, Ilonka, werd een 
zware tennisarm geconstateerd. Meindert-Jan was bereid om 
met veel inzet de trainingen tijdelijk over te nemen en Ilon-
ka zocht de beste artsen in Thailand op.
Onverdroten bleef Dames 1 doortrainen en er werden oefen-
wedstrijden ingepland.
Bij het zien van zoveel inzet waren de sponsors nog meer 

overtuigd van het feit dat dit team de juiste uitstraling en in-
zet heeft en het verdiende om uniform gekleed te gaan.
De sponsors - in de persoon van Bart Posthuma, werkzaam 
in de medische sector en 
Peter van der Mee, niet werkzaam - zochten gezamenlijk 
naar een ontwerp en kwamen tot het logo “Tee Um Up” 
(zie foto) 
Dames 1 is in en in gelukkig met de kleding als fi nishing 
touch in het totale programma en heeft beloofd om de spon-
sors op de hoogte te houden van de ontwikkelingen,de uitsla-
gen en bij een eventuele kampioensborrel de heren wel een 
biertje aan te bieden.(of wijntje) 
Dames 1 wenst alle teams veel succes in de competitie en 
het verslag van de competitie kunt u vinden in de volgende 
GreenVliet.

Greta Biersteker

Dames 1 op weg naar 
de competitie van 2007
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Businessclub Commissie

BC-lounge is gerenoveerd!
De verbouwing van de businesslounge is gereed. Ben Ooster-
heert en Marc de Vries zijn er fantastisch in geslaagd van de 
ruimte iets moois te maken en ook op tijd klaar te zijn voor aan-
vang van het nieuwe golfseizoen 2007. De bijgevoegde foto´s 
geven een indruk van de inrichting van de nieuwe BC-lounge. 
Het is een representatieve lounge waar de bedrijfsleden hun re-
laties in een gezellige, warme en moderne lounge kunnen ont-
vangen. Alle wedstrijden zullen nu ook vanuit de BC/lounge 
gaan starten.

Phil Allen bijna weer de oude!
Na enige tijd niet geheel in orde te zijn is Phil Allen, de profes-
sional van de BC, weer nagenoeg de oude en zal in ieder geval 
de clinics weer op zich gaan nemen.
Phil heeft een ‘clinic-programma’ opgezet voor de bedrijfsleden 
waarbij diverse onderdelen van het golfspel aan de orde komen. 
Elke week zal er een ander onderdeel aan de orde komen.
Het programma wordt op de website gezet.

Wedstrijdsponsoring
De BC-commissie en Bas Overwater zijn nog op zoek naar een 
aantal wedstrijdsponsors.
In het wedstrijdprogramma staan nog verschillende vraagte-
kens qua sponsor. Een wedstrijdsponsoring bestaat meestal uit 
een aantal kleine prijzen, koffi e en cake voor de wedstrijd, een 
drankje en een snoepje tijdens de wedstrijd door de baan en 
een drankje en een borrelhapje na de wedstrijd. Na de wedstrijd 
krijgt de wedstrijdsponsor bij de prijsuitreiking de gelegenheid 
iets te vertellen over het bedrijf. Ook wordt de wedstrijdsponsor 
genoemd in de uitnodigingen en bij ontvangst voor de wedstrijd 
kan de sponsor bij de ontvangsttafel de spelers ontvangen en 
wordt de sponsor voorgesteld door de wedstrijdleiding.
Ook andere vormen of combinaties van sponsoring zijn natuur-
lijk mogelijk.
Indien bedrijfsleden willen sponsoren neem dan contact op 
met Bas Overwater, telefoonnummer 06 14 459 534 of vraag 
het aan de leden van de BC-commissie.

Wk Datum Tijd Wedstrijd Spelvorm Introducés Sponsor Q
Maart

13 27-03 13.00 Vrij spelen
April

14 03.04 13.00 Vrij spelen
15 10.04 14.00 Openingswedstrijd Texas Scramble 1 BV
16 17.04 14.00 Vrij spelen
17 24.04 14.30 Business to Business Vossenjacht 3/4 hcp 1 Priva

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, Mazars 
Thekobur

Q

20 15.05 14.30 1e Bedrijvendag Shotgun FB/BB 1 BV
21 22.05 14.00 Members to Business Nog in te vullen 1 ?
22 29.05 14.30 Business to Business Nog in te vullen 1 ?

Juni

23 05.06 14.30 2e Bedrijven competitie Shotgun Stableford 1
SBMI, Mazars 
Thekobur

Q

24 12.06 14.00 Vrij spelen
25 19.06 16.00 Midzomerwedstrijd Shotgun 9 h - eten - 9h 1 ?
26 26.06 14.00 Vrij spelen

14.07.07 - 02.09.07 schoolvakantie
30.07.07 – 17.08.07 bouwvakvakantie
Juli

27 03.07 14.30 Business to Business Nog in te vullen 1 ?
28 10.07 14.00 Vrij spelen (schoolvak)

29 17.07 14.30 3e Bedrijven competitie Shotgun Stableford 1
SBMI, Mazars 
Thekobur

Q

30 24.07 14.00 Vrij spelen (bouwvak)
31 31.07 14.00 Vrij spelen (bouwvak) 

12 De nieuwe BC-lounge
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Afspraken BC-wedstrijden
Met de manager Bas Overwater hebben wij als BC-
commissie een aantal afspraken gemaakt m.b.t. de or-
ganisatie van de wedstrijden, die op de dinsdagmiddag 
worden georganiseerd voor de bedrijfsleden.

Hieronder volgen een aantal afspraken:
1.  De caddiemaster verzamelt alle inschrijvingen op 

een lijst en stuurt deze op vrijdagmiddag 17.00 uur 
naar de BC-wedstrijdcommissie, die vervolgens een 
indeling maakt van de flights. Met ingang van heden 
zijn Nike van Nuland en Ron Sturrus als wedstrijd-
commissie BC aangesteld. Voor vragen en of opmer-
kingen kunt u bij één van hen terecht.

2.  De BC-commissie rekent er dan op dat een ieder 
die heeft ingeschreven ook op de wedstrijddag komt 
en niet onaangekondigd wegblijft of afzegt vanwe-
ge slecht weer!  Bedrijfsleden die niet op komen da-
gen of alsnog (te) laat afzeggen zullen worden aange-
sproken op hun sportiviteit en het duperen van hun 
flightgenoten.

3.  Het maximum aantal spelers per wedstrijd zal per 
wedstrijdvorm worden bepaald. Inschrijving vindt 
plaats op basis van binnenkomst van aanmelding. 
Spelers die op het laatste moment nog willen mee-
spelen worden in principe niet toegelaten tot de wed-
strijd, indien mogelijk kunnen zij nog wel mee gol-
fen. De BC-wedstrijdcommissie beslist hierover.

4.  Op de wedstrijddag dient een ieder die aan de wed-
strijd deelneemt, minimaal 30 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd zijn kaart af te halen bij de wed-
strijdtafel. 

5.  Minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
vertrekt iedereen naar zijn starthole. Na het horen 
van de luchthoorn start de wedstrijd.

6.  Na de wedstrijd worden alle kaarten direct ingeleverd 
bij de wedstrijdtafel.  De BC-wedstrijdcommissie ver-
werkt de kaarten met behulp van de  computer om 
snel de uitslagen inzichtelijk te krijgen.

7.  De prijsuitreiking vindt plaats ca. 45 minuten na bin-
nenkomst van de laatste flight. De prijsuitreiking zal 
worden gedaan door een lid van de BC-commissie 
en de eventuele sponsor van die dag. Deze sponsor 
wordt ook in de gelegenheid gesteld om kort iets te 
vertellen over het bedrijf.

8.  Tijdens de prijsuitreiking wordt bekendgemaakt hoe 
laat het diner start.

De commissie leden van de Business Club van de Rijs-
wijkse Golfclub wensen alle bedrijfsleden en vereni-
gingsleden een succesvol en plezierig golfseizoen 2007.

Wedstrijdschema 2007 
Businessclub tot 
en met juli 2007
Op de woensdag voorafgaand aan de wedstrijd wordt per  
e-mail de uitnodiging en het inschrijfformulier voor de wed-
strijd en lunch en/of diner  verstuurd aan alle spelende le-
den van de Businessclub.
Tot vrijdag 16.00 uur kan er worden ingeschreven voor de 
wedstrijd op de dinsdag die volgt. Inschrijving vindt plaats 
door per e-mail het inschrijfformulier in te vullen en te stu-
ren aan caddiemaster@rijswijksegolf.nl.
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Zomercompetitie BC 
De zes ijsberen stoppen met de sponsoring van de zomercom-
petitie. Deze sponsors hebben de afgelopen drie jaar deze com-
petitie financieel mogelijk gemaakt. Wij willen hierbij de men-
sen van deze bedrijven dan ook erg bedanken voor alle hapjes 
en drankjes voor, tijdens en na de ze wedstrijddagen en natuur-
lijk ook voor de prijzen die beschikbaar zijn gesteld.

Nieuwe bedrijvencompetitie Businessclub
Zoals eerder al aangegeven gaat de BC-commissie een nieu-
we competitie invoeren namelijk de `bedrijvencompetitie`. Dit 
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.
De spelregels staan op de website en zijn ook in Greenvliet nr 1 
al beschreven.
De sponsors van deze competitie zijn van Mazars - Nike van 
Nuland, Thekobur  - Paul Toussaint en Sturrus Business Man-
agement International B.V. - Ron Sturrus. De sponsors zullen 
de dagprijzen verzorgen, de koffie en cake tijdens de ontvangst, 
wellicht een drankje door de baan tijdens de wedstrijd en na-
tuurlijk interessante prijzen voor het eindklassement.

Members to Business
De BC-commissie heeft het initiatief genomen om de leden 
van de vereniging en de bedrijfsleden meer te integreren.
Op dinsdagmiddag 22 mei zal er een wedstrijd `Members-to-
Business worden georganiseerd waar elk bedrijfslid een vereni-
gingslid zal uitnodigen om mee te spelen. Op deze manier  
hopen wij dat verenigingsleden meer inzicht gaan krijgen in de 
doelstelling maar ook het nut en de noodzaak van de Business-
club. Als nevendoelstelling stimuleren we de bedrijfsleden zich 
vaker in te schrijven voor verenigingswedstrijden teneinde de 
integratie ook vanuit die kant te bevorderen.

De nieuwe BC-lounge



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. 
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Tel. (0174) 412361    Fax (0174) 419160
info@timmers-bv.eu   www.timmers-bv.eu

Uw juwelier in Nootdorp
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Winkelcentrum ’De Parade’ 
Nootdorp
Tel. 015-3807300
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De Damescommissie heeft op 27 maart de winnaars van de 
runnerscore van het afgelopen winterseizoen hun verdiende 
bloemetje gegeven.

De Damescommissie had de ongeveer 60 deelneemsters in 
3 handicapcategorieën ingedeeld, namelijk EGA 0 t/m 18, 
EGA 18,1 t/m 27 en EGA 27,1 t/m 36.
Dit seizoen waren alle scorekaarten per hole via Telegolf 
door de speelsters zelf ingevoerd, zodat na afl oop via het net 
aangeschafte meerrondeprogramma van MSS we precies 
konden nagaan, wie de beste score had gemaakt. De uitslag 
kunt u elders in dit blad lezen.
Dymphie Sikkes had de laagste bruto score, namelijk 76 sla-
gen en met hcp 14,9 leverde dat netto 52,1 op. Cock v.d.Valk 
had bruto 83 en met hcp 33,4 had zij de laagste netto score, 
namelijk 50,6.

Het programma van de komende maanden bestaat uit 2 Q-
wedstrijden per maand: 7x een Lepeltjeswedstrijd strokeplay 
(op 10 april, 1 mei, 12 juni, 3 juli, 31 juli, 21 augustus en 2 
oktober) en 5x een Q-wedstrijd stableford (op 17 april, 10 
mei, 17 juli, 14 augustus en 16 oktober). Ook deze wedstrij-
den zullen we in het meerrondeprogramma verwerken.
De vossenjachten zijn op 8 mei, 10 juli en 11 september. De 
vossen zullen de winnaars van de vorige vossenjacht zijn. Je 
mag inschrijven met partner of individueel (dan word je ge-
koppeld).
Op 19 juli is de vriendinnendag met een vriendin van buiten 
de RGC en op 24 juli de vriendinnendag met een vriendin 
van binnen de RGC.

Op de website kun je meer vinden over het wedstrijdpro-
gramma van de komende maanden en natuurlijk ook in het 
wedstrijdboekje. Als er in het wedstrijdboekje op dinsdag-
ochtend shotgun staat, betekent dat bij de Damescommissie 
starten van hole 1, 5, 10 of 15. De starttijden zijn dan tussen 
09:00 en 09:30 uur vanaf die holes.

De samenstelling van de Damescommissie is vanaf 20 maart 
als volgt:
Henriëtte Hens, voorzitter
Dymphie Sikkes, secretaris
Hélène de Vries Schultink, penningmeester
Marianne van Os, lid
Nelly Broekman, lid

Voor informatie over wedstrijden aldtijd de wedstrijdleiding 
bellen (kijk op de website in de wedstrijdkalender) of mailen 
naar  dames@rijswijksegolf.nl

Henriëtte Hens

15Herencommissie

Wintercompetitie
De lente is weer in het land. Dat betekent dat de wintercom-
petitie er weer op zit. Zoals bekend is daarvan een runner-
score bijgehouden; dit deed Henk vroeger en dat doe ik nu. 
De laatste wedstrijd werd op 28 februari 2007 gespeeld en 
na afl oop werd de prijsuitreiking gedaan

Lentetrofee
Een logisch vervolg op de wintercompetitie is natuurlijk de 
eerste strokeplay-wedstrijd in de lente. Op 28 maart jl. werd 
om deze trofee gestreden. Er waren slechts 27 deelnemers, 
maar niettemin was het zeer geanimeerd. Er waren acht prij-
zen te verdelen plus een prijs voor de neary op hole 5 en de 
longest drive op hole 15. De neary ging naar Franklin Olie-
mans en de longest drive ging naar Olof Bout. Na afl oop van 
de prijsuireiking op de club hebben we met vierentwintig 
man genoten van een heerlijke lunch bij Marc Cruellas van 
le Bistrot de la Place aan de Plaats in Den Haag. De wed-
strijduitslagen treft u elders in dit blad aan.

Rob Haaze

Damescommissie

4de Lustrum 
Rijswijkse Golfclub

Dit jaar bestaat de Rijswijkse Golfclub 20 jaar. Op 
bescheiden wijze zal hier aandacht aan worden ge-
schonken.
Het bestuur zal voor 16 juni een aantal gasten uit-
nodigen: bestuurders van de NGF en omliggen-
de verenigingen en circa 100 leden “van het eerste 
uur”. Er wordt een wedstrijd gespeeld met aanslui-
tend een borrel en een hapje.

Zondag 17 juni worden twee  wedstrijden georgani-
seerd. 
Een ieder kan zich hiervoor, vanaf ongeveer 15 mei, 
inschrijven middels het inschrijfboek in de hal.
Vanaf 18.00 uur wordt er een drankje geschonken 
en staat het bestuur klaar om uw gelukwensen in 
ontvangst te nemen.

Lustrumcommissie



Onze menukaart:
traditionele carpaccio van rundvlees
pijnboompitjes en vers geschaafde Parmezaan

, salade “Van der Dussen”
cerise tomaatjes, buff elmozzarella en basilicumkrokant

‰ salade fruits de mer
gamba’s, coquille en Hollandse garnaaltjes

gemarineerde runderlende
kwarteleitje, sesamkrokant en oosterse vinagrette

warm gerookte zalm
couscoussalade en Ras el Hanout 

‰ gegrilde tonijnfi let
palingrisotto en citroengras botersaus

gebakken lamsbout
lamszwezerik, bonne femme en lamsjus 

, tapas
3 vegetarische tapas

eendenborst
krokant spek, linzen en vadouvanbouillon

‰ vangst van de dag
dagelijks wisselend visgerecht

gebakken doradefi let
spinazie en een mediterrane tomatendressing

‰ gegrilde kalfslende
tortellini’s van kalfsstoofvlees en madeirajus

, gebakken groene asperges
morillerisotto en krokant van Parmezaan

‰ gebakken tournedos
truff elboter, knolselderij en rode wijnsaus

tongabonen crème brûlée
milkshake van rum en kokos

toff ee
witte chocolade, citrusfruit en sorbetijs

chocolade truff eltaartje
kwarkmousse en vanille-ijs

keuze uit onze ambachtelijke kazen

4 gerechten € 34,00
, Vegetarisch gerecht
Elk gerecht meer € 8,50 
Gerechten met  ‰ € 3,00 supplement

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.

Voor een groter bedrijf 
ga je naar Telstar.

Een beurs. Of een evenement. En u wilt uw

bedrijf eens gróót presenteren. Simpel. Want bij

Telstar hebben we ervaring in het bedrijven

groot maken. Hoe groot had u in gedachten?

Kamerbreed of plafondhoog? Of is A2 al genoeg?

Aan de capaciteit van onze printers zal het

niet liggen. Aan onze kwaliteit en flexibiliteit

ook niet. Met uitstekende mogelijkheden voor

kleur en zwart/wit printen, ook in kleinere 

oplagen, is Telstar hét adres voor ondernemers

die graag groot denken.

Boezemweg 21, Postbus 109, 2640 AC Pijnacker

T 015 361 55 00  info@telstar-media.nl

Groot formaat printen.

Ideaal voor ondernemers.
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Den Haag, 28 maart 2007

Strandgolf Scheveningen heeft een Hoofdspon-
sor gevonden. Cepari Human Capital, een lande-
lijk opererende Human Capital Provider gevestigd 
te Houten heeft zich voor drie jaar verbonden aan 
het Strandgolf Open. Op 5, 6 en 7 oktober zal dit 
unieke golfevenement voor de tweede keer plaats-
vinden op het Scheveningse strand. De hoofdspon-
sor wordt ook naamgever van het evenement, waar-
mee het Cepari Strandgolf Open 2007 is geboren. 
Hiermee is de continuïteit van het Strandgolf Open 
gewaarborgd en krijgt het driedaagse publiekseve-
nement een landelijke uitstraling. Cepari Human Ca-
pital heeft 200 medewerkers in dienst en is ruim 20 
jaar gespecialiseerd als Human Capital Provider in 
de fi nancieel zakelijke sector. Voor meer informatie 
zie: www.strandgolfscheveningen.nl

Sponsorcontract
Waar andere evenementen in Den Haag en Scheveningen 
moeite hebben om de sponsoring rond te krijgen, of waar de 
hoofdsponsors zelfs afhaken, heeft Stichting Strandgolf Sche-
veningen een hoofdsponsor gevonden voor de komende drie 
jaar.

‘Wij zijn zeer verheugd met het sponsorcontract dat wij met 
Cepari Human Capital hebben afgesloten’, aldus Leonti-
ne Smith, directeur van Stichting Strandgolf Scheveningen. 
‘Het is geweldig dat deze landelijk opererende Human Ca-
pital Provider zich drie jaar aan ons evenement wil com-
mitteren, waardoor wij de kans krijgen om dit unieke golf-
evenement uit te bouwen tot een publieksevenement met 
landelijke bekendheid’, aldus Smith.

‘Nationaal op de kaart’
Cepari Human Capital heeft aan de eerste editie van het 
Strandgolf Open in 2006 meegedaan met een bedrijven-
team. ‘Dat is enorm goed bevallen’, aldus Pancras Pouw, di-
recteur/oprichter van Cepari Human Capital. ‘Dit unieke 
golfevenement op het Scheveningse strand heeft zoveel po-
tentieel, dat wij graag hoofdsponsor wilden worden. Hiermee 
krijgen wij niet alleen meer naamsbekendheid, maar tevens 
is het een perfect evenement voor relatiemarketing. Cepari 
Human Capital gaat het Cepari Strandgolf Open de komen-
de drie jaar fi nancieel ondersteunen, waarmee het evene-
ment de kans krijgt zich verder te ontwikkelen en nationaal 
op de kaart te zetten’, aldus Pouw.

Right to Play
Stichting Strandgolf Scheveningen heeft Right to Play we-
derom als goed doel voor het Cepari Strandgolf Open 2007 
geadopteerd. De link tussen een sportevenement als het Ce-
pari Strandgolf Open en het toepassen van sport en spel ten 
behoeve van maatschappelijke ontwikkeling was snel gelegd. 
Ook dit jaar weer zal een gedeelte van de opbrengst van het 
golfevenement naar Right to Play gaan. Voor meer informa-
tie over Right to Play: www.righttoplay.nl 

Programma
Het Cepari Strandgolf Open vindt plaats op 5, 6 en 7 okto-
ber op het strand en de boulevard van Scheveningen. De 18 
holes (par 3) baan op het strand wordt aangelegd door kunst-
grasspecialist Greenfi elds, sponsor van het Cepari Strand-
golf Open. Dit driedaagse golfevenement heeft een Busi-
ness Golfdag op vrijdag en een NK Strandgolf op zaterdag. 
Op zondag komt de top van Nederland samen met Beken-
de Nederlanders golfen op het Scheveningse strand. Op de 
boulevard zijn tal van activiteiten, ook voor niet-golfers: een 
Golfdorp met tal van interessante golfartikelen, een putting 
green, een golfsimulator en golfbuggy’s. Voor het volledige 
programma en inschrijfmogelijkheden: zie www.strandgolf-
scheveningen.nl 

Over Cepari
Cepari Human Capital beschikt over ruim 20 jaar specialisti-
sche ervaring als Human Capital Provider tbv de fi nancieel-
zakelijk dienstverlenende sector in Nederland. De gebun-
delde expertise binnen Cepari Human Capital bestrijkt de 
vakgebieden Insurance & Banking, Finance & Control en 
ICT & Telecom. Cepari Human Capital telt ruim 200 me-
dewerkers en is gevestigd in Houten. Zie voor meer informa-
tie www.cepari.nl

Over Stichting Strandgolf Scheveningen
Het Cepari Strandgolf Open 2007 is een initiatief van de 
Stichting Strandgolf Scheveningen en wordt georganiseerd 
door Smith & Glebbeek Communicatie. Stichting Strand-
golf Scheveningen heeft ten doel om wederom een succes-
vol golfevenement te organiseren op het strand en de bou-
levard van Scheveningen. Het Cepari Strandgolf Open 
past niet alleen goed in de positionering van Den Haag als 
‘Groene stad aan zee’, maar onderstreept ook de unieke po-
sitie van Den Haag als het gaat om strandsporten. Daarnaast 
speelt het evenement in op de populaire golfsport, inmiddels 
de 4e sport van Nederland. Voor meer informatie: 
www.strandgolfscheveningen.nl

Cepari Human Capital verbindt zich voor 
drie jaar aan Strandgolf evenement

Hoofdsponsor voor Strandgolf Scheveningen

- persbericht - 



Voor professioneel beheer 
van uw VvE

VVE Beheer B.V.
Haagweg 180, Rijswijk
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Telefoon: 0800 022 30 50

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

Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijzen (Lexus Financial Services) o.b.v. full operational lease, 48 md. en 20.000 km p.j., excl. BTW en brandstof. Gecalculeerd met 75% no-claim. Gecombineerd brandstofverbruik (2004/3/EC) van 7,9l/100km (12,7 km/l) CO2 emissie van  186 gr/km. Wijzigingen voorbehouden.

LEXUS DEN HAAG • Louwman Den Haag B.V. • Binckhorstlaan 215 • Den Haag • Tel. (070) 349 18 00

DE NIEUWE LEXUS GS 450h

VERANTWOORD GENIETEN

GS 450h MET LEXUS HYBRID DRIVE V.A. ¤ 71.400,-/¤ 1.238,- P.M.

BELOOND MET ¤ 3.000,- MILIEUSUBSIDIE

www.lexus.nl

GS450h_185x130_FC  07-06-2006  13:51  Pagina 1



19

Golfweek 2007
Na rijp beraad heeft het golfweekcomité besloten verandering 
te brengen in het programma van de golfweek. Er zullen nu 
vijf wedstrijden zijn waar vrienden van buiten de RGC voor 
uitgenodigd kunnen worden en er is één ledendag.

Het programma is nu als volgt:
-  zaterdag 1 september  

Kraeyenburghbeker (FBBB stableford)
- zondag 2 september
 John de Vries President’s Cup (deelname op uitnodiging 

van het bestuur)
-  maandag 3 september  

Hazencup (texas scramble 2-bal)
-  dinsdag 4 september  

Ladies Friendship  
(chapman greensome; RGC-dame vraagt heer)

- woensdag 5 september
 Pro-Am
-  donderdag 6 september  

GreenVliet trofee  
(chapman greensome; RGC-heer vraagt dame)

-  vrijdag 7 september  
AM-AM, alleen voor leden; individueel inschrijven,  
comité deelt in

-  zaterdag 8 september  
Ganzentrofee (FBBB stableford)

Om de Zwanentrofee en de Boomgaartbeker zal hopelijk in 
het wedstrijdseizoen, op een zaterdag of zondag,  
gespeeld kunnen worden.
In de volgende GreenVliet zult u de flyer en een aanmel-
dingsformulier aantreffen. De sluitingsdatum zal zijn 1  
augustus. Op 7 augustus zullen de deelnemerslijsten  
bekend worden gemaakt en de reservelijsten.

Wij hopen u weer in grote getale op de baan te zien in de 
golfweek 2007!

Henriëtte Hens
Golfweek Comité

Bridge
Op 16 maart was de laatste bridge-avond van het afge-
lopen seizoen. Er waren 20 paren aanwezig en er werd 
gespeeld in twee lijnen van 10 paren, in een willekeuri-
ge samenstelling qua sterkte. Dit om te voorkomen dat 
men steeds tegen dezelfde paren moest spelen. Er was 
een prijs voor de paren één, vijf en tien in beide lijnen. 
We hadden deze laatste avond twee gastparen uitgeno-
digd die gedurende het seizoen bereid zijn geweest om 
in te vallen  
zodat er geen stilzit was.
De uitslag van deze avond was:

Rode lijn
1 Fred Biesenbeek en Elsbeth Rowaan 63,54%
5/6 Aad en Leny de Jonge
 Henri van Adelberg en Ernst Rohlfs 52,08%
10 Jaap van Rijn en Marianne Bartels 26,69%

Groene lijn
1 Katharina van Rijn en Frederike Roeleven 59,38%
5 Arthur Bartels en Ton van Delden 51,56%
10 Doke van Haaster en Els Bussemaker 41,67%

Ik wil Arthur bedanken voor zijn rekenwerk aan het 
eind van de gespeelde avonden en Aad de Jonge voor 
zijn vriendelijke woorden waaruit wij begrepen dat ie-
dereen met veel plezier heeft gespeeld. Ook wil ik alle 
deelnemers bedanken voor de attentie en de bloemen 
die Joke en ik mochten ontvangen.

Ik wens een ieder een prachtige zomer toe en noteer 
vast voor de maanden oktober tot en met maart vol-
gend jaar: elke derde vrijdag van de maand BRIDGE.

Gerrit van ’t Veen
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Trabacalo

Vol de Rève 

Nu bij ons te zien, te voelen en te bewonderen!

De nieuwste Leolux-modellen
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Kennismakingswedstrijd

Nieuwe leden 
1.  R. van Seggelen 18 punten
2.  A. van Dam 16 punten
3.  P. Bierling 14 punten

Bestaande leden
1.  R.C. de Jong 15 punten
2.  H.R.G.K. Hack 14 punten

Openingswedstrijd

Categorie 0-24
1. Bas Overwater 38 punten
2. Steef van Schaik 36 punten
3. Loes van Doorn 36 punten

Categorie 24.1-36 
1. Tanja Verkade 34 punten
2. Jaap Baars 31 punten

Seniorencommissie
Ringerscore
1. Martin van Dorp 60 punten
2. Loes van Doorn 55 punten
3. Jan van der Valk 53 punten

Regenboogwedstrijd
Dames 
1. Loes van Doorn 35 punten
2. Ineke Vincent 31 punten
3. Doke van Haaster 31 punten

Heren
1. Frits Verloove 40 punten
2. Wim Kortekaas 38 punten
3. Jan van der Valk 36 punten

Damescommissie
Runnerscore 2006-2007
Hcp categorie 0 – 18 
1. Dymphie Sikkes (hcp 14,9) 54 punten bruto 67 netto 52,1
2. Ineke Vincent (hcp 14,0)  49 punten bruto 70 netto 56

Hcp categorie 18,1 - 27
1. Loes van Doorn (hcp 21,4) 51 punten bruto 78 netto 56,6
2. Marianne van Os (hcp 24,9) 46 punten bruto 82 netto 57,1

Hcp categorie 27,1 - 36
1. Cock van der Valk (hcp 32,4) 53 punten bruto 83 netto 50,6
2. Jennifer Leunissen (hcp 33,7) 51 punten bruto 86 netto 52,3

Wedstrijduitslagen

Herencommissie 

Runnerscore 2006-2007 
Hcp categorie 0 - 20 
1. Olof Bout 56 punten (17 wedstrijden)
2. Wim Kortekaas 55 punten (14 wedstrijden)
3. Jan van der Valk 54 punten (20 wedstrijden)
4. Rob Roelvink 53 punten (12 wedstrijden)
5. Dick Spaargaren 52 punten (16 wedstrijden)
6. Jan-Paul Bierling 50 punten (11 wedstrijden)
7. Ron Raimond 49 punten (16 wedstrijden)
8. Michiel Maurenbrecher 48 punten (11 wedstrijden)

Hcp categorie 20,1 – 36
1. Frits van Duijn 57 punten (16 wedstrijden)
2. Wim Prins 56 punten (9 wedstrijden)
3. Martin van Dorp 55 punten (13 wedstrijden)
4. Sim van der Meulen 54 punten (15 wedstrijden)
5. Frans Vogels 51 punten (5 wedstrijden)
6. Frits Jaspers 51 punten (10 wedstrijden)
7. Paul van Zijl 51 punten (17 wedstrijden)
8. Pim van der Maas 50 punten (7 wedstrijden)

Lentetrofee
1. Sacha Karagantcheff netto 70 37 stb.punten
2. Jan van der Valk netto 70 37 stb.punten
3. Theo van Denzel netto 71
4. Rob Roelvink netto 72
5. Wim Kortekaas netto 72
6. Franklin Oliemans netto 74
7. Frans Vogels netto 75
8. Frits Verloove netto 75



Adverteren in GreenVliet?
Informeer naar de mogelijkheden: 015-3615472
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GreenVliet verschijnt zes keer per jaar. 
Internet www.rijswijksegolf.nl 
Redactie Ben Teunissen, Doke van Haaster,  
Margaret Rus-Numans, Annelies Bremer-Versteegen
Redactieadres Delftweg 58 2289 AL Rijswijk 
Ontwerp, opmaak en druk Telstar Media, Pijnacker 
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Inleveren kopij: De volgende GreenVliet verschijnt eind juni.  
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 7 juni in het bezit van de 
redactie zijn. Op een diskette of per e-mail:  
uitsluitend naar redactie@rijswijksegolf.nl

Secretariaat RGC
Delftweg 58, 2289 AL Rijswijk
tel: 070 319 24 24, fax: 070 399 5040

Bestuur RGC
R. Jense, voorzitter 015-213 83 35
J. Maier-Visser, secretaris 071-521 69 19
R.A. Davis, penningmeester 070-335 09 41
J. Krul, vice-voorzitter 079-331 99 61
M. Cupido-Westrik, lid 070-390 48 49
B.J. Oosterheert, lid 070-323 91 89
H.R.G.K. Hack, lid 071-512 46 45

Management RGC  070-395 48 64
B.P. Overwater 

Caddiemaster 070-395 48 64
Reserveringen
De gehele week met uitzondering van dinsdag en de
bekende bloktijden en wedstrijden. Leden mogen twee dagen 
van te voren telefonisch reserveren tussen 09.00 en 17.00 uur. 
Greenfee spelers kunnen één dag van te voren reserveren.

De Rijswijkse Golfshop 070-395 22 69

Golf Inn 070-399 24 69

Voorzitters Commissies
Automatiseringscommissie: I.B. Vincent 070-387 75 64 
Baancommissie: O. Bout 070-390 55 38
Businessclub commissie: J.C.S. van Essen 06 53 747 675 
Clubbladcommissie: B.G. Teunissen 070-388 75 57 
Damescommissie: C.H. Hens-Versteegh 070-369 36 24 
Evenementencommissie: A.J. van den Hoek 070-355 72 85 
Handicapcommissie: I.F. Pijnakker 010-4710228
Herencommissie: R. Raimond 070-325 58 24 
Jeugdcommissie:  P.C.M. Arkesteijn 0174-29 67 60
Regel- en GVBcommissie: S. Karagantcheff-Mos 070 - 397 31 02
Seniorencommissie: L.M. Vlek-Meijsing 015-257 03 02 
Wedstrijdcommissie: C. van der Sluys 06-558 287 63
Handicartconsul: E.A.Polman 070-327 38 41

E-mail adressen
management@rijswijksegolf.nl
bestuur@rijswijksegolf.nl
secretariaat@rijswijksegolf.nl
wedstrijd@rijswijksegolf.nl
redactie@rijswijksegolf.nl
ac@rijswijksegolf.nl
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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


