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PPinksteren. Na een hele droge mooie en warme periode van 
zes weken, is het weer nu zoals het normaal voor de tijd van 
het jaar moet zijn. De buien van de afgelopen weken heb-
ben de natuur en dus ook de golfbanen goed gedaan. Het 
gras groeit weer, ziet er fris groen uit en de rough is weer wat 
het moet zijn. Als matig golfer ben ik daar natuurlijk niet 
erg enthousiast over. Het betekent voor mij dat ik meer met 
mijn hoofd dan met mijn gevoel moet gaan spelen, de fair-
ways moet zien te vinden en dat laten prevaleren boven die 
mooie lange klap die er net naast ligt. Tja, golf is een leuk 
spel, in gevecht met alleen jezelf, gezellig met anderen door 
de baan.
Nog voor het verschijnen van GreenVliet nummer 3 van 
2007 (alweer) heeft op 18 juni de  algemene ledenvergade-
ring plaatsgevonden. Ik had graag even een bezoekje aan de 
toekomst gebracht om te kijken hoe de Rijswijkse er in de 

komende 20 jaar gaat uitzien. Jammer 
maar helaas, dat gaat niet. Eén ding 
staat voor mij als een paal boven water 
en dat is dat met de groeiende belang-
stelling voor de golfsport die toekomst 
niet ter discussie staat. Wat er ook op 
18 juni beslist wordt.
Alle commissies zijn druk doende hun 
jaarprogramma gestalte te geven. Het is 
mijn indruk dat er over deelname van 
de leden niets te klagen valt. Er wordt 

door u enthousiast ingeschreven, met als gevolg gezellige 
wedstrijden, zowel in als buiten de baan. Ook de voorberei-
dingen van de Golfweek 2007 vorderen gestaag. Ingesloten 
treft u een  fl yer aan met het programma van de week van 
zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 september en een inschrijf-
formulier. Dit formulier moet u voordat u het gebruikt eerst 
even kopiëren als u aan meerdere evenementen wilt deel-
nemen. ’t Is maar dat u het weet en niet vergeet. De caddie 
masters hebben vast nog wel wat kopieën, maar het is altijd 
handig een eigen exemplaar bij de hand te hebben.
In dit blad besteden behalve aan de golfweek aandacht aan 
het verslag van de competitie 2007. Veel artikelen met veel 
foto’s.
De commissies hebben een eigen plekje in het blad gevon-
den en daar vindt u verslagen van evenementen en wedstrij-
den van de afgelopen tijd. De uitslagen verzamelen we we-
derom achterin het blad.
Voor hen die dit blad in de bus aantreffen na hun vakantie is 
het aanbod dat de redactie deed in de vorige GreenVliet nog 
steeds van kracht. Deel uw prachtige vakantiegolfmomenten 
met ons allen en stuur een stukje met een prachtige foto op, 
zodat we dat kunnen plaatsen in één van de volgende uitga-
ven van het blad!

Tot slot, op 1 mei 2007 werd Darius van Driel Nederlands 
Kampioen Strokeplay Jongens tot en met 18 jaar. Floris Ar-
kesteijn eindigde op een gedeelde tweeëndertigste plaats. 
De redactie zal alles in het werk stellen om in de volgende 
GreenVliet een interview met onze kampioen te plaatsen. 

Ben Teunissen

Van de 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

Van de redactie 3

Van het bestuur 4

Van het management 4

Baancommissie 5

Seniorencommissie 7

Herencommissie 7

Golfdriedaagse 9

Damescommissie 10

Koninginnedagwedstrijd 11

NGF commissie 2007 12

Golfweek 28

Businessclub Commissie 29

Franco-Canadian Holland 36

Handicart Clubwedstrijd 38

Paaswedstrijd 38

Foto-impressie ALV 39

Colofon  41

Wedstrijduitslagen 42

Golf Inn 43

Inhoud



V

I

4 Van het bestuur

Vanuit mijn kantoor is het een genot 
om naar buiten te kijken. De baan ligt 
er prachtig bij, op wat lelijke plekken 
na die de herinnering aan de nieuwe 
beregeningsinstallatie levend houden. 
Daar wordt hard aan gewerkt. Niet 
overal wil het gras groeien. Op som-
mige plaatsen lijkt dit verschijnsel zo 
hardnekkig dat we toch maar graszoden 
gaan gebruiken. Het is belangrijk dat 
deze plekken extra water krijgen. Daar-
om is het jammer dat er leden zijn die 
zelf de sproeiers uit zetten. Sterker nog, 
ook voor andere delen van de baan zijn 
er kranen dichtgedraaid. De greenkee-
pers kwamen daar bij toeval achter, 
want normaal wordt er vooral ’s nachts 
gesproeid!
We moeten wat over hebben voor een 
mooie baan. Onze greens zijn in de 
maand april uitgebreid geprezen door 
de gasten tijdens de NGF competitie. 
Ze waren snel en goed aangespeelde 
ballen rolden niet te ver door. Helaas 
zit daar nu ook een probleem. Er heeft 
zich onder het gras een viltlaag ge-
vormd. Het nadeel blijkt als het weer 
wat natter gaat worden. Daarom zullen 
de greenkeepers in juni of juli (afhan-
kelijk van het weer) in de greens gaan 
snijden. Op de korte termijn betekent 
dat een vermindering van het speel-
plezier. Voor de langere termijn is het 
echter noodzakelijk. Een positief effect 
waar we op hopen is dat de greens in de 
winterperiode langer bespeelbaar blij-
ven en wat eerder open kunnen in het 
voorjaar.
Wat niet op ieders begrip kan rekenen 
is het aangepaste maaibeleid. Sommige 
mensen vinden het heel vervelend dat 
ze ballen kwijt raken in het hoge gras. 
Ik heb al gehoord dat de baan er on-
eerlijk door is geworden. De baancom-
missie en het management kijken lie-
ver naar de voordelen. De baan is er in 
meerdere opzichten groener en span-
nender door geworden. Ik ben dan ook 
blij dat de reacties overwegend positief 
zijn. 

Bas Overwater

Van het management

Deze maand vierden wij dat wij 20 jaar bestonden als golf-
club. Dat is alweer een hele tijd en wij mogen met recht zeg-
gen dat wij in die jaren gegroeid zijn tot een volwassen golf-
club die over een fraaie (en nog steeds fraaier wordende) 18 
holes baan beschikt, en die als een groene oase in de steeds 
drukker wordende Randstad een niet weg te denken functie 
vervult. Hoe dat allemaal zo kon gebeuren leest u in het mooie 
jubileumboek dat Bert van Hoek met medewerking van ande-
ren, voor u heeft samengesteld.

Inmiddels is ook de jaarvergadering achter de rug en heeft u hopelijk 
een goed beeld gekregen van het ‘reilen en zeilen’ van vereniging en 
BV, en de richting die wij, na twintig jaar, gezamenlijk besloten hebben 
in te slaan.
Veel is er in de afgelopen jaren veranderd. De golfsport heeft een sterke 
groei doorgemaakt. De belangstelling voor golfen in verenigingsverband 
is in absolute zin nog wel toegenomen, maar procentueel sterk terugge-
lopen. Je zou ook kunnen zeggen dat er andere, meer opportunistische 
‘verenigingsvormen’ zijn ontstaan die, gebruik makend van de speel-
ruimte die commerciële banen bieden, voor veel nieuwe golfers aan-
trekkelijke mogelijkheden bieden (in beperkt of variabel clubverband 
spelen op verschillende banen in binnen- en buitenland, een bredere 
vorm van gezelligheid, enz.). Wij ontkomen er niet aan met deze trends 
rekening te houden in onze beleidsvorming. Tot nu toe is die vooral ge-
baseerd geweest op een hoge ‘value for money’ voor de leden certifi -
caathouders, door ook voor bedrijven, greenfeespelers en beginnende 
golfers de vereniging en het golfcomplex van hun keuze te zijn. Wij 
hebben er in ons lange termijn plan voor gekozen dit zo te houden. 
Niet alleen de kwaliteit van de baan, de aan de club verbonden profes-
sionals, de oefenfaciliteiten, een goede shop, de goede sfeer en toegan-
kelijkheid, een vriendelijk ontvangst door personeel en Golf Inn, maar 
vooral ook de zichtbare inzet van leden, bij bijvoorbeeld de GVB exa-
mens en landelijke toenooien (zoals de Rijswijkse Jeugd Open), houden 
de vereniging, ook in een tijd van toenemende keuzemogelijkheden, 
overeind en bloeiend. 
Faciliteiten en gebouwen moeten meegaan in deze ontwikkeling en 
daarvoor is de bereidheid tot verandering en (her)investeren noodzake-
lijk. Daarbij hoort tevens een verdere professionalisering van de organi-
satie teneinde de continuïteit van ‘onze golfonderneming’ te waarbor-
gen.

Alvorens dit alles gestalte gaat krijgen hebben wij nog een belangrijk 
deel van het seizoen voor de boeg en kunnen wij al terugkijken op een 
geslaagd voorseizoen en een competie waarin twee teams promoveer-
den: dames senioren 1 (captain: Ineke Vincent), en heren 5 (captain: 
Stef Bos).
Ik wens u de komende maanden vele mooie momenten op en rond de 
baan toe, op weg naar die lang gekoesterde verlaging van de handicap 
en de talrijke hoogtepunten in ons verenigingsleven die ons ook dit jaar 
nog te wachten staan.

Roel Jense
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NNet terug van 5 dagen golfen op verschillende banen kom ik 
er achter dat de kopij datum reeds verstreken is. Toch maar 
even proberen. Voordat ik wegging heb ik diverse reacties 
mogen ontvangen over de toch in wezen zeer kleine stuk-
jes hoge rough. De positieve kwamen rechtstreeks tot mij, de 
negatieve via, via . Zelf geniet ik van de extra kleuren en con-
touren in de baan en vind ik dat de baancommissie op deze 
wijze goed met de baan bezig is. De plekken waar de hoge 
rough staat, zijn met zorg bepaald en moeten beschouwd 
worden als een extra probleem van de baan. Bunkers, wa-
ter, bosjes, out of bounds en .....hoge rough je kunt ze alle-
maal op een golfbaan tegenkomen. Ze geven een baan kleur 
en karakter en bepalen de moeilijkheidsgraad van een baan. 
Achteraf heb ik begrepen dat de oorspronkelijke opzet ook 
zo is geweest, maar dat een aantal leden vond dat de baan 
meer op een soort verbeterde driving range moest lijken en 
dat daarom overal gemaaid moest worden. Vreemd. Welke 
argumenten  moeten daarvoor gelden. Traag spel? Bal ver-
moedelijk in de hoge rough, sla een provisional. Eén argu-
ment hoorde ik via, via. Dat bleek van een lage handicapper 
te zijn. Dat ging geloof ik als volgt: Wij lage handicappers 
moeten meer risico nemen en verder slaan. Als we dan in de 
rough komen, kunnen we onze handicap niet halen omdat 
dat meestal een extra slag kost. Tsjaaa....., wat moet ik daar-
van zeggen. Overigens heb ik er zelf ook natuurlijk al in ge-
legen en dat zijn dan wel momenten waarin zowel twijfel als 
vertwijfeling toeslaat.
De sporen van de aanleg van de beregening gaan maar moei-
zaam dicht. We hebben daar door weersomstandigheden 
veel tegenslag bij gehad. Toen de geulen dicht moesten lag 

er teveel water in. Daardoor ontstond veel nazakken. Door 
dat nazakken was het niet verstandig om graszoden te leg-
gen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Nadat als voor-
lopige voorziening gekozen was voor inzaaien, kregen we 
een hele droge periode. Voor de stukken waar beregening is, 
was dat geen probleem. Maar voor de andere stukken wel. 
Nu zullen straks een aantal stroken op de fairway met zoden 
worden afgewerkt en de rest zal met opvullen en bij zaaien  
moeten volstaan. 
Nu de regering heeft besloten dat roken in de horeca vol-
gend jaar verboden is, houd ik mijn hart vast voor onze baan. 
Nu reeds zien een aantal onder ons de baan als een grote as-
bak, maar straks wellicht als de enige plek waar je nog kan 
roken. Overigens heb ik gelezen dat er ook banen zijn waar 
je niet mag roken. Dat gaat mij echt te ver. Met roken in de 
baan heb ik echt geen probleem alleen neem de peuken van 
FILTERsigarretten mee. Ook liggen steeds vaker wikkels van 
versnaperingen in de baan. De bakjes voor afgebroken tees 
volstaan echt niet voor dit afval en de daarvoor bestemde 
bakken evenmin. Deze zijn net als uw tas niet kraaiveilig. 
Ze zijn er nog niet maar komen er wel. Met name op de 
par 3-en lijden de tee boxes veel van de afslagen. Ik denk 
dat voornamelijk de zeer goede spelers de tee box zwaar be-
lasten, hoge handicappers teeën daar immers hoog op. De 
baancommissie wil daarom bij de afslagplaatsen bakjes met 
zand en zaad plaatsen zodat een divot direct wordt opgevuld 
en het de kans krijgt om te herstellen. Goed plan? Doen 
dan.

Olof Bout

Baancommissie

Onderwijl genietend van een heerlijk zonnetje streden de 
Rijswijkse grootvaders op vrijdag 1 juni om de begeerde prij-
zen, te weten afvaardiging naar de regionale fi nale van het Old 
Grand-Dad toernooi 2007. Evenals in 2006 was dit een wed-
strijd in de middag met aansluitend een maaltijd. Op grond 
van het potentieel aan deelnemers was de inschrijving wat ma-
tig maar het deed me genoegen dat praktisch alle spelers aan-
schoven voor de dagschotel. De trofee werd gewonnen door 
Pim van der Maas die tijdens de regio fi nale gezelschap zal 
krijgen van Hans Ouwerkerk, Aad de Jonge en Jan van den 
Ende. Dit viertal wordt gecompleteerd door Johan Hallo die 
het predicaat ‘beste golfer’ kreeg. De ‘beste golfer’ is hij die uit-
gaande van scratch de meeste stableford punten verzamelt. 
Vermelding verdient nog het feit dat twee grootvaders 9 holes 
speelden waarvan Frits Hamel ruim in de prijzen viel. He-

laas voor hem kan iemand die tijdens de clubwedstrijd 9 holes 
speelt niet de volgende stap maken. Naast een beschikbaar ge-
steld prijsje voor de neary (Jan van den Ende) werd tijdens de 
maaltijd getost om een mooie gesponsorde prijs, namelijk een 
diner voor twee personen in het Indisch restaurant De Poent-
jak. Henk van Krevel was de gelukkige.

Grootvader en nog geen begunstiger van de stichting Old 
Grand-Dad? Voor slechts 20 euro per jaar sluit u zich aan bij 
de reeds meer dan vijfduizend Nederlandse golfende grootva-
ders die het goede doel steunen: gehandicapte jeugd fi nancieel 
helpen bij hun sportieve bezigheid. Ondergetekende noteert u 
graag als donateur.

Kees Hendrikse

RGC grootvaders hebben prima middag
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Donderdag 31 mei werd een vossenjacht gehouden. Als vos-
sen waren Doke van Haaster en Dick Spaargaren gevraagd. 
Onder goede weersomstandigheden hebben 48 senioren ge-
probeerd de score van de vossen te halen of te verbeteren. 
Omdat er in shotgun gespeeld werd, moest iedereen na af-
loop zijn score vergelijken met die van de vossen. Dat bleek 
voor velen een heel probleem, maar met hulp van en aan el-
kaar kwam de uitslag na enige tijd toch .
Dat er zwaar gejaagd was bleek uit de uitslag:
1.  Helma Baars en Jan Samwel             +10
2.  Henriëtte Hens en Loes van Doorn   +10
3.  Fred en Jennifer Leunissen                +8

In een lekker zonnetje werden de prijzen op het terras 
uitgereikt.

Lidwien Vlek

Vossenjacht van de senioren

NNa de Lentetrofee, waar op 28 maart om werd gestreden, 
zijn er tot nu toe de voor de woensdag gebruikelijke Instuif-
wedstrijden geweest. Twee uitzonderingen:

De eerste Maandbeker

Deze wedsstrijd vond plaats op 25 april (3-bal, Strokeplay, 
Q). Er was een neary op hole 5, gewonnen door Gerrit 
Bross. De longest drive was op hole 15 en die werd gewon-
nen door Ed Tumbuan.

Overige uitslagen (achter de naam leest u achtereenvolgens 
de bruto score, de netto score en het aantal Stb.punten) :
1. Wim Prins (94,70,37)
2. Wim Kortekaas (86,70,37)
3. Denish Chaturvedi (85,70,37)
4. Ed Tumbuan (95,71,36)
5. Jan-Paul Bierling (82,72,35)
6. Rob Roelvink (81,72,36)
7. Frits van Duijn (95,73,35)
8. Olof Bout (94,76, 31)

Na de wedstrijd was er een aangeklede borrel waarbij ieder-
een de 2 verkregen consumptiebonnen kon verzilveren.

De tweede Maandbeker

Deze wedstrijd vond plaats op 23 mei. Dit keer geen neary 
en longest. De uitslagen:
1. Joey Gonzales (82,66,42)
2. Carel Weber (92,68,40)
3. Cees Hartgring (91.69,39)
4. Dick Spaargaren (85,73,35)
5. Martin van Dorp (102,74, 34)
6. Sacha Karagantcheff (79,74,34)
7. Paul van Zijk (97,75,33)
8. Wim Kortekaas (91,75,33)

Rob Haaze

Herencommissie

Prijswinnaars Vossenjacht
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Golfdriedaagse

Op dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 juni speelden wij de 
golfdriedaagse, waarvoor ruim 180 leden zich hadden ingeschre-
ven. Door het goede weer met temperaturen tussen 20 en 24 gra-
den waren er nagenoeg geen afzeggingen. Op dinsdag deden 64 
personen mee, op woensdag 52 en donderdag 68. De wedstrijd-
vorm was voor alle dagen qualifying Stableford met dagelijks een 
handicap aanpassing. De handicapcommissie, Ingrid Pijnakker 
en Jan Paul Bierling, paste de handicaps na elke wedstrijd aan, 
zodat iedereen elke dag met de juiste handicap speelde. 

De deelnemers aan de wedstrijden waren in twee handicapcate-
gorieën verdeeld, een categorie met een exacte handicap tot 25 
en een categorie met een exacte handicap van 25 tot 36. De eer-
ste dag was het kennelijk even wennen aan deze splitsing, want 
bij de neary voor de categorie dames/heren met een hoge handi-
cap en bij de longest drive voor de categorie dames met een lage 
handicap ging het fout. Deze twee prijzen konden dan ook niet 
worden uitgereikt. De tweede en derde dag verliepen, op een en-
kele schoonheidsfout na, goed. Naast de dagprijzen waren er ook 
“overall” prijzen voor de 29 spelers, die aan alle drie de dagen 
hadden meegedaan. Er werden over de drie dagen redelijke sco-
res behaald, alleen op de donderdag vielen de resultaten over de 
hele linie wat tegen en was de waarde van de CSA +1. 

Omdat op de laatste dag ook het “overall” resultaat berekend 
moest worden, liet de prijsuitreiking op zich wachten. Dankzij 
de goede opkomst was er financiële ruimte om de wachttijd te 
bekorten door een drankje en een hapje te laten serveren. Velen 
droegen bij aan de organisatie van dit geslaagde toernooi. Eén 
noemen we apart: Henriëtte Hens, die het leeuwendeel voor haar 
rekening nam.

Ed Tumbuan

Prijswinnaars van dinsdag en woensdag

Prijswinnaars van donderdag

Bekendmaking overall prijzen

Invoeren van het wedstrijdresultaat
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In april hebben we vier en in mei vijf wedstrijden ge-
speeld, maar door de competitie van dames 2 op 
dinsdag en het voorspelen van de senioren dames 
komen er in april altijd minder dames op de dinsdag 
spelen. Het weer was in april onwaarschijnlijk mooi - 
droog, warm en zonnig - wat de opkomst van de da-
mes op dinsdag zeker positief heeft beïnvloed. 

Er waren tussen 30 tot 40 dames in april en tussen 40 en 50 
in mei aanwezig bij de wedstrijden. 
Het inschrijven via telegolf en internet verloopt heel goed en 
ook het invoeren in telegolf van de wedstrijdresultaten bij in-
dividuele wedstrijden gaat prima. Al deze activiteiten van de 
dames verlicht het werk van de commissie enorm.
Ook het meerronde programma, dat dit jaar nieuw is in 

Match maakt het makkelijk om de individuele wedstrijden 
als de lepeltjeswedstrijd (strokeplay) en de maandelijks Q 
wedstrijd (stableford) te verwerken in een overall schema. 
Omdat de Business Club regelmatig een shotgun organiseert 
op dinsdagmiddag, moeten de dames dan ook een shotgun 
spelen. De oplossing is gevonden door op drie of vier holes 
te starten, namelijk hole 1, 10 en 15 en soms ook hole 5 er-
bij. Er starten dan bij een tweebal 5 tot 6 fl ights per hole en 
bij een vierbal 3 tot 4. Binnen een half uur is iedereen ge-

start. Na de wedstrijd zijn we dan ook weer allemaal bin-
nen een half uur terug in het clubhuis. Iedereen start  dicht 
bij het clubhuis en hoeft niet zo vroeg de baan over te lopen 
naar een verre starthole. 

Dit systeem werkt tot ieders tevredenheid en zeker voor de 
dames achter de wedstrijdtafel is het veel minder hectisch.
De competitie is voor de dames goed verlopen. Dames seni-
oren 1 is gepromoveerd, dames 1, dames 2 en dames senio-
ren 2 hebben zich gehandhaafd in hun klasse.
Hoewel er stemmen opgaan om meer instuifwedstrijden te 
hebben, heeft de damescommissie besloten dat niet te doen. 
Via telegolf en internet kan men zich uitschrijven tot de slui-
tingdatum. Verder kan tot de maandag voorafgaand aan de 
wedstrijd nog afgezegd worden bij de wedstrijdleider als je 

echt niet kunt en de maandagavond nog als er iets onvoor-
ziens tussen is gekomen. Voor calamiteiten op de dinsdag-
morgen (ziekte, vervoer of verkeer) hebben we een mobiele 
telefoonnummer ingezet en we zullen zien of dat het pro-
bleem van de onbereikbaarheid van het clubhuis vóór 9 uur 
opvangt. De uitslagen van de wedstrijden zijn elders in dit 
nummer te vinden.

Henriëtte Hens

Damescommissie

Verslag damescommissie  april en mei 2007
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Koninginnedagwedstrijd

HHoewel niet de eerste wedstrijd, luidt deze wedstrijd in feite 
het begin van het golfseizoen van de Rijswijkse in. Tot dan 
zijn er in het weekend competitiewedstrijden, maar nu zijn 
er weer de wekelijkse door de Wedstrijdcommissie georgani-
seerde wedstrijden. 
Meer dan andere wedstrijden heeft deze wedstrijd ook zijn 
eigen traditie. Zo verzoekt de Voorzitter de leden het glas 
te heffen op de Koningin voordat met de prijsuitreiking be-
gonnen wordt en bovendien verschijnen de spelers, aange-
moedigd door de evenementencommissie, in voor deze dag 

aangepaste kleding. Hier werd op grote schaal aan gehoor ge-
geven zodat men op de baan een bont gezelschap zag, waar-
in de kleur oranje de boventoon voerde. Pascalle en Pieter 
Drent  kregen namens de evenementencommissie door Rob 
Bremer  de prijs voor de “best geklede” spelers uitgereikt.
De wedstrijdcommissie was zeer verheugd dat alle deelne-
mers zich tijdig bij de wedstrijdtafel meldden en hoopt dat 
dit ook bij de volgende wedstrijden het geval zal zijn. 

Pim van der Maas 
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Helaas, helaas..... graag had ik de prestaties van mijn 
voorganger Joe Neesan tenminste geëvenaard, maar 
zo succesvol als hij zijn carrière als competitiecoör-
dinator positief afsloot (met 5 poulewinnaars waar-
van 3 gepromoveerd zijn, tegenover 4 degradaties) 
ben ik de mijne net niet begonnen (3 poulewinnaars, 
“slechts” 2 promoties, tegenover 2 degradaties). 
Maar geef mij nog enige tijd, ik zie de toekomst zon-
nig in. En vergeet niet: no cure, no pay!

Inschrijving voor de NGF competitie 2007 was mogelijk van 
eind augustus tot midden oktober 2006. Teamopgave naar de 
NGF diende voor half oktober plaats te vinden. Op basis van 
de ingeschreven spelers (ruim 150 exclusief jeugdspelers!) zijn 
er 8 herenteams, 2 damesteams, 5 heren-seniorenteams en 2 
dames-seniorenteams opgegeven. De Jeugdcommissie had ver-
zocht 4 teams in te schrijven. Poule-indelingen werden door 
de NGF in december bekend gemaakt. Voorlopige teaminde-
lingen werden in januari in samenspraak met de captains be-
paald. Vanaf die tijd zijn de teams gaan trainen. Dames 1 en 
Heren 1 kregen lessen door de club aangeboden, jammer ge-
noeg werd Phil in die periode ziek maar heeft Meindert die ta-
ken kunnen overnemen. Begin februari meldde de Jeugdcom-
missie dat door gebrek aan belangstelling slechts 3 jeugdteams 
aan de competitie zouden kunnen gaan deelnemen. 

Maar liefst 47 verschillende NGF clubs moesten benaderd 
worden. Een lijst met RGC captains werd hen toegestuurd, 
evenals een overzicht van de starttijden zoals die op RGC zou-
den gelden. Van ieder van die 47 clubs werd dezelfde informa-
tie ontvangen, die weer werd doorgestuurd aan de betreffende 
captains van de RGC teams.

Op 19 maart, vlak voor de aanvang van de competitie,  is er 
een “Captains Evening” georganiseerd. Ongeveer de helft van 
de captains is daar aanwezig geweest. Tijdens die avond zijn 
o.a. de plichten van de club en de taken van de captains be-
sproken, inclusief hoe de wedstrijdformulieren ingevuld moe-
ten worden. Zeer leerzaam en interessant, en bovendien een 
heel gezellige avond.

Beneden treft u de verslagen van de teamcaptains aan. Even-
tuele op- of aanmerkingen door de competitiecoördinator zijn 
te herkennen door de “CC” markering en de schuingedrukte 
tekst. Tevens, indien aangeleverd, de teamfoto’s.
  
Heren 1

Handhaving Eerste Klasse
Heren 1 van de Rijswijkse had een jeugdig karakter dit jaar. 
De aanstormende jeugd (Daniel, Jesper, Jurgen en Floris) 

vulde de gevestigde spelers (Arnoud, Felix en Sander) aan. In 
de poule zaten allemaal gelijkwaardige teams: Prise d’Eau, 
Wouwse Plantage, Oude Maas en Brunssummerheide. 
Op de baan van Prise d’Eau werd het qua handicap sterke 
Oude Maas met 10-8 verslagen. Jesper, Jurgen en Floris won-
nen zowel hun foursomes als single. Het was een knappe start 
van het seizoen. Na ons gastheerschap begon zich af te teke-
nen dat Oude Maas en Wouwse zich zorgen moesten maken 
voor degradatie en dat de andere drie teams voor het kampi-
oenschap zouden gaan strijden. 

Deze teams waren compleet verschillend: Brunssummerheide 
is een ouder team met veel ervaring, Rijswijk een jeugdig team 
met positieve instelling en veel potentie, en Prise d’Eau een 
ambitieus jong gesponsord team met manager, coach, mental 
coach en zelfs voedingsdeskundige (GEEN kroket...).
Op Wouwse verloren we jammerlijk met 7-11 van Brussum. 
Na een 3-3 stand bleken alleen Arnoud en Sander hun sin-
gle te kunnen winnen. Vervolgens speelden we op de interes-
sante baan van Brunssummerheide tegen het ongeslagen Prise 
d’Eau. Na de foursomes stonden we er al goed voor: 4-2. Ver-
volgens wonnen Arnoud, Felix, en Jurgen hun single en zorg-
de Sander’s halve punt voor een 11-7 overwinning.

Op Oude Maas werd de laatste wedstrijd gespeeld. Brunssum 
had aan een 7-11 nederlaag tegen Prise d’Eau voldoende om 
kampioen te worden. Uiteindelijk bleek de professionele aan-
pak van Prise d’Eau toch de doorslag te geven, een knappe 14-
4 zorgde ervoor dat de Tilburgers op partijpunten direct naar 
de Hoofdklasse promoveerden. Zelf speelden we 9-9 tegen de 
Wouwse, die hierdoor degradeerde.

Al met al een seizoen waarin Heren 1 als enige team in staat 
bleek de kampioen te verslaan, maar niet wist te winnen van 
de zwakste. Verder was nog noemenswaardig: Most Valuable 
Player award gaat dit jaar naar Jurgen (8,5 punt uit 12!), Arn-
oud heeft zijn singles allemaal gewonnen en Floris heeft geen 
foursome verloren! Phil en Meindert willen we bedanken voor 
hun ambitie, visie, gezelligheid en vooral de vele adviezen en 
tips.

Finally a ‘goodbye’ for a good friend, amazing golfer, and abo-
ve all a truly wonderful person: Felix. It has been a pleasure 
having you at Rijswijk for the past five years. You have been a 
true ambassador for the club and a very worthy Heren 1 mem-
ber for the last years. You will be missed. Buena suerte in  
New Zealand mate! I think we know where Heren 1 desires  
to go for practise prior to the competition of 2008. 

Arnoud van Tilburg

NGF Competitie 2007



CC: Voor het derde opeenvolgende jaar is ons eerste Herenteam 
3e geworden in hun poule in de eerste klasse. Ofschoon iedereen 
natuurlijk op promotie naar de Hoofdklasse hoopt, is handha-
ving in de 1e klasse toch ook een prestatie van formaat!

Teamfoto: staand vlnr: Daniel de Graaf, Arnoud van Tilburg (cap-
tain), Sander Verhoeckx, Felix Zamudio
Hurkend vlnr: Floris Arkesteijn, Jesper van Dijk, Jurgen de Kloet

Heren 2

Succesvol jaar, prima sfeer in team, iedereen wil graag door 
volgend jaar. 

Heren 3

Het goede nieuws is dat we niet gedegradeerd zijn en dat het een 
gezellige poule was waar we deel van uitmaakten. Het minder 
goede  nieuws is dat we veel te veel verloren hebben en nog ons 
best moesten doen om niet laatste te worden. Daarom zal er vol-
gend jaar het een en ander moeten veranderen.
Feiten voor wat betreft de NGF Heren 4e reserve klasse. 
Om poulewinnaar te worden en om goede kans te maken om 
te promoveren is een gemiddelde handicap van 9 nodig. Met 
een gemiddelde handicap van 10 doe je mee om de strijd voor 
de eerste plaats en bij een gemiddelde handicap 15 of hoger 
zal je vrijwel zeker degraderen. Verder is voor bijna al de deel-
nemende teams het wedstrijdelement net zo belangrijk als het 
sociale gebeuren er omheen.  
Nu was Heren 3 een gelegenheidsteam met als teamleden: Ar-
min Derderian, Pieter de Rooij, Jack Baldewsingh, Erik Sikkes 
(Captain), Mankit Liu, Wouter Zandee, Alex Jackson en Eg-
bert Meijer. Mij was gevraagd om captain te zijn voor een paar 
mannen die er echt voor wilden gaan, wat recreanten en wat en-
thousiaste maar tevens onervaren jeugdspelers. Verder moesten 
er nog wat spelers uit hun winterslaap komen. Met de  teamspi-
rit was het matig gesteld; bij de gezamenlijk training in de win-
terperiode waren er meestal 3 of 4 man, hetgeen voor een team 
van 8 spelers niet echt een verdienste is. Nu wil ik verder nie-
mand wat verwijten, echter voor volgend jaar heeft deze captain 
besloten om het anders op te zetten. De gemiddelde handicap 
van het team zal in de buurt van 10 moeten komen te liggen en 
het wedstrijd-element zal voor een ieder net zo belangrijk moe-
ten zijn als het sociale gebeuren er omheen.  

Erik Sikkes

Eind-
stand

Standaard 1e klasse W WP + 0 - PP+ PP-

1 Prise d’Eau 1 4 6 3 0 1 43 29

2 Brunsummerheide 1 4 6 3 0 1 39 33

3 Rijswijkse 1 4 5 2 1 1 37 35

4 Oude Maas 1 4 2 1 0 3 31 41

5 Wouwse Plantage 1 4 1 0 1 3 30 42

Eind-
stand

Reserve 3e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Efteling 2 4 7 3 1 0 50 22

2 Rijswijkse 2 4 5 2 1 1 43 29

3 Princen-
bosch 2

4 5 2 1 1 39 33

4 Capelle a/d 
IJssel 2

4 3 1 1 2 29 43

5 Broekpol-
der 5

4 0 0 0 4 19 53

Links naar rechts Mo Suhud, Kevin Kras, Reny Ceulemans, Henk 
Rameswar, Hans Blokpoek (captain), Klaas Aliradja, Eric Sikkens
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Eenmaal, andermaal… 
bij www.restaurantvanderdussen.nl

Elke week veilt Van der Dussen een nieuw diner. Alles zit erop 

en eraan: een vijfgangendiner, mét bijpassend wijnarrangement, 

en een goede digestief als afsluiting. Degene met het hoogste 

bod op een vooraf bepaalde tijd, is bij ons die week van harte 

welkom. Met zijn of haar gast(en), natuurlijk. 

Dus... ga naar de site en doe een bod!



CC: ik denk dat een kanttekening hier op zijn plaats is. De sta-
tistieken bekijkend kan geconcludeerd worden dat de hogere 
handicappers beter gescored hebben dan de lagere. Winstpercen-
tages van 0% en 17% zetten geen zoden aan de dijk, en hogere 
handicappers met een winstpercentage ruim boven de 50% zijn 
mijns inziens zeer zeker van waarde geweest voor Heren 3! Com-
plimenten aan Pieter voor het winnen van alle 3 zijn singles.

Teamfoto: vlnr: Pieter de Rooij, Wouter Zandee, Erik Sikkes (cap-
tain), Jack Baldewsingh, Armin Derderian, Egbert Meijer.
Afwezig: Mankit Liu en Alex Jackson

Heren 4

2007 was een teleurstellend jaar voor het in 2006 gepromo-
veerde Heren 4 team. Ondanks de inzet en teamspirit werden 
wij laatste in onze poule en zijn gedegradeerd. Het was een 
jaar van “net niet”; veel individuele wedstrijden werden op de 
laatste holes beslist en bijna altijd in het nadeel van Rijswijk. 
Het hoogtepunt van het seizoen was het 9-9 gelijkspel te-
gen Amelisweerd, dat uiteindelijk tweede in de poule werd. 
Zij waren zo teleurgesteld in het resultaat dat het hele team 
niet bleef eten. Dit had tot gevolg dat de captain van Heren 
4, tot grote hilariteit van de andere teams, de kortste en leuk-

ste speech gaf, “9 - 9”. Een staande ovatie was de beloning! De 
Rijswijkse heeft een goede indruk achtergelaten, ook in spor-
tieve zin. De sfeer tussen de vijf ploegen was zonder meer uit-
stekend te noemen. Er werden zelfs cadeaus na de wedstrijden 
uitgedeeld. 

Volgend jaar zijn wij er weer; Heren 4 is een hecht team en 
zal de strijd weer aangaan (Maar wel onder een andere naam). 

Joe Neesan

CC: dit team verdient een speciale vermelding. Vorig jaar is He-
ren 4 (in dezelfde samenstelling) gepromoveerd van de 5e naar 
de 4e klasse, maar heeft die plaats afgestaan aan Heren 3. Dit 
jaar, na 3 nederlagen en 1 halve, degraderen zij van de 5e naar 
de 6e klasse.....

Teamfoto: vlnr Bob Davis, Willem Bosman, Joe Neesan,  
Mike Fisher, Jan Cusell, Andre Krouwer.
Afwezig: Ed Klingens, Marinus Cupido (vaste spelers) en Fred 
Leunissen (reserve)

Heren 5

Het is al weer een aantal weken terug dat het vijfde zijn over-
winningsroes heeft uitgeslapen. Met vier mooie zeges bleef het 
team ongeslagen en promoveerde het terug naar de vijfde klas-
se. These old soldiers won’t fade away!

Eind-
stand

Reserve 5e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 De Lingewael-
sche 2

4 8 4 0 0 59 13

2 Amelisweerd 4 4 5 2 1 1 36 36

3 Haverleij 2 4 3 1 1 2 34 38

4 Veldzijde 2 4 3 1 1 2 31 41

5 Rijswijkse 4 4 1 0 1 3 20 52

Eind-
stand

Reserve 4e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Cromstrijen 
2

4 8 4 0 0 55 17

2 Kleiburg 2 4 6 3 0 1 44 28

3 Broekpol-
der 7

4 4 2 0 2 33 39

4 Rijswijkse 3 4 1 0 1 3 28 44

5 Oude Maas 
5

4 1 0 1 3 20 52
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Een heldenrol was weggelegd voor de lichtbejaarde hekken-
sluiter van het vijfde, mr. T. de Vries. De belastingconsulent 
hopeloze gevallen moest slechts in één partij het hoofd bui-
gen.
Het vijfde van Rijswijk begon met het gastheerschap in een 
zonovergoten setting, een conditie die bijna alle wedstrijdda-
gen zou overheersen, een unicum voor de competitie. De eer-
ste uitwedstrijd van het vijfde was tegen een van de favorieten, 
de Oude Maas. Deze wedstrijd op een curieuze negenholes 
baan aan de rand van de Biesbosch met een enorme boom 
midden op vrijwel iedere fairway, werd een zwaar bevoch-
ten overwinning. Waarschijnlijk liet de tegenstander zich net 
wat meer van de wijs brengen door de tientallen in opblaasba-
re broeken ronddobberende vissers, die in de centraal op het 
complex gelegen recreatieplas onderling moesten uitmaken 
wie de beste forelvisser van Nederland was.
De volgende wedstrijd was tegen de andere favoriet, de Hooge 
Bergsche. Maar ook deze tegenstander bleef het Vijfde de baas 
mede dankzij een klinkende overwinning van De Vries in de 
laatste partij.
Daarna dacht iedereen dat het ‘kat in het bakje’ was met nog 
twee wedstrijden te gaan tegen hekkensluiters Kurenpolder en 
Kagerzoom. Maar het ongeluk verschuilt zich maar al te vaak 
in een klein hoekje. Twee van de drie overwinningen bij de 
dubbels in de ochtendronde werden door de tegenstander aan-
gevochten en omgezet in verliespunten.  Kurenpolder deed 
met succes een beroep op de nieuwe regels. Die schrijven 
voor dat er niet meer geschoven mag worden met handicaps. 
De nieuwe regel was even aan de aandacht van onze captain 
S. Bos ontsnapt. Maar gelukkig werden de verliespunten in 
de singles weer ruimschoots goedgemaakt. De slotronde op 
de Hooge Bergsche tegen Kagerzoom bleek uiteindelijk niet 
de ‘walk-over’ die sommigen hadden verwacht. De tegenstand 
was taai en de meeste partijen werden pas op de laatste holes 
beslist. 

Het slotdiner werd een feestelijke aangelegenheid met cham-
pagne en vele complimenteuze speeches en niet te vergeten 
de nodige vunzige limericks. Sport verbroedert, en zo ook bij 
golf.

Maar dat deze sport zo langzamerhand zijn traditionele ex-
clusiviteit aan het verliezen is, werd op de diners pijnlijk dui-
delijk. Waar het vroeger usance was om in ‘jasje dasje’ te ver-
schijnen, waren dit keer  de exotische  kledingstukken niet 
van de lucht. Helaas ging ook het vijfde niet geheel vrijuit. De 
‘Wouter-Bos-look’ van onze captain werd door de meeste van 
onze teamleden maar al te graag gevolgd.
Maar los daarvan, in koor:  Vive la Cinquième !! 

CC: de “nieuwe” regel betreffende het schuiven van handicaps 
was reeds in 2006 van kracht en is ook besproken tijdens de Cap-
tain’s Evening. Niets “nieuws” dus, zelfs slordig, maar is  geluk-
kig zonder verdere gevolgen gebleven...... Gefeliciteerd met jullie 
promotie!

Teamfoto: staand vlnr: Frans Struijk, Stef Bos (captain),  
Kees de Voogd, Andre Slothouber 
Zittend vlnr: Henk van de Poll, Take de Vries, Ben Slothouber

Heren 6

Competitie 2007, wat hebben we weer genoten. 
Dit jaar was ik de trotse captain van heren 6, een geweldig ge-
zellig team waar saamhorigheid  en goede sfeer hoog in het 
vaandel stond. Wij trapten af met het gastheerschap als eerste 
taak. Uiteraard hebben wij ons waardig laten zien als Rijswijk 
6 door middel van een super borrel en uitmuntend diner on-
der leiding van Ronald Jansen die het wederom toppie gere-
geld had! Onze dank Ronaldo! Tevens verdienen de greenkee-
pers ook een compliment want we hebben geen onvertogen 
woord gehad over de baan! We begonnen met super weers-
omstandigheden en die hebben we de gehele competitie vast 

Eind-
stand

Reserve 6e klasse W WP + 0 - PP+ PP-

1 Rijswijkse 5 4 8 4 0 0 48 24

2 De Hooge Berg-
sche 6

4 4 2 0 2 44 28

3 Oude Maas 6 4 6 3 0 1 42 30

4 Kurenpolder 4 4 2 1 0 3 28 44

5 Kagerzoom 2 4 0 0 0 4 18 54



kunnen houden, ik heb nog nooit alle wedstrijden in een po-
lo’tje kunnen uitlopen. Ook hebben wij de 2e wedstrijd op de 
Lingewaelsche zelfs buiten gedineerd, u begrijpt tot 11 uur ‘s 
avonds buiten zitten met een goede maaltijd en een heerlijk 
glas droge witte wijn en niet te vergeten een fantastische pou-
le van gezellige mensen rond de tafel, maakt elke competitie 
compleet! 

Jammer genoeg zijn wij als 2e in de poule geëindigd, en ja er 
zat meer in, maar ach, achteraf is altijd maar achteraf. Team-
spelers van heren 6  2007: ik dank jullie allen voor de inzet en 
gezelligheid. Het was een eer om met jullie ten strijde te trek-
ken!

Graag tot volgend jaar. 
Jullie captain,
Oscar-Lucas Pronk

CC: Dit team is genomineerd voor de hoofdprijs van “best gekle-
de team”....(zie foto op de RGC website)

Teamfoto: staand vlnr: Edwin Varkevisser, Ruud de Jong, Frenk van 
Grieken, Erik Wiener, Frans Erik Terpstra, Arthur Hausani
Gehurkt vlnr: Peter Gilzean, Oscar Pronk (captain)

Heren 7, alias het Rijswijkse 
Sigarengenootschap! 

Heren 7 op herhaling.

Na een geslaagde kennismaking  2006 verzochten we de com-
petitiecoördinator Ruud de Jong om RGC  in 2007 wederom 
te mogen vertegenwoordigen in de competitie. Vastbesloten 
om onze fouten van vorig jaar niet meer te maken en gesterkt 
door een wat ruimere wedstrijdervaring trainden we naar ver-
mogen en hielden zelfs een gezamenlijke trainingssessie op de 
Burggolfbaan Gendersteijn te Veldhoven. Iedereen leek lang-
zaam maar zeker in vorm te komen en met Edwin Ludwig 
als versterking in de gelederen groeide het vertrouwen voor 
een goede competitiestart. Deze start vond plaats op de baan 
van Flevoland, waar we moesten aantreden tegen de heren 
van Heiloo. Na een wat stroef begin bleken we een maatje te 
groot voor onze tegenstanders: 16-2. Uiteraard  hadden we al 
met een schuin oog naar onze andere tegenstanders gekeken 
en kwamen we snel tot de conclusie dat één overwinning ze-
ker geen kampioen maakt. Integendeel, de heren van Krom-
me Rijn –onze volgende tegenstanders- waren dan wel niet de 
jongsten, maar hun spel was akelig degelijk. Reden genoeg om 
Edwin Ludwig en Taco Janzen voor te laten spelen op Heiloo, 
de volgende plaats van golfhandeling, om de geheimen van 
deze baan te ontrafelen.

De ochtend van de tweede ontmoeting, met Pim Guijs als 
plaatsvervanger van Niek Holtzapfel voor de komende 2 wed-
strijden, verliep voorspoedig en vóór de singles hadden we 
Kromme Rijn op 5-1 achterstand gezet. Een déjà vu met pre-
cies één jaar geleden dreigde, want ook toen was dit het ge-
val en begonnen we veel te gemakzuchtig aan de singles om 
uiteindelijk met 12-6 te verliezen. Dit jaar echter had captain 
Eric Panhuijzen erop gehamerd dat we niet mochten verslap-
pen en dat deze ontmoeting van cruciaal belang kon zijn. 
Toen de stofwolken waren opgetrokken na heroïsche gevech-
ten, die bijna allemaal op de laatste hole beslist werden, ble-
ken de heren van Kromme Rijn toch met 10-8 aan het langste 
eind te hebben getrokken. We hadden weer een mooie voor-
sprong uit handen gegeven. Alleen Ton Korthout was de hele 
dag ongeslagen gebleven.

Teleurgesteld, maar niet uit het veld geslagen wisten we wat 
ons de volgende wedstrijden te doen stond: alles winnen en 
verder hopen dat Kromme Rijn nog een fout zou maken. 
Op de baan van Delfland begonnen we aan de één na laatste 
klus tegen de Heren van Flevoland. Rob Roelvink werd ge-
supporterd door vriendin Sandra en Edwin had een ervaren 
caddie in echtgenote Meike (Hcp 6. Toch jammer dat dit ta-
lent vanwege een wachtlijst niet voor Rijswijk dames 1 kan uit-

Eind-
stand

Reserve 6e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Goese 3 4 6 3 0 1 49 23

2 Rijswijkse 6 4 5 2 1 1 38 34

3 De Lingewael-
sche 3

4 4 2 0 2 28 44

4 Oosterhoutse 3 4 2 1 0 3 37 35

5 Roxenisse 2 4 3 1 1 2 28 44
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komen…) Ondanks het nodige tumult, een van de spelers van 
Kromme Rijn testte bij het inslaan de shaft van Eric’s gloednieu-
we houten 3 en brak deze spontaan in tweeën. Stoïcijns over-
handigde de dader de twee delen aan Eric met de mededeling 
dat hij altijd zo testte en dat de club daar tegen moet kunnen en 
kwam het woord schadevergoeding niet in hem op... 

Tot ver na het diner is het onrustig gebleven want ook zijn 
teamleden tolereerden dit niet. Desalniettemin toonde Eric ka-
rakter en droeg hij met 4 punten bij aan een klinkend eindre-
sultaat; een 16-2 overwinning. 

Onze laatste wedstrijd vond plaats op de 9 holes baan van de 
Kromme Rijn.  Een prachtige en moeilijke course, waar we 
aan moesten treden tegen de heren van GVN. Met de uit 
Thailand teruggekeerde Niek Holtzapfel weer in de gelederen 
met in zijn golftas een nagelnieuwe driver, houten 3 en hou-
ten 5, bleken we met 11-7 te sterk voor onze tegenstanders.
De laatste zondag was Heren 7 gastheer voor de teams en 
mochten wij aan de zijlijn hopen op een groot wonder. Zou 
Flevoland het Excelsior van onze competitie zijn? Gedeci-
deerd maakte het team van Kromme Rijn een einde aan onze 
hoop en werden zij kampioen door met grote cijfers te winnen 
van Flevoland.
Een kleine pleister op onze wonde was dat we wél de meeste 
gewonnen partijen op onze naam hadden in deze competitie-
ronde. Dit feit alleen al sterkt ons om volgend jaar een derde 
gooi naar het kampioenschap te gaan doen. En natuurlijk óók 
omdat dit weer een zeer gezellige competitie was met leuke 
sportieve tegenstanders.
Heren 7 dankt de competitiecoördinator Ruud de Jong dat we 
ook dit jaar weer als team mochten deelnemen aan de compe-
titie, de mensen van de Golf-inn voor de verzorging van lunch, 
borrel en diner en de greenkeepers voor de goede conditie 
waarin de baan ondanks de droogte verkeerde.

Tot volgend jaar,
Heren 7

Teamfoto: Vlnr: Pim Guijs, Rob Roelvink, Eric Panhuijzen  
(captain), Edwin Ludwig, Ton Korthout, Taco Janzen
Op de achtergrond: Niek Holtzapfel

Heren 8

De heren 8 van Rijswijk is een nieuw team voor deze compe-
titie. Ons team werd gekenmerkt door een zeer uiteenlopende 
handicap van de diverse spelers ( 8.6 – 23.6 ) en een combi-
natie van zowel business leden als clubleden. De eerstejaars 
competitiespelers werden goed ondersteund door de ervaren 
competitiespelers.

Zodra het weer het enigszins toe liet in de wintermaanden 
werd er door een groot aantal teamleden een trainingsrondje 
gelopen in het weekend, terwijl andere zich weer op hun ei-
gen individuele manier voorbereiden. 

Na het uitzoeken van onze outfit, onze appeltjes groene shirts, 
waren we klaar voor de eerste ronde. Wij waren ervan over-
tuigd dat niemand deze kleur zou hebben, maar tot onze grote 
verbazing bleek onze eerste tegenstander exact dezelfde shirts 
te hebben, hilariteit alom uiteraard.
Na het verlies op de eerste dag werd al snel de stijgende lijn 
ingezet  en volgden twee overwinningen op rij. 
De combinatie van de verscheidenheid aan spelers bleek goed 
te werken, want we deden tot aan de laatste speeldag mee om 
het kampioenschap. Helaas hebben we onze, weliswaar zeer 
kleine kans, niet weten te verzilveren en verloren we van de 
uiteindelijke kampioenen, Nieuwegein. 

Naarmate de competitie vorderde en de tegenstanders aan el-
kaar begonnen te wennen, werden ook de diners gezelliger en 
waren de moppen niet van de lucht. Ook tijdens ons gastheer-
schap, waarvoor we Ronald Jansen en zijn medewerkers van 
de Golf-Inn willen bedanken voor hun aandeel.
 
Iedereen heeft te kennen gegeven een zeer gezellig seizoen te 
hebben gehad en uit te kijken naar het volgende seizoen, ze-
ker als het weer zo is als dit jaar. Met als laatste maar zeker niet 
op de minste plaats onze dank aan de competitieleider Ruud 
de Jong. 

Maurice Korrubel

Eind-
stand

Reserve 6e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Kromme Rijn 2 4 8 4 0 0 45 27

2 Rijswijkse 7 4 6 3 0 1 51 21

3 GVN 4 4 4 2 0 2 40 32

4 Heiloo 3 4 2 1 0 3 28 44

5 Flevoland 5 4 0 0 0 4 16 56

1�



Teamfoto: Staand vlnr: Eric Retel, Pierre Ververgaert,  
Maurice Korrubel, Theo van Bemmel, Steef van Schaik
Gehurkt: Theo Kulsdom
Ontbreekt: Roy vd Berg

Heren Sr 1

In deze competitie hadden we met gerenommeerde clubs te ma-
ken en mochten we op prachtige banen spelen: de Noordwijk-
se, de Eindhovensche, Toxandria en het Rijk van Nijmegen. Er 
is een spannende competitie verspeeld, waarin wij golftechnisch 
door onze tegenstanders als sterkste waren ingeschat. Drie keer 
achter elkaar op het nippertje met 10-8 verliezen bracht ons in de 
laatste wedstrijd tegen het Rijk van Nijmegen 1 in een positie dat 
wij moesten winnen om ten koste van Noordwijk 3 in de poule 
te blijven. Het Rijk deelde samen met de Eindhovensche na vier 
speeldagen de eerste plaats. Bij winst van het Rijk op ons en winst 
van de Eindhovensche 1 op Noordwijk zou het Rijk van Nijme-
gen poulewinnaar zijn. Het pakte anders uit. De Eindhoven-
sche versloeg met ruime cijfers (15-3) Noordwijk en wij speelden 
all square tegen het Rijk. Dat betekende dat de Eindhovensche 
poulewinnaar werd en wij degradeerden. Een wel heel zure ap-
pel. Het was duidelijk dat Noordwijk de zwakste in de poule was, 
maar toch in deze klasse blijft. Terug naar de 3de klasse en op-
nieuw proberen om het doel van drie jaar terug om in de hoogste 
klasse te komen te verwezenlijken.

Gebleken is dat senioren golf op dit niveau steeds sterker 
wordt. De meeste teams bestaan uit single handicappers met 
jarenlange competitie ervaring. Zo speelden bij de Eindhoven-
sche de vader van Maarten Lafeber met handicap 4.4 en bij 
het Rijk van Nijmegen de vader van Robert Jan Derksen met 
handicap 8.2 mee. 

Het was, buiten het resultaat, een geweldige poule om deze 
competitie in te spelen. Veel sportief gedrag en gezelligheid.

Huub Kouwenhoven

Teamfoto: vlnr: Ramon Maduro, Johan Hallo, Gerben Brouwer, 
Sasha Karagantcheff, Rob Hagendoorn, Huub Kouwenhoven

Heren Sr 2:
 
We zijn met acht man sterk met frisse moed begonnen aan de 
competitie en evenals vorig jaar hadden we leuke tegenstan-
ders zoals Cromstrijen, Zoetermeer, Capelle en Grevelingen-
hout.
We speelden in wisselende samenstelling, maar dat deed niets 
af aan het plezier dat we met elkaar beleefden.
Onder bezielende leiding van onze captain Robert Schrijver 
wisselden goede en minder goede partijen elkaar af, waardoor 
we uiteindelijk net geen derde zijn geworden.
De laatste competitiedag werd op Zoetermeer gespeeld en al-

Eind-
stand

Senioren 2e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Eindhoven-
sche 1

4 7 3 1 0 44 28

2 Rijk van 
Nijmegen 1

4 6 2 2 0 43 29

3 Toxandria 1 4 4 2 0 2 33 39

4 Noordwijkse 
3

4 2 1 0 3 27 45

5 Rijswijkse 
HSr 1

4 1 0 1 3 33 39

Eind-
stand

Reserve 6e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Nieuwegeinse 
2

4 8 4 0 0 51 21

2 GVN 2 4 4 2 0 2 41 31

3 Rijswijkse 8 4 4 2 0 2 34 38

4 Anderstein 7 4 2 1 0 3 31 41

5 Capelle a/d 
IJssel 5

4 2 1 0 3 23 49
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les was nog mogelijk: iedereen behalve Zoetermeer en Rijs-
wijk kon nog poulewinnaar worden en door ons resultaat tegen 
Zoetermeer werd Cromstrijen uiteindelijk poulewinnaar.
Volgend jaar hopen we op een beter resultaat!!
 
Namens heren senioren 2, Jan Paul Bierling

Teamfoto: vlnr: Robert Schrijver (captain), Jan Paul Bierling, Wim 
Kortekaas, Dick Spaargaren (voorgrond), Dick van Battum, Fran-
klin Oliemans, Michiel Maurenbrecher, Jan vd Valk

Heren Sr 3

Het senioren derde team startte op 6 april op Leeuwenbergh 
hun competitie tegen het gerenommeerde Toxandria en we 
pakten na een 4-2 voorsprong de winst met 14-4 met goede 
scores van iedereen. Nol (Baarschers) bereikte zijn overwin-
ning om half acht na ongeveer 7 km te hebben afgelegd. Wij 
moesten iedere keer op de 10de starten en die hole is het verst 
van het clubhuis gelegen. Dus reden tot veel kritiek. 13 april 
waren wij gastheer en uiteraard was dat perfect geregeld met 
een flitsende starter Lex (Richel) en veel entertainment van 
onze good-old Marius (vd Bergh), wie kent hem niet. Qua ver-
houdingen bleek Leeuwenbergh sterk te zijn en Toxandria een 
van de zwakkere. 20 april speelden we op het zonovergoten 
Princenbosch  tegen Kleiburg en aldaar leverden wij een goe-

de prestatie door na een 4-2 achterstand de wedstrijd te win-
nen met 12-6. Martin (Graham) bleek ook weer op tik te zijn 
en uiteraard verlieten wij als laatsten het gezellige clubhuis. 
Door dit resultaat stonden we gedeeld bovenaan en moesten 
op 27 april op Kleiburg de strijd aan om de bovenste plaats en 
dat werd een thriller. Vrijwel iedere partij eindigde op de laat-
ste hole en vaak ook nog met de laatste putt. Helaas trokken 
we met 12-6 aan het kortste eind, met wel een goede score van 
Olof (Bout)en dus met nog 1 wedstrijd te gaan, knokken om 
de 2de plek. Op 11 mei op de prachtige baan van Toxandria  
was het noodweer en op hole 1 moest je eerst 200 rangeballen 
bekijken om vervolgens je eigen bal te vinden en dat met een 
zoektijd van 5 minuten?! Een minpunt, waar Ron (Renooij) 
zich niets van aantrok, want die speelde de niet zichtbare ster-
ren van de hemel. ‘s Middags redden we het net niet en wer-
den met 10 - 8 verslagen en uiteindelijk zijn we dan van de 5 
ploegen 3de geworden. Newcomer Jaap (de Regt) leerde dat 
competitiegolf op dit niveau geen megadrives behoeft.

Dank aan Ruud, de competitieleider voor de samenwerking.
Team bedankt, het was weer gezellig !!

Captain senioren 3, Rob (Hansen)

Teamfoto: vlnr Nol Baarschers, Rob Hansen (captain),  
Ron Renooij, Martin Graham, Olof Bout, Lex Richel.
Ontbreken:  Jaap de Regt en Marius van der Berg 

Eind-
stand

Senioren 4e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Cromstrijen 1 4 6 2 2 0 44 28

2 Capelle a/d 
IJssel 1

4 6 2 2 0 38 34

3 Grevelingen-
hout 2

4 4 1 2 1 41 33

4 Rijswijkse 
HSr 2

4 4 2 0 2 36 38

5 Zoetermeer 2 4 0 0 0 4 23 49

Eind-
stand

Senioren 4e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Leeuwenbergh 3 4 8 4 0 0

2 Princenbosch 3 4 6 3 0 1 40 32

3 Rijswijkse HSr 3 4 4 2 0 2 40 32

4 Kleiburg 2 4 2 1 0 2

5 Toxandria 3 4 0 0 0 4 9 63
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Heren Sr 4

CC: het valt niet mee, een uitvallende internetverbinding, maar 
dat dat vele weken zou duren...???? 

Heren Sr 5 winnaar in poule 210 van de NGF

Ons team Heren Senioren 5 heeft een goede periode achter 
de rug. We zagen kans alle vier de wedstrijden te winnen. Dat 
de heren senioren van Oude Maas, Cromstrijen, Kleiburg en 
Oosterhout niet zwak waren, blijkt wel uit het feit dat wij twee 
wedstrijden met minimaal verschil hebben gewonnen name-
lijk met 19 tegen 17. De grote verdienste van ons team is dat 
wanneer de één wat zwakker speelde de ander juist dit wist op 
te vangen door goed spel.  
Een echte uitblinker hadden we dan ook niet in ons team. 
Eén speler had een gemiddelde score van 3 punten per wed-
strijd, vier spelers een score tussen 3 en 4 punten en twee spe-
lers meer dan 4 punten per wedstrijd (4 1/3 en 4 1/3).
Het team bestond uit de volgende spelers; Frits van Duijn, 
Guus van Erp, Mike Watson, Rob Rubay Bouman, Theo van 
Denzel, Rob Maier, Martin van Dorp en Jan van den Ende 
(captain). Guus van Erp heeft door omstandigheden maar 
eenmaal mee gedaan.

De onderlinge sfeer en de sfeer tussen de teams was van een 
hoog niveau. Dat was niet alleen bij ontvangst en het golfspel 
te merken, maar vooral ook tijdens de gezamelijke maaltijd ‘s 
avonds. De grappen en grollen vliegen over de tafel heen en 
weer en bij het afscheid nemen heeft een ieder er veel vrien-
den bij gekregen. 
Dit soort wedstrijden moeten we met zijn allen koesteren.    

Jan van den Ende

Teamfoto: staand vlnr: Rob Rubay Bouman, Frits van Duijn, Jan 
van den Ende (captain), Martin van Dorp 
zittend vlnr:  Theo van Denzel, Rob Maier
ontbreken: Guus van Erp (reserve), Mike Watson       

Dames 1

CC: Helaas kon Dames 1 geen potten breken dit jaar. De eer-
ste wedstrijd tegen Amsterdam Old Course (de latere poule-
winnaar) werd gewonnen maar daarna volgden 2 verliespar-
tijen, waardoor de laatste wedstrijd tegen nummer laatst 
Kromme Rijn gewonnen moest worden om degradatie te ont-
lopen. Dat is in ieder geval gelukt...

Eind-
stand

Senioren Dubbel 
Negen

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Noordwijkse 5 4 7 3 1 0 91 53

2 Leeuwenbergh 4 4 7 3 1 0 87 57

3 Nieuwegeinse 4 4 4 2 0 2 68 76

4 Rijswijkse HSr 4 4 2 1 0 3 60 84

5 Zeegersloot 5 4 0 0 0 4 54 90

Eind-
stand

Senioren Dub-
bel Negen

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Rijswijkse 
HSr 5

4 8 4 0 0 85 59

2 Oude Maas 5 4 4 2 0 2 76 68

3 Kleiburg 3 4 4 2 0 2 72 72

4 Oosterhoutse 5 4 2 1 0 3 58 86

5 Cromstrijen 6 4 2 1 0 3 69 75

Eind-
stand

Standaard 2e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 A’dam Old 
Course 1

4 6 3 0 1 38 34

2 Goyer 1 4 5 2 1 1 38 34

3 Haarlemmer-
meersche 1

4 4 2 0 2 40 32

4 Rijswijkse 1 4 4 2 0 2 37 35

5 Kromme Rijn 1 4 1 0 1 3 27 45
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Teamfoto: Van links naar rechts: Imelda Looman, Carla Knötschke, 
Greta Biersteker (captain), Karin Pipping, Ilonka van Riet, Karin 
Mulder, Lotus Sickesz 

Dames 2

Op dinsdag 4 april  begon voor ons weer een nieuw competi-
tieseizoen. We hadden er weer heel veel zin in. Alleen was het 
heel jammer dat Karin ons had verlaten, we voelden ons niet 
compleet! Rita Vermolen heeft haar plaats ingenomen en ge-
lukkig past zij prima in ons team, wij willen haar er graag bij 
houden! Ook Marianne van Os hoort er inmiddels helemaal 
bij, zij is onze vaste reserve en heeft volop meegeoefend en 
ook onze eerste wedstrijd meegespeeld. Gelukkig waren wij de 
eerste wedstrijd gastvrouw, konden wij de teams bekijken en 
het allerbelangrijkste… dan waren we daar mooi vanaf! Het 
was een zeer geslaagde dag, de baan lag er prachtig bij, maar 
na een schitterend maandag was deze dinsdag wel weer erg 
koud en ‘s- morgens ook nog regenachtig. Broekpolder speel-
de tegen Zeegersloot en won overtuigend met 13-5 (wat wil je 
met handicaps van 11 tot 16!).De Hooge Bergsche won met 
10-8 van Oude Maas. ‘s Avonds was het nog lang gezellig, jam-
mer dat Broekpolder niet bleef eten (wat is dat toch met Broek-
polder..?). Op dinsdag 10 april was het onze beurt, op naar de 
Hooge Bergsche, heel veel zin en heel goed weer. Anita had 
haar plaats afgestaan aan Marianne en die heeft het meer dan 
uitstekend gedaan! De fourball met Fieke werd all square en 
de single won zij met 7/6, klasse! Christiane en Dymphie deel-
den ook de punten met de tegenstander maar Hélène en Rita 
verloren hun partij, niet zo’n goede start dus. De singels ech-
ter waren super, Rita Christiane, Marianne en ik wonnen ruim 
en Hélène en Fieke speelden gelijk. Einduitslag: 12-6.  Broek-
polder liet er geen golfgras over groeien en won weer dik met 
14-4, maar bleef voor de golfvrede wel eten (weliswaar met el-
kaar, maar toch…). Op dinsdag 17 april speelden we op Zee-
gersloot, prachtig weer, mooie baan en  tegen Oude Maas een 
heel gezellig team.  Na de fourball stonden we voor met  4-
2.  Rita en Fieke wonnen hun partij en Anita en Dymphie en 
Christiane en Hélène speelden gelijk. Oude Maas was vooral 

s’-morgens een zeer taaie tegenstander, over 18 holes bleken 
wij toch veel beter, de singles werden op Fieke na allemaal vrij 
makkelijk gewonnen. Eindstand 14-4 en  Broekpolder…..tja 
de Hooge Bergsche kon het ook niet bolwerken en verloor met 
13-5. De week daarop een belangrijke wedstrijd tegen de Hoo-
ge Bergsche en als we die zouden winnen, staan we mooi ge-
lijk met Broekpolder! We gaan ons best doen!

De Hooge Bergsche was gebrand om van ons te winnen. Vorig 
jaar speelden wij ten koste van hen promotiewedstrijden en zij 
wilden revanche! Bovendien beloofde Broekpolder hen gou-
den bergen, borrels en nog veel meer als zij van ons zouden 
winnen, dan waren zij al praktisch kampioen. De wedstrijd 
verliep zeer sportief, het is en blijft een hele aardige, sportieve 
tegenstander! We hebben het dan ook zeker niet cadeau ge-
kregen maar wel gewonnen met 10-8. Veel partijen werden 
pas op hole 9 (fourball) of hole 18 beslist, maar wij trokken 
aan het langste eind! Anita en Dymphie en Rita en Fieke won-
nen ‘s-morgens. Christiane en Rita wonnen hun single (klas-
se!!!!) Dymphie en Hélène speelden op hole 18 gelijk, Anita 
en Fieke verloren hun partij maar hebben erg goed gespeeld! 
De laatste wedstrijd  spelen we tegen Broekpolder om de eerste 
plaats, het zal een harde dobber worden maar we gaan ervoor!  
Het werd ook een zeer spannende partij. Broekpolder was niet 
helemaal zeker, zij hadden alles te verliezen en ze waren knap 
zenuwachtig. Een reservespeelster werd ingezet met handicap 
12, die wist te vertellen dat ze tijdens het oefenrondje 3 boven 
de baan had gespeeld. De andere dames speelden met han-
dicap 13, 14, 14, 15 en 16 en waren vol overtuiging van hun 
kunnen. De eerste fourball werd voor Anita en Dymphie (wij 
speelde samen erg gedegen) met 2 up gewonnen en dat kwam 
hard aan! Christiane en Hélène speelden een goede partij en 
hadden kansen maar verloren toch. Rita en Fieke verloren ook 
nipt in een niet gezellige partij, jammer!  De tegenstandster 
van Dymphie, die van handicap 12, was inmiddels ziek gewor-
den  en speelde niet lekker (wel wilde zij de sportieve plicht 
doen en de wedstrijd uitspelen), op hole 11 was de partij ge-
wonnen. Hélène speelde gelijk, klasse!  Anita, Rita, Christiane 
verloren nipt hun wedstrijd op 16 en 17. Fieke heeft het ook 
uitstekend gedaan maar heeft ook haar partij verloren, haar te-
genstandster was erg sterk!  De eindstand werd dus 13-5 maar 
ook Broekpolder heeft toegegeven dat die uitslag erg geflat-
teerd was (wel sportief  van hun kant!). Al met al hebben we 
ons kranig geweerd, we hebben een team om trots op te wezen 
en het allerbelangrijkste een super gezellige competitie gehad! 

Namens dames 2  Dymphie Sikkes
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Teamfoto: Staand vlnr: Fieke van Geest, Anita Ockhorst,  
Dymphie Sikkes (captain)
Zittend vlnr: Christiane Depoorter, Hélène de Vries Schultink,  
Rita Vermolen, Marianne van Os

Dames Sr 1

MISSION COMPLETED

Na een aardige voorbereiding afgelopen winter waarin veel 
werd gespeeld, ook met de overige damesteams, zijn we (Mo-
nique Cupido, Cea Weekhout, Helma Baars, Ineke Vincent 
(capt.), Bep van Essen en ondergetekende) aan onze missie be-
gonnen namelijk.: kampioen worden en proberen weer terug 
te keren in de derde klasse.
Op 5 april begonnen we op de Heemskerkse tegen Rozenstein. 
Wat ons opviel was de chaotische ontvangst c.q. organisatie 
en we zaten daar met een “kudde senior dames” dat we dach-
ten: “waar zijn we in terecht gekomen?”. Wij wonnen gelukkig 
overtuigend met 16-2.
12 april waren wij gastclub samen met dames sen.2.  Dankzij 
een voortreffelijke samenwerking hadden wij een goede orga-
nisatie (Lidwien, Ingrid, Ineke en Cea bedankt) zodat we met-
een het goede voorbeeld gaven aan de andere teams. Onze 
aanpak werd dus ook overgenomen tijdens de resterende wed-

strijden. Gelukkig bleek dat we toch in een leuke poule zaten 
en het werd per wedstrijd gezelliger.
De overige uitslagen: tegen Spaarnwoude en Heemskerk won-
nen we met 18-0 en tegen de Zaanse werd het 16-2. Al met al 
zeer overtuigend!! Onze laatste wedstrijd op Rozenstein, waar-
bij Elly Davis en Rosa Mollet invielen, werd heel feestelijk af-
gesloten.
 
24 mei moesten wij op Cromstrijen onze promotiewedstrijd 
spelen tegen het team van De Haar 2. Rosa Mollet en Doke 
van Haaster waren op deze zonnige dag onze invalsters en wij 
wonnen met 12-6. Hierbij wil ik ook Ingrid Pijnakker, Jeanette 
Maier, Evelien van Tilburg en Bep van Essen hartelijk danken 
voor hun support deze dag.
 
Na een gezellig etentje keerden we voldaan huiswaarts en 
onze opdracht was: MISSION COMPLETED.
 
Sandra Karagantcheff

Teamfoto: Staand van links naar rechts:  Cea Weekhout, Bep van 
Essen, Helma Baars, 
Zittend van links naar rechts: Ineke Vincent (captain), Monique 
Cupido, Sandra Karagantcheff

Eind-
stand

Reserve 4e klasse W WP + 0 - PP+ PP-

1 Broekpolder 4 4 8 4 0 0 53 19

2 Rijswijkse 2 4 6 3 0 1 41 31

3 De Hooge Berg-
sche 3

4 4 2 0 2 37 35

4 Oude Maas 4 4 1 0 1 3 25 47

5 Zeegersloot 4 4 1 0 1 3 24 48

Eind-
stand

4e klasse W WP + 0 - PP+ PP-

1 Rijswijkse DSr1 4 8 4 0 0 68 4

2 Rozenstein 3 4 4 2 0 2 35 37

3 Spaarnwoude 1 4 3 1 1 2 26 46

3 Heemskerkse 2 4 3 1 1 2 21 51

5 Zaanse 1 4 2 1 0 3 30 42
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Dames Sr 2

Najaar 2006, de bijna traditionele oproep om je aan te mel-
den voor de competitie voor 2007 was er weer. Het aantal aan-
meldingen bleek duidelijk  lager dan van het lopende jaar, 
maar toch voldoende om twee Senioren Dames teams te vor-
men met reserves. Dat laatste is zeker van belang, dat hebben 
we ook nu weer ervaren. Het Dames Senioren 2- team bestond 
uit: Lidwien Vlek (de captain), Marianne Nieuwland, Doke 
van  Haaster, Ingrid Pijnakker, Ryan Vissers en Jos Niemans, 
met  de reserves: Els Harings en Rosa Mollet.  
De Dames Senioren 2 werden geplaatst in de 4e klasse poule 
M22. Een poule met tegenstanders, kortweg de “vijand” ge-
noemd, die van mooie banen komen en niet al te ver van de 
thuisbasis. 
In de eerste drie maanden van 2007 werd op zaterdag getraind 
op technische, mentale, strategische en tactische vaardighe-
den. Een oefenwedstrijd tegen onze senioren Dames 1 werd 
georganiseerd. Helaas liep die wedstrijd wat in het honderd, te 
weinig aanwezige tegenstanders (waren zij soms bang?). Ook 
de spelregels werden weer flink onder de aandacht gebracht, 
met dank aan Evelien van Tilburg. Het echt kennen van de 
regels, ook onder spanning, is van groot belang, dat leerde de 
praktijk weer! Wat zijn de regels als je de vlag  die je bewaakt, 
te laat uit de hole haalt en je tegenstander haar bal er tegen 
aan slaat en zegt “jouw fout” ?
Er werden duidelijke afspraken gemaakt. Nee, competitie spe-
len is  “geen vrijblijvende zaak, we gaan er met z’n allen voor 
om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten”, zo betoogde 
onze captain. Vervoer, voorspelen,  inzet van reserves, clubkle-
ding, de penningmeester, vicecaptain, alles werd geregeld.  De 
clubkleding was nog even een onderwerp van intensieve dis-
cussie. Nu eens een andere kleur werd betoogd, b.v. cyclaam 
rood met integraal gekleurd clublogo. Eindconclusie: we hou-
den het bij het vertrouwde blauw en geel en ons logo. Op de 
website van de Rijswijkse Golf / NGF competitie 2007 /  Team 
foto’s / is te zien dat er poules zijn die andere combinaties ge-
maakt hebben, o.a. Heren 6 en Dames 1.
Wij hebben een aantal maal voorgespeeld, wat zeker zijn voor-
delen heeft gehad maar ons helaas niet tot DE TOP heeft kun-
nen leiden. Wel gaf het ons een extra HOME MADE etentje 
en werd Els Harings  toegezongen met een “Lang zal ZIJ Le-
ven” want zij was die dag jarig.

De competitie dagen:
5 april de eerste competitie dag, naar Vlaardingen tegen Nieu-
wegein. Uitslag: Rijswijk 14 - 4
12 april waren wij gastvrouw.  
19 april naar Noordwijk, onze tegenstanders kwamen van 
Oude Maas. Uitslag: Rijswijk 7 - 11
26 april naar Rhoon tegen Broekpolder. Uitslag: Rijswijk 9 - 9
3 mei naar Houten tegen de Noordwijkse. Uitslag:   
Rijswijk 11 - 7 

De einduitslag: Oude Maas is de winnaar. Wij zijn als 2de  ge-
eindigd. Het  Noordwijkse team  zal  degraderen.  
De gastvrouwen van de Nieuwegeinse hebben op de laatste 
wedstrijddag alles prima geregeld. Een gezellig diner, vriende-
lijke woorden en een bloemetje voor de winnaars. Met als toe-
tje een “Senioren RAP”  die het Noordwijkse team ten gehore 
bracht. In één woord geweldig leuk. 
Op twee wedstrijddagen zijn er reserves ingezet en zij hebben 
het prima gedaan, met dank aan Els en Rosa.  
Over het weer is dit jaar “niets dan goeds”  te zeggen.  We teke-
nen er graag volgend jaar weer voor.  

Tot slot, tijdens deze competitie ronde werd er een HOLE in 
ONE geslagen op Broekpolder op hole 16 door een medespe-
ler van de Nieuwegeinse. Leuk om dat mee te maken.
Voor ons allen een geslaagde competitie. Met dank aan onze 
captain, onze reserve leden en mijn mede - competitoren. 

Jos Niemans

Teamfoto: Staand vlnr: Jos Niemans, Ryan Vissers,  
Doke van Haaster
Zittend vlnr: Ingrid Pijnakker, Marianne Nieuwland,  
Lidwien Vlek (captain)

Eind-
stand

4e klasse W WP + 0 - PP+ PP-

1 Oude Maas 2 4 8 4 0 0 51 21

2 Rijswijkse DSr2 4 5 2 1 1 41 31

3 Broekpolder 5 4 4 1 2 1 37 35

4 Nieuwegeinse 1 4 2 1 0 3 27 45

5 Noordwijkse 4 4 1 0 1 3 24 48
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Jeugd 1

Jeugd 1 speelde dit jaar in de op één na hoogste jeugdklasse. 
De eerste wedstrijd werd 12-0 winst tegen De Tongelreep op 
De Pan en het favoriete De Pan werd in de 2e competitiewed-
strijd knap op 6-6 gehouden.
Aansluitend op bovenstaand verslag van de eerste helft van de 
competitie, gedaan door voorzitter van de jeugdcommissie Pe-
ter Arkesteijn, volgt nu de ontknoping van onze spannende 
poule. 
Na een sterk en onverwacht gelijkspel tegen de Pan, hadden 
we (Floris, Remy, Jurgen en ik) een positief uitgangspunt voor 
de rest van de wedstrijden die nog moesten komen. De opgave 
waar we voor stonden was immers duidelijk. Alle wedstrijden 
moesten met grote cijfers gewonnen worden om de kampioen-
schaal in het zicht te houden. Het zou zwaar worden maar ab-
soluut niet onmogelijk. Om de beroemde woorden van top-
speler en –coach Sir Robert William “Bobby” Robson toe te 
passen: 
“I’m not saying it’s gonna be easy, I’m not gonna say that. But 
it can be done.”
Het was inderdaad mogelijk, hoewel we het niet helemaal in ei-
gen hand hadden. Zelfs als wij elke wedstrijd met 12-0 zouden 
winnen, was er nog kans dat de Pan ons op partijpunten zou 
kunnen verslaan. De eerstvolgende wedstrijd moest uitgevochten 
worden op De Tongelreep. Oude Maas zou onze tegenstander 
mogen spelen voor die dag en het beloofde een goede wedstrijd 
te worden. De Tongelreep lag er goed bij en de omstandighe-
den bestonden uit een vlekkeloze lucht en een brandende zon. 
Zonder ons beste spel te laten zien, wonnen Jurgen en ik redelijk 
makkelijk onze foursome dus de eerste twee punten waren bin-
nen. Helaas hadden Floris en Remy meer moeite met hun par-
tij, wat zorgde voor een 2-2 stand tijdens de lunch. De singles 
zouden allesbeslissend zijn. Floris en ik wonnen onze singles ge-
makkelijk dus het wachten was op onze twee teamgenoten die 
de punten onze kant op zouden moeten trekken. Jurgen werd als 
tweede single echter geplaagd door hooikoorts en enige onsporti-
viteit van z’n opponent dus zijn partij ging verloren. Enkele holes 
achter Jurgen vocht Remy een bloedstollend spannend gevecht 
met zijn tegenstander. Remy holede putts vanaf alle hoeken van 
de greens om in de wedstrijd te blijven wat uiteindelijk resulteer-
de in een misschien wel terechte half van de partij. Dit leverde 
een eindstand van 7-5 voor ons op, wat helaas zou betekenen dat 
het kampioenschap met nog één wedstrijd te spelen, eigenlijk 
al buiten bereik was geraakt omdat de Pan geen fouten maakten 
door met 12-0 hun partij te winnen. 
De laatste partij van de competitie werd gespeeld op Oude Maas. 
Voor ons een voordeel natuurlijk, omdat onze tegenstanders dit-
maal nog voor het ochtendgloren uit hun bed moesten en wij 
nog even konden genieten van de warmte van een deken en pas 
na het kraaien van de haan de deur achter ons dichttrokken. De 
wedstrijd was eigenlijk van weinig waarde voor ons omdat het te 
verwachten was dat de Pan die dag hun partij opnieuw zouden 

winnen en wij dus geen enkele kans meer hadden op de kampi-
oensschaal, tenzij we de joker zouden inzetten voor deze wed-
strijd. Aangezien we de joker al hadden verspeeld, hadden we 
geen andere keus dan onze morele plicht te vervullen en er toch 
voor de volle honderd procent tegenaan te gaan. We hadden im-
mers nog wel invloed op het degradatiegevecht dat nog lang niet 
beslist was in onze poule. Het bleek dat een overwinning van ons 
zou betekenen dat Oude Maas in onze poule zou blijven. Van 
alle kanten werden steekpenningen beloofd door spelers en be-
geleiders van Oude Maas als we de overwinning zouden veilig-
stellen. Alle omkoopschandalen achter ons latende, begonnen 
we aan de wedstrijd. De wedstrijd bleek weinig problemen voor 
ons te hebben en een 10-2 uitslag was het resultaat. Genoeg om 
Oude Maas te laten overwinteren in onze poule, maar bij lange 
na niet genoeg om aanspraak te maken op de titel. Felicitaties 
gaan uit naar de dames en één heer van De Pan die soeverein 
kampioen zijn geworden in onze poule. Helaas ging hun promo-
tiewedstrijd verloren dus de kans bestaat dat we ze volgende jaar 
weer tegenkomen. 
Terugkijken op de competitie levert een vreemd gevoel op. Bij 
een vergelijkend warenonderzoek onder de teams zou De Pan 
qua handicaps veruit het sterkste team moeten zijn (“slechtste” 
handicap was 2,9), maar dat bleek niet het geval te zijn, gezien 
de prestatie die wij tegen dat team hebben neergezet. We waren 
zo dicht bij de cup en promotiewedstrijden maar toch ook zo ver 
weg. Het komende jaar moet er dus nog harder getraind worden 
om Rijswijk eindelijk weer eens de 1e Klasse Jeugd in te schop-
pen. Als laatste wilde ik graag onze sponsor Herman Timmers 
nogmaals bedanken voor alles wat hij voor ons beschikbaar heeft 
gesteld. Tot volgend jaar!

Jesper van Dijk
 

Eind-
stand

Jeugd Open 2e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 De Pan 1 4 7 3 1 0 40 8

2 Rijswijkse 1 4 7 3 1 0 35 13

3 Oude Maas 2 4 2 1 0 3 17 31

4 Haverleij 1 4 2 1 0 3 17 31

5 De Tongelreep 1 4 2 1 0 3 11 37
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Jeugd 2

Het 2e jeugdteam van Rijswijk bestond dit jaar uit Alex van Dorp, 
Kenneth Baumeister, Ralph Urlus (captain) en Rob Rameswar. 
Wouter Zandee was bereid gevonden om in te vallen indien dat 
nodig was. En dat was inderdaad 1 maal nodig. Wouter, bedankt 
voor het invallen. Het team was dit jaar ingedeeld met Crom-
strijen 1, Oude Maas 5, Prise d’Eau 4 en Wouwse Plantage 4 en 
kwam uit in de 4e klasse van de Open Afdeling. Na wat proble-
men in de aanloopfase konden de spelers op de eerste competitie-
dag elkaar wat beter leren kennen. Kenneth en Robbie hadden al 
enkele jaren competitie gespeeld. Alex deed voor de tweede keer 
mee. Voor Ralph was het de eerste keer dat hij aan de competi-
tie mee deed. De jongens waren al snel aan elkaar gewend en dat 
werd in overwinningen uitgedrukt. Van Oude Maas, Prise d’Eau 
en de Wouwse Plantage werd gewonnen. Cromstrijen had ook 
van deze teams gewonnen, echter met een beter saldo. Het zou 
op de laatste competitiedag een zware opgave worden om van het 
team van Cromstrijen te winnen. Beide foursomes werden verlo-
ren. Er was nog een kleine kans dat de singles de overwinning zou 
brengen, maar helaas gingen onze jongens strijdend ten onder. 
Cromstrijen werd kampioen en dat werd, ook door onze jongens, 
uitbundig gevierd. Kenmerkend voor deze competitie was de 
goede sfeer en sportieve onderlinge verstandhouding tussen alle 
teams. Een openbaring, zonder de andere jongens tekort te doen, 
was het zeer goed gedegen en verzorgde spel van Alex van Dorp.  

Teamfoto: vlnr Alex van Dorp, Kenneth Baumeister, Ralph Urlus 
(captain), Robbie Rameswar 

Jeugd 3
 

CC: Helaas was de communicatie met de captain van dit team 
bedroevend; weggebleven van de Captains Evening zonder be-
richt, tijdens de competitie geen enkele uitslag ontvangen, geen 
competitieverslag ontvangen, geen foto ontvangen. Maar mis-
schien had dat iets te maken met het meerdere keren niet com-
pleet en niet op tijd aan de start verschijnen, of diskwalificatie 
van spelers.... ?
Een voorbeeld hoe het dus NIET moet..... Dit is onacceptabel en 
moet in de toekomst vermeden worden.

Tot Slot:
Al met al toch een succesvol jaar. Twee promoties en maar 
liefst 7 tweede plaatsen laat zien dat er meer in zit. 

Hierbij wil ik Joe bedanken voor de support die ik van hem 
heb mogen ontvangen tijdens mijn eerste jaar in functie. Ik 
heb veel van hem geleerd. Hij heeft mij van veel zaken op de 
hoogte gebracht, al heeft hij sommige gebeurtenissen niet kun-
nen voorzien.... ;-)

Ook de captains bedankt. De captains zijn de spil van de 
teams, hebben bepaalde taken waar niet te licht over gedacht 
moeten worden. Als ze nou allemaal na de wedstrijden de re-
sultaten zouden doorgeven.....

We hebben dit jaar ontzettend geluk gehad met het warme 
weer. Was een paar weken voor de competitiestart de baan nog 
nagenoeg onbespeelbaar, de plotselinge klimaatverandering 
zorgde ervoor dat de baan ten tijde van het eerste gastheer-
schap opgedroogd was en op wat GUR na er perfect bij lag. 
Hulde aan het team van greenkeepers en de Baancommissie. 
Ook complimenten aan Ronald Jansen en zijn team. Waren er 
vorig jaar nog wat bedenkingen aan de zijde van de bezoeken-
de teams, dit jaar heeft Ronald bewezen een prima invulling te 
kunnen geven aan het gastheerschap.

Wat gaat 2008 ons brengen? We zullen het zien...

Ruud de Jong, Competitiecoördinator

Eind-
stand

Jeugd Open 4e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Cromstrijen 1 4 8 4 0 0 46 2

2 Rijswijkse 2 4 6 3 0 1 26 12

3 Prise d’Eau 4 4 4 2 0 2 26 22

4 Wouwse Plan-
tage 4

4 2 1 0 3 13 35

5 Oude Maas 5 4 0 0 0 4 9 39

Eind-
stand

Jeugd Open 4e 
klasse

W WP + 0 - PP+ PP-

1 Noordwijkse 2 4 8 4 0 0 42 6

2 Kon. Haagsche 3 4 6 3 0 1 36 12

3 Kennemer 2 4 4 2 0 2 19 29

4 Rijswijkse 3 4 2 1 0 3 10 38

5 Broekpolder 2 4 0 0 0 4 13 35
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Dit jaar is het programma weer iets gewijzigd. We hebben al 
gemeld dat er in de golfweek niet meer gestreden wordt om de 
Zwanentrofee en de Boomgaartbeker. 
Er zijn nu wel 5 wedstrijden waar u introducés voor kunt uit-
nodigen.
Iedereen met EGA hcp of GVB kan meedoen. Spelers met 
een GVB spelen in de wedstrijd van exact hcp 36. Op dinsdag 
en donderdag echter spelen ook zij van max. hcp 24 voor de 
heren en max. hcp 30 voor de dames.
Omdat er meestal veel liefhebbers zijn voor de wedstrijden 
in de golfweek, hebben we besloten dat er 144 mensen mee 
kunnen doen aan een wedstrijd; dat betekent op iedere hole 
2 fl ights. 128 Deelnemers zou iets beter zijn voor de doorstro-
ming in de baan, maar dan kunnen er toch weer minder men-
sen meedoen. Daarom is het belangrijk dat u goed nadenkt 
welke wedstrijd uw 1e voorkeur heeft en welke de daarop vol-
gende zal zijn, als u aan meerdere wedstrijden meedoet.
Als er 144 deelnemers meedoen aan een wedstrijd, betekent 
dat, dat u zo nu en dan moet wachten op uw voorgangers. U 
kunt dan een gezellige babbel opzetten met uw fl ightgenoten 
of genieten van de mooie natuur en blijf natuurlijk vrolijk.

Alle dagen starten we om 13:00 uur op alle holes, dus een 
shotgun. Zorg ervoor dat u een uur van te voren aanwezig bent 
om uw kaart op te halen. Wie er een half uur van te voren nog 
niet is, kan mogelijk niet meer meedoen. Dan komen de reser-
vespelers namelijk aan bod.
Op de beide zaterdagen - Kraeyenburghbeker en Ganzentro-
fee - is de wedstrijdvorm four ball better ball. De gezamen-
lijk hcp van het team moet wel maximaal 66 zijn. Dus 
één van spelers moet minimaal een EGA hcp heb-
ben. Bij een teveel aan inschrijvers wordt deze re-
gels streng gehanteerd.
Dinsdag mogen de RGC dames een heer vra-
gen en donderdag de RGC heren een dame. 
De wedstrijdvorm is op die dagen mixed 
chapman Greensome, d.w.z. pas na de twee-
de slag wordt er gekozen met welke bal er 
wordt doorgespeeld. De dames spelen van 
hcp max. 30 en de heren hcp max. 24. 
Bij de Hazencup, texas scramble twee-
bal met voor het team als hcp 50% van 
de laagste, is het ’t spannendst als beide 
spelers bijna even sterk zijn. Dus vraag 
een even sterke partner om mee te spe-
len die dag.
Voor de AM-AM kunnen alleen leden 
inschrijven; het golfweekcomité deelt 
in om zo iedere fl ight ongeveer dezelfde 
sterkte te geven.

Omdat het golfweekcomité de gezelligheid vooropstelt in deze 
week, is er op de zaterdagen, dinsdag en donderdag tijdens het 
eten en daarna live muziek 
Aan de Golf Inn is gevaagd voor die dagen een lekker menu 
te serveren voor r 26,50. Zaterdag 8 september is er een BBQ 
(r 18,50)  als afsluiting. Maandag en vrijdag is er een dagscho-
tel voor r 12,50. 
De fl yer en het inschrijfformulier vindt u bijgesloten bij deze 
GreenVliet. Als u meerdere inschrijfformulieren nodig heeft, 
moet u kopieën maken . Maak ook altijd een kopie van het for-
mulier voor uw eigen archief! 
De reservering voor een handicart moet uzelf doen bij de cad-
diemaster. Het comité kijkt wie met wie in één  handicart wil 
rijden en deelt die beide spelers dan in eenzelfde fl ight in.
Inschrijven kan tot 1 augustus d.m.v het formulier. 
Wij hopen dat er veel deelnemers zullen zijn, ook voor de ac-
tiviteiten na de wedstrijd.

Henriëtte Hens
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2�Businessclub Commissie

Mededelingen

Website Bedrijfsleden
Op de website van de bedrijfsleden van de RGC worden na 
elke wedstrijd de winnaars en de foto’s van de BC-wedstrijden 
geplaatst.
Naast het wedstrijdprogramma en de clinic onder leiding van 
de weer geheel herstelde Phil Allen worden ook eventuele me-
dedelingen regelmatig geactualiseerd.
Dus bedrijfsleden: “Kijk regelmatig op de website www.rijs-
wijksegolf.nl en klik dan op de knop “Bedrijfsleden” en vervol-
gens aan de linkerkant nogmaals op “Bedrijfsleden RGC”. Het 
hele overzicht van informatie wordt dan zichtbaar.

Wedstrijdsponsoring
Een belangrijk deel van de wedstrijdsponsoring is reeds inge-
vuld. Leden die interesse hebben om de openstaande wedstrij-

den te sponsoren, verzoeken wij dit kenbaar te maken bij Bas 
Overwater of bij een van de leden van de BC-commissie. Voor 
een overzicht van de beschikbare sponsordata verwijzen we 
naar het actuele wedstrijdschema. De BC-commissie bedankt 
via deze weg alle sponsors hartelijk voor hun initiatief.

Gebruik BC-lounge
Bedrijfsleden kunnen indien gewenst gebruik maken van de 
BC-lounge voor het geven van  bedrijfspresentaties. Voor nade-
re informatie en beschikbaarheid verzoeken wij u contact op 
te nemen met Bas Overwater.

Challenge ook op bepaalde dinsdagmiddagen
Bedrijfsleden kunnen nu ook op de dinsdagmiddagen wanneer 
er geen BC-wedstrijden worden gespeeld vanaf 14.00 uur een 
challenge spelen met Phil Allen. Afstemmen en reserveren di-
rect met Phil Allen.

Wk Datum Tijd Wedstrijd Spelvorm Introducés Sponsor Q
14.07.07 - 02.09.07 schoolvakantie
30.07.07 - 17.08.07 bouwvakvakantie
Juli

27 03.07 14.00 Business to Business Texas Scramble 1
Rabobank Den Haag 
& omgeving 

28 10.07 14.00 Vrij spelen (bouwvak)

29 17.07 14.00 Openingswedstrijd
Shotgun Stableford met 
borrelsponsor Autoschade 
Service Nootdorp

1 SBMI Mazars Thekobur Q

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

Aug.
32 07.08 14.00 Vrij spelen (bouwvak)
33 14.08 14.00 Vrij spelen (bouwvak)

34 21.08 14.00 4e bedrijven competitie
Shotgun Stableford 
met borrelsponsor 
J. Th. Lansink Beheer

1 SBMI Mazars Thekobur Q

35 28.08 13.30 Sponsordag Op uitnodiging BV
Sept.

36 05.0� 14.00 Pro am PRO AM
37 11.0� 14.00 Vrij spelen
38 18.09 14.30 Business to business Shotgun pargame (+/-) 1 Thekobur & Duca Vine
3� 25.0� 14.00 2e bedrijvendag Shotgun FB/BB 1 BV

20.10.07 - 28.10.07 schoolvakantie
Okt.

40 02.10 14.00 Business to Business Vossenjacht 3/4 hcp 1 ?
41 0�.10 14.00 Vrij spelen
42 16.10 14.00 Herfstbokwedstrijd Foursome 1 Grolsch
43 23.10 14.00 Vrij spelen 

44 30.10 14.00 Slotwedstrijd Greensome 1
NieboerSchouten
Trust & Participaties
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BC-wedstrijdprogramma en opkomst bedrijfsleden  
tijdens BC-wedstrijden
De afgelopen maanden is de opkomst voor de georganiseer-
de en gesponsorde  BC-wedstrijden achteruit gelopen. Wat is 
daarvan de oorzaak?
Al doorpratend en evaluerend zijn wij er als BC-commissie 
niet helemaal uit gekomen.
Is de economie zo goed dat de spelende leden geen tijd c.q. 
geen prioriteit kunnen gegeven aan het golfen? Of, “worden 
er te veel BC-wedstrijden georganiseerd?” Steeds dezelfde be-
drijfsleden spelen mee tijdens de BC-wedstrijden en reser-
veren starttijden indien er geen wedstrijden worden georga-
niseerd. Aan gezelligheid ontbreekt het niet en dus zal het 
wellicht een tijdelijk trend zijn. De BC-commissie hoopt dat 
meer BC-leden in de komende maanden de tijd vinden om 
op een aantal BC-wedstrijden in te schrijven, zie hieronder 
het wedstrijdprogramma. Indien er vragen en/of speciale ver-
zoeken zijn, dan wel indien leden opmerkingen hebben over 
het wedstrijdschema horen wij als BC-commissie graag wat er 
leeft, zodat wij daar op gepaste wijze op kunnen reageren.

Procedure inschrijving wedstrijden
Tien dagen voorafgaand aan de wedstrijd wordt per e-mail  
de uitnodiging met het inschrijfformulier voor de wedstrijd  
en diner verstuurd aan alle spelende leden van de Busines-
sclub. Tot 16.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de wed-
strijddag 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 sturen aan  
caddiemaster@rijswijksegolf.nl.
De caddiemasters zullen per e-mail vervolgens alle BC-leden 
de namen bevestigen die hebben ingeschreven.

Starttijden BC-wedstrijden
Naar aanleiding van aantal verzoeken van bedrijfsleden is de 
starttijd van de BC-wedstrijden op de dinsdagmiddagen dit jaar 
gewijzigd naar 14.30 uur. Nu zijn er ook een aantal bedrijfsle-
den die dit toch te laat vinden. Omdat er al afspraken aan het 
begin van dit seizoen zijn gemaakt met de damescommissie 
heeft de BC-commissie getracht in overleg met de damescom-
missie een aantal wedstrijden weer te laten starten op 14.00 
uur om zo toch zoveel mogelijk tegemoet te komen aan alle 
wensen en behoeften van alle bedrijfsleden. 
Dus een aantal keren starten wij om 14.00 uur en een aantal 
wedstrijden om 14.30 uur. 
Kijk dus per wedstrijd telkens goed naar de ontvangst c.q. start-
tijd. Alle BC-wedstrijden starten overigens, nu de BC-lounge is 
verbouwd, vanuit de BC-lounge.

Nieuwe “Bedrijvencompetitie” Businessclub
Zoals eerder al aangegeven heeft de BC-commissie een nieu-
we competitie ingevoerd namelijk de `bedrijvencompetitie`. 

Dit is bedoeld om vooral ook de bedrijven en de bedrijfsna-
men meer onder de aandacht te brengen in plaats van alleen 
maar de playing members van de bedrijven.
De spelregels staan op de website van de bedrijfsleden.
De sponsors van deze “Bedrijvencompetitie” zijn Mazars - 
Nike van Nuland, Thekobur  - Paul Toussaint en Sturrus Busi-
ness Management International B.V. - Ron Sturrus. Deze 
sponsors zullen de dagprijzen verzorgen, de koffie en cake tij-
dens de ontvangst, een drankje door de baan tijdens de wed-
strijd en natuurlijk de interessante prijzen voor het eind-
klassement. Ook is er telkens een “borrelsponsor”, de eerste 
wedstrijd was dat “Hoogduijn Sign Studio”, de tweede wed-
strijd is “Franco-Canadian Holland” de borrelsponsor, de der-
de wedstrijd “Autoschade Service Nootdorp” en de vierde en 
laatste wedstrijd zal gesponsord worden door J.Th. Lansink Be-
heer. Op dit moment doen er 38 bedrijven mee aan de compe-
titie en zoals bekend gelden straks de drie beste scores van de 
vier wedstrijden.

Wedstrijdverslag  10 april Openingswedstrijd BC
Op 10 april is het golfseizoen voor de bedrijfsleden geopend 
met een Texas Scramble-wedstrijd.
Gelijk met de opening van het golfseizoen werd ook de gere-
noveerde Businesslounge officieel in gebruik genomen. Op 
een paar wandversieringen na en nog een klein aantal rest- 
en verbeterpuntjes is het allemaal goed bevallen, de ruimte is 
mooi, warm en groot genoeg, ook wanneer we eventueel geen 
gebruik kunnen maken van het terras. Ronald Jansen had veel 
meer ruimte en middelen om ons te bedienen en was ook te-
vreden. De reacties van de aanwezige bedrijfsleden waren 
doorgaans zeer positief.

Na de wedstrijd bedankte de voorzitter van de BC, Joop van 
Essen, vooral Ben Oosterheert en Marc de Vries die gezamen-
lijk de snelle renovatie van de BC-lounge mogelijk hebben ge-
maakt. Ook bedankte de voorzitter Jan  en Ria de Bruin, die 
zich bereid hebben verklaard om dit seizoen de ontvangst van 
de bedrijfsleden en de kaartuitgifte voor hun rekening te ne-
men tijdens de BC-wedstrijden. Hiermee ontlasten Jan en Ria 
de leden van de BC-commissie die ook ingedeeld staan om de 
bedrijfsleden te ontvangen aan de wedstrijdtafel.  

Na Joop nam Ben Oosterheert even het woord en wilde op 
zijn beurt een aantal bedrijfleden bedanken die tegen speci-
ale tarieven de renovatie mogelijk hebben gemaakt. Ben was 
ook blij te merken dat de Businessclub in een goede richting 
aan het bewegen is en dat de verbouwde Businesslounge daar 
ook weer een bijdrage aan kan leveren. Ook wordt door het be-
stuur van de RGC de Businessclub als zeer waardevol gezien 
en zij hoopt met de nieuwe BC-commissie de reeds goed inge-
slagen weg verder te vervolgen. Het aantal bedrijfsleden kan en 
moet weer naar het aantal van 150. Een mooie commerciële 
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uitdaging voor m.n. de nieuwe manager Bas Overwater die Jan 
de Bruin ondersteunde met de verwerking van de kaarten met 
de computer en uiteindelijk de prijsuitreiking verzorgde.

Prijswinnaars 10 april Texas Scramble
1e prijs:  netto score van 55 en beste bruto van 72 slagen: 
 J.J. van Dalsem en H.L. van Schie 
2e prijs:  netto score van 61 slagen; P. ten Dijke en  

T. Vollebrecht (betere bruto score)
3e prijs:  netto score van 61 slagen: C. Klarhols en  

J.Th. Lansink
Longest drive dames: Ria de Bruin
Longest drive heren: Ted Krouwer
Neary op hole 12: Joop van Essen

Na de prijsuitreiking begon voor ca. 35 bedrijfsleden het diner 
om 20.00 uur in de Golf Inn, waar Ronald een lekker tweegan-
gen diner had klaargemaakt met koffie en chocola toe. 
Al met al een goede start van het golfseizoen 2007 met droog 
weer en een temperatuur van 18 graden C en windkracht 5.

Wedstrijdverslag 24 april Business to Business
De wedstrijd werd gesponsord door “Priva”
Prijswinnaars 24.04.07 Vossenjacht met als de vos Neil Moran
De eerste prijs ging met een teamtotaal van +6 naar het team 
van:
-  “Paul Hoogduijn Lijstenmakerij & Kunsthandel”, bestaande 

uit Paul Hoogduijn en gastspeler H. Koster.

Wedstrijdverslag 8 mei eerste wedstrijd “Bedrijvencompetitie”
Op 8 mei stond de eerste van de vier wedstrijden van bedrij-
vencompetitie gepland.
Een competitie die gesponsord wordt door
Mazars - Nike van Nuland, Thekobur  - Paul Toussaint; en 

Sturrus Business Management International B.V. - Ron Sturrus. 
De dagsponsor was “Hoogduijn Sign Studio”, die de borrel 
heeft aangeboden.

De weersomstandigheden waren lastig: het waaide heel erg en 
er was dreiging van regen en storm, toch hadden 25 bedrijven 
zich gemeld voor deze eerste wedstrijd.
Onder deze moeilijke omstandigheden en de 0,75 hcp-verre-
kening werden er toch uitstekende resultaten geboekt. De tus-
senstand van deze competitie vindt u op een aparte pagina  
op onze website, deze zal telkens worden geactualiseerd, net 
zoals trouwens de handicap van de spelende bedrijfsleden  
(pm = playing member).

De dagprijzen, welke bestonden uit een mooie mand met 
heerlijke wijnen werden uitgereikt door Nike van Nuland van 
medesponsor Mazars en gingen naar:
-  Carin Toussaint spelend voor het team van Thekobur voor 

de Longest drive dames op hole 15;
-  Ted Krouwer voor het team van Baja Constructies voor de 

longest drive heren op hole 15;
-  Anneke Hoogduijn namens Hoogduijn Sign Studio voor de 

neary op hole 12.

De tweede prijs met een totaal van 58 stableford-punten ging 
naar het team van:
-  Franco-Canadian Holland, bestaande uit Eric Retel  

(hcp 23,4) en gastspeler Jeroen Haard (hcp 26,4).

De eerste prijs met een teamtotaal van 62 stableford- punten 
en nu leider van het klassement ging naar het team van:
-  Z-Tiles, bestaande uit Maurice Korrubel (hcp 18,5) en zijn 

gast Theo van Bemmel (hcp 23,6). 

Alle prijswinnaars van links naar rechts: C. Klarhols, H.L. van 
Schie, J.Th. Lansink, J.J. van Dalsem, P. ten Dijke, Ria de Bruin, 
Joop van Essen en Ted Krouwer.

Prijswinnaars van links naar rechts Jeroen, Anneke, Nike, Eric, 
Maurice, Carin, Theo en Ted.
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Wedstrijdverslag  15 mei “1e Bedrijvendag”
Op 15 mei stond de eerste van de twee wedstrijden van bedrij-
vencompetitie gepland.
Een wedstrijddag die georganiseerd is door de BV van de Rijs-
wijkse Golfclub.
Met diverse lekkernijen, op hole 1 de heerlijke asperges, 
ham en witte wijn aan een mooi gedekte tafel , op hole 5 een 
vruchtenbowl, op hole 10 een warme loempia en drankje naar 
keuze en op hole 15 een broodje tonijnsalade was het een zeer 
goed georganiseerde dag. De weersvooruitzichten waren rede-
lijk, aan het einde middag waren regenbuien voorspeld maar 
die bleven uit, en zo hadden alle 10 flights een veelal zonnige 
en droge wedstrijdmiddag.

De shotgun-wedstrijd begon om 14.30 uur en de wedstrijd-
vorm was “fourball betterbal – stableford” m.a.w. een flight 
van 4 personen, waarin twee teams de beste stableford-score 
moesten noteren met een 0,75 hcp-verrekening.

De prijzen werden uitgereikt door Ron Sturrus en gingen naar:
-  Anneke Hoogduijn namens Hoogduijn Sign Studio voor de 

longest drive dames op hole 2;
-  Ton  v/d Meer voor het team van Priva voor de longest drive 

heren op hole 2;
-  Bob Timmermans namens Meeús voor de neary op hole 16.

De tweede prijs met een totaal van 40 stableford-punten ging 
naar het team van:
-  Restaurant Lounge van der Dussen, bestaande uit Bc-lid 

Hans de Bruin en gastspeler J. van Zwieteren..

De eerste prijs met een teamtotaal ook van 40 stableford- pun-
ten en winnaar omdat de totale hcp lager was:
-  Autoschade Service Nootdorp, bestaande uit Bc-lid Martin 

van Vreden en gastspeler N. Vletter.

De tweede bedrijvendag van dit seizoen staat gepland op 25 
september.

Wedstrijdverslag  22 mei “Members to Business”
Op 22 mei is een wedstrijd `Members-to-Business” gespeeld. 
Het aantal flights viel tegen, maar de gezelligheid was er niet 
minder om. De wedstrijd werd gesponsord door Ronald Jansen 
van de Golf Inn en ook door de BV van de RGC.

De wedstrijd begon om 14.00 uur en er werd achter elkaar ge-
start op hole 1 en hole 10.
De wedstrijdvorm was “Texas Scramble” m.a.w. een flight van 
4 personen, waarin twee teams telkens beide de beste bal kon-
den spelen.

De prijzen werden uitgereikt door Brune Verkade en gingen naar: 
-  Tanja Verkade, verenigingslid, namens JCS Beheer voor de 

longest drive dames op hole 6;
-  Oscar Pronk, verenigingslid, voor het team van Agro Advies-

buro voor de longest drive heren op hole 6;
-  Friso Wories, bedrijfslid namens VEGA Projects voor de ne-

ary op hole 16.

De eerste prijs met een netto teamscore van 60 slagen en een 
team hcp van 16 ging naar:
- de Rabo bank, bestaande uit Bc-lid  Nico Arkesteijn en ver-
enigingslid Peter Bijlstra.

Wedstrijdverslag  29.05.07 Business to Business
Wedstrijdsponsor was dit keer Hans de Bruin van “Restaurant 
Lounge van der Dussen”. Na de wedstrijd was het diner in het 
restaurant van Hans in Delft en hebben we daar genoten van 
een heerlijk en gezellig diner.
De wedstrijd begon om 14.00 uur en de wedstrijdvorm was 
“Shotgun-pargame (+/-)” m.a.w. een flight van 4 personen, 
waarin twee teams samen beter moesten scoren dan de par van 
de baan met een 0,75 hcp-verrekening.

Prijswinnaars van links naar rechts de heer N. Vletter, Martin 
van Vreden, Bob Timmermans, de heer J. van Zwieteren,  Anneke 
Hoogduijn, Hans de Bruin en en Ton v/d Meer.
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De prijzen werden uitgereikt door Hans de Bruin en 
gingen naar:
-  JokeWanders namens  Hoogduijn Sign Studio voor de 

longest drive dames op hole 17;
-  Bob Timmermans voor het team van Meeús voor de longest 

drive heren op hole 17;
-  Folkert Wijnstra namens Architectenburo Oosterheert voor 

de neary op hole 9.

De tweede prijs met een score van +2 ging naar het team van:
-  Meeús, bestaande uit Bob Timmermans en gastspeelster In-

eke Timmermans.

De eerste prijs met een teamtotaal +3 ging naar het team van:
-  Nilsco, bestaande uit John Dekker en gastspeler Michel van 

Haren.

Wedstrijdverslag  5 juni de tweede wedstrijd van de 
“Bedrijvencompetitie”
Op 5 juni stond de tweede van de vier wedstrijden van bedrij-
vencompetitie gepland.
Een competitie die gesponsord wordt door: Mazars - Nike van 
Nuland, Thekobur  - Paul Toussaint; en Sturrus Business Ma-
nagement International B.V. - Ron Sturrus. 
De dagsponsor was “Franco-Canadian Holland”, die de borrel 
heeft aangeboden.

De dagprijzen, welke weer bestonden uit een mooie mand met 
heerlijke wijnen werden uitgereikt door Ron Sturrus van me-
desponsor SBMI en gingen naar:
-  Nike van Nuland spelend voor het team van Mazars voor de 

Longest drive dames op hole 18
-  J.P. de Haard voor het team van Franco-Canadian Holland 

voor de longest drive heren op hole 18;
-  Paul ten Dijke namens PTD Management voor de neary op 

hole 12.

De tweede prijs met een teamtotaal van 70 stableford-punten 
ging naar het team 2 van:
-  Franco-Canadian Holland, bestaande uit Theo Kulsdom 

(hcp 8,7) en gastspeler M. van Heusden (hcp 28,0).

De eerste prijs met een teamtotaal van 73 stableford- punten 
ging naar het eerste team van:
-  Franco-Canadian Holland, bestaande uit Eric Retel (hcp 

23,4) en zijn gast J.P. de Haard (hcp 26,4). 

Prijswinnaars van links naar rechts de heer Friso Wories, Brune 
Verkade, Oscar Pronk, Nico Arkesteijn, Tanja Verkade en Peter 
Bijlstra.

Prijswinnaars van links naar rechts J.P. de Haard, Erik Retel,
M. van Heusden, Paul ten Dijke, Nike van Nuland en Theo van 
Kulsdom.



De stand in de “Bedrijvencompetitie” na twee wedstrijden is:

  1e 2e 3e 4e  na 2 wdstr.

Plaats NAAM BEDRIJF 8 MEI 5 JUNI 17 JULI 21 AUG Totaal

      

1 Franco-Canadian Holland  58 60   118

 pm: Eric Retel  23,4     

2 Verkaart 51 57   108

 pm: Patrick vd Wilk  30,0     

3 Tropichouse 56 51   107

 pm: Nico van Velzen  28,3     

4 Levade 55 50   105

 pm: Fred Boes  21,2     

5 Nilsco 57 48   105

 pm: John Dekker  24,6     

6 Degenaar glas- en gevelonderhoud 48 53   101

 pm: Jan Degenaar  24,7     

7 Dalsem Vastgoed  48 52   100

 pm: Jan Dalsem  23,5     

8 Franco-Canadian Holland 2 43 52   95

 pm: Theo Kulsdom  8,6     

9 Autoschade Service Nootdorp 42 52   94

 pm: Martin van Vreden  36,0     

10 SBMI 48 45   93

 pm: Ron Sturrus  14,5     

11 Rabobank Den Haag eo 47 45   92

 pm: Volkert Veldhoven  36,0     

12 Hoogduijn Sign Studio 50 39   89

 pm: Anneke Hoogduijn-Visseren  34,0     

13 JCS Beheer 43 46   89

 pm: Brune Verkade  17,6     

14 Thekobur 45 33   78

 pm: Paul Thoussaint  29,4     

15 Z-Tiles 62    62

 pm: Maurice Korrubel  18,5     

16 SBMI - Certifi ed Eyes  55   55

 pm: Koos Coelman 30,0     

17 Baja Constructies 51    51

 pm: Ted Krouwer 10     

18 Veer Palthe Voute  48   48

 pm: J.A. van Ketwich Verschuur   18,5     

19 Qubit - PPMG 48    48

 pm: Wim van ‘t Hooft  19,9     

20 Wolter & Dros TBI Techniek  43   43

 pm: J.P. Sosef   36,0     

21 PTD Management  42   42

 pm: Paul ten Dijke   14,5     

22 First Capital Asset Managers  42   42

 pm: P.J. Albrecht  27,0     

23 Meeuws  41   41

 pm: Bob Timmermans  13,6     

24 Priva 40    40

 pm: Jan Prins  29,4     

25 Crepa Reyners  39   39

 pm: Y.J. Morsink   18,6     

26 JDB Holding 39    39

 pm: Jan de Bruijn  30,6     

27 Docters Van Leeuwen  39   39

 pm: F. Hofma  36,0     

28 WICO Bouw  37   37

 pm. W.N. van der Voort  33,2     

29 Mazars  37   37

 pm. Nike van Nuland  23,9     

30 ICTee  32   32

 pm: A. Massaar   22,3     

31 Timmermans & Kalmijn  32   32

 pm: P.D. Timmermans   19,7     

32 Fortis Retail Den Haag 31    31

 pm: Edwin Beijersbergen  20,5     

33 Mazars 2  26   26

 pm. Maurice Evers 36,0     

34 EFDECE Software 25    25

 pm: Louis van Os  32,0     

35 Basement Project Development 18    18

 pm: Michon van der Salm  28,0     

36 Hoogduijn Lijstenmakerij Kunsthandel 18    18

 pm: Paul Hoogduijn  22,0     

37 KWx 18    18

 pm: Joop van Essen  22,4     

38 Restaurant Lounge van der Dussen  18   18

 pm: Hans de Bruin  17,4     
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Eric Retel is uw aanspreekpunt bij 
Franco-Canadian Holland, lid van 
de business club van RGC en vertelt 
u in onderstaand artikel wat meer 
over het bedrijf.

Ik ben Franco-Canadian Holland gestart 
nadat mijn broer die in China woont en 
aandeelhouder bij de fabriek in China is 
mij heeft gevraagd of ik niet een kantoor 
in Nederland wilde beginnen om de pro-
ducten van de fabriek hier in Nederland 
en omliggende landen te verkopen.  Dit 
idee leek mij toen wel wat en zo 
ben ik begonnen met dit bedrijf.  
De naam die ik gebruik is van de 
het Chinese bedrijf Franco-Ca-
nadian It. Corp. Ltd. Franco-Ca-
nadian Holland is een deel van 
de eerder genoemde grote on-
derneming.  Dit bedrijf run ik 
nu al 15 jaar en met groot suc-
ces.  

Na de eerste jaren waarin je het 
bedrijf op de rails zet en de za-
ken telkens beter gaan lopen, 
krijg je ook wat meer ruimte 
en tijd voor andere zaken.  Zo 
kwam ik via een klant in En-
geland voor het eerst in aanra-
king met de golfsport.  Zoals bij 
de meeste het geval is: als je eenmaal 
een keer hebt gegolfd,  dan kom je er ei-
genlijk niet meer vanaf. Zeker als je de 
eerste keer het spel in Engeland speelt.  
Het is gewoon een kick als je de bal in 
een paar mooie slagen de hole in put.  
De rust die het spel geeft en toch ook 
de spanning en de variatie van het spel. 
Elke hole, hoe vaak je hem speelt, is 
toch iedere keer weer anders. Aangezien 
je nooit op de zelfde plek ligt als de keer 
ervoor.  Na een aantal jaren als witte 
GVB-er te hebben gegolfd op de omlig-
gende banen kom je erachter dat je toch 

vaker speelt dan je denkt en het mis-
schien wel verstandig is om bij een van 
de banen lid te worden.  Zo is de keus 
gevallen op Rijswijk.
Een leuke en uitdagende baan.  Als je 
dan een bedrijf hebt is het natuurlijk het 
makkelijkst om bedrijfl id te worden van 
de RGC.  In het begin speel je af en toe 
een wedstrijd mee maar de laatste an-
der half jaar spelen we steeds vaker mee.  
Het is leuk om met andere bedrijfsleden 
in contact te komen tijdens een golfwed-
strijd.  Je leert de mensen beter kennen 

en komt het vaker voor dat je ook op an-
dere dagen met deze personen afspreekt 
om een rondje te lopen. Zo hebben we 
nu besloten, doordat je de personen van 
de verschillende bedrijven beter leert 
kennen, om dit seizoen weer net als vorig 
seizoen een wedstrijd te sponsoren. Dit 
jaar doen we het samen met een ander 
bedrijf Autoschade Service Nootdorp. 
We proberen er een leuke dag van te ma-
ken, maar dat kan alleen als de belang-
stelling van de andere bedrijven groot 
is.  Dus als er veel deelnemers zijn.  Hier 
hopen en rekenen we wel op..

Franco-Canadian Holland is leverancier 
van relatiegeschenken en promotionele 
artikelen van metaal en zacht-pvc. In de 
eigen fabriek in China maakt Franco-Ca-
nadian voor haar klanten een product op 
maat. Op basis van een idee, een logo, 
de huisstijl van de klant zoekt het bedrijf 
samen met de klant naar het meest pas-
sende artikel. Daarbij staan kwaliteit, ori-
ginaliteit en service voorop. Adviseren en 
helpen bij het uitwerken van ideeën en 
wensen van de klant is een belangrijke 
service die het bedrijf biedt. 

Een specialiteit van het be-
drijf is de pin: een speldje 
voor op uw revers of petje. 
Wereldwijd zijn pins een 
veelgebruikt artikel. Bij jubi-
lea, als herkenningsteken bij 
een congres, als herinnering, 
als reclameartikel: de pin 
wordt voor talloze doelein-
den gebruikt.
Andere producten die ze le-
veren zijn: sleutelhangers, 
magneten, hangers voor rits-
sluitingen, bagagelabels, tex-
tiellabels, fotolijstjes, fl es-
opener, bekers, haarbanden, 
haarspelden, dasspelden, 
boekenleggers, barmatten, 
computermuizen, emble-

men, klokken, manchetknopen, armban-
den en nog veel meer...
Franco-Canadian is meer dan thuis in de 
bonte wereld van premiums. Het bedrijf 
kan haar klanten dan ook uitstekend ad-
viseren op het gebied van relatiegeschen-
ken en promotionele artikelen. Of het nu 
gaat om een paraplu’s, kleding of tassen. 
Pins in alle soorten en maten en in ver-
schillende kwaliteiten. Sleutelhangers, 
dasspelden, manchetknopen.

Franco-Canadian Holland is zoals ge-
zegd gespecialiseerd in pins en sleutel-

FRANCO-CANADIAN
HOLLAND
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hangers. Het motto van het bedrijf is dan 
ook niet zo vreemd: “U verzint het, wij 
kunnen het maken en leveren”. In de 
eigen fabriek in China vervaardigt het 
bedrijf de meest uiteenlopende pins en 
sleutelhangers. Materialen die men ge-
bruikt zijn metaal, emaille en zacht pvc. 
Op basis van ideeën van de klant denken 
ze mee bij het maken van het ontwerp. 
Op de website vindt u een overzicht van 
het assortiment. Behalve dat Franco-Ca-
nadian Holland een groot assortiment 

premiums en relatiegeschenken in de 
collectie heeft, denken zij graag met de 
klant mee als het gaat om het zoeken 
naar nieuwe creatieve items. Geïnteres-
seerden moeten dan ook zeker contact 
met hen opnemen.

U vindt  Franco-Canadian Holland aan 
de Blauwe Reigersingel 91, 2496 HB in 
Den Haag of surft u naar www.franco-
canadian.nl of stuurt u een email naar 
info@franco-canadian.nl.
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OOp maandag 28 mei, Tweede Pinksterdag, organiseerde de 
wedstrijdcommissie de jaarlijkse Handicartclubwedstrijd. 
Het leek mooi weer, maar na twee uur spelen begon het he-
laas te regenen, niet hard - wel gestaag, en dat bleef zo.  Ge-
lukkig waaide het niet. Helaas vonden enkele teams dat ze 
te nat werden en gaven de strijd tegen de elementen op. De 
meerderheid bleef echter doorbikkelen. 
76 deelnemers gingen de strijd aan met “Four Ball Better 
Ball”, met 90% handicap-verrekening. De door de Stichting 
Handicart aangeboden logo golfbal werd als ‘collectors item’ 
in dank aangenomen. Onderweg kregen we een versnape-
ring, aangeboden door de evenementencommissie, waarvoor 
onze hartelijke dank.

Toen alle deelnemers binnen waren bleek dat vier teams wa-
ren geëindigd met 41  stableford- punten. Hiervan hadden 
twee teams 20 stf punten op de tweede negen, en twee teams 
respectievelijk 18 en 16 stf punten. De laatste zes gaf weder-
om een gelijke stand aan: 14 stf punten, dus  bepaalden de 
laatste drie holes (9 om 6) de uitslag. Deze was uiteindelijk 
als volgt: 

Wisselbeker en 1e prijs: Cor en Wil Onstwedder, 
2e prijs: Johnny en Henk Rameswar, 
3e prijs: Alex Jackson en Bob Davis
4e prijs: Mirjam en Frits Jaspers.

Zoals bekend gaat het winnende team naar de regiofinale 
die als greensome op woensdag 26 september 2007 wordt 
gespeeld op GC Broekpolder. Het winnende team daarvan 
neemt deel aan  de landelijke finale op donderdag 18 okto-
ber 2007 op GC Anderstein. Wij wensen Cor en Wil succes 
bij de regiofinale; zij hebben ervaring want zij speelden als 
vervangend team ook in 2006 al mee. Cor won toen de ne-
ary, maar als team kwamen zij een paar punten te kort voor 
deelname aan de finale.

Graag wil ik de wedstrijdcommissie bedanken voor de voor-
treffelijke organisatie; dankzij de geavanceerde manier van 
werken door deze commissie hoefden wij niet lang te wach-
ten op de uitslag. Alle deelnemers bedanken wij voor hun 
donatie ten behoeve van de Stichting Vrienden van Handi-
cart. Uit handen van de Wedstrijdcommissie mocht ik  
3 621,00 in ontvangst nemen, wat ik in dank aanvaardde en 
uiteraard onmiddellijk heb overge-
maakt naar de Stichting Vrienden 
van Handicart. Dankzij uw vrijgevig-
heid beschikt onze club nu over zes 
handicarts. 
De herencommissie, de damescom-
missie en de seniorencommissie hou-
den ook dit jaar een eigen wedstrijd 
ten behoeve van de Stichting Vrien-
den van Handicart.  In het wedstrijd-
boekje staan de data hiervoor.

Mocht u na lezing van dit verslag op het idee komen ook do-
nateur te worden van de Stichting Vrienden van Handicart: te-
genover het bulletinbord in de gang van ons clubgebouw en 
in het informatierek bij de caddiemaster ligt de folder “Keep 
golfers rolling”; hieraan is een antwoordkaart toegevoegd waar-
mee u zich kunt aanmelden als donateur van de Stichting 
Vrienden van Handicart. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Namens de Handicartcommissie, 
Liesbeth Polman, clubconsul 

Handicart clubwedstrijd

Paaswedstrijd 
� april 2007 
Tijdens een schitterende Tweede Paasdag kwa-
men ruim 100 leden naar Rijswijk om de tra-
dionele Paasscramble te spelen. In flights van 4 
personen wordt deze wedstrijd elk jaar met Pasen 
gespeeld.  De Evenementencommissie droeg ook 
haar steentje bij door een lekkere paasverrassing 
uit te delen. Het was een leuke wedstrijd onder 
goede omstandigheden zo vroeg in het seizoen.

Namens de wedstrijdcommissie,
Caroline van der Sluys
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Foto-impressie van de Algemene Leden- en 

Certifi caathoudervergadering op 18 juni 2007 

Meer informatie in de volgende GreenVliet!
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D e  b i n n e n h u i s a d v i s e u r s  v a n  S m i t s  k o m e n  o o k  b i j  u  t h u i s

15% korting

Estilo

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

www.totaalwonen.nl

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

Deze aktie loopt t/m 30 oktober 2007.

Alle kwaliteiten en in elke kleur
op de Jori-modellen Metropole, Glove en Estilo

Metropole

BRILLEN ZONNEBRILLEN CONTACTLENZEN
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Oog voor kwaliteit

Bij Van der Leeuw aan de Koornmarkt / hoek Oude

Langendijk in Delft is kijken plezierig en er goed uitzien.

Van der Leeuw staat voor alles wat u zich kunt wensen voor

uw ogen. De producten en services zijn van de allerhoogste

kwaliteit. Elke productgroep heeft zijn eigen afdeling en team

van specialisten. Kom gerust eens langs in onze winkel.

➜ Oude Langendijk 1 • Delft

➜ [015] 214 0880

➜ www.vanderleeuwoptiek.nl
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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 070-338 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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Paaswedstrijd 9 april

Derde prijs: Arnoud van Tilburg  (netto 64 slagen)
 Sander Verhoeckx
 Jan Feitsma
 Jeffrey Wijnen Riems
Tweede prijs: Peter Matthee (netto 63 slagen)
 Hans Krul
 Marlies Krul
 Caroline van der Sluys
Eerste prijs: Ramon Maduro (netto 60 slagen)
 Gerben Brouwer
 Roy van den Berg
 René de Goey
  

Damescommissie uitslagen april 2007 

10 april 2007 Lepeltjeswedstrijd no. 1 strokeplay
1. Lucia Kozmova netto 71 
2. Greta Biersteker netto 72
3. Henriëtte Hens netto 72 
Longest drive hcp 0-25  Greta Biersteker
Longest drive hcp 25-45 Lucia Kozmova
Neary: hole 5 Ryan Vissers en hole 9 Will Korsen

17 april Q wedstrijd no. 1 stableford
1.  Jeanine Klopper     39 punten 
2.  Jennifer Leunissen  37 punten (9:18) 
3.  Cocky Laverman    37 punten (9:14) 
Longest drive hcp 0-25   Cocky Hofstra
Longest drive hcp 25-45  Marianne van Os
Neary ( 2 holes) Jeanette Sinjorgo en Monique Cupido 

24 april Oranjebalwedsrijd Teamwedstrijd 
1.  Katharina van Rijn, Jeanne van Maren 

en Fem Wiener 42 punten
2.  Henny Boerman, Mirjam Jaspers 

en Nellie Broekman 40 punten

Individuele wedstrijd
3.  Els Harings 38 punten 
4.  Joke van Duijn  37 punten
5. Pascala Drenth 36 punten

Damescommissie uitslagen mei 2007

1 mei 2007 Lepeltjeswedstrijd Q Strokeplay 
1. Doke van Haaster 70 strokes netto 
2. Henriëtte Hens 71 strokes netto 
3. Joke van Duijn  72 strokes netto hcp 28 
4. Cock v.d. Valk 72 strokes netto hcp 32   
Longest drive 0-25 Wendela Holst 
Longest Drive 25-45 Jennifer Leunissen 
Neary hole 5  niemand  
Neary hole 12 Hanneke Janssen
   

8 mei 2007 Vossenjacht  
1. Hannie Benjert en Joke van Duyn + 5 
2. Monique Cupido en Rosa Mollet 0 
3. Pascale Drenth en Tonny Samwell 0 

15 mei Q wedstrijd stableford CSA +1
1.  Mirjam Jaspers  39 stablefordpunten 
2.  Els Harings  37 stablefordpunten 
3.  Fieke van Geest  36 stablefordpunten 
4.  Pascala Drenth  36 stablefordpunten 
Neary hole 9: Anneke van Besouw       
Neary hole 16: Fieke van Geest  
Longest drive  0-25 Dymphie Sikkes    
Longest drive 25-45 Hanneke Jansen   

29 mei Texas Scramble tweebal strokeplay
1. Cea Weekhout en Ingrid Pijnakker netto 62   
2.  Sandra Karagantcheff en Ineke Vincent netto 65
3.  Jeanine Klopper en Anneke van Besouw netto 67 
4.  Joke van Geest en Tineke v.d. Hoek netto 67 

Uitslag Koninginnedagwedstrijd
1. Sandra & Sasha Karagantcheff, Ineke & Ferd Vincent 
 65 bruto / 62 netto
2.  Vincent en Chr. Zuiderwijk, Ad Snelleman 
 en Jan Degenaar 68 bruto / 64 netto
3.  Jurgen de Kloet, Marius vd Berg, Johan Hallo 
 en Katharina vanRijn 67 bruto / 64 bruto

Prijswinnaars Golfdriedaagse

Dinsdag 5 juni
Categorie exacte hcp tot 25
1. Jan Paul Bierling     37 punten
2. Bep van Essen         37 punten 
3. Mirjam Jaspers        36 punten
Neary: Jan Paul Bierling  
Longest drive dames: fout ingevuld                               
Longest drive heren: Joey Gonzales                

Categorie exacte hcp 25 tot 36
1. Jeanine Klopper     39 punten
2. Ellen Mojet            36 punten
3. Frans Vogels          34 punten
Neary: fout ingevuld 
Longest drive dames: Miep van Domburgh
Longest drive heren:  Sicco Laverman

Woensdag 6 juni
Categorie exacte tot 25
1. Frits Jaspers       39 punten
2. Ria van der Linden      37 punten
3. Bep van Essen            37 punten
Neary: Ria van der Linden
Longest drive dames: Bep van Essen
Longest drive heren:  Jan van der Valk              

Wedstrijduitslagen
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Categorie exacte 25 tot 36
1. Henriëtte Hens        37 punten
2. Diana Looms           34 punten
3. Pascala Drenth         33 punten
Neary: Sim van der Meulen
Longest drive dames: Hanny Benjert
Longest drive heren: Frans Vogels                 

Donderdag 7 juni
Categorie exacte tot 25
1. Wouter Zandee    40 punten
2. Rosa Mollet   38 punten
3. Helma Baars  35 punten
Neary: Jan Paul Bierling                                 
Longest drive dames: Bep van Essen
Longest drive heren:  Jan van der Valk             

Categorie exacte 25 tot 36
1. Hanneke Janssen     38 punten
2. Wil Onstwedder       36 punten
3. Diana Looms             35 punten
Neary: Anita Franse 
Longest drive dames: Cocky Laverman
Longest drive heren: Sim van der Meulen     

Overall prijzen:
1. Jan Paul Bierling  103 (37+32+34)
2. Ed Tumbuan        102 (36+35+31) 
3. Diana Looms       101 (32+34+35)

Het golfseizoen 2007 is al weer enige maanden op dreef. De maand april 
was een belangrijke maand voor de competitiespelers van de diverse vereni-
gingen, die in samenwerking met de NGF weer vele golfbanen bezochten.
Het zeer mooie weer tijdens deze periode bracht vele spelers na afl oop van 
de wedstrijd naar het terras voor een geanimeerde borrel. Vrijwel alle com-
petitieteams bleven ’s avonds voor een drie-gangen menu of een informeel 
buffetdiner.
Deze periode hebben wij gebruikt om te kijken welke gerechten enthousiast 
werden ontvangen. Marco Beunk (chef-kok, voor degenen die hem nog 
niet kennen?) is “aan de slag” gegaan om voor de maanden mei, juni, juli, 
augustus en september een wisselende maandkaart te presenteren. De 
maandkaarten voor juli en augustus vindt u bij dit artikel. De maand juni 
ligt in de map (op de vleugel) in het clubhuis. De maand september blijft 
nog even een verrassing.
Wanneer u speciale wensen heeft en dit tenminste 24 uur tevoren kenbaar 
maakt, zal Marco dit gaarne in overleg met u verzorgen.
Op de kaart treft u geen saté-schotel en geen ossenhaas-puntjes aan, maar 
deze “zo diep gewortelde” schotels zijn bijna altijd verkrijgbaar.

De Golfweek 2007 is ook al “in volle vaart” bezig met een aantrekkelijk 
programma; wij zullen wederom zorgdragen voor “buggy-ronden” tijdens 
de wedstrijden en gevarieerde menu’s tijdens de avonduren. Ook de evene-
mentencommissie is druk in de weer om de muzikale omlijsting te verzorgen 
tijdens deze diners.

Tot spoedig in het clubhuis,

Ronald Jansen en medewerkers

Golf Inn

Juli 2007 

Voorgerechten

Salade geitenkaas met tomaat en honing   
3 8,50

Aardappelsalade met haring en rode uien 
3 8,50

Deze salades zijn ook als maaltijdsalade te bestellen! 3 12,50

Hoofdgerechten

“Onze Topper”

Ossenhaaspuntjes met champignons, ui en knofl ook  3 16,00

Sliptongetjes met peterselieboter 

3 16,50

Gebakken tonijnsteak op Japanse wijze 
3 18,00

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met dagverse 

groenten en frites

 16,50

 18,00

Augustus 2007 
Voorgerechten

Zomerse salade met gerookte kip en cashewnoten 3 8,50
Plato di Toscane
drie verschillende Italiaanse vlees-/worstspecialiteiten 3 9,50
Deze salades zijn ook als maaltijdsalade te bestellen! 3 12,50

Hoofdgerechten

Pangafi let met een paprikasoomsaus 
3 16,50

Gebraden lamsbout gemarineerd met thijm en geserveerd met een Provençaalse saus 3 14,50
Botermalse ossenhaas met bospaddestoelen 3 18,50
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met dagverse groenten en frites
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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


