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AAl weer het derde nummer van de redactie in de huidige sa-
menstelling. In mijn eerdere columns in de GreenVliet heb 
ik Ans de Graaf en Pieter Jan Rus nog niet bedankt voor hun 
bijdrage aan de redactiecommissie. Bij deze! Namens de re-
dactie, maar zeker ook namens het bestuur en de leden van 
de vereniging, hartelijk dank voor jullie inspanningen! Een 
club kan niet zonder actieve vrijwilligers en wij zijn jullie 
dankbaar voor de tijd die jullie hebben willen spenderen aan 
de tweemaandelijkse totstandkoming van de GreenVliet! 
Overigens had de redactie natuurlijk eerder al wel afscheid 
genomen in de vorm van een rondje golf, gevolgd door een 
gezellige borrel en een uitstekend diner in de Golf Inn!
Dat brengt mij dan ook direct op het volgende. Als een en-
thousiast lid de redactiecommissie wil komen versterken, 
dan is hij of zij van harte welkom. Liep u er al en tijdje mee 
rond om iets voor de club te betekenen, dan is het nu de tijd 
om u aan te melden. De redactie zal u met open armen ont-
vangen.

Twee maanden geleden, op 18 juni, 
vond de Algemene Leden- en Cer-
tifi caathoudersvergadering plaats. 
De principiële keuze is gemaakt en 
het bestuur kan beginnen plannen 
uit te werken. Op 19 november pre-
senteert het bestuur de volgende 
stap tijdens de Algemene Leden- en 
Certifi caathoudersvergadering.  De 
laatste weken zijn een stuk natter 
geweest dan die zes mooie weken in 

april en mei. En in de maanden voor de vakantie was het bo-
vendien druk op het werk, dus van golfen is niet veel terecht 
gekomen. Ik heb nu vakantie en heb van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om in het zuiden van Europa in de zon van 
de prachtige golfbanen daar te genieten. Een beetje de scha-
de van de laatste weken inhalen en energie opdoen voor de 
laatste maanden van dit jaar. 
Het vorige blad is wat dikker uitgevallen dan de bedoeling 
was. Het verslag van de competitie nam een behoorlijke hoe-
veelheid pagina’s in beslag. Niks mis mee, want gelukkig 
konden we de pagina’s tekst prachtig opfl euren met teamfo-
to’s. Een volgend verslag van de competitie zouden we moe-
ten proberen op te fl euren met wat actiefoto’s, lijkt u dat iets? 
Ik nodig alle teams uit om die actiefoto’s aan te leveren.
Ook de Business Club liet zich van haar goede kant zien. 
Het eerste half jaar hebben zij ook afgesloten en de bedrij-
vencompetitie ligt op schema. Daarnaast presenteerde een 
van de bedrijfsleden zich. Ook deze maand treft u weer een 
artikel over een bedrijf van een BC-lid aan.

De eerste vakantieverhalen heeft de redactie ook ontvangen. 
Met foto’s! Misschien is dat een aanmoediging voor anderen 
om ook hun ervaringen met de leden te delen. Dus, bij deze 
nogmaals de uitnodiging om achter het toetsenbord te gaan 
zitten en een verhaaltje te schrijven.

Op 1 september vangt de Golfweek aan. Met een beetje ge-
luk hebben we een prachtige nazomer, je zou dat toch mo-
gen verwachten na zoveel nattigheid. De organisatoren ho-
pen dat u zich massaal heeft aangemeld voor de wedstrijden 
tijdens de Golfweek. Het levert waarschijnlijk prachtige 
plaatjes en verhalen op voor de GreenVliet. 
In dit nummer besteden we, naast de artikelen waarover ik 
eerder al schreef, aandacht aan een aantal wedstrijden van 
de laatste twee maanden. Daarnaast treft u natuurlijk arti-
kelen aan van de verschillende commissies. Al deze rubrie-
ken hebben nu een min of meer vaste plaats gevonden in het 
blad. De redactie wenst allen wederom veel leesplezier toe 
en wacht in spanning op uw bijdragen!

Ben Teunissen
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4 Van het bestuur

NNa een mooi voorjaar wil de zomer maar niet echt op gang 
komen. Desondanks zijn er volop golfmogelijkheden ge-
weest en zijn er maar weinig wedstrijden uitgevallen. Dat 
lot was wel beschoren aan de Langste dagwedstrijd die pas 
op 22 juli jl. kon worden gespeeld. Deze wedstrijd had als 
spelvorm een cross country die door de parcoursontwer-
pers, Hanneke Arnoldus en Arthur Bartels, weer subliem was 
vormgegeven. 

ALV/Certfi caathoudersvergadering 18 juni jl. 
Bestuurlijk heeft zich de afgelopen periode ook het een en 
ander afgespeeld. Op 18 juni jl. waren wij bijeen voor een 
belangrijke gecombineerde Algemene ledenvergadering en 
certifi caathoudersvergadering waar de vernieuwing van het 
clubhuis centraal stond. In de eerste plaats ging het daarbij 
om de keuze van de locatie voor het clubhuis. Daarbij ging 
de voorkeur van de certicfi caathouders duidelijk uit naar 
handhaving van het clubhuis op of nabij de huidige locatie 
en niet naar onderbrenging van het clubhuis in de boerderij.

Vervolgens sprak de certfi caathoudersvergadering zich in 
meerderheid uit voor het geheel vernieuwen van het club-
huis boven het realiseren van een door een aantal leden 
voorgesteld plan dat uitgaat van gedeeltelijke renovatie van 
het bestaande clubhuis dan wel uitvoering van het reeds eer-
der goedgekeurde plan dat voorziet in renovatie van de keu-
ken en uitbreiding van de lockerruimte. Dit laatste plan is 
nooit in uitvoering gekomen omdat de juridische problemen 
tussen Uzimet en de gemeente, waarvan wij het slachtoffer 
zijn geworden, nog altijd niet zijn opgelost. Door de keuze 
voor vernieuwing van het clubhuis is dit plan nu echter als 
achterhaald te beschouwen.

Het bestuur richt nu zijn energie op het op basis van de 
voorkeursoptie presenteren van een uitgewerkt plan, ontwerp 
en fi nanciering, op de ALV/Certfi caathoudersvergadering 
op 19 november a.s. Dit betekent nog een uitdaging van for-
maat en alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om dit te 
realiseren. Hopelijk gaat ons dit dan ook lukken.

Tijdens de vergadering heeft het bestuur melding gemaakt 
van onderhandelingen met ’t Ganzenest over beëindiging 
van de huurovereenkomst. Inmiddels kunnen  wij u berich-
ten dat deze onderhandelingen succesvol zijn afgesloten en 
de huurovereenkomst per 1 augustus 2007 ontbonden is. Dit 
geeft ons de nodige ruimte om de toekomst van de boerderij 
volop te trekken bij de planvorming, in het bijzonder de fi -
nanciering, van het nieuwe clubhuis. Onze voorkeur gaat er 
naar uit de boerderij als vermogensbestanddeel voor de club 
te behouden zoals ook ons erelid John de Vries tijdens de 
vergadering bepleitte. In de komende periode zal blijken of 
dat ook realiseerbaar is.

Vlietrand 
Zondag 29 juli jl. waren wij gastheer van onze vrienden van 
Leeuwenbergh voor het spelen van de jaarlijkse Vlietrandtro-
fee. Tot ons aller vreugde konden wij dit duel winnend af-
sluiten met een marge van zo’n 50 stablefordpunten in ons 
voordeel. In de totaalscore staan wij echter nog steeds achter 
omdat zij ooit bij ons een wedstrijd wisten te winnen. De 
volgende uitdaging dient zich dan ook al aan: voor de eerste 
maal winnen op ‘vijandige bodem’.

Golfweek
In het algemeen constateren wij een verminderde belang-
stelling voor het deelnemen aan wedstrijden en ook de Golf-
week lijkt hieronder te lijden. (U heeft zich toch wèl in-
geschreven?) Na de natte julimaand lijkt mooi weer begin 
september  gegarandeerd en u weet, het is altijd erg gezellig.
Overigens is het onzeker of de nieuwe tee van hole 16 al be-
schikbaar is tijdens de Golfweek. Onlangs zijn de zoden aan-
gebracht en er is nog wel enige tijd nodig om het geheel te 
laten ‘zetten’.

Handen af van beregeningsinstallatie!
Het bestuur heeft tot zijn ontzetting en misnoegen moeten 
constateren dat het voorkomt dat spelers ertoe overgaan de 
beregeningsinstallatie te manipuleren, door middel van het 
dichtdraaien van kranen. Dit omdat het sproeien hen hin-
dert bij het spelen van de hole.
Het behoeft geen betoog dat dit gedrag volkomen uit den 
boze is.  Hierdoor kan grote schade aan de, recent vernieuw-
de, beregeningsinstallatie en aan de baan worden toege-
bracht.
Het bestuur vraagt de leden hierop alert te zijn en te melden 
waneer dit soort onrechtmatig gedrag wordt waargenomen.
Het bestuur zal in voorkomende gevallen niet aarzelen om 
dit gedrag te bestraffen met strenge sancties.

Ik wens een ieder nog veel golfplezier voor de resterende zo-
merperiode toe.

Hans Krul
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OOf ons klimaat werkelijk aan het veranderen is, kan ik niet be-
oordelen. Wel zijn er de afgelopen tijd aardig wat meldingen 
geweest van ongelukken, al dan niet met goede afl oop, met 
bliksem. Ongelukken hebben zich de afgelopen maanden bij 
ons niet voorgedaan en dat willen wij graag zo houden.
Wat doen we daar aan? Via internet kijkt de caddiemaster zo-
veel mogelijk vooruit. Natuurlijk valt het niet mee om te be-
slissen wanneer het risico te groot wordt. Bij de professionals 
gebruiken ze gevoelige apparatuur en als er binnen een straal 
van 20 kilometer sprake is van elektrische activiteit wordt de 
wedstrijd stilgelegd. Onze caddiemasters hebben die appara-
tuur niet en moeten op hun gevoel af gaan.
Als de caddiemaster besluit dat het risico te groot gaat worden 
en het signaal geeft om de baan uit te gaan, dan is het wense-
lijk dat iedereen dat ook zo snel mogelijk doet. Soms lijkt er 
nog niet zoveel aan de hand. We halen echter niemand voor 
ons plezier uit de baan. Vervelend wordt het als mensen wei-
geren te stoppen. We hebben geen dwangmiddelen, alleen de 
mogelijkheid van sancties achteraf.
De rebellie tegen de caddiemaster lijkt nog erger te worden als 
mensen, die hun ronde hebben onderbroken, weer de baan in 
willen. De discussies in de hal blijven niet altijd even vriende-
lijk. Alsof de caddiemaster er persoonlijk op uit is de dag van 
de spelers te bederven. 
Gelukkig hebben de meeste spelers alle begrip voor de situatie 
en wellicht dat dit artikel die groep nog vergroot. 

Bas Overwater 

Van het management

Dit keer een praatje over 
het weer  

WWij als redactie doen ons uiterste best elke twee maanden een 
clubblad te laten verschijnen. Het spreekt voor zich dat dit 
zonder uw hulp en medewerking niet mogelijk is. Daarom 
een dringend verzoek aan alle leden:

Schrijft u een stukje: vergeet dan niet uw naam te vermelden. 
Wilt u bepaalde foto’s geplaatst hebben: geef zoveel mogelijk 
informatie (namen van degenen die op de foto staan, datum, 
fotonummer(s), e.d.). 
Het bespaart ons uren (uit)zoekwerk en u ergernis omdat u 
dingen mist in ons clubblad. Veel lees- en kijkplezier met het 
voor u liggende augustusnummer.

Annelies Bremer

Dringend verzoek …

IIn het weekend van 15 en 16 september a.s. worden de 
clubkampioenschappen strokeplay georganiseerd. In 
principe kan iedereen hiervoor inschrijven maar wij ra-
den vooral de lagere handicappers aan mee te doen. 
De senioren (dames en heren) spelen 18 holes per dag 
en spelen van de medaltees. De dames, heren en jeugd 
spelen 36 holes per dag en spelen van de backtees. Na 
de eerste dag zal de cut bepaald worden. Op zondag zal 
een beperkt aantal spelers om de feitelijke kampioen-
schappen gaan spelen, waarbij na de ochtendronde nog 
een cut gemaakt zal worden voor de categorieën waar-
voor op die dag 36 holes op het programma staan. Door 
met een beperkt aantal mensen de fi nalerondes te spe-
len zal de prijsuitreiking hopelijk ook op een redelijk 
tijdstip plaatsvinden.

Inschrijving is mogelijk tot en met 11 september. Er zal 
een maximum aantal deelnemers mee kunnen doen. 
Bij overinschrijving zal de exacte handicap bepalend 
zijn of men zal kunnen deelnemen of niet. U schrijft ui-
teraard alleen in als u ook het gehele weekend kunt spe-
len!

We nodigen de overige leden uit om gedurende dat 
weekend naar de topspelers/-speelsters van onze club te 
komen kijken en bij de prijsuitreiking op zondagmiddag 
aanwezig te zijn.

Ruud de Jong

Clubkampioenschap 
Strokeplay 15 en 16 
september 2007

DDe club heeft tot 2003 een compleet ingebonden set 
van alle verschenen GreenVliets.
Bij de voorbereidingen om vanaf 2003 weer een nieuw 
boek te laten inbinden, bleek dat de meeste Green-
Vliets uit de periode 2003-2006 niet meer aanwezig 
zijn.Wij doen een beroep op u, indien u deze num-
mers nog heeft, om deze beschikbaar te stellen aan de 
vereniging, zodat het historisch archief gecompleteerd 
kan worden. 
Graag contact opnemen met ondergetekende, 
tel: 070-4042888. We zullen u uiterst dankbaar zijn 
voor uw medewerking.

Doke van Haaster
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7Baancommissie

NNederlanders praten graag over het weer. Dat is zeker af te me-
ten aan het aantal weerprogramma’s op radio en tv, site’s met 
buienradar etc. Maar wat koop je ervoor. Als je voor je activi-
teiten afhankelijk bent van het weer vandaag of op langere ter-
mijn. Ik zou zeggen als golfer kijk je naar buiten en denkt het 
is vandaag wel of geen weer om te gaan golfen. Moet er met 
zwaar materieel in de baan gewerkt worden dan moet de baan 
langere tijd droog zijn, wil deze niet aan gort gereden worden. 
Ik kan u verzekeren dat er dit jaar heel wat uitstel van werk-
zaamheden heeft plaatsgevonden, maar op het moment dat ik 
dit stukje schrijf is de tee van 16 met graszoden bedekt en zal 
hopelijk in de golfweek in gebruik genomen kunnen worden. 
Dat is althans wel het streven. Natuurlijk dan zo min mogelijk 
de ingezaaide delen betreden. 

Zo hier en daar zijn er stukken afgegraven om op die delen een 
betere afwatering te krijgen in natte perioden. Zelf heb ik kun-
nen constateren dat het werkt en als deze zwarte plekken ook 
weer groen zijn, zal dat zeker ook een verfraaiing van de baan 
betekenen. Het kost de baancommissie wel moeite om alles tij-
dig van de juiste kleur palen te voorzien, maar met een beetje 
gezond verstand en een niet al te fanatieke fl ight komt u er vast 
uit. In dit licht kwam mij een grappig verhaal ter ore. Zoals be-
kend zijn dit jaar 200, 150 en 100 meter palen geplaatst. Ech-
ter in de local rules op de kaart is alleen sprake van 150 meter 
palen als vast obstakel, deze mogen dan volgens de regels ont-
weken worden. Dus zei een medespeler dat geldt dus niet voor 
de 200 en 100 meter palen, want die zijn niet als zodanig ge-
noemd. We hebben nog een heleboel kaarten die eerst opmoe-
ten voordat dit mogelijke misverstand uit de weg is geruimd, 

maar de local rule is dat de 200 en de 100 meter palen even-
eens vast obstakel zijn.
De baancommissie is overigens toch bezig om in zoveel mo-
gelijk situaties zo min mogelijk misverstand te laten ontstaan. 
Daarbij wordt gedacht aan zoveel mogelijk natuurlijke begren-
zing en zo weinig mogelijk paaltjes. Maar daar kom ik nog op 
terug.

Dit jaar gaat Marinus Cupido de commissie verlaten omdat 
hij zijn twee termijnen heeft volgemaakt. Dat is jammer want 
daarmee gaat binnen de commissie een hoop know how ver-
loren, hij blijft overigens wel voorzitter van de commissie 
Committed to Green. Wim Prins neemt zijn plaats in en zal 
daarmee vast weer een hoop nieuwe ideeën inbrengen. Een 
daarvan heeft u al kunnen waarnemen. Als u de pin goed be-
kijkt ziet u dat het rubber ringetje vervangen is door een nogal 
technisch uitziend geval. Dit technisch uitziend geval heeft 
als eigenschap dat je het telkens weer kunt fi xeren op de ge-
wenste hoogte. Hiermee hopen we te bereiken dat het kleine 
vlaggetje de juiste pinpositie aangeeft. Mooi toch? 
De baan ligt er op het ogenblik goed bij en dat belooft wat 
voor de golfweek. Een veel gehoorde verzuchting van de le-
den is dat het nu wel welletjes is geweest met al die verande-
ringen. Als baancommissie zullen we ons beheersen maar u 
moet er wel rekening mee houden dat de herstelwerkzaamhe-
den, met name op hole 11, er nog aan zitten te komen en ook 
zijn sommige tees hard aan vervanging of renovatie toe. Kort-
om er blijft werk aan de winkel.

Olof Bout

Herencommissie

Surprise Cross Country

De Redactie
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DDe fi nales van de Matchplaykampioenschappen vonden 
plaats op zondag 1 juli j.l. Maar de kampioenschappen 
vingen uiteraard veel eerder aan. Inschrijving was mo-
gelijk van begin mei tot het tweede weekend van juni. 
Het wedstrijdschema was ingedeeld op basis van exacte 
handicaps, waarbij de fi nalisten van vorig jaar een “be-
schermde” status kregen en minder voorrondes hoefden 
te spelen.
Door de vroege inschrijving en sluitingsdatum van in-
schrijving was er voor iedereen die een voorronde moest 
spelen genoeg tijd om die wedstrijd(en) te plannen en 
spelen. Zoals ieder jaar leek het moeilijk te gaan worden 
om de uiterste speeldatum te halen, niet in het minst 
door de slechte weersomstandigheden vlak voor die slui-
tingsdatum. Maar het deed de wedstrijdleiding goed om 
te constateren dat alle wedstrijden een resultaat hadden 
op die bewuste dag. Jammer alleen dat opnieuw, evenals 
in voorgaande jaren, een aantal van die wedstrijden door 
walk-over beslist was.

Zaterdag 30 juni speelden alleen de Heren twee rondes, 
de spelers in de overige categorieën speelden één ronde. 
Alle uitslagen van die wedstrijden gingen volgens sche-
ma, er waren eigenlijk geen verrassingen. Op de zondag 

speelden zowel de Dames als de Heren twee rondes: de 
halve fi nales en de fi nales. Bij de Senioren werden al-
leen de fi nales gespeeld.
Bij de Dames Senioren ging de fi nale tussen de winnares 
van vorig jaar, Ineke Vincent, en Sandra Karagantcheff. 
Ineke wist haar favorietenrol waar te maken en haar titel 
te prolongeren door Sandra met 5 en 4 te verslaan. Ook 
bij de Heren Senioren stond de winnaar van vorig jaar, 
Sasha Karagantcheff, opnieuw in de fi nale en ook hij 
wist zijn titel succesvol te verdedigen door Ramon Ma-
duro met 2 en 1 te verslaan.

Bij de Dames moest de 2006 winnares, Carla Knötschke, 
het op zondagochtend opnemen tegen teamgenote Ilonka  
van Riet. Carla was op papier de betere speelster en dat 
bleek ook. Carla kon op de 14e, recht voor het clubhuis, 
handen schudden en naar binnen gaan, 6 en 4. De ande-
re halve fi nale ging tussen verliezend fi naliste 2006, Greta 
Biersteker, en Monique Cupido. Greta, die een gooi deed 
naar de beste geklede speelster, bleef vechten tot het einde 
maar redde het niet, Monique door naar de fi nale.

Bij de mannen stonden beide 2006 fi nalisten in de halve 
eindstrijd, samen met twee “jonkies”. Meervoudig win-

Matchplay Kampioenschappen 2007
8

De fi nalisten ...
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Prijswinnaars van dinsdag en woensdag

Matchplay Kampioenschappen 2007
naar Arnoud van Tilburg speelde tegen Jesper van Dijk 
en Daniel de Graaf moest het opnemen tegen Jurgen de 
Kloet. Arnoud had vóór zijn wedstrijd al voorspeld dat de 
jeugd het wel eens heel snel zou kunnen overnemen, en 
dat bleek ook. Niet alleen omdat Arnoud’s “vaste” tegen-
speler op de zaterdagochtend (Mike) zich niet wist te kwa-
lifi ceren, en ook niet omdat Arnoud met nieuwe clubs 
speelde, zou het moeilijk worden. Nee, het feit dat Arnoud 
als enige halve-fi nalist geen onderbroek zichtbaar boven 
zijn golfbroek liet uitkomen, moet er toch ook mee te ma-
ken hebben gehad....  Jesper won de 1e hole met een bir-
die (een putt van 20 meter) en ondanks dat Arnoud diverse 
malen de wedstrijd wist terug te brengen naar all square 
wist Jesper met prima spel met 2 en 1 van Arnoud te win-
nen. In de andere halve fi nale moest Daniel een bittere pil 
slikken omdat Jurgen met 2 up van hem wist te winnen.

En dan: de fi nales. Na alle eerdere regen dat weekend 
straalde het zonnetje nu, maar er stond wel een behoor-
lijke bries. Carla en Monique vochten voor wat ze waard 
waren, Monique kwam in het begin van de wedstrijd ach-
ter, maar wist halverwege terug te komen en zelfs een voor-
sprong op te bouwen die ze niet meer prijsgaf. Haar putten 
was de hele wedstrijd, net als in haar halve fi nale, van een 

uitstekend niveau. Carla moest op de 16e green de meer-
dere erkennen in Monique. Zo werd Monique, op haar 
verjaardag (!), matchplaykampioene door Carla met 3 en 2 
te verslaan. 

Bij de Heren gingen Jesper en Jurgen de wei in. Jurgen had 
de champ van vorig jaar weten te strikken als caddie dus hij 
leek al 1 up te staan bij het begin van de wedstrijd.
Het was opvallend hoe weinig mensen er meeliepen met 
die fi nale. Uit het scoreverloop bleek dat het een spannen-
de wedstrijd op hoog niveau was. Zo werd hole 3 gehalved 
in birdie! Jesper’s lange spel was nagenoeg foutloos en de 
twee foutjes die hij wel maakte hadden geen consequen-
ties... champion’s luck? Op hole 15 sloegen beide spelers 
een slice, Jurgen’s drive: plons! maar Jesper’s drive: op het 
bruggetje.... Uiteindelijk was het de beste speler van het 
weekend die met de eer ging strijken, Jesper won de wed-
strijd relatief gemakkelijk met 4 en 2 waarmee er een nieu-
we naam op de wisselbeker gaat komen.

Alle winnaars: van harte gefeliciteerd!

Ruud de Jong

Ramon Maduro en Sasha Karagantcheff Jesper van Dijk en Jurgen de Kloet

Ineke Vincent en Sandra Karagantcheff

Carla Knötschke en Monique Cupido
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14 juni - De uitwisseling met de senioren van Groen Geel, 
eerste ronde in Rijswijk.
9 RGC paren bonden de strijd aan onder voortreffelijke 
weersomstandigheden en een dito sfeer. De spelers van 
GG waren opgetogen over onze baan wat betreft condi-
tie en inrichting. Er was gekozen voor een van de meest 
sociale spelvormen Greensome Chapman. Zo geef je te-
genstanders, die kortere holes gewend zijn toch nog wat 
kans. Niet te veel natuurlijk en zo bleven ondermeer de ne-
ary en longest drive in onze handen. Respectievelijk Diana 
Looms en Jan Paul Bierling zorgden hiervoor.
Einduitslag: Groen Geel 242 punten tegen 287 voor RGC.

21 juni – Dauwtrapwedstrijd 
Gelukkig mooi weer, allemaal vrolijke gezichten en men-
sen die er zin in hadden. René, de medewerker van de 
golfshop, nam de moeite om om 05:00 uur voor ons het 
hek te openen. Later bracht hij ons krentenbollen en kof-
fi e in de baan. Bedankt René! Om 06:00 uur ging de toe-
ter. We waren met 34 spelers en mede omdat er veel zand 
op de baan lag, werd er deze keer niet zo goed gescoord. 
Maar daar hadden we allemaal last van. Binnen drieën-
eenhalf uur was iedereen binnen en kon de prijsuitrei-
king op het terras beginnen. We eindigden binnen met 
een heerlijk ontbijt en vonden op ons bord allemaal een 
bal, gesponsord door Basil Koolschijn. Het was weer een 
gezellige ochtend.

29 juni - De return tegen Groen Geel, nu in Wassenaar.
De negen holes verkeerden op zich in goede conditie, 
maar het weer ….

Wel prachtige prijzen, geweldige catering en veel sfeer.
Het was spannend en door geconcentreerd spelen, voor-
al het aanspelen van de vaak door water omgeven greens, 
wisten de RGC-ers wederom te winnen.
Uitslag bij Groen Geel: GG 292 punten tegen RGC 305 
punten.
De mooiste slagen ditmaal voor Katharina van Rijn met 
de longest drive en Joke van Geest met de neary. Met een 
echte seniordriver (> 10 jaar) wist Frans Sinjorgo de lon-
gest drive bij de heren weg te kapen voor Frits van Duijn.

Mooie juni en een natte juli, we speelden er niet minder om, veel leuke wedstrijden

10 Seniorencommissie

Uitwisselingswedstrijd Duinzicht-RGC - 19 juli 2007 

I
In tegenstelling tot de dagen ervoor en zelfs de dag erna 
(enorme wolkenpartijen, afgewisseld met egaal grijze luchten 
en hier en daar uitgebreid en aangevuld met aardige plens-
buien), was donderdag 19 juli een onovertroffen en zonover-
goten dag. 
Het was ook de dag dat onze 18 gasten van Duinzicht de jaar-
lijkse poging ondernamen om 18 leden van RGC tijdens een 
chapman greensome wedstrijd te verslaan. De ontvangst was 
al een succes. Op het terras van ons clubgebouw had Cora al 
om 09.30 uur de enorme parasol uitgedraaid. De wedstrijd-

leiding, Joke van Duijn en Hanneke Janssen, bouwde de ta-
fel op als een professioneel uitziende wedstrijdtafel: keurig 
per fl ight ingedeelde wedstrijdkaarten, koffi ebonnetjes, con-
sumptiebonnetjes, asbakken (!!!!) voor de te innen bedragen, 
jubileumboekjes voor geïnteresseerden, etc. etc. Natuurlijk 
door het prachtige weer, maar ook door het enthousiasme, ar-
riveerden een aantal spelers vroeg. Zij schoven gezellig aan, 
aan de wedstrijdtafel en binnen zeer korte tijd werd de pro-
fessionalistische tafel, gewoon één grote clubtafel. Om 10:30 
uur startte de eerste fl ight, de laatste om 11:50 uur. De baan 
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Mooie juni en een natte juli, we speelden er niet minder om, veel leuke wedstrijden

Einduitslag over de twee ontmoetingen: Groen Geel 
534 en RGC 592 puntn.
De wisseltrofee bleef andermaal in onze handen.

28 juni - Een greensome wedstrijd voor de stichting 
Handicart. 
Donderdag 28 juni werd deze wedstrijd ten bate van de 
stichting Handicart gespeeld.
Het mooie weer droeg bij aan een grote opkomst. Van 
iedereen werd een bijdrage gevraagd voor de stichting, 

maar bovendien konden per fl ight twee mulligans ge-
kocht worden á € 2,00. Deze vonden gretig aftrek, het-
geen resulteerde in een saldo voor de stichting van 
€ 277,20. Een mooi bedrag dat door Liesbeth Polman 
en Charles Bartelings dankbaar aanvaard werd. Omdat 
we verrast werden met twee fl essen “spuit”, konden we 
twee mensen verblijden na het maken van een neary. 
Bep van Essen en Ronald Raimond waren de gelukkigen.

12 juli - Voorronde Arendsen-de Wolff
26 teams hadden ingeschreven voor deze voorwedstrijd. 
Sommige buiten mededinging, omdat ze niet aan de 
handicapeisen voldeden, maar wel als marker optraden. 
Lekker weer en goede scores. De uiteindelijke winst was 
voor het team Jennifer en Fred Leunissen, die 7 septem-
ber op de Westfriese Golfclub RGC in de landelijke fi -
nale zullen vertegenwoordigen.

19 juli - Uitwisseling Duinzicht- RGC 
Zie apart verslag.

2 augustus – Return Duinzicht
Wederom prachtig wer. We speelden Fourball Betterball 
om iedereen aan bod te laten komen.
Op de Duinzichtbaan misten we duidelijk ervaring en 
RGC verloor dan ook met 346 punten tegen 381 voor 
Duinzicht.
Lekker lunchen op hun terras besloot een geslaagd be-
zoek.

Joke van Duijn

lag er prachtig bij en ook van onze gasten hoorden wij ach-
teraf lovende woorden. Vier uur later was de eerste fl ight bin-
nen. Het heerlijk, helder, schuimende Weisen-biertje smaak-
te natuurlijk voortreffelijk en naar meer. De rust op het terras 
was snel voorbij: zeer regelmatig kwam weer een vrolijke 
fl ight terug. Naast het weer was de score een argument om in 
een goede stemming van de baan af te komen. Er was uitste-
kend gespeeld en een fl ink aantal stablefordpunten gehaald. 
Op drie na, hadden alle kaarten een score van 31 en meer; 
de hoogste 39. Rond 16:00 uur kon de prijsuitreiking begin-
nen (zie resultaten achterin) en als laatste en meest span-

nende moment de tussenstand van de uitwisselingswedstrijd 
Duinzicht – RGC: Rijswijk haalde 298 punten binnen en 
Duinzicht 302 punten. Een snelle hoofdrekenaar weet dan 
dat Duinzicht een voorsprong van totaal vier punten heeft. 
Na het bedanken en complimenteren van en aan onze gas-
ten, nam Patricia Dormits (wedstrijdleiding Duinzicht) het 
woord. Ook zij had enorm genoten en hoopte dat de tegen-
wedstrijd op 2 augustus bij hen, ook een succes zou worden. 
Eerste prijswinnaar Aad Bol,gaf ook nog een leuke speech. 
Toen de wedstrijdleiding zelf om 18:00 uur afscheid nam, 
was het terras nog lang niet leeg! Vervolg: 2 augustus.
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t o t a a l  w o o n d e s i g n

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

Nieuw bij Smits: 
Jasno Shutters

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

Trouble free investeren in sfeer en licht.

Uw juwelier in Nootdorp

Kortebaan 24
Winkelcentrum ’De Parade’ 
Nootdorp
Tel. 015-3807300
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EElk jaar is het weer een hele puzzel. Als Nederlander, wereld-
wijd gezien niet het slechtst af als het gaat om het aantal vakan-
tiedagen per jaar, is het een serieuze zaak om al die vakantieda-
gen goed over het jaar te verdelen en, vaak in overeenstemming 
met werk en allerlei andere activiteiten, een interessante be-
stemming te vinden. In de eerste maanden van het jaar den-
ken velen natuurlijk aan een wintersportvakantie, de maanden 
daarna en voorafgaande aan de grote vakantie, staat de voor-
jaarsvakantie op het programma.
Voor mij was het eigenlijk een beetje van allebei. De winter-
sport had ik gelaten voor wat het was, oorzaak het ontbreken 
van sneeuw in de periode dat ik vakantiedagen kon opnemen, 
en de voorjaarsvakantieperiode zelf - in de maand mei - dat was 
me wat te laat. Veel te dicht op de zomervakantie! Je zoekt dan 
een plek waar je met redelijke zekerheid kunt verwachten dat 
het er lekker weer is en dan kom je gauw uit in Spanje, Portu-
gal, Tunesië of ….. Turkije. Ja, ik weet al wat u wilt gaan zeg-
gen! Mij niet gezien, want dat wordt overstroomd door de Rus-
sen. Zij staan bekend als buitengewoon luidruchtig en daar 
komt dan nog bij dat we er niets van verstaan. En ja, het is waar, 
waar je ook naar toegaat, je ziet ze steeds meer en in groten ge-
tale. Nu moet ik zeggen dat ze in ieder geval niet in hetzelfde 
hotel zaten en we hebben er dus ook niet zo’n last van gehad. 
In ons hotel waren echter erg veel Britten en aanmerkelijk veel 
minder Nederlanders! Over het hotel wil ik alleen kwijt dat we 
niets tekort zijn gekomen met ons all inclusive arrangement. 
Een fraai en goed geoutilleerd groot restaurant, voor het ontbijt, 
de lunch en eventueel het diner, vier ‘thema restaurants’ en 
een snack restaurant, met dezelfde goede kwaliteit als het grote 
restaurant en natuurlijk diverse bars, met thema’s en entertain-
ment, aan zee en bij het zwembad. We zijn in niets tekort geko-
men, echt niet! Over de kamer: niets op aan te merken! En dan, 
en daar kom je toch voor, golfen! We hadden in Nederland al 
drie startijden op drie verschillende banen geboekt. U moet we-
ten, toen ik voor het eerst kennismaakte met Belek gaf de reisor-
ganisatie aan dat er in totaal 99 holes te vinden waren in Belek, 
verdeeld over een vijftal banen. Dat was in 2005. Nu in 2007 
zijn dat er nog meer, maar in ieder geval 108. En, ze zijn nog 
twee nieuwe banen aan het aanleggen, één van 27 holes en de 
andere ten minste 18 holes. Ik vergeet dan gemakshalve even te 
vermelden dat er hier en daar aan uitbreiding van bestaande golf-
banen ook nog wordt gewerkt. Kortom, golfers paradise, toch?

Wij hebben gespeeld op de Pascha, de Sultan en de National. 
Twee exotische namen! Schitterend aangelegd en onderhouden 
en voor elke golfer, ongeacht zijn of haar handicap, een ware 
uitdaging. Heb je dan als Nederlander niets te klagen? Het eni-
ge wat je niet in de hand hebt als je alleen of zoals wij met z’n 
tweeën bent, is met wie je door de baan gaat. De hele dag be-
staan alle fl ights uit vier personen en je moet er rekening mee 
houden dat je zo’n vierenhalf à vijf uur onderweg bent. Op de 
Pascha speelden we niet slecht, in de bracket van onze han-
dicap. We liepen samen met twee overspeelde Zwitsers, tien 
keer 18 holes in twaalf dagen of zo. De Sultan was mijn off 
day, heb ik natuurlijk helemaal aan mij zelf te wijten. Op deze 
baan hadden we twee medespelers van Turkse afkomst, althans 
dat denken we. Met de etiketten van het edele spel van golf 
waren ze minder vertrouwd. Dat leidde bij mij tot wat erger-
nis zou je kunnen zeggen en dat heeft aan de mindere presta-
tie bijgedragen. De laatste greenfee hebben we gebruikt op de 
National. De oudste golfclub van Belek. Slecht 18 holes, maar 
wederom een geweldig uitdagende baan, met hier en daar 
een hole ertussen waarvan alle hoge handicappers wakker 
kunnen liggen. Bij voorbeeld hole drie. Een par drie, 
waarbij het zichtbare deel van de green geheel omgeven is 
door ……… water! Met vijf slagen, waarvan één strafslag, voel-
de ik me echt een bink! Achteraf bleek dat ik mijn beste dag 
had. Niet in de laatste plaats door een birdie op de allerlaatste 
hole die ik deze vakantie speelde!
Leanne en ik hebben ook drie uur les genomen. Onze pro was 
een jonge enthousiaste Brit die ons heeft ingewijd in de gehei-
men van de korte slagen en het putten. Ook heeft hij ons de we-
reld van de golfbal leren kennen. Ik wijd daar niet over uit, iets 
moet ik toch voor mezelf houden? Ik wil nog wel als laatste kwijt 
dat ik het internet heb afgestroopt op zoek naar een handig ap-
paraatje om je bal te merken. Met de aangebrachte persoonlijke 
markering kun je de bal zowel bij de afslag van de tee als bij het 
putten goed oplijnen. Line-m-up heet het apparaat. Laatst ont-
dekte ik een kopie van dit handige gadget in een golfwinkel niet 
ver van onze club. Goedkoop was het, maar van gelijke matige 
kwaliteit. Ik zweer bij mijn Amerikaanse versie. Moet tot slot wel 
toegeven dat het erg wennen is en dus wel wat oefening vergt 
(en een andere mentale concentratie)!

Ben Teunissen 

Golfen in Belek, Turkije, een lezersverslag

13

Greenvliet2007_16.indd   13 27-08-2007   08:38:48



Businessclub Commissie

Mededelingen

Website Bedrijfsleden
Kijk regelmatig op de website www.rijswijksegolf.nl en klik dan 
op de knop “Bedrijfsleden” en vervolgens aan de linkerkant 
nogmaals op “Bedrijfsleden RGC”. Het gehele 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 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.

BC-resterende wedstrijdschema 2007

De sponsors van deze “Bedrijvencompetitie” zijn:
- Mazars - Nike van Nuland; 
- Thekobur  - Paul Toussaint; en
- Sturrus Business Management International B.V. - 
   Ron Sturrus. 
Deze sponsors zullen de dagprijzen verzorgen, de koffi e en 
cake tijdens de ontvangst, het een drankje door de baan tij-
dens de wedstrijd en natuurlijk de interessante prijzen voor 
het eindklassement. 

Ook was er voor elke wedstrijd telkens een “borrelsponsor”, 
dit waren achtereenvolgens:
- Hoogduijn Sign Studio

- Franco Canadian Holland
- Autoschade Service Nootdorp en 
- Z-tiles

Er hebben totaal 46 bedrijven met één of meer wedstrijden 
meegedaan, de volledige stand van de bedrijvencompetitie na 
drie wedstrijden staat op de website van de bedrijfsleden. To-
aal 22 bedrijven hebben maar één keer meegedaan en zullen 
daarom geen rol spelen in het eindklassement. 

De stand van de bedrijvencompetitie voor de 24 bedrijven, 
die minimaal tweemaal hebben meegedaan en op 21 augus-
tus meedoen aan het eindklassement, is hiernaast afgedrukt.

Resultaten nieuwe “Bedrijvencompetitie” Businessclub 

Wk Datum Tijd Wedstrijd Spelvorm Introducés Sponsor Q
Aug.

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

34 21.08 14.30 4e bedrijven competitie
Shotgun Stableford met 
borrelsponsor Z-Tiles

1 SBMI Mazars Thekobur Q

35 28.08 13.30 Sponsordag Op uitnodiging BV
Sept.

36 05.09 14.00 Pro am PRO AM
37 11.09 14.00 Vrij spelen
38 18.09 14.30 Business to business Shotgun pargame (+/-) 1 Thekobur & Duca Vine
39 25.09 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 09.10 14.00 Vrij spelen
42 16.10 14.00 Herfstbokwedstrijd Foursome 1 Grolsch
43 23.10 14.00 Vrij spelen 

44 30.10 14.30 Slotwedstrijd Greensome 1
NieboerSchouten 
Trust & Participaties

14
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Plaats Naam Bedrijf 8 Mei 5 Juni 17 Juli 21 Aug Beste 2 Totaal 

1 Z-Tiles 62  59  121 
 pm: Maurice Korrubel  18,5      
2 Franco Canadian Holland  58 60   118 
 pm: Eric Retel  23,4      
3 SBMI - Certifi ed Eyes 55 56  111 
 pm: Ricardo Sturrus 28,0      
4 Verkaart 51 57   108 
 pm: Patrick vd Wilk  30,0      
5 Tropichouse 56 51   107 
 pm: Nico van Velzen  28,3      
6 Levade 55 50   105 
 pm: Fred Boes  21,2      
7 Nilsco 57 48   105 
 pm: John Dekker  24,6      
8 Autoschade Service Nootdorp 52 50  102 
 pm: Martin van Vreden  36,0      
9 Degenaar glas- en gevelonderhoud 48 53   101 
 pm: Jan Degenaar  24,7      
10 Dalsem Vastgoed  48 52   100 
 pm: Jan Dalsem  23,5      
11 Hoogduijn Sign Studio 50  50  100 
 pm: Anneke Hoogduijn-Visseren 34,0      
12 SBMI 48  48  96 
 pm: Ron Sturrus  14,5      
13 Franco Canadian Holland 2 43 52   95 
 pm: Theo Kulsdom  8,6      
14 Rabobank Den Haag eo 47 45   92 
 pm: Volkert Veldhoven  36,0      
15 JCS Beheer 43 46   89 
 pm: Brune Verkade  17,6      
16 PTD Management  42 47  89 
 pm: Paul ten Dijke   14,5      
17 Thekobur 45  36  81 
 pm: Paul Thoussaint  29,4      
18 Mazars  37 41  78 
 pm. Nike van Nuland  23,9      
19 Restaurant Lounge van der Dussen  18 59  77 
 pm: Hans de Bruin  17,4      
20 Hoogduijn Lijstenmakerij Kunsthandel 18  54  72 
 pm: Paul Hoogduijn  22,0      
21 JDB Holding 39  32  71 
 pm: Jan de Bruijn  30,6      
22 Fortis Retail Den Haag 31  33  64 
 pm: Edwin Beijersbergen  20,5      
23 ICTee  32 30  62 
 pm: A. Massaar   22,3      
24 KWx 18  28  46 
 pm: Joop van Essen  22,4
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Businessclub Commissie

Wedstrijdsponsor was dit keer Harley Davidson Benelux.

De wedstrijd begon om 16:00 uur voor de eerste 9 holes. Na 
deze 9 holes stond een heerlijke BBQ voor ons gereed waarna 
we uiteindelijk ook de tweede 9 holes nog moesten lopen. De 
wedstrijdvorm was “Texas Scramble”.

De prijzen werden uitgereikt door Roel Rietveld van Harley 
Davidson Benelux en gingen naar: 
Anneke Hoogduijn voor de longest drive dames op hole 18 
Bas Overwater voor de longest drive heren op hole 18
Ad Oudshoorn voor de neary op hole 9

De eerste prijs met een bruto score van 74 en een netto 
score van 42 ging naar de heren Bob Timmermans, Niels 
Royer, Benjamin van Tiggelen en M. van Schaik.

Wedstrijdverslagen Bedrijfsleden Businessclub
Wedstrijdverslag 19 juni 2007 Midzomerwedstrijd

Wedstrijdverslag  3 juli 2007 Business to Business

WWedstrijdsponsor was dit keer Rabobank Den Haag en 
omgeving.

Het weer was wisselend met zon en af en toe korte zware bui-
en en behoorlijk veel wind. De baan was heel nat en moeilijk 
bespeelbaar. Al met al een lastige middag maar toch 14 volle-
dige fl ights door de baan.

De wedstrijd begon om 14.00 uur en de wedstrijdvorm was 
“Texas Scramble vierbal” m.a.w. een fl ight van 4 personen, 
waarin telkens de beste bal gekozen kon worden en waarna 
alle vier de spelers weer mochten slaan en zodoende hele goe-
de resultaten geboekt konden worden. Om 18.15 was iedereen 
binnen voor een hapje en drankje aangeboden door de spon-
sor. Namens alle BC-leden dank voor alle hapjes en drankjes 
voor, tijdens en na de wedstrijd.

De prijzen werden uitgereikt door Folkert Veldhoven van 
Rabobank Den Haag en gingen naar:
- Tonny Samwel voor de longest drive dames op hole 1;
- Henk Fortuin voor de longest drive heren op hole 1;
- de heer W.L. Kind voor de neary op hole 5.

De tweede prijs met een score van 51 netto (bruto 67 slagen en 
hcp van 16) ging naar het team bestaande uit:
J.Th. Lansink, Chr. Klarholz, N.A. van Velzen en P. van 
Duijn.

De eerste prijs met een score van 47 netto (bruto 64 slagen en 
hcp van 17) ging naar het team bestaande uit:
J.N.A. Samwel, A. Hoogduijn , A.J.M. Samwel en H. Fortuin.

16
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Wedstrijdverslag  
17 juli 2007de 
derde wedstrijd van de 
Bedrijvencompetitie

O

Op 17 juli stond de derde van de vier wedstrijden van be-
drijvencompetitie 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 Autoschade Service Nootdorp, die de 
borrel heeft aangeboden.

De zon scheen weer eens en de baan was redelijk droog na 
veel regen en onweersbuien. Het aantal inschrijvingen was 
heel goed en de reacties op de bedrijvencompetitie zijn 
heel goed. Voor herhaling vatbaar dus. De dagprijzen, wel-
ke weer bestonden uit een mooie mand met heerlijke wij-
nen werden uitgereikt door Ron Sturrus van medesponsor 
SBMI en gingen naar:
Ria de Bruin spelend voor het team van JDB Holding voor 
de Longest drive dames op hole 18
Jeroen de Haard voor het team van Franco Canadian 
Holland voor de longest drive heren op hole 18;
Gino Krul namens Autoschade Service Nootdorp voor de 
neary op hole 12.

De tweede prijs met een teamtotaal van 59 stableford-pun-
ten ging naar het team van Restaurant  Lounge van der 
Dussen, bestaande uit Hans de Bruin (hcp 17,1) en gast-
speler Roland Keijser (hcp 26,0).

De eerste prijs met een teamtotaal van ook 59 stableford- 
punten maar met een iets lagere handicap ging naar het 
team van Z-Tiles, bestaande uit Maurice Korrubel (hcp 
18,5) en zijn gast Th.H. van Bemmel (hcp 20,8). 

De laatste wedstrijd is op 21 augustus en er is nog van al-
les mogelijk wat betreft de eindstand. Op de website is de 
stand na drie wedstrijden opgenomen en ook een stand in-
dien de twee beste scores alleen worden opgeteld.

Ron Sturrus

B
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De derde dinsdag van september wilt u 
voor geen goud missen!!!

Beste bedrijfsleden,
       
Noteer daarom alvast 18 september 2007 in uw agenda. Op 
deze middag staat de Business Golf in het teken van vloei-
baar goud. Het vloeibare goud is afkomstig uit Oostenrijk in 
de vorm van wijnen met een bijzonder raffi nement.

Tijdens de wedstrijd wordt u op de baan voorzien van een 
drankje en een aangepaste versnapering.

Laat u verrassen door na afl oop op een ontspannen wijze 
kennis te maken met Oostenrijkse wijnen in combinatie 
met bijpassende hapjes.

Voor de winnaars is er een selectie van bijzondere Oosten-
rijkse wijnen in de vorm van een wijnpakket beschikbaar. 
Iedere deelnemer ontvangt na deelname als herinnering 
een fl es wijn uit dit exclusieve wijnland.
  
Indien u kiest voor deelname aan het diner geniet u van 
een perfecte combinatie van wijn en spijs gebaseerd op de 
Oostenrijkse keuken en passende wijnen.

Graag tot ziens op 18 september 2007
Deze Business to Business Golfmiddag wordt ondersteund 
door de volgende sponsors:

Zie voor meer info: www.thekobur.nl

 

www.ducavine.nl

Ducavine is een jong bedrijf met twee enthousiaste liefheb-
bers die Oostenrijkse wijnen beter op de kaart willen zetten. 
Zij hebben vertrouwen in de kwaliteit en bijzonderheid van 
deze wijnen. In het assortiment treft men ook uitstekende 
Zuid-Afrikaanse, Chileense en Argentijnse wijnen. 
Een specialiteit is relatiegeschenken in combinatie met 
wijn. Kijk ook eens op www.ducavine.nl.
Ron Sturrus
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18 Damescommissie18

In deze maanden was het weer beduidend minder mooi dan 
in april maar uiteindelijk hebben we toch niet veel regen ge-
had. Er werd zelfs één wedstrijd op 26 juni afgelast omdat het 
weer heel slecht was en er onweer dreigde. 
Op 19 juni speelden we onze vriendinnendag fbbb stableford, 
gelukkig met heel mooi weer, maar de baan was net gezand 
en er waren 3 wintergreens door werkzaamheden. Dat was 
jammer, maar niet echt heel erg. Er waren 35 niet-RGC-da-
mes en in totaal deden er 83 dames mee die na afl oop heerlijk 
op het terras van de high tea genoten.
De fbbb strokeplay wedstrijd met een RGC vriendin werd op 
26 juli gespeeld. We spelen dan om de Ton Goedman Vriend-
schapstrofee. De trofee werd door Ton geschonken aan de da-
mes om hen te bedanken voor alle vriendschap, die zij tijdens 
haar lange ziekte periode had ondervonden van alle golfvrien-
dinnen. Na haar overlijden heeft die trofee haar naam gekre-
gen met de toevoeging Vriendschapstrofee. Dit jaar hebben 
Monique Cupido en Rosa Mollet de trofee gewonnen met 
netto 66 slagen.

De Lepeltjeswedstrijden strokeplay op 12 juni en 3 juli wer-
den gewonnen door resp. Henriëtte Hens (netto 61) en Jenni-
fer Leunissen (netto 70).

De vossen Joke van Duijn en Hanny Benjert zetten de par op 
10 juli. De winnaars Loes van Doorn en Lucia Kozmova met 
plus 7 zullen de volgende keer de vossen zijn.
Om de Midzomertrofee hcp 0 -24,9 strokeplay en t´Swaentje 
hcp 25 - 36 stableford werd na de afgelasting op 26 juni 
gestreden op 17 juli. Bep van Essen won met netto 70 de 

Midzomertrofee en Anita Franse met 34 stableford punten 
´t Swaentje.
De jaarlijkse aardbeien hebben we ook dit jaar geserveerd bij 
de prijsuitreiking op 26 juli omdat we in juni geen prijsuitrei-
king hebben gehad. De mooie schorten met een aardbei erop, 
ooit gemaakt door Margy Overwater, zijn nog steeds in ge-
bruik!
Het wedstrijdprogramma voor de komende maanden staat op 
de website in de wedstrijdkalender en op telegolf. Inschrijven 
kan tot maandagmorgen 9 uur, voorafgaand aan de wedstrijd-
dag. Maandagmiddag wordt dan de startlijst gemaakt en gepu-
bliceerd op de RGC site. Wie geen internet heeft en niet op 
de club komt maandagmiddag, kan de caddiemaster bellen. 
Als we op hole 1, 5, 10 en 15 starten, start iedereen tussen 9 
en 9.30 uur. Als we starten van hole 1 starten de lage handi-
cappers in het algemeen vóór 9.45 uur en de anderen daarna. 
Afbellen of wijzigingen kunnen doorgegeven worden - liefst 
maandagavond - aan de wedstrijdleiding De naam van de 
wedstrijdleiding is te vinden bij de wedstrijdinformatie . Dins-
dagmorgen is de wedstrijdleider bereikbaar via ons mobiele 
nummer.

In september is er een kleine wijziging in de wedstrijdkalen-
der t.o.v. het boekje. We spelen op 11 september de Gouden-
Koetswedstrijd, een vlaggenwedstrijd die van hole 1 moet be-
ginnen en op 18 september de Vossenjacht nr.3. 
Veel plezier in de komende maanden tot het winterseizoen 
weer begint. 

Henriëtte Hens

I
Verslag dames juni en juli 2007 

I
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Golfen en kuren
Lang niet iedereen denkt aan wijn als er gesproken wordt 
over de Moezel. De streek is heel populair bij caravankam-
peerders die met hun honderden langs de oever van de ri-
vier neerstrijken. En er wordt ook heel wat gefi etst. Door-
dat de Moezel gekanaliseerd is (hier en daar een stuw met 
sluizen) is de kans niet groot dat de kampeerders moeten 
vluchten naar de vele hotelletjes die wat hogerop zijn ge-
vestigd. Plaatsen als Cochem en Bernkastel en de ertussen-
gelegen dorpjes zijn best gezellig en - wil je naar een grote-
re stad - dan vind je Koblenz en Trier aan de uiteinden van 
het Moezeldal.

Met de aanleg van een golfbaan, even boven Cochem is 
er een belangrijke attractie bijgekomen. De 18-holes wed-
strijdbaan is vanaf de herentees 5880 meter lang, par 72 en 
licht geaccidenteerd. Bovendien is er een 9-holes oefen-
baan. Opvallend is het grote aantal goed-uitziende vakan-
tiehuisjes: een nieuw dorp dat aan de golfbaan grenst en 
een groot restaurant dat ons niet teleurgesteld heeft.

Ogenschijnlijk is dit informatie die meer in het Golfjour-
naal dan in GreenVliet thuishoort maar er is een bijzon-
derheid, namelijk de nabijheid van Bad Bertrich waar met 
Duitse Gründlichkeit een heel scala aan behandelingen 
wordt gegeven. Dat dorp aan de rand van de Eifel beschikt 
over minerale bronnen en alle mogelijkheden waar de be-
faamde kuuroorden prat op gaan, maar voor een duidelijk 
lagere prijs. Nou ga je niet kuren of golfen om geld te be-
sparen; de combinatie opent echter allerlei mogelijkheden 
en bescheiden prijzen zijn altijd meegenomen. Meer de-
tails op www.golfcochem.de en www.bad-bertrich.de.

Marten Beels

19
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Op 29 juli heeft de jaarlijkse krachtproef tussen Leeuwen-
bergh en Rijswijk plaatsgevonden.
Ieder jaar een evenement waar beide clubs al geruime tijd 
naar uitkijken. De weersvooruitzichten waren niet zo best, dus 
de angst voor uitstel, net als 2 jaar geleden, lag op de loer. 
Gelukkig viel alles uiteindelijk mee en konden alle 128 spelers 
nagenoeg de hele wedstrijd in de zon, maar met een straffe 
wind spelen.
’s Ochtends werd iedereen verwelkomd met een aangekleed 
kopje koffi e en tijdens de wedstrijd stond de buggy klaar met 
een softdrink en snoep aangeboden door het bestuur.
Na afl oop van de wedstrijd was er voor iedere fl ight een 
schaal met divers bittergarnituur, en drankjes. De sfeer zat 
er goed in, het is altijd leuk om oude bekenden weer te zien. 
De spanning steeg ondertussen, wie zou hebben gewonnen. 
Anita en Marieke (Leeuwenbergh) en Pim en Caroline gingen 
de commissiekamer in om alles op te tellen. Hierna werd de 
uitslag bekend gemaakt door Roel tijdens de prijsuitreiking. 
Rijswijk heeft gewonnen: 1055 punten voor Leeuwenbergh 
en 1093 punten voor Rijswijk! Een heel mooi resultaat. We 

mogen de beker weer een jaar bij ons in de kast zetten.

De longest drive voor de dames van beide clubs was op hole 
6, deze werd gewonnen door Monique Cupido (excuses voor 
het noemen van de verkeerde winnaar). Voor de heren van 
beide clubs was dit op hole 18, deze werd gewonnen door 
Sasha Karagantcheff. De neary voor Leeuwenbergh op hole 
9 en voor Rijswijk op hole 16, deze werd gewonnen door 
Katharina van Rijn.
Na afl oop van de wedstrijd bleven bijna 50 leden van Leeu-
wenbergh en Rijswijk samen eten.
Een leuke en gezellige afsluiting aan het einde van een ge-
slaagde dag. Wijnkoperij de Geus heeft de wijn tijdens het 
diner aangeboden, waarvoor veel dank.
Volgend jaar weer op Leeuwenbergh. We zullen ons best 
doen om de beker dan weer mee te nemen. Zal nog moeilijk 
worden, aangezien zij op dit moment ook druk bezig zijn om 
de baan te verfraaien.

Caroline van der Sluys

Vlietrandtrofee, 29 juli 2007
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Vlietrandtrofee, 29 juli 2007

21 Wedstrijdcommissie

Op zondag 15 juli werd de jaarlijkse Ouder-Kind wedstrijd 
gespeeld. Dit is een wedstrijd die op de meeste clubs in Ne-
derland gespeeld wordt en waarvan de opbrengsten totaal ten 
bate komen aan Unicef. Inschrijving stond open voor ieder-
een, voorzover er van een ouder-kindrelatie sprake was, in-
clusief schoonouder-kind, pleegouder-kind e.d. Dat beteken-
de wel dat een aantal stellen buiten mededinging meedeed, 
maar dat mocht de pret niet drukken.

Vanaf de start van de eerste fl ight was er dreiging van onweer 
dat helaas zo dichtbij kwam dat de wedstrijdleiding de wed-
strijd voor ruim een uur stil moest leggen. De lichtfl itsen en 
donderslagen kwamen akelig dichtbij! Consequentie was wel 
dat het tijdens dat uur erg druk en gezellig was in het club-
huis en dat de Golf-Inn ook wat extra omzet had....

Toen Bob de caddiemaster het teken van “veilig” had gege-
ven, gingen de fl ights die al aan de wedstrijd begonnen wa-
ren terug naar hun bal “ergens” op de fairway en de fl ights 
die nog niet begonnen waren, gingen met zo’n vijf kwartier 
vertraging van start. Het late begin van de wedstrijd beteken-
de uiteraard ook een laat einde en daarom was het jammer 
dat er bij het begin van de prijsuitreiking al een fl ink aantal 
fl ights naar huis was gegaan (al dan niet met het inlichten 
van de wedstrijdleiding...).

Winnaars van de wedstrijd, en daarmee ook gekwalifi ceerd 
voor de landelijke halve fi nale in oktober, werd het koppel 
van pa Rob en zoon Arnoud van Os. Het “geheim” van hun 
goede spel moest volgens hen gezocht worden in hun mede-
spelers van die dag, vader (Kees) en zoon (Lukas) Hendrikse. 
De vriendschappelijke en gemoedelijke manier van met el-
kaar omgaan sloeg over op het koppel Van Os, waardoor voor-
vallen waar je normaal gesproken alleen maar van droomt 
(lange putts die vallen, chip-ins, bunkerslagen) lukten. Hun 
score: 44 stablefordpunten, en daarmee wonnen ze ieder een 
mooie door de sponsor beschikbaar gestelde golftas.

Tweede, met 38 punten, werd het koppel Eddy en Peter Jon-
kers Both die mooie travelcovers wonnen, derde werden Ilon-
ka van Riet en Denis Bierling met 37 punten die ieder een 
schoenentas kregen. Verder was er nog een lepeltje voor de 
longest drives (Björn van Brakel en Joy Davis) en een fotolijst-
je voor de neary op 12 voor Charlotte Panhuijzen. Speciale 
vermelding was er ook voor de jongste deelnemer van de dag, 
Matthijs Koker, voor zijn opmerkelijk correcte gedrag in 

het clubhuis, waar een hoop volwassenen een voorbeeld aan 
kunnen nemen, wat hem naast een doosje ballen tevens een 
applaus van de aanwezigen opleverde! 

De totale opbrengst van € 580 is inmiddels aan Unicef over-
gemaakt.

Ruud de Jong

ABN-AMRO Ouder-Kind-wedstrijd
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Een deelnemer aan deze wedstrijd vroeg mij na afloop hoe we 
dat eigenlijk deden, zo’n cross country. Hadden we die zo op 
de plank in de kast liggen of kwam er toch wat meer bij kijken?
Het leek mij wel aardig om eens uit te leggen hoe deze bijzon-
dere wedstrijd tot stand komt. 

Het begint er mee dat Arthur Bartels, de “cross-country-archi-
tect”, een concept-parcours van 18 holes cross country op pa-
pier uitzet en met mij doorneemt. Begin juni gaan we dan, als 
alle bomen en struiken weer volledig in blad staan, na kantoor 
samen ‘s avonds de baan in om te bekijken of het mogelijk is 
om via deze route de baan cross country te spelen. 
Met een buggy rijden we de route en meestal blijkt dat we toch 
nog wat aanpassingen moeten maken op de oorspronkelijke 
versie. Bomen groeien soms harder dan gedacht en bepaalde 
holes worden dan te gevaarlijk of gewoon niet leuk om te 
spelen. Bovendien moeten we altijd rekening houden met de 
veiligheid van de deelnemers, goede looproutes tussen de holes 
creëren en inschatten waar de out of bounds lijnen moeten 
lopen.

Daarna meten we met professionele laserapparatuur de 
geplande holes in. Degenen die in juni wel eens ‘s avonds een 
rondje lopen, zijn ons vast wel eens tegen gekomen. De een 
met een speciale laserreflector op de green, de ander ergens 
midden op een fairway of bovenop de wal met de laserappara-
tuur om de afstand te “schieten”. En natuurlijk wordt er dan 
ook een foto gemaakt van de cross country hole. Omdat de 
baan ‘s avonds gewoon bespeeld wordt en wij ook op onze 
veiligheid moeten letten bij het inmeten van de holes, kost dit 
meestal twee hele avonden voordat we alle 18 cross country 
holes gemeten en gefotografeerd hebben. Belangrijk is ook dat 
we van tevoren de pinposities bepalen, met name de zichtlij-
nen naar de hole toe. De beroemde hole vanaf de wal naar de 
green van 11 is makkelijk. Daar willen we natuurlijk de vlag 
precies achter de bunker hebben, want het moet natuurlijk wel 
een uitdaging zijn. Met de baancommissie en de greenkeepers 
hebben we overleg over het parcours, en de te maaien tee-
boxen en pinposities.

Na het werk in de baan begint het computer-fröbelwerk. De 
spreadsheets, de route met behulp van Google Earth en de 
bordjes met foto’s voor bij de afslagplaatsen moeten in elkaar 
gezet worden. Trek daar rustig ook maar een avond of wat 
voor uit.

Het meeste voorbereidende werk zit er dan op. Nu de dag zelf 
nog. We hopen altijd op mooi weer, het is immers niet voor 
niets de Langste Dagwedstrijd. Helaas hadden we dit jaar 
pech, op 23 juni goot het van de regen. Lokaal was er in een 
uur tijd meer dan 50 mm regen gevallen. Zo veel water kon de 
baan niet aan en de greens stonden dan ook onder water. De 
wedstrijd werd verzet naar zondag 22 juli en gelukkig was er dit 
keer ook weer een maximaal aantal deelnemers.

Langste dag wedstrijd - cross country 
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Op de dag zelf begint het al om 10.30 uur in het clubhuis: 
nog even de laatste aanpassingen in de wedstrijdindeling 
maken, scorekaarten stickeren en dan om 11.00 uur de baan 
in om het parcours uit te zetten. Dat is niet gemakkelijk, de 
baan is immers nog open voor spelers op dat moment en we 
moeten dus tussen de flights en rondvliegende ballen door 
laveren om de wedstrijd uit te zetten. Van de diverse tee-
boxen worden bollen gehaald, out of bounds moet worden 
afgetaped, de hole-borden worden uitgezet en tijdelijke 
vlaggen geplaatst. In het clubhuis zorgt een ander lid van de 
wedstrijdcommissie ervoor dat iedereen scorekaarten en rou-
tebeschrijvingen krijgt, maar van die gezellige hustle & bustle 
voor de wedstrijd krijgen wij niets mee. Wij racen tegen de 
klok door de baan heen om het allemaal op tijd uit te zetten.
Tot nu toe is dat precies gelukt, maar het is altijd wel span-
nend. De greenkeepers hebben ons enorm geholpen, precies 
op de juiste plekken gemaaid, tijdelijke holes gestoken en alle 
pinposities perfect gestoken, de baan ligt er prachtig bij.

Om 13.00 uur begint de wedstrijd en ook al heeft ons team 
“voorkennis” omdat Arthur en ik het parcours hebben 
uitgezet, gespeeld hebben wij hem zelf ook nog nooit. Het is 
altijd weer afwachten hoe moeilijk of hoe gemakkelijk som-
mige holes toch uitvallen. Zo was dit jaar bijvoorbeeld hole 3 
tegengekeerd spelen naar de green van hole 2, alsof je op een 
totaal andere golfbaan aan het spelen bent, en vrij moeilijk 
ook nog!
Om 18.10 uur was de wedstrijd afgelopen en waren alle 
deelnemers weer terug bij het clubhuis. Iedereen kan gezellig 
aan de borrel met live muziek, verzorgd door de Evenemen-
tencommissie, maar voor ons is het echter nog lang niet zo 
ver. Arthur en ik moeten dan als een haas de baan weer in, 
de bollen terugzetten op de reguliere afslagplaatsen, out of 
bounds linten weg halen, de hole-bordjes ophalen en tijde-
lijke vlaggen opruimen. De baan gaat immers meteen weer 
open voor reguliere spelers. Ophalen gaat overigens een stuk 
sneller dan uitzetten en om 19.00 uur waren we weer terug bij 
het clubhuis. Geen tijd om een eerste drankje naar binnen te 
slaan, snel douchen en omkleden want de deelnemers zitten 
blijkbaar met zoveel spanning te wachten op de prijsuitreiking 
dat we te horen krijgen dat daar echt niet langer mee gewacht 
kan worden.
Na negen uur achter elkaar in touw te zijn geweest voor en 
met deze wedstrijd, glijdt dan eindelijk om 19.30 uur dat eer-
ste drankje naar binnen. Het zit er weer op voor dit jaar!

Arthur en ik hebben de laatste vijf jaar deze wedstrijd uitge-
zet, met een aantal vaste holes maar ook elk jaar weer zijn er 
wijzigingen. De enthousiaste reacties van de meeste deelne-
mers waren voor ons voldoende motivatie om daar toch ieder 
jaar weer zoveel tijd in te steken.
Wie weet is er volgend jaar weer een cross country!

Hanneke Arnoldus 

Langste dag wedstrijd - cross country 
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HHoewel de datum van Ajoen Ajoen dit jaar – mede in 
verband met de viering van het vierde lustrum van RGC 
– een maand opgeschoven was, verschenen er toch nog 
een behoorlijk aantal leden voor de start van deze jaar-
lijkse traditionele wedstrijd met een Indisch tintje. 
Het weer was prachtig. De deelnemers werden ontvan-
gen met koffi e en spekkoek en tijdens de wedstrijd wer-
den de spelers verrast met een lekkere, warme (pittige) 
loempia in de baan. De Golf Inn was zo aardig om de 
spelers daarbij een verkoelend drankje aan te bieden. Na 
afl oop van de wedstrijd was er genoeg tijd om de niet-
spelende partners op te halen en om te kleden. 
Om 19.00 uur begon de feestavond. De stemming zat 
er, mede dankzij de voortreffelijk zingende Balinese zan-
geres Dewi en haar swingende begeleider, meteen in en 
was het eigenlijk dancing the night away! Leuk was ook 
dat oud-leden van het eerste uur, zoals de heren Roos 
en Van Rees, er ‘s avonds bij waren. George van Kaste-
ren was ook dit jaar weer zo vriendelijk om de spekkoek, 
kroepoek en de potjes sambal te sponsoren. 

Na vijf jaar neemt het Ajoen Ajoen Comité afscheid van 
Caroline van der Sluys, het Comité is haar zeer dank-
baar voor al haar inspanningen de afgelopen jaren!
We hebben Marlies Krul bereid gevonden om ons Co-
mité te komen versterken.
Tot volgend jaar!

Het Ajoen Ajoen-Comité
Ed Klingens en Hanneke Arnoldus

Ajoen Ajoen 2007
24
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Ajoen Ajoen 2007 De vossenjacht is nog steeds een succesvolle wedstrijd-
formule en -serie, ondanks het feit dat Arthur Hausani 
van VVE beheer zich heeft moeten terugtrekken als 
sponsor. Het gemiddelde aantal leden wat meedoet 
aan de wedstrijden ligt rond de 85.
De Wedstrijdcommissie heeft Arnoud van Tilburg en 
Sander Verhoeckx bereid gevonden om dit jaar de vos-
sen te zijn. Menig lid heeft er een harde dobber aan 
om van hen te winnen.

De uitslagen van de wedstrijden treft u elders in dit 
blad aan.

Caroline van der Sluys

Vossenjacht 1 – 3 

Mijn petje

Petje op ‘The Old Course’

Heeft iemand op zondag 17 juni vroeg in de avond mijn 
witte/crème kleurige Titleist pet met groene letters gevon-
den, in de haast meegenomen, en is per ongeluk hele-
maal vergeten om hem later af te geven bij de caddymas-
ter?
Wilt u dit a.u.b. alsnog doen, want ik ben erg gehecht 
aan dit petje en zou het graag weer opzetten. Het petje is 
verloren in of rond het clubhuis, op de driving range of 
op het parkeerterrein.

Wie weet waar het is?

U mag mij natuurlijk ook bellen tel.: 070 - 352 18 38
Alvast bedankt.

Remy Ceulemans

Gezocht

25
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2626 Golf  & Business

Op een van de weinige tot nu toe mooie dagen van deze zomer 
bezoeken wij Vega Projects, het bedrijf van ons RGC-bedrijfslid 
Friso Wories en zijn compagnon. Wij worden opgehaald door 
Friso zelf die ons naar De Meern rijdt, waar het jonge bedrijf is 
gevestigd .

Vega Projects is gespecialiseerd in de afbouw van zowel nieuw-
bouw bedrijfs- en kantoorpanden als van bestaande ruimten. 
Het gaat hierbij om wanden, plafonds, vloerbedekking, raam-
bekleding, balies, pantrys en accessoires zoals b.v. schiderijop-
hangsystemen en luchtbehandeling. Er is een ruime keuze aan 
producten die rechtstreeks van internationale leveranciers be-
trokken worden. De volledige planning, levering, installatie en 
de eventuele verhuizing kunnen worden geregeld.

Onder het genot van een kopje koffi e vertelt Friso ons hoe hij, 
na eerst jaren ervaring te hebben opgedaan bij een soortgelijk 
bedrijf, drie-en-een-half jaar geleden met een collega voor zich-
zelf is begonnen in Nieuwerkerk aan de IJssel. Zijn compag-
non verzorgt de uitvoering van het werk, hijzelf is verantwoor-
delijk voor commerciële zaken en communicatie. Zij vullen 
elkaar goed aan wat als resultaat had dat het bedrijf snel uit zijn 
jasje is gegroeid. Al gauw moest worden uitgekeken naar een 
ander pand. 
De tweekoppige directie wordt nu bijgestaan door zeven mede-
werkers in vaste dienst. Vier man helpen bij de werkvoorberei-
ding. Teken- en rekenwerk zijn dankzij de automatisering (Au-
toCad) nu veel effi ciënter te doen dan vroeger en door digitale 
bestelling is snelle levering van materialen mogelijk. Drie me-

dewerkers zorgen voor de administratie, boekhouding en facili-
taire dienst. Daarnaast werkt Vega Projects samen met ongeveer 
40 zelfstandige monteurs die naar behoefte kunnen worden in-
gehuurd. Zij zijn verantwoordelijk voor perfekt werk dat op tijd 
af komt. Bij Vega Projects geldt ‘afspraak is afspraak’.

Bij elke opdracht wordt veel aandacht besteed aan de wensen 
van de cliënt. Het gaat daarbij om opdrachten van middelgrote 
en grote organisaties, die deel uitmaken van de private of de pu-
blieke sector. Belangrijk is dat de zorgvuldig afgewogen plan-
nen bij het bedrijf passen. Zonodig worden  specialisten zoals 
architekten of adviesbureau’s ingehuurd. Het doel is om van 
elk  projekt een visitekaartje van het bedrijf te maken (en daar-
mee ook van Vega), aldus Friso Wories. 

Het lichte, fraai in een woonwijk van De Meern gelegen kan-
toorpand van Vega Projects, dat een jaar geleden werd betrok-
ken is een voorbeeld hiervan. De centrale ligging is daarnaast 
ideaal, zowel voor de opdrachtgevers, die uit het hele land ko-
men, als voor het verspreid wonende personeel.
Meteen vallen ons de grote kleurvlakken in de vloerbedekking 
op, die de drie verschillende secties waarin Vega Projects in-
middels verdeeld is vertegenwoordigen:

BLAUW = VEGA PROJECTS houdt zich bezig met de leve-
ring en installatie van produkten.

ROOD  = VEGA WORKS specialiseert zich in full service & 
turn key verhuisprojecten d.w.z.totale service vanaf de opdracht  
tot de ingebruikneming van het pand.

GROEN = VEGA CONTROL is een projectmanagment orga-
nisatie die de gebruiker van het in te richten pand begeleidt.

Vega Projects Grenzenloos in Ruimten
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Bij de rondleiding door het gebouw zien we voorbeel-
den van de verschillende producten die leverbaar zijn. 
Zo heeft bijvoorbeeld elke ruimte een ander plafond. Op 
discrete wijze zijn er zo meer verschillende materialen in 
het  pand verwerkt, zonder dat het een toonzaal is gewor-
den.  
Het gebouw is omringd door groen; direkt naast de pantry 
ligt buiten een terras, dat grenst aan een vijver. Het lijkt 
ons de ideale werkplek! 
 
Doordat Friso in Rijswijk woont, is hij bij RGC terecht-
gekomen. Hij is nu ongeveer vier jaar lid van RGC en 
hoopt binnenkort zijn handicap te halen. (Streven: 24). 
Een groot voordeel van het bedrijfslidmaatschap vindt hij 
het recht op vroege reservering waar hij regelmatig ge-
bruik van maakt om met relaties te kunnen spelen. he-
laas moet hij de dinsdagmiddag vaak overslaan. Door zijn 
drukke werkzaamheden komt Friso minder tot golfen dan 
hij zou willen. De weekends zijn gereserveerd voor zijn 
vrouw en twee jonge kinderen Bo en Maurits. Bovendien 
is hij een enthousiaste amateurkok en verheugt zich al op 
de barbecuemogelijkheden met dit mooie weer!

Margaret Rus en Annelies Bremer

Op 6 mei, 9 juni en 8 juli zijn de eerste drie rondes van de 
maandbekercompetitie gespeeld.
Er werd als vanouds weer fanatiek strijd geleverd om de pun-
ten. Natuurlijk is de dagzege belangrijk maar op de achter-
grond speelt ook mee dat de vier beste scores van de zes wed-
strijden bepalen wie de overall winnaar Maandbeker 2007 
wordt.
Het deelnemersveld is dit jaar 
iets kleiner dan de voorgaande 
jaren wat de commissie  heeft 
moeten doen besluiten om 
in de categorie “stableford” 
slechts twee dagprijzen uit te 
reiken.
Deze keer geen groepsfoto van 
de prijswinnaars maar een foto 
van drie prijswinnaars, dat wil 
zeggen: alleen maar een foto 
van Remy Ceulemans. Hij heeft het namelijk gepresteerd om 
in alle tot nu gespeelde wedstrijden van zijn categorie (hcp 0-
18) eerste of gedeeld eerste te worden. Een unieke prestatie. 

Maandbekerwedstrijd 5 (zondag 19/8) is tevens de wedstrijd 
voor de Boomgaartbeker en de Zwanentrofee, wedstrijden die 
vroeger een onderdeel van de golfweek waren.
Maandbekerwedstrijd 6 (zaterdag 6/10) zal evenals vorig jaar 
door Brune Verkade van JCS worden gesponsord.

Tot slot een rectificatie naar aanleiding van het verslag over de 
wedstrijd op Koninginnedag. Een van de door de Evenemen-
tencommissie beschikbaar gestelde prijzen voor de best verkle-
de personen was voor Ans de Graaf. 

Pim van der Maas

Maandbeker 1 – 3
27

Greenvliet2007_16.indd   27 27-08-2007   08:40:00



28
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Maandbeker 2007
6 mei – wedstrijd 1

categorie strokeplay (hcp 0 – 18)
1. Remy Ceulemans
2.* André Krouwer
3.* Alex Jackson
categorie stableford (hcp 18,1 – 32)
1. Doke van Haaster
2. Ferd Vincent

9 juni – wedstrijd 2

categorie strokeplay (hcp 0 – 18)
1.* Remy Ceulemans
2.* Fred Leunissen
3. André Krouwer
categorie stableford (hcp 18,1 – 32)
1. Jennifer Leunissen
2. Loes van Doorn

8 juli – wedstrijd 3

categorie strokeplay (hcp 0 – 18)
1.* Remy Ceulemans
2.* Alex van Dorp
3. Jack Baldewsingh
* Zelfde score, maar vanwege de lagere handicap  
 tweede of eerste plaats
categorie stableford (hcp 18,1 – 32)
1. Wim Prins
2. Pim van der Maas

Vossenjacht
19 mei – wedstrijd 1

1. Arnoud van Tilburg en Sander Verhoeckx 0
2. Vincent en Chris Zuiderwijk –1
3. Monique en Marinus Cupido –2

3 juni – wedstrijd 2

1. Vincent en Chris Zuiderwijk +4  
 (tweede 9)
2. Eddy Jonkers Both en Johnny Rameswar +4 
 (tweede 9)
3. André Krouwer en Bob Davis +4 
 (tweede 9)

14 juli – wedstrijd 3

1. Fred Leunissen en Steef van Schaik +5
2. Arthur Hausani en Henk Rameswar +4
3. Ineke Vincent en Ramon Maduro +1

Wedstrijduitslagen

15 juli – ABN-AMRO Ouder-Kind-wedstrijd 

1. Rob en Arnoud van Os 44 pnt
2. Eddy en Peter Jonkers Both 38 pnt
3. Ilonka van Riet en Denis Bierling 37 pnt

21 juli – Ajoen Ajoen

1. Arthur Hausani en Oscar Pronk 38 pnt
2. Joke en Ies van Geest 37 pnt
3. Ramon Maduro en Jaap Vermeer 36 pnt

22 juli – Langste Dag wedstrijd

cross-country (baan par 67)
team totaal      /      playing handicap      / netto score
1. Jack Baldewsingh, Jan Deumers
 Wim Kortekaas, André Krouwer 61  /    6,8  /  54,2
2. Ramon Maduro, Gerben Brouwer,
 Ren de Goey, Roy van den Berg 61  /    6,3  /  54,7
3. Jan Cusell, Joe Neesan,
 Olof Bouw, Wim Prins   65  /   8,7  /  56,3

29 juli – Vlietrandtrofee

1. Ramon Maduro en Johnny Rameswar 40 pnt
2. Sasha Karagantcheff en Nia Aleman 39 pnt
3. Lydia en Harry Broerse  39 pnt

Senioren
14/6 RGC- Groen Geel:

GG 
Jos Haak met Jan Dorleijn   36 pnt
Rudy Bieren met Koss Glas   33 pnt
Willy Bouwmeester met Johan Aardse 32 pnt
RGC
Diana Looms met Cor Onstwedder 41 pnt
Nellie Broekman met Frits van Duijn 38 pnt
Wil Onstwedder met Ed Tumbuan 34 pnt

21/6 Dauwtrap

Martin van Dorp 35 pnt
Henny Boerman 33 pnt
Hanneke Janssen 31 punt

29/6 Groen Geel- RGC:

GG
Rudy Bierens met Koos Glas  38 pnt
Jos Haak met Jan Dorleijn   37 pnt
Willy Bouwmeester met Johan Aardse 36 pnt
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RGC 
Els Harings met Cor Onstwedder 40 pnt
Hanneke Janssen met Ernst Rohlfs 37 pnt
Nellie Broekman met Frits van Duijn 37 pnt

28/6 Handicart:

Ineke Vincent met Sandra Karagantcheff 39 pnt 
Dick Spaargaren met Lia van der Heijdt 37 pnt
Bep van Essen met Bea van Adelberg 36 pnt

12/7 Arendsen-de Wolff:

Jennifer met Fred Leunissen 42 pnt
Sandra Karagantcheff met Wim Kortekaas 41 pnt
Bep van Essen met Jan Paul Bierling 38 pnt

19/7 RGC-Duinzicht 

Duinzicht     302 pnt
RGC      298 pnt

Beste paren

Duinzicht 
Hanny Bol met Aad Bol     39 pnt
RGC
Els Harings met Dick Spaargaren 38 pnt

2/8 return Duinzicht-RGC

RGC      346 pnt
Duinzicht     381 pnt
 
Beste paren 

RGC
Joke van Duijn met Pim van der Maas 42 pnt
Nellie Broekman met Martin van Dorp 42 pnt
Duinzicht
Thea van Spellen met Jan van Spellen 46 pnt
Patricia Dormits met Egbert Harmsen 44 pnt

Dames
12/6 Lepeltjeswedstrijd nr.3

1. Henriëtte Hens netto 61
2. Diana Looms netto 69
3. Liesbeth Polman netto 70
Longest drive 0-24,9 Hélène de Vries Schultink
Longest drive 25 – 36 Nellie Btroekman
Neary hole 9 Nia Aleman
Neary hole 16 Fieke van Geest

19/6 Vriendinnendag

Met vriendin niet lid RGC 
1. Diana O Looms en Cecile Korthorst  41 pnt
2. Dymphie Sikkes en Marilla Louw  38 pnt

3. Sandra Karagantcheff en Venera Karagantcheff 38 pnt
4. Cock van der Valk en W. Gerritse  38 pnt
5. Fieke Van Geest en Janneke Hes   38 pnt
6. Henriëtte Hens en Ieren van Graafeiland  37 pnt
7. Thea Dekker en Ingrid Looman  37 pnt 
Met vriendin RGC lid
1. Jos Niemans en Ryan Vissers 35 punten
Longest drive gasten hcp 0 – 24,9 Magda Rutten
Longest drive gasten hcp 25 – 36 Kay Wright
Longest drive leden hcp 0 – 24,9 Sandra Karagantcheff
Longest drive leden hcp 25 – 36 Henny ‘t Hoen
Neary gasten Magda Rutten
Neary leden Sandra Karagantcheff

3/7 Lepeltjeswedstrijd nr 4

1. Jennifer Leunissen  netto 70
2. Sandra Karagantcheff netto 73
3. Bep van Essen   netto 74

10/7 Vossenjacht 

1. Loes van Doorn en Lucia Kozmova +7
2. Diana Looms en Cock v.d. Valk +7
3. Cocky Hofstyra en Jos Niemans +5
Longest drive 0-24,9 Bep van Essen
Longest drive 25 – 36 Diana Looms
Neary hole 9 Lucia Kozmova
Neary hole 16 Els Harings

17/7 Midzomertrofee 

categorie 0 – 24,9 strokeplay
1. Bep van Essen netto 70
2. Loes van Doorn netto 74
3. Helma Baars netto 75

17/7 ’t Swaentje

categorie 25 – 36 (CSA + 3)
1. Anita Franse 34 stb pnt
2. Jeanine Klopper 33 pnt
3. Marleen Billekes 32 pnt
Longest drive 0-24,9 Dymphie Sikkes
Longest drive 25 – 36 Cocky Laverman
Neary hole 9 Henny Boerman
Neary hole 16 Nia Aleman

24/7 Ton Goedman Vriendschapstrofee

1. Monique Cupiodo en Rosa Mollet netto 66
2. Sandra Karagantcheff en Dymphie Sikkes netto 66
3. Ineke Vincent en Lidwien Vlek netto 68
4. Doke van Haaster en Mirjam Jaspers netto 68
Longest drive 0-24,0 Ineke Vincent
Longest drive 25 – 36 Hanny Benjert
Neary hole 9 Christiane Depoorter
Neary hole 16  Hélène de Vries Schultink
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GreenVliet verschijnt zes keer per jaar. 
Internet www.rijswijksegolf.nl 
Redactie Ben Teunissen, Doke van Haaster,  
Margaret Rus-Numans, Annelies Bremer-Versteegen
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Inleveren kopij: De volgende GreenVliet verschijnt eind oktober.  
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 2 oktober in het bezit van de 
redactie zijn. Op een diskette of per e-mail:  
uitsluitend naar redactie@rijswijksegolf.nl

Secretariaat RGC
Delftweg 58, 2289 AL Rijswijk
tel: 070 319 24 24, fax: 070 399 50 40

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.S.C. 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 010-471 02 28
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

www.rabobank.nl

Het is tijd 
voor een bank 
waar alles om 
u draait.
Bel (070) 371 88 88.

Het is tijd voor de Rabobank.
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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

O n z e  n i e u we , s c h i t t e r e n d e 

w i n t e r c o l l e c t i e  i s  b i n n e n !

Klijsen_adv_A4_aug07.indd   1 20-08-2007   12:14:45
Greenvliet2007_16.indd   32 27-08-2007   08:40:05


