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IIn veel bladen van (personeels)verenigingen van bedrijven 
vindt u zo’n katern. De kop van mijn bijdrage in alweer het 
vijfde nummer van de GreenVliet in dit jaar doet vermoeden 
dat ook uw redactie dit introduceert. Ik stel u meteen gerust. 
Het is niet de bedoeling van redactie om daar mee te begin-
nen! Het zal u verderop in dit artikel wel duidelijk worden 
waarom deze kop gekozen is.

Golfweek 
Hoewel het weer niet zo mooi was als in het voorjaar, zijn 
alle wedstrijden toch onder redelijke omstandigheden ge-
speeld. In dit blad besteden we uitgebreid aandacht aan de 
golfweek. Op de site van de RGC kunt u op uw gemak de fo-
to’s bekijken, heb ik me laten vertellen.

Artikelen 
Ook deze keer treft u weer bijdragen aan van leden. Een ver-
haal over golfen in Duitsland en een verhaal over bijzon-
dere bomen in de baan. De redactie verheugt zich op deze 
bijdragen en hoopt dat de aanzet die in de laatste twee uit-

gaven van de GreenVliet is gege-
ven, leidt tot meer bijdragen van u. 
We streven er als redactie naar om 
een archief op te bouwen met le-
zenswaardige artikelen door leden 
geschreven. Ook de bijbehorende 
foto’s zijn van harte welkom. En 
denkt u er aan, de redactie houdt 
van ‘mega’ zware foto’s. Hoe meer 
puntjes, des te beter de weergave in 
het blad!

GreenVliet in het land 
Ik had u beloofd om nog terug te komen op de aanhef van 
mijn bijdrage. Een verenigingsblad samenstellen is al geen 
sinecure, maar het betaalbaar houden, dat is van een ande-
re grootheid. We proberen in het blad de verhouding tussen 
advertenties en ‘clubbijdragen’ gunstig te houden. Deze ver-
houding is dat éénderde van het blad gereserveerd is voor ad-
vertenties. Dus stel dat het blad bestaat uit 36 pagina’s -daar 
streven we als redactie naar- dan zijn er 12 gevuld met adver-
tenties en 24 met tekst en foto’s, de clubbijdragen. De laatste 
nummers lukt dat niet zo goed! Dat betekent dat de vereni-
ging meer in haar buidel moet tasten dan eigenlijk gewenst. 
En het moet toch interessant zijn om in de GreenVliet te ad-
verteren. Wist u dat de GreenVliet naar zo’n 860 privé-adres-
sen, 23 personeelsleden van de BV en 72 andere golfclubs 
wordt gestuurd! 72 andere golfclubs hebben het blad dus op 
hun leestafel liggen! 

Daar heb ik deze ene keer toch wel een wist-u-datje 
voor over! Geïnteresseerd? Kijk dan op de website 
www.rijswijksegolf.nl voor de tarieven en bel Gaby 
(zie colofon achter in het blad voor haar telefoonnummer).

Rest van het jaar 
Als het weer zich zo houdt als de laatste weken, dan wordt 
het nog niet zo’n slecht najaar. Op het moment van schrij-
ven is het Scheveningse Strandgolf evenement gestart. Als de 
samenstelling van de GreenVliet het toelaat, ga ik op zater-
dag en zondag toch even kijken. Tenslotte is dat toch om de 
hoek.
De redactie wenst jullie een buitengewoon heerlijk najaar 
toe en wederom veel leesplezier!

Ben Teunissen

PS.  De ALV van maandag 19 november 2007 is verschoven 
naar maandag 12 november 2007.

Van de redactie
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4 Van het bestuur

DDe maanden augustus en september hebben zich wispelturiger 
dan ooit gedragen. ‘Global Warming’ en ‘Toekomstige IJstijden’ 
wedijverden om de eer voor het zomerseizoen 2007. 
Het was daarom des te verheugender dat de krachten der na-
tuur zich tijdens de Golfweek in soort een evenwicht bevon-
den. De frontlinie bevond zich net boven de Noordzee. Elke 
poging om landinwaarts te bewegen werd onmiddellijk de 
kop in gedrukt door het Midden-Europese gebied van hoge 
druk. Zo konden elke dag de wedstrijden doorgang vinden en 
bruiste het clubhuis tot in de kleine uurtjes.
Dit jaar was de Golfweek een week later gepland vanwege de 
KLM / Dutch Open op de Kennemer. Ofschoon het de be-
langstelling voor de Golfweek wat getemperd lijkt te hebben, 
kaatste toch ook iets van de glorie van Joost Luiten, via zijn 
‘swing coach’ Phil Allen, af richting Rijswijkse. Zowel Joost 
als Phil (als ook de strategische weg die de NGF in dit op-
zicht is ingeslagen) verdienen onze welgemeende felicitaties 
voor het niveau dat in zo’n korte tijd binnen de Nederlandse 
golfsport is bereikt. 

Meteo Consult gaf voor begin september aan dat het weer 
door de week wisselvallig en in de weekends van uitzonder-
lijke nazomerse kwaliteit zou zijn. En zo was het ook. De 
strokeplay kampioenschappen mochten zich verheugen in 
ongekende omstandigheden. Het weer was optimaal. De 
greens waren sneller dan ooit. Iedere ochtend alles door de 
greenkeepers geheel in optima forma gebracht (Bravo!). 
Het heeft dan ook geresulteerd in fantastisch golf. De spanning 
was (vooral in de fi nale partijen) te snijden. Het leek Matchplay, 
maar er moesten wel 18 holes uitgespeeld worden. 
En ondanks het feit dat menig fi nalist na de ochtend ronde of 
de eerste negen holes van de middagronde, dacht dat het 
bijltje  er beter bij neergegooid kon worden, bleek naderhand 
elke doorzetter te zijn beloond. Het scoreverloop gaf zeer gro-
te schommelingen te zien maar uiteindelijk bleken vrijwel 
alle partijen op hole 17 of 18 te zijn beslist. De opkomst van 
het publiek was groter dan ooit, maar het kan nog veel beter!

Tussen al deze hoogtepunten door wisselde het bestuur zijn 
korte en lange termijn beslommeringen af met korte vakan-
ties. Na de Algemene Ledenvergadering van 18 juni, waarbij 
de keus is gevallen op de verdere uitwerking van de moge-
lijkheden een nieuw clubhuis te realiseren, zijn de nodige 
acties in die richting in gang gezet. Inmiddels heeft de archi-
tect een eerste voorstel op hoofdlijnen voor een nieuw club-
huis ter discussie aan het bestuur aangeboden. In de najaars-
vergadering hopen wij u een nader uitgewerkt voorstel te 
kunnen presenteren. Het Ganzenest heeft per 1 augustus 
zijn deuren gesloten. Voor de Boerderij hebben zich inmid-
dels gegadigden gemeld. De interesse loopt van partiële 
pacht tot koop van het geheel. Ook wat dit betreft zal het be-
stuur u  nader informeren tijdens de komende ALV. 

Als u dit leest is het seizoen alweer ten einde. Maar u heeft 
uw hart kunnen ophalen want alle  commissies streven er in 
de maanden augustus en september naar te doen wat zij 
kunnen om u toch nog die vierde qualifying kaart te laten lo-
pen en gezelligheidswedstrijden te beleven, al dan niet ge-
paard gaande met een lunch, barbecue, of buffet, wijn-, 
whisky- of bierproeverij. 

Wat de winter gaat brengen is voor ons allemaal een vraag, 
maar één ding is zeker, wij zullen streven naar een maximale 
beschikbaarheid van speeltijd ten einde u allen in de gele-
genheid te stellen het volgend seizoen uw medecompetitors 
versteld te doen staan.

De najaarsvergadering zal plaatsvinden op 12 november a.s 
in het clubhuis. 

Vergeet vooral niet de data voor de diverse Sinterklaaswed-
strijden en de datum voor het Kerstdiner, 15 december, in 
uw agenda te noteren.

Roel Jense

De eerste afslag van hole 16!

Van het management
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Af en toe krijg ik opmerkingen van leden die teleurgesteld 
zijn over het feit dat ze niet kunnen spelen op het moment 
dat zij dat wensen. Een van de opmerkingen die dan steeds 
terugkomt is dat de baan zoveel verhuurd wordt en dat de 
businessclub zoveel tijd gebruikt. Een enkele keer werd deze 
opmerking gemaakt terwijl de baan door een activiteit van de 
vereniging zelf niet beschikbaar was. 
Nu op het einde van het zomerseizoen lijkt het mij interes-
sant om eens te kijken in hoeverre ik dit gevoel met cijfers 
voor de maanden april tot en met september kan onderbou-
wen door te vergelijken met dezelfde periode in 2006.
In deze periode zijn er bijna 18.000 starttijden mogelijk. Een 
klein deel hiervan is niet beschikbaar door onderhoud aan de 
baan of door (de gevolgen van) slecht weer. In zowel 2006 als 
2007 blijkt het om iets meer dan 600 starts te gaan, nog geen 
3,5%. Dat valt dus hard mee. De zomer van 2006 was veel 
mooier, maar augustus 2006 was zo slecht dat totale baanslui-
ting zelfs iets hoger was.
Op een andere manier werkt het weer wel door. Het onbenut 

laten van de baan is iets toegenomen, maar niet schokkend. 
De afgelopen periode werden bijna 4.200 starttijden niet be-
nut. De businessleden speelden bijna 10% minder, de andere 
leden 3%. Misschien hebben de businessleden het drukker 
met werken dan in het vorige jaar.
Hoeveel starttijden werden er dan wel benut en vooral: door 
wie? Van de 18.000 starttijden werd er maar liefst 73,4% be-
nut (2006: 74,4%). Dat is een hoge score. Vergelijking met 
andere banen is niet zo gemakkelijk omdat die meestal wer-
ken met een aantal personen en wij met starttijden. Op com-
merciële banen worden fl ights vaak tot 4 personen aangevuld. 
Bij ons niet. Een luxe die het waard is om te behouden.
De verhuur aan derden is inderdaad gestegen en wel tot bijna 
1600/8,9% (2006: 1300/7,3%). Het gaat dus om 300 extra 
starttijden. De “gewone leden” gebruikten ruim 10.000 starts 
en de Business Club bijna 1.300. Samen goed voor ruim 64% 
van de starttijden. 

Bas Overwater

Af en toe krijg ik opmerkingen van leden die teleurgesteld 
zijn over het feit dat ze niet kunnen spelen op het moment 
dat zij dat wensen. Een van de opmerkingen die dan steeds 
terugkomt is dat de baan zoveel verhuurd wordt en dat de 
businessclub zoveel tijd gebruikt. Een enkele keer werd deze 
opmerking gemaakt terwijl de baan door een activiteit van de 
vereniging zelf niet beschikbaar was. 
Nu op het einde van het zomerseizoen lijkt het mij interes-
sant om eens te kijken in hoeverre ik dit gevoel met cijfers 
voor de maanden april tot en met september kan onderbou-
wen door te vergelijken met dezelfde periode in 2006.

laten van de baan is iets toegenomen, maar niet schokkend. 
De afgelopen periode werden bijna 4.200 starttijden niet be-
nut. De businessleden speelden bijna 10% minder, de andere 
leden 3%. Misschien hebben de businessleden het drukker 
met werken dan in het vorige jaar.
Hoeveel starttijden werden er dan wel benut en vooral: door 
wie? Van de 18.000 starttijden werd er maar liefst 73,4% be-
nut (2006: 74,4%). Dat is een hoge score. Vergelijking met 
andere banen is niet zo gemakkelijk omdat die meestal wer-
ken met een aantal personen en wij met starttijden. Op com-
merciële banen worden fl ights vaak tot 4 personen aangevuld. 

Starttijden

5

TTijdens de golfweek, vlak voor 
de start ven de Presidentscup, is 
de tee box van hole 16 mede door 
onze voorzitter, Roel Jense, offi cieel 
geopend. Nog even geen plaggen 
slaan, want het gras moest 
natuurlijk nog even wat tijd ge-
gund worden om zich goed te zet-
ten. Het is een indrukwekkende 
hole geworden. Zeker met wind 
tegen is het een uitdaging om met 
je eerste slag op de green te belan-
den. De hole is er dus niet makke-
lijker op geworden.

Ben Teunissen

Van het management

Offi ciële opening tee box hole 16
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Seniorencommissie
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Handicapcommissie

Blijf *Aktief* 

Heeft u het gered om in de voorbije maanden vier keer 
“Qualifying” te golfen? Dan verdient u een *sterretje* op uw 
NGFkaartje!  U mag in 2008 weer meedoen met de compe-
titie en met de wedstrijden waarvoor een EGA handicap is 
vereist. 
Of is het helaas niet gelukt, ondanks het kattebelletje dat u 
van de Handicapcommissie ontving? Tja, dan voor u géén *, 
want wij hebben niet kunnen vaststellen dat uw huidige 
EGAhandicap ook uw werkelijke speelsterkte is. U speelt 
misschien niet meer zo goed na een rustig golfjaar, of u bent 
juist heel erg vooruit gegaan na al die maanden in het bui-
tenland, wie zal het zeggen. In ieder geval kunt u een cor-
recte handicapverrekening ten opzichte van uw medecom-
petitors niet waarborgen, dus kunt u niet voor de prijzen 
gaan. Buiten mededinging meedoen mag wel. Daarmee 
kunt u aan de oplossing van uw probleem werken: lever in 
2008 drie Qualifying scores in, dan zal de HcpCie uw EGA-
handicap opnieuw vaststellen en krijgt u ook een *sterretje*.

Ingrid Pijnakker 

Nieuwegein (voor een ieder onbekend) bleek een leuke negen-
holes baan. We speelden tegen Zeegersloot en wonnen. Een 
goed begin is het halve werk dachten we. Op Zeegersloot 
moesten we aantreden tegen Noordwijk. Het bleek met handi-
caps van 16 tot 22 voor ons te veel.

Noordwijk en Leeuwenbergh, waar we de 3e wedstrijd moes-
ten spelen, hadden inmiddels ieder hun wedstrijden gewon-
nen. Op Leeuwenbergh troffen we Nieuwegein; een makkie
dachten we. Het bleek anders uit te pakken. Zeegersloot had 
nog geen wedstrijd gewonnen maar wij moesten om de voor-
laatste plaats te verlaten de laatste wedstrijd op Noordwijk
winnen. Dat moest dan tegen Leeuwenbergh gebeuren. Uiterst 
gemotiveerd togen we naar Noordwijk “eind goed al goed” op 

die mooie maar moeilijke baan?? Alle voorgaande wedstrijden 
hadden we prachtig weer. Nu is het wanneer je op Noordwijk 
speelt het spannendst als het stormt en regent. Dat deed het 
dan ook. De bal woei van je tee en bleef op de green nauwe-
lijks liggen. Leeuwenbergh bleek te sterk. Door ons aantal 
wedstrijd punten werd Noordwijk poulewinnaar.
We hebben weer vele golfvrienden gemaakt en kijken met ple-
zier terug op de competitie. Het team bestond uit Aart Aleman, 
Jan Samwel, Paul van Zijl, Carel Weber, Fred van der Wal, Ri-
chard Ersanilli (de laatste twee vielen een keer met veel succes 
in) en captain Aart Hoekert. Competitie spelen is leuk, vol-
gend jaar weer maar dan beter.

Aart Hoekert

Competitieverslag Heren Senioren 4
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di pecora
Tailor for Businessmen

Laan van Zuid Hoorn 29
2289 DC Rijswijk
Tel. 070-3280747
www.dipecora.nl

Elke man is anders. Di Pecora is ook 
anders. U hoeft namelijk niet bij ons 
langs te komen, wij komen naar u! 

Een maatpak van Di Pecora onder-
streept uw persoonlijkheid en imago 
en zorgt voor een hoog draagcomfort. 

Voor het ontwerp van uw persoonlijke 
pak maakt één van onze bezoekende 
kleermakers een afspraak met u waar 
en wanneer het u uitkomt! Uw pak wordt 
in een topatelier  gemaakt en binnen 
vijf weken persoonlijk bij u afgeleverd. 

Uiteraard bent u ook voor maatshirts 
en accessoires bij Di Pecora aan het 
juiste adres. 

made to measure!
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Verslag damescommissie augustus en september 2007
Deze twee maanden hebben we iedere dinsdag kunnen spe-
len met redelijk weer.
Er deden iedere keer tussen de 40 en 50 dames mee aan de 
wedstrijden. Op 25 september zouden we een cross Country 
spelen, maar i.v.m. de slechte weersvoorspelling en de matige 
inschrijving hebben we die afgelast en een instuif matchplay 
gedaan. Uiteindelijk trotseerden 19 dames het slechte weer.
De Gouden Koets wedstrijd werd een week vervroegd omdat 
de Business Club op Prinsjesdag een shotgun had gepland en 
de traditionele vlaggenwedstrijd alleen van hole 1 af gespeeld 
kan worden. De 1e vlag stond bij de bunker op hole 15 en de 
laatste twee vlaggen stonden in de hole van 18. De winnaars 
Helma Baars en Jeanine Klopper hadden dus precies hun han-
dicap gespeeld! 

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 wedstrijddag. 
De damescommissie merkt dat er verschillende dames zijn, 
die vaker dan zijzelf willen, met elkaar spelen, omdat de 

commissie geen inzicht heeft in de oude indelingen. Wij zou-
den het prettig vinden als degene, die dit overkomt dit op wil 
schrijven achter in de birdieklapper achter het tabblad opmer-
kingen! Wij kunnen daar dan de volgende wedstrijden reke-
ning mee houden.
Overigens zal dit pas volgend jaar ingaan, want vanaf 30 okto-
ber gaat het winterseizoen in met alleen instuifwedstrijden. 

Het programma voor het zomerseizoen 2008 willen we ko-
mende maand gaan maken, dus als iemand ideeën heeft, wil 
je die dan melden per mail of brief aan de damescommissie 
dames@rijswijksegolf.nl .
Veel plezier in het komende winterseizoen waar we weer zul-
len strijden om de beste score per hole. 
 
De damescommissie
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Neen, dit jaar geen golfweek, maar in plaats daarvan 
een golfreisje naar het voormalige Oost-Duitsland. 
Het kwam ‘helaas’ zo uit. Een paar dagen er heerlijk 
tussenuit. Een 5-daags golfarrangement door ABN 
AMRO met Van der Valk samengesteld op één van de 
mooiste golfbanen van Duitsland. Zo luidde ongeveer 
de uitnodiging van de ABN AMRO, speciaal voor de 
creditcardhouders van deze bank. 

We rijden via Osnabrück en Hannover richting Braunschweig 
om vandaar zuidoostwaarts af te slaan richting Quedlinburg 
naar onze bestemming Ballenstedt. Een afstand van ca. 575  
kilometer. Het plaatsje Ballenstedt ligt ingeklemd tussen de 
bosrijke uitlopers van het zuidelijk Harzgebergte. We bevin-
den ons dan in de deelstaat Sachsen-Anholt. Het slothotel  
Ballenstedt  waar we logeren, bevindt zich in een gedeelte van 
het oude kasteel. Het slot werd al in de 19e eeuw gebruikt als 
gastenverblijf voor leden van vorstenhuizen die op bezoek 
kwamen. In 1996 en 1997 is het slot op architectonische wijze 
gerenoveerd en in de Ballenstedter barokstijl teruggebracht.  

De golfbaan Slot Meisdorf ligt op ongeveer 15 minuten rijden 
in het natuurpark Selketal en wordt omgeven door de Van der 
Valk slothotels Ballenstedt en Meisdorf . Het is een 18-holes 
baan, par 72, geaccidenteerd met een 18-tal waterhindernis-
sen, vele bunkers, prachtige vergezichten en rijk aan bos. In 
dit voorjaar is er een kleine 9 holes par 3 baan bijgekomen. 
Het clubhuis is qua bouw aangepast aan de typische Harz 
bouwstijl van een  blokhut. De pro-shop is niet groot, maar er 
is wel van alles te koop wat golfuitrusting betreft en ….de prij-
zen zijn naar verhouding laag. 
Het personeel zowel in hotel als op de golfbaan straalt gemoede-
lijkheid en een antihaast gedrag uit. Het is niet alleen genieten 

van het golfen in deze prachtige omgeving, maar ook van de vor-
stelijke ambiance en het moderne comfort van het hotel. 
Ook de plaatsen in de omgeving zijn interessant. Zo is het 
middeleeuwse plaatsje Quedlinburg met zijn 1300 eeuwenou-
de vakwerkhuizen, en thans behorend tot het UNESCO we-
relderfgoed, een bezoek zeker waard. En verder Wernigerode 
met zijn historische 
centrum en zijn sprookjesachtige slot, voorheen een middel-
eeuwse burcht, waar men zich in een treintje naartoe laat rij-
den. Het slot kent een lange geschiedenis door zijn vele ver-
bouwingen en vorstelijke en adellijke bewoners. Het biedt een 
schitterend uitzicht op de oude vakwerkstad en de uitlopers 
van het Harzgebergte .
Zo hebben we niet al te ver van Nederland vandaan niet al-
leen genoten van het golfen in een heel andere en bijzondere 
omgeving, maar ook van de historische rijkdom van dit deel 
van het voormalige Oost-Duitsland.
(Zie ook: www.vandervalk.de en www.vandervalk-golf.com)
  
Ans de Graaf

Golfen in Duitsland Herencommissie10
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Deze kopij heeft betrekking op de periode 30-5-2007 t/m 25-7-
2007. In die periode hebben we naast de gebruikelijke instui-
ven van de Heren de volgende wedstrijden aan ons voorbij 
zien gaan:
• de Golf Driedaagse (zie GreenVliet nr 4)
• de Vlietstroomtrofee
• de (3-de) Maandbeker Instuif
• de Vriendendag
• de (4-de) Maandbeker Instuif

Maar voordat de wedstrijduitslagen worden vermeld, eerst een 
excuus aan Paul van Zijl: en nu verder geen ge-Zijk meer (zie 
vorige GreenVliet).

Vlietstroomtrofee
Deze wedstrijd vond plaats op 20 juni 2007 (3-bal, Strokeplay, 
Q). Bezetting : 42 man. Er was een neary op hole 5, gewon-
nen door Sacha Karagantcheff. De longest drive was op hole 
15 en die werd gewonnen door Rob Roelvink. De CSA van de 
baan stond die dag op 3.
Uitslagen (achter de naam leest u achtereenvolgens de bruto 
score, de netto score en het aantal Stb.punten) :
•  Walter Hofman (94,64,38)
•  Dick van Battum (86,73,37)
•  Jan-Paul Bierling (85,74,36)
•  Rob Roelvink (84,75,35)
•  Jan van der Valk (87,75,35)
•  Theo van Denzel (100,76,34)
•  Wim Prins (98,76,35)

Alle prijzen werden gesponsored door de fa. KOOLSCHIJN. 
Na de prijsuitreiking op de club hebben we genoten van een 
heerlijke lunch bij Marc Cruellas op de Plaats in Den Haag.

Maandbeker
Deze (3-de) wedstrijd (Strokeplay, Q) vond plaats op 27 juni 
2007. Dit keer geen neary en longest. Er deden 40 man aan 
mee. De CSA van de baan was die dag : 0. De uitslagen:
•  Jan van der Valk (83, 70,37)
•  Theo van Denzel (95,71,36)
•  Sacha Karagantcheff (79,73,34)
•  Harry van Hoek (96,73,35)
•  Rob Roelvink (84,74,33)
•  Aart Aleman (94,75,32)
•  Dick van Battum (90,77,30)
•  Cees Hartgring (99,78,29)

Vriendendag
De jaarlijkse Vriendendag werd gespeeld op 11-7-2007. Een 
RGC-lid nodigt dan een vriend van “buiten” uit. Er waren 
RGC-leden die (kennelijk ?) geen vrienden hebben. Speelden 
zij toch mee dan deden ze dat met een ander RGC-lid (bui-
ten mededinging).

Er waren 2 nearies en 2 longest (1 voor de gast en 1 voor een 
RGC-er). De gast-neary ging naar Fred Hoenmakers, vriend 
van Harry Billekens. De RGS-neary ging naar Sacha Kara-
gantcheff. De gast-longest ging naar Henk Schrunder, vriend 
van Frans Vogels. De RGC-longest ging naar Olof Bout.

De overige uitslagen:
De 5e prijs is gewonnen door Frans Vogels  met zijn vriend 
Henk Schrunder. Zij hebben 37  Stb. punten behaald. 4e prijs  
is voor Wim Prins met zijn vriend H. Melman. Zij hebben 39  
Stb. punten behaald. 3e prijs  is voor Hans van der Vellden 
met zijn vriend (neef ) Duncan van der Velden. Zij hebben 
39  Stb. punten behaald. 2e prijs  is voor Dick Spaargaren met 
zijn vriend Jan Hoogendoorn. Zij hebben 39  Stb. punten be-
haald.

En de 1e prijs is voor Harry Billekens met zijn vriend Fryd 
Hoenmakers. Zij hebben 40 Stb. punten behaald. 
Na afl oop hebben we genoten van een door de Golf-Inn goed 
verzorgd lunch buffet.  

Maandbeker
Deze (4-de) wedstrijd (Strokeplay, Q) vond plaats op 18 juli 
2007. Ook dit keer geen neary en longest. Er deden 40 man 
aan mee. De CSA van de baan was die dag : 1. 
De uitslagen:
•  Sacha Karagantcheff (74,68,41)
•  Rob Roelvink (82,72,37)
•  Jan-Paul Bierling (84,73,38)
•  Jan van der Valk (86,74,35)
•  Wim van Spingelen (100,74,35)
•  Chris Schermer (99,75,34)
•  Wim Kortekaas (92,76,34)
•  Ron Renooij (90,77,3

Inschrijven wedstrijden
Een aantal commissies hebben die mogelijkheid al. 
Nu ook de H-cie. Iedere deelnemer aan een wedstrijd van de 
H-cie moet zichzelf tegenwoordig inschrijven op de PC in de 
gang (Telegolf). Dit geldt echter niet voor shotgun-wedstrij-
den. Ook het inschrijven op de PC thuis via Internet is thans 
mogelijk. De procedure hoe het moet hangt in de gang. Na 
de wedstrijd kan vervolgens iedereen zijn eigen score in de 
gang-PC invoeren.

Rob Haaze

Herencommissie

Het onderstaande artikel had geplaatst moeten worden 
in de vorige GreenVliet, nummer 4. Door mijn fout is dat 
niet gebeurd. Ik bied hierbij mijn excuses aan de Heren-
commissie en de deelnemers van de wedstrijden aan. 
Ben Teunissen, voorzitter redactiecommissie
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Trabacalo

Vol de Rève 

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

De nieuwste Leolux-modellen

Uw juwelier in Nootdorp

Kortebaan 24
Winkelcentrum ’De Parade’ 
Nootdorp
Tel. 015-3807300
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Op zaterdag 4 augustus werd de jaarlijkse wedstrijd 
om de Hardenburg Cup gespeeld. Vroeger was dit 
een wedstrijd voor leden die net hun GVB hebben 
gehaald. Hardenburg herinnert nog aan de goede 
oude tijd, de plek in Rijswijk waar het allemaal be-
gonnen is. Inmiddels is deze wedstrijd een gewone 
stableford wedstrijd geworden waarbij je de wissel-
beker kan winnen, althans mag vasthouden totdat 
men het clubhuis verlaat.

Helaas was de deelname niet zo groot dit jaar. Mis-
schien dat het aan de vakantieperiode lag, of omdat 
er de volgende dag ook weer een wedstrijd georga-
niseerd was.

De uitslagen treft u elders in het blad aan.

Namens de wedstrijdcommissie
Caroline van der Sluys 

Op zaterdag 25 augustus werd onder prima weersom-
standigheden de Regenboogwedstrijd gespeeld. Het 
bijzondere van deze wedstrijd is dat er van alle kleuren 
teemerken moest worden afgeslagen, om precies te 
zijn, 4x wit, 4x geel, 4x blauw en 4x rood. Om het ge-
heel te completeren moesten de heren van hole 5 en 9 
van wit spelen en de dames van blauw.

Voorafgaand aan deze wedstrijd is het van belang om op de 
scorekaart aan te vinken, welke holes er volgens bovenge-
noemde handelswijze gespeeld zouden moeten worden. Om 
te voorkomen dat het merendeel van de prijzen bij de manne-
lijke spelers terecht zouden komen, werd een separaat heren- 
en damesklassement ingevoerd.

De prijzen zijn uiteindelijk als volgt verdeeld:

Dames:  1. Greta Biersteker 36 stableford punten  
 2. Tanja Verkade  36 “
 3. Els Harings 34  “

Heren: 1. Wim Kortekaas 40 “
 2. Jaap Vermeer 38 “
 3. Edwin Varkevisser 37 “

namens de Wedstrijdcommissie,

Edwin Varkevisser 

Regenboogwedstrijd 2007

Hardenburgcup, 4 augustus 2007
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Als U, de bal wel eens te ver naar links slaat kan het ge-
beuren dat Uw bal op hole veertien, na Uw slag naar de 
green terecht komt aan de voet van een van de drie moe-
rascipressen die daar staan. De moerascipres is familie van 
de sequoia en is een conifeer die in de winter zijn naal-
den verliest. De boom heeft een vezelige en roodbruine 
schors die gemakkelijk afschilfert. De moerascipres komt 
uit de drassige streken van het zuidoosten van de Verenig-
de Staten.  De boom staat graag met zijn voeten in het 
water aan de kant van een meer, en geeft de voorkeur aan 
licht zure bodem en water. Wat we in wat drogere grond, 
zoals bij ons op de baan niet zien, is dat ze wanneer ze in 
het water staan, rond de stam ademwortels kunnen ma-
ken, die er toe dienen om de wortels van extra lucht te 
voorzien, maar op het droge blijven ze weg, hoogstens 
worden het knobbels.
 

De bomen kunnen tot 30 meter hoog worden, dus ze zul-
len op een gegeven moment een geducht obstakel gaan 
vormen waar U nog maar met moeite overheen zult kun-
nen slaan, maar daarvoor zijn nog wel enkele tientallen 
jaren nodig. Misschien is U als golfer die niet alleen geïn-
teresseerd in het spel als zodanig, maar ook in de entoura-
ge waarin het gespeeld wordt. De commissie Committed 
to Green ( Elly Davis, Andre Borsboom, Bas Overwater, 
Robert Hack, Olof Bout en Marinus Cupido)  is op zoek 
naar mensen die geïnteresseerd zijn in de fl ora en fauna 
op onze baan en een bijdrage willen leveren aan onze 
plannen voor een zo natuurvriendelijk mogelijk beheer 
van de baan. Als U denkt over kennis of vaardigheden te 
beschikken waarmee U behulpzaam kunt zijn, neem dan 
contact op met een van ons. 

Marinus Cupido

BIJZONDERE BOMEN in de baan
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In de serie zomerwed-
strijden werd op18 augus-
tus een Tweebal Texas 
Scramble Stroke-play ge-
speeld. Voor deze serie 
wedstrijden zijn dit jaar 
wedstrijdvormen gekozen 
die net iets buiten het 
normale patroon vallen. 
Gezien het aantal deelne-
mers, ruim 50, denkt de 
wedstrijdcommissie dat 
deze spelvorm een goede 
keuze was.

Veel spelers vonden deze 
wedstrijd een leukere 
vorm dan de superball die 
regelmatig op het programma staat omdat het team in plaats 
van vier maar uit twee spelers bestaat. Men speelt daardoor 
sneller en voelt zich meer betrokken bij het spel. Vooral voor 
de hogere handicappers, zoals ikzelf, geldt dat een slechte 

slag door de partner hersteld kan 
worden waardoor men een goede 
kans heeft om de hole met een 
goede score te beëindigen Dat dit 
in de praktijk ook werkte, bleek bij 
de uitslag want van de 26 teams 
speelden er 23 netto onder de 
baan.

De uitslag treft u elders in het 
blad, maar vermeldenswaard is 
dat er 6 teams ex equo op de 
tweede plaats eindigden. Daar het 
een shotgun was, bepaalde de 
handicap de volgorde. Voor de 
derde plaats moest worden geloot 
daar twee teams een gelijke han-
dicap hadden

Namens de wedstrijdcommissie,

Pim van der Maas

Zomerwedstrijd 2 

Zomerwedstrijd 1

OOp 5 augustus werd de eerste Zomerwedstrijd gespeeld. De 
spelvorm was een Greensome stableford wedstrijd met twee 
categorieën: echtparen en gelegenheidsduo’s. Het was prach-
tig weer en er gingen 34 koppels de baan in. Opvallend ge-

noeg scoorden de gelegenheidsduo’s hoger dan de echte pa-
ren. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig op het 
terras. Uitslagen:

Echtparen
1.  Anneke Meijer & Ed Tumbuan  35 punten
2.  Pascala & Pieter Drenth  33 ,,
3.  Ilonka van Riet & Jean Paul Bierling  32 ,,
4.  Monique & Marinus Cupido  31 ,,

Gelegenheidsduo’s
1.  Dymphie Sikkes & Henk Rameswar  37 punten
2.  Hennie Boerman & Wim Kortekaas  34 ,,
3.  Marianne Bartels & Jan Feitsma  34 ,,
3.  Hanneke Arnoldus & Hans Krul  32 ,,

slag door de partner hersteld kan 
worden waardoor men een goede 
kans heeft om de hole met een 
goede score te beëindigen Dat dit 
in de praktijk ook werkte, bleek bij 
de uitslag want van de 26 teams 
speelden er 23 netto onder de 
baan.

De uitslag treft u elders in het 
blad, maar vermeldenswaard is 
dat er 6 teams ex equo op de 

Zomerwedstrijd 2 
I
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Dit jaar konden alle leden, die zich hadden ingeschre-
ven voor een wedstrijd meedoen, wat betekende dat 
sommigen wel 5 keer mee deden en aan het eind van 
de week toch wel moe, maar zeer voldaan waren.
De individuele strokeplay en stableford wedstrijd van 
de maandag hadden we laten vervallen en in plaats 
daarvan was de Hazencup naar maandag geplaatst. 
Toegevoegd was een nieuwe FBBB wedstrijd op de 2e 
zaterdag nl. de Ganzencup.

De meeste deelnemers (128) waren er bij de Greenvliettro-
feeen en de minste (58) bij de AM-AM, maar dat waren al-
leen leden. Dat betekende dat er bij alle wedstrijden, behalve 
de Hazencup veel minder gewacht hoefde te worden in de 
wedstrijd en dat in het algemeen de wedstrijd 4 uur duurde. 
Alleen de Hazencup is met 120 deelnemers toch nog behoor-
lijk uitgelopen. De laatste spelers kwamen pas om 18:45 uur 
binnen en dat betekent dat zij 5 1/2 uur op de baan zijn ge-
weest. Hoe we dit op moeten lossen is nog niet helemaal dui-
delijk, want de limiet op 72 spelers stellen (op iedere hole 1 
fl ight) is wel erg rigoureus.
Gelukkig was het weer ons de meeste dagen goedgezind. 
De inschrijving per formulier werkt goed en het programma 

Acces, waarin Arthur de verwerking van de formulieren had 
aangemaakt werkte weer prima. Dit leverde bijna geen fouten 
op en alle lijsten konden vlot geproduceerd worden. Ook de 
mogelijkheid in het golfpakket om alle deelnemers aan een 
wedstrijd per mail te informeren, werkte goed, maar er deed 
zich één probleem voor nl. dat als er meer dan 100 mensen 
meedoen (met  e-mail) het programma dit niet kan verwerken 
en er dus geen mail kan worden gestuurd..

In totaal zijn 212 formulieren verwerkt, (50 minder dan vorig 
jaar) wat betekent dat zeker 20 % van de leden heeft deelge-
nomen aan één of meer wedstrijden. Waarschijnlijk is dit 
meer, omdat velen waren uitgenodigd en niet zelf een formu-
lier hebben ingevuld.
Totaal hebben we 505 RGC deelnemers geteld en 72 gasten. 
Voor het eten was goede animo op de beide zaterdagen, dins-
dag en donderdag. Op die dagen was er ook live muziek, wat 
de sfeer zeker verlevendigt. Op dinsdag en donderdag wordt 
er ook altijd fl ink gedanst. De animo voor het eten op maan-
dag (zelfs nu met de Hazencup) en vrijdag AMAM was zoals 
ook alle vorige jaren gering.. .
Alle uitslagen zijn op de website in de wedstrijdkalender en 
op het bord gepubliceerd, dus komen hier alleen de beker-
winnaars:

Verslag golfweek 2007
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* Kraeyenburghbeker Alex Jackson en gast Lex Cox  
 48 punten samen hcp 36
* Hazencup   Steve Watson en gast Paul Spelde  
 bruto 66, netto 64
* Ladies Friendship trofee : Sandra Karagantcheff 
 en Ramon Maduro 
 37 punten  hcp 6
* GreenVliet trofee   Martin van Dorp en Helma Baars    
 43 punten  
* AMAM : Rob Hagendoorn, Ryan Vissers,    
 Aart Alemen en Thea Dekker   
 netto 134
beste “pro” John Rameswar  
 bruto 82, netto 74   
beste bruto score pro Jesper van Dijk 
 bruto 80 
* Ganzentrofee  Cea Weekhout en 
 Ingrid Pijnakker  
 44 punten samen hcp 30

Dank is er voor de sponsor Intermepha (Marius v.d. Berg)voor 
een deel van de wijn, waaraan de prijzen waren gehangen. 
Volgend jaar zijn andere sponsors ook zeer welkom! 
Hopelijk vielen dit jaar de prijzen in de smaak en hebben de 
prijswinnaars iets gekocht dat hen aan deze mooie golfweek 
terug doet denken. 
Het Gofl weekcomité wil ook nog eens iedereen bedanken die 
deze golfweek heeft geholpen. Zowel de Golf-Inn als de cad-
diemasters en het baanpersoneel hebben goed werk gedaan. 
Alle commissies hebben geholpen bij het uitreiken van de 
kaarten en ook de bloemendames hadden mooi werk gele-
verd. Het zag er in en rond het clubhuis allemaal heel feeste-
lijk uit. 
Als laatste vraagt het Gofl weekcomité of mensen die verbeter-
punten of nieuwe ideeën hebben die aan het comité te willen 
sturen golfweek@rijswijksegolf.nl opdat het volgend jaar nog 
beter gaat.

Mede namens Ed Klingens, Monique Cupido, Ed Tumbuan 
en Arthur Bartels 

Henriëtte Hens-Versteegh

Verslag golfweek 2007
17

Greenvliet2007_17.indd   17 22-10-2007   09:05:58



E

In het weekend van 15 en 16 september zijn de jaar-
lijkse strokeplay kampioenschappen gehouden. De 
Dames speelden dit jaar voor het eerst, net zoals de 
Heren, een wedstrijd over 72 holes, bij de Senioren 
stonden zowel op zaterdag als op zondag 18 holes op 
het programma.

Een oproep door de wedstrijdleiding / competitiecoördinator 
aan alle competitiespelers om zich vooral in te schrijven werd 
redelijk goed opgevolgd met als consequentie dat er in de He-
ren categorie zoveel mensen ‘s ochtends aan de start versche-
nen dat het bij voorbaat al duidelijk was dat een aantal daar-
van geen complete 
middagronde zou kunnen 
spelen in verband met de in-
vallende duisternis. Vandaar 
dat er besloten was om al na 
de eerste ronde (alleen bij 
de heren) een cut in te stel-
len. Gelukkig werd deze 
maatregel door de meeste 
spelers direct aanvaard. In-
deling van de flights op dag 
1 was evenals vorig jaar vol-
gens een speciaal schema. 
Bij de Heren speelden in 
principe één lage, één medi-
um en één hogere handicap-
per met elkaar, waarbij er 
ook maar maximaal één 

jeugdspeler per flight meedeed. Bij de andere categorieën 
werden de handicappers ook gemengd, jammer genoeg ont-
braken daar jeugdspelers, vooral bij de senioren.....

Omdat op zaterdagochtend de dames om 07.30 uur van start 
zouden gaan was de wedstrijdleiding al om 06.30 uur (!) aan-
wezig om eventuele vroege vogels te weerhouden de baan op 
te gaan. Het was nog maar net licht, er lag nog veel dauw op 
de baan, maar je moet er wat voor over hebben om 36 holes 
op een dag te volbrengen.... Na de dames gingen de heren 
om 08.00 uur van start; maar liefst 49 spelers hadden zich in-
geschreven in deze categorie, in handicap variërend van 2.9 

tot 22.9. De dames senioren 
startten om 11.00 uur en de 
heren senioren om 12.00 
uur.
Bij de dames bleek al na de 
eerste ronde dat de strijd 
om het kampioenschap tus-
sen favorieten Carla 
Knötschke en Monique Cu-
pido zou gaan. Bij de heren 
was er een verrassing: Alex  
van Dorp scoorde een 
prachtige 77 en stond daar-
mee na de eerste ronde sa-
men met Floris Arkesteijn 
op een gedeelde eerste 
plaats. Bij de dames senio-
ren was Ineke Vincent de 

1818

Strokeplaykampioenschap 2007 

18
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enige speelster die onder de 80 wist te spelen en daardoor fi er 
aan kop ging. Datzelfde gold voor Sasha Karagantcheff bij de 
heren senioren maar die wist meteen een voorsprong van 4 
slagen op te bouwen.

Na de lunch op zaterdag gingen de dames en heren voor hun 
tweede ronde de baan in. Geprobeerd was om iedereen met 
andere fl ightgenoten dan de ochtendeditie in te delen. Intus-
sen was de zon fl ink gaan schijnen, was het nagenoeg windstil 
en waren er daarmee ideale omstandigheden om een goede 
score neer te zetten. Een schitterende ronde van 72 werd er 
door Jesper van Dijk gemaakt, en de 74 van Sander Verhoeckx 
mag ook vermeld worden. Met die scores gingen zij samen na 
ronde 2 aan kop, op één slag gevolgd door Robbert de Kra-

mer. Bij de dames had Monique de koppositie van Carla over-
genomen door haar iets betere ronde.

Terwijl de scores verwerkt werden moest de cut bepaald wor-
den. In het wedstrijdreglement waren de aantallen die naar 
de zondag door zouden gaan reeds vermeld, maar voor som-
migen waren de druiven toch zuur, om op zondag niet meer 
te mogen spelen. Er werd over en weer nog wat gediscussi-
eerd maar er konden geen uitzonderingen gemaakt worden. 
Wel werden er positieve suggesties voor volgend jaar gemaakt 
die zeker in overweging zullen worden genomen. Na het ver-
werken van alle scores en het uploaden van de startlijsten 
naar de website kon de wedstrijdleiding als laatste naar huis.

19

De temperatuur was nog alles behalve 
aangenaam, de zon stond nog laag en de 
dauw moest nog van de greens wegtrek-
ken. Toch was de driving-range druk be-
zet op zaterdagochtend en iedereen 
werkte zijn of haar voorbereiding af voor 
het strokeplaykampioenschap van 2007. 
Een gezande putting-green maakte het 
nagenoeg onmogelijk om fatsoenlijk in 
te kunnen putten maar toch moest ik 
me om 4 minuten over 9 melden op de 
eerste tee. Een iets gewijzigde startlijst 
zorgde ervoor dat ik met Roel Jacobs en 
Jack Baldewsingh in de fl ight zat. Spe-
len in de fl ight met een pro zorgt toch 
altijd voor wat extra druk maar Roel 
bracht daarentegen eerder rust in de 
fl ight wat er voor zorgde dat ik ook na 
een triple bogey op hole 4 alsnog de 
moed erin kon houden. Na een hopeloze eerste negen  

probeerde ik alles bij elkaar te houden en de schade te 

beperken. Van schade beperken kwam niet echt veel te-

recht na een ontzettend domme triple bogey op hole 

10. Gelukkig kwam ik de rest van de holes zonder al te 

grote kleerscheuren door en mocht ik een 82 op het 

scorebord laten zetten. Hoewel ik in mijn hoofd het 

kampioenschap al vaarwel had gezwaaid, bleek dat de 

rest van de scores niet eens voor een al te grote achter-

stand zorgde. De fl ightindeling voor de middagronde 

ging op basis van gezelligheid wat er voor zorgde dat ik 

rond 2 uur weer op de eerste tee stond samen met 

Björn van Brakel. Een relaxte sfeer zorgde voor een bij-

na foutloze 72 op zaterdagmiddag. Door die ronde 

kwam ik weer boven water op het scorebord. Ik kon na 

36 holes een gedeelde eerste plek meenemen naar huis. 

De volgende dag ging de wekker nog vroeger dan op za-

terdag en met een slaperig hoofd en nog slaperigere be-

nen meldde ik me weer in het clubhuis. Hoewel de 

spanning uiteraard was toegenomen, was dit niet aan de 

sfeer te merken. Eigenlijk nog te moe om te kunnen 

presteren, voegde ik me bij de overige twee onderdelen 

van m’n fl ight, Meindert-Jan en Floris. Gezelligheid en 

concentratie wisselde elkaar in een 
juiste balans af maar opnieuw was de 
eerste negen niet om over naar huis te 
bellen. Hoewel er af en toe een Ikea 
winkelcentrum gebouwd kon worden 
tussen de drive van Meindert-Jan en 
die van Floris en mij, was dit geenszins 
terug te zien in de scores. De zondag-
ochtendronde zorgde helaas, gelukkig 
voor mij, bij niemand voor spectaculai-
re scores en het leaderbord was in mijn 
voordeel verschoven waardoor ik met 
twee slagen voorsprong op zak de laat-
ste ronde in kon gaan. Die 2 slagen 
voorsprong verdwenen als rozengeur 
op een vuilnisbelt, dankzij een double 
bogey op de eerste hole. Een aaneen-
rijging van domme fouten, verkeerde 

clubkeuzes en concentratieverlies zorgde voor verdere 

spanning in de wedstrijd. Het hoogtepunt van dat weg-

zakken vond plaats op hole 15 met een nieuwe double 

bogey als resultaat. Mede dankzij de eeuwige steun van 

mijn vader als caddy, Oscar Pronk als extra caddy en 

Henk Rameswar als mental coach kon ik er weer bo-

venop komen en 3 parren op de laatste 3 holes noteren. 

Een vreemd gevoel komt over je heen als je je laatste 

putt in de hole ziet verdwijnen. Je weet dat je gewon-

nen hebt, maar toch is er nog niet de verwachte blijd-

schap. Pas als je onder de douche staat en je wordt wak-

ker geschud door het warme water, dringt het tot je 

door en kan je niets anders doen dan ZINGEN! 

Fris uit de douche drinken we er een biertje op en vie-

ren mijn overwinning en natuurlijk die van alle andere 

prijswinnaars. Een mooi weekend met een mooie af-

sluiting, met name mogelijk gemaakt door Ruud de 

Jong als wedstrijdleider en organisator, Oscar Pronk en 

Henk Rameswar voor de mentale ondersteuning, John 

Labree als nieuwe coach en de allerbelangrijkste, mijn 

vader, Ad van Dijk.
Tot volgend jaar!

Jesper van Dijk

Verslag van de tweevoudig winnaar
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Ook op zondag was er weer een vroege start, in het donker ar-
riveerden na de wedstrijdleiding ook de eerste heren om zich 
op te warmen voor hun 3e ronde, beginnende om 07.30 uur. 
De beste 15 heren en 3 pro’s gingen vóór de overgebleven 6 
dames van start. Om 10.00 uur begonnen de dames senioren 
aan hun fi naleronde, een uurtje later gevolgd door de heren 
senioren. Aan het eind van de ochtend kwamen de eerste he-
ren binnen en het bleek dat Jesper zijn eerste plaats had we-
ten te consolideren, op de voet gevolgd door Robbert. Toch 
wel verrassend, omdat hij zich prima staande wist te houden 
tussen het jeugdige geweld, stond “good old” Henk Rameswar 
met evenveel slagen als Jurgen de Kloet derde. Na de lunch 
gingen eerst de pro’s Roel Jacobs en Meindert Jan van Boekel 
samen de baan in, John Labree had zich wegens een blessure 
helaas moeten afmelden. Daarna gingen 9 heren van start, in-
gedeeld op volgorde in de stand, met Henk, Robbert en Jesper 
in de laatste fl ight. Bij de dames ging het overgebleven 5-tal 
de baan in, met Carla en Monique in de laatste fl ight.

Opnieuw onder de stralende zon, maar met iets meer wind 
dan de dag ervoor, werd het tijd dat de kampioenen zich kwa-
men melden. Als eerste kwamen de dames senioren binnen, 
en met slechts één slag voorsprong op Sandra Karagantcheff 
wist Ineke zich verzekerd van het veroveren van de titel. Hul-
de! Een stuk later was het aan de heren senioren om de sterk-

ste speler aan te wijzen. Met een marge van 3 slagen wist Sa-
sha de titel op te eisen, waarmee hij de hegemonie van 
Ramon Maduro (3 x op rij gewonnen) wist te doorbreken. Ra-
mon werd overigens knap tweede. Daarna was het de beurt 
aan de pro’s. Meindert Jan kon zijn titel van vorig jaar niet 
prolongeren want een ontketende Roel wist het kampioen-
schap op te eisen, en dat deed hij ook nog eens met een laat-
ste ronde van 71, de laagste score van het weekend. Tijdens 
die laatste ronde wist Roel op de 3e hole een eagle te produ-
ceren! Misschien dat die score van 71 wel als baanrecord in 
de boeken komt, tenslotte is de baan lay-out aangepast (nieu-
we 16e tee). En dan: de heren. Gadegeslagen door een groep 
toeschouwers waren de 3 toppers in een hevige strijd verwik-
keld. Jesper had een marge opgebouwd ten opzichte van zijn 
fl ightgenoten maar wist uiteraard niet hoe de spelers in ande-
re fl ights gelopen hadden. Uiteindelijk had Jesper genoeg sla-
gen over om op de eerste plek te komen maar het verschil met 
nummer 2 en 3, Sander en Jurgen, was maar 3 slagen. Span-
nend dat het zo dicht bij elkaar lag! Bij de dames wist Carla 
Monique van zich af te houden en won uiteindelijk met een 
ruim verschil.

Voorzitter Roel Jense deelde de prijzen uit terwijl alle aanwe-
zigen genoten van de bubbels en de hapjes die door de Golf-
Inn waren aangeboden. Het was leuk om te zien dat er rela-

Greenvliet2007_17.indd   20 22-10-2007   09:06:28



21

tief veel mensen de moeite hadden genomen om bij de 
clubkampioenschappen en de prijsuitreiking aanwezig te 
zijn. Overzichten van scores per categorie en foto’s kunnen 
op de website gevonden worden, maar hierbij toch nog even 
de prijswinnaars:

Dames: 1e Carla Knötschke, 2e Monique Cupido
Heren: 1e Jesper van Dijk, 2e Sander Verhoeckx, 3e Jurgen 
de Kloet
Dames senioren: 1e Ineke Vincent, 2e Sandra Karagantcheff
Heren senioren: 1e Sasha Karagantcheff, 2e Ramon Maduro
Jeugd: 1e Jesper van Dijk, 2e Jurgen de Kloet 

Tenslotte dit: het organiseren van de clubkampioenschappen 
is een zware, tijdconsumerende taak die door de wedstrijdlei-
ding zeer serieus genomen wordt. Soms moeten er beslissin-
gen geworden genomen die in het algemeen belang van de 
deelnemers zijn, maar waar een individueel persoon zich 
door benadeeld zou kunnen voelen. Beslissingen genomen 
door de wedstrijdleiding zijn altijd met meerdere mensen 
besproken en zijn weloverwogen. Zeker als een zaak aanhan-
gig gemaakt wordt bij de NGF en die een (dwingend) advies 
geeft dan dienen die beslissingen geaccepteerd te worden. 
Dit jaar is één zo’n beslissing door een deelnemer niet geac-
cepteerd en heeft daardoor behoorlijk wat ellende veroor-

zaakt, wat andere deelnemers benadeeld heeft. In mijn ogen 
onsportief gedrag wat de sfeer behoorlijk heeft beïnvloed. 
Jammer!  

Ook wil ik nog een aantal mensen bedanken: Edwin Varke-
visser en Evelien van Tilburg voor hun steun en raad, zowel 
vóór als tijdens het weekend; Caroline van der Sluys voor het 
regelen van de prijzen, zeker de prijs voor de jeugd, die pas 
op het allerlaatste moment aangeschaft is; Joe Neesan en 
Johnny Rameswar voor het maken van de foto’s; Ingrid Pijn-
akker voor haar inzet om tijdens het weekend al de handi-
caps up-to-date te brengen; Bas Overwater voor het regelen 
dat het hek extra vroeg open was; de greenkeepers voor hun 
vroege start om ervoor te zorgen dat de baan er perfect bij 
lag, greens beide ochtenden gemaaid waren, supersnel wa-
ren en er verschillende pinposities gezet werden; Ronald 
Jansen die op beide dagen al om 07.00 uur koffi e voor de 
deelnemers had en bij de prijsuitreiking met bubbels en hap-
jes rond ging; alle winnaars voor hun vriendelijke woorden 
bij de prijsuitreiking; en tenslotte mijn echtgenote die mij dit 
weekend, maar ook de voorafgaande dagen, nauwelijks ge-
zien heeft.....
Een mooie herfst toegewenst!

Ruud de Jong 
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De bridgeavonden voor dit seizoen zijn:
19 oktober
16 november
21 december
18 januari
15 februari
14 maart
Op het moment dat deze greenvliet verschijnt, heeft de 
bridgeavond van 19 oktober al plaatsgevonden en was het 
niet mogelijk de uitslag te vermelden.
Ui t de reacties die wij van de deelnemers hebben ontvan-
gen kunnen wij opmaken dat er op een ontspannen manier 
wordt gespeeld. We hopen dan ook alle trouwe deelnemers 
weer te mogen ontvangen en ook voor diegene die pas zijn 
begonnen met bridge kom gerust het zijn mooie avonden 
om ervaring op te doen.

Gerrit van ´t Veen

Van de Bridge tafel...

Sim van der Meulen wint Octo-trofee

 
De eerste vrijdag van de maand is Octodag. Dan ko-
men de Octo’s (tachtigjarigen die een eigen clubje in 
de RGC hebben gevormd) bij elkaar. De vijfde oktober  
kreeg extra luister omdat toen om de wisselbeker werd 
gespeeld. Na de wedstrijd hadden zij een feestelijke 
lunch, waarbij ook de partners present waren. 

De winnaar van het jaarlijkse evenement was Sim van 
der Meulen met 21 punten. Voorwaar een mooi resul-
taat als je bedenkt dat er over slechts negen holes werd 
gespeeld. De tweede prijs ging naar Dick de Hoog, en 
Charles Bartelings werd derde.

De organisatie was in handen van Eddy Graaff die in 
zijn toespraak de niet-aflatende steun van George van 
Kasteren memoreerde. Eddy riep de leden op hem te 
informeren als men hoort dat een van de Octo’s wegens 
ziekte of anderszins extra belangstelling nodig heeft. 
“Zeker als men zo oud is als wij, moeten wij van elkaars 
omstandigheden op de hoogte zijn. Ik informeer de an-
deren wel.”

Marten Beels
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De nieuwe Saab 9-3 maakt veel gevoelens los. “Een warmmenselijke auto”, zegt Margreet Dolman treffend. Het karaktervolle

design, de sportieve kwaliteiten en het nieuwe motorenaanbod geven vorm aan het verlangen naar onderscheidend anders. Met de

nieuwe Saab 9-3 Sport Sedan, de Saab 9-3 Sport Estate en de Saab 9-3 Cabriolet heeft Saab als nooit tevoren gevoel vertaald

naar techniek. Kom langs in onze showroom voor een proefrit en ervaar zelf hoe emotie en ratio vloeiend samen komen. Kijk

ook op www.saab.nl.

De nieuwe Saab 9-3, vanaf € 30.290,-

U rijdt al een nieuwe Saab 9-3 vanaf € 579,- (60 mnd/20.000 km/j, tarief Saab Financial Services). CO2 uitstoot 147-264 gr/km, verbruik 5.4-11.0 L/100 km. Wijzigingen voorbehouden.

Gevoel krijgt vorm: de nieuwe Saab 9-3.

Autobedrijf Harteveld
Exportweg 1, 2645 ED Delfgauw, telefoon 015 - 2565100, www.saabharteveld.nl

   
Lost ball …….. 
Heeft iemand op zaterdag 1 september tijdens de ope-
ningswedstrijd van de Golfweek per ongeluk mijn bal 
meegenomen? Ik kon ‘m niet meer vinden na mijn afslag 
op hole 1. Ik ben erg aan hem gehecht. Zie foto hoe ie er-
uit ziet. Reacties graag naar het bekende e-mail adres......

Schrijver is bij redactie bekend 

Op zaterdag 18 augustus, niet de 
mooiste dag van de maand, na-
men twee leden van de redac-
tie, Annelies en ondergetekende, 
deel aan de Ooieveerwedstrijd, 
dit jaar gehouden in Wassenaar. 
Golfclub Rozenstein was de 
gastheer/-vrouw. De club had 
het werkelijk van het begin tot 
het eind geweldig goed voor el-
kaar. Hier past een compliment 
aan de organisatoren.  Kosten 
nog moeite zijn gespaard! Su-
per!

Terugkijkend mogen we niet kla-
gen over het weer. Gedurende 3 
holes heeft het enigszins gere-
gend. U merkt aan mijn voorzichtige 
woordkeuze dat het eigenlijk de naam re-
gen niet mag hebben. Maar toch, er vie-
len druppels! Voor de rest van de dag was 
het wat je noemt druilerig. 
Maar, het was letterlijk het nuttige met 
het aangename verenigen. Voorafgaande, 
in mindere mate tijdens, maar zeker ook 
na de wedstrijd waren we in de gelegen-
heid om ervaringen met elkaar uit te wis-
selen. Leuk, nou ja leuk, is het om te ho-
ren dat de wereld er niet gek veel anders 
uitziet, een paar kilometers verderop. 
De baan van lag er prachtig bij. Dat het 
geen makkelijke course is, bleek uit het 
aantal slagen dat je mee kreeg. Wat meer 
dan bij de Rijswijkse. Dat dit niet bete-

kent dat je dus ook meer punten binnen-
haalt, dat wist ik al, maar werd door de 
baan snel duidelijk. Mijn wisselende spel, 
dan weer goed en dan weer onbegrijpelijk 
slecht, lag dus niet ten grondslag aan onze 
derde prijs; alle eer komt Annelies toe. Zij 
speelde constant, al was ze zelf over haar spel 
ook niet altijd te spreken. Aan het einde van 
de dag, na de prijsuitreiking en de fotosessie, 
ging zowaar de zon ook weer even schijnen. 
Een mooie afsluiting van een lange en ver-
moeiende dag!

Gezocht

Ooieveerwedstrijd 2007
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Businessclub Commissie

Wedstrijdverslag  21 augustus de vierde en laat-
ste wedstrijd van de “Bedrijvencompetitie” 
Op 21 augustus stond de laatste van de vier wedstrijden van 
bedrijvencompetitie gepland.
De dagsponsor was ditmaal “Z-tiles”, die de borrel heeft aan-
geboden.
De zon scheen weer eens en de baan was prima. Het aantal 
inschrijvingen was gezien de vakantieperiode nog redelijk. De 
dagprijzen, welke weer bestonden uit een mooie kist met 
heerlijke wijnen werden uitgereikt door sponsoren Nike van 
Nuland van Mazars en Ron Sturrus van SBMI en gingen 
naar:
-  Emmy Morsink spelend voor het team van Crepa Reyners 

voor de Longest drive dames op hole 18
-  Jaap Vermeer voor het team van KWx voor de longest drive 

heren op hole 18;
-  Edwin Beijersbergen namens Fortis Retail Den Haag voor 

de neary op hole 16.

De tweede prijs met een teamtotaal van 63 stableford-pun-
ten ging naar het team van:
-  KWx, bestaande uit Joop van Essen (hcp 22,4) en gastspe-

ler Jaap Vermeer (hcp 10,9).

De eerste prijs met een teamtotaal van ook 65 stableford- 
punten maar ging naar het team van:
-  VENIBO, bestaande uit Joop de Jong (hcp 21,8) en zijn 

gast R. Zemering (hcp 26,0). 

Eindklassement bedrijvencompetitie
Voor aanvang van de wedstrijd waren er nog diverse kansheb-
bers voor de eerste drie prijzen in het eindklassement. De 
fl ights waren zo ingedeeld dat de nummer 1 tegen nummer 2 
speelden, nummer 3 tegen 4 etcetera. Spanning dus volop 
door de baan.

De winnaars 1, 2 en 3 in het eindklassement van de bedrij-
vencompetitie ontvingen uit handen van de sponsoren alle-
maal een waardebon voor de golfshop van de RGC. De uit-
slag was als volgt:
Nr. 1 is geworden het team van Franco Canadian Holland 
met pm Eric Retel & Jeroen de Haard met een totaal van 171 
stablefordpunten, dit team ontving tweemaal een waardebon 
van 75 €.
Nr. 2 werd het team van SBMI-Certifi ed Eyes van Ricardo en 
Loes Sturrus met een totaal van 163 punten, dit team ontving 
tweemaal een waardebon van 50 €.
Nr. 3 is geworden het team dat als favoriet werd gezien, maar 
helaas een off-day had nl. Z-tiles van Maurice Korrubel, met 
een totaal van 154 punten. Hij ontving een twee waardebon-
nen van 25 €.
Gezien de positieve reacties willen we volgend jaar deze com-
petitie weer inplannen, maar dan tijdig en nog beter rekening 
houdend met de vakanties. Wij bedanken iedereen voor deel-
name aan de bedrijvencompetitie en natuurlijk de drie hoofd-
sponsoren t.w.:
• Mazars - Nike van Nuland, 
• Thekobur  - Paul Toussaint; en
• Sturrus Business Management International B.V. - 
   Ron Sturrus. 

En alle dagsponsoren voor de borrel t.w.:
• Hoogduijn Sign Studio – Paul en Anneke Hoogduijn
• Franco Canadian Holland  - Eric Retel
• Autoschade Service Nootdorp – Martin van Vreden
• Z-tiles – Maurice Korrubel

Wedstrijdverslag 18.09.07 Business to Business
Op deze derde dinsdag van september zijn alle aanwezige 
business leden wel heel erg verwend.
In het teken van het vloeibare goud afkomstig uit Oostenrijk 
in de vorm van heerlijke wijnen had sponsor Thekobur m.n. 
Paul Toussaint samen met medesponsor DucaVine goed uit-
gepakt.

 

                                          en
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Als goed voorbeeld voor andere potentiële sponsoren was de or-
ganisatie heel goed, de hapjes en drankjes door de baan apart en 
erg lekker en ook de borrel heel gezellig met heerlijke wijnen en 
heerlijk belegde toastjes en stokbrood.De slechts 25 personen die 
aan het diner deelnamen hebben vervolgens goed gegeten met 
daarbij weer de heerlijke wijnen van DucaVine.

De wedstrijd begon dit keer om 14.30 uur en de wedstrijd-
vorm was “”Shotgun-pargame (+/-)” m.a.w. een flight van 4 
personen, waarin twee teams samen beter moesten scoren dan 
de par van de baan.

De kistjes wijnen werden uitgereikt door Paul en Carin 
Toussaint en gingen naar:
-  Ria van Essen (weggegeven door Carin Toussaint) namens 

KWx voor de longest drive dames op hole 18;
-  Leon Breure voor het team van Thekobur voor de longest 

drive heren op hole 18;
-  Paul ten Dijke namens PTD voor de neary op hole 9.

De derde prijs met een score van +5 ging naar het team van:
-  JCS, bestaande uit Brune Verkade (hcp 18,8) en gastspeel-

ster F. de Smit (hcp 12,6).

De tweede prijs met een score van +7 ging naar het team van:
-  Nilsco, bestaande uit John Dekker (hcp 24,6) en gastspeler 

R. van Dongen (hcp 28,0).

De eerste prijs met een teamtotaal +8 ging naar het team van:
-  DVL, bestaande uit Frits Hofma (hcp 33,4) en Jaap Ver-

meer (hcp 10,3).

In de speech werd er door de eerste prijswinnaars nog eens ex-
tra op geattendeerd dat het een bijzonder gezellige en goed 
verzorgde fijne dag was met gelukkig prima weer. 
En ieder BC-lid kreeg als klap op vuurpijl ook nog eens een 
heerlijke fles wijn mee. 
Al met al een enerverende dag meneer ... Toussaint! Hartelijk 
bedankt nogmaals namens alle bedrijfsleden.

Wedstrijdverslag 3 juli 2007 Business to Business
Wedstrijdsponsor was dit keer “Timmermans & Kalmijn bv”. 
De uitnodiging was laat de deur uit gegaan, maar toch had-
den we nog een leuke groep bij elkaar.
Na twee wedstrijddagen met regen bleef het vandaag gelukkig 
droog en was er betrekkelijk weinig wind.
Ideale omstandigheden dus.
De wedstrijd begon om 14.00 uur en de wedstrijdvorm was 
“Vossenjacht” met Ron Sturrus (P.hcp 11)en zijn gast Cees 
van Harte (P.hcp 21) als de vossen.
Om 18.15 was iedereen binnen voor een hapje en drankje 

aangeboden door de sponsor. Namens alle BC-leden dank 
voor alle hapjes en drankjes voor, tijdens en na de wedstrijd.

De prijzen werden uitgereikt door Ron Sturrus en gingen naar:
-  Hans Mulder voor de longest drive heren op hole 6;
-  de longest drive dames op hole 6 is door geen enkele dame 

gewonnen
-  Ria de Bruin voor de neary op hole 16.

De derde prijs met een score van -3ging naar het team 
bestaande uit:
-  Roel Rietveld (P.hcp 20) en Hans Mulder (P.hcp 21).

De tweede prijs met een score van -1 ging naar het team 
bestaande uit:
-  Wim van ’t Hooft (P.hcp 14) en Joop de Jong (P.hcp 15).

De eerste prijs met een score van 0 ging naar het team 
bestaande uit:
-  Brune Verkade (P.hcp 14) en Jan Degenaar (P.hcp 17).

Wedstrijdverslag 25 september “2e Bedrijvendag”
De tweede bedrijvendag gepland in deze week met veel re-
gen, weinig inschrijvingen en die begon met regen. Na vier 
holes werd het gelukkig droog en was het toch plezierig spe-
len op een vrij natte baan.
Een wedstrijddag georganiseerd door de BV van de Rijswijkse 
Golfclub.
De wedstrijd begon om 14.30 uur en de wedstrijdvorm was 
“”fourball betterbal – stableford” m.a.w. een flight van 4 per-
sonen, waarin twee teams de beste stableford-score moesten 
noteren met een 0,75 hcp-verrekening.

27
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De prijzen werden uitgereikt door Bas Overwater en gingen 
naar:
-  Anneke Hoogduijn namens Hoogduijn Sign Studio voor de 

longest drive dames op hole 18;
-  Koos Coelman voor het team van SBMI voor de longest 

drive heren op hole 18;

Theo van Kulsdom van Franco Canadian Holland had de 
neary op hole 12.
De tweede prijs met een totaal van 33 stableford-punten ging 
naar het team van:
-  Sturrus Business Management International (SBMI), be-

staande uit Bc-lid Ron Sturrus (P.hcp 11) en gastspeler 
Koos Coelman (P.hcp 25).

De eerste prijs met een teamtotaal van 36 stableford- punten 
ging naar het team van:
-  Franco Canadian Holland, bestaande uit Bc-lid Eric 

Retel (P.hcp 17) en gastspeelster W. Schleijpen-Kulsdom 
(P.hcp 26).

Ron Sturrus

Prijswinnaars, van links naar rechts Ron Sturrus, Anneke 
Hoogduijn, Koos Coelman, Wendy Schleijpen-Kulsdom en 
Eric Retel 
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Plaats NAAM BEDRIJF 8 MEI 5 JUNI 17 JULI 21 AUG Beste 3 Totaal

1 Franco Canadian Holland 58 60 53 171

pm: Eric Retel  23,4

2 SBMI - Certifi ed Eyes 55 56 52 163

pm: Ricardo en Loes Sturrus 28,0

3 Z-Tiles 62 59 33 154

pm: Maurice Korrubel  18,5 0

4 Tropichouse 56 51 45 152

pm: Nico van Velzen  28,3

5 Rabobank Den Haag eo 47 45 53 145

pm: Volkert Veldhoven  36,0

6 Autoschade Service Nootdorp 42 52 50 144

pm: Martin van Vreden  36,0

7 Degenaar glas- en gevelonderhoud 48 53 42 143

pm: Jan Degenaar  24,7

8 Verkaart 51 57 35 143

pm: Patrick vd Wilk  30,0

9 SBMI 48 45 48 141

pm: Ron Sturrus  14,5

10 Hoogduijn Sign Studio 50 39 50 139

pm: Anneke Hoogduijn-Visseren  34,0

11 JCS Beheer 43 46  49 138
 pm: Brune Verkade  17,6     
12 Franco Canadian Holland 2 43 52 41  136
 pm: Theo Kulsdom  8,6     
13 PTD Management  42 47 43 132
 pm: Paul ten Dijke   14,5     
14 Mazars  37 41 37 115
 pm. Nike van Nuland  23,9     
15 Thekobur 45 33 36  114
 pm: Paul Thoussaint  29,4     
16 KWx 18  28 63 109
 pm: Joop van Essen  22,4     
17 Fortis Retail Den Haag 31  33 42 106
 pm: Edwin Beijersbergen  20,5     
18 Levade 55 50   105
 pm: Fred Boes  21,2     
19 Nilsco 57 48   105
 pm: John Dekker  24,6     
20 JDB Holding 39  32 30 101
 pm: Jan de Bruijn  30,6     
21 Dalsem Vastgoed  48 52   100
 pm: Jan Dalsem  23,5     
22 ICTee  32 30 37 99
 pm: A. Massaar   22,3     
23 Meeuws  41  47 88
 pm: Bob Timmermans  13,6     
24 WICO Bouw  37  42 79
 pm. W.N. van der Voort  33,2     
25 Restaurant Lounge van der Dussen  18 59  77
 pm: Hans de Bruin  17,4     
26 Lansink Beheer   23 51 74
 pm: J. Th Lansink   22,6     
27 Hoogduijn Lijstenmakerij 
 Kunsthandel 18  54  72
 pm: Paul Hoogduijn  22,0     
28 VENIBO    65 65
 pm: J.H. de Jong  21.8     
29 Crepa Reyners  39  25 64
 pm: Y.J. Morsink   18,6     
30 Profi le Project   59  59
 pm: Marc de Vries  21,8     

31 Mazars 2  26  27 53
 pm. Maurice Evers 36,0     
32 Carpe Diem    52 52
 pm: M.J. Bogaart     
33 Baja Constructies 51    51
 pm: Ted Krouwer 10     
34 NashuaTec   50  50
 pm: E.J.L Verstappen  23,1     
35 Verademing   49  49
 pm: Ben Oosterheert   19,6     
36 Veer Palthe Voute  48   48
 pm: J.A. van Ketwich Verschuur  18,5     
37 Qubit - PPMG 48    48
 pm: Wim van ‘t Hooft  19,9     
38 Harley Davidson Benelux   47  47
 pm: Roel Rietveld  28,2     
39 Agro Adviesbureau   43  43
 pm: Bram van Marrewijk   18,7     
40 Wolter & Dros TBI Techniek  43   43
 pm: J.P. Sosef   36,0     
41 Broeseliske Van Vlijmen    43 43
 pm: J. van Vlijmen   36,0     
42 First Capital Asset Managers  42   42
 pm: P.J. Albrecht  27,0     
43 Priva 40    40
 pm: Jan Prins  29,4     
44 Docters Van Leeuwen  39   39
 pm: F. Hofma  36,0     
45 Udink & de Jong   34  34
 pm: H.W. Klaassen   26,0     
46 Timmermans & Kalmijn  32   32
 pm: P.D. Timmermans   19,7     
47 Novotel Den Haag Centrum   29  29
 pm: Krijn Taat   33,4     
48 EFDECE Software 25    25
 pm: Louis van Os  32,0     
49 Basement Project Development 18    18
 pm: Michon van der Salm  28,0     

Plaats   Naam bedrijf 8 mei  5 juni 17 juli 21 aug Beste 3 
       totaal

Plaats   Naam bedrijf 8 mei  5 juni 17 juli 21 aug Beste 3 
       totaal

Einduitslag bedrijvencompetitie
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Golf  & Business

Gelokt door de advertentie op de achterkant van de 
Greenvliet bezocht de redactie onze bedrijfsleden Elly 
en Fons Klijsen in hun schoenmodezaak in Den Haag. 
Gelegen aan de Hoogstraat tussen Bonneterie-Gouden 
Hoofd en het Noordeinde, bevindt het bedrijf zich op 
een eerste klas locatie. Dit stukje van de stad straalt 
nog steeds de klasse, luxe en elegantie uit waar de Klij-
sens met hun bedrijf voor staan.

Wij worden ontvangen door Elly, die ons via de stijlvolle zaak 
meeneemt naar de tweede étage, waar het kantoortje is. On-
derweg naar boven passeren wij kasten met duizenden schoe-
nendozen; de wintervoorraad is net binnen. Er is nog meer 
vertelt Elly, in de kelder bevindt zich nog een magazijn dat 
door het gebruik van rolstellingen (zoals in archieven), veel 
compacte opslag biedt. In totaal zijn er ongeveer 20.000 paar 
schoenen in huis, waarvan ongeveer 800 dames- en 500 he-
renmodellen. Deze enorme voorraad is toegankelijk via een 
computersysteem dat het soort schoen selecteert op maat, 
kleur, materiaal en hakhoogte waarbij een foto duidelijk 
maakt of het het juiste model is, en dat aangeeft waar het ge-
zochte paar opgeslagen is. Op elke étage is een terminal die 
het personeel in staat stelt de juiste schoen te vinden.

Even later komt Fons binnen, die uitlegt dat een brede collec-
tie de basis vormt van een gezond bedrijf, zoals dat van hen. 
Er moet voor elk wat wils zijn: van klassiek tot sportief en van 
modieus tot comfortabel. Daarbij is het een eerste vereiste dat 
de schoen in zijn soort van topkwaliteit is, anders zal hij bij 
Klijsen niet te koop zijn! Het is zelfs mogelijk ‘Custom Made’ 
schoenen, ook GOLFSCHOENEN (voor heren) op maat te 
laten maken. U kiest zelf de stijl, de breedte, type leer, de 
kleur, de zool, u zegt het maar. Zelfs verschillende maten be-
stellen voor linker- en rechterschoen is mogelijk. Natuurlijk 
hangt hier een speciaal prijskaartje aan.

Fons, nu echt op zijn praatstoel, vertelt hoe hij al van jongs af 
aan in het leer zat. Zijn vader had een zool-leerlooiersbedrijf 
en hij was voorbestemd om dat voort te zetten. Toen in de zes-
tiger jaren de aandacht voor het milieu toenam, mocht de 
leerlooierij niet langer in het centrum van Tilburg blijven en 
werd geliquideerd.
Makkelijke prater als hij is, dacht Fons er eerst nog even over 
advocaat te worden, maar dat was het toch niet. Na een perio-
de bij een lederwarenbedrijf in Duitsland gewerkt te hebben, 

Klijsen, een familie in schoenmode
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werd hij bedrijfsleider/adjunctdirek-
teur van Zumpolle Leidschendam. 
Toen deze zaak na een bloeiperiode 
moest inkrimpen, besloot Fons sa-
men met Elly een eigen bedrijf te 
beginnen. Zijn zus en zwager had-
den een goedlopende schoenenzaak 
in Tilburg en adviseerden hen ‘in de 
schoenen te stappen’. Zo begonnen 
zij in 1983 met twee verkoopsters 
een kleine zaak aan de Hoogstraat 
nr.13. Door hard werken, goede ser-
vice aan de klant en advies van de 

zwager redden zij het en konden 
tenslotte verhuizen naar het veel rui-
mere pand op nr.7, waar zij binnen-
kort met 20 personeelsleden, waar-
van een groot deel parttime, hun 
25-jarig jubileum hopen te vieren. 
Door de late start van de zaak is er 
nooit tijd geweest voor het opzetten 
van een filiaal.  

Ondertussen zijn de twee kinderen, 
Josine en Coen - beiden begin dertig -, 
ook actief in de zaak, met name in 

de verkoop. Elly houdt zich vooral met het beheer ven de 
voorraad bezig, maar springt bij in de verkoop als het druk is. 
Fons is is vooral overkoepelend actief, doet de administratie en 
onderhoudt het belangrijke contact met de leveranciers. Toch 
werkt ook hij nog steeds zelf op zaterdag in de zaak om feeling 
te houden met de wensen van de klanten.

Met het belangrijkste, de inkoop, houdt de hele familie zich 
bezig. Josine en Coen doen zo de nodige ervaring in de prak-
tijk op. Samen met hun ouders bezoeken zij beurzen in bin-
nen- en buitenland en zoeken de modellen uit die meteen 
worden gefotografeerd en in de laptop opgeslagen. Met fabri-

kanten wordt de uitvoering vastgelegd: leersoort, 
kleuren, levertijd etc.. Hierbij komt Josine’s kennis 
van het Italiaans, dat zij vloeiend spreekt, goed van 
pas.
Het is nodig om nauwgezet mode en trends in de 
gaten te houden om de juiste keuzes te kunnen 
maken. Daarbij moet er flink vooruit gekeken wor-
den; de bestelling voor het komende voorjaar is al 
eind juni gedaan!
Om hier beter op te kunnen inspelen is Fons zo’n 
15 jaar geleden begonnen met 13  bevriende colle-
ga’s (met 50 over het hele land verspreide zaken) 
nauw samen te werken. Op basis van vertrouwen 
houden zij elkaar op de hoogte van trends en mo-
gelijkheden. Het gaat daarbij niet om een inkoop-
organisatie, wel behoort gebundelde inkoop tot de 
mogelijkheden. Elke zaak kan zo zijn eigen identi-
teit bewaren door specifiek voor de eigen doelgroep 
in te kopen. Dat deze aanpak zeer succesvol is ge-
bleken, blijkt wel uit een flinke omzetstijging.

Met de golfsport maakten Fons en Elly kennis toen een paar 
collega’s hen zo’n tien jaar geleden meevroegen met een 
golfreisje. Door hun drukke werkzaamheden kwam het er ech-
ter alleen tijdens de vakanties van om te spelen. Gelukkig ten-
nist Elly nog regelmatig. Het telkens weer beginners-golflessen 
nemen begon te vervelen, dus werd twee jaar geleden het be-
sluit genomen bedrijfslid van de Rijswijkse te worden. Elly en 
Fons komen er nog niet aan toe regelmatig te komen maar ho-
pen dat het beter wordt als de kinderen de zaak overnemen. 
Hopelijk houden al de trappen in hun zaak hen fit!
 

Margaret Rus en Doke van Haaster.

Klijsen, een familie in schoenmode
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Kraeyenburghbeker- 2007
1 Alex Jackson en gast Lex Cox 48 punten samen hcp 36
2 Loes van Doorn en Wouter Zandee  45 punten samen hcp 31  
3 Luuk Heijnen en Jan Feitsma    44 punten samen hcp 28  
  
-  Hidden hole hole 8 Hanneke Jansen  5 stableford punten
-  Neary hole  hole 9 Robbie Rameswar  
-  Longest drive dames hole 18 
 Joy Davies  10 stappen voorbij 200 meter paal = ca 200 meter
-  Longest drive heren hole 18 Jan Cusell 
 20 stappen vóór de 200 meter paal = ca 250 meter 

Hazencup  Texas scramble tweebal
1 Steve Watson en Paul Spelde bruto 66 netto 64
2 Ton Korthout en Edwin Ludwig bruto 65 netto 64
3 Nick van Velzen en Leo van Voort  bruto 78 netto 66 
    
Neary, hole 5 : Ton Vermolen  
Longest drive  heren,hole  15  Randy Rameswar  
Longest drive dames, hole 15    Sandra Karagantcheff 
Hidden Hole  P .en D. Bierling  

Ladies Friendship trofee 2007
1 Sandra Karagantcheff en Ramon Maduro   37 punten  hcp 6
2 Loes van Doorn en Wouter Zandee   37 punten hcp 14
3 Francien Struyk  en Frans Struyk   36 punten 

-  Neary; Ronald Buitenhek   
-  Double mixed Longest drive Loes van Doorn en Wouter 

Zandee ca 10 meter voorbij touw op hole 18
-  Hidden Hole Lotus Sickesz  en Jaap Vermeer  hole 15 en 

hole 18 samen  
     

GreenVliet Trofee 2007
1 Martin van Dorp en Helma Baars   43 punten  
2 Henk Rameswar en Dymphie Sikkes  42 punten hcp 8
3 Erik Sikkes en Ineke Vincent   42 punten hcp 10 

- Neary;  Rita Vermolen  
- Double mixed Longest drive; Henk Rameswar en Dymphie 

Sikkes ca 40 meter voor de green van hole 15
- Hidden Hole hole 11, 12 en 13  samen

A Korthout en Ria van Seggelen
     

AM AM Pro -Am

1 Rob Hagendoorn, Ryan Vissers,  
   Aart Alemen en Thea Dekker  netto 134
2 Robert Schrijver, Helma Baars,Theo van Denzel 
   en Jan v.d. Ende  netto 135
3 Wouter Zandee, Peter Ringnalda,Mike Watson 
   en Barbara Kessels netto 139

Beste “pro”    
John Rameswar   bruto 82, netto 74  
 
Beste bruto score ‘pro’ 
 Jesper van Dijk bruto 80 
Neary hole 9  Ryan Vissers   
  
Longest drive hole 6 dames Cea Weekhout 
Longest drive hole 6 heren   John Rameswar 
 

Ganzentrofee four ball better ball stableford
1 Cea Weekhout en Ingrid Pijnakker  44 punten samen hcp 30
2 Jan Cusell en Jan Feitsma    43 punten samen hcp 30
3 Peter Ringnalda en Marian Bartels  43 punten samen hcp 43 

- Extra prijs  netto 3 op hole 14 geloot uit 7  
 Richard Ersanilli en zijn gast Jan van den Ende
- Neary hole  hole 5
 Jan van den Ende (gast Richard Ersanilli)   
- Longest drive dames hole 10  Greta Biersteker
- Longest drive heren hole 10    Wouter Zandee  

 

Uitslagen golfweek 2007
33

Greenvliet2007_17.indd   33 22-10-2007   09:08:55



34

Hardenburgcup
4 augustus 2007

1 Ramon Maduro 38 Stableford punten.
2 Ineke Vincent 34 Stableford punten.
3 Monique Cupido 33 Stableford punten.
De Robeco neary werd gewonnen door Joy Wijnen Riems. 
Zijn bal lag 1.63 meter van de pin verwijderd.

Uitslagen zomerwedstrijd 
1, 5 augustus 
Echtparen     
1 Anneke Meijer & Ed Tumbuan 35 stableford punten
2 Pascala & Pieter Drenth 33 stablefordpunten
3 Ilonka van Riet & Jean Paul Bierling 32 stablefordpunten
4. Monique & Marinus Cupido 31 stablefordpunten

Gelegenheidsduo’s 
1 Dymphie Sikkes & Henk Rameswar 37 stablefordpunten
2 Hennie Boerman & Wim Kortekaas 34 stablefordpunten
3 Marianne Bartels & Jan Feitsma 34 stablefordpunten
4 Hanneke Arnoldus & Hans Krul 32 stablefordpunten

Uitslag zomerwedstrijd 
2, 18 augustus 
1 Ineke en Ferd Vincent  bruto 73 / netto 60
2 Ramon Maduro en Johnny Rameswar bruto 66 / netto 61
3 Gerben Brouwer en  Jacco van Baal bruto 70 / netto 61

Strokeplaykampioenschappen
15 en 16 September
Dames: 
1 Carla Knötschke
 2 Monique Cupido
Heren:  
1 Jesper van Dijk
2 Sander Verhoeckx
3 Jurgen de Kloet
Dames Senioren: 
1 Ineke Vincent
2 Sandra Karagantcheff
Heren Senioren:   
1 Sashakaragantcheff
 2 Ramon Maduro
Jeugd: 
1 Jesper van Dijk
2 Jurgen de Kloet

Uitslagen dames augustus en en september 2007 

31 juli 2007 Lepeltjeswedstrijd No. 5 
1 Jennifer Leunissen Netto 67      
2 Nellie Broekman Netto 71      
3 Monique Cupido Netto 73      

7 augustus 2007 Zweedse wedstrijd 
1  Mirjam Jaspers  
2 Ria van der Linden  
3 Cocky van der Valk 
 
14 augustus 2007 Q wedstrijd  
1 Sandra Karagantcheff 41 Stableford pnt  
2 Cockey Laverman 41 Stableford pnt       
3 Imelda Looman 40 Stableford pnt 
 
EAGLE  HOLE 15    IMELDA LOOMAN 

21 augustus  2007 Lepeltjes wedstrijd No. 6 
1 Mirjam Jaspers 70 strokes
2 Diana Looms 70 strokes
3 Dymphie Sikkes 71 strokes

28 augustus 2007 Scramble 3 bal strokeplay 
1 Ingrid Pijnakker, Lydia Broerse, Jeanette Sinjorgo 55 
2 Helma  Baars,Ans de Graaf, Anneke van Besouw 55
3 Emy Pelt, Tineke van den Hoek, Ali van der Werf 56

11 september 2007 Vlaggenwedstrijd 
1 Helma Baars in hole 18! 
2 Jeanine Klopper in hole 18!
3 Nellie Broekman 2 cm van hole 18!
3 Ryam Vissers hole 18

18 september 2007 Vossenjacht nr. 3 
1 Wendela van der Holste en Emy Pelt +2
2 Helma Baars en Christine Jonkers Both +1
3 Cocky Hofstra en Jos Niemans  +1

Wedstrijduitslagen
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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 !
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