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Voor professioneel beheer 
van uw VvE

VVE Beheer B.V.
Haagweg 180, Rijswijk

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

vve@vve-beheer.nl www.vve-beheer.nl
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LEXUS DEN HAAG
Louwman Den Haag B.V.  •  B inckhors t laan 215 •  Den Haag •  Te l .  (070) 3 49 18 00

LEXUS HYBRID DRIVE
www.lexus.nlHet hybride-aandrijfsysteem combineert een 3,3 liter V6

benzinemotor met twéé elektromotoren. Dit resulteert in 
enorm veel power (272 pk/208 kW) bij een gemiddeld 
brandstofverbruik van slechts 1 liter op 12,3 km en de láágste 
CO2–uitstoot gerealiseerd in deze klasse. Met al deze inno-

vatie rijdt u intussen wél mooi in een van de meest krachtige én 
luxe topauto’s. Service, waaronder de legendarische ’Lexus 
Red Carpet Treatment’, is van het allerhoogste niveau. Zo kunt u 
dus zowel zakelijk als privé duurzaam en verantwoord genieten. 
Dat begint al bij de proefrit!

DE LEXUS RX 400 HYBRIDE
DUURZAAM ONDERNEMEN, VERANTWOORD GENIETEN.
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3Van de redactie

G
Zondag 9 december. Om 10.00 uur schrik ik wak-
ker! De GreenVliet moet gereed gemaakt worden 
voor de drukker! Ik spring mijn bed uit!

Gisteren met een vertraging van vijf uur zijn we uit Florida 
VS teruggekomen. Ik moest daar naar toe voor een beurs van 
een week en had er een weekje vakantie aan gekoppeld. He-
laas hebben we de lancering van de space shuttle niet van 
dichtbij mee mogen maken, maar verder was het een heer-
lijke tijd. 

Dat in de Verenigde Staten op een andere manier met hun 
militairen omgaan, heeft onze Minister-president al eens 
aangegeven. Maar we hebben het ook ondervonden. Hoe-
wel ik geen attractieparken mens ben, hebben we er twee 
bezocht, : Seaworld in Orlando en Bush Gardens in Tampa. 

Beide parken hebben dezelfde eige-
naar. Deze geeft actief dienenden, 
maar ook militairen van geallieerde 
strijdkrachten, en hun families gra-
tis entree!  Daarnaast heeft Florida  
een geweldig mooie kust, zowel aan 
de Golf van Mexico als aan de At-
lantische Oceaan zijde. Een bezoek 
aan de vele parken mag niet ont-
breken tijdens je vakantie. De Ever-
glades hebben dan ook veel indruk 
gemaakt. Niet alleen de vele ‘alliga-

tors’, maar ook de geweldige hoeveelheid aan verschillende 
soorten (water)vogels. Omdat het winter is, zijn er veel extra 
vogels die in Florida overwinteren. We hebben er heel veel 
gezien en een aantal van hen hebben we kunnen vereeuwi-
gen. Prachtige foto’s dus!

Daarnaast is Florida bekend vanwege het overweldigende 
aantal golfbanen. En als je daar toch bent, moet je daar na-
tuurlijk ook golfen! Elk zichzelf respecterend (woon)resort 
heeft haar eigen golfbaan. De één nog mooier aangelegd dan 
de ander! Ik ga er niet verder op in, maar wil nog wel even 
kwijt dat we genoten hebben. In een heerlijk zonnetje, met 
een ‘cart’ door de baan en aansluitend een salade eten en 
een biertje drinken op een terras, dat doet een mens goed! 
Het weer was deze winter beter dan het gemiddelde wat van 
november/december verwacht mag worden. De temperatuur 
lag dagelijks boven de 80° F, dus boven de 27° C! De laat-
ste twee dagen, donderdag en vrijdag, lagen de maxima zelfs 
nog hoger! Groot was dan ook het verschil in temperatuur 
bij terugkomst in Nederland! Net 6° C, nog net droog, maar 
even later begon het ook nog te regenen!

Sinterklaas is geweest, de kerstdagen zijn vlakbij en het ein-
de van het jaar nadert snel! 2007 zit er bijna op! Al weer het 
laatste nummer van de GreenVliet. 
De redactie wil alle scribenten hartelijk danken voor hun 
bijdragen dit jaar! De redactie hoopt ook volgend jaar weer 
vele artikelen en foto’s van jullie te mogen ontvangen, zodat 
we ook in 2008 zes mooie nummers van de GreenVliet kun-
nen uitbrengen.

Wat mij nu nog rest is u allen, namens de voltallige 
redactie, prettige feestdagen en een goed begin van 
2008 toe te wensen!

Ben Teunissen
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4 Van het bestuur

HHet seizoen 2007 is inmiddels ruimschoots ten einde nadat het 
op 21 oktober met een druk bezochte en geanimeerde 
sluitingswedstrijd is afgesloten. 
De competitie voor 2008 is al weer ingedeeld. Helaas zonder 
een Dames 1 team. Daar moet wel wat aan gedaan worden. 
Het is onze eer eigenlijk te na dat wij dat niet kunnen 
formeren, maar de groep dames jonger dan 50 binnen de club 
is te gering van omvang om daar op korte termijn een kans toe 
te bieden. 
Gezien de ervaringen van het afgelopen seizoen is besloten iets 
strikter en selectiever om te gaan met de samenstelling van de 
competitie teams. Dit heeft er in geresulteerd dat het aantal 
teams waarmee de Rijswijkse volgend jaar zal deelnemen iets 
lager is dan vorig jaar.
Tevens zijn de voorzieningen van Verenigingswege, zoals ballen 
en trainingen, ingeperkt. 

Op 12 november werd de najaarsvergadering gehouden. Een 
record aantal leden (154) was daarbij in het clubhuis aanwezig 
en er werden 33 machtigingen afgegeven. 
De begroting voor 2008 en de daaraan verbonden verhogingen 
van het aantal leden, de contributie, het entreegeld en de 
obligatielening, zijn bij acclamatie door de vergadering 
goedgekeurd. 
Daarnaast waren het bestuursvoorstel voor een nieuw te 
bouwen clubhuis en een alternatief voorstel van enige leden 
tot ingrijpende verbouwing van het huidige clubhuis, een 
voornaam punt op de agenda. 
Na een schriftelijke stemming bleek een zeer ruime meerder-
heid (ruim 80%) in het voordeel van het bestuursvoorstel te 
hebben gestemd. Het bestuur verkreeg hiermee het mandaat 
het project ‘nieuw clubhuis’ in gang te zetten onder voor -
waarde dat: 
-  de bouwvergunning wordt verleend, 
-  de investering binnen de marges van de begroting blijft, 
-  externe fi nanciering plus verkoopopbrengst Boerderij 

volgens verwachting zijn,
-  zekerheid wordt verkregen ten aanzien van verlenging van 

de erfpacht.

Tot mijn teleurstelling is de belangstelling voor het Kerstdiner 
zodanig teruggelopen dat de Evenementencommissie heeft 
moeten besluiten dit evenement dit jaar niet door te laten gaan.
Hopelijk zullen wij volgend jaar in de aanloop naar een nieuw 
clubhuis, het Kerstdiner nog eenmaal in het oude clubhuis 
kunnen organiseren, alvorens in 2009 de nieuwe locatie te 
betrekken.
Rest mij nog u, namens het hele bestuur, een prettig Kerstfeest 
toe te wensen en de hoop uit te spreken u allen tijdens de 
nieuwjaarswedstrijd op zondag 6 januari, en de daarop 
aansluitende nieuwjaarsreceptie, te mogen begroeten.

Roel Jense

Er moeten nu eenmaal dingen 
gebeuren in de baan. Het vervelende 
is dat het daardoor relatief vaak 
voorkomt dat de baan niet volledig is 
te bespelen. Er is altijd wel een tee of 
green buiten gebruik. Straks krijgen 
we het herstel van de verzakkingen 
op hole 11 en tee van 12. Bovendien 
zijn er een aantal tees aan renovatie of 
vervanging toe. Dat staat allemaal wel 
in de planning, maar die wordt vaak 
weer doorkruist door de praktijk van 
alle dag.  Toch zullen we er een keer 
aan moeten geloven. 

Naar de beleving van de baancommissie is de 
aanpak van de tees 4, 5 en 6 het meest urgent. 
Ook  de bunkers zullen moeten worden 
aangepakt. Veel bunkers liggen niet eens meer 
in het spel en de kwaliteit van met name de 
greenside bunkers kan stukken verbeterd 
worden. Over alles moeten nog voorstellen 
worden geformuleerd die door het bestuur 
moeten worden geaccordeerd, maar dan 
weten jullie waar we mee bezig zijn.

Heeft u overigens ook opgemerkt dat met 
name de greens er dit jaar heel goed hebben 
bijgelegen. Natuurlijk is dat niet in de laatste 
plaats te danken aan de inzet van onze green-
keepers, maar ook aan u. Het lijkt wel of aan 
het repareren van teemarks veel meer aan-
dacht wordt besteed. Hoewel ik het toch nog 
vaak mee maak dat ik de fl ight voor me nau-
welijks zie bukken op de green, anders dan om 
het balletje te marken en op te nemen.

Ik weet niet of het is dat ik in de baancommis-
sie zit of dat het gewoon een tic is die niemand 
anders heeft. Zwerfvuil, gebroken teetjes, 
peuken en plaggen ik zie ze allemaal. Vaak 
raap ik ze op maar na verloop van tijd krijg ik 
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D
5Van het management

De laatste Greenvliet van 2007. Ik kan de verleiding niet 
weerstaan om even terug te kijken. Mijn eerste jaar bij de 
Rijswijkse. Wat was het voor jaar? Voor ik begon kreeg ik 
te horen (niet van het bestuur overigens) dat het onzin was 
om in de winter te beginnen. Veel te weinig te doen. Het 
pakte anders uit. Mijn carrière begon met lekkage bij de 
shop en een verstopte riolering. De deskundigen  die erbij 
werden gehaald gaven geen rooskleurig beeld voor de 
toekomst. Ze hadden helaas gelijk, dak en riolering 
hebben beide later nog problemen gegeven. Toen kwam 
het Ganzenest. Het echtpaar Visbeen wilde stoppen. Bij 
elkaar een goede aanleiding om eens na te gaan denken 
over de toekomst van het clubhuis.

Sinds november is het duidelijk welke kant we op willen. 
Op een aantal terreinen is er de wil om een stap voor-
waarts te maken. Na een nieuwe manager moet er ook 
een nieuwe man of vrouw voor de horeca komen. De 
boerderij moet worden verkocht op een manier dat we in 
de toekomst geen problemen met de nieuwe buren 
krijgen. Ook aan de baan moet het een en ander gaan 
gebeuren in verband met de verzakking. Wellicht dat daar 
het komende jaar al mee gaat worden begonnen. Wat er 
precies gaat gebeuren is afhankelijk van de gesprekken 
met de verzekering van het Hoogheemraadschap Delf-
land. En natuurlijk een nieuw clubhuis, geïntegreerd met 
de driving range. Daardoor krijgen we meer ruimte in en 
buiten het clubhuis. Ruimte is voor ons een schaars goed 
en ik zou graag wat meer en betere oefenfaciliteiten 
hebben. Het zou natuurlijk ook welkom zijn als we (een 
deel van)het weitje naast hole negen ter beschikking 
kunnen krijgen.

Kortom, er is de komende tijd genoeg te doen. Bij de 
Rijswijkse hoef je je geen moment te vervelen. Maar 
natuurlijk mag niet worden vergeten waar het uiteindelijk 
om gaat: golf. Om onze fi nanciële situatie structureel te 
verbeteren komen er 50 nieuwe leden bij. Die willen 
natuurlijk allemaal golfen. Daarom zullen we proberen 
het komende jaar effi ciënter met de beschikbare tijd om 
te gaan. Daar is zeker ruimte voor. Bovendien lijkt het er 
op dat een aantal maatregelen om de bespeelbaarheid van 
de baan te vergroten succes hebben. Hierbij zullen we 
natuurlijk afhankelijk blijven van het weer. Juist wat dat 
betreft is december niet geweldig begonnen want we zijn 
misschien wel op weg naar een nieuw record voor wat 
betreft de hoeveelheid neerslag. Laten we hopen dat er 
ook in 2008 records gebroken gaan worden, maar dan in 
positieve zin. Veel mooi weer met een baan die er prachtig 
bij ligt. 

Bas Overwater 

daar echt genoeg van. Ik vraag me wel eens af 
hoe de mensen denken die alles laten liggen. 
Ach een peukje, wat kan dat nou voor kwaad. 
Nu roken er inderdaad steeds minder mensen 
en een deel ervan al helemaal niet als ze aan 
het golfen zijn. Nu gaat het ook met name 
om de fi ltersigaretten die jaren in de baan 
blijven liggen. Als je dat eens gaat optellen. 
Gelukkig zijn er ook veel mensen die deze 
peuken en hun afval gewoon meenemen en 
bij het clubhuis in de daarvoor bestemde 
bakken deponeren.

Een ander aspect van de baan is de marke-
ring van oob, en waterhindernissen. Het kost 
veel moeite om deze altijd correct te plaatsen 
en netjes rechtop te laten staan Soms maak ik 
wel een rondje om alles weer recht te zetten, 
maar op de één of andere manier gaan ze 
steeds weer scheefhangen. De baancommis-
sie probeert dan ook met zo weinig mogelijk 
markeringen te volstaan, of er ander creatieve 
oplossingen voor te vinden. Zo zal het u vast 
niet ontgaan zijn dat bij hole drie de oob 
wordt aangegeven door kleine hangende 
paaltjes aan de bomen. Deze zijn altijd 
zichtbaar en worden niet geraakt bij het 
maaien. Zo is ook een deel van de laterale 
waterhindernis op 15 gemarkeerd. De oob 
paaltjes langs de sloot van 14 behalve de 
eerste en de laatste, zullen verdwijnen. Eigen-
lijk staan die er al ten overvloede, want in de 
local rules staat aangegeven dat de sloot van 
hole 14 voor de spelers van deze hole oob is. 
Nu iedereen inmiddels genoegzaam bekend 
is met deze situatie kunnen de paaltjes wel 
weg. Hoeft u ook niet meer te twijfelen als uw 
balletje nog net speelbaar is of hij wel of niet 
oob is.

Olof Bout

Van de baancommissie
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BOUWMATERIALEN

WWW.KOOLSCHI JN.NL

Adres Showroom: Rotterdamseweg 352 • 2628 AT  Delft • tel. 015- 251 71 71
Bouw- en Houtcenter Koolschijn: Cyclotronweg 3 • 2629 HN  Delft 

4000 M2

SHOWROOM

KEUKENS

HOUTCENTER

BOUWCENTER

Uitgebreid assortiment  
Schitterende collectie 
keukens, sanitair, tegels 
en haarden

Zeer scherp geprijsd
Kwaliteitsproducten 
voor scherpe prijzen

Totaal verzorgd
Ons ervaren verkoop-
montageteam verzorgt 
alles van A tot Z

Persoonlijk advies

Afspraak is afspraak

SEDERT 1920 KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID

P
GRATIS

72800-114

BADKAMERS
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Damescommissie

O

7

Oktober was de laatste maand van ons “zomer” seizoen 2007 
en dus sloten we op 23 oktober af met een prijsuitreiking, 
waarbij ook de overall winnaars van 3 series wedstrijden 
bekend werden gemaakt en de verdiende birdies werden 
uitgereikt. 

Overall winnaar  
Lepeltjeswedstrijden, strokeplay  
Jennifer Leunissen 
  
Overall winnaar  
Q wedstrijden, stableford  
Cocky Laverman 
 
Overall winnaar 
Vossenjacht 
Doke van Haaster en Sandra Karagantcheff   

BirdieQueen werd Sandra Karagantcheff met in totaal 9 birdies 
op holes 3, 8, 12, 13, 15 en 18.

Het is duidelijk in het onderstaand staatje te zien welke holes 
het moeilijkst zijn, namelijk hole 4, hole 7, hole 11 en hole 14, 
want daar is geen enkele echte birdie gemaakt!

Op 23 oktober speelden we om de Esdoorntrofee, maar dit 
keer was de spelvorm zo dat de 2 beste netto scores van het 
team per hole opgeteld de totaal score was. De carousselvorm 
werd verlaten en gelukkig waren de meeste dames het er na 
afl oop mee eens, dat deze “AMAM”  formule een leukere spel-
vorm was. De dames waren blij verrast met de heerlijke lunch! 
De lijst met alle winnaars vind je elders in dit blad. 
In de komende maanden zal iedereen proberen haar score per 
hole te verbeteren. We hebben dan geen prijsuitreiking, opdat 
iedereen kan stoppen wanneer zij dat wil, gezien het wisse-
lende weer in de winter. Wel hebben we - zie de wedstrijd-
kalender onder het kopje damescommissie - regelmatig een 
gezamenlijke koffi e  met iets lekkers, waar ook de dames, die in 
de winter niet kunnen (of willen)  spelen zeer welkom zijn. In 
februari is er weer een bridgedrive in de ochtend. 

Met het programma voor het zomerseizoen 2008 zijn we druk 
bezig, dus als iemand ideeën heeft, wil je die dan s.v.p. zo 
spoedig mogelijk melden per mail of brief aan de dames-
commissie dames@rijswijksegolf.nl.
Veel plezier in de komende maanden met hopelijk weinig 
erg winters weer als we willen golfen. 

Henriëtte Hens

Verslag dames oktober en november 2007

  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Totaal 4 3 7 0 13 4 0 6 11 5 0 15 2 0 4 10 1 4 89
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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 onderstreept 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. 

made to measure!

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

DiPecora-greenvlietdec2007.indd   1 13-12-2007   7:43:58

Wij kiezen voor de persoonlijke approach

Of u nu tien of vijf slagen nodig heeft om de putt te maken, 
of met een par 3 prima uit de voeten kunt: Golftravel heeft 
voor elke golf-enthousiasteling een arrangement op maat.

Vraag onze brochure aan!
www.golftravel.nl
of bel
0251- 321 119

wenst alle  bedrijfsleden en leden 

van de RGC fijne feestdagen 

en een gezond en succesvol 2008 toe!

Bel 010 - 519 00 50 
en verbeter uw bedrijfsresultaten

International B.V.

SBMI adv.indd   1 11-12-2007   12:21:09
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Herencommissie

D
99

Deze kopij heeft betrekking op de periode 01-08-2007 t/m 
28-11-2007. In die periode hebben we naast de gebruikelijke 
instuiven van de Heren de volgende wedstrijden aan ons 
voorbij zien gaan:
•  De Surprisewedstrijd
•  Hagenezenbeker
•  De Golfweek (wwarover ik niets schrijf)
•  Herfsttrofee
•  Laatste Maandbeker

Surprisewedstrijd
Deze wedstrijd vond plaats op 1 augustus 2007 (Scramble, 
4-bal, Stableford). Bezetting : 44 man. Het was een cross-
country wedstrijd over 16 holes, die met behulp van Hanneke 
Arnoldus was uitgezet. Zij speelde trouwens op onze uitnodi-
ging zelf ook mee (met snor !).
Uitslagen (achter de naam leest u netto score):
•  Gerrit Bross (44.7)
•  Rob Roelvink (47.2)
•  Dick Spaargaren (47.7)

Hagenezenbeker
Deze jaarlijkse uitwisselingswedstrijd met Oude Maas werd 
deze keer op de Rijswijkse gespeeld. Er deden 47 man aan 
mee. Rijswijk grabbelde 352 punten bij elkaar; Oude Maas 
daarentegen 16 puntjes meer: 368. Na vier aansluitende jaren 
van winst voor RGC, ging die deze keer naar OM. De neary 
ging naar Jan van den Ende, de longest drive naar Hans Serier 
(OM). Om 19.00 uur ging men aan tafel. Het diner was 
prima.

Herfsttrofee
Er waren op 12-09-2007 60 deelnemers. Het was een 3-bal 
Strokeplay Q wedstrijd. Achter de namen de bruto en netto-
score en het aantal Stb. Punten.
1.  Rob Roelvink  (77,67,40)
2.  Theo van Denzel  (93,69,38)
3.  Jan van der Valk  (80,69,38)
4.  Joy Wijnen Riems  (81,71,36)
5.  Mo Suhud  (75,71,36)
6.  Theo Janssen  (90,71,36)
7.  Aart Hoekert  (99,73,34)
8.  Wim Prins  (94,73,34)

De longest drive ging naar Sacha Karachantcheff en de neary 
naar Theo Janssen.

De prijzen werden (zeer gewaardeerd) door de fi rma 
Koolschijn ter beschikking gesteld. 

Maandbeker
Deze (6-de) wedstrijd (Driebal,Strokeplay, Q) vond plaats op 
3 oktober 2007. Er deden 60 man aan mee. De CSA van de 
baan was die dag : 3. De uitslagen:

Cat. 0-18
•  Rob Roelvink  (81,72,35)
•  Joy Wijnen Riems  (84,74,33)
•  Ron Raimond  (93,77,30)
•  Eric Panhuijzen  (82,79,29)
•  Gerrit Bross  (92,80,27)
•  Wim Kortekaas  (97,81,27)
•  Jan van der Valk  (92,81,27)
•  Sacha Karachantcheff  (88,83,26)

Cat, 18.1-36
•  Aart Hoekert  (97,71,36)
•  Ad Dekkers  (100,76,32)
•  Frans Vogels  (106,77,30)
•  Theo van Denzel  (101,78,29)
•  Paul van Zijl  (101,79,28)
•  Wim Prins  (103,82,27)
•  Ed Tumbuan  (105,82,26)
•  Frits van Duijn  (102,82,26)

Er zijn in totaal 6 maandbeker-wedstrijden gespeeld. 
De overall-score is over 5 wedstrijden berekend. 
Daar kwam het volgende eindresultaat uit:
1.  Rob Roelvink met  369 punten
2.  Sacha Karantcheff met  372 punten
3.  Wim Kortekaas met  381 punten

Beste mensen,

Dit was het laatste artikeltje van mijn 

hand van de H-cie voor de GreenVliet. 

Per 01-01-2008 leg ik mijn functie van 

secretaris neer ten gunste van José 

Levy. Ik heb de functie altijd met veel 

plezier vervuld.

Rob Haaze
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Twee keer per jaar gaan wij een aantal weken in het 
voor- en naseizoen naar Frankrijk en kiezen daarvoor 
altijd een andere locatie. Huren van een geschikt ap-
partement is dan voor ons de beste optie. Op internet 
zijn aanbieders genoeg. 

Dit naseizoen zijn wij eerst naar de Côte d’Azur gegaan,  
St. Aygulf omdat ik naast golfen ook graag zwem. Golfen kan 
natuurlijk ook maar de golven van de zee hebben daar mijn 
voorkeur. Je hebt er diverse banen 18 holes en 9 holes en in 
elke prijsklasse. Ik speel graag op Valescure en met onze 
kleindochter op de Golf Academie dat is een 9 holes baan 
waar je voor € 29,- de hele dag kunt golfen. Of je de baan nu 
1 keer of 3 keer loopt, alles kan voor een leuke prijs. Maar daar 
wil ik het eigenlijk niet over hebben. De tweede bestemming 
van ons verblijf in Frankrijk was in de Haute Provence nabij 
Digne Les Bains. Digne is een middelgrote stad en ligt op een 
hoogte van 600 meter en even ver van Marseille als van Nice. 
Digne Les Bains (75 min.) heeft warmwaterbronnen waar je 
na het golfen je spieren kunt laten ontspannen. De baan heeft 
een 18 holes en 9 holes baan en een Golf Hotel en natuurlijk 
de nodige oefenfaciliteiten. Totale oppervlakte van het terrein 
is 70 hectare met een gezellig clubhuis en dito restaurant 
midden in de Franse Alpen. Het parcours van 18 holes is 72 
par, met een lengte van  5556 meter.

De prijzen zijn allervriendelijkst, althans in het naseizoen 
betaalden wij € 44,- en € 20,- voor de buggy. Wij hadden er 
prachtig weer. De zon schijnt daar 300 dagen per jaar en dat is 

wel belangrijk voor een bergbaan want de regen zakt niet in de 
grond zoals in de lage landen de bedoeling is. De baan ligt er 
prachtig onderhouden bij, lavendel velden (uitgebloeid); het 
volle gras van de fairways strak gemaaid en met de mooi opge-
schoren greens is het een lust om daar te mogen golfen. Er 
heerste een serene stilte over de hele baan. Toen wij er speel-
den kreeg ik de indruk dat wij de enige golfers op de baan 
waren. Wij hebben de baan 4 keer gelopen en zijn één keer 
een Zweeds stel tegen gekomen en soms een eekhoorntje. We 
hebben ze allebei doorgelaten, vooral geen stress daar hoog in 
de Alpen, was ons adagium.

Onze starttijd was altijd om ca. 10.30 uur, liepen dan de eerste 
9 holes en om 13.00 uur een break voor de lunch ( een uitste-
kende salade en een glaasje rosé) en dan daarna de tweede 9 
holes. Het mooie van deze rotsbaan is dat je afslagen veel en 
veel verder komen dan hier op de Rijswijkse en dat is echt 
kicken. Je groeit onwillekeurig in je spel tot ongekende hoogte. 
Ik lag af en toe met twee slagen op de green bij een par 4 hole 
en dat is voor mij niet gewoon. De golfballen zullen ook wel 
verder gaan door de ijle lucht, maar dat is mij te technisch.
Belangrijker is dat ik kort voor mij vertrek een nieuwe driver 
heb gekocht (460CC). Deze beviel mij enorm; het bleek dat 
ik daardoor dubbele winst had op de lengte van mijn afslagen.
Kortom, dit waren de golfweken van ons leven. Zie de foto.
Voor de liefhebber hier het adres van dit golfparadijs:
Golf Hotel Des Lavandes
www.golfdignelalavande.com

Ogrojnis Snarf

Golfen in Frankrijk

•Greenvliet2007_18.indd   10 17-12-2007   17:10:06



11

De plaatjes van de holes op de website zijn 
vernieuwd. Enkele maanden geleden heeft de 
Rijswijkse Golfclub hoge resolutie luchtfoto’s 
van de baan laten maken.

Deze zijn onder andere gebruikt op de website om 
de layout per hole in vogelvlucht te tonen. Tevens 
worden de par van de hole, de stroke index en de af-
standen vermeld. De up-to-date situatie wordt ge-
toond, er wordt zelfs vooruitgelopen op de nieuwe 

tees bij hole 16, die even open zijn geweest tijdens 
de laatste clubkampioenschappen. Er is goed te 
zien hoe de holes onderling worden begrensd door 
bomenrijen, vergelijk dat eens met de situatie in de 
eerste jaren!
De layouts zijn te bereiken via het menu, kies daar 
Baan, en dan Layout. Op de overzichtskaart dan 
vervolgens clicken op het betreffende hole num-
mer. Vervolgens kan met de pijltjes heen en weer 
gelopen worden tussen de holes.

Baanlayout op de website

Zaterdagochtend 17 november hadden Frans Sinjorgo en Pieter Drenth om 09.00 uur 
een starttijd gereserveerd. Na circa 2 uur waren zij aangeland op hole 9 en Pieter Drenth 
had een perfecte afslag: de bal lag op de green. Maar plots op weg naar de green kwam er 
een raaf aangevlogen. Het gebeurde voor hun ogen op een afstand van nog geen 20 meter. 
Zij probeerden het kreng te verjagen, maar het mocht niet baten. De raaf pikte de bal op van 
de green en vloog ermee naar het braak liggend terrein van Uzimet! Jammer van de slag en de 
bal, maar het was wel lachen geblazen. 

Een waargebeurd verhaal!!!

Automatiseringscommissie
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Mooi en bijzonder

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

www.totaalwonen.nl

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

Trabacalo

Vol de Rève 

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

De nieuwste Leolux-modellen
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Bij het lezen van dit nummer van de Greenvliet 
hebben we het wedstrijdseizoen afgesloten en zijn 
de handicaps vastgelegd dan wel aangepast. Zoals u 
allen inmiddels wel weet, dient u 4 qualifying-kaarten 
in te leveren, waarvan er minimaal 1 in de buffer moet 
zijn om de huidige handicap te behouden. Wanneer u 
er  niet toe gekomen bent om 4 kaarten te lopen, zult 
u op uw nieuwe NGF kaart van 2008 een * voor uw 
handicap krijgen, wat inhoudt, dat u niet aan compe-
titie of offi ciële (club)wedstrijden deel kunt nemen.

Voor sommigen waren er hele goede resultaten,hier volgen 
enkele opmerkelijke feiten:

De meeste Q kaarten werden ingeleverd door Bea Adelberg-
Beek bij de dames met 37 en bij de heren door Ed Tumbuan 
met 50 en Wim Kortekaas met 46 kaarten.
Ook zijn er enkele interessante handicapverlagingen geweest 

en de meest opvallende bij de dames is van Caroline Damen, 
zij ging van 26 naar 16.8 (-35%), goede tweede is Ineke Vin-
cent ,zij ging van 14 naar 11.5(-17.5%) 
Bij de heren is M.J.Bogaart het meest succesvol want hij wist 
zijn handicap te verlagen van 36 naar 18.2 (49.5%) en M.Liu 
ging van 14 naar 7.9 (39.5%).
Door het lopen van een een geweldige Q-kaart heeft Hans 
Blokpoel het clubrecord (70) geëvenaard. Hij wist een ronde 
te lopen met 15x par, 2x birdie en 1x bogey. 
Helaas kunnen we dit niet offi cieel in de boeken noteren, 
omdat een baanrecord alleen gelopen kan worden 
als het een Q wedstrijd is geweest en er gestart is van de 
backtees.
Misschien is dit een uitdaging voor iedereen van onze Club 
om te proberen dit clubrecord te verbeteren.

Joe en J.P. van de Handicap Commissie wensen 
alle leden een gezond en sportief 2008 toe!

Handicapcommissie

H
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Hier volgt een kort verslag van de maandbeker-
wedstrijden, de uitslagen van de maandbekerwed-
strijden vindt u elders in dit blad.

Het was opvallend dat bij de wedstrijden het aantal deel-
nemers in de groep hcp. 18 + (Stableford)  aanzienlijk 
minder was dan voor de groep hcp ≤ 18 (Strokeplay). In de 
eerste groep waren er om deze reden dan ook per wedstrijd 
slechts twee prijswinnaars.
Twee deelnemers leverden opmerkelijke prestaties in deze 
serie wedstrijden. Dat waren Remy Ceulemans in de cate-
gorie Strokeplay en Doke van Haaster in de categorie Sta-
bleford.  
Remy eindigde in vijf van de zes wedstrijden in de top 
drie, u mag raden wie in zijn categorie in het totaalklas-
sement eerste werd.
Doke deed het mogelijk nog beter. Zij deed drie keer mee 
en eindigde drie keer als eerste. Met deze bijzondere pres-
tatie werd zij in het totaalklassement (slechts?) tweede.
De laatste wedstrijd werd evenals vorig jaar weer gespon-
sord door de fi rma JCS, deze keer in de persoon van Tanja 
Verkade. Zij verving Brune Verkade, die vanwege zakelijke 
verplichtingen niet zelf aanwezig kon zijn, op een meer 
dan voortreffelijke wijze. We hadden in JCS  weer een 
prima sponsor. De zes winnaars van het totaalklassement 
gingen met bijzonder mooie prijzen naar huis, bovendien 

waren er ook weer prijzen voor de door de sponsor geïntro-
duceerde ‘leary’s’en ‘neary’s’. 
Ik beëindig dit verslag, om ook namens de deelnemers de 
sponsor te bedanken voor zijn bijdrage aan de maandbe-
kerwedstrijd en we hopen dat JCS volgend jaar wederom 
als sponsor wil optreden.

Pim van der Maas

Maandbekerwedstrijden 4, 5 en 6
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De sluitingswedstrijd werd met goed weer 
gespeeld. Het veld was nagenoeg helemaal 
bezet. De sluitingswedstrijd heeft altijd iets 
weemoedigs, einde van een seizoen en begin 
van een winterseizoen zonder wedstrijden en 
minder sociale ontmoetingen. Ik denk dat 
we, ondanks de terugloop van inschrijvingen 
aan wedstrijden, toch mogen terugkijken op 
een succesvol seizoen.

Ik wil graag een aantal mensen nog eens bedanken 
voor hun bijdrage om de wedstrijden goed te laten 
verlopen. Ten eerste de greenkeepers, die hebben 
geprobeerd om de baan in goede conditie te hou-
den; de caddiemasters die alles in goede banen 
hebben geleid; de Golf Inn, zij hebben ons in de 
baan en van de baan zo goed mogelijk verzorgd; 
het bestuur en de leden die bijgedragen hebben 
aan de opkomst bij de wedstrijden. Niet in de laat-
ste plaats mijn eigen commissie, te weten: Hanne-
ke, Pim, Gerben, Ruud en Edwin (in willekeurige 
volgorde). Zij stonden zowel voor jullie als voor 
mij klaar om de wedstrijden voor en achter de cou-
lissen tot een succes te maken. Ik wil hen speciaal 
hiervoor bedanken. 
Ik wens iedereen heel gezellige feestdagen en een 
goed, niet te koud golf winterseizoen toe. Kruip 
niet onder de grond, maar blijf spelen, zodat ieder-
een in het voorjaar en tijdens de competitie 2008 
in vorm is.

Caroline van der Sluys

Sluitingswedstrijd, 21 oktober 2007

•Greenvliet2007_18.indd   14 17-12-2007   17:10:13



Vossenjacht 4, 5, 6
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De 6 Vossenjachtwedstrijden zijn dit jaar wederom een 
succes geweest. Het aantal deelnemers ten opzichte van 
vorig jaar is nagenoeg hetzelfde gebleven. Alle vossen-
jacht-wedstrijden konden worden gespeeld, niet eentje 
hoefde te worden afgelast vanwege slechte weersom-
standigheden.
Het is gebruikelijk dat tijdens de laatste wedstrijd om 
het klassement wordt gestreden, dit betekent dat de 
nummers 1 tot 10 met elkaar worden ingedeeld. De 
verschillen waren klein, dus zeer spannend. Er hebben 
tijdens de laatste wedstrijd hier en daar nog een paar 
verschuivingen plaats gevonden.
De vossen waren dit jaar Arnoud van Tilburg en Sander 
Verhoeckx, ze vormden een zeer ‘steady’ team dat moei-
lijk te evenaren was. Gelukkig zijn ze bereid om ook in 
2008 weer van de partij te zijn.
Tijdens de laatste Vossenjacht op 13 oktober wilde 
Maurice Korrubel van Z Tiles graag de ‘longest drive’ 
en de ‘neary’ sponsoren. Zeer veel dank hiervoor.

De winnaars zijn:
Longest drive heren (hole 10) Sander Verhoeckx
Longest drive dames (hole 6) Ineke Vincent
Neary, dames en heren (hole 16) Wim Kortekaas

Namens de wedstrijdcommissie, Caroline van der Sluys
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Op 14 oktober 2007 is de “wedstrijd voor competitiespe-
lers 2007” gehouden. Deelname was alleen mogelijk op 
uitnodiging. Die uitnodiging was door iedereen ontvan-
gen die minimaal één keer tijdens de NGF competitie in 
één van de RGC teams gespeeld had.

In totaal waren er zo’n 60 deelnemers, van de ongeveer 130 ver-
stuurde uitnodigingen betekende dat dus net iets minder dan de 
helft. De spelvorm was individueel Stableford maar om het ge-
compliceerder te maken mochten de single fi gure handicappers 
op eigen verzoek strokeplay van de backtees spelen. 
De wedstrijd is gespeeld onder ideale weersomstandigheden: zon-
netje, nagenoeg geen wind, ideale temperatuur, genoeg redenen 
om massaal de handicap te verbeteren.... hetgeen slechts vier spe-
lers lukte.
Winnaar bij de Stableford wedstrijd werd André Krouwer met 38 
punten, op de voet gevolgd door Egbert Meijer met 37 punten. 
Overtuigende winnaar bij de strokeplay werd Robbert de Kramer: 
bruto 75, netto 70. Voorts waren er nog prijzen voor de longest 
drives op hole 18 (Bep van Essen en Wouter Zandee) en een neary 
op hole 12 voor Alex Jackson.

Na de prijsuitreiking waren er nog wat mededelingen betreffende 
de NGF competities 2008 en 2009. Het aantal teams dat mee gaat 
doen aan de NGF competitie 2008 is op 12 oktober aan de NGF 
doorgegeven. Dat aantal is bepaald aan de hand van de ontvangen 
inschrijvingen per limietdatum voor inschrijving 10 oktober. Met 
behulp van de Automatiseringscommissie was de aanmelding voor 
deelname dit jaar voor het eerst on-line, waarmee de “ouderwetse” 
manier van inschrijving op papieren lijsten naar de vergetelheid 
verdween. 

Opvallendste wijzigingen voor 2008 ten opzichte van 2007:
• zó weinig inschrijvingen voor damesteams dat er in 2008 geen 

RGC damesteams aan de NGF competitie mee zullen doen. 
Dit is een kwalijke zaak, hier moeten conclusies uit worden ge-
trokken;

• het 1e heren seniorenteam 2007 is uit elkaar gevallen waardoor 
heren senioren 2 de “eer” krijgt om tot eerste team gepromo-
veerd te worden. In totaal net zoals vorig jaar 5 teams ingeschre-
ven;

• de dames senioren krijgen er een team bij en spelen daarom in 
2008 met 3 verschillende teams in 3 verschillende klassen;

• weinig aanmeldingen vanuit de jeugd maar net genoeg om met 
twee teams in 2008 te spelen;

• opnieuw 8 herenteams, maar omdat een heel team uit 2007 zich 
niet opgegeven heeft (ook zelfs niets van zich heeft laten horen) 
was er ruimte voor een nieuw team.

Behalve het aantal teams en de teamindeling / -samenstelling wij-
zigt zich niets in 2008 ten opzichte van 2007. Echter, er kwamen 
nog wat andere mededelingen:

•  stilstaan is achteruitgaan: er is een tendens dat andere clubs 
steeds sterker worden, maar meer dan de helft van de RGC 
teams bungelt in de onderste regionen van de NGF competitie. 
Met het bestuur is gekozen voor een meer competitieve aan-
pak: vanaf competitie 2009 zullen de teams niet meer samenge-
steld worden uit mensen die graag met elkaar spelen (de zoge-
naamde vriendenteams) maar uit mensen die gezamenlijk als 
team met ongeveer gelijke speelsterkte de tegenstander tege-
moet treedt. Van deze spelers wordt verwacht dat ze de belan-
gen van de club gedurende de vijf competitiedagen laten preva-
leren boven het pure eigen belang; 

• nog steeds doen er relatief weinig competitiespelers mee aan de 
clubkampioenschappen. Vanaf 2008 is men als competitiespe-
ler verplicht aan deze wedstrijden mee te doen;

•  voor deelname aan de NGF competitie is een actieve handicap 
verplicht. Heeft men in 2007 niet tenminste 4 ‘qualifying’ ron-
des gespeeld dan wordt per ultimo 2007 de handicap inactief en 
kan men niet deelnemen aan de NGF competitie komend jaar.

Nog verdergaande maatregelen zoals die al van kracht zijn bij om-
ringende clubs worden intern nog besproken:
•  het instellen van een maximum handicap bij inschrijving;
•  handicapontwikkeling in de periode april - september;
•  het spelen van kwalifi catiewedstrijden om een plaats te verdie-

nen in één van de RGC teams;
•  het verminderen van het aantal teams dat voor de NGF compe-

titie zal worden ingeschreven.

Er zal een beleid ten aanzien van de NGF competitie 2009 wor-
den opgesteld dat op tijd openbaar zal worden gemaakt (ruim voor 
de inschrijving voor 2009). Gezien de verzwaring van de procedu-
res en de verantwoording voor de samenstelling van de teams zal 
de Competitiecoördinator niet langer in zijn eentje kunnen functi-
oneren en zal er een Competitiecommissie (bij andere clubs ook 
wel “Technische Commissie”) in werking treden. Samenstelling 
van die commissie zal nog moeten worden uitgewerkt. Voor de 
teamindeling kan men zich voorstellen dat de handicap van een 
speler een criterium is, maar zeker niet de zwaarstwegende. Ook 
de resultaten bij de clubkampioenschappen en de instelling van 
de speler spelen een grote rol. Overigens: het zal duidelijk zijn dat 
niemand tegen zijn of haar zin in een bepaald team kan worden 
geplaatst. Een evenwichtige teamsamenstelling is wel wenselijk.
Na al deze mededelingen kwam Bob Davis namens het bestuur 
nog even aan het woord. Geheel onverwacht werd ondergeteken-
de (letterlijk) in het zonnetje gezet. Het geschenk voor bewezen 
diensten werd in dank aanvaard. Aangezien we in ietwat zwaarder 
vaarwater gaan komen, ga ik proberen het schip ruim om de ijs-
bergen te leiden zodat de gevaren die op de loer liggen hopelijk 
vermeden kunnen worden.

Ik wens u allen een korte, milde winter toe.
Ruud de Jong, Competitiecoördinator

Wedstrijd voor 
competitiespelers 2007
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Mooie foto’s...

Het was alweer de sluitingswedstrijd van het seizoen. Om 
09.30 uur werd er gestart. Het was een rustig herfstweertje; 
prima golfweer. Ondanks de windstilte vielen de scores te-
gen. Na afl oop van de wedstrijd was er een gezellig lunch, 
aangeboden door de seniorencommissie. Helaas ging een 
aantal deelnemers direct na de wedstrijd weg. Hierdoor 
werd het aantal mensen dat deelnam aan de [gratis] lunch 
minder dan was doorgegeven aan de Heer Janssen. Gevolg: 
de seniorencommissie moest wel de volle rekening betalen. 
Moraal van dit verhaal: beste mensen, laat in het vervolg als 
zich weer zoiets voordoet, bij inschrijving weten of men wel 
of niet aan de lunch kan deelnemen.

Hanneke Janssen

Senioren Regenboogwedstrijd 25 oktober 2007

•Greenvliet2007_18.indd   17 17-12-2007   17:10:30



18

Het was een gezellig en sportief golfjaar! We kunnen terugkijken op 
vele leuke wedstrijden, een goede deelname aan de NGF-competitie, 

een geweldige golfweek en heel veel gezellige momenten 
en activiteiten in het clubhuis!

 
Wij bedanken iedereen, met name sponsors en vrijwilligers, 

voor hun inzet en medewerking en hopen volgend jaar 
weer op u te kunnen rekenen!

Iedereen hele fi jne feestdagen 
en een gezond en 

sportief 2008 gewenst!

Het bestuur van de Rijswijkse Golfclub
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Bij het lezen van deze titel denkt u misschien: 
“Hè, kan dat nu ook al?”. Jazeker, allang, sinds 
1867!  Het is er wel steil maar niet hoog, niet 
wit maar groen en het is niet in Nepal maar 
het maakt deel uit van ‘the course of courses’: 
St.Andrews, in good old Scotland!

Het gaat hier om de Ladies’ Putting Club of St And-
rews, The Himalayas, gelegen pal naast de tweede tee 
van the old course, met als natuurlijke grens de 
beruchte ‘burn’. Het terrein bestaat uit een flink aantal 
steile, met keurig kort gemaaid puttinggras begroeide 
duintjes van ongeveer één à anderhalve meter hoog. 
Hierop zijn achttien holes uitgezet die je elk in drie 
strokes moet zien te maken.

U heeft het nu wel begrepen: het gaat hierbij om een 
putting green, maar wat voor één! Het lijkt zo kinder-
achtig maar ik kan uit ervaring zeggen dat het zelfs 
met twee ballen spelend niet meevalt om die holes in 
par te spelen. Ons gezelschap van zes personen had er 
tenminste de grootste moeite mee, maar het was wel 
lachen! Onze ballen maakten op die gladde hellingen 
soms onverklaarbare capriolen. Dat het de ladies die 
hier dagelijks komen ook nog moeite kost bleek wel 
uit de opmerking van één van die dametjes die die 

middag een extra oefenrondje (ook met twee ballen) 
had gespeeld. Wij hoorden haar na afloop verzuchten: 
“I only made three holes in one today, I will be back 
tomorrow!”.
 
Voor ons was dit niet weggelegd, het was onze laatste 
vakantiedag. Maar we hadden genoten van The 
Himalayas, het mooie weer die dag en het bekende 
uitzicht op St.Andrews en het clubhuis van de Royal 
and Ancient. Kortom, een aanrader als u in Schotland 
wat tijd over heeft!
Alle ochtenden en de woensdagmiddag zijn The 
Himalayas geopend voor het publiek; de fee is één 
pond en voor zestigplussers 50 pence, dus daarvoor 
hoeft u het niet te laten.

Margaret Rus

Golf op The Himalayas
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Oud nieuws20

NNa een verrassende winst op de Rijswijkse in de kwalifi ca-
tiewedstrijd voor de Arendsen de Wolff trofee, verheugden 
Jennifer en ik ons erop de RGC te vertegenwoordigen in de 
fi nale op 7 september op de Westfriese golfclub. Aangezien 
we nog nooit in Noord-Holland waren geweest en Jennifer 
niet al te veel vertrouwen had in mijn kaartleesvaardigheden, 
besloten we een paar overnachtingen te boeken in het 
nabijgelegen Enkhuizen (Ed & Anneke, bedankt voor de tip!). 
Dit bleek een goede keuze te zijn aangezien het hotel slechts 
10 minuten van de Westfriese golfbaan vandaan lag.

De dag van de competitie werden we gekoppeld aan een 
aardig stel van het Rijk van Nijmegen en samen genoten we 
van een heerlijk rondje golf op een verrassend interessante 
en uitdagende baan. Jammer genoeg was het niveau van 
het golfen omgekeerd evenredig aan de gezelligheid van de 

fl ightgenoten! Al hebben we helaas niet de trofee voor Rijswijk 
kunnen winnen, we hebben onszelf ook niet te schande 
gemaakt. Met een eindscore van 32 punten waren we slechts 3 
punten verwijderd van de uiteindelijke winnaars van Burggolf 
Zoetermeer.

Jennifer & Fred Leunissen

Onder dreigende luchten verzamelden zich 84 senioren om de jaarlijkse 
chapman-greensome wedstrijd met vrienden/-innen van buiten de vereniging 
te spelen. Er werd in twee lijnen gespeeld, want ook Rijswijkse vrienden/-innen 
zijn natuurlijk van harte welkom. Na de toeter om 10.30 uur vond de afslag 
plaats op alle holes. Het weer herstelde, er kwam zon en ook veel wind. Dat 
bleef gelukkig zo tot alle senioren veilig en droog binnen waren. Direct na de 
prijsuitreiking barstte er een enorme bui los. Daar stoorde niemand zich aan, 
want binnen en buiten onder de parasols bleef het nog lang een gezellige boel. 
De over-all winnaars konden wij, dankzij sponsoring, verblijden met een “diner 
voor twee”-bon van restaurant “Poentjak” in Den Haag.

Vrienden/-innendag 6 augustus 2007-10-25

Arendsen de Wolf trofee 7 september 2007  
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Arendsen de Wolf trofee 7 september 2007  

Op 29 september j.l. vond een driebal 
Stableford wedstrijd om de ZKH trofee 
plaats. Welke wedstrijd hoor ik U den-
ken? Deze reactie kan ik me voorstellen 
want het is de eerste maal in de historie 
van RGC dat om deze trofee wordt 
gespeeld.

We moeten even een stapje terug in de 
geschiedenis van RGC: het gaat hier namelijk 
om een speciale golfbal waarmee Z.K.H. 
Prins Bernhard de eerste bal geput heeft ter 

gelegenheid van de opening van de Rijswijkse 
Golf Club op 23 september 1987. 

Margie Overwater, lid van het eerste uur, 
heeft dit koninklijke golfballetje 20 jaar trouw 
bewaard en onlangs aan het bestuur geschon-
ken. Het bestuur besloot om dit historische 
balletje op een mooie sokkel te laten plaatsen. 
Vervolgens heeft het bestuur ter gelegenheid 
van het vierde lustrum de Z.K.H. Trofee 
aangeboden aan de club als wisseltrofee voor 
een jaarlijks te spelen wedstrijd.

Het is de bedoeling dat deze 
wedstrijd vanaf nu jaarlijks 
op de wedstrijdkalender zal 
staan en zal in principe steeds 
omstreeks 23 september 
gespeeld worden, zijnde de 
officiële openingsdatum van 
onze baan.

De uitslag van deze wedstrijd 
staat op de uitslagenpagina in 
deze GreenVliet. Echter, niet 
onvermeld mag blijven dat de 
eerste wedstrijd om de trofee 
een “koninklijke” winnaar 
opleverde. Maurice Korrubel 
had met 42 Stablefordpunten, 
9 punten meer dan de num-
mer twee in de wedstrijd.

Pim van der Maas

Z.K.H. Trofee
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Fultonstraat 8,  2691 HA ‘s-Gravenzande
Tel. (0174) 412361    Fax (0174) 419160
info@timmers-bv.eu   www.timmers-bv.eu

Bijzondere bomen, de plataan
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Deze keer wil ik uw aandacht vragen voor de plataan, 
een boom die vrij veel voorkomt in onze baan en mis-
schien daarom niet zo bijzonder is, maar toch erg op-
valt. Het meest opvallend is zijn gevlekte stam met 
grote plekken waar de donkere schors afgeschilferd is 
en de onderliggende lichtgekleurde houtlaag tevoor-
schijn komt. 

Ook nu in de winter zijn ze nog mooi, vooral ook door de aan 
de twijgen bengelende donkere balletjes. Het zijn harde 
groeiers en alleen al daarom hebben ze enorm bijgedragen 
aan het feit dat onze baan een veel voller aanzien heeft dan 
tien jaar geleden. Ze zijn ook enorm sterk, in het vakantie-
dorp waar ik vroeger vaak kwam, werden om een of andere re-
den alle takken er elk jaar bij de stam afgehakt, wat geen nor-
male boom overleeft, maar de plataan blijkbaar wel. Als je de 
plataan met rust laat kan hij wel 30 meter hoog worden en 

een enorm brede kroon ontwikkelen, en ze zullen er voor zor-
gen dat onze baan langzamerhand steeds moeilijker en uitda-
gender wordt en ons leren dat het slaan van een rechte bal in-
derdaad een essentieel onderdeel van het golfspel is. Dus 
mocht uw bal al eens achter een plataan terecht zijn geko-
men, kijk dan eens naar boven en bedenk u dan dat u vooraf 
gewaarschuwd was, want over het hoofd zien kan niet makkelijk. 

De commissie ‘committed to green’ zoekt nog steeds leden 
die niet allen geïnteresseerd zijn in het balletje en het gat 
waar het zo snel mogelijk in moet, maar ook een bijdrage wil-
len leveren aan het creëren van een aantrekkelijke en natuur-
lijke omgeving voor het spel. Als u denkt over kennis of vaar-
digheden te beschikken waarmee u behulpzaam kunt zijn, 
neem dan contact op met een van ons. 

Marinus Cupido

Bijzondere bomen, de plataan
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Businessclub Commissie

H
Mededelingen 
BC-commissie 
De BC-commissie heeft het afgelopen jaar veel 
gedaan om een professionelere invulling te ge-
ven aan de organisatie van de businessclub. 
Voorbeelden daarvan zijn o.a. de verbouwing 
van de BC-lounge, gevarieerder wedstrijdpro-
gramma, sponsoring van BC-wedstrijden, nieuw 
bedrijfsledenboekje, aparte BC-website, Green-
vliet invulling etc. In overleg met alle leden van 
de BC-commissie is nu besloten de BC-com-
missie terug te brengen naar drie leden t.w. 
Joop van Essen/voorzitter, Nike van Nuland/ en 
Ron Sturrus/secretaris. De andere commissie 
leden van de Businessclub t.w. Brune Verkade, 
Marc de Vries, Ad Snelleman en Wietse Sennef 
blijven beschikbaar om hand en spandiensten 
te leveren maar zullen formeel geen deel meer 
uitmaken van de BC-commissie.
Wij willen de heren langs deze weg nogmaals 
bedanken voor hun bijdrage aan de ontwikke-
ling van de Businessclub. 

Wedstrijdsprogramma 
Bedrijfsleden 2008 
Het wedstrijdprogramma voor de Businessclub is 
al weer opgesteld en zal door Bas Overwater in-
tern worden afgestemd. In het volgende nummer 
van de Greenvliet zal deze opgenomen worden.

Nieuwjaar-wedstrijd!!! 
Niet in januari en niet in februari maar op dins-
dag 4 maart 2008 zal de eerste wedstrijd voor de 
bedrijfsleden in het nieuwe jaar 2008 worden 
georganiseerd, aanvang 14.00 uur. De uitnodi-
ging hiervoor zal weer via de gebruikelijke weg 
via de e-mail worden verstuurd.
De formele openingswedstrijd van het golfsei-
zoen zal op dinsdag 1 april worden gehouden.

Wedstrijdverslagen Bedrijfsleden 
Businessclub
Wedstrijdverslag 16 oktober 2007 
Herfstbokwedstrijd
Wedstrijdsponsor was zoals altijd met de herfst-
bokwedstrijd “Grolsch”
Goede opkomst met 14 fl ights en weer gezellig 
met het herfstbokbier. Na afl oop smaakte het 
tamme konijn heel goed.
De uitslag was:

24

Van de voorzitter
2007 een jaar met vele veranderingen voor de business 
afdeling van de RGC

Het jaar 2007 loopt, met rasse schreden, ten einde. Terugkijkend 
kunnen we stellen dat de BC commissie een aantal doelen heeft 
kunnen verwezenlijken. De meest belangrijke is, met afstand, de 
verbouwing van onze lounge in de boerderij. Dankzij de inzet van 
Ben Oosterheert en Mark de Vries hebben we een zeer represen-
tatieve ruimte waar het goed vertoeven is. Van de leden hebben 
we alleen maar positieve geluiden gehoord. Een tweede doel, de 
uitgave van een ledenboek met een foto en korte beschrijving van 
de bedrijfsactiviteiten, is ook bereikt.
Verder is, met dank aan de automatiseringscommissie, het busi-
ness gedeelte van de website geheel aangepast aan de nieuwe situ-
atie en wordt deze regelmatig geactualiseerd.

Dat de economie weer de wind in de zeilen heeft was ook merk-
baar bij de aanmelding voor deelname aan de wedstrijden die wij 

als BC-cie hebben georganiseerd. De 
belangstelling was niet zo groot als wij 
in het verleden gewend waren. Bij na-
vraag bleek dat tijd gebrek de hoofdoor-
zaak was.
We hebben dit jaar vele wedstrijdvor-
men gebruikt die voor veel leden nieuw 
waren. Dit leiden tot veel complimen-
ten maar ook verwarring bij het vaststel-
len van de juiste score. Dankzij de hulp 
en inzet van Ria en Jan de Bruin alsme-

de Bas Overwater heeft de juiste winnaar iedere keer weer zijn 
prijs in ontvangst kunnen nemen.
In deze laatste Greenvliet van het jaar willen we ook vooruit blikken.

Na de vele veranderingen verwachten wij voor het volgende sei-
zoen in wat rustiger vaarwater terecht te komen zodat besloten is 
om met een kleinere commissie verder te gaan. We danken Bru-
ne, Ad, Mark en Wietse hartelijk voor hun tijd en inspanning voor 
de commissie.

Nike van Nuland en Ron Sturrus vormen nu samen met onderge-
tekende de commissie.
Gezien het feit dat het leden aantal vrij constant blijft verwachten 
wij voor volgend jaar weer een gezellig en sportief seizoen, in de 
hoop dat het ons allemaal weer zakelijk voor de wind zal gaan.

Ik wens mede namens Nike en Ron iedereen  hele prettige feest-
dagen en een voorspoedig 2008.

Joop van Essen, Voorzitter BC-commissie

Jan en Ria
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1, de heer en mevrouw van der Meer (tevens de leary) 
(netto 83 slagen, bruto 94)
2, de heren Korrubel en van Bemmel 
(netto 84 slagen, bruto 96)
3, de heren Godwaldt en van den Bosch 
(tevens de double longest) (netto 84 slagen, bruto 110)

De leary was op hole 10. De winnaars waren degenen die na 
allebei een slag gedaan te hebben het dichtst bij de pin lagen. 
Een teamprestatie dus. De double longest was voor de partij 
die, na allebei geslagen te hebben, het verste op de fairway lag.

Wedstrijdverslag  30 oktober Slotwedstrijd 2007 
Wedstrijdsponsor was dit keer “NieboerSchouten Trust & Par-
ticipaties” De opkomst voor de laatste wedstrijd van het jaar 
was redelijk. Er was een leuke wedstrijdvorm bedacht voor 
deze dag n.l. Greensome stableford. Ondanks de dreiging van 
een heuse regenbui hebben we het de hele middag droog ge-
had en begon het pas na afloop te regenen. Het blijkt iedere 

keer weer een probleem om de juiste score in te vullen maar 
Jan en Ria de Bruin hebben ook deze keer weer een goede 
job gedaan achter de wedstrijdtafel (weer bedankt!!!), zodat 
de uitslag snel bekend werd. 
Deze was als volgt:

1e Prijs  
R. van Franck en R. Hordijk met 21 punten over 11 holes.
2e Prijs  
P. Matthee en M. Korrubel met 18 punten en P.Hcp 11
3e Prijs 
M.van Vreden en G. Krul ook met 18 punten maar p.Hcp 19.

De longest drive was voor Jaap Vermeer terwijl de neary werd 
gewonnen door Joop van Essen.

Het was een leuke afsluiting van het seizoen, mede door de 
sponsoring van Nieboer en Schouten. ( Frits nogmaals be-
dankt.)

Een groepsfoto met alle prijswinnaars en een foto met het 
winnende team.

Ron Sturrus
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1e prijs

Herfstbok winnaars

Longest drive Neary

2e prijs 3e prijs
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Golf  & Business

Veel leden van de Rijswijkse golfclub kennen 
hem of hebben tenminste wel eens van hem ge-
hoord. Sasha Karagantcheff (hcp.5,6) is van 
het begin af aan lid van RGC, valt op door zijn 
succesrijke golfspel, zijn persoonlijkheid en zijn 
naam blijft in het geheugen hangen. Sasha is 
een Nederlander, opgegroeid in Den Haag maar 
in het vroegere Nederlands Indië uit Russisch/
Roemeense ouders geboren. Hij is getrouwd 
met Sandra en ze hebben een dochter Mandy 
die de modeopleiding aan de K.A.B.K. volgt.

Als u de donkergroene schilden met winnaars die in 
het clubhuis hangen bekijkt, zal u de namen A.L. 
(=Sasha) en S. Karagantcheff  regelmatig tegenkomen. 
Naast hun beider aanleg voor het spel en hun gedre-
venheid is dit zonder twijfel mede te danken aan de 
door Sasha zelf op maat ontwikkelde golfsets.

Aanvankelijk werkte Sasha bij E.W.A., het bedrijf van 
zijn vader dat optische instrumenten als camera’s en 
microscopen uit Rusland importeerde. “Ik leerde daar 
hoe belangrijk materialen zijn voor het succes van een 
produkt”, vertelt Sasha. “Van jongs af aan was ik hier-
mee bezig. Als sport-enthousiast haalde ik spullen uit 
elkaar en verbeterde of verving onderdelen. Ik boorde 
in mijn jeugd al mijn eigen bowlingballen en werd met 
mijn team  clubkampioen. Toen ik ging golfen was ik 
niet tevreden met mijn golfset en ging aan het sleute-
len en met resultaat! De grote merknamen doen er al-
les aan  (denk aan marketing) om hun materiaal aan te 
prijzen. Maar hun ‘spul’ blijft standaard in een aantal 
opzichten. De laatste 20 jaar is de kwaliteit van de leve-
ranciers van losse clubhoofden enorm vooruit gegaan 
en doet wat dat betreft niet onder voor die van de grote 
jongens. Je kan gewoon zeggen dat ze niet meer weg te 
denken zijn. Ik blijf erbij dat een op maat gemaakte set 
altijd beter is. Dit rechtvaardigt het bestaansrecht van 
de clubmaker”, aldus Sasha.

Ook hij is ooit begonnen met een set Ping’s, in de jaren 
tachtig hét merk. Maar die tijd ligt inmiddels ver achter 
hem! Tijdens een golftripje naar Florida in 1986 raakte 
Sasha bevriend met de manager van de club ter plaatse, 

26

Het geheim van Sasha
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hielp er een beetje en hoorde 
er veel over de ins en outs van 
het clubfi tten, waar hij door 
zelfstudie en ervaring al veel 
van wist. Hij zag hoe goed-
koop de spullen er waren 
vergeleken met Nederland 
en hij begon voorzichtig wat 
ballen (Spalding),  tennis-
rakets e.a. materialen te im-
porteren. Zo kwam hij in 
contact met het destijds nog kleine bedrijf 
Golfsmith (buiten Europa nu één van de grootste golfspe-
cialisten). Daar en in Nederland volgde hij  cursussen en 
vestigde zich in 1990 als erkend clubfi tter, aangesloten bij 
de G.C.A.

Als je nu bij Sasha op zolder komt zie je daar niet de ge-
bruikelijke tiener- of logeerkamer, maar een complete gol-
fi tterswerkplaats. Verschillende soorten grips, shafts, club-
heads, complete stokken en putters zijn er te vinden naast 
machines en gereedschappen. De klant die hier komt 
krijgt van Sasha advies op maat. “Met de al wat ervaren 
golfer kijk ik wat hij met zijn set wel en niet kan. De stok-
ken worden opgemeten. Welke afstand slaat hij met welke 
stok - waar zitten de hiaten? Het een paar graden aanpas-
sen van de lie van de club kan veel uitmaken.  Binnenkort 
hoop ik een apparaat te krijgen dat  buiten de swingsnel-

heid ook heel wat andere zaken kan meten, dit alles om 
een nòg iets beter produkt te maken. 
Voor de beginner ligt het iets anders. In principe heeft hij/
zij genoeg aan drie tot vier stokken en een putter. Een an-
dere optie is de aanschaf van een goedkope standaardset 
van de supermarkt. Deze zal niet lang meegaan, maar kan 
dan later door beter en op maat gemaakt materiaal worden 
vervangen”, aldus Sasha. “ Persoonlijk zou ik nooit voor 
‘dat goedkope spul’ gaan, maar een ieder moet dat zelf be-
palen. De laatste tijd zijn de ‘hybriden’ in opkomst, zij zijn 

wat vergevinggezinder en vervangen vooral de 
lange ijzers en soms ook 
de houten”.

Een probleempje voor 
Sasha is dat de door hem 
op maat gemaakte kwali-
teitssets en gerepareerde 
stokken nauwelijks kapot 
gaan! Maar grips laten 
vervangen  kan natuurlijk 
ook bij hem. Golf  Plaza  
heeft hem dit jaar zelfs in-
gehuurd voor al hun re-
paraties en aanpassingen. 
Door verkeerde monta-
ge zie je vaak breuken bij 
de hosel (aanzet) van de 

clubhead. Sasha bewerkt al zijn clubs zodanig dat dit niet 
meer kan gebeuren. Als onafhankelijk clubmaker heeft hij 
zo zijn kontakten op bijna alle clubs in de Haagse regio 
en zelfs daarbuiten; de mond op mond reclame doet het 
goed. Natuurlijk werkt hij in goede verstandhouding sa-
men met onze Golfshop waar standaard een demonstratie-
set ter beschikking staat.

Volgend jaar zullen we Sasha vast weer vaak op de club 
zien; de herendag is vaste prik en ook bij clubwedstrijden 
en competitie is hij graag van de partij. En dan is hij, 
gezelligheidsmens als hij is, dan ook echt aanwezig en 
kan  bijvoorbeeld smakelijk vertellen over zijn albatros 
op hole 3!

Margaret Rus en Doke van Haaster

Het geheim van Sasha
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Uitslagen wedstrijdcommissie 

Vossenjacht 4 op 12 augustus 2007  
1. Klaas Aliradja / Wim Budel  +6
2. Tom Marks / Jan Feitsma  +5
3. Marianne Bartels / Nel Bosch  +5

Vossenjacht 5 op 22 september 2007 
1. Jaap Vermeer / Caroline van der Sluys +5
2. Loes van Doorn / Wouter Zandee +2
3. Eddy Jonkers Both / Johnny Rameswar +2

Vossenjacht 6 op 13 oktober 2007 
1. Henk Rameswar / Arthur Hausani +4
2. Rob Roelvink / Wim Kortekaas  +3
3. Vincent Zuiderwijk / Chris Zuiderwijk +3
 Ex equo Alex Jackson / Luc Heijnen +3

Overall winnaars 
1. Vincent en Chris Zuiderwijk  
2. Eddy Jonkers Both / Johnny Rameswar
3. Sander Verhoeckx / Arnoud van Tilburg

Maandbeker 4/6 op 28 juli  
    t/m hcp 18  bruto netto 
1. Wouter Zandee 83 70  
2. Edwin Varkevisser 85 73         
3. Robert Schrijver 88 74
    v.a hcp 18,1  stbf
1. Doke van Haaster 36
2. Jan van den Ende 33

Maandbeker 5/6 op 19 augustus
    t/m hcp 18  bruto netto 
1. Ineke Vincent  80 67  
2. Mike Fisher  79 68  
3. Remy Ceulemans 72 69
   v.a hcp 18,1  stbf
1. Leo van Vonderen 36
2. Loes van Doorn 34

Maandbeker 6/6 op 6 oktober 
   t/m hcp 18  bruto  
(shotgun dus iedereen speelt stableford)
1. Wouter Zandee 37 stbf    
2. Sasha Karagantchef    36 stbf    
3. Oscar Pronk  35 stbf
  v.a hcp 18,1  stbf
1. Doke van Haaster 36
2. Mevr. van Lamoen 34

Eindstand maandbeker na 6 wedstrijden  
    t/m hcp 18  bruto  
1. Remy Ceulemans 37.0 pnt  
2. André Krouwer 28.0   “   
3. Wouter Zandee 27.5   “   
    v.a hcp 18,1  stbf
1. Loes van Doorn 34.0 pnt
2. Doke van Haaster 30.0   “  *
3. Wim Prins  30.0   “
* vanwege lagere hcp

ZKH Trofee 29 september  
1. Maurice Korrubel   42 stbf
2. Mike Fisher    33 stbf *
3. Ingrid Pijnacker   33 stbf
* betere score over laatste 6 holes

Prins Bernhard bokaal  7 oktober 2007 
1. Sandra Karagantcheff en Ruth Surkau     +5
2. Joy Wijnen Riems en Wim Kortekaas      +4

Sluitingswedstrijd  21 oktober 2007
1. Winnaars, 52 slagen
Henk Rameswar, Oscar Pronk, 
Vincent Zuiderwijk, Chris Zuiderwijk
2e Prijs, 52 slagen (hogere gezamenlijke handicap)
Willem Sickesz, Yvonne Sickesz-Koper,
Lotus Sickesz, Katja Wolf 
3e Prijs, 51 slagen 
Jan Feitsma, Jeffrey Wijnen Riems
Arnoud van Tilburg, Jesper van Dijk

Uitslagen oktober 2007 dames 
2 oktober 2007  Lepeltjeswedstrijd no. 7 , strokeplay  
1e prijs  Loes van Doorn  73  
2e prijs  Tineke Vos  73  
3e prijs  Jos Niemans  74   

9 oktober 2007  Eclectic wedstrijd 
1e prijs  Bep van Essen  32  
2e prijs  Dymphie Sikkes  34 1/3  
3e prijs  Marianne van Os  34 1/3  

16 oktober 2007 Q-Wedstrijd, stableford 
1e prijs  Henny Boerman  34  
2e prijs  Cock van der Valk 34  
3e prijs  Marleen Billekens 33  

23 oktober 2007 Esdoorntrofee 
beste 2 netto scores van het team per hole  

Wedstrijduitslagen

•Greenvliet2007_18.indd   28 17-12-2007   17:10:57



29

1e prijs  
Karin Pipping, Inge Verlind, 
Ria v.d Linden, Jeanne van Maren   134   
2e prijs   
Cea Weekhout, Fiek van Geest, 
Hanneke Janssen, Thea Dekker    135   
 
Overall winnaar   Lepeltjeswedstrijden, strokeplay 
1.  Jennifer Leunissen  37 punten  deelname 6 wedstrijden     
     wisselprijs
2.  Henriëtte Hens 27 punten  deelname 6 wedstrijden
3.  Diana Looms  23 punten  deelname 4 wedstrijden

Overall winnaar  Q wedstrijden, stableford 
1. Cocky Laverman  17 punten 4 wedstrijden
2. Mirjam Jaspers  16 punten 5 wedstrijden
3. Jeanine Klopper 15 punten 5 wedstrijden

Overall winnaar Vossenjacht  
1.  Doke van Haaster en Sandra Karagantcheff    
 18 punten     3 wedstrijden 
2.  Cocky Hofstra en Jos Niemans  
 16 punten     2 wedstrijden
3.  Helma Baars en Christine Jonkers Both  
 13,5 punten  2 wedstrijden

Vriend-innendag  16 augustus 2007   
Spelers met gast van buiten:
1. Henri van Adelberg met Yvonne de Ruyter 42 pnt.
2. Ans de Graaf met Karel Vreede 39 pnt.
3. Ed Tumbuan met W. Borst  38 pnt.
Twee Rijswijkers:
1. Jan en Cock van der Valk 38 pnt.
2. Ruud en Lidwien Vlek 36 pnt.
3. Frits Jaspers en Hennie Boerman  36 pnt.
Neary Dames:   Hennie Boerman
Neary Heren:   René den Hertog [gast]
Longest drive Dames  Bea van Adelberg
Longest drive Heren  Jan Paul Bierling

Regenboogwedstrijd 25 oktober 2007  
Uitslagen:
Dames: 1. Anneke van Besouw 32 Stableford punten
 2. Ineke Vincent 31 Stableford punten
 3. Lidwien Vlek 29 Stableford punten
Heren: 1. Frits Jaspers 34 Stableford punten
 2. Frans Vogels 33 Stableford punten
 3. Frits van Duijn 29 Stableford punten
 4. Harry Billekens 29 Stableford punten

Uitslagen van de instuif wedstrijden  
13 september   
1. Els Harings
2. Jan van de Valk
3. José Levy

20 september    
1. Els Harings
2. Loes van Doorn

4 oktober   
18 holes 
1. Frans Vogels
2. Bep van Essen
3. Marinus Hom
9 holes  
1. Gerrit van ‘t Veen
2. Aad de Jonge
3. Lex Tumbuan

11 oktober   
18 holes 
1. Marleen Billekens
2. Ed Tumbuan
3. Bea van Adelberg
9 holes
1. Basil Koolschijn
2. Wil Korsen
3. Ad van ‘t Hof
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Colofon
GreenVliet Officieel orgaan van de Rijswijkse Golfclub 
20e Jaargang nr. 6, december 2007
GreenVliet verschijnt zes keer per jaar. 
Internet www.rijswijksegolf.nl 
Redactie Ben Teunissen, Doke van Haaster,  
Margaret Rus-Numans, Annelies Bremer-Versteegen
Redactieadres Delftweg 58, 2289 AL Rijswijk 
Ontwerp, opmaak en druk Telstar Media, Pijnacker 
Coördinatie / advertenties Gaby Eenschoten, 015 - 361 54 72 
Foto omslag Margaret Rus

Inleveren kopij: De volgende GreenVliet verschijnt eind februari.  
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 31 januari 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
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Uw juwelier in Nootdorp

Kortebaan 24
Winkelcentrum ‘De Parade’ 
Nootdorp
Tel. 015 - 380 73 00

AANBIEDINGEN

Alliance Ring 803
5 x 0,10 ct = 0,50 ct
normaal e 1471,-

Nu voor 

e 1245,-

Ring d’Elite 22
0,25 ct
normaal e 1445,-

Nu voor 

e 1160,-

Solitair ring 
Princess 25
Princess 0,15 ct
normaal e 705,-
Nu voor 

e 495,-

Alle Eclat sieraden zijn 14 krt 
Goud, Diamant Top Wesselton VVS.

Geldig t/m 5 januari 2008
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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

D e  o p r u i m i n g  i s  b e g o n n e n !

P r e t t i g e  Ke r s t d a g e n  e n  e e n  z e e r 

vo o r s p o e d i g  e n  s p o r t i e f  2 0 0 8
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