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3Van de redactie

EEen mooi winters plaatje op de voorzijde van de eerste 
GreenVliet van het jaar. Echt winter is het nog niet geweest 
hier in Nederland. Op wat koude dagen in december na, 
blijft het kwakkelen. Bijna elk weekend is het me nog gelukt 
om tenminste negen holes te spelen. Niet slecht voor deze 
periode van het jaar. Dit weekend is het carnaval. Het zui-
den van het land is aan het feesten en de rest van Nederland 
is op wintersport. Zelf denk ik liever aan een weekje golfen. 
De planning is al ver gevorderd. Dit weekend echt de knoop 
doorhakken en volgende week het hotel, de vlucht en de 
tee-tijden reserveren. ‘Belek, here we come again’! 
In Golfjournaal stonden wat advertenties, al 297 holes op 
ruim veertien vierkante kilometer! En de laatste golfcourse 
is daar nog niet aangelegd, daar ben ik van overtuigd. Eind 
maart, begin april is de planning. Dan moet het werk het 
maar een weekje zonder mij stellen.

Ook doordeweeks probeer ik één 
avond vrij te houden. Ik rijd dan 
vanuit mijn werk meteen naar 
de club en ga dan direct naar de 
driving range. Groot was dan ook 
de teleurstelling afgelopen week 
dat deze gesloten bleek. Nou 
ja gesloten…. Eén van de pro’s 
stond nog les te geven en deze 
attendeerde mij er op dat de baan 
range dicht was. Dicht?, vroeg ik. 
Ja, was het antwoord, dat had ik 

kunnen lezen en aan de neergelaten netten kunnen zien. 
Ja, ja. Juist de zondag ervoor hadden we bij de caddiemaster 
nog nagevraagd hoe laat de range sluit. Met uitzondering 
van dinsdag, woensdag en donderdag is dat later. De andere 
dagen sluit de range om 18:00 uur, hadden ze me verteld. 
Nou, afgelopen woensdag was de range om 18:15 uur maar 
beperkt open. Alleen voor lessen…… Teleurgesteld en boos 
reed ik weer naar huis. Ik had me voor niets gehaast en ik 
had ook de vergadering niet eerder hoeven te stoppen. Thuis 
heb ik op de site van de RGC gekeken of ik het had kunnen 
weten. Het antwoord vond ik inderdaad. In verband met 
de storm was de driving range dicht. Ik heb mijn les dus 
geleerd! Kijk bij twijfel eerst op de website van de club en 
stap dan pas in de auto!
In dit blad vindt u de eerste bijdrage van een nieuwe com-
missie. Onder het kopje regelcommissie zult u regelmatig 
geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken. Verder 
treft u natuurlijk de vertrouwde rubrieken aan en ook dit jaar 
zet de redactie de uitslagen in een aparte rubriek, te vinden 
achterin het blad. Op de website onder de kop GreenVliet 
is een template geplaatst om het de schrijvers van artikelen 

over wedstrijden gemakkelijker te maken. Opnieuw vraagt 
uw redactie aan alle fotografen om hun foto’s zo groot moge-
lijk aan te leveren. Geef per foto ook aan wie er op de foto te 
zien is, dan kan de redactie die gegevens gebruiken om een 
onderschrift te maken. Natuurlijk gaat de redactie dit jaar 
door met het plaatsen van artikelen over uw ervaringen op 
(buitenlandse) golfbanen.

Ben Teunissen
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4 Van het bestuur

O
Sinds de laatste weken van 2007 hebben zich 
binnen de vereniging een aantal veranderingen in 
hoog tempo voltrokken. 

Op 31 december heeft de heer Jansen zijn werkzaamhe-
den als pachter van de horeca activiteit binnen de 
vereniging, beëindigd. Vanaf 1 januari 2008 heeft de BV 
de horeca in eigen beheer overgenomen en daartoe een 
horeca manager in dienst genomen. Het vaste personeel 
van de Golf Inn is nu in dienst van de BV. De bedoeling is 
om in de aanloop naar een nieuw clubhuis, met daarin 
een verruiming van mogelijkheden, een nieuw horeca 
concept te ontwikkelen dat aan een breed wensen pakket 
van zowel gewone leden als bedrijfsleden tegemoet komt. 
De eerste wijzigingen in de aankleding van het clubhuis 
zijn goed ontvangen. Inmiddels is een reparatie/renovatie 
van de keuken afgerond en is de horeca meer dan ooit 
voorbereid op een nieuw seizoen met een verruimd 
aanbod van met name lunch- en diner kaart.

Mede in verband hiermee hebben wij op dit moment een 
aantal wensen ten  aanzien van vast goed, ruimtelijke 
ordening en grondzaken voorgelegd aan de gemeente. 
Wij hopen op het moment dat u dit leest een zodanig 
antwoord te hebben ontvangen dat onze plannen voor een 
nieuw clubhuis een defi nitieve realisatiefase zijn ingegaan.

Inmiddels hebben wij onze tweede schadeclaim wat 
betreft de verzakkingen in de baan als gevolg van de aanleg 
van de afvalwaterkoppelleiding Ypenburg – Harnaschpol-
der, bij het Hoogheemraadschap van Delfl and ingediend. 
Wij streven naar een volledig herstel van de baan in 2008.

De verhoging van contributie, entreegeld en obligatiele-
ning die per 1 januari 2008 is doorgevoerd, heeft 
aanvankelijk tot een aantal afmeldingen van de wachtlijst 
geleid.
Inmiddels is het verhoogde ledental bereikt en is er weer 
een wachtlijst ingesteld.

Op weg naar de opening van het seizoen wordt er weer 
getraind voor de competitie en wordt het geleidelijk aan 
weer mogelijk voor de werkenden onder ons aan het eind 
van de dag nog even de weg naar baan, driving range of 
clubhuis te vinden voor wat korte oefeningen op onze 19 
holes. Wij hopen dat de renovatie van met name hole 19 
uw plezier in het spel en de vereniging zal doen toene-
men.

Wij wensen u een goede start van het seizoen 2008.

Roel Jense

Op hole zeventien willen we natuurlijk allemaal over 
het water slaan en daarna, nonchalant met alleen een 
putter in de hand naar de green lopen. Als je dan naar 
de vijver rechts kijkt, kun je in de wintermaanden wel 
eens een vreemde eend zien ronddobberen. Een opval-
lende eend is de woerd van de kuifeend. Met hun zwart-
witte verenpak en nonchalante kuifje zijn de manne-
tjes van de kuifeend onmiskenbaar. In tegenstelling tot 
de wilde eend duiken kuifeenden naar hun voedsel, net 
als veel andere familieleden van de kuifeend. Ze heb-
ben hun poten ver naar achteren, om het duiken te ver-
gemakkelijken, maar het lijkt me voor het lopen nogal 
onhandig Hun gele ogen vallen op wanneer u de gele-
genheid hebt om een kuifeend van dichtbij te bekijken. 
Dat laten deze eenden niet graag toe; ze zijn van nature 
vrij schuw. Het liefst is het wat dieper water waarop kuif-
eenden ronddobberen. Toch moet er nog wel enig licht 
doordringen tot op de bodem. Kuifeenden eten graag 
waterdieren welke tussen de waterplanten leven, bij ons 
zijn dat vooral zoetwater mosselen. Ook water planten 
zelf worden wel gegeten. Meestal overwinteren ze hier, 
maar ze kunnen ook nestelen waarbij ook de woerd 
helpt bij het grootbrengen van de jongen, wat onder een-
den een uitzondering is.

Marinus Cupido

Dieren in de baan

•Greenvliet2008_19.indd   4 20-02-2008   11:34:10



5Van het management

HHet is februari en dat zou een rustige tijd moeten zijn, te 
koud om te golfen. Maar zo is het niet. Ondanks de regen 
wordt er volop gespeeld. Kennelijk heeft het vele werk in 
2007 er voor gezorgd dat de baan nu minder last heeft van 
water. Nog een periode van stevige vorst zou voor de grond 
welkom zijn, maar voorlopig hoeven we niet te klagen. Laat 
het seizoen maar komen. De nieuwe NGF-pasjes liggen 
klaar bij de caddiemaster, al dan niet met een sterretje bij de 
handicap. Als u niet begrijpt wat het sterretje betekend, dan 
heeft u iets belangrijks gemist.
Nog niet helemaal klaar voor het seizoen is de keuken. De 
voorbereidingen voor het nieuwe clubhuis gaan gewoon 
door, maar de keuken wordt grondig gerenoveerd. Dit is 
noodzakelijk, ook al zal het maar voor twee seizoenen zijn. 
Noodzakelijk vanwege de eisen die aan een keuken worden 
gesteld maar ook vanwege apparatuur die op was. Marco 
krijgt nu bijvoorbeeld de kans om te laten zien wat hij kan 

op een nieuw fornuis waarvan wel alle pitten het zullen 
doen. Borden zullen worden opgewarmd in een speciale 
kast in plaats van in de vaatwasser. De vaatwasser is overigens 
ook nieuw, de oude was een van de apparaten die vorig jaar 
instortten. Ook de vriezer, het tostiapparaat, de frituur en de 
snijmachine horen in dit rijtje thuis en waarschijnlijk ben ik 
er nog een paar vergeten. In het clubhuis zelf zijn de meeste 
mensen al gewend aan de andere meubels en de nieuwe 
opstelling. Om het echt gezellig te maken hebben we nog 
iets nodig en dat zijn gasten. Hans Mulder, onze nieuwe 
horeca manager, Cora, Rene en Marco gaan er als vast team 
hun best voor doen om ervoor te zorgen dat het de moeite 
van een bezoek waard is. Indien nodig geassisteerd door 
Nils, Andrea en Sanne. Over de horeca is nog veel meer te 
vertellen, maar dat mag Hans zelf doen. 

Bas Overwater

Staatssecretaris van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, Jet Busse-
maker, opent op vrijdag 14 maart 
om 10.30 uur Amsterdam Golf 
2008, het grootste indoor golfeve-
nement van Nederland. Zij zal dit 
samen met Nienke Nijenhuis doen, 
voormalig topgolfster. Organisator 
Holland Golf Events verwacht op 
Amsterdam Golf 2008 in de RAI 
ruim 15.000 bezoekers en een to-
taal aantal van 150 standhouders, 
die tal van golfgerelateerde artike-
len, diensten en activiteiten aan-
bieden aan de aanwezige golfl ief-
hebbers. Voor meer informatie zie: 
www.amsterdam-golf.com. 

Op 14 maart aanstaande gaat het groot-
ste indoor golfevenement van Nederland 
voor de tweede keer van start. Drie dagen 
lang staat de Parkhal van de Amsterdam 
RAI volledig in het teken van golf. Amster-
dam Golf 2008 wordt geopend door Jet 
Bussemaker,  Staatssecretaris van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Arthur Bee-
rendonk, initiatiefnemer van Amsterdam 

Golf: “Wij zijn zeer vereerd dat de Staats-
secretaris de opening van ons evenement 
zal gaan verzorgen. Dit bewijst dat golf, de 
derde sport van Nederland, ook door de 
overheid wordt gezien als een belangrijke 
nationale sport. De aanwezigheid van de 
staatssecretaris onderschrijft dit en zet Am-
sterdam Golf 2008 in één keer op de lan-
delijke kaart!”, aldus Beerendonk.

Ruim aanbod 
Over vijf weken maakt Amsterdam Golf 
2008 het voor alle golfl iefhebbers mogelijk 
om met vele golfgerelateerde artikelen, 
diensten en activiteiten kennis te maken 
in de Amsterdam RAI. Het aantal deelne-
mende exposanten groeit. Nog dagelijks 
melden nieuwe geïnteresseerde standhou-
ders zich aan bij Holland Golf Events, de 
organisator van Amsterdam Golf. In 2007 
waren er 109 deelnemende exposanten. 
Op dit moment tellen we reeds 125 deel-
nemers, waarmee de variatie in het aan-
bod weer een stuk groter is dan vorig jaar. 
Met nog enkele weken voor de boeg ver-
wacht de organisatie het streefgetal van 
150 exposanten te bereiken. 

Amsterdam Golf 2008 
Amsterdam Golf 2008 wordt georgani-
seerd door Holland Golf Events en vindt 
plaats van 14 t/m 16 maart in de Parkhal 
van de RAI op ruim 12.000 m2. Op dit 
grootste indoor golf evenement van Ne-
derland zullen zo’n 150 exposanten uit 
verschillende golfgerelateerde categorieën 
aanwezig zijn om de nieuwste producten 
te etaleren of te verkopen en bezoekers te 
informeren. Voor de bezoekers zijn er veel 
activiteiten en entertainment; testen van 
materialen van ruim tien merken op de 
driving range, meedoen aan diverse wed-
strijden op vele golfsimulatoren, golfde-
monstraties bekijken, de vernieuwde Tele-
graaf Trickshow van Joost Hage, Fashion 
Shows en shoppen in o.a. Fashion Village, 
de megashop van Golfplaza en de Golf 
Outlet. Ook de jonge golfer wordt niet ver-
geten: op de Kids Course kunnen ze spe-
lenderwijs en op hun eigen driving range 
een balletje slaan. Kortom, een sportief 
dagje uit voor het hele gezin. 

Voor meer informatie zie:
 www.amsterdam-golf.com. 

Grootste indoor golfevenement van Nederland 

Persbericht

Persbericht
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7Damescommissie

OOp 4 december  zou de sinterklaaswedstrijd worden gespeeld, 
maar jammer genoeg was die dag de baan dicht. We hebben toen 
wel met ca 50 dames koffi e gedronken en de commissie had voor 
alle aanwezigen een klein presentje. 
Dit winterseizoen is er geen prijsuitreiking, maar we hebben wel 
iedere maand een “shotgun” en daarna iets lekkers. In januari 
hadden 5 dames heerlijke taarten gebakken, die erg in de smaak 
vielen. Het is zeker voor herhaling vatbaar, maar de volgende 
keer zal de kok lekkere taarten bakken. 

Het programma voor het zomerseizoen 2008 is klaar en zal bin-
nenkort aan alle dames kenbaar gemaakt worden op de website.
Eind maart is de sluiting van het winterseizoen en de opening 
van het zomerseizoen. We hopen dan ook alle nieuwe dames te 
verwelkomen.
Het jaarverslag over 2007 is elders in dit nummer te vinden.
Veel plezier in de komende maanden 

Henriëtte Hens-Versteegh 

Verslag dames december 2007 en januari 2008

ZZo als Rob Haaze dat vermeldt hebt in de Greenvliet van de-
cember 2007, heeft hij zijn functie als secretaris neergelegd 
per 01-01-2008
De leden van de herencommissie hecht eraan hem te verzeke-
ren dat zij bijzonder ingenomen waren de inzet van Rob, voor 
zijn royale, breedte en welwillend ondersteuning aan ieder-
een, en spreken bij dezen hun dankbaarheid.

In 2008 zal de commissie bestaan uit de volgende personen:
Ron Raimond, voorzitter
Jan van der Valk, penningmeester
José Levy, secretaris
Hans van der Velden, lid
Michiel Maurenbrecher, lid
Sim van der Meulen, lid

De mesten van ons zullen wel net zo als ik overvallen zijn 
door het abrupte einde van het golfjaar 2007

Het winterprogramma loopt al weer enige tijd maar het is na-
tuurlijk nog veel te vroeg om over de uitslag van de Matchplay 
of de Runnerscore Competitie te fi losoferen.

Niettemin voor de matchplay competitie, zou verstandig zijn 
voor ambitieuze spelers niet te veel achterstand te lopen op 
bijvoorbeeld Rob Roelvink of Jan v.d. Valk.
Wat betreft de runnerscore komen Rob Roelvink (alweer), 
Sacha Karagantcheff en Jean-Paul Bierling aan de kop.
Wat voor iedereen wel duidelijk zal zijn, is de uitstekende 
conditie van onze baan. Ondanks de overvloedige regen van 
de laatste weken is er van wateroverlast geen sprake.
Een prima resultaat van al het werk van afgelopen zomer waar-
voor hulde aan alle betrokkenen. Nogmaals willen wij met 
klem verzoeken langzame spelers hun tempo van spelen te 
verhogen. Met langzame spelers bedoelen wij spelers die meer 
dat 4 uur per ronde nodig hebben. Let op de spelers voor u en 
houdt aansluiting; let ook op de spelers achter u en zorgt dat u 
ze voor blijft. 
Zorg ook dat u vijf minuten voor u starttijd op de afslagplaats bent.

Graag wens de heren commissie voor iedereen veel speelba-
re dagen op de baan en veel gezelligheid op de gerenoveerde 
nieuwe hole 19.

José Levy

Herencommissie
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8

Ongetwijfeld zullen veel van u naar dit programma 
kijken. Mij zegt het niets. Iedere keer als ik langs zap 
dan denk”waar gaat dit over?”. Maar goed, de 
programmamakers hebben waarschijnlijk deze titel 
gekozen omdat een mol kennelijk moeilijk is te 
vangen. Nog moeilijker wordt het als de mol wordt 
bijgestaan leden van de Partij voor de Dieren of  
beschermers van onderaards leven. Nu weten we heus 
wel dat ook een mol z’n plaatsje in het dierenrijk 
verdient en dat hij niet nodeloos verjaagd, gevangen of 
gedood zou moeten worden. Maar als we met z’n 
allen veel geld in fairways steken dan willen we niet 
graag dat de golfbaan er zo uit gaat zien:

Er worden dus mollenklemmen geplaatst. Daar kun 
je het mee eens zijn of niet. Als je het er niet mee eens 
bent dan zijn er twee opties. Je koopt zelf mollenval-
len, waarin het beestje levend gevangen kan worden 
en neemt het mee naar huis. Vervolgens laat u het 
diertje vrij in uw voor of achtertuin. Geen tuin, geen 
nood. Als u op een flat woont heeft u vast een 
prachtige gemeenschappelijke tuin. Dan niets zeggen 
tegen de buren want anders is hommeles in de VVE. 
Zit u dit niet zo zitten dan zit er eigenlijk niets anders 
dan te accepteren dat er klemmen worden geplaatst. 
Doet u dit niet en gaat u op eigen houtje klemmen 
laten dichtslaan of erger nog klemmen ontvreemden, 
dan heeft u echt een probleem. Degene die wordt 
betrapt op een dergelijke activiteit zal worden 
voorgedragen voor royement. Uiteindelijk is het 
ontvreemden van klemmen diefstal.
 
Wist u overigens dat:
-  De lichaamslengte van een mol varieert van  

11 tot 16 cm en het gewicht ligt tussen de 30  
en 130 gram. 

- Het wijfje iets kleiner is dan het mannetje.
-  De mol een korte zwartfluwelen vacht heeft 

waarmee hij, dankzij een speciale plaatsing van de 
haren in de huid, even gemakkelijk voor- als 
achterwaarts door de gangen kan bewegen..

-  De mol een solitair bestaan leidt. Alleen in de paar-
tijd vormen ze paartjes. 

-  Dat het wijfje in het voorjaar diep in de grond een 
centrale ruimte graaft met verschillende gangen. 
Deze gangen zijn ongeveer 5 cm breed en kunnen 
tot wel 200 meter lang zijn. 

-  Dat de uitgegraven grond gedeeltelijk wordt 
gebruikt om de wanden van de gangen en ruimtes 
mee te verstevigen, en dat de overtollige grond 
door de achterpoten naar achteren en naar boven 
wordt gewerkt, waardoor aan de oppervlakte de 
bekende molshopen ontstaan. 

-  Dat in mei of juni 2 tot 7jongen worden geboren 
en  dat deze na 2 maanden zelfstandig zijn en een 
eigen territorium gaan zoeken.

-  Dat mollen na 11 maanden geslachtsrijp zijn.
-  Dat de mol ondergronds geen natuurlijke vijanden 

heeft.
-  Dat de mol volgens Flora- en faunawet in 

Nederland niet langer als beschermd dier wordt 
aangemerkt.

Zo nu weet u ook wie de mol is. ‘
”Wie ‘m vangt mag ‘m houden.”

Olof Bout
vz  Baancommissie 

Wie is de mol?
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9

Per januari is de club een nieuwe pro rijker, zijn 
naam is Justin Sint Nicolaas. Justin, 27 jaar, is opge-
groeid in Rotterdam. Hij beëindigde zijn opleiding 
tot professional in 2006 met een stage op Kralingen. 
Daar was hij eerder als 12-jarige met golf begonnen 
na tijdens een vakantie in Engeland met deze sport 
kennis gemaakt te hebben. Hij speelde al snel in de 
competitie mee (hcp.3) en kwam zodoende ook re-
gelmatig spelen in Rijswijk, waardoor hij de baan 
en sommige leden al kent. Ook is hij bevriend met 
Phil, die hem op onze club als pro introduceerde. 
De laatste twee jaar werkte Justin op Kralingen en 
De Broekpolder, bij de laatstgenoemde club veel 
met de jeugd, die in die twee jaar met tien procent 

groeide! Bij de RGC gaat Justin ook de jeugdtrai-
ningen op zondagochtend doen, hopelijk met even-
veel succes als bij de Broekpolder. Justin heeft leu-
ke ideeën hiervoor, bijvoorbeeld het invoeren van 
een golfpaspoort waarin de vorderingen, maar ook 
de (vaak habituele) fouten van de leerling kunnen 
worden genoteerd. Dat biedt houvast voor zowel de 
pro('s) als de leerling.
Natuurlijk zal Justin Sint Nicolaas graag ook de an-
dere leden begeleiden, met name op dinsdag (o.a. 
'damesclinic'); mogelijk kunt u zich later ook in-
schrijven voor lessen op donderdag 

Margaret Rus

De nieuwe pro: Justin
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Algemeen 
Het jaar 2007 was een jaar van vele veranderingen in de 
context van het voornemen de komende jaren Vereniging en 
BV aan te passen aan de eisen van de tijd. 
In het medio 2007 verschenen Lustrumboek heeft u nog 
eens kunnen nalezen hoe het allemaal begon en hoe de 
Rijswijkse Golfclub dankzij de inzet van velen, geworden 
is wat zij nu is: een volwaardige 18 hole golfbaan, waarop 
een enthousiaste vereniging zijn sportieve en recreatieve 
ambities ten volle waar kan maken. Voor de baan is enkele 
jaren geleden een solide planning van jaarlijks onderhoud 
en vernieuwing samengesteld die een geleidelijke toename 
van de kwaliteit waarborgt. Ondanks dat zo nu en dan voor 
de toekomst geplande projecten en werkzaamheden naar 
voren moesten worden gehaald (zoals de aanpak van hole 18 
in 2006 en het vernieuwen van de beregeningsinstallatie in 
2007), liggen wij goed op schema.

De voor 2007 voorziene studie rond de toekomst van club-
huis en boerderij kwam wegens een voortijdige beëindiging 
van de exploitatie van het Ganzenest rond de jaarwisseling 
2006/2007 in een stroomversnelling. Uiteindelijk resulteerde 
dit na enkele maanden van intensief overleg en onderhande-
ling in de uitkoop van de exploitant van het Ganzenest en de 
ontwikkeling van een aantal opties voor het clubhuis die va-
rieerden van verbouwing, tot verhuizen naar een verbouwde 
boerderij en nieuwbouw geïntegreerd met de driving range.
In de voorjaarsvergadering werd verhuizen naar de boerderij 
afgestemd. In de najaarsvergadering is daarop gekozen voor 
nieuwbouw, geïntegreerd met de driving range.

Deze optie wordt op dit moment nader uitgewerkt en is 
onderwerp van discussie met o.a. de gemeente Rijswijk 
ten aanzien van de financieringsmogelijkheden, de 
erfpachtsituatie en de toekomst van de boerderij.  Gezien de 
ontwikkelingen rond de toekomst van het ‘clubhuis’ is begin 
2007 het contract met de Golf Inn opgezegd. Na gesprekken 
met verschillende partijen over onze ideeën ten aanzien van 
een nieuwe horeca formule voor de nieuwe clubhuis situatie, 
is uiteindelijk gekozen voor eigen beheer onder leiding van 
een horeca manager (Hans Mulder) die daartoe per 1 januari 
2008 bij de BV in dienst is getreden. Ook voor de heer Jansen 
van de Golf Inn bleek dit het  moment van voorkeur om zijn 
activiteiten te beëindigen. De BV heeft het vaste personeel van 
de Golf Inn per dezelfde datum in dienst genomen.

In november 2007 is de Algemene Ledenvergadering akkoord 
gegaan met het voorstel van het bestuur om het aantal gewone 
leden/certificaat- houders uit te breiden van 675 tot 725. Tevens 
ging de vergadering akkoord met de verhoging van de contribu-

tie, het entreegeld en het bedrag van de obligatielening. Deze 
maatregelen werden genomen teneinde het exploitatieresultaat 
van Vereniging en BV in 2008 weer richting ‘break even‘ te 
krijgen.

Naast de ontwikkelingen rond het clubhuis en de boerderij 
zijn er aanzienlijke vorderingen geboekt in de ontwikkeling 
van een verdere automatisering van het boekingssysteem, de 
kassa afhandeling, wedstrijdmodule en de handicapregistra-
tie.
In de laatste maanden van het jaar is een inventarisatie 
gemaakt van de ‘administratieve procedures  binnen de BV. 
Op basis hiervan zal een volgende stap gezet worden naar 
een verdere professionalisering van de organisatie.

Management 
Directie/bestuur en management hebben het afgelopen jaar 
veel vergaderd over de vele veranderingen die gaande zijn. 
Daarnaast waren er vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 

Commerciële zaken
In 2007 hebben 14 bedrijven opgezegd en zijn er 12 bedrij-
ven bijgekomen. Het aantal playing members is echter licht 
gestegen tot ongeveer 140.
Het Ganzenest heeft per 1 augustus zijn deuren gesloten. De 
ruimte is niet opnieuw verhuurd, omdat het de bedoeling is 
de boerderij te verkopen in verband met de plannen voor de 
bouw van een nieuw clubhuis.

Horeca
Na 15 jaar hebben de BV en de heer Jansen afscheid van 
elkaar genomen. Het contract liep tot 1 mei 2009, maar is per 
31 december gestopt. De BV heeft de horeca in eigen beheer 
genomen. De rustige wintermaanden zullen worden benut 
om het seizoen goed van start te laten gaan.

Personeel
Bij het personeel is caddiemaster Inge Hersevoort vertrokken. 
Zij is met haar echtgenoot mee die werkt aan een project in 
China. Zij zal pas later in het jaar worden opgevolgd.

Automatiseringscommissie  
De automatiseringscommissie bestaat uit:
Ineke Vincent   
Arthur Bartels   
Ruud Schiffer

Gedurende 2007 zijn er op de club weer de nodige verande-
ringen doorgevoerd op het gebied van automatisering.

Jaarverslag 2007
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De caddiemasters hebben, na een lange aanlooptijd in 
2006, de nieuwe baanplanner echt in gebruik genomen. De 
baanplanner is gelijktijdig geïntroduceerd met een nieuw, 
geautomatiseerd kassasysteem. Hierdoor is de oude kassa 
vervallen en doordat het nieuwe systeem is gekoppeld aan 
de baanplanner, kunnen greenfees e.d. via de baanplanner 
worden aangeslagen. Dit alles is niet van een leien dakje 
gegaan. In het begin gingen er nog veel zaken fout en de 
caddiemasters hebben veel geduld moeten opbrengen om te 
zorgen dat het hele systeem nu redelijk werkt.

Nadat de baanplanner redelijk werkte en de caddiemasters er 
vertrouwd mee waren geworden, is er een begin gemaakt met 
het boeken van starttijden via Internet. Eerst met een kleine 
“pilot” groep, nu kunnen alle leden, via onze website, start-
tijden boeken. Hier zijn we pas onlangs echt mee begonnen 
en we hebben nu en dan nog last van aanloopproblemen. 
Met hulp van de caddiemasters zullen we alle problemen 
aanmelden bij MMS, het bedrijf dat de software voor onze 
golfpakketten levert. We denken dat in het nieuwe seizoen 
alles goed zal functioneren, maar we zijn er nu nog hard mee 
bezig.

De website is nu niet meer weg te denken uit de club, veel 
communicatie gebeurt via de website. Steeds meer leden 
hebben een lidcode met een wachtwoord en daardoor toe-
gang tot het ledendeel. Hierdoor hebben ze o.a. de volgende 
mogelijkheden:
•  inschrijven voor wedstrijden
•  bekijken van starttijden voor wedstrijden
•  bekijken van resultaten van wedstrijden
•  boeken van starttijden
•  toegang tot de pagina’s die door de commissies worden 

bijgehouden (vooral de wedstrijd-, dames-, heren- en 
seniorencommissie gebruiken deze pagina’s om standen, 
programma’s e.d. te publiceren)

•  bekijken van foto’s van clubwedstrijden

Ook de business club maakt veel gebruik van de website om 
wedstrijdverslagen (met foto’s), standen en het programma 
te communiceren naar de bedrijfsleden. Verder is er een 
ledenlijst gepubliceerd met alle business leden met de 
contactgegevens van hun bedrijven.

Ook in 2008 zullen we ons best blijven doen!

Het nieuwe clubhuis
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BOUWMATERIALEN
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Baancommissie 
Samenstelling Commissie:
Olof Bout  (voorzitter)
Marinus Cupido (committed to green tot september 2007)
Evelien van Tilburg ( regeltechnische aspecten van de baan / 
contact persoon  NGF tot september 2007)
André Krouwer ( lid)
Wim Prins ( lid vanaf juli 2007)
Robert Hack  (afgevaardigde bestuur/toehoorder)
Greenkeeper : André Bosboom

Baan
Eind 2006 is gestart met de verplaatsing van de tee van hole 
16 en met de golfweek 2007 tijdelijk in gebruik genomen. 
De baan is in 2007 tweemaal bezand met 400 m3 per keer. 
Het bezanden levert goede resultaten op, want ook in de 
winter blijven de fairways in goede staat.
Begin 2007 zijn er afstandspalen voor 100, 150 en 200 meter 
geplaatst. Deze blijken door de leden zeer gewaardeerd te 
worden.

Op de tees van de par 3 holes zijn bakjes geplaatst met zand 
(en later ook zaad) zodat leden divots kunnen repareren.

Baanverzakkingen
In het verslagjaar hebben geen herstelwerkzaamheden 
plaatsgevonden. Wel ligt er een voorstel van de baancommis-
sie ten aanzien van de verzakking op het tweede gedeelte van 
de fairway van hole 11.

Beregeningsinstallatie 
In 2007 is de nieuwe beregeningsinstallatie aangelegd en 
werkt naar tevredenheid. 

Oefenfaciliteiten 
De oefenfaciliteiten hebben een kleine facelift gehad, zodat 
deze een iets bredere gebruiksmogelijkheid hebben. Het 
buggypad is om de loods heen gelegd.

Groen
In 2007 is ertoe over gegaan om op meer plaatsen niet meer 
te maaien. Door velen werd de baan als te makkelijk ervaren 
doordat overal werd gemaaid en foute slagen niet echt tot 
uiting kwamen in de score. Ook kreeg de baan een fraaier 
aanzien door de verschillende niveaus van de rough.
Op de heuvel achter de green van hole 7 zijn 50 vlinderstrui-
ken en 50 krenten boompjes geplaatst. We hopen er volgend 
jaar iets meer van te zien.
Verder heeft een aantal bomen op hole 7 de geest gegeven. 
Vermoedelijk veroorzaakt door de verzakkingen.

Businessclub commissie 
In januari 2007 is de verbouwing van de BC-lounge gestart. 
Op 10 april was de verbouwing gereed en de lounge klaar 
voor de eerste wedstrijd van de Businessclub. Op basis 
van de resultaten uit de enquête onder de BC-leden is het 
nieuwe seizoen met een meer gevarieerd wedstrijdschema 
en meerdere spelvormen van start gegaan. Het uitgegeven 
bedrijfsledenboekje is door de BC leden als een handig 
naslagwerk positief ontvangen. Ook het aparte deel op de 
website voor de bedrijfsleden werd permanent geactualiseerd 
met wedstrijdverslagen, fotomateriaal en andere mededelin-
gen door het snelle werk van de secretaris en Ineke Vincent 
van de automatiseringscommissie. De BC-pro Phil Allen 
was aan het begin van het jaar even uit de roulatie. Vanaf 
april werd de “clinics” voor de bedrijfsleden, waarbij diverse 
onderdelen van het golfspel aan de orde komen, weer hervat.
De nieuwe bedrijvencompetitie was een succes en zal ook in 
2008 weer onderdeel vormen van het BC-wedstrijdprogram-
ma. Ook heeft de BC een wedstrijd Members-to-Business 
georganiseerd om de leden van de verenging en de bedrijfs-
leden te integreren. Voor alle BC- wedstrijden zijn telkens  
sponsors gevonden. De opkomst voor de georganiseerde 
en gesponsorde BC-wedstrijden loopt, bij een nagenoeg 
gelijkblijvend aantal bedrijfsleden, terug. Evaluerend zijn 
geen echte oorzaken gevonden, wellicht spelen de goede 
economische omstandigheden een rol en hebben veel 
bedrijfsleden het allemaal erg druk met het werk. Ondanks 
de wat lagere opkomst zijn de wedstrijddagen heel plezierig 
gezien de snelle doorloop, de gezellige BC-lounge en de 
bijdrage van de sponsors. In de golfweek wordt weer een 
geslaagde Pro-Am gespeeld. In het laatste BC-cie-overleg is 
besloten het aantal BC-cie-leden terug te brengen naar 3 
commissieleden omdat alle zaken inmiddels goed geregeld 
zijn. De drie commissieleden van de BC-cie in 2008 zijn 
Joop van Essen, Nike van Nuland en Ron Sturrus. 
Wij wensen alle leden een fantastisch 2008 en hopen 
iedereen weer op de wedstrijddagen te ontmoeten.

Clubbladcommissie  
De redactiecommissie is als volgt samengesteld:
Ben Teunissen (voorzitter), Doke van Haasteren, Annelies 
Bremer en Margaret Rus.
In 2007 zijn vijf van de zes nummers door de redactie in zijn 
huidige samenstelling, uitgebracht.
Nagenoeg voor elk nummer werd door de commissies 
voldoende artikelen aangeleverd. Van vrijwel elke wedstrijd 
is wel een verslag opgenomen in GreenVliet. Ook over de 
kwantiteit van de aangeleverde foto’s heeft de redactie niets 
te klagen. Wat betreft de kwaliteit valt er nog een heleboel te 
verbeteren. De kwaliteit van de clubcamera laat te wensen 
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over. De kwaliteit van de door de commissies aangeleverde 
foto’s neemt qua omvang van de bestanden toe. Zij geven 
steeds meer gehoor aan de oproep van de redactie om ‘ruwe’ 
bestanden op te sturen. Wat in het algemeen achter blijft zijn 
het aantal aangeleverde actiefoto’s. Dat kan beter! De redac-
tie zal in GreenVliet nummer 1 van 2008 daartoe oproepen.

Het aantal advertentiepagina’s blijft achter bij de wensen. De 
drukker benadert leden van de Business Club actief. Resul-
taten, op enkele trouwe adverteerders na, blijven sterk achter 
bij de verwachtingen. De redactie zal in 2008 de contacten 
met de BC-commissie aanhalen en trachten een lid van deze 
commissie toe te voegen aan het redactieteam.
Er is een aanvang gemaakt met het verzamelen van de uitsla-
gen van wedstrijden en deze achter in het blad te publiceren. 
In 2008 wordt dat voortgezet en zullen we op de website een 
template plaatsen voor de commissies, om de verwerking van 
de uitslagenlijsten te vereenvoudigen.

Wij streven ernaar het aantal redactieleden in 2008 van vier 
nu naar zeven te laten groeien. Deze toename van het aantal 
reactieleden is noodzakelijk om: voor elk nummer voldoende 
capaciteit te hebben, de jeugd goed te kunnen vertegenwoor-
digen en de contacten met de BC-commissie -en daaraan 
gerelateerd de inkomsten uit advertenties- zeker te stellen.
De redactie dankt het bestuur voor het in 2007 in haar 
gestelde vertrouwen!

Damescommissie
De damescommissie was in 2007 als volgt samengesteld
Henriette Hens - Versteegh  voorzitter 

Dymphie Sikkes - Volmer secretaris
Hélène de Vries Schultink - de Hoogd penningmeester 
   
Marianne van Os – van Baarle lid
Nellie Broekman – van der Valk  lid

Bestuur en het management
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Karin Croonen heeft begin 2007 afscheid genomen ivm 
vertrek naar het buitenland. Marianne van Os en Nellie 
Broekman hebben in april de opengevallen plaatsen 
ingenomen. 
In het zomerseizoen hebben Fem Wiener, Ryan Vissers en 
Diana Looms ons geholpen bij het uitreiken van de wed-
strijdkaarten op de wedstrijddagen. Dat maakte mogelijk om 
één commissielid als eerste te laten starten en na de wedstrijd 
de kaarten in ontvangst te nemen. Het andere commissielid 
start als laatste. 
Er werd door veel dames enthousiast gespeeld. In totaal 
waren er 48 wedstrijddagen waarin 1674 ronden gespeeld 
werden. In de zomermaanden kwamen er gemiddeld 47 
dames per wedstrijd met een uitschieter naar boven op de 
vriendinnendag met 84 deelneemsters. In de winter- en 
herfstmaanden met instuif kwamen er gemiddeld 30 dames. 
De golfdriedaagse – deze keer door de seniorencommissie 
georganiseerd - was weer een succes.

We zijn er dit jaar toe overgegaan de inschrijving open te 
stellen tot maandag 10 uur (één dag voor de wedstrijd), 
omdat bijna iedereen toch pas maandagavond op de website 
keek naar de startlijst. Er zijn nu veel minder late aan- en 
afmeldingen te verwerken, wat telefoontjes thuis scheelt voor 
de wedstrijdleiding
De prijsuitreiking was op iedere laatste dinsdag van de 
maand. De wedstrijd start dan tussen 9 en 9.30 uur op hole 
1,  5, 10 en 15. Deze start op 4 holes, maakt dat het rustiger is 
aan de tafel en dat niemand naar een ver hole hoeft te lopen. 
Bovendien geeft deze vorm voor de dames geen problemen 
als de BC ook op een andere dan de laatste dinsdag een 
shotgun heeft.
De inschrijvingen via telegolf en internet zijn prima verlopen 
en het scheelde veel werk. Ook het invoeren van de scores 
door de speelsters zelf, maakte dat bij individuele (singles) 
strokeplay en stableford wedstrijden de uitslag direct na de 
laatste speelster klaar was.
De uitslagen zijn ieder week op de website gezet en in het 
uitslagenboek in de gang gelegd, zodat iedereen altijd kan 
nazien hoe de uitslag is van iedere wedstrijd.
Bij iedere wedstrijd, die zich daarvoor leende zijn een longest 
drive prijs in categorie hcp 0 – 24,9 en hcp 25 – 36 gespeeld 
en 2x een neary voor alle hcp categorieën, zodat iedereen 2 
kansen kreeg. Niemand heeft in het verslagjaar op dezelfde 
dag beide neary’s gescoord.
De runnerscore wordt voor 2007-2008 helemaal in het pro-
gramma meerronde wedstrijden verwerkt, zodat direct na de 
wedstrijd de nieuwe uitslag klaar is en verstuurd kan worden 
naar internet. Er is geen prijsuitreiking in de winter. Iedereen 
kan dan zelf bepalen - gezien het weer - hoeveel holes men 

wil lopen. Wel hebben we iedere maand gezamenlijk koffie 
met iets lekkers ipv  prijzen.

De vossenjacht (3x) is dit jaar gewonnen door Doke 
van Haaster en Sandra Karagantcheff-Mos. Het overall 
klassement van de strokeplay Lepeltjeswedstrijd werd 
gewonnen door Jennifer Leunissen, van de stableford Q 
wedstrijden door Cocky Laverman. De Birdiequeen was 
Sandra Karagantcheff-Mos met 15 birdies. De trofee met een 
vogeltje staat in de vitrinekast in de dameskleedkamer. Ook 
de trofee voor de winnaar van de lepeltjeswedstrijd staat daar. 
De runnerscore van 2006-2007 werd in de categorie hcp 0-16 
gewonnen door Dymphie Sikkes, in de categorie hcp 18-27 
door Loes van Doorn en in de categorie hcp 27-36 door Cock 
van der Valk. 

De clinics in februari werden weer gegeven door Meindert 
Jan Boekel. We hopen dat deze clinics invloed hebben gehad 
op het spelpeil en de deelnemende dames er toe aangezet 
hebben vaker lessen te nemen.
 
De financiën zijn gezond mede door de vele deelneemsters 
per wedstrijd, zodat we zo nu en dan bij de lunch iets extra’s 
voor alle dames kunnen doen. 

We hopen in 2008 op evenveel enthousiasme als in 2007.

Evenementencommissie 
Samenstelling EC per 1 januari 2007 bestond uit Leanne van 
den Hoek, Rob Bremer, Ryan Vissers 
en Diana Looms. Diana Looms was afgevaardigde van de 
evenementencommissie in de lustrumcommissie.
Dit jaar waren Leanne van den Hoek per 7/6 en Ryan Vissers 
per 9/11 aftredend. Zij zijn tot 1 januari 2008 in functie 
gebleven.
Vanaf juni zijn Plonie Zwager-Wempe en Ruud Schiffer 
toegetreden tot de commissie om in te werken.
De commissie was weer actief  bij de finishing touch van 
vele toernooien, die in 2007 zijn georganiseerd met als start 
de openingswedstrijd op 25 maart, waar iedere deelnemer 
werd verrast met een koeltasje met RGC-opdruk, een flesje 
Spawater en een consumptiebon.
De Paaswedstrijd op 9 april werd de (bijna) “traditionele” 
chocolade paashaas uitgereikt als versnapering in de baan.
De Koninginnewedstrijd op 30 april hadden de deelnemers 
weer gehoor gegeven aan de oproep om in aangepaste 
koninklijke oranjekleding te verschijnen. Er waren weer 
heel ludieke creaties te bewonderen, waarvan Pascala en 
Pieter Drenth wel de kroon spanden. Zij gingen met de prijs 
champagneflûtes met balletjes naar huis.
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Fleetvast B.V.

Hieronder een verkort reisverslag.  

De reis en het Resort
………onder de indruk van het voor ons liggende Resort rijden 
we verder en komen aan bij de entree. Die doet je het gevoel 
geven dat je een Amerikaans georiënteerd park opgaat. Alles is 
prima verzorgd, mooie ruime wegen, veel en goed onderhouden 
groenvoorzieningen, een prachtig aangelegde golfbaan en veel 
voorzieningen – van restaurants tot beveiliging- met zeer vriende-
lijke medewerkers…….  

De ontvangst en het townhouse
…….Na de ‘meet & greet’ met de Ierse sleutelbeheerder en de rond-
leiding in het townhouse zijn we erg enthousiast. Een volledig en 
‘top’ ingerichte vakantiewoning met een dakterras vanwaar we 
over een eindeloze boomgaard uitkijken. ’s Avonds begeven we 
ons naar het ‘towncentre’ waar de receptie, de restaurantjes en een 
heuse Pub zijn gevestigd……...

De eerste Golfdag 
………Gaan we op de baan van La Torre of op één van de andere 
banen? Mar Menor Golf Resort heeft een mooie 9 holes baan 
die kleinschalig is opgezet. Golf Resort El Valle is een 18-holes 
weids gelegen baan op de glooiing van de heuvels. We besluiten 
op de eerste dag lekker voor de ruime baan van La Torre te gaan: 
18 holes met veel water en eindeloos lange bunkers. Het zijn wel 

bunkers die veel ‘hard’ zand kennen, waardoor je er makkelijk uit 
kunt slaan.

We hebben een vroege starttijd (8.00 uur) gereserveerd, maar de 
baanbegeleiding is er nog vroeger bij. Om stipt 8.00 uur begeleidt 
de caddymaster ons naar het afslagpunt van hole 1 en wenst ons 
een prettige ronde. Weer bekruipt ons die Amerikaanse servicege-
dachte. 
In goed 4 uur lopen we een heerlijk rondje. De baan is goed on-
derhouden en er is weinig hoge vegetatie, waardoor we nauwelijks 
ballen kwijtraken……..

Een andere Golfdag 
……We gaan weer op voor een rondje golf en besluiten 9-holes 
te lopen op Mar Menor. We gaan met de Polarisbus die een 
pendeldienst tussen de parken onderhoudt. Het is een leuke 
9-holes baan die soms dicht langs de vakantiehuizen gaat, wat 
een speciaal effect geeft. De 9e hole is heel bijzonder: niet te hard 
slaan op het eind anders ……….belandt de bal in het zwembad van 
het schitterende hotel dat op dit complex gelegen is…...

Voor de rest van dit reisverslag, informatie en de boekingen kijk op 
www.mondisoltravel.nl  

Tot slot kunnen wij melden: de leden van de RGC die boeken 
krijgen in de periode tot 1 juli 2008 10% korting aangeboden.  

Ruim een jaar geleden zijn wij - Walther Stokman en Mike van Engelen van FleetVast - tegen dit Golfconcept 
aangelopen. In de Spaanse provincie Murcia - waar de zon 300 dagen per jaar schijnt - worden een aantal prachtige 
Golf Resorts ontwikkeld. 
Enthousiast geworden door het hoge kwaliteitsniveau van de Resorts, de service die we aantroffen en de plezierige 
omgeving van dit ‘andere Spanje’ hebben wij besloten om hier te investeren. 

Naast de golfvakanties die we hier zelf doorbrengen, zijn de accommodaties voor de Nederlandse golfmarkt. Aan 
de vooravond van ons vertrek naar het Golf Resort La Torre voor een gecombineerde golf en skivakantie - in de 
nabij gelegen Sierra Nevada - geven we graag een impressie aan de lezers van Greenvliet.
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Voor de Handicartwedstrijd, op 8 mei, stelde de EC een 
bedrag beschikbaar en na overleg met de Handicartcommis-
sie is voor een hapje en een drankje in de baan gekozen.
Langste Dagtoernooi op 23 juni. Vanwege de slechte 
weersomstandigheden is dit toernooi verzet 
naar 22 juli. De deelnemers konden na afloop de wedstrijd 
met het satébuffet afsluiten. De muzikale omlijsting werd 
weer verzorgd door het duo Alegria.

Ajoen Ajoen 21 juli. De bijdrage van EC is voor de muziek. 
De commissie had gekozen voor zangeres Dewi, die de 
avond opluisterde.
Zomerwedstrijd 18 augustus. Het was de eerste maal dat deze 
wedstrijd werd georganiseerd. 
55 deelnemers gingen de baan in. Het satébuffet, de bijdrage 
van de EC, moest helaas gecanceld worden door te weinig 
belangstelling. 

Golfweek 1-8 september. Naast hand- en spandiensten voor 
het Golfweekcomité, verzorgde de EC diverse avonden 
de muzikale omlijsting. Op de zaterdagavonden werd die 
verzorgd door Arturo en Dave Baay. Voor de dinsdag- en 
donderdagavond was Uwe van der Laan weer present.
De Sluitingswedstrijd op 21 oktober was het “inluiden”van 
de winterperiode. De EC droeg daaraan bij door de uitrei-
king van een “big”tee, te gebruiken op de driving range, en 
een drankje in de baan.
Het kerstdiner op 15 december is bij gebrek aan belangstel-
ling afgelast.    

Handicapcommissie 
De handicapcommissie bestaat uit:
Ingrid Pijnakker - voorzitter/secretaris
Jan Paul Bierling - penningmeester
Joe Neesan- lid
De commissie heeft meerdere malen vergaderd en Joe is 
inmiddels goed ingewerkt, helaas gaat Ingrid de HC verlaten 
na jaren van grote inzet.
Er wordt gezocht naar uitbreiding.

Registratie Q kaarten
Het totaal aantal mutaties is met 20% gestegen tot 5100, 
waarvan 1678 Q-kaarten (353 Q-kaarten van de dames en 
1325 Q-kaarten van de heren).
Het totaal aantal handicappers was 1026, waarvan 503 
actieve handicappers. Het gemiddeld aantal ingeleverde 
kaarten bedroeg 3.33.
Van de dames voerde 77% en van de heren 66% de Q-kaart 
in via telegolf.

Jaarlijkse revisie 
De eindejaarsrevisie zal grotendeels volgens de richtlijnen 
van de NGF worden uitgevoerd.
Verschillende handicappers hebben minder dan 4 Q-kaarten 
ingeleverd en krijgen daardoor geen bevestiging van hun 
exact handicap.
Deze handicaps blijven onveranderd en zullen zonder * op 
het handicapbewijs worden vermeld.
Een speler met een inactieve handicap wordt weer “actief” 
na het inleveren van 3 handicapscores.
Spelers die wel voldoende Q-kaarten hebben ingeleverd, 
maar tegen een te lage handicap aankijken, zullen een 
aanpassing krijgen volgens de richtlijnen van de NGF. 

Herencommissie 
In 2007 bestond de commissie uit de volgende personen:
Ron Raimond, voorzitter
Jan van der Valk, penningmeester
Rob Haaze, secretaris
Michiel Maurenbrecher, lid
Hans van der Velden, lid
Sim van der Meulen, lid

In vogelvlucht waren de activiteiten:
• Tot aan de openingswedstrijd op 25 maart 2007 hebben de 

heren met de wintercompetitie meegedaan. 
•  De Lentetrofee op 28 maart 2007 met een royale lunch na 

afloop bij  Bistro de la Place (Marc Cruellas).
•  Vanaf  25 april 2007 is de cyclus van de Maandbeker van 

start gegaan, 6 wedstrijden in totaal.
•  De Vlietstroomtrofee op 20 juni 2007 
•  De Vriendendag op 11-7-2007. De aansluitende lunch 

werd verzorgd door de Golf-Inn.
•  Surprisewedstrijd op 1-8-2007
•  De Hagenezenbeker op 15-5-2007
•  De Herfsttrofee op 12 september 2007. 
•  De laatste Maandbeker op 3-10-2007
•  Tot aan het einde van het jaar werd er weer meegedaan 

aan de wintercompetitie

Sancties 
Zonder hier namen te noemen is het afgelopen jaar aan 1 
persoon een sanctie opgelegd wegens het (herhaaldelijk) niet 
verschijnen voor een wedstrijd. Een sanctie houdt in dat de 
persoon in kwestie aan een eerstvolgende officiële wedstrijd 
van de H-cie voor deelname is uitgesloten. Deze persoon 
werd door de voorzitter voor 5 wedstrijden uitgesloten.
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WWW 
Oftewel: Wie Waren Winnaars het afgelopen jaar?
Wintercompetitie (uitslag tot aan de openingswedstrijd) 

1-e categorie (hcp 0-20): Olof Bout, Wim Kortekaas, Jan van 
der Valk
2-e categorie (hcp 21-36): Frits van Duijn, Wim Prins, Martin 
van Dorp

Lentetrofee
Sasha Karagantcheff, Jan van der Valk, Theo van Denzel

Vlietstroomtrofee
Walter Hofman, Dick van Battum, Jan Paul Bierling

Vriendendag
Harry Billekens met gast, Dick Spaargaren met gast, Hans van 
der Velden met gast
Surprisewedstrijd
Gerrit Bross, Rob Roelvink, Dick Spaargaren

Hagenezenbeker
Oude Maas

Herfsttrofee 
Rob Roelvink, Theo van Denzel, Jan van der Valk

Maandbeker 
(overall winnaars uit 5 wedstrijden) Rob Roelvink, Sasha 
Karagantcheff, Wim Kortekaas

Afscheid van Ronald Jansen
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Jeugdcommissie 
Het afgelopen jaar is in onze optiek prima verlopen.
Meest in het oog springende gebeurtenissen waren de 
clubkampioenschappen.
Zowel de strokeplaywedstrijd als de matchplaywedstrijd werd 
door een jeugdlid gewonnen, te weten Jesper van Dijk. De 
andere jeugdleden waren ook goed in beeld met 6 jeugdle-
den bij de beste 9 van het strokeplaykampioenschap.
Daniel de Graaf won het jeugd matchplaykampioenschap.
Ook in de competitie hebben onze team het netjes gedaan. 
Het 1ste jeugdteam eindigde gedeeld eerste maar werd op 
doelsaldo teruggewezen. De spelers van het 1ste jeugdteam 
werden door sponsor Herman Timmers van Timmers 
Aannemersbedrijf in het nieuw gestoken. Ook door de tegen-
standers werd opgemerkt dat het er zeer strak en gesoigneerd 
uitzag. We hebben met Jesper, Jurgen, Floris en Remy ook 
overeenstemming bereikt over een soort samenwerkings-
overeenkomst, waarin staat dat zij zich niet zullen laten 
verleiden tot weggaan naar andere verenigingen, als RGC 
daar wat tegenover stelt in de vorm van trainingsfaciliteiten. 
Na consultatie van het bestuur, dat absoluut behept is met 
topgolf, stonden alle neuzen dezelfde richting uit.
Het RGC Jeugd Open 2007 was wederom een groot succes, 
waarbij Evert Fleischer de organisatie prima voor elkaar had. 
Het is elke keer weer prettig te constateren hoeveel mensen 
zich die dag belangeloos inzetten voor het slagen van dit nog 
altijd goed op de jeugdgolfkaart staande evenement. 
De jeugdzondag was weer prima bezocht door de les-
sende jeugdspelers. Na overleg met het bestuur zijn wat 
wijzigingen aangebracht door het jeugdbestuur teneinde de 
eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. De topjeugd 
verhuisde van de zondag naar de woensdag en daarnaast 
assisteren zij de pro’s zoveel mogelijk bij hun begeleiding van 
de jongere jeugd.
De groepen zijn inmiddels wat kleiner gemaakt om niet 
teveel driving range belasting te veroorzaken. Al met al 
kan iedereen tevreden zijn over het functioneren van de 
jeugdzondag. Frans Struijk en Stef Bos verdienen een 
groot compliment voor het verloop van deze lesdagen. 
Overigens heeft Stef Bos aan het eind van 2007 aangegeven 
uit de JC te willen stappen en het stokje over te geven aan 
anderen. Frans blijft nog wel de jeugdzondag doen maar het 
penningmeesterschap is tijdelijk overgedragen aan Ad van 
Dijk (secretaris). Wij zijn nog op zoek naar een jeugdcom-
missielid om de plaats van Stef op te vullen en naar een 
penningmeester om Ad te ontlasten. Financieel gezien draait 
de jeugdcommissie naar behoren.

Wij hebben dan ook weer zin in 2008.

Regel- en GVB commissie
De regel- en GVB-commissie heeft in 2007, net zoals in 
2006,  
6 examendagen georganiseerd. 
Deelname aan deze dagen loopt helaas terug doordat er 
in onze regio op een toenemend aantal plaatsen het GVB-
examen wordt aangeboden.
Desalniettemin heeft de commissie goed gefunctioneerd 
en dit met een bijna nieuw team. De heren Spaans, Lovey,  
Weber en Van Zijl hebben plaats gemaakt voor Ria van der 
Linden, Frits van Duijn en Dick Spaargaren. 
In 2007 is het GVB-regelexamen verzwaard daar er nu geen 
aparte handicap-regelexamen meer nodig is. Men kan dus 
na het behalen van zijn/haar GVB meteen handicapkaarten 
inleveren voor het verkrijgen van een handicap.
Afgelopen jaar is iedereen voor het theorie gedeelte geslaagd, 
met dien verstande dat een enkeling op dezelfde dag een 
herkansing kreeg (schriftelijk dan wel mondeling).
Bij het praktijkgedeelte waren 5 kandidaten minder gelukkig. 
Inmiddels zijn er daarvan drie na een herexamen geslaagd. 
In 2008 zal er een regelcommissie het licht gaan zien en zij 
zullen o.a. extra regellessen geven voor het theoriegedeelte 
zodat de kandidaten beter voorbereid zullen zijn.
 
Voor 2008 staan er weer 6 examendagen gepland.

Seniorencommissie
De samenstelling van de seniorencommissie was in 2007 als volgt:
Joke van Duijn, Frans Franse, Hanneke Janssen, Frans 
Sinjorgo, Ed Tumbuan en Lidwien Vlek. 
In oktober heeft Frits Jaspers de plaats ingenomen van Frans 
Franse. Vanaf 1 januari zal Erik Broekman Ed Tumbuan 
vervangen. Wij danken Frans en Ed voor hun inzet de 
afgelopen jaren.

De opkomst op de instuifochtenden is hoog. Ook de 
inschrijfwedstrijden worden druk bezocht.
Helaas kon de schrikkelwedstrijd eind februari dit jaar 
(tweemaal achter elkaar) geen doorgang vinden i.v.m. weers- 
en terreinomstandigheden. Onze jaarlijkse uitwisseling met 
Merwelanden ging niet door bij gebrek aan belangstelling 
van de kant van Merwelanden. 
Bijzonder geslaagd waren de uitwisselingen met Groen Geel 
en Duinzicht. 
De dauwtrapwedstrijd, golfdriedaagse en vrienden-/vriendin-
nendag werden druk bezocht. 
Hoewel de wedstrijd met Sinterklaas vanwege de regenval 
halverwege moest worden afgeblazen, was de viering erna 
een absoluut hoogtepunt.
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Voor het eerst hebben wij het zomerseizoen afgesloten met 
een lunch, door de commissie aangeboden aan de senioren. 
Dat was een geslaagd evenement en voor herhaling vatbaar.
Door verschillende sponsoren wordt het ons mogelijk 
gemaakt zo nu en dan iets extra’s te doen, waarvoor wij hen 
zeer dankbaar zijn. De commissie is er in geslaagd een nieuw 
wedstrijdschema voor het komende seizoen samen te stellen. 
Steeds na vier/vijf weken zal er een prijsuitreiking zijn na een 
shotgunwedstrijd. Alles staat vermeld in het wedstrijdboekje.
Voor de shotgunwedstrijden kunt u inschrijven via telegolf 
(de computer in de gang), of vanuit huis via internet. Ook 
ligt er nog een inschrijflijst in de gang. 
Wij hopen ook volgend jaar weer op een grote opkomst.

Wedstrijdcommissie 

Algemeen
De deelname aan wedstrijden was dit jaar iets minder groot 
dan voorgaande jaren. Dit is de reden dat in 2008 gemiddeld 
één wedstrijd per weekend zal worden georganiseerd, zodat 
men wat meer vrij kan spelen. De Golfweek viel dit jaar wat 
later dan voorgaande jaren, misschien dat dat de reden is 
geweest dat niet alle wedstrijden helemaal vol zaten. 
De wedstrijdcommissie vergaderde dit jaar nagenoeg iedere 
maand. Tijdens de winterperiode vonden de vergaderingen 
plaats in informele sfeer bij de voorzitter thuis. Gedurende 
de zomermaanden werd op de club vergaderd. 

Competitie  
Er werd met 20 teams competitie gespeeld, te weten: 8 he-
renteams, 2 damesteams, 5 senioren heren teams, 2 senioren 
dames teams en 3 jeugdteams.
Heren 1 blijft in 1e klasse (standaardafdeling)
Heren 2 blijft in 3e klasse (reserveafdeling)
Heren 3 blijft in 4e klasse (reserveafdeling)
Heren 4 degradeert en gaat naar 6e klasse (reserveafdeling)
Heren 5 promoveert en gaat naar 5e klasse (reserveafdeling)
Heren 6 blijft in 6e e klasse (reserveafdeling)
Heren 7 promoveert en gaat naar 5e klasse (reserveafdeling)
Heren 8 blijft in 6e e klasse (reserveafdeling) 
Dames 1 blijft in 2e klasse (standaardafdeling)
Dames 2 blijft in 4e klasse (reserveafdeling)
(NB: voor 2008 zijn er geen damesteams ingeschreven 
wegens gebrek aan belangstelling)
Heren Sr 1 degradeert en gaat naar 3e klasse (open afdeling)
Heren Sr 2 blijft in 4e klasse (open afdeling)
Heren Sr 3 blijft in 4e klasse (open afdeling)
Heren Sr 4 blijft in dubbelnegen afdeling (geen klasse)
Heren Sr 5 poulewinnaar maar blijft in dubbelnegen afde-
ling (geen klasse)

Dames Sr 1 promoveert en gaat  naar 3e klasse (open afde-
ling)
Dames Sr 2 blijft in 4e klasse (open afdeling)
Jeugd 1 blijft in 2e  klasse (open afdeling)
Jeugd 2 blijft in 4e klasse (open afdeling)
Jeugd 3 blijft in 4e klasse (open afdeling)

Wedstrijden
In 2007 werden gedurende het actieve golfseizoen ieder 
weekend één of twee wedstrijden georganiseerd (totaal  36). 
De woensdagavond competitie (totaal 18) werd dit jaar 
redelijk goed bezocht. Peter Ringnalda (woensdag avond-
competitie organisatie) heeft aan het einde van het seizoen 
te kennen gegeven dat hij wilde stoppen met het organiseren 
van de woensdagavond competitie. Gelukkig wil Annelies 
Bremer dit vanaf het nieuwe seizoen oppakken. 
In 2007 hebben we een aantal keer een wedstrijd gespeeld waar 
een gedeelte gesponsord werd door Maurice Korrubel ( Z-Tiles). 
De Vossenjacht kende in 2007 geen sponsor. De hoge 
opkomst is gelukkig gebleven. Deze wedstrijd kende twee 
nieuwe vossen, te weten Arnoud van Tilburg en Sander 
Verhoeckx. Zij vinden het een eer om ook in 2008 weer de 
vossen te zijn tijdens de vossenjachtwedstrijden. 
De Maandbeker, een serie van 6 wedstrijden kende een 
sponsor voor de laatste wedstrijd, te weten Brune Verkade, di-
recteur van JCS. Beide sponsors, bedankt voor jullie bijdrage. 
De formule van de maandbeker (1, 2, 4 en 5) is ongewijzigd 
gebleven, dus een strokeplaywedstrijd voor handicap 0 -18 en 
een stablefordwedstrijd voor 18.1 – 36. Wedstrijd 3 en 6 zijn 
shotgun stablefordwedstrijden. 

Telegraaf Annexum is nu een wedstrijd waarvan de opbrengst 
naar de jeugd in achterstandswijken gaat. De formule is verder 
ongewijzigd gebleven. Dat betekent dat de winnaar een 
landelijke wedstrijd speelt tegen alle winnaars. Hieruit vertrekt 
de uiteindelijke winnaar naar St. Andrews, Schotland. 
Er werden nog twee wedstrijden voor een goed doel 
gespeeld, te weten ABN AMRO- Ouder-Kind ten bate van 
Unicef en Handicart ten bate van de Stichting Handicart. 
Ajoen Ajoen kende ook dit jaar weer een zeer lage opkomst. 
De langste dagwedstrijd (cross-country) was wederom een 
groot succes, ieder jaar is het een verassing hoe de baan zal 
lopen en welke green aangespeeld gaat worden. 
Een nieuwe wedstrijd is de Z.K.H. beker. Dit is een Trofee 
waarop de Koninklijke Golfbal prijkt waarmee Prins 
Bernhard destijds de RGC opende. Deze trofee werd tijdens 
het lustrumweekend aan de wedstrijdcommissie overhandigd 
met het idee dat hier jaarlijks een wedstrijd voor zal worden 
georganiseerd. De eerste winnaar van deze trofee is Maurice 
Korrubel geweest. Zijn naam zal in de sokkel worden gegra-
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veerd. De Vlietrandtrofee werd dit jaar op Rijswijk gespeeld. 
Er werd hard gestreden om de cup dit jaar weer naar huis 
te halen. En met succes. Na afloop bleven een groot aantal 
leden en leden van Leeuwenbergh een hapje eten.
De crosscountry werd vanwege het slechte weer op een 
andere dag gespeeld. De overige wedstrijden zijn allemaal 
gespeeld op de geplande data.

Clubkampioenschappen 

Matchplay kampioenschap 2007 
Heren :  Jesper van Dijk, runner up Jurgen de Kloet
Dames: Monique Cupido, runner up  Carla Knötschke
Heren sr: Sasha Karagantcheff, runner up Ramon Maduro
Dames sr: Ineke Vincent, runner up Sandra Karagantcheff
Strokeplay kampioenschap 2007
Heren: Jesper van Dijk, 2e prijs  Sander Verhoeckx, 3e prijs 
Jurgen de Kloet, 4 ronden
Dames : Carla Knötschke, 2e prijs Monique Cupido, 3e prijs 
Ruth Surkau, 4 ronden
Heren sr: Sasha Karagantcheff, 2e prijs Ramon Maduro, 
3e prijs Hajo Surkau, 2 ronden 
Dames sr:  Ineke Vincent, 2e prijs Sandra Karagantcheff, 
3e prijs Dymphie Sikkes,  2 ronden

Samenstelling commissie  
De commissie bestond in 2007 uit de volgende personen: 
Caroline van der Sluys, voorzitter; Edwin Varkevisser, 
penningmeester; Hanneke Arnoldus, waarnemend secretaris; 
Ruud de Jong, competitiecoördinator; Gerben Brouwer, lid; 
Pim van der Maas, lid. 
Woensdagavondcompetitie: Peter Ringnalda

De Wedstrijdcommissie is  per 1-1-2008 nagenoeg 
ongewijzigd:
Caroline van der Sluys, voorzitter
Pim van der Maas, penningmeester 
Hanneke Arnoldus, waarnemend secretaris
Ruud de Jong, competitiecoördinator
Gerben Brouwer, lid
Edwin Varkevisser, lid (hij zal de commissie verlaten zodra 
er een nieuw lid is gevonden)
Edwin Varkevisser zal plaatsnemen in de nieuwe regelcom-
missie.
Annelies Bremer zal de woensdagavondcompetitie voor haar 
rekening nemen.
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Va n a f  29  f e b r u a r i  i n  o n z e  wo o nw i n ke l :  Ad r y  D e e ke n s  -  Va n  G o r p

NIEUW!

estland 5-7-9 | hoek buitenwatersloot | 2613 jx delft | Tel. [015] 262 87 90 | www.totaalwonen.nl | openingstijden: ma. 13.00-17.00 uur di. t/m za. 10.00 - 17.00 uur en vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur   P  gratis parkeren voor de deur

De kunst van 
totaal wonen

Vanaf 29 februari voegen wij een nieuw 

elan toe aan ons ‘totaal wonen’ concept! 

De unieke schilderijen van Adry Deekens - 

Van Gorp. Adry heeft in de loop 

der jaren naam gemaakt met haar 

kleurrijke realistische werken. De tulp 

en de Babylonische koeien waren ondermeer een dankbaar 

onderwerp voor haar. Met de serie Reversal is zij onlangs een 

nieuwe weg van schilderen ingeslagen. Het typeert zich door 

kleur, innerlijke kracht en emotie. De toeschouwer kan met 

zijn gevoelens op ontdekkingsreis bij Smits Designcenter Delft.  

Graag tot ziens in onze woonwinkel.

Smits_week6_kunst.indd   1 19-02-2008   16:09:16
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Allereerst wil ik namens de wedstrijdcommissie 
iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2008 
wensen. 

Net als het nieuwjaarsconcert en het schansspringen, 
is de Nieuwjaarswedstrijd ook een traditie geworden. 
Het verschil is dat de Nieuwjaarswedstrijd alleen wordt 
gespeeld als de condities het toelaten. Gelukkig was 
dat dit jaar ook het geval, schitterend weer en niet veel 
wind.
Het was een shotgunwedstrijd over 9 holes en er de-
den 56 leden mee! De prijsuitreiking was direct na de 
wedstrijd, zodat iedereen tijd had om zich te verkleden 
voor de Nieuwjaarsreceptie.
De prijswinnaars kregen een fl es Spaanse “champag-
ne”, een feestelijk begin van een nieuw golfjaar. Ver-

der werden 10 kaarten getrokken, deze winnaars kregen 
een hartverwarmende handenwarmer voor de koude 
winterdagen. Zo heeft iedereen kans op een prijs.

Namens de wedstrijdcommissie:
Caroline van der Sluys

Aan de NGF competitie 2008 zullen 18 RGC teams 
deelnemen: 8 herenteams, 5 heren-seniorenteams, 3 
dames-seniorenteams en 2 jeugdteams. 

Op 31 januari jongstleden heeft de competitiecoördinator 
aan de 43 clubs die tegenstander zullen zijn in één van de 

vele poules een overzicht gestuurd van alle teams die het gast-
heer- of damesschap zullen vervullen en een overzicht van alle 
teamcaptains. Deze overzichten zijn voor RGC leden ook te 
raadplegen op de RGC website. 

Ruud de Jong, Competitiecoördinator

Bij aanvang van het nieuwe seizoen vindt u een geheel ver-
nieuwd wedstrijdprogramma op uw deurmat. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal het boekje samen met de komende 
Greenvliet worden verstuurd. Zelfs de naam wijzigt, geen 
Wedstrijdprogramma meer, maar Wedstrijdagenda 2008-2009. 
De lay-out wordt in een nieuw jasje gestoken en er komt ruim-
te om aantekeningen te maken. De omslag is elk jaar een ver-
assing voor iedereen, zo ook dit jaar. Qua vormgeving gaat de 
Wedstrijdagenda lijken op de GreenVliet, alleen in het beken-
de kleinere en handzame formaat. 
Om alles wel betaalbaar te houden komen er ook dit jaar weer 

advertenties in. De adverteerders in de GreenVliet zullen ac-
tief benaderd worden. Misschien is dit ook iets voor de leden 
van de Business Club! Voor informatie over adverteren in de 
Wedstrijdagenda kunt u terecht bij onze drukker, Telstar-Me-
dia BV. Het telefoonnummer vindt u achterin dit blad on-
der het kopje colofon. Als u belt, vraagt u dan alstublieft naar 
Gaby!
Met spanning wachten we op de nieuwe Wedstrijdagenda 
2008-2009.

Caroline van der Sluys

Wedstrijdcommissie

Nieuwjaarwedstrijd 6 januari 2008 

NGF Competitie 2008

Time for a change 

•Greenvliet2008_19.indd   23 20-02-2008   11:34:30



24

O

Ieder jaar gaat ondergetekende samen met 3 vrienden 
een lang weekend golfen. Meestal gebeurt dat in sep-
tember, maar voor dit jaar hadden we een uitzonde-
ring gemaakt. Aangezien ik half december iets te vie-
ren had besloten we het weekend voorafgaande aan 
deze gebeurtenis als jaarlijks uitje te beschouwen. Al-
hoewel we meestal Groot Brittannië als bestemming 
nemen vonden we Zuid Spanje meer passen bij het 
jaargetijde. 

Op zaterdagochtend vlogen we ’s ochtends vroeg van Rotter-
dam naar Malaga. Daar aangekomen direct per huurauto ver-
der door naar het zuiden, waar San Roque onze basis voor het 
weekeinde zou zijn. ’s Middags hadden we een starttijd op San 
Roque Old Course, een baan waar ik tien jaar eerder ook al 
eens gespeeld had en waarvan ik toendertijd hevig onder de in-
druk was. Alhoewel de baan er nog exact hetzelfde uitzag werd 
het complex toch wel ontsierd door de vele hijskranen die door 
de baan te zien waren. Vele villa’s stonden te koop, maar dat 
weerhield men er blijkbaar niet van nog vele bij te bouwen. 
Jammer, reden waarom deze baan z’n plaats in de RdJTT° ver-
loor. Misschien dat de tegenvallende scores er ook wel mee te 
maken had....

Zondag moest het hoogtepunt van onze trip worden: Valderra-
ma stond op het programma. Valderrama wordt al jaren achter 
elkaar gekozen tot beste baan van Europa. De baan is bekend 
van de Ryder Cup die er in 1997 gespeeld is en van de Vol-
vo Masters, ieder jaar het afsluitende toernooi van de Euro-
pean Tour. Na aankomst werden onze tassen voor ons van de 
auto naar de caddiemaster vervoerd (misschien een idee voor 
RGC?), waardoor we op ons gemak naar de shop en de kleed-
kamer konden gaan. De uiterst vriendelijke manager stond 
ons op te wachten en vroeg ons naar onze handicaps en vanaf 
welke tees we wilden spelen. We kozen “gewoon” voor geel 
maar om een idee te geven: van wit spelend (backtees) zou 
iemand met handicap 9 maar liefst 17 slagen krijgen! Daar 
maar geen gebruik van gemaakt.... Gebruik van de drivingran-
ge was gelimiteerd vanaf een half uur voor onze starttijd maar 
we konden wel gaan chippen. Daarna gingen we naar de put-
ting green waar ik met angst en beven m’n eerste putts pro-
beerde te maken, maar een gemiste putt betekende voor mij 
toch wel vaak een meter of 3, 4 er voorbij, verschrikkelijk, wat 
een snelheid, en hoe zouden ze in de baan zijn? Daarna was 
het tijd voor de driving range, uiteraard niet van matten maar 
gewoon van gras. Toen was het zover, onze starttijd kwam 
eraan, dus op ons gemak naar de eerste tee. 

Vakantie golf in….. Zuid Spanje
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Op Valderrama wordt er elke 15 minuten gestart, in principe 
dus nergens wachten (we hebben ook nauwelijks andere gol-
fers gezien). De baan is moeilijk te beschrijven. Iedere hole is 
anders, uitdagend. Niet lang maar accuratesse een vereiste, en 
ook op de juiste plek van de fairway liggen was belangrijk an-
ders had je geen of tenminste een moeilijk shot naar de green. 
Wat ik persoonljk wel jammer vond was dat het maken van 
foto’s ten strengste verboden was, overtreding zou ook het on-
middellijk verwijderen van het terrein hebben betekend. Ca-
mera is dus gewoon in de auto blijven liggen. Ultieme hole 
moet toch wel de 17e zijn, een par 5 die zeer bekend is van de 
televisie. Blind teeshot, dan een medium tot lang ijzer of hy-
bride, en daarna een shot naar de beroemde green waar een 
tekort shot in het water verdwijnt en waar een te lang shot 
door 3 bunkers opgewacht wordt. Ikzelf lag met 3 pinhigh op 
de rand van de green, een (dacht ik) goede chip van een me-
ter of 5 kwam een meter of 7 achter de pin tot stilstand waar-
na een 3-putt betekende dat ik er met een dubbel bogey af-
kwam..... Onze scores waren niet top maar des te meer respect 
hadden we voor Justin Rose die hier na 4 rondes met een win-
nende score van -1 de Volvo Masters won en tevens eerste ein-
digde op de European Order of Merit. Op maandag stond er 
opnieuw een topbaan op het programma, Sotogrande, ook ie-

der jaar hoog op de lijst van beste banen van Europa.  Waar-
schuwing: niet de TomTom volgen, wij kwamen 3 km van 
ons doel in een voortuin terecht.... Wat ons bij binnenkomst 
meteen opviel was dat er meer (jonge) dames rondliepen dan 
op RGC in een heel jaar, maar al snel bleek dat het om een 
Duitse selectie ging die hier op stage was. Ook hier een mooie 
driving range, een supersnelle oefengreen en een vriendelijke 
caddiemaster, maar de baan was duidelijk drukker dan de dag 
ervoor. Opvallend waren de brede fairways wat mij er gelukkig 
niet van weerhield hoge scores te maken. 
Voor de dinsdag hadden we San Roque New Course geboekt. 
Een baan mede ontworpen door Seve Ballesteros en ik moet 
zeggen: een plaatje! Zeer uitdagend en zeker fotogeniek. Het 
gras op tees en faiways was nog niet helemaal volgroeid maar 
qua lay-out zeker al een topper. Als je in buurt bent: nu spe-
len, voordat de greenfee wordt verdubbeld.... Na de ronde 
werd er buiten op het terras geluncht (21° C), een unieke be-
levenis zo in december, maar eigenlijk was het hele weekend 
een unieke belevenis...... 

Ruud de Jong  

RdJTT° = Ruud de Jong Top Tien

Vakantie golf in….. Zuid Spanje
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Met ingang van dit jaar heeft de horeca een nieuwe manager; 
Hans Mulder, een ondanks zijn 26 jaren al behoorlijk ervaren 
horeca-man. Reeds op jonge leeftijd, 14 jaar, begon hij bij een 
ijssalon in Epe, waar hij op zijn 15e reeds de verantwoording 
had over acht personen. Na de middelbare school ging hij naar 
de Haagse Hogere Hotelschool en deed in die periode ervaring 
op tijdens stages bij Cliveden House in Engeland en het She-
raton Utama Hotel in Brunei. Na de hotelschool is Hans één 
seizoen bedrijfsleider geweest van Strandtent Noordzee. Bo-
vendien won hij internationale prijzen met zijn Mobiele Spa, 
waarmee hij de ontspanning verzorgde tijdens beurzen, con-
gressen en grotere evenementen. Hans heeft een grote ambitie, 
waarbij de Rijswijkse Golf Club het visitekaartje moet zijn voor 
meerdere mogelijkheden. 

Van de oude ”Golf Inn” wil Hans, samen met het welbekende 
team: Cora, René, Nils en kok Marco het visitekaartje van de 
club maken, voorlopig komt er geen nieuwe naam. Het team 
is al aangevuld met Andrea de Vries <foto> en Sanne Regoort, 
deze beide dames zullen ook frequenter aanwezig zijn om de 
gasten te voorzien van de gewenste hapjes en drankjes. Twee 
weken geleden heeft de Rijswijkse Golf Club de erkenning ge-
kregen als leerbedrijf, wat inhoudt dat er ook mensen in oplei-
ding achter de bar kunnen staan, prima! 

Bij binnenkomst valt direct op dat de inrichting volledig is ge-
wijzigd. Het comfortabele meubilair van het “Ganzennest” 
heeft zijn weg gevonden naar ons vertrouwde clubhuis en de 
opstelling is veranderd, waardoor er een gezellige zithoek is 
ontstaan bij de (weer brandende) open haard. Per eind febru-
ari, als de verbouwing van de keuken volledig is afgerond, kunt 
u gaan genieten van de nieuwe kaart met zowel uitgebreide 
lunch als diner mogelijkheden. De kaart zal zo snel mogelijk 
uitkomen en zal zo snel mogelijk op de website te zien zijn. 
Uiteraard kunt u er ook gewoon van bestellen in het clubhuis. 

Tot aan het begin van de competitie op 30 maart zal de keuken 
van 9.00 tot en met 20.00 uur geopend zijn voor service. Vanaf 
de competitiestart tot het einde van het seizoen zal de keuken 
van 9.00 uur tot en met 21.30 uur geopend zijn. In ieder geval 
lijken de inzet en het enthousiasme van Hans Mulder en zijn 
team veel goeds te beloven, u bent van harte welkom! U kunt 
het restaurant altijd bereiken op 070 - 399 24 69 voor reserve-
ringen, vragen en/of speciale wensen. 

Margaret Rus en Hans Mulder

Een frisse start voor de horeca
Vlnr: Sanne, Hans, Cora, René en Marco

Andrea
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Cursussen voor het GVB-examen  
De regelcommissie gaat regelavonden geven voor leden en 
niet-leden die hun GVB willen halen. Zeker nu het  GVB exa-
men moeilijker is geworden, en omdat het NGF regelexamen 
is komen te vervallen, is het geven van tekst en uitleg over de 
regels zeer nuttig. Daarnaast willen we tevens in de praktijk 
passende voorbeelden gaan geven.
De GVB data worden: 

voor de examens april en mei:
donderdag 27 maart,
dinsdag  01 april en
donderdag 03 april;

voor de examens in juni en juli:
donderdag 29 mei,
dinsdag  03 juni en
donderdag 05 juni;
voor de examens in september:
donderdag 04 september;

en oktober:
dinsdag  09 september en
donderdag 11 september.
 
Verder is iedereen die zijn of haar regelkennis wat wil 
bijspijkeren van harte welkom!!!!!!

Regel- en GVBcommissie

Van de (nieuwe) regelcommissie 
Met ingang van 1 januari 2008 is er een aparte regelcommissie 
opgericht.
Wij willen proberen de golfregels meer onder de aandacht van 
onze leden te brengen.
Wie zijn wij: 
Mirjam Huisman, Anita Ockhorst, Edwin Varkevisser en
Evelien van Tilburg (vz).
Om te beginnen willen wij het volgende gaan doen:
-  3 x 3 avonden regelles geven aan leden en niet-leden voor 

het GVB examen.

-  1 regelavond geven aan alle competitieteams
-  golfregels gerelateerde zaken publiceren in het clubblad
-  ondersteuning op regelgebied aan wedstrijd-, jeugd- en 

baancommissie
-  beschikbaar zijn ( telefonisch ) als referee bij de competitie
-  optreden als referee bij belangrijke wedstrijden, zoals het 

Jeugd Open, en de clubkampioenschappen 
Vanaf nu hebben wij ook een eigen e-mailadres t.w.  
Regels@rijswijksegolf.nl  Hebt u vragen over de regels dan 
kunt u die via bovengenoemd e-mailadres aan ons stellen.

Vlnr: Edwin Varkevisser, Mirjam Huisman, Anita Ockhorst en Evelien van Tilburg 
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Aanmelden:
op de inschrijflijst bij het bord in de gang of telefonisch bij 
Evelien van Tilburg  (070-3649544).

Regelavond voor competitieteams
Voor alle competitieteams, dames, heren, senioren en jeugd or-
ganiseren wij een regelavond.
Om een inschatting te maken hoeveel spelers wij kunnen ver-
wachten, verzoeken wij jullie je in te schrijven op het bord in 
de gang of bij jullie team captain. Aanvang 19.30 uur.

Wijzigingen in de golfregels per 1 januari 2008
Elke 4 jaar worden de golfregels opnieuw bekeken door de 
Royal and Ancient Golfclub St. Andrews en de United States 
Golf Association.
De wijzigingen in de Regels vallen in het algemeen in twee ca-
tegorieën in te delen:

1)  Herschrijving van een aantal regels om de duidelijkheid te 
verbeteren en

2)  Wijzigingen die de strafmaat in bepaalde situaties terug-
brengen tot betere verhoudingen.

De eerste categorie zullen we niet bespreken, u kunt deze zelf 
nalezen in het nieuwe regelboekje. Vóór in dit boekje staan  
alle wijzigingen aangegeven.
De wijzigingen die er werkelijk toe doen zijn de volgende:

In de definities
Advies
Deze definitie is veranderd om het uitwisselen van informatie 
over afstanden uit te breiden. Tot nu toe mocht u alleen advies 
geven of vragen over afstanden die algemeen bekend waren, 
zoals bv. de afstand tussen een bunker en de hole of de afslag 
tot een waterhindernis. Vanaf nu kunt u ook informatie uitwis-
selen over de afstand van uw bal en de hole of bepaalde hinder-
nissen, omdat dat niet meer beschouwd wordt als “advies”.

IN DE REGELS
Regel 1-4. Vorm en makelij van stokken
Tot nu toe werd u gediskwalificeerd als u een club bij zich had 
die niet aan de regels voldeed (zie verder de site van de NGF, 
waar u kunt nalezen welke clubs zijn toegestaan en welke niet).
De straf van diskwalificatie is nu teruggebracht tot dezelfde straf 
als die voor het bij zich hebben, maar niet gebruiken, van meer 
dan 14 stokken (Regel 4-2), zijnde 2 of 4 strafslagen in stroke-
play of aftrek van 1 of 2 holes in matchplay.
Op het gebruik van niet toegestane clubs blijft de straf staan 
van diskwalificatie.

Regel 12-2. Identificatie van de bal  
Het is vanaf nu toegestaan om uw bal in een hindernis, bunker 
of waterhindernis, te identificeren.  Alleen als uw bal in het wa-
ter beweegt en u wilt deze spelen, mag u uw bal nog steeds niet 
identificeren . U kunt hem immers niet marken en terugplaat-
sen (zie R 15-3 uitzondering). Deze verandering heeft gevolgen 
voor het spelen van een verkeerde bal in een hindernis in Re-
gel 15-3 waarbij de vrijstelling van straf voor het spelen van een 
verkeerde bal in een hindernis is vervallen.
Regel 15-3.  Verkeerde bal  
Het spelen van een verkeerde bal in een hindernis wordt door 
de wijziging van R12-2 nu bestraft met 2 strafslagen of verlies 
van hole. Alleen het spelen van een verkeerde bal,die beweegt 
in het water komt u niet op strafslagen te staan. Als u in zo’n 
geval een verkeerde bal speelt, krijgt u geen straf.

Regel 19-2.  Bal in beweging van richting veranderd of 
gestopt;door speler, partner, caddie of uitrusting 
Vroeger kreeg u 1 strafslag als u uw eigen stilliggende bal be-
woog en 2 strafslagen als u uw eigen bal van richting verander-
de of stopte als die in beweging was. Deze twee overtredingen 
zijn nu gelijk getrokken door de straf van het van richting ver-
anderen of stoppen van de eigen bal, die in beweging is, zowel 
bij matchplay als bij strokeplay terug te brengen tot 1 slag.

Regel 24-3.  Bal in obstakel niet gevonden;  

Regel 25-1c. Bal in abnormale terreinomstandigheid niet 
gevonden;

Regel 26.   Waterhindernissen (met inbegrip van laterale 
waterhindernissen); 

In bovenstaande Regels is het begrip “redelijke mate van ze-
kerheid” vervangen door “bekend of praktisch zeker” wanneer 
vastgesteld moet worden of een bal, die niet gevonden is, be-
handeld mag worden als of hij in een obstakel ligt (Regel 24-3) 
dan wel in een abnormale terreinomstandigheid (Regel 25-1) 
of in een waterhindernis (Regel 26-1). 
Vanaf nu  mag u, als u een bal richting b.v. water, slaat en de bal 
niet terug kunt vinden, niet aannemen dat die bal dan wel in het 
water zal liggen. U moet het praktisch zeker weten en anders moet 
u handelen volgens de R 27 (bal verloren) en dus met een strafslag 
terug naar de plek waarvan u uw laatste slag deed.
In februari bezochten wij een seminar van de NGF over de re-
gelwijzigingen. Mochten daar nog bijzondere onderwerpen ter 
sprake komen, dan hoort u dat een volgende keer van ons.

De Regelcommissie
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Donderdag 6 december was het dan eindelijk zover. 
Nachten slecht slapen, zitten huiveren voor de schoor-
steen en met bibberende hand een schoen zetten wa-
ren hier aan vooraf gegaan.
De meisjes in frisse jurken en de jongens met een 
schone bloes, zó werd Sint welkom gezongen door bij-
na 60 heldere stemmetjes.

Dit jaar kwam gelukkig de échte weer eens langs. Een witte 
Piet was even wennen, maar toen duidelijk was dat het hier 
geen Poolse Pjotr, maar een zwart/witte moorse integratie Piet 
betrof werd er blij geklapt. Sint zelf begon met het zwartmaken 
van Sintemaarten en Santa Claus, maar wist via de jenever-
proef zijn hegemonie te bewijzen.
Na deze inleiding kwam Het Boek op tafel. Angstige blikken, 
maar toen duidelijk werd gemaakt dat er dit jaar geen zak meer 
aan te pas zou komen werd er opgelucht adem gehaald.
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Zo simpel zou de 
beoordeling zijn.

Jan van de Ende, de jongen, die natuurbewust alle ballen uit 
de sloot haalt werd geprezen, Ecojan noemde Sint hem zelfs.
Inge Verlind en Lidwien Vlek werden geprezen, omdat ze ie-
der jaar op vrijwillige basis een aantal weken naar Sint in 
Spanje komen om te helpen inpakken. Veel kinderen zijn wel 
eens jaloers op die twee, omdat ze denken dat de meisjes in 
Spanje gaan golfen, maar dat zit dus heel anders. Dat Marjan 
v Os en Ria Linders zich op gevaarlijk terrein begeven in de 
esoterie  werd duidelijk uit een aantal door Piet buitgemaak-
te foto’s. Toen de meisjes hadden uitgelegd hoe dit begrepen 
moest worden werd Sint milder en ook deze kinderen gingen 
met een kadootje weg. Dat Hennie Boerman haar snoep met 
de kraai van hole 10 deelt vond Sint geweldig. Voor het wil-
de slaan van Ed Tumbuan en het wilde trekken van Frits Jas-
pers werden de kinderen gewaarschuwd. Piet miste Loes van 

Doorn, maar kon gelukkig via Lex Zandee toch zijn persoonlij-
ke groeten overbrengen. Bij Dik Spaargaren was Sint vergeten 
de hole in one op 16 te vermelden, maar gelukkig werd Dik 
toch met een kadootje bedacht.
Grote hulde ging uit naar Wil en Cor Onstwedder , basiswaar-
den voor RGC. Dat ze als duet ook nog het kapoentjes lied uit 
konden voeren werd door alle aanwezigen zeer gewaardeerd.
Sandra en Basil, nee we noemen geen namen, namen noemen 
we niet. Hulpsinterklazen worden nou eenmaal niet genoemd.
De grootste waardering van Sint ging naar Joke van Duijn, die 
als hulphoofdpiet al weer enkele jaren in Nederland Sint ter 
zijde staat.
De ochtend werd afgesloten met de beroemde erwtensoep van 
mijnheer Janssen, door zijn charmante staf gepresenteerd.
Al met al gelukkig weer een jaartje verlost van Die Ouwe met 
zijn zwarte vriendje.

Sinterklaas bij de senioren 

Wedstrijduitslagen

Nieuwjaarswedstrijd 

 Naam Netto Bruto Stbfd    Tegen  Par/Vossen
1. Olaf Bout  23  
2. Henk Rameswar  20
3. Willem Bosman  20
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Mededelingen

Bedrijvencompetitie    
In 2008 zal de bedrijvencompetitie weer worden gespeeld. Ma-
zars, Thekobur en SBMI zijn voor de tweede keer de sponsoren 
van deze bedrijvencompetitie, de dagsponsor moet nog worden 
ingevuld. 
We zijn nog op zoek naar 4 leden, die bereid zijn om de prijzen 
en de borrel te sponsoren, dus welk bedrijf wil zich profi leren 
tijdens één (of meer) van de wedstrijddagen van de bedrijvencom-
petitie? Geïnteresseerden worden verzocht direct contact op te 
nemen met Bas Overwater.

Reglement bedrijvencompetitie BC-RGC
1.  De wedstrijdvorm is stableford met een shotgun start.
2.  Er worden 18 holes gespeeld. 
3.  Deelname staat open voor bedrijfsleden/sponsoren van de 

BC-RGC met hun introducé.
4.  Per bedrijf/sponsor wordt een team geformeerd bestaande uit 

twee personen. Dit team vertegenwoordigt het bedrijf op de 
betreffende speeldag.

5.  Deelnemers van een team kunnen de sponsoren/bedrijfsle-
den zelf zijn en/of hun relaties/gasten.

6.  Deelnemers van een team kunnen per wedstrijd verschillend 
zijn.

7.  Tenminste 48 uur voor aanvang van een wedstrijd worden 
de namen van de deelnemers (met hun handicap) aan het 
wedstrijdsecretariaat doorgegeven ( bij voorkeur per mail)

8.  Een bedrijf/sponsor is zelf verantwoordelijk voor het tijdig 
opgegeven van de deelnemers voor betreffende wedstrijddagen.

9.  Indien een bedrijf beschikt over 3 of meer spelende leden 
heeft zij het recht om 2 teams af te vaardigen.

10.  Deelnemers aan de wedstrijden dienen tenminste te beschik-
ken over GVB of baanbewijs van de RGC. 

11.  Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 72. De volgorde 
van aanmelding is hierbij bepalend.

12.  Er wordt gespeeld in fl ights van 4 personen. (2 teams van elk 
2 personen)

13.  Bedrijven kunnen een eventuele voorkeur voor een 
fl ightindeling aangeven. De wedstrijdleiding zal met deze 
voorkeur – indien mogelijk/wenselijk – rekening houden.

14.  Deelnemers dienen zich tenminste 15 minuten voor aanvang 
gemeld te hebben bij de wedstrijdleiding.

15.  De fl ight indeling/startvolgorde wordt uiterlijk 30 minuten 
voor aanvang van een wedstrijd vastgesteld. Wijzigingen 
worden in principe niet meer aangebracht. 

16.  De (etiquette) regels van de NGF resp. RGC zijn van toepas-
sing.

17.  Bij bepaling van een handicap wordt in principe uitgegaan 
van de NGF handicap. Indien men hierover niet beschikt zal 
de wedstrijdleiding deze zo realistisch mogelijk vaststellen. 
Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

18.  Indien de NGF handicap niet overeen blijkt te komen met 
het niveau van de speler, heeft het wedstrijdsecretariaat het 
recht – in overleg met betrokkene – deze naar beneden bij te 
stellen. 

19.  Wedstrijdreglement:
a.  De minimale (verreken) handicap is 28, met een stable-

ford berekening van _; afronding op hele punten naar 
boven.

b.  Voor de dagscore worden de stableford punten van beide 
spelers opgeteld. 

c.  Indien een team niet compleet is kan de overblijvende 
deelnemer meespelen, doch wordt de uitslag niet betrok-
ken in de einduitslag van de competitie.

d.  De scorekaarten dienen compleet ingevuld en onderte-
kend ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat.

e.  Uitsluitend compleet ingevulde kaarten worden in 
behandeling genomen en tellen mee voor de uitslag.

f.  Van de 4 wedstrijddagen tellen de 3 beste dagscores per 
team voor de einduitslag. 

g.  Indien een team niet aanwezig is bij de slotwedstrijd wordt 
dit team niet in de einduitslag betrokken

h.  Winnaar is het team met de meeste punten. Bij een gelijk 
aantal punten is het team winnaar die (gemiddeld) de 
laagste handicap heeft.

i.  Per wedstrijddag wordt ook een individuele eindscore 
opgesteld. Winnaar is degene met het meeste aantal 
stableford punten. Bij gelijk aantal punten is degene met 
de laagste handicap winnaar.

j.  In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet 
voorziet, resp. onduidelijkheden zijn beslist de wedstrijd-
leiding. De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend. 

k.  Voor de bedrijfsleden is deze wedstrijd qualifying.
20.  Voor aanvang van elke wedstrijddag wordt de stand tot aan dit 

moment bekend gemaakt.
21.  Na afl oop van de wedstrijd bestaat de mogelijkheid deel te 

nemen aan een gezamenlijke maaltijd. Inschrijving hiervoor 
moet op de gebruikelijke wijze per fax of e-mail worden 
aangegeven. 

22.  Aan het deelnemen aan de bedrijvencompetitie zijn voor de 
deelnemers geen andere kosten verbonden, dan die voor het 
gebruik van consumpties en maaltijden. 

23.  Indien deelnemers gebruik wensen te maken van de han-
dicar  is dit mogelijk - mits beschikbaar – onder de normale 
condities.

ProAm 
Ook dit jaar zal de ProAm in de golfweek worden georganiseerd 
en wordt gespeeld in de golfweek op woensdag 3 september 2008. 
Ditmaal gaan de opbrengsten naar een goed doel waarover we 
iedereen op een later moment zullen informeren. De organisatie 
is in handen van Bas Overwater.
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Wk Datum Tijd Wedstrijd Spelvorm # Introducés Sponsor Q

 Maart       

10 04.03.08 14.00 Nieuwjaarwedstrijd Verassing    

13 25.03.08 14.00 Vrij spelen     

 April       

14 01.04.08 14.00 Openingswedstrijd Texas Scramble 1 BV  

15 08.04.08 14.00 Vrij spelen     

16 15.04.08 14.00 Vrij spelen     

17 22.04.08 14.00 Business to Business Vossenjacht _ hcp 1 Sponsor?  

18 29.04.08 14.00 Vrij spelen (vakantie)     

 26.04.08 – 04 & 11.05.08 schoolvakantie.08 

 Mei       

19 06.05.08 14.00 Vrij spelen (vakantie)     

20 13.05.08 14.00 1e Bedrijven competitie Shotgun Stableford 1 SBMI Q

met borrelsponsor Mazars

Thekobur

21 20.05.08 14.00 Vrij spelen     

22 27.05.08 14.00 1e Bedrijvendag Shotgun FB/BB _ hcp 1 BV  

 Juni       

23 03.06.08 14.00 Vrij spelen     

24 10.06.08 14.00 2e Bedrijven competitie Shotgun Stableford 1 SBMI Q

met borrelsponsor Mazars

Thekobur

25 17.06.08 14.00 Vrij spelen     

26 24.06.08 16.00 Midzomerwedstrijd Shotgun 9 h - eten - 9h 1 BV  

 12.07.08 - 31,08.08 schoolvakantie

28.07.08 – 15.08.08 bouwvak regio midden

 Juli       

27 01.07.08 14.00 Vrij spelen     

28 08.07.08 14.00 3e Bedrijven competitie Shotgun Stableford 1 SBMI Q

met borrelsponsor Mazars

Thekobur

29 15.07.08 14.00 Vrij spelen (bouwvak)     

30 22.07.08 14.00 Vrij spelen (bouwvak)     

31 29.07.08 14.00 Vrij spelen (bouwvak)     

 Augustus       

32 05.08.08 14.00 Vrij spelen (bouwvak)     

33 12.08.08 14.00 Vrij spelen (bouwvak)     

34 19.08.08 14.00 Vrij spelen (bouwvak)     

35 26.08.08 13.30 Sponsordag Op uitnodiging BV  BV  

 September       

36 03.09 woens 14.00 Pro am in golfweek PRO AM voor goed doel  op 
inschrijving

 

37 09.09.08 14.00 Vrij spelen     

38 16.09.08 14.00 4e Bedrijven competitie Shotgun Stableford 1 SBMI Q

met borrelsponsor Mazars

Thekobur

39 23.09.08 14.00 Vrij spelen     

40 30.09.08 14.00 2e Bedrijvendag Shotgun FB/BB 1 BV  

 11.10.08 - 19.10.08  schoolvakantie

 Oktober       

41 07.10.08 14.00 Vrij spelen     

42 14.10.08 14.00 Herfstbokwedstrijd Foursome 1 Grolsch  

43 21.10.08 14.00 Vrij spelen     

44 28.10.08 14.00 Slotwedstrijd Greensome 1 sponsor  

`
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Bridge verslag  

Het is januari 2008 en er zijn drie bridgeavonden geweest op; 
19 oktober, 16 november en 21 december 2007.
Op 19 oktober was de eerste avond van het seizoen en het 
was plezierig om een aantal nieuwe deelnemers te mogen be-
groeten. Er werd gespeeld met 16 paren in 1 lijn, de winnaars 
van deze avond waren Aart en Nia Aleman met een score van 
65,48% De tweede avond was op 16 november met een op-
komst van 18 paren, er werd gespeeld in 1 lijn van 10 paren en 
1 lijn van 8 paren. De winnaars van de rode lijn waren  weder-
om Aart en Nia Aleman met een score 66,15%, in de groene 
lijn ging de prijs naar Aat en Leny de Jonge met een score van 
59,72%. De kerstdrive werd gespeeld op 21 december, de in-
schrijving voor deze avond was 22 paren er werd gespeeld met 
1 lijn van 10 paren en 1 lijn van twaalf paren. Er werd gespeeld 
met 3 spellen per tafel, zodat er voldoende tijd overbleef om de 
uitslag met steun van een aantal deelnemers te bepalen.  De 
prijzen voor deze avond, die direct na afloop konden worden 
uitgereikt , waren in de groene lijn voor de plaatsen 1-2-6 en 12 
in de rode lijn voor de plaatsen 1-2-5en 10, de uitslag was;
Groen, 1 Theo en Mea van Rossenberg , 2 Anita en Frans 
Franse, 6 Ernst Rohlfs en Henri van Adelberg  en 12 Ryan en 
Toon Visser.
Rood, 1 Dick Morks en Ed Zuydervelt, 2 Leny en Aad de Jon-
ge, 5 Katharina van Rijn en Jason van Beurden en 10 Marie 
Therese en Leontiene Smits.
Het was een volkomen verrassing dat de Kerstman zich liet ver-
tegenwoordigen door zijn zuster om de prijzen uit te reiken, 
het was te zien dat deze mensen een drukke tijd hadden, ze 
zag er wat opgeblazen uit, we willen haar nog wel bedanken 
voor de aanwezigheid. In 2008 is er bridge op 18 januari, 15 fe-
bruari en 14 maart met naar wij hopen een goede opkomst.

Gerrit van ´t Veen 

Bob stond zich eindeloos voor te bereiden 
op zijn afslag, op de 310 meter lange 18e 
hole. Hij wiebelde van het ene been op het 
andere, keek in de verte en weer naar de op-
geteede bal, kromde zijn armen en strek-
te ze weer, maar liet het clubhoofd op de 
grond rusten.

Zijn partner Fred was ongeduldig gewor-
den: “Waarom in vredesnaam doe je er zo 
lang over?”
“Mijn vrouw staat op het balkon van het 
clubhuis en kijkt in mijn richting,” legt Bob 
uit. “Ik wil een perfecte afslag maken.” Fred 
reageert daarop met: “Je hebt geen schijn 
van kans haar van hieraf te raken.”
  
Dit is niet moeders mooiste, maar golfmop-
pen zijn schaars tegenwoordig dus hiermee 
moeten we het maar doen.
 
Groeten van Marten Beels 

Grapje
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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: J.P. Bierling, 070-317 87 81
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
Regelcommissie: E. van Tilburg 070-364 95 44
Handicartconsul: E.A.Polman 070-327 38 41

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

Bij BinnenHuisCenter Dijkstra

Dynamostraat 5
2525 KB Den Haag
telefoon: 070 - 3052520
www.binnenhuiscenterdijkstra.nl

Openingstijden showroom:
Ma-Wo 09.00 - 17.30
Do 09.00 - 17.30
 19.00 - 21.00
Vr 09.00 - 17.30
Za 10.00 - 17.00

 

 

Haagweg 175
Postbus 1073
2280 CB  Rijswijk
telefoon: (070) 4138413
fax: (070) 4138456

Kerkweg 7
Postbus 84

2630 AB  Nootdorp
telefoon: (015) 3102010

fax: (015) 3100404

www.caminadanotarissen.nl

C  A  M  I  N  A  D  A   N  O  T  A  R  I  S  S  E  N  
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MAATPAK
 KOSTUUMS

OP MAAT 
GEMAAKT 

VANAF 350,- EURO

Speciaal voor de leden van de Rijswijkse Golfclub:
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart ontvangt u, bij aanschaf 

van een maatpak, de tweede pantalon VOOR DE HALVE PRIJS!

DAMES

HEREN

Pr W Alexander Promenade 13 • 2284 DH Rijswijk • 070 3941842
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