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3Van de redactie

HHet nieuwe seizoen is begonnen. De teams zijn aan het trai-
nen voor de competitie en tegen de tijd dat u dit stukje leest, 
zijn de eerste wedstrijden gespeeld. Misschien hebt u, net 
als ik, al uw best gedaan om drie kaarten in te leveren zodat 
u weer ‘echt’ mee mag spelen met wedstrijden. Begin april 
ben ik weer lekker een weekje gaan golfen in Belek Turkije, 
dat herinnert u zich misschien nog wel van mijn vorige bij-
drage. Dus met mijn handicap moet het wel goed zitten op 
dit moment. 
Even terug naar die handicap. Ik kreeg dus een kaartje zon-
der ster, dus mijn handicap is niet actief. Toch zijn mijn 
kaarten uit 2007 verwerkt en is mijn handicap met te wei-
nig kaarten aangepast. Is dat niet raar? Ik begrijp er niets van, 
want op mijn kaartje staat nu mijn playing handicap, toch? 
We zijn een raar volk. We zijn dol op regels, want als er geen 
regels zijn, dan maken we ze zelf, of we scherpen regels van 

anderen aan, om maar duidelijk tot 
uitdrukking te brengen dat we een 
eigen identiteit hebben. Rare jon-
gens, die Hollanders! Woonde ik 
maar in de Verenigde Staten of in 
het Verenigd Koninkrijk, dan was 
niet je handicap het gesprek van de 
dag, maar die schitterende afslag op 
hole 12, met een landing vlak naast 
de vlag, of die schitterende put over 
wel negen meter op hole 7, waar-
door je nog net een punt wist te 

scoren en dat na die vreselijk goede afslag die helaas net iets 
aan afstand tekort kwam om de overkant van de sloot te ha-
len…….. Daar gaat het toch om bij dit spelletje?
Iets anders. Valt het u op? Het was door de redactrice van de 
wedstrijdagenda al aangegeven in het vorige nummer. Een 
nieuwe lay-out, een nieuw jasje, ruimte voor aantekenin-
gen? Goed hè! We hadden nog veel meer in petto, maar er 
is gekozen voor een realistische oplossing, binnen het bud-
get. Was dat nu allemaal wel nodig, zullen sommigen zich 
afvragen. Persoonlijk vind ik dat stilstand gelijk is aan ach-
teruit gang. Ja dus, want je moet mee met je tijd, je moet at-
tractief blijven, je moet mensen blijven boeien en uitdagen! 
Om even terug te komen op de wedstrijdagenda, naast de 
immense hoeveelheid werk om alle evenementen, wedstrij-
den en wat al niet meer zij, was ook de hele administratie-
ve rompslomp eromheen deze keer een hele uitdaging. Het 
past, dunkt me, om op deze plaats Gaby van drukkerij Tel-
star BV hartelijk te danken voor de inspanningen om vol-
doende adverteerders te interesseren om de kosten voor de 
vereniging enigszins dragelijk te maken. Ik zou in gebreke 
blijven als ik na zou laten onze manager, Bas, hier te ver-

melden. In de besprekingen rondom het vorm geven van de 
wedstrijdagenda heeft hij ruim de tijd genomen om Caroli-
ne, Gaby en mij in te informeren. Last but not least ook een 
bijzonder woord van dank aan de adverteerders, zowel van 
de GreenVliet als die van de wedstrijdagenda. Een vereni-
gingsclub als de Rijswijkse kan niet zonder jullie bijdrage! 
Dank dus! En, laat ik daar eerlijk over zijn, u heeft uw geld 
goed besteed. De GV en de wedstrijdagenda hebben uitstra-
ling die past bij de Rijswijkse en ligt behalve bij de leden 
ook nog eens op de leestafels van 72 andere golfclubs! Het 
is maar dat u het weet! Ik hoop oprecht dat de adverteerders 
van nu ons voorlopig blijven steunen en dat nieuwe geïnte-
resseerde adverteerders de weg naar Gaby weten te vinden 
(tip: zie colofon of kijk op de website www.rgc.nl)!

Ben Teunissen
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4 Van het bestuur

D

Het seizoen 2008 is begonnen. 
Ondanks de ‘witte Pasen’ die wij 
dit jaar mochten beleven konden 
de eerste competitiewedstrijden 
worden gespeeld en waren onze 
ontvangende teams en de  horeca 
geheel voorbereid op het gastheer-
schap. 
Wij hopen dat de rest van het sei-
zoen een klimatologisch minder 
wispelturig verloop krijgt dan het-
geen wij tot nu toe dit jaar hebben 
mogen beleven. 

De nieuwe wedstrijdagenda verdient 
het predicaat ‘agenda’ meer dan ooit en 
mag samen met het nieuwe regelboekje 
van de NGF in geen enkele tas meer 
ontbreken. De wedstrijdcommissie 
heeft weer een aantrekkelijk program-
ma voor u samengesteld en op 
overzichtelijke wijze gebundeld, zodat 
het eigenlijk niet meer hoeft voor te 
komen dat er volgend jaar nog leden 
rondlopen die geen handicap ‘met ster’ 
hebben.

Het bestuur heeft zich in de afgelopen 
maanden vooral bezig gehouden met 
de verdere uitwerking van de nieuw-
bouwplannen en de financiële, 
contractuele en juridische aspecten die 
daarin meespelen. De contacten met 
de gemeente Rijswijk zijn zeer positief 
geweest en intensiever dan ooit. Er 
staan in dit verband nogal wat punten 
die afgehandeld en ‘gezekerd’ moeten 
worden, zoals de kadastrale registratie 
van de huidige erfpachtsituatie, de 
beoogde wijzigingen zoals de verkoop 
van de boerderij, de nieuwbouw, de 
sloop van het oude clubhuis, de 
toekomst van de groene bufferzone 
tussen Uzimet en hole 9 en niet in de 
laatste plaats de gezamenlijke 
afhandeling van de schade die is 
ontstaan door de aanleg van de 
afvalwaterkoppelleiding Ypenburg - 
Harnaschpolder. 

De nieuwbouwplannen zijn zo goed als 
gereed en de bouwaanvraag ligt klaar 

om ingediend te worden. Afhankelijk 
van de mate waarin in de aan de ALV 
toegezegde randvoorwaarden voor 
nieuwbouw kan worden voorzien, zal 
een en ander uiterlijk kort na de ALV 
van 16 juni a.s. van start kunnen gaan.

Vernieuwde wetgeving op het gebied 
van de jaarverslaggeving en de 
informatie- en zorgplicht rond 
pensioenen die bij de werkgever is 
neergelegd, hebben geleid tot een 
aantal studies waarvan de resultaten 
gedurende 2008 met prioriteit 
geïmplementeerd zullen worden. 

Ons personeelsbestand is de afgelopen 
maanden gestaag toegenomen en 
onderhevig aan enkele wisselingen van 
de wacht. De horeca staf is verder 
uitgebreid teneinde 7 dagen per week 
voor u klaar te staan. In de horeca 
bijdrage wordt u hierover nader 
geïnformeerd.
Per 1 maart jl. is Astrid Mignot in dienst 
getreden als part time Caddiemaster. Zij 
neemt de plaats in van Inge Hersevoort.
Henk Welner heeft te kennen gegeven 
zijn dienstverband per 1 juni a.s. te 
willen beëindigen. Er zijn inmiddels 
gesprekken geweest met een mogelijke 
opvolger voor Henk. Tegen de tijd dat 
het vertrek van Henk aanstaande is 
komen wij hier uiteraard op terug.

Vergeet u vooral de komende 
hoogtepunten in ons clubleven niet, 
zoals de Koninginnedag wedstrijd, de 
Rijswijkse Jeugd Open op Hemelvaarts-
dag, de Handicartwedstrijd op Tweede 
Pinksterdag, de start van de Vossenjacht 
serie op 13 mei, de zomeravondcompe-
titie, Ajoen Ajoen, de Vlietrandtrofee 
(dit jaar op Leeuwenbergh), de 
Golfweek, enz.. Te veel om op te 
noemen.
Het bestuur wenst u een mooi voorjaar 
met goede competitieresultaten en een 
voortdurende verbetering van uw 
handicap toe.

Roel Jense

Van het management

Het seizoen is aangebroken. 
Niet dat het weer altijd mee zit, 
maar voor velen kriebelt het al 
behoorlijk. Wellicht dat u ook 
graag met een kennis de baan 
in wil. Soms is het mogelijk zo 
iemand te introduceren. Wat 
zijn de spelregels?

•  Een lid mag maximaal  
10 keer per jaar iemand 
introduceren, met een 
maximum van twee 
personen per keer. 

•  Een persoon mag maximaal 
5 keer per jaar voor het 
introductietarief spelen.

De hoogte van het introductie-
tarief is afhankelijk van het 
aantal holes en het tijdstip. 
Vrijdagmiddag om 13:00 uur 
gaat het weekendtarief in. Voor 
9 holes € 20, voor 18 holes  
€ 30. De gewone tarieven zijn 
€ 15 (9 holes) en € 25 (18 
holes). Het wintergreentarief is 
nog wat lager. 

Mocht u het idee krijgen om 
met deze informatie samen met 
andere leden iets te organise-
ren, dan is het nuttig om nog 
even verder te lezen. Leden 
mogen namelijk niet iets 
organiseren voor meer dan drie 
flights.

Bas Overwater

Introductie-
regels voor 
2008



5Van het management

Keuken
In februari hebben wij de keuken grondig onder handen ge-
nomen, dit is nu helemaal afgerond en we zijn er klaar voor 
om u te ontvangen. Zowel het lunchmenu als het dinermenu 
zijn volledig in gebruik en er is een geheel nieuwe wijnkaart. 

Het zomerseizoen is weer begonnen, hopelijk zal het weer dit 
ook binnen aanzienlijke tijd laten zien, waardoor het ook de 
moeite loont om het clubhuis tot later open te houden. 
Op normale dagen is de keuken vanaf 1 april van maandag 
tot en met zondag geopend van 12.00 uur tot en met 21.30 
uur. Tot 1 april kunt u van 12.00 tot 20.00 uur bestellingen 
plaatsen voor de keuken. Tijdens de ochtend uren zullen de 
barmedewerkers zo goed mogelijk proberen aan uw wensen 
te voldoen. 

Pin
Het is weer mogelijk om te pinnen in het Clubhuis. Na twee 
en een halve maand van ongenoegen en wachten is het de 
banken en betaalmaatschappij gelukt om ons weer aan te 
sluiten op hun netwerk. U kunt dus weer pinnen. 

Compensatie prijsverhoging 
Het is u niet ontgaan dat de prijzen van de verschillende con-
sumpties licht omhoog zijn gegaan en sommige prijzen iets 
omlaag. Voornamelijk bij de gerechten zijn er verschillende 
artikelen in prijs gedaald. Om ervoor te zorgen dat er voor u 
uitsluitend positieve wijzigingen zijn ontvangt u 10 euro extra 
op uw rekening bij een storting van 100 euro. Dit geldt als:

-  U lid bent van de Rijswijkse Golf Club.
-  Uw saldo positief is, of € 0,00
-  U naast een uitdraai van de kassa geen losse factuur wenst 

te ontvangen

Betalen in het Clubhuis
In het verleden schijnt het wel eens voorgekomen te zijn dat 
er verkeerde bedragen geboekt zijn op de verkeerde rekening. 
Om dit soort ongewenste zaken te voorkomen kunt u op de 
volgende twee manieren uw consumpties afrekenen. 

1  Op uw rekening boeken door middel van het afgeven van 
uw NGF pas. De NGF pas gaat door de computer en 
deze is gelinkt aan uw naam. Op deze manier kan er geen 
verkeerde naam in het spel zijn. 

2  Heeft u de NGF pas niet bij u, of wenst u deze niet af te 
geven, geef dan uw naam door aan de medewerker die u 
bedient en rekent u uw bon af voordat u weggaat. Staat 

u geregistreerd in het systeem en heeft u de NGF kaart 
niet afgegeven dan dient u uw bon af te tekenen, zodat 
hiermee een mogelijke fout traceerbaar is.

Nieuwe Medewerkers
Zoals is aangegeven in de vorige editie van de Greenvliet 
is het oude vaste team gebleven en wordt deze aangevuld 
door Nils, Sanne, Andrea, Mauro en overigen. Het is alleen 
zo dat ook Andrea de Vries alweer verder heeft gekeken en 
haar vleugels nu uitslaat bij Basics in Rotterdam. Wij zullen 
Andrea dus niet zo vaak meer achter de bar zien. 
Er is ook weer een nieuwe jongen bijgekomen, namelijk 
Nathan Pinto, hij begint 1 april voor minimaal drie maanden 
en zal ook achter de bar staan om u te helpen. 

Het Livar kloostervarken (www.livar.nl)
Er is weer varkensvlees dat smaak heeft. Dat vlees komt van 
de Livar kloostervarkens. Deze speciale varkens hebben het 
voorrecht rond te mogen scharrelen in de kloostertuinen van 
Abdij Lilbosch in Echt.

In de landelijke, bosrijke omgeving van het eeuwenoude 
klooster hebben zij het allerminst slecht. De bontgekleurde 
varkens leven in de frisse buitenlucht en kunnen naar harte-
lust wroeten en rollen in de modder. De varkens worden hier 
met liefde verzorgd door de monniken. Hun maaltijd bestaat 
uit vers geteelde Limburgse granen. En dat proef je! 
Het Livarvlees is doorregen met vet. Vet is de smaakdrager 
van vlees en geeft het Livarvlees een sterke, aangename 
en natuurlijke smaak. Bovendien kent het bij de bereiding 
nauwelijks gewichtsverlies (normaal varkensvlees verliest al 
gauw een kwart aan gewicht, Livarvlees slechts acht procent), 
waardoor het vlees zeer mals en sappig blijft. De klooster-
varkens van Livar doen zeer zeker niet onder voor de beste 
scharrelvarkens uit Spanje of Italië. Livarvlees is authentiek, 
ambachtelijk en eerlijk! 

Hans Mulder

Van de Horeca Manager

De horeca is nog op zoek naar enthousiaste mede-
werkers voor de bediening. Is dit iets voor u of kent 
u mensen die goed in ons team zouden passen, stuur 
dan een reactie naar: horeca@rijswijksegolf.nl of kom 
langs in het clubhuis. Alvast hartelijk bedankt.



Wilt u zelf heel eenvoudig uw eigen fotoboeken, wenskaarten, 

posters, agenda’s en canvasdoeken maken? Dat is achter de 

computer in een oogwenk gebeurd. Het enige wat u hoeft 

te doen is een softwareprogrammaatje downloaden op 

www.jouwfotoboeken.nl. En dan wijst het zich vanzelf. U kiest 

het formaat, selecteert de foto’s die u wilt gebruiken en drukt 

op ‘verzend’. Na 5 werkdagen krijgt u uw bestelling dan in 

de bus. Gemakkelijker kan het niet.

Leuk als cadeau, leuk voor uzelf
Heeft u al bedacht wie u daar een plezier mee kunt doen? 

Een fotoboek van de 50-jarige bruiloft van opa en oma. Een 

agenda voor uzelf met de leukste foto’s van de vakantie. Wens-

kaarten met gekke foto’s van de kinderen. Die schitterende 

foto van de hond op posterformaat of op een canvasdoek... 

U doet uzelf er een plezier mee, maar ook anderen. De mogelijk-

heden zijn eindeloos.

Kijk op www.jouwfotoboeken.nl

Maak 1-2-3 je eigen
fotoboeken, wenskaarten, posters, 

agenda’s en canvasdoeken!

1 Software downloaden op 

www.jouwfotoboeken.nl

2 Foto’s toevoegen

3 Versturen en... klaar is Kees!

Fotoboeken
3

Met een fotoboek van Telstar Personal 
Printing bewaart u voortaan uw mooiste 
herinneringen in een echt boek. Fotoboek XL

Formaat: 30 x 40 cm.
Omslagen: blauw en rood

Fotoboek Pro
Formaat: 30 x 40 cm.
Omslagen: zwart, rood en blauw
Afgewerkt met aluminium hoekjes
Binnenzijde glans gelamineerd.

Fotoboek Pocket
Formaat: 21 x 15 cm.
Omslagen: bruin, parel-wit, zwart, 
aluminium, bordeaux rood

Fotoboek De Luxe
Formaat: 30 x 30 cm.

Omslagen: zwart linnen
en aluminium

Fotoboek
Formaat: A4, liggend

Omslagen: Bruin, parel-wit, zwart, 
aluminium, bordeaux rood. 

met of zonder venster.

V.a. 

24,95

nú: 

18,95

V.a. 

32,95

V.a. 

16,95164,95

20 pagina’s 
van 
23,95



7Damescommissie

E
Eind maart zouden we onze eerste wed-
strijd weer hebben, maar de baan was 
gesloten i.v.m. de winterse buien. De 
lunch was prima verzorgd en de prijzen 
voor de runnerscore werden uitgereikt 
aan Loes van Doorn en Cock v.d. Valk.
De beste bruto score was voor Monique 
Cupido met 67 slagen en daarna volg-
den Loes van Doorn en Sandra Kara-
gantcheff met 69 slagen. De volledige 
uitslag kun je elders in dit blad vinden. 
In februari hadden we een koffieoch-
tend met taart.

De volledige wedstrijdagenda staat wat de dinsdagen betreft 
op de wedsite. We zullen regelmatig starten van 4 holes. In de 
wedstrijdagenda staat dan shotgun, maar in de startlijst, zie je 

wanneer je van welke hole moet starten.
Er moet wel van te voren worden inge-
schreven en wel graag vóór zaterdag. Je 
kunt je tot maandagochtend uitschrijven 
als je echt niet kunt komen. We maken de 
startlijst pas na 10 uur maandag.  De start-
lijst is dan na 3 uur ’s middags te vinden 
op de website in de wedstrijdkalender.

Dinsdag 29 april is er weer een lunch 
met prijsuitreiking. We spelen dan een 
wedstrijd met de oranjebal i.v.m. de ko-
mende Koninginnedag. Kleed je dus in 

veel oranje, rood, wit en blauw! Via de mail houden we alle 
dames, die dat graag willen op de hoogte van wat er gebeurt op 
dinsdag. Wil je ook op die verzendlijst en krijg je nu nog geen 
bericht, laat het dan weten op dames@rijswijksegolf.nl.

Verslag dames februari en maart 2008

D

Bij het verschijnen van dit nummer zullen alle winter-
perikelen wel voorbij zijn en genieten we van een nieu-
we lente en kijken we uit naar een mooie zomer. Maar 
voor we ons geheel en al richten op het komende sei-
zoen nog een laatste blik op de achter ons liggende 
winterperiode.

De meesten van ons zullen in hun werkzame leven weleens 
de gevolgen van de Wet van Murphy ondervonden hebben, 
schreef Ies van Geest vijf jaar geleden. 
Maar ook bij de Herendag kan deze wet zich doen gelden, o.a. 
met de invoering van de runnerscore op internet. Er was/is een 
probleem met de invoering van nieuwe leden. Wij hopen dat 
de Automatisering Commissie een oplossing vindt voor de vol-
gende winter competitie. 
Op woensdag 19 maart werd de laatste wedstrijd van het win-
terprogramma gespeeld.

De sterk verbeterde conditie van de baan en het overwegend 
milde winterweer zorgden ervoor dat het speelschema zonder 
problemen kon worden afgewerkt.
De uitslagen van de matchplay en runnerscore vind u elders in 
dit nummer.

De Lente Trofee
Een logisch gevolg op de wintercompetitie is natuurlijk de eer-
ste strokeplay-wedstrijd.
De openingswedstrijd op 26 maart om de Lente Trofee kon dit 
jaar niet plaats vinden. 
De boosdoener was het weer. Geen prachtig lenteweer maar 
gewoon miserabel winter weer. Sacha Karagantcheff kon zijn 
trofee niet verdedigen, maar ook niet verliezen.
Welke speler gaat de uitdaging aannemen in 2009 ?

José LEVY

Herencommissie

Afsluiting Winterprogramma
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Na een paar gesprekken met competitiecoördinator Ruud 
leek het mij leuk en zinvol om iets voor onze Jeugd 1 vrien-
den te doen, iets waar ze wat aan kunnen hebben in zowel 
golf als het gewone leven. Zodoende kwamen we bij mijn 
vroegere buurman Henk de Gier uit. 

Henk is paragnost en magnetiseur en begeleidt topsporters 
en BN’ers om met druk en motivatie om te gaan. 

Wij zijn met z’n allen bij hem geweest (Jesper, Remy, Floris, 
Jurgen, Ruud en ik) en de jongens hebben wat leuke dialo-
gen met hem besproken. 
Jeugd 1, ik hoop dat het een avond van waarde voor jullie was 
en dat het meehelpt op jullie quest naar het kampioenschap. 
 
Succes!
Oscar Lucas Pronk

Jeugd 1 in dialoog

Woensdag 23 april a.s. begint de zomeravondcompe-
titie. Aanvankelijk zal deze competitie worden geleid 
door Annelies Bremer, zij volgt hiermee Peter Ringnal-
da op die het jarenlang met zeer veel succes heeft ge-
leid. Helaas is Annelies wegens omstandigheden voor-
lopig niet in de gelegenheid om de organisatie op zich 
te nemen. We hebben nu voor een tijdelijke oplossing 
gekozen. Uiteraard is de tijd van 17.00 uur tot 19.00 
uur wel hiervoor gereserveerd. 

U kunt 9 of 18 holes lopen, zonder competitie ele-
ment. Dit betekent dat u ook geen inleggeld hoeft te 
betalen. Het is mogelijk om een Q kaart samen met 
een marker te lopen. Deze kaart na afloop van het 

rondje golf graag zelf invoeren in de computer in de 
gang.

Mocht iemand het leuk vinden om de organisatie van 
de zomeravondcompetitie op zich te willen nemen, 
dan kunt u een mailtje sturen naar wedstrijd@rijswijks-
egolf.nl !!
Na afloop kunt u altijd een hapje op de club blijven 
eten.
We hopen dat u na afloop van een drukke werkdag 
toch op de “zomer”woensdagavond blijft komen om 
een rondje ontspannen te golfen.

Caroline van der Sluys

Zomeravondcompetitie

Foto vlnr: Floris, Oscar, Jurgen, Henk de Gier, Remy en Jesper
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Door een misverstand in de uitnodigingsbrief was 
een groot aantal nieuwe leden vroeg aanwezig en 
moesten sommigen vrij lang wachten voordat ze 
konden starten, namens wedstrijdcommissie onze 
excuses daarvoor. Maar zoals de sportgoeroe Johan 
Cruijff het zo treffend heeft uitgedrukt: elk nadeel 
heeft zijn voordeel, want de meesten hadden nu 
rustig de tijd om in te slaan of het juiste putt-ge-
voel te krijgen. 
Bij de kennismakingswedstrijd gaan nieuwe leden 
en leden die in 2007 hun GVB of handicap heb-
ben gehaald in flights van 3 samen met een lid van 
een commissie of  bestuur voor een negen holes 
wedstrijd de baan in.

Het weer was prima, windstil en zelfs het zonnetje 
kwam er door, ideale omstandigheden dus. Twee 
nieuwe leden, beiden spelend van handicap 36 
eindigden met dezelfde score: 19 stableford pun-
ten, dus werd er gekeken naar de beste score over 
de laatste 6 holes. De winnaar van de kennisma-
kingswedstrijd 2008 is uiteindelijk Rudolf van Har-
melen geworden, Rob Nout werd tweede. Joke van 
Duijn was met 19 stableford punten de winnares 
bij de begeleidende commissie- en bestuursleden.
Als u dit leest, is het wedstrijdseizoen begonnen! 
Via de website, de computerterminal of het wed-
strijdinschrijfboek in de gang van het clubhuis 
kunt u zich inschrijven voor de wedstrijden.

We wensen iedereen een goed golfseizoen toe!

Namens de wedstrijdcommissie,
Hanneke Arnoldus

Kennismakingswedstrijd 2008
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De golfweek van 2008 is van zaterdag 30 augustus 
t/m zaterdag 7 september 2008. Deze data zijn 
vastgesteld door het bestuur van de RGC. 

Het programma is hetzelfde gebleven als in 2007, behalve 
dat de Hazencup op maandag nu in 2 gedeelten zal worden 
gespeeld, namelijk met één start om 10:30 uur op alle holes. 
Iedereen speelt dan 9 holes tot 13:00 uur. Dan  wordt er  af-
geblazen om gezamenlijk te gaan lunchen. Na ca. 1 uur 
gaat iedereen naar de hole waar men was gestopt om  het 2e 
deel van de wedstrijd te spelen. We gaan er vanuit dat ieder-
een na 2,5  uur zeker 9 holes heeft gespeeld en dan is het 
goed om even uit te rusten. 

De spelsoort texas scramble tweebal heeft in zich dat men er 
lang over doet en we denken dat een pauze goed zal doen.  
Na de wedstrijd is de prijsuitreiking, waarschijnlijk rond 
17:30 uur.

Alle andere dagen wordt er om 13:00 uur gestart op alle 
holes met prijsuitreiking tussen  18:30 en 19:00 uur. 
Voor iedere dag behalve de vrijdag kunnen introducés wor-
den uitgenodigd.

Het programma is nu als volgt: 
-  zaterdag 30 augustus Kraeyenburghbeker  

 FBBB stableford
-  maandag 2 september Hazencup texas scramble 2-bal
-  dinsdag 3 september Ladies Friendship,  

 chapman greensome.  
 RGC dame vraagt heer

-  donderdag 5 september GreenVliet trofee,  
 chapman greensome,  
 RGC heer vraagt dame

-  vrijdag 6 september AM-AM  alleen voor leden,  
 individueel inschrijven.  
 Het golfweekcomité deelt in.

-  zaterdag 7 september Ganzentrofee, FBBB stableford.

In de volgende GreenVliet zult u de flyer en een aanmel-
dingsformulier aantreffen. De sluitingsdatum voor de in-
schrijvingen zal 4 augustus zijn. Op 10 augustus zullen de 
deelnemerslijsten en de reservelijsten bekend worden ge-
maakt Wij hopen  u weer in grote getale op de baan te zien 
tijdens de golfweek 2008! Diana Looms en Sandra Kara-
gantcheff zullen ons dit jaar helpen bij alle werkzaamheden.

Het  golfweekcomité: Ed Klingens, Monique Cupido -Westrik, 
Ed Tumbuanen, Henriëtte Hens-Versteegh

Golfweek 2008
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Bridge seizoen 2007 – 2008
Terugkijkend op het seizoen was de 
opkomst matig. Wat de oorzaak is, 
dat weet ik niet. Het kan zijn dat de 
data ongunstig waren of mogelijk het 
slechte weer waardoor veel mensen 
niet op de club kwamen. Uit de reac-
ties die ik heb gekregen van de trouwe 
deelnemers kon ik opmaken dat met 
veel plezier is gespeeld. 

Op 14 maart hebben we de laatste drive 
gespeeld met 18 paren. Er was voor elk 
oneven paar twee flessen wijn en met dank 
aan Basel Koolschijn waren er voor de 
even paren golfballen of speelkaarten als 
troostprijs. We speelden deze avond met 
drie spellen per tafel zodat er voldoende tijd 

was om de uitslag te bepalen. Veel dank aan 
de rekenaars en in het bijzonder aan Arthur 
Bartels. Ik ga dus het komende seizoen door 
en er wordt weer gespeeld op elke derde 
vrijdag van de maanden oktober 2008 tot 
en met maart 2009.

De inschrijflijst hangt medio september op 
het bord en er is dan de mogelijkheid om 
via een email aan mij om in te schrijven. 
Tenslotte wil ik alle deelnemers bedanken 
voor de attentie die ik mocht ontvangen en 
ik hoop u allen na een mooie en plezierige 
golfzomer weer terug te zien aan de bridge-
tafel.

Gerrit van ’t Veen

Uitslag bridge 14 maart 2008

1 Aad – Leny de Jonge 66,67%
2 Ria van der Linden – Jan van den Ende 61,11%
3 Ernst Rohlfs – Henri van Adelberg 56,60%
4 An – Koos Koot 55,90%
5 Katharina van Rijn – Frederike Roeleven 54,51%
6/7 Henny Dormits – Jason van Beurden 53,82%
6/7 Arthur Bartels – Ton van Delden 53,82%
8 Fem Wiener – Joke van ´t Veen 52,78%
9 Boudewijn – Ria van Lamoen 52,08%
10 Aina Rohlfs – Bea van Adelberg 47,92%
11/12 Mea – Theo van Rossenberg 46,88%
11/12 Nel Bosch – Ellen Visschers 46,88%
13 Ans de Graaf – Leontine Janssen 46,53%
14 Jan – Ton Hiddes 45,83%
15 Jaap van Rijn – Gerrit van ´t Veen 43,40%
16 Dick Morks – Bous de Jong 42,71%
17 Joke van Duijn – Wenda ter Horst. 36,46%
18 Marie Therese – Leontine Smits 32,64,%
  

De winnaars gefeliciteerd, en voor de laatsten houd moed, volgende keer is alles weer anders. 
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Op maandag 12 mei a.s., Tweede Pinksterdag,  
organiseert de Evenementen- commissie de jaarlijkse  
Handicart clubwedstrijd. De wedstrijd is non-qualify-
ing en staat open voor alle clubleden, ongeacht of 
men donateur is of niet. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 (of meer) per deelnemer;  
dit bedrag komt geheel ten goede aan de Stichting Handicart. 
Gevraagd wordt dat de deelnemers als team inschrijven. De 
vorm van de wedstrijd is greensome; de winnende flight ont-
vangt een uitnodiging om als team deel te nemen aan de regio-
finale; deze wordt op woensdag 24 september a.s. gehouden op 
GC Rozenstein.  Hierbij geldt tevens de eis dat men donateur 
is van de Stichting Vrienden van Handicart (of is geworden na 
de club- wedstrijd !) en dat men een NGF handicap heeft. 
De winnaars van de regiofinales doen mee aan de landelijke  
finale; deze wordt op donderdag 16 oktober a.s. gespeeld op 
GC Anderstein.

Sponsors voor deze wedstrijd zijn van harte welkom; daardoor 
kunnen meer prijzen worden uitgereikt. Zij kunnen zich  
opgeven bij Liesbeth Polman, de clubconsul van RGC. 

Met deze wedstrijd willen wij de aandacht vestigen op de 
Stichting Handicart die als doelstelling heeft tijdelijk of  
permanent mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel 
te blijven beoefenen. De Stichting werd in 1986 opgericht. 
Nu, twee en twintig jaar later, maken dankzij de onmisbare 
steun van 26.500 donateurs ruim 12.000 mindervalide golfers 
met een gebruikerskaart voor een handicart dankbaar gebruik 
van de diensten van de Stichting. 
Dankzij donaties aan de Stichting Vrienden van Handicart 
zijn er nu ca. 459 handicarts geplaatst bij ca. 128 golfclubs. 
Donateurs maken met hun jaarlijkse donatie van gemiddeld  
€ 20.- de verdere groei van het aantal handicarts mogelijk.  
De Rijswijkse GC beschikt momenteel over zes handicarts.
Echter, handicarts moeten ook worden onderhouden en dat 

kost geld, veel geld, terwijl tegelijkertijd moet worden geïnves-
teerd in tijdige vervanging. Daarom zijn de bijdragen van de 
donateurs van het allergrootste belang en zijn nieuwe dona-
teurs van harte welkom. Uw steun blijft nodig!

Tegenover het bulletinbord in de gang van ons clubgebouw 
ligt de folder “Keep golfers rolling!”; hieraan is een antwoord-
kaart toegevoegd waarmee u zich kunt aanmelden als dona-
teur van de Stichting Vrienden van Handicart. 
Van harte hopen wij velen van u te mogen begroeten op  
maandag 12 mei a.s.

Namens de Handicartcommissie, 

Liesbeth Polman, clubconsul

Handicart clubwedstrijd, Maandag 12 mei

Donderdag 28 februari was de [bijna] jaarlijkse schrikkelwed-
strijd met een shot-gun start. Op deze windstille dag speelden 
42 deelnemers, begeleid door een zwak zonnetje, de schrikkel-
wedstrijd. Schrikkelen [schrikkelde, heeft geschrikkeld] betekent 
volgens van Dale: overslaan of nalaten, verzuimen. Geen van 
de deelnemers zou een hole willen overslaan [of misschien als 
een Mulligan?], laat staan verzuimen. De dames vertrokken met 
7 slagen extra als bonus, maar dan wel van geel. De heren le-
verden met groot genoegen 7 slagen in en vertrokken van rood. 

Misschien dat we toch eens een andere vorm moeten gaan zoe-
ken voor deze schrikkelwedstrijd: in de einduitslag was de winst 
voor de heren met een gemiddelde van 26,8 Stableford punten, 
de dames kwamen helaas niet hoger dan een gemiddelde van 22 
Stableford punten. Na afloop was er voor iedereen een drank-
je, roggebrood met spek en erwtensoep. Dit was prima verzorgd 
door onze nieuwe horecamanager Hans Mulder.

Seniorencommissie

Seniorencommissie
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4 jaar geleden startte er een dames 2 team van de 
Rijswijkse in de dinsdag-competitie. Een gelegenheids-
team, dat al snel uitgroeide tot een hecht dames-
team die met een grote dosis plezier, enthousiasme en 
vooral veel Belgische bonbons de competitie doorliep. 
Prestaties waren er ook om trots op te zijn: het eer-
ste jaar werden we 2e en het jaar erop zelfs kampioen. 
Toen kwam het eerste afscheid: Karin volgde manlief 
naar Dubaï. Op gepaste wijze werd Karin “uitgegeten” 
en ter tafel werd afgesproken dat wij haar in Dubaï 
wel eens op zouden zoeken. En zo geschiedde……

Op 6 maart was het dan eindelijk zover…na 421 nachten aftel-
len begon de reis naar Dubaï. Golfspullen heel praktisch ge-
pakt in 2 golfbags en “mooi weer kleren” mee: de vooruitzich-
ten waren tussen de 22 en 25 graden en een strakblauw lucht! 
In Milaan de tussenstop, alwaar een slappe pizza (waarvoor 
volgens Fieke het predikaat pannekoek nog een overwaarde-
ring was) werd genuttigd. Met een volle buik het vliegtuig in 

om in de nacht naar Dubaï te vliegen. De slaappillen deden 
hun werk voortreffelijk: we hebben Hélène vanaf de start niet 
meer gehoord. De anderen maakten korte of wat langere ha-
zeslaapjes of sliepen niet (zoals ondergetekende).
In Dubaï aangekomen moesten er wat alcoholische versna-
peringen worden ingeslagen om de week mee door te komen 
(in Dubaï zijn deze nl. nauwelijks te krijgen). Gewapend met 
rood en wit en de eerste dirhams (hoe zat het ook al weer met 
dat rekensommetje???) zochten we onze gastvrouw op, die ons 
vol verwachting op stond te wachten.
De eerste kennismaking met Dubaï was de rit naar ons “huis” 
voor de week: we logeerden allemaal bij Karin en Jules (die 
de damesinvasie ontvluchtte met afspraken in Nederland). De 
eerste indruk van Dubaï was “hijskranen” , honderden dicht 
op elkaar. Rijdend op een 5 baansweg tussen de bouwputten in 
vertelde Karin dat de sjeik wel heeft aangegeven dat er in 2009 
niet gebouwd mag worden. Een ambitieuze taakstelling voor 
de projectontwikkelaars aldaar, als je ziet wat er dan nog alle-
maal gereed moet komen. Eenmaal thuis een lekker kopje kof-

Dames 2 in Dubaï, een reisverslag
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fie en broodjes in de tuin, omgeven door bougainville in vele 
kleuren…..we waren in een paradijs…. Onze Karin ontving de 
oerhollandse koe uit de cow parade, mét tulpen. Daarna met 
“Ollie tours” de eerste rondrit door Dubaï. Wat een stad! Lun-
chen op de Montgomerie golfclub. Daar kom je binnen over 
de rode loper en kan je als lid in niet heel vervelende auto’s 
van de club worden rondgereden (BMW, Bentley, you name 
it). Vanaf het terras zagen we een prachtig stuk van de golfbaan 
en het begon –ondanks de reis die we in de benen hadden -  al 
wat te kriebelen. Naast de gebouwen zijn ook de sandwiches 
hoger dan in Nederland (en met patat), dus de lunch was voor 
de meesten gelijk diner. Voldaan doorgereden naar een andere 
mooie golfbaan, de Creek. Opnieuw keken we onze ogen uit, 
dit keer met name in de shop. Het terras met mooi uitzicht op 
de Creek was ons niet gegund, dus besloten we huiswaarts te 
gaan. Vechtend tegen de opkomende slaap reden we het laat-
ste stukje. Het boerenbrigde zorgde ervoor dat de ogen nog 
even open bleven en de nacht niet te vroeg werd ingezet.
Zaterdag stond de woestijn op het programma. De eerste ka-

meel (of nee, dromedaris) werd gespot en daarna zagen we een 
poosje niets anders. In de verte de races, van dichtbij zij die 
waren uitgeraced. Ollie tours bracht ons tot in de woestijn, al-
waar wij een heerlijke lunch met plaatselijke gerechten kregen 
voorgeschoteld. Wel op een matje, want de hitte van het zand 
was met de blote voet niet te verdragen. Uniek, zo picknicken 
met in verste omtrek niets dan zand en een enkele dromedaris. 
Terug naar de bewoonde wereld en nog een bezoekje aan een 
van de grotere mall’s: Ibu Bhatuta. Daar haalden we ons hart 
op in alle mooie winkels ( ook hierin speciale golfwinkels!) en 
deden we ons tegoed aan een (ijs)koffie of milkshake (de lek-
kerste caramelmilkshake ooit…). Moe van alle indrukken werd 
’s avonds nog snel een heerlijke pasta in elkaar gedraaid en 
weer aan de boerenbridge.
Zondag (daar is dat maandag) de eerste golfdag op de Emira-
tes, de Majiis (dat is dezelfde baan die ze op de Dubaï-classic 
lopen). Bij het betreden van de baan, die midden in Dubaï 
ligt, werden we wel een beetje stil (en dat zegt wat voor ons ge-
zelschap). We werden overvallen door de luxe uitstraling van 

Dames 2 in Dubaï, een reisverslag
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in eerste instantie het clubhuis en de faciliteiten daarin. Aan 
de muur foto’s van “de groten” die de Dubaï-classic hebben ge-
wonnen. Tjeetje….die baan lopen wij straks ook…..Inmiddels 
waren de beide vriendinnen van Karin gearriveerd: Karin en 
Chiro (een afkorting van een ingewikkelde Japanse voornaam). 
In twee flights gingen we over de baan. Het werd 5,5 uur ge-
nieten. Tussen de wolkenkrabbers, een baan in puike conditie 
en ideale weersomstandigheden (25 graden , strakblauw) een 
rondje golf in Dubaï, dat is toch een droom!!! De scores waren 
zeer wisselend, maar ja…..wie let daar nu op bij zo’n ervaring. 
Nog even nagenieten met een drankje en pinda’s in het club-
huis en op naar huis, waar nog lang werd gesproken over onze 
golfervaringen…
Maandag, de dag van de High tea in de Burj al Arab. We had-
den de Burj al verschillende keren van verre gezien en waren 
erg benieuwd naar de “binnenkant” van dit zeven (!!!) ster-
ren hotel. ’s Morgens eerst naar de soeks, de overdekte vis-, 
vlees- en groenten en fruit markten. Af en toe moest de neus 
wel dichtgeknepen, zulke luchten kennen wij thuis niet, en 
de aanblik van een ontveld schaap is ook niet alles. Toch le-
verde de soeks een boel mooie plaatjes op. Met een abra (veer-
boot) voor een paar dirhams de Creek over was ook al een er-
varing op zich. Op de goud-soeks is het echt alles goud dat er 
blinkt! Overal goud-goud-goud…. en afdingen maar. Als je het 
spel goed speelt (Hélène was er een meester in) dan kun je er 
mooie dingen voor “weinig” (nou ja……) kopen (Christiane…
vond Frans ‘m mooi??). Even opfrissen en dan naar de Burj. 

Overweldigend. Dat gebouw 
overvalt je als je daar bin-
nenkomt. Pracht en praal 
van een omvang die je stout-
ste fantasieën te boven gaan. 
Naast de heerlijke high tea 
is het een ervaring om te 
plassen tussen bladgoud. En 
het uitzicht daar is fantas-
tisch: aan de ene kant het 
Palmeiland en aan de andere kant “de Wereld” (303 eilanden, 
waaraan nog heel hard gebaggerd wordt). 
Dinsdag stond de ochtend in het teken van het moskeebezoek. 
Onder grote belangstelling loodste onze Engelse gids in bur-
ka gehuld ons door de Islam en de gewoonten in de Jumeira 
moskee. ’s Middags stond de tweede golfronde op de agenda, 
dit keer werd the Wadi gelopen, de “buitenste 18 holes” die 
door Nick Faldo zijn ontworpen. Een extra hindernis vormen 
daar de zgn wadi’s : stukken zand met beplanting erin, die niet 
doorgaan voor bunkers. “Gewoon spelen dus”. Tja….. Het 
werd wederom genieten onder geweldige omstandigheden. Op 
hole 8 afslaan en ter hoogte van Hard Rock Café je tweede bal 
slaan….er zijn er niet veel die dat gedaan hebben, toch? Lek-
ker douchen in weelde en vervolgens buiten een heerlijk maal 
genuttigd. En weer een fantastische dag voorbij…
Woensdag werd een van de grootste malls bezocht, de mall of 
the Emirates. Twee verdiepingen hoog, een enorm oppervlak 
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en… een gigantische skihal. Een bizar gezicht om, terwijl je in 
je zomerkleding staat, een paar skiers in Arabische kledij van 
een skihelling af te zien suizen. En dan te bedenken dat die 
skihal ook in de zomer bij 50 graden open is. Verder werd druk 
geshopt. De camel caravan (een Arabische variant op de cow-
parade) werd kritisch onder de loupe genomen en een ieder 
nam een miniatuur als aandenken aan al deze indrukken mee 
naar huis. De “twijfelaars” onder ons besloten toch ook maar 
een kameeltje mee te nemen, die ’s avonds nog van de andere 
kant van Dubaï werden aangeleverd. ’s Middags nog even het 
oude centrum aangedaan, waar het ultieme doel de ring van 
Christiane was. Missie geslaagd. Met de taxi terug naar huis.  

   Gastvrouw Karin hadden we 
namelijk thuisgelaten. Het 
arme mens had ons de hele 
week geduldig op sleeptouw 
genomen en als een waardi-
ge touroperator (Ollie tours) 
alles laten zien, geduldig ge-
wacht, weer wat laten zien, 
weer geduldig gewacht……
dus nu maar even een dagje 

voor haarzelf. Een illegaal taxiritje in een taxi voor max. 4 per-
sonen (en we waren met 5) besloot ons winkelavontuur. Nog 
een maaltijd in Dubaï, die heerlijk buiten werd genuttigd, en 
het was koffers pakken. 
Donderdag vroeger op dan de zangers van de moskee. Om half 
zes kwam de taxi (moest effies zoeken) om ons op het vliegveld 
af te zetten. Daar genoten wij na de paspoortcontrole een heer-
lijk en uitgebreid ontbijt. Dat was maar goed ook, want in het 
vliegtuig op weg naar Milaan kregen we pas de eerste versna-
pering. In Milaan met een zoete hap “de pot” opgesoupeerd. 
Op Schiphol stond het ontvangstcomité ons al op te wachten. 
Afscheid nemen en ieder haar weg……

Thuis op de bank ’s avonds kijk ik nog een keer even alle foto’s 
door….tjeetje, het is voorbij. Wat een belevenis. Wat een (golf)
ervaring…

Dames, jullie waren een heerlijk gezelschap om mee op reis  
te gaan. En Karin een perfecte gastvrouw. Een herhaling 
waard !!!

Anita Ockhorst

Hélène de Vries, Karin Croonen, Dymphie Sikkes, Fieke van Geest, Anita Ockhorst en Christiane Depoorter.
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Traditioneel wordt op 2e paasdag, dit jaar op 24 
maart een wedstrijd gespeeld. Aangezien  
Pasen zo vroeg in het jaar viel, werd 
deze wedstrijd tevens Openingwed-
strijd voor het nieuwe golfsei-
zoen. Helaas is deze wedstrijd 
letterlijk en figuurlijk in het 
water gevallen. De baan 
was doordrenkt van water, 
dus van spelen kon geen 
sprake zijn. Eenden, 
vogels en konijnen had-
den hier geen probleem 
mee, zij hadden deze 
dagen vrij spel op de 
baan. Aangezien de 
competitie is begonnen, is 
er geen mogelijkheid om 
de wedstrijd op een ander 
tijdstip te houden.

De Koninginnedagwedstrijd zal 
daarom tevens Openingwedstrijd van 
het seizoen zijn. De geheel vernieuwde 
wedstrijdagenda 2008-2009 vindt u bij dit nummer 

van de Greenvliet. Er is wederom een grote 
verscheidenheid aan wedstrijden. Het schema  

is tevens op de website gepubliceerd. Ik 
raad u aan om alles goed door te lezen, 

omdat er nogal wat veranderingen 
zijn. Het wedstrijdreglement is 

vanaf dit seizoen aangepast en 
aangescherpt. Verder vindt u 
extra ruimte voor het maken 
van notities en aantekenin-
gen. Niet onvermeld wil 
ik de adverteerders laten. 
Davis International, Venibo 
en Degenaar, van harte be-
dankt voor jullie advertentie. 

Het inleggeld voor deelname 
aan de wedstrijden zal naar 

de soort wedstrijd worden 
aangepast.

Namens de wedstrijdcommissie wens ik 
u een mooi en succesvol golfseizoen toe!

Caroline van der Sluys

Het Ajoen Ajoen Comité nodigt u uit voor een 
wedstrijd met een lange traditie: de jaarlijkse Ajoen 
Ajoen wedstrijd, een gezellige wedstrijd met een 
Indisch tintje. De sfeer van tempoe doeloe herleeft 
dan weer. De wedstrijdvorm is traditiegetrouw 
greensome, u kunt zich dus samen met een partner 
inschrijven. Het is een shotgun wedstrijd die om 
12.00 uur begint en na afloop is er een heerlijk 
Indisch buffet waarvoor ook de niet-golfers zich 
kunnen opgeven.

Als u zich inschrijft voor de wedstrijd, zorgt het Ajoen 
Ajoen Comité voor de spekkoek!

Paaswedstrijd c.q. openingswedstrijd

AJOEN AJOEN  
zaterdag 17 mei   
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Wedstrijd verslag  “De Nieuwjaarswedstrijd”
Afgelopen 4 maart was het dan eindelijk zover. “De Nieuwjaars-
wedstrijd” van de Businessclub!
Natuurlijk veel onbegrip dat dit voor de Businessclub een nieuw-
jaarswedstrijd is maar met Oud & Nieuw zie je ook geen Chinezen, 
die hebben gewacht tot 7 februari en daar hoor je niemand over.

Om het jaar goed te beginnen was er bij de ontvangst een glas bub-
bels ( beschikbaar gesteld door de sponsor van de dag, Friso Worries 
van Vega Projects B.V. ) en bedacht het bestuur een alternatieve spel-
vorm waar de meningen over verdeeld waren. Het spelen met 3 stok-
ken inclusief putter bleek voor velen het sein te zijn om weer een 
lesje te nemen en voor een ander de gang naar Marktplaats om de 
rest van de set te verkopen. Het bestuur wilde de naam van de verant-
woordelijke, een vrouwelijk commissielid, niet bekend maken. De 
enige met driver, Fred Boes sloeg de Portugese stress van zich af en 
scoorde de Longest drive maar voor precisie ging de neary naar Mar-
cel Bogaart. Ondanks dat we startten met een zonnetje en een licht 
briesje veranderde het weer snel en wisselden hagelbuien en wind-
stoten elkaar af. Wie in de hagelbuien overeind bleef was de terechte 
winnaar Theo Kulsdom, te herkennen aan de oranje cap.
Het seizoen is nu dus geopend en we kunnen er tegenaan. Laten 
we proberen de dinsdagmiddag zoveel mogelijk vast te leggen in 
onze agenda’s en er een goed businessclub jaar van te maken!

Wedstrijdverslag “ Openingswedstrijd 2008”
Op 1 april, dit keer geen grap, hebben we het seizoen officieel 
geopend. De opkomst kan men kwantificeren als bemoedigend 
gezien de slechte opkomst aan het eind van vorig seizoen en de 
weersvoorspellingen. We hadden 14 flights aan de start die, on-
danks de regen, bijna allemaal optimistisch van start gingen.
Bij het afslaan van de derde hole werd het droog, waarna af en 
toe de zon zich liet zien wat het spel zeker ten goede kwam.
De spelvorm was dit keer Texas Scramble Foursome, zodat we 
snel door de baan konden.

Na de wedstrijd werd weer genoten van een heerlijk drankje en 
de verassende uitslag.
Voor het eerst in lange tijd werd de eerste plaats gedeeld, en wel 
door de duo’s Nike van Nuland & Peter Schwarz en Edith Van 
Hek en Lars Olie met beide 62 netto slagen.
Dat wij twee vrouwelijke winnaars mochten begroeten is een uni-
cum. Bravo!!

Dat Edith en Lars geen toevallige winnaars waren moge blijken 
uit het feit dat beiden ook de prijs voor de longest drive in ont-
vangst mochten nemen.

De neary werd, ten slotte, gewonnen door Aad Moerman.
Na afloop konden we kennis maken met de nieuw horeca formu-
le en de menukaart, hetgeen door iedereen positief werd beoor-
deeld.

P.S. de volgende keer zullen we de verslagen weer laten vergezellen 
van foto’s van de winnaars.

Bedrijfsledenboekje 2008
Na het succes van voorgaand jaar hebben we als Businessclub 
Commissie wederom besloten een actuele uitgave te gaan sa-
menstellen van het Bedrijfsledenboekje. Op 5 maart is er door 
Nike van Nuland een email uitgegaan naar alle bedrijfsleden met 
het verzoek de actuele gegevens uiterlijk 15 april aan te leveren. 
Er was wat verwarring en dus voor de duidelijkheid; als er geen 
gegevens worden aangeleverd, worden de gegevens niet opgeno-
men in het Ledenboekje 2008. Voor zover mensen nog niet ge-
reageerd hebben dan wel geen berichten hebben ontvangen met 
het verzoek de gegevens aan te leveren, verzoeken wij u contact 
op te nemen met Nike van Nuland. We zijn ook nog naarstig op 
zoek naar adverteerders!

Joop van Essen
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Een mozaïek van kleuren begeleidt mij op weg van 
Wassenaar naar Lisse. Narcissen, krokussen en 
diverse andere bolgewassen staan in bloei! Hoe 
toevallig en toepasselijk dit is, blijkt even later als ik 
ben aan gekomen bij Z-tiles, de tegelgroothandel van 
Maurice Korrubel. Het speerpunt van zijn tegelhandel 
is namelijk mozaïek! Hij importeert de kleine tegeltjes 
in vele kleuren en vormen, waaronder zeer bijzondere 
(zie foto)! Zij worden veelal geproduceerd in China 
en Thailand waar het (gedeeltelijke) handwerk nog 
betaalbaar is. 

“Het is een in Nederland uniek assortiment dat zeer geliefd is 
bij architecten die naar iets exclusiefs op zoek zijn”, zo vertelt 
Maurice. Samen bekijken wij de eveneens ruime collectie 
keramische tegels in vele kleuren en uitvoeringen voor zowel 
vloeren als wanden. De bescheiden showroom, gelegen op het 
bedrijventerrein ‘Meer en Duin’ beschikt op het eerste gezicht 
meest over enkelvoudige monsters. Maar binnen 24 uur na de 
eerste keuze liggen de presentatieborden van minimaal twee 
vierkante meter van de geselecteerde tegels klaar voor de klant, 
zodat die zich een goed beeld kan vormen van zijn keuze. “Ik 
werk veel met architecten en professionals, die kunnen zich 
goed inleven in hoe iets er uit zal gaan zien”, aldus Maurice. 
“Maar natuurlijk zijn ook particulieren hier van harte wel-
kom”. Om tot een sterk en fraai eindproduct te komen 

importeert en verkoopt Maurice een nieuwe unieke lijm 
op basis van latex speciaal o.a. voor flexibele ondergronden, 
en een voegmateriaal in 40 kleuren om zo samen met het 
mozaïek een mooi effect te verkrijgen. 

Maurice begon zijn loopbaan, na het VWO en het Midden-
stands Onderwijs in Den Haag, als verkoper bij een zaak in 
fax- en kopieermachines. Daarna werkte hij bij diverse bouw-
materialenhandelaren en vijf jaar bij de grote tegelhandel 
Zwaan in Lisse. Toen deze zaak failliet ging, besloot Maurice 
eind 2002 een eigen bedrijf in tegels te beginnen. De ‘Z’ van 
de naam van zijn voormalige werkgever werd aangehouden 
zodat zijn vroegere zakenrelaties hem wisten te vinden. 
De oude contacten kwamen hem goed van pas. Zo wordt 

Z - TILES,  mozaïek in Lisse
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bijvoorbeeld de Europese inkoop vanuit Azië samen met een 
ander bedrijf gedaan. Samen delen zij ook een opslagruimte 
in Renkum. Maurice is veel op weg om de contacten met 
buiten te onderhouden. Zijn medewerker Nico Bouwmeester 
doet de binnendienst, zoals logistiek en administratie, en is 
overdag op de zaak te vinden, samen met de mensen van de 
afdeling bemonstering.

Gelukkig ziet de zeer actieve Maurice kans om naast zijn 
werkzaamheden voor Z-tiles genoeg tijd vrij te maken voor 
zijn vele hobby’s. Naast golf, fly-fishing en fotografie gaat hij 
wekelijks naar de squashbaan “om even lekker te kunnen 
rennen”. “Mijn vrouw Simone en ik houden van reizen, we 
kamperen dan liefst in de ruige natuur zoals in Alaska of in de 

Nationale parken van de V.S.. Ik kan daar dan foto’s maken 
van mooie landschappen en de dieren die daar leven”. (Op 
het ogenblik is er een kleine expositie van zijn werkelijk 
prachtige foto’s te zien in de businesslounge.) Ook het 
‘vliegvissen’, volgens Maurice bijna een wetenschap, met de 
vele verschillende soorten kunstaas (vliegen), die elk onder 
een andere omstandigheid dienen te worden gebruikt, kan hij 
tijdens die reizen vaak beoefenen. 

Golfen doet Maurice sinds 1999, hij heeft nu handicap 
16,4 en hij is sinds 2005 actief businesslid van de Rijswijkse 
golfclub; zo is Z-tiles de sponsor van de neary en de longest 
drive bij de vossenjacht! Zijn vrouw golft ook, maar is geen 
lid van de Rijswijkse. Maurice is zoveel mogelijk aanwezig op 
de bedrijfswedstrijden en de borrel op dinsdagmiddag, maar 
“Ik speel ook regelmatig mee met de clubwedstrijden tijdens 
de week-ends en ben captain van Heren 7. Het zou leuk zijn 
als er wat vaker ‘business to member’ wedstrijden zouden zijn 
om elkaar beter te leren kennen. Bijvoorbeeld, de kennis en 
expertise van de businessleden zou ook bij de nieuwbouw van 
het clubhuis best wel nuttig kunnen zijn. Het is in elk geval 
een mooi ontwerp en ik hoop dat het door kan gaan. Als alle 
leden in één gebouw zitten, kan de club meer een eenheid 
worden”, aldus Maurice.

Margaret Rus

Z - TILES,  mozaïek in Lisse
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openingstijden: 
ma. 13.00-17.30 uur 

di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur
en vrijdagavond 
19.00 - 21.00 uur 

za. 10.00 - 17.00 uur

gratis parkeren 
voor de deur    

Vanaf heden in onze 
woonwinkel, de werken van 

Adry Deekens - Van Gorp

Leolux maakt elk huis bijzonder

Pastille Poef

Rising Dune*

Pastille Fauteuil

Vol de Rève 

Archipel

Bij het samenstellen van de collectie werkt Leolux 

met een internationale selectie van ontwerpers. 

Samen creëren zij meubelen die voldoen aan de hoogste 

standaard van kwaliteit en comfort. Het complete Leolux 

assortiment vindt u bij ons in de showroom. Kom eens 

langs en bewonder de wereld vol mooi en bijzondere luxe.

 P
estland 5-7-9 | hoek buitenwatersloot | 2613 jx delf t | tel. [015] 262 87 90 | www.totaalwonen.nl 

kunst

*Winnaar 2008 Reddot Design Award

Wij staan er helemaal klaar voor.

g l a s -  e n  g e v e l o n d e r h o u d

www.degenaar.nl

 

 

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
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In 2000 werd de eerste Tropical georgani-
seerd. Hierna zijn nog 2 Tropical wedstrijden 
georganiseerd, waarna het enkele jaren 
rustig is gebleven. Dit jaar is deze succesvolle 
wedstrijd op veler verzoek weer op genomen 
op de wedstrijdkalender.

De basisformule: Nederlanders versus onze  
buitenlandse leden medelanders, of Nederlanders  
die elders zijn geboren. 

Het is een shotgunwedstrijd die om 11.30 uur begint. 
Het is dus belangrijk dat u op tijd aanwezig bent.  
De spelvorm is: fourball better ball.  
Na afloop van de wedstrijd is er een buffet dat  

muzikaal zal worden omlijst, waarschijnlijk 
uitlopend in- met uw medewerking- een spetterende 
feestavond. Tropische kleding wordt aanbevolen.
Het is belangrijk om u tijdig op te geven want er zijn 
(voor de wedstrijd) niet onbeperkt plaatsen beschikbaar 
Niet golfers kunnen zich opgeven voor het avond-
programma. Hier komt een aparte inschrijflijst voor. 
Let op het wedstrijdboek, zoek uit waar u geboren 
bent (akte vooralsnog niet nodig) en let ook op 
mogelijke flyers.

We hopen u op zaterdag 28 juni in grote getale te 
mogen ontvangen.

Het Tropicalcomité

4e Tropical op 28 juni 2008



Herencommissie

Uitslagen winter 2007/2008

Wintercompetitie matchplay 
1e prijs Rob Roelvink 56
2e prijs Jan v.d.Valk      52
3e prijs Olof Bout 51
4e prijs Jan Smith 44
5e prijs Paul van Zijl 39

Runnerscore 18 holes Cat. 20.1-36
1e prijs F.J.M. Vogels 47
2e prijs W.J. van der Valk 48
3e prijs  E.H. Tumbuan 50
4e prijs M.J. van Dorp 50
5e prijs P.H. van Zijl 51
6e prijs H. M.M. van der Velden 52
7e prijs J.N.A. Samwel 53
8e prijs S.C.J. van der Meulen 54

Runnerscore 18 holes Cat. 0-20.0
1e prijs O. Bout 47
2e prijs W. Prins 51
3e prijs R.N. Roelvink 52
4e prijs D.C. Heppener 52
5e prijs W.M. Kortekaas 54
6e prijs J.P.M. van der Valk 56
7e prijs G.W.J. Bross 56
8e prijs D. Spaargaren 56

Uitslag dames runnerscore winter 2007-2008 

Hcp 0 – 24,9
1.  Loes van Doorn bruto 69 minus hcp 22,7  
 geeft 46,30  netto
2.  Hélène de Vries Schultink bruto 73 minus hcp 19,5  
 geeft 53,5 netto
3.  Dymphie Sikkes bruto 70 minus hcp 15,3  
 geeft 54,7 netto

Beste bruto score was 67 van Monique Cupido- Westrik 
en 2e waren ex aequo Sandra Karagantcheff-Mos en Loes 
van Doorn

Hcp 25 – 36
1.  Cock van der Valk bruto 81 minus hcp 32,3  
 geeft 48,7 netto
2.  Ali v.d. Werf bruto 85 minus hcp 35,4  
 geeft 49,6 netto
3.  Pascala Drenth bruto 88  minus hcp 36,0  
 geeft 52,0 netto

Beste bruto score was ex aequo 80 van Jennifer Leunissen 
en Hannie Benjert.

Uitslag schrikkelwedstrijd 
Seniorencommissie 28 februari 2008:

9 holes:  
1. Cor Onstwedder 20 stbf punten

18 holes: 
Dames:
1. Loes van Doorn  38 stbf punten
2. Hetty Krap  29 stbf punten
3. Bep van Essen  25 stbf punten

Heren:  
1. Aad van Dam  38 stbf punten
2. Dick Spaargaren 36 stbf punten
3. Jan van Spellen 36 stbf punten

Wedstrijduitslagen26
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Internet www.rijswijksegolf.nl 
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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



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




