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HHet eerste weekend van augustus is erg wisselvallig. Eigenlijk 
is dat al een paar weken het geval. Heel mooi en warm weer 
wordt afgewisseld door fikse buien en zware bewolking zodat 
het wel lijkt alsof het al herfst is. De baan lijdt er niet onder, 

sterker nog, het omgekeerde lijkt 
het geval. Prachtige fairways en 
greens en ook de rest van de flora 
en fauna ziet er goed en gezond 
uit! Een compliment aan een ie-
der die daarvoor verantwoorde-
lijk is, is hier zeker op zijn plaats! 
Dat we met z’n allen zelf ook een 
steentje daaraan kunnen en moe-
ten bijdragen, is niet voor elke 
speler evident. Een uitgeslagen 
plag op de fairway terugleggen 

en een pitchmark op de green herstellen, dat mogen we al-
lemaal best wat meer en beter doen! Pro’s hebben een caddy 
om de plaggen terug te leggen, maar zelf herstellen ze hun 
pitchmarks op de green en tegelijkertijd alle andere oneffen-
heden die ze zien. Als zij dat doen, dan is dat ‘cool’, toch?

Mijn vakantie begint pas als dit nummer klaar en opgemaakt 
is. Het weer in Europa houdt mij dus best wel bezig. Op 
mijn favoriete startlocatie in Oostenrijk lijkt het regelmatig 
te regenen. Dat is nu niet het weer waar ik op zit te wach-
ten, dus denk ik ook na over andere plekken in Europa. Het 
meest stabiel is het weer in Italië, dus Toscane is weer in 
beeld. Een mooie streek, prachtige golfbanen, heerlijk eten 
en drinken, schitterende cultuur, wat zou je dus nog meer 
moeten willen? Het enige wat me een beetje tegenstaat is 
de afstand. Mijn andere hobby, de motor, moet dit jaar na-
melijk ook maar eens mee. Op een aanhangwagen achter 
de auto, beetje decadent, klopt, maar wel ontzettend leuk 
om een dagje golfen af te wisselen met een toertochtje op 
de motor! Nu schiet het niet echt op met een aanhangwa-
gen achter de auto, dus moet ik weer wennen aan een ouder-
wetse tocht van twee dagen naar de vakantiebestemming. Of 
de motor mee mocht en welke bestemming het is geworden, 
dat leest u misschien wel in het volgende nummer van de 
GreenVliet.

In deze GreenVliet veel aandacht voor de wedstrijden die in 
de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Het verslag 
van de strokeplaykampioenschappen is aangekleed met foto’s 
van de hand van Ruud de Jong. Zijn foto’s hebben een hele 
hoge resolutie (heel veel megapixels) en zijn daarom ook bij 
uitstek geschikt om mooi afgedrukt te worden in ons club-
blad! 

Daarnaast treft u ook de artikelen van de commissies aan. 
Ook twee artikelen van over golfervaringen deze vakantie: 
één van een groep leden en één van een redactielid (Doke 
van Haaster).
Rest mij om iedereen een hele gezellige golfweek toe te 
wensen. Ik zal aan jullie denken vanuit Toscane of Pertisau!

Ben Teunissen
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4 Van het bestuur
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Op 16 juni werd in aanwezigheid van 87 leden de Alge mene 
Ledenvergadering / Vergadering van Aandeelhouders in het 
clubhuis gehouden. Het jaarverslag 2007 en de jaarrekening 
2007 werden goedgekeurd. Ben Oosterheert presenteerde een 
overzicht van de ontwerptekeningen en een digitale impres-
sie van het nieuw te bouwen clubhuis, en een voorlopig plan 
van de nieuw aan te leggen oefenfaciliteiten. Het ontwerp is 
inmiddels door de Welstandscommissie van de gemeente Rijs-
wijk goedgekeurd en de bouwaanvraag is door de gemeente 
ontvangen. Begrotingen van aannemers en installateurs zijn 
binnen. Het budget van 2,5 miljoen is haalbaar. Wij streven 
er naar om in het najaar, als de bouwvergunning binnen is, 
de boerderij verkocht is, en de financiering rond is, met de 
nieuwbouw te beginnen. De boerderij staat inmiddels te koop. 
De heer Henri van Adelberg is als opvolger van Rob Rubay 
Bouman benoemd in de commissie van beroep. Jeanette Mai-
er (secretaris) en Monique Cupido (lid Golfsport zaken) tra-
den af als bestuurslid. In hun plaats zijn respectievelijk Ellen 
Mojet en Ruud de Jong door de vergadering benoemd.

Het clubhuis leven heeft dank zij de vernieuwde horeca 
een duidelijke impuls gekregen. De halfjaar cijfers laten 
een omzet stijging zien van 20% zodat het niet onwaar-
schijnlijk lijkt dat wij onze doelstelling voor het jaar (die 
ook +20% bedraagt) zullen gaan halen.

ALV

Culinair

B
Sportief
Begin juni werden de Strokeplaykampioenschappen 
gehouden. Bij de dames werd de strijd dit keer na een 
enerverende laatste ronde nipt (1 punt verschil) ge-
wonnen door Carla Knötschke en bij de heren (en de 
jeugd) door Jesper van Dijk. Robbert de Kramer speel-
de als enige een ronde van 71. Bij de dames senioren 
was het dit keer Sandra Karagantcheff die met 1 punt 
verschil wist te winnen. Bij de heren senioren brak 
Henk Fortuin, die voor het eerst meedeed, meteen door 
met een eerste plaats. Bij de Pro’s wist John Labree 
als winnaar een indrukwekkende +6 over twee rondes 
neer te zetten. Meer details vindt u in dit nummer van 
GreenVliet.
Afgezien van het feit dat er ook dit jaar weer een rijk 
wedstrijdprogramma te genieten viel met o.a. de nieuw 
leven ingeblazen ‘Tropical’, is het zeer verheugend dat 
dankzij de inzet van Caroline van der Sluys en de vele 
anderen die haar te hulp zijn geschoten, de zomer-
avondcompetitie niet alleen toch door ging, maar zich 
in een ongeëvenaarde belangstelling mag verheugen. 
Voor de vele werkende leden is dit, nu er ook over ne-
gen holes aan de handicap kan worden gewerkt, de ge-
legenheid voldoende kaarten voor een actieve handi-
capregistratie in te leveren.

Golfweek
Ik neem aan dat u zich allen voor één of meerdere 
wedstrijden in de Golfweek hebt opgegeven en de data 
voor het Matchplaykampioenschap (13 en 14 septem-
ber) in uw agenda’s hebt genoteerd. Het bestuur wenst 
u een fraaie tweede helft van het seizoen toe.

Roel Jense

Wijzigingen wedstrijdagenda!
Er vinden een paar kleine wijzigingen t.a.v. het wed-
strijdschema van de wedstrijdagenda voor de maand 
oktober plaats.
Zaterdag 4 oktober, Shotgun 12.00 uur wedstrijd  
competitiespelers 2008
Zondag 5 oktober, 09.00 tot 13.00 uur ZKH beker (staat 
al in het boekje)
Zaterdag 11 oktober, geen wedstrijd
Zondag 12 oktober, Shotgun 12.00 uur maandbeker 5 
en prijsuitreiking
Zondag 19 oktober, Shotgun 11.00 uur Vossenjacht en 
prijsuitreiking (staat ook in het boekje)

Met vriendelijke groet,
De wedstrijdcommissie



Van het management 5

In de vorige Greenvliet schreef ik over het onderzoek 
dat IPC Groene Ruimte bij ons heeft verricht. Onlangs 
mochten we het rapport ontvangen. Ik zal hier een paar 
punten uit de conclusies en aanbevelingen met u delen. 
Wel even een waarschuwing: de kost is zo taai als onze 
rough. Daarom eerst nog even wat lichtere kost. 
Voor velen een oude bekende is Nick Davis. Een blik op 
de borden met clubkampioenen kan uw geheugen wel-
licht opfrissen. Nick gaat de Britse PGA-opleiding vol-
gen. Zijn coach wordt Phil Allen. Omdat de Nick zich 
voor de opleiding ook met veel andere golf gerelateerde 
zaken bezig moet houden, komt hij in dienst van de BV. 
Nick heeft na het afronden van zijn studie Actuariële 
Wetenschappen (Amsterdam) een opleiding Golf Ma-
nagement gedaan in de VS. U zult Nick dus tegenkomen 
op en om de driving range, de shop, de werkplaats en bij 
de caddiemaster en manager.
Iets minder licht zijn de richtlijnen voor het gebruik van 
handicarts in de baan. We krijgen met enige regelmaat 
van verontwaardigde leden te horen hoe leden zich niet 
houden aan allerlei regels met de handicart. Dat kun-
nen we overigens ook zelf met regelmaat constateren. 
We gaan niet in discussie waarom iets wel of niet slecht 
is voor de baan, daar zijn regels voor. De oude instructies 
zijn wat bijgeschaafd en te krijgen bij de caddiemaster. 
Ze zijn ook in de karren zelf geplakt. Als iedere bestuur-
der zich aan die regels houdt, kunnen we misschien wat 
langer de baan open houden voor de handicarts. Bestuur-
ders die zich niet aan de regels houden lopen het risico 
dat ze uit de baan worden verwijderd. 
Dan nu het baanrapport. De eerste conclusie is gerust-
stellend: “Het huidige onderhoudsniveau op de Rijswijk-
se Golfclub voldoet aan de gestelde norm die van een 
golfbaan met A-status verwacht mag worden”. Kritiek is 
er natuurlijk ook en er zijn aanbevelingen.
Een aantal tees moeten worden aangepakt. Vooral die 
van hole 5, maar ook de holes 3 en 6. De kwaliteit van de 
fairways is wisselend. De grote boosdoeners zijn de ver-

scheidenheid aan (ongewenste) grassoorten in combina-
tie met gelaagdheid, verdichting en vervilting. Door ma-
tige groeiomstandigheden op een aantal fairways kunnen 
de gewenste grassoorten zich onvoldoende ontwikkelen. 
Vooral de verdichting speelt een negatieve rol. Het aan-
deel ongewenste grassoorten op greens ligt voor een baan 
van twintig jaar oud op een acceptabel niveau. Dit geldt 
ook voor de voorgreens, met uitzondering van hole 3.
Een veel voorkomend probleem is het zogenaamde 
straatgras. Wat is er slecht aan straatgras? Daar wil ik even 
op ingaan. Het zaad van straatgras ligt overal en het kan 
jaren wachten op zijn kans om zijn slag te slaan. Een 
grasmat met veel straatgras is kwetsbaar voor intensief ge-
bruik, vorst, droogte en schimmelaantasting.  In de dro-
ge periode van juli hebben we dit goed kunnen zien. Op 
een aantal fairways ontstonden lelijke plekken. Hier was 
het straatgras aan het wegkwijnen. Toen er daarna weer 
wat regen kwam, ging het weer groeien. 
De verdichting en gelaagdheid van de bodem zorgen er-
voor dat het voor gras moeilijk wordt om lange wortels te 
krijgen. Het water zakt niet weg in de bodem, maar bij 
droogte kunnen wortels ook geen water naar boven krij-
gen. Dit is in het voordeel van straatgras, want dat wortelt 
heel ondiep.  Straatgras begint al bij een veel lagere tem-
peratuur te groeien dan het gewenste gras en waar het 
straatgras al staat komt geen ander gras meer. 
Voor de toekomst is er nog genoeg te doen. De genoem-
de problemen zullen erger worden als we niet ingrijpen. 
Maar laten we voorlopig hopen dat het weer mooi blijft 
zodat we nu optimaal kunnen genieten van onze baan. 
Daarom even nog een stukje uit het rapport als afsluiting:
“De gebruikskwaliteit is vooral bepalend of een golfbaan 
voldoet aan de referenties van de A-status (beeld en di-
recte bespeelbaarheid: samenstelling en conditie van de 
grasmat, ontwatering). Hier scoort de Rijswijkse Golfclub 
op alle spelonderdelen goed.”

Bas Overwater
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Herencommissie

Damescommissie

DDeze maanden hebben de dames over het algemeen mooi 
weer gehad, behalve 8 juli, toen de baan opeens vrijwel hele-
maal blank stond en de wedstrijd moest worden afgelast. Na 
een uur kon er weer gespeeld worden, maar slechts 2 dames 
hadden toen nog moed. Die dag werd al het inleggeld met ex-
tra toeslag bestemd voor de stichting vrienden van de handi-
cart. Het totaal was e 247,00. Het totale bedrag dat de RGC 
opbrengt, heeft invloed op het aantal handicarts wat we krijgen 
toebedeeld en er zijn er steeds meer nodig.
Bijna alle dinsdagen waren er tussen de 50 en 60 dames in de 
baan. Onze damesshotguns, namelijk start op hole 1, 10 en 15 
en soms ook hole 5, vallen in de smaak en eigenlijk willen we 
wel iedere week zo starten, behalve bij de vossenjacht. Dan is 
iedereen toch te nieuwsgierig naar de score van de vossen.
De vriendinnendag op 24 juni met dames van buiten de RGC 

werd goed bezocht. Er waren 33 gasten. De winnaars waren Cock 
van der Valk en haar vriendin Wilma Gerritsen met 45 punten. 
Op 29 juli speelden we om de Ton Goedmanvriendschapstro-
fee, waar 69 dames aan mee deden. Monique Cupido en Elly 
Davis wonnen deze fbbb wedstrijd. De trofee is door Ton 
Goedman beschikbaar gesteld om te bedanken voor de vriend-
schap, die zij ontving van de golfdames tijdens haar ziekte.
De verdere uitslagen, ook van de andere wedstrijden, zijn el-
ders in dit blad te vinden.
Via de mail houden we alle dames, die dat willen op de hoog-
te van wat er gebeurt op dinsdag. Wil je ook op die verzendlijst 
en krijg je nu nog geen bericht, laat het dan weten aan  
dames@rijswijksegolf.nl.

Henriëtte Hens

Verslag dames juni en juli 2008

Z
Regenjack
In de tweede week van juli speelde ik mee met een van die ge-
zellige Herendagen.
Ik had mijn regenjack en regenbroek aan en paraplu paraat, 
overtuigd dat het droog zou blijven.
Ik heb gemerkt door de jaren heen dat, als ik met dit paarden-
tuig speel, het altijd droog blijft. 
Ik doe dat puur uit collegialiteit voor de medespelers, want 
spelen in zo een harnas valt niet mee.
En verdraaid op hole 18 begon het te regenen. Eerst een paar 
druppels maar al gauw met bakken.
Ik schaam mij dat een ongezond genoegen in mij is gedron-
gen, want iedereen werd nat op een na.
Ik realiseerde mij dat het de allereerste keer was dit seizoen dat 
ik mijn regenkleding aantrok en dat het niet droog bleef.

Vriendendag
De jaarlijkse Vriendendag werd gespeeld op  11 juli,. Deze 
dag was een mooie golfdag waarbij een Four-ball better-ball 
werd gespeeld, uiteraard in het plezierige gezelschap van goe-
de vrienden. Bedroefd moesten wij vaststellen dat er kennelijk 
RGC-leden waren zonder vrienden. Die speelden toch mee, 
met een ander RGC-lid “zonder vriend” en buiten mededin-
ging. De wedstrijd werd afgesloten met een genoeglijke lunch. 

Maandbeker
Deze (3-de) wedstrijd vond plaats op 25 juni en er deden  
45 man aan mee. De CSA van de baan was die dag: 1. 

José Levy
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In de vorige Greenvliet ontbrak helaas het competi-
tieverslag van Heren 1. Dit was niet omdat het er niet 
was, maar omdat het volgens het bestuur inhoudelijk 
te kritisch was. Derhalve trof iedereen slechts een ta-
bel aan met de resultaten. Dat vind ik geen recht doen 
aan de tijd en energie die Daniël, Floris, Jesper, Jurgen, 
Remy, Sander (captain) en Phil en Bob Davis (loop-
training) in de trainingen, voorbereiding en de compe-
titie geïnvesteerd hebben. 

Daarom leek het mij wel aardig een stukje te wijden aan ons 
eerste team, maar ook omdat de leden een competitieverslag 
altijd waarderen! Dit zal een wat andere kijk op de competi-
tie geven dan vanuit het team zelf omdat ik aan het begin van 
het jaar besloot zelf geen competitie te spelen. Hieraan lag een 
meningsverschil met het bestuur ten grondslag.

Naast de fairway
Ik kan melden dat naast de fairway wel een totaal andere be-
leving is, dan op de fairway (dit heeft overigens niets te maken 
met hoe recht je de drives slaat). Een opvallende constatering 
is in de eerste plaats, dat ik een hernieuwd respect heb gekre-
gen voor alle mensen die ons in de afgelopen jaren hebben 
aangemoedigd….het is namelijk KOUD om alleen toeschou-
wer te zijn, zelfs al wind je je over van alles op. Daar komt nog 
bij dat je met teveel dingen tegelijk bezig bent (kijken, reke-
nen, hopen, lopen…soms rennen als het echt spannend wordt, 
twijfelen, zoeken, lachen, aanmoedigen) en dat per minuut 
verschillende emoties (ongeloof, verbijstering…soms zelfs be-
wondering) en gedachten door je hoofd schieten.

Hoofdklasse
In de eerste klasse staan er twee zaken op het spel: promotie 
naar de hoofdklasse afdwingen en vooral niet degraderen naar 

de tweede klasse. Het niveau van de eerste klasse wordt wer-
kelijk met het jaar hoger en de teams professioneler. Rijswijk 
heeft zich de afgelopen jaren zonder al teveel moeite kunnen 
handhaven, maar is ook nooit in staat geweest echt door te 
drukken richting kampioenschap en promotie. De hoofdklas-
se geeft prestige, de tweede klasse anonimiteit…de eerste klas-
se zweeft daar een beetje tussenin, net als Rijswijk in de eerste 
klasse eigenlijk… Dat is jammer.
Is het overigens niet apart dat de beslissing van de wedstrijd bij 
de zesde single valt in plaats van bij de eerste? De druk staat er 
bij de hogere handicappers in een team wel op, als ze een ach-
terstand weg moeten poetsen of juist een voorsprong moeten 
consolideren. Zomaar een overpeinzing.

Risico of veilig
Verder is het aardig om te zien dat iedere speler een ander in-
zicht heeft over hoe schoten gespeeld moeten worden en wel-
ke tactiek gehanteerd moet worden. Neem je als team risico, 
of speel je juist veilig? 
Vanaf de zijlijn maakt de kwaliteit van het schot eigenlijk niet 
uit, als de bal maar dichtbij de hole eindigt. Als speler wil je 
dat ook, maar probeer je voor alles om iedere slag optimaal uit 
te voeren, schot voor schot, enz. De supporter wil echter alleen 
maar horen dat je voorstaat, liefst 6 up…en het zal iedereen 
verder worst zijn of je dan 5 onder par of 28 boven par staat!!! 
Als ik verder iets opgestoken heb, is dat de uitslagen lang niet 
altijd de krachtsverhouding accuraat weergeven. Hoe het ook 
zij, iedereen heeft altijd een verhaal (vaak meerdere…en ook 
nog eens zeer indrukwekkende verhalen) paraat waarom wij 
wel en zij er geen recht op zouden hebben gehad…of zoiets.

Leden en greenfeespelers
Kennemer werd makkelijk kampioen en zal volgend jaar niet 
bij Rijswijk in de poule zitten. Dat is qua baan jammer, maar 

Heren 1 vanaf de zijlijn
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ook blijft ons een en ander bespaard! Waar komt het nog voor 
dat leden 10 minuten voor aanvang van de competitie nog af-
slaan? Op Spaarnwoude inderdaad altijd, maar op de Ken-
nemer?? Bij Spaarnwoude draait het simpelweg om munten 
en loop je rondjes van 5 uur achter een vierbal greenfee spe-
lers aan…no kidding! (’s Middags je single spelen in een vier-
bal is daar heel normaal…)

Op de Kennemer betrof het een paar leden die de landelijke 
competitie volkomen irrelevant vonden en zelf op hun baan 
wilden spelen, wanneer het hen uitkwam! Zo geschiedde ook.
Toen mocht de captain van Kennemer 1 aan alle teams gaan 
uitleggen waarom ze nu op hole 10 moesten starten…en oh ja, 
de damescompetitie is daar al aan het starten, dus jullie moe-
ten maar even wachten… U had eigenlijk de complete chaos ’s 
middags en ’s avonds moeten zien (partijen die ruim na 20.00 
uur besloten werden)! Wat dat betreft niets dan complimenten 
voor hoe dit bij ons geregeld is!

Teamgenoot
Ik moet u de details en wetenswaardigheden van één van de 
wedstrijden onthouden aangezien ik door Hans Blokpoel werd 
uitgenodigd voor ‘een dagje Kralingen met Mo, Ramon en 
Henk’ in Heren 2 vanwege personele problemen. Eén ding 
werd me die dag wel duidelijk: zelf spelen is een stuk eenvou-
diger en leuker dan kijken. 
Speel je zelf, dan richt je je volledig op je eigen partij en pro-
beer je deze zo snel mogelijk te winnen, of zo lang mogelijk 
te rekken als het niet zo goed gaat. Als je zelf immers niet kunt 
winnen, geef je tegenstander dan in ieder geval de kans om de 
partij alsnog te verliezen.
Kom je een teamgenoot tegen op de baan dan vraag je even 
hoe ze ervoor staan, maar met meer dan dat hou je je niet  
bezig.

Daar komt nog bij dat de doorgegeven tussenstanden van an-
dere spelers eigenlijk per definitie niet kloppen (dat is een 
beetje traditie geworden), dus je kunt de focus louter bij je ei-
gen pot houden. Bij Heren 2 kun je het wel vragen…maar zie 
je door de sigarenrook helemaal geen vingers naar boven of be-
neden wijzen, laat staan hoeveel!

Compliment
Tenslotte wil ik de club en alle spelers van heren 1 een com-
pliment geven. Steeds meer teams komen met plezier naar 
onze baan. Verder wordt Rijswijk 1 als team altijd gewaardeerd 
en als gezellige en serieuze tegenstander gezien. Lang niet alle 
tegenstanders hebben zowel een positieve sociale als competi-
tieve houding. 

Remy maakte een prima debuut en Sander werd als captain 
Most Valuable Player. Knap gedaan! Hopelijk zal ik me vol-
gend jaar weer in deze MVP strijd mengen. 
Ik zal er eens rustig over nadenken, het bestuur denkt immers 
ook al sinds februari na over een antwoord aan mij over de 
gang van zaken van de afgelopen jaren. Goed voorbeeld doet 
volgen.

Wie weet zal ik volgend jaar weer gewapend met een driver in 
plaats van een fotocamera de wei in trekken. Dan is het leven 
weer simpel: win or lose…nou, dan weet ik het wel!
Be humble when victorious, and graceful in defeat.

Arnoud van Tilburg

Heren 1 vanaf de zijlijn



Seniorencommissie

Op 3 juli speelden de senioren een greensome-
wedstrijd. Het bleef de hele ochtend droog, zo-
dat na afloop iedereen zeer tevreden was. Met 
helaas maar 30 deelnemers werd een bedrag op-
gehaald voor de Stichting Handicart van € 215,-. 

Vooral de mogelijkheid om twee Mulligans te 
kopen per persoon vond gretig aftrek. De sco-
res waren dan ook hoog. Liesbeth Polman, con-
sul van de Rijswijkse voor de Stichting, nam ver-
heugd het bedrag in ontvangst.

10

V
Dauwtrapwedstrijd senioren 19 juni 2008
Vierendertig golfers stonden donderdag 19 juni 
om 05.30 uur voor de deur van het clubgebouw 
te trappelen om zich aan te melden en om 06.00 
uur te kunnen starten voor de jaarlijkse dauw-
trapwedstrijd. Er is altijd een baas boven baas en 
dat was deze keer wederom René; onze barman. 
Hij was al om 05.00 uur op RGC om de poort te 
openen, de buggy's uit de stalling te halen en na-
tuurlijk de benodigde koffie te kunnen zetten. La-
ter zorgde hij op de baan ook nog voor een warm 
drankje en iets lekkers. René, heel hartelijk dank 
voor alles. De wedstrijd zelf werd begeleid door 
een prachtige ochtendzon die door de wolken 
scheen en af en toe vielen er een paar verdwaal-

de spetters. De golfers werden een beetje vreemd 
aangekeken door dikke en dunne hazen die om-
streeks die tijd wakker werden, en de ganzen wa-
ren nog allemaal in de hokken: er was geen gans 
te bekennen. Na afloop van de wedstrijd stond 
er weer een heerlijk ontbijt klaar. Alle 34 gol-
fers ontvingen als beloning voor het vroege op-
staan een golfballetje van de familie Koolschijn. 
Hartelijk dank hiervoor. De winnaars kregen ca-
deaubonnen en de drie birdy-makers mochten 
uit de birdy-boom een birdy kiezen. Deze dauw-
trapwedstrijd is ieder jaar weer een groot succes; 
we zullen voortaan spreken over de traditionele 
dauwtrapwedstrijd anno …….. 

Senioren Greensome-wedstrijd t.b.v. Stichting Handicart
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Ook dit jaar is er 12 juni weer een outing georganiseerd 
voor de senioren met 18 paren voor beide teams. De eerste 
wedstrijd werd gespeeld bij GroenGeel onder voortreffelij-
ke weersomstandigheden en idem dito sfeer. De wedstrijd-
commissie had alles tot in de puntjes verzorgd. Ontvangst 
met koffie en cake inclusief golfbal; een tussendoortje tij-
dens de ronde en een voortreffelijke lunch. De te winnen 
prijzen waren ook niet gering met diverse flessen cham-
pagne. Het was voor de Rijswijkse deelnemers geen zware 
opgave om de competitie aan te gaan met de mensen van 
GroenGeel. Zij zijn immers gewend aan korte holes. Hoe-
wel de baan is aangepast en aan de NGF regels voldoet, 
hebben zij in vergelijking met RGC een lagere handicap 
en dat werkt dan in hun nadeel wanneer op een 18 holes 
baan moet worden gespeeld. De spelvorm was Greensome.

De wedstrijdresultaten bij GroenGeel waren voor RGC:
Henriette Hens/Frits v Duijn 36  punten
Marjan v Os/ Frans Sinjorgo 36  punten
Wil Onstwedder/ Frans Meijs 34  punten
Het totaal voor GroenGeel was 209 pnt tegen 230 voor 
RGC.

De mooiste slagen van de dag:
De Tweery voor het koppel Jeannette Sinjorgo/Cor Onst-
wedder.
De neary was voor GroenGeel zowel voor de dames als 
voor de heren.

Op 26 juni was de returnwedstrijd bij RGC onder redelijke 
weersomstandigheden en goed gemutste teams. De min-
der bijtende greens zorgden voor een extra wedstrijdele-
ment. Er werd meer techniek vereist bij het aanspelen van 
de greens. 
En het uitputten was niet altijd even simpel als gevolg van 
de snelheid van de greens. Het was even wennen en daar-
door een spannende wedstrijd.

De wedstrijdresultaten bij RGC waren:
Diana Looms/Ernst Rohlfs    39  punten
Katharina v Rijn/Dinesh Chaturvedi 34  punten
Henriette Hens/Frits v Duijn       34  punten

Vermelden we verder nog de mooiste slagen van de dag:
De ‘tweery’ voor het koppel Katharina van Rijn met Dinesh
Chaturvedi.
De longest drive dames Ria van der Linden.
De longest drive heren Dinesh Chaturvedi.

De totaalscore bedroeg voor Groen Geel 426 pnt. En voor 
RGC 501 pnt. De wisseltrofee bleef andermaal in handen 
van RGC. 

De wedstrijdleiding van GroenGeel heeft tijdens het dank-
woord bij RGC beloofd volgend jaar sterker terug te ko-
men dan de afgelopen jaren. Ze zijn er op gebrand om in 
2009 de wisseltrofee mee naar huis te nemen.

Uitwisseling senioren van Groen Geel en RGC
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Op zondag 13 juli vond de jaarlijkse ABN-AMRO Ouder-
Kindwedstrijd plaats. De opbrengst van deze wedstrijd gaat 
voor 100% naar Unicef, de grootste ontwikkelingsorganisatie 
die zich richt op het welzijn van kinderen. Hiermee onder-
steunt Nederland de campagne “Nooit meer bang”. Het in-
schrijfgeld voor deze wedstrijd was minimaal e 15 per koppel, 
klein rekensommetje: 37 ingeschreven koppels x 15 = e 555. 
Gelukkig deed een groot aantal koppels een extra duit in het 
zakje voor Unicef, zodat we aan het einde van de middag een 
record bedrag aan Unicef konden overmaken, te weten e 775,-. 
Ook een record aantal enthousiaste grootouders, ouders en 
kinderen deden mee aan de wedstrijd, te weten 74 deelne-
mers! De jongste was 7 en de oudste was 80 jaar! Gelukkig was 
het schitterend weer, zodat het voor de allerjongsten die voor 
het eerst 18 holes liepen, niet al te vermoeiend was. Zij kregen 
een extra doosje ballen als aanmoediging om vaker 18 holes te 
lopen.
Bovendien ontving iedere deelnemer een doosje met 3 ballen 
van de sponsor. Ook stond op hole 9 de ABN-AMRO Neary, 
dus kreeg men hiervoor ook een balletje.

Naast de prijzen voor de serieuze winnaars, waren ook een 
aantal andere kleine prijsjes te verdelen: 
Aanmoedigingsprijs:
Tom Verzijl 
Leukste unisex kleding voor ouder en kind:
Michael en Marieke Lieffering
Beste flight buiten mededinging:
Brian en Max Goldman (broers)
ABN-AMRO Neary:
Helma Baars (320 centimeter)

De derde prijswinnaars zullen worden uitgezonden naar de 
landelijke halve finale, aangezien ze beiden een EGA handi-
cap hebben en de anderen helaas niet.

Dankzij een succesvolle actie tussen de commissies is deze dag 
een enorm succes geworden. Volgend jaar hopen we wederom 
op minimaal dezelfde opkomst.

De Wedstrijdcommissie in samenwerking met de Jeugdcommissie

Wedstrijdcommissie

ABN-AMRO Ouder-Kindwedstrijd 
ten bate van Unicef
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Maandbeker 1 tot  
en met 3

Na afloop van de Maandbekerwedstrijd 
3 op 12 juli werden de prijzen van de tot 
dan gespeelde wedstrijden uitgereikt. 

We moesten deze prijsuitreiking openen met 
de teleurstellende mededeling dat het voor de 
fantastische sponsor van de voorgaande jaren, 
Brune Verkade van firma JCS, om uiteenlo-
pende redenen niet mogelijk is om dit jaar als 
sponsor op te treden. Gelukkig heeft zich intus-
sen een nieuwe sponsor bij de Wedstrijdcom-
missie gemeld, nadere mededelingen volgen. 

Wedstrijd 2 uit de serie kon vanwege de weers-
omstandigheden niet worden uitgespeeld. Er 
zijn daardoor dus maar voor 2 series prijzen 
uitgereikt.
In het verleden is gebleken dat de prijzen bij 
deze wedstrijden vaak bij dezelfde personen 
belandden. Als experiment voert de Wedstrijd-
commissie alleen voor de maandbekerwed-
strijden de volgende beperking in: men kan 
in de series slechts eenmaal een prijs/ prijzen 
winnen ter grootte van de eerste prijs. Wint 
iemand bijvoorbeeld twee keer achter elkaar 
dan wordt bij de tweede keer de prijs doorge-
schoven naar de volgende speler/ster in de uit-
slagenlijst. De punten verdiend voor de over-
allprijs worden volgens de gebruikelijke wijze 
toegekend. Voor de berekening van de overall-
prijs gelden de drie beste resultaten uit de hele 
serie.

Let op: er is een wijziging in de datum van  
wedstrijd nr. 5, deze wordt nu gespeeld op zon-
dag 12 oktober (i.p.v. zaterdag 4 oktober). 

Zie voor de uitslagen elders in het blad.

Pim van der Maas

Vossenjacht wedstrijden 2008       
Het is een traditie om na 3 Vossenjachtwedstrijden een 
prijsuitreiking te houden en dan volgt ook het eerste 
stukje in de Greenvliet.

Ook dit jaar weer mag de Vossenjacht zich in de Top 5 van meest 
succesvolle wedstrijden scharen. Het gemiddelde aantal deelne-
mers die meedoen aan iedere wedstrijd ligt tussen de 86 en 100 
leden.
De Wedstrijdcommissie is zeer verheugd dat ook dit jaar Arnoud 
van Tilburg en Sander Verhoeckx de vossen willen zijn. Iedere 
wedstrijd is het een uitdaging om hen te verslaan, maar helaas is 
dit koppel bijna onverslaanbaar. Zo blijkt uit de uitslag van de der-
de wedstrijd. Iedereen eindigt in de plus, omdat Sander 8 birdies 
maakt! Gelukkig volgen nog drie wedstrijden!
Dit jaar heeft de Vossenjacht weer een sponsor voor de Neary en 
longest drive! Dit is Maurice Korrubel van Z-Tiles. Maurice, na-
mens alle deelnemers bedankt!!!

Caroline van der Sluys

Prins Bernhard Bokaal 
Bij de officiële ope-
ning van onze baan 
op 23 september 
1989 werd dit zilve-
ren kleinood door 
Prins Bernhard aan 
onze vereniging ge-
schonken. Om deze 
trofee zou jaarlijks 
worden gespeeld, zo 
ook dit jaar en wel op 
zondag 20 juli. 
In deze Fourball Betterball 90 % tegen par wedstrijd streden 26 
koppels om deze prijs.
Zoals de uitslag laat zien was het een spannende wedstrijd waar-
bij de teams elkaar niet veel toegaven. De tweede prijs ging naar 
het team met een score van +5. Voor de derde plaats kwamen vier 
teams met dezelfde score ( + 4 ) in aanmerking. Uiteindelijk  was 
de score op de laatste! hole bepalend welk team de derde prijs 
kreeg.
De winnaars, Marianne van Os en Dymphie Sikkes, met een sco-
re van +8 lieten duidelijk zien dat slechts zij dit jaar recht hadden 
op de bokaal. Uitslag elders in dit blad.

Pim van der Maas
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LEDEN…vragen
Na onze oproep om regelproblemen in te sturen,  
kregen wij verschillende vragen binnen. Hier dan de 
eerste twee vragen, volgende keer meer.

Vraag:
Wat mag ik nu eigenlijk met die schelpenpaden? De één zegt 
dat ik er af mag droppen, de ander dat ik er gewoon vanaf 
moet spelen. 

Antwoord:
Een pad is per definitie ( deel 2 van het regelboekje) een vast 
obstakel, want......alles wat kunstmatig is, met inbegrip van de 
kunstmatige bedekking en randen van wegen en paden. En 
volgens R24- 2 mag je vaste obstakels ontwijken door:
je nearest point of relief te bepalen en dan vandaar te droppen, 
zonder straf, binnen 1 stoklengte niet dichter naar de hole.
Je mag natuurlijk altijd de bal spelen zoals deze ligt, als je 
denkt dat dat gunstiger is. De schelpen zelf zijn dan losse na-
tuurlijke voorwerpen die je weg mag halen voordat je slaat.
Als er echter op de kaart, van de baan waar je speelt, staat dat 
de paden een integraal deel van de baan zijn, dan mag je het 
pad niet ontwijken en moet je er van af spelen.
Dit is op Rijswijk niet het geval.

Vraag:
Ik had een medespeler die, als hij niet tevreden was over zijn 
eerste bal op de afslag, na mij, een tweede, provisionele, bal 
sloeg, ook als zijn eerste bal duidelijk zichtbaar op de fairway 
lag. Mag dat?
 
Antwoord:
Nee, je mag alleen een provisionele bal slaan als je denkt dat 
je 1e bal verloren of out of bounds is (zie def). Een speler die 
een tweede bal in het spel brengt zonder die reden, moet met 
die tweede bal doorspelen met een strafslag. Als de speler toch 
met zijn eerste bal verder speelt, speelt hij een verkeerde bal  
(R15) en moet hij dit herstellen met bijtelling van 2 strafsla-
gen. Doet hij dit niet dan wordt de speler gediskwalificeerd.
Overigens is het zo dat als je met goede reden een provisione-
le bal hebt geslagen en je je eerste bal vindt, je met de eerste 
bal moet doorspelen. Speel je dan met de provisionele bal ver-
der dan is die een verkeerde bal ( R 27-2c).

Een rondje golf met Pim (2) 
Pims drive op de tweede hole is wel ver geslagen, maar ein-
digt links in dichte rough. Pim besluit een provisionele bal 
te slaan en meldt dat aan zijn marker. Helaas gaat deze bal 
ook weer naar links en komt, iets minder ver dan de eerste 
bal, ook in de rough.
Terwijl Pim naar zijn provisionele bal loopt, ziet hij een 
oude bal liggendie hij voor de aardigheid keihard rich-
ting green slaat. Vervolgens vindt hij zijn provisionele 
bal die hij met een fraaie slag op de green slaat.Daarna 
loopt hij verder om zijn eerste bal te zoeken die hij na 
ongeveer 3 minuten zoeken vindt. Hij kan de bal alleen 
dwars naar de fairway slaan en dat doet hij dan ook. Zijn 
volgende slag slaat hij achter de bunker bij de green. 
Pim moet zijn volgende slag over deze diepe bunker 
slaan maar hij slaat net niet hard genoeg waardoor de 
bal in een bijzonder slechte ligging in de bunker terecht 
komt. Pim verklaart zijn bal onspeelbaar en dropt deze 
zo dicht mogelijk bij de plek vanwaar hij de bal de laatse 
keer sloeg. Nu slaat hij een mooie bal vlak bij de hole en 
hij maakt zijn put.  

Hoeveel slagen heeft Pim? 
Antwoord treft u verderop in het blad aan.
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Voor de regelliefhebbers

Vorige keer R 1-1, nu verder naar  
R 1-2…..
Een speler of een caddie mag niets doen om 
de ligplaats of de beweging van een bal te 
beïnvloeden, tenzij de regels dat toestaan.

Deze tekst slaat op de speler die een bal gaat 
spelen, maar ook op een medespeler of te-
genstander.
Als een medespeler bv een tak opzij houdt 
voor degene die een bal gaat spelen of hij 
gaat zo staan dat je geen last van de zon 
hebt, krijgt de medespeler 2 strafslagen op 
grond van deze regel en de speler, als hij de 
hulp accepteert, ook.
Hierbij een paar decisions over deze regel.

VRAAG:
Mag een speler zijn golftas parallel aan de 
putlijn neerleggen om de lijn tegen de wind 
te beschermen?

ANTWOORD:
Nee, dit zou een overtreding van R1-2 zijn.
Logisch, niet waar? 

VRAAG:
De bal van een speler ligt door de baan. Na 
het spelen van een pitchslag tegen een hel-
ling op ziet de speler dat zijn bal terugrolt. 
Hij plaatst zijn club voor de bal en houdt 
deze tegen. Wat is de ruling?

ANTWOORD:
Omdat de speler de bal bewust tegenhield, 
overtreed hij R1-2. Hij krijgt 2 strafslagen 
en moet de bal spelen zoals deze ligt, tenzij 
het een ernstige overtreding is ( de bal zou, 
als deze niet gestopt was, veel verder gerold 
zijn)
Bij een ernsige overtreding in strokeplay 
wordt de speler gediskwalificeerd.

Je zou kunnen denken dat deze overtreding 
valt onder R 19-2, (bal in beweging van rich-
ting veranderd of gestopt) en dan krijgt de 
speler ( sinds 2008) maar 1 strafslag. Maar 
die vlieger gaat hier niet op want R 19-2 gaat 
over een bal die per ongeluk van richting 
wordt veranderd of gestopt.

Nu is het leuke van het Decisionboek dat er 
bij de betreffende decision ook soms weer 
een verwijzing staat naar andere decisions, 
die er op lijken.
Daarom even een uitstapje naar een ge-
beurtenis tijdens de strokeplaykampioen-
schappen van vorig jaar. Door heel hard te 
roepen...blijf af! is een speler 2 strafslagen 
bespaard gebleven.
 
VRAAG:
De caddie van een speler stopt opzettelijk 
de door de speler gedropte bal. Wat is de ru-
ling?

ANTWOORD:
Er is geen straf als de caddie de bal stopt na-
dat deze in een situatie is gerold waarna er 
opnieuw gedropt moet worden onder R 20-
2c( wanneer opnieuw droppen). 

Echter, als de caddie te vroeg handelt en de 
gedropte bal stopt voordat deze zo’n posi-
tie bereikt, krijgt de speler 2 strafslagen op 
grond van R 1-2 en moet de bal gespeeld 
worden zoals deze tot stilstand is gekomen.
Dezelfde straf zou gelden als de speler zelf 
of zijn partner zo zou handelen.

Tijdens de kampioenschappen dropte een 
speler zijn bal bij een waterhindernis en hij 
wilde voorkomen dat zijn tweede bal ook in 
het water verdween. Dat mag dus pas als de 
bal de waterhindernis inrolt, niet eerder.

De regelcommissie

DECISIONS ON THE RULES OF GOLF
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Ze zitten er weer op, de clubkampioenschappen. 
Na een voorbereiding van enige maanden bleken de 
weersomstandigheden zowaar ook mee te zitten en 
stond niets een leuk en spannend weekend in de weg.

Nieuw dit weekend was de zgn "live scoring", geregeld door de 
Automatiseringscommissie. Via een ingenieus aangepast excel 
bestand, een laptop, een beamer en een scherm kon iedereen 
die het clubhuis binnenliep meteen zien hoe alle deelnemers 
er voor stonden. Deze opzet is door iedereen zeer gewaardeerd 
en zal bij volgende kampioenschappen zeker een vervolg krij-
gen. De AC-leden, kritisch als ze zijn, hebben nu al plannen 
hoe ze volgend jaar hiervoor nog beter zorg kunnen dragen.

Met de manager was geregeld dat het hek al om 06.30 uur 
open zou gaan, zodat degenen die een starttijd om 07.30 uur 
hadden ook de tijd hadden om in te slaan. Het was de heren-
categorie die om die tijd aan haar eerste ronde mocht begin-
nen en het was Daniel de Graaf die de "eer" had om het toer-
nooi te openen met zijn eerste drive. Je 2e drive op diezelfde 
hole een kwartier later zullen we niet meerekenen Daniel...

Voor de herencategorie hadden zich 54 mannen ingeschreven, 
ondanks een paar late afzeggers betekende dat 18 flights. Aan-
gezien er zowel op zaterdag als op zondag 36 holes gelopen 
moesten worden was de vroege start noodzakelijk. De dames-
categorie, met 9 deelneemsters opnieuw zwaar ondervertegen-
woordigd, had 54 holes op het programma staan. Zij gingen 
om 10.30 uur de wei in, gevolgd om 11.00 uur door de 12 da-
mes van de Dames Senioren categorie en om 11.50 door de 21 
mannen van de Heren Senioren. De senioren-categorieën spe-
len als vanouds 18 holes per dag.

Na de lunch gingen de heren nogmaals de baan in, op een 
tiental na dat gezien de ochtendscore langer van de lunch en 
het terras kon genieten.

Van de heren bleven er voor de zondagochtend uiteindelijk 
18 over die opnieuw om 07.30 uur af konden slaan. Indeling 
van de flights was op rangorde, de best geklasseerden gingen 
als laatsten weg. De dames, die op zondag ook 36 holes in het 
vooruitzicht hadden, sloegen direct na de heren af. Van de oor-
spronkelijke 9 waren er, gezien het geringe aantal deelneem-
sters, nog 6 over. Aan het eind van de ochtend gingen de seni-
oren van start voor hun tweede en laatste ronde. Zes van de elf 
dames en negen van de 21 heren hadden de cut gehaald.

De eerste beslissing viel bij de senioren dames. Ondanks een 
prima ronde van Ineke Vincent kwam ze één slag tekort om 
Sandra Karagantcheff van de titel af te houden. 

Daarna was het wachten op de senioren heren. Traditiege-
trouw doen ze langer over hun ronde dan de dames, echter de 
laatste flight van de heren deed er wel erg lang over, maar er 
stond tenslotte een kampioenschap op het spel. De voorsprong 
die Henk Fortuin in de eerste ronde had opgebouwd, gecombi-
neerd met een goede tweede ronde maakte dat hij "op z'n slof-
fen" met een ruime voorsprong de titel kon pakken.

De volgende categorie waarop gewacht werd was die van de 
Pro's. Jammer genoeg hadden slechts 2 pro's zich voor deelna-
me ingeschreven, Roel mocht zijn titel verdedigen tegen John. 
Beiden kwamen met dezelfde score over de tweede ronde bin-
nen (de wedstrijd was gelimiteerd tot 36 holes) maar John's for-
midabele eerste ronde (72) was doorslaggevend en hij kwam 
als winnaar uit de bus.
De resterende vier dames hadden genoegen genomen met een 
korte lunch en waren voor de heren uitgegaan. In de laatste 
flight vond het titanenduel tussen Carla Knötschke en Moni-
que Cupido plaats. Deze twee dames vechten de afgelopen ja-
ren tijdens de beide clubkampioenschappen om de titel, en 
gelukkig wisselen ze elkaar af, dus de strijd was open. Monique 
bleek bij de start van de laatste hole twee slagen voorsprong op 

Verslag van de Clubkampioenschappen 
Strokeplay 7 - 8 juni 2008
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Carla te hebben. Beiden een goede 
drive en beiden een goede 2e slag dus 
Monique leek alles onder controle te 
hebben. Totdat.... Monique haar 3e 
slag in de linker bunker sloeg, terwijl 
Carla's 3e keurig op de green landde. 
Wat er in Monique's hoofd omging 
weet alleen zij maar wat normaal een 
eenvoudige slag is, tenslotte leek een 
bogey ook genoeg, werd een nacht-
merrie. Monique had vier (!) pogin-
gen nodig om uit de bunker te komen 
en het publiek werd alsmaar stiller..... 
Door de spanning was het zelfs niet 
duidelijk wie er nou eigenlijk gewon-
nen had dus de kaarten werden bin-
nen nogmaals doorgenomen, vergele-
ken en opgeteld en bleek Carla met 
één slag verschil te hebben gewon-
nen. Sneu voor Monique maar geluk-
kig gaat de titel niet gepaard met een 
cheque van 100.000 euro dus de scha-
de valt mee. Maar haar bunker esca-
pades deden me wel denken aan een 
vergelijkbaar incident jaren geleden 
op de European Tour waarna onder-
staande cartoon in een toonaangevend 
golfblad werd gepubliceerd. Speciaal 
voor Monique heb ik dat aangepast.....

En dan, de heren. Zoals gezegd, met 54 begonnen, 39 speel-
den op zaterdagmiddag. Daarvan mochten er 18 door naar 
de zondag maar door een paar hele late afzeggingen speelden 
er maar 14. Behalve voor de zes mannen van Heren 1 is het 
toch altijd weer een hele prestatie om de zondag te halen! Op 
de zondagmiddag wordt bepaald wie zich tot clubkampioen 
mag laten kronen. Alleen de beste acht in het klassement gin-
gen daar om strijden, de rest lag al te ver achter (ter illustratie: 
het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 10 bedroeg 

na 3 ronden al meer dan 30 slagen!). Voor-
dat over het eindresultaat wordt geschre-
ven eerst nog een opmerkelijk feit: in de 
eerste ronde op zaterdagochtend maakten 
Remy, Jesper en Floris allen op de par vijf 
15e hole een eagle. Des te opmerkelijker 
omdat, aangezien Jurgen wegens studie dit 
weekend niet meedeed, dit betekende dat 
heel Jeugd 1 die score op dezelfde hole op 
dezelfde dag maakte!
"Neefjes" Jesper en Floris speelden samen 
in de laatste flight. Hun voorsprong op de 
rest was al dusdanig dat het een soort van 
matchplay gevecht zou worden, alleen een 
superronde door Remy zou nog roet in het 
eten kunnen gooien. Dat gebeurde niet 
dus het was spannend tot de laatste hole. In 
een alles of niets poging ging Floris voor de 
green waardoor hij in het water belandde 
en dat was het moment voor Jesper om re-
laxed een birdie (!) te maken op zijn laat-
ste hole en de gelukwensen in ontvangst te 
nemen.

Jesper, Carla, Ineke, Henk en John werden 
na afloop in het zonnetje gezet, de gebrui-
kelijke wisselbekers, kado’s en bloemen wer-
den door de voorzitter overhandigd waarna 
het tijd was voor de fotosessie (alle foto's te 

bewonderen op de RGC website). 
Opnieuw een superweekend, en ondanks de nodige kritiek op 
mijn persoontje beschouw ik het als een geslaagd evenement. 
Nu ik plaats heb genomen in het bestuur gaat Jaap Vermeer 
de clubkampioenschappen vanaf heden regelen, ik wens hem 
daar veel sterkte,  succes en wijsheid mee en uiteraard kan hij 
altijd op mijn steun rekenen. 

Ruud de Jong
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De automatiseringscommissie in actie bij de Live 

Scoring.

Monique’s ramp in de bunker.

De laatste slag van Jesper vlak voor zijn kampioen-

schap; het was een birdieputt die hij ook maakte!
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Voor de dames begonnen de eerste strokeplay wed-
strijden op zaterdag en alles zag er veel belovend uit, 
mooie baan, fantastische greens, geen wind en prach-
tig weer.
 
Op zaterdag 18 holes en op zondag 36... er kon nog van alles 
gebeuren .....en dat gebeurde dan ook, want strokeplay is een 
moeilijke  wedstrijdvorm en als er iets binnen het golf is wat je 
met beide benen op de grond houdt dan is het wel AL JE  
SLAGEN TELLEN.
Hoe goed je ook bent en hoe sterk je ook in het begin kunt 
spelen als het erom gaat spannen kun je zomaar alle kanten op  
slaan ...
Dit is voor elke deelnemer, op elk niveau op enig moment in 
zijn of haar spel aan de orde geweest. 
 
Voor mij was dit ook het geval en meer dan ik me vooraf had 
kunnen bedenken, zo kun je vertrouwen hebben in je afslag 
en dan ineens blijkt dit een vreselijk confronterend moment 
te worden, je ligt zomaar op plaatsen en plekken waar je nooit 
komt en net voordat je gaat slaan verandert de baan van breed 
naar smal, is er veel meer water, zijn er bunkers bijgekomen, is 
er net een nieuwe bomenrij  geplant en groeit en bloeit er op-
eens van alles overal.
 
Wat nu? Een wedge of een 7, is het dik gras of hoog gras? Te-
rug naar de fairway of toch naar de green? Laten rollen of 
mooi door de lucht? Je putt erbij leggen of ervoor gaan?
Nee, simpel is het dus niet, daarbij speelde Monique con-
stant en goed tot op de laatste 18e hole en heeft zij geen drive 
gemist, hulde. Terugkijkend naar deze strokeplay kampioen-
schappen 2008, waren het voor mij bijzondere wedstrijden en 
heb ik geen moment gedacht dat ik het ging winnen.

Over twee dagen bekeken speelde Ruth een sterke eerste ron-
de, haalde Greta veel slagen terug in de tweede ronde en ging 
Monique met 3 slagen in haar voordeel de laatste ronde in, op 
de 18de maakte EEN  bunker het verschil voor het kampioen-
schap.
 
De wedstrijdcommissie o.l.v. Ruud de Jong en een British 
Open scoreboard in het clubhuis, Ingrid die mijn stableford 
punten nog op mijn kaarten in orde heeft gemaakt, de verzor-
ging en de catering en vooral een fantastische baan met onge-
looflijk strakke greens hebben geleid tot een mooi en vooral 
verrassend kampioenschap 2008. Dank aan iedereen die zich 
heeft ingezet voor het slagen van dit kampioenschap!!
 
Last but not least: dank aan mijn caddie Katja, mede hierdoor 
bleef ik er toch in geloven...... en thuis gekomen telt alleen de 
grote beker, daar is mama en ze is kampioen, daar doe je het 
dan toch voor!
 
Carla Knötschke
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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

FotoboekenFotoboekenFotoboeken
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.
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NDe jaarlijkse succesvolle wedstrijd tussen Rijs-
wijk en Leeuwenbergh heeft dit jaar bij de buren 
plaatsgevonden. De organisatie van beide wed-
strijdcommissies begon vroeg om alles zo goed 
mogelijk voor elkaar te hebben. Vanaf 10.30 uur 
konden de deelnemers zich inschrijven en kre-
gen een kopje koffie en cake van Leeuwenbergh. 
Iedereen was op tijd aanwezig. Bij een shotgun 
op Leeuwenbergh is de wandeling naar de di-
verse holes iets verder dan bij ons. De organisatie 
heeft bij het indelen alleen naar bestuur en di-
recte organisatie gekeken op welke holes zij zou-
den starten. De rest hebben we zo goed en plezie-
rig mogelijk ingedeeld, helaas kon dat niet altijd 
dichtbij. Het gezelligheidselement woog zwaar-
der.

De zon stond hoog aan de hemel en de tempe-
ratuur liep snel op, voldoende vocht voor onder-
weg was noodzaak. Gelukkig, stond een karretje 
halverwege met voldoende vocht en eten voor de 
deelnemers. 
Dit jaar was de Longest drive en de Neary voor 
beide clubs op dezelfde hole, dit om de kracht-
meting te verhogen.
Na afloop van de wedstrijd breekt het spannende 
gedeelte aan, niet in het minst voor de organisa-
tie. Ook dit jaar was het een zeer spannende uit-
slag, te weten 1307 punten voor Leeuwenbergh 
en 1335 voor Rijswijk. Een dergelijk klein ver-
schil is nog niet eerder voorgekomen. De beker 
mag weer een jaartje bij ons in de kast staan. Zij 
hebben in 2001 bij ons gewonnen en wij dus dit 
jaar bij hen, de stand is gelijk. Ons team is nog 

zelden zo sterk geweest als dit jaar. Dit is mede  
te danken aan de bijdrage van Jesper van Dijk  
(samen met Peter Matthee). Jesper speelde voor 
de tweede keer op Leeuwenbergh en maakt een  
eagle! op hole 14, stroke index 4 en een lengte 
van 463 meter voor de heren!
Na de prijsuitreiking bleef een groot aantal men-
sen op Leeuwenbergh een hapje eten. De cate-
ring had voor deze gelegenheid een 3 gangen 
diner samengesteld. Altijd gezellig om met een 
aantal deelnemers over deze topdag na te praten. 
Het dessert werd door iedereen op het terras ge-
nuttigd aangezien de temperaturen nog steeds 
zeer aangenaam waren.
Nogmaals alle deelnemers heel veel dank voor 
jullie fantastische en succesvolle bijdrage! Vol-
gend jaar weer bij ons.

Namens de organisatie van de Vlietrand,
Caroline van der Sluys

Vlietrand trofee 27 juli 2008
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Al ruim 30 jaar 
gaan wij regel-
matig op vakan-
tie naar Frank-
rijk, we deden dit 
eerst op onze mo-
torfietsen, maar 
sinds de golf-
koorts is toegesla-
gen nemen wij 
de auto. Wij heb-
ben alle streken 
van Frankrijk be-
zocht, maar onze 
favoriete stek is de 
Loire vallei tussen 
Orleans en Blois. 
Al een kleine tien 
jaar huren wij in 
mei/juni een sta-
caravan  in het dorpje Muides-sur-Loire; de Loire heb-
ben we door de jaren heen in alle gedaantes gezien, 
van een brede droge greppel tot dit jaar een zeer on-
stuimige rivier.
Op maandag vertrekken wij en hebben voor twee nach-
ten een hotel geboekt in de omgeving van Troyes. Wij 
hadden via internet een mooie golfbaan gevonden, dus 
wilden daar dinsdag een rondje lopen; helaas de regen 
verstoorde onze pret. Wij zijn toch naar de golfbaan ge-

reden, om te zien of het iets voor het volgend jaar zou 
zijn. Zag er prima uit, leuke ontvangst en lekkere kof-
fie, dus daar gaan we zeker nog wel eens golfen. De 
rest van de dag hebben we van het sfeervolle en mooie 
Troyes genoten, het centrum met haar prachtige vak-
werkhuizen is zeker een bezoek waard. Vanzelfspre-
kend lekker geluncht in een bomvol restaurantje. 
Op woensdag aangekomen op de camping en dan kan 
het lieve leven voor ons beginnen. In de direct om-
geving zijn 5 golfbanen, allen met een eigen karakter 
en charme. In de loop der jaren hebben wij een aan-

tal van die banen 
zien ontwikke-
len van veredelde 
boeren veldjes tot 
volwaardige, goed 
onderhouden, 
prachtige banen 
met alle noodza-
kelijke voorzie-
ningen. Een leu-
ke en niet te dure  
baan is Golf de 
Ganay een paar 
kilometer ten zui-
den van Beau-
gency. De baan 
grenst aan de top-
baan Les Bordes 
en beide banen 
waren oorspron-

kelijk in het bezit van Baron Marcel Bich (van de BIC 
balpennen). Golf de Ganay is een bosachtige 36 holes 
baan met twee uitdagende lussen. De natuur is in alle 
aspecten ruimschoots aanwezig, vogelliefhebbers kun-
nen  hun hart ophalen en wij zien er regelmatig herten 
en wilde zwijnen over de baan lopen. Ook worden we 
gewaarschuwd voor slangen, maar die zijn we gelukkig 
nog maar een keer tegen gekomen.  De gastvrijheid is 
prima en de bezetting van de baan is minimaal te noe-
men, starttijd boeken is niet noodzakelijk op weekda-
gen. Onderweg een pauze inlassen en op een bankje 
iets eten en drinken kan makkelijk. We spelen meest-
al op maandag, woensdag en vrijdag, dit jaar wilden 
wij Ganay bedwingen, dus hebben wij ons daarop ge-
concentreerd. Zoon Bruce komt ook altijd een dag of 
tien op bezoek om zijn jaarlijkse dosis golf en crevet-
tes in te nemen. Na een moeilijk begin werden de sco-
res steeds beter en hadden we aan het eind van de va-
kantie het gevoel dat we de baan aardig onder de knie 
hadden. 

Vakantie in la douce France
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Als je op vakantie bent, kom je 
meestal wel bekenden tegen. En 
ja hoor op de golfbaan Hanneke 
Janssen, die met haar zus (over uit 
Tasmanië) ook een rondje aan het 
lopen was. Ook zij gaat met fami-
lie en vrienden al jaren in deze 
streek op vakantie en Ganay is 
ook hun favoriete baan; na afloop 
gezellig met elkaar een biertje ge-
dronken. En op de laatste avond 
zien wij Jaap Korsen rond het 
chateau op de camping een wan-
delingetje maken; even gezellig 
gekletst, maar omdat wij de vol-
gende ochtend vroeg vertrokken, 
hebben we Wil niet gesproken.
In het weekend gaan we op za-
terdag meestal naar de markt in 
Beaugency. Aan de rijen voor de 
kraampjes kun je opmaken waar de beste waar te koop 
is. Het is er altijd gezellig druk en dit jaar werden we 
verrast door het bezoek van een groot aantal studen-
ten van een Musical College uit Engeland. De studen-
ten gaven op diverse plaatsen optredens variërend van 
hardrock, jazz, blues en klassiek. De plaatselijke mu-
ziekschool had een piano op het plein gezet, waar de 
leerlingen hun favoriete stuk op konden spelen. Het 
was prachtig om die jonge kinderen met zoveel ple-
zier te zien optreden; zij trokken, helaas voor het Musi-
cal College,  de meeste belangstelling, of was het toch 
chauvinisme?
De zondag brengen we volgens de aloude Franse tra-
ditie door:  uitgebreid lunchen en rusten. We hebben 
een fantastisch restaurant gevonden waar Madame de 
meer dan uitstekende Chef is. Monsieur is gastheer en 
coördineert de bediening, is een kundig Sommelier en 
het samenstellen van een mooi plateau de fromage is 
zijn hobby. 
De nog resterende dagen vullen we in met de traditio-
nele vakantie genoegens. We bezoeken geen kastelen 
meer, want die hebben we in de afgelopen 30 jaar al-
lemaal gezien. Gelukkig zijn er in de directe omgeving 
genoeg steden, plaatsen en dorpen die de moeite van 

een bezoek waard zijn.
Volgend jaar komen de andere 
golfbanen in de streek weer aan 
de beurt.

Op zoek naar de foto’s voor dit ar-
tikel, kwam ik een aantal foto’s te-
gen van de Driving Range in Hong 
Kong waar we afgelopen januari 
op doorreis naar Australië waren. 
Gezien de Olympische Spelen wil 
ik deze jullie niet onthouden. Dit 
is de enige openbare driving ran-
ge in Hong Kong, de range heeft 
op 4 niveaus een kleine 400 afslag-
plaatsen, allen voorzien van auto-
matische ballen plaatsers, ook zijn 
er  lockers genoeg want de mees-
ten komen met OV. Het is onge-
lofelijk om te zien dat  deze range 

midden tussen de wolkenkrabbers kan blijven bestaan. 
De eigenaar zal wel ontzettend rijk zijn en een invloed-
rijk netwerk hebben. De  Royal Hong Kong Golfclub , 
inmiddels uitgebreid naar 2 banen en sinds kort toegan-

kelijk voor greenfee spelers, is zo exclusief dat de meeste 
Hong Kongnezen zich dit niet kunnen veroorloven; ve-
len nemen de wijk naar het Chinese vaste land. 

Hoky von Disaster 
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Jaarlijks maken de Mulligans een golfreisje naar het 
buitenland. Deze groep enthousiaste golfers is ont-
staan uit een aantal leden van golfclub Concordia uit 
Delft. De wens ontstond om af en toe eens op een 
grote baan te spelen en het is natuurlijk leuk om dat 
in groepsverband te doen. 

Inmiddels zijn bijna alle leden van de Mulligans lid van RGC 
en is de oorspronkelijke drijfveer achterhaald. Maar dat is al-
lerminst een reden om de traditionele golfreis maar te verge-
ten. Na België, Frankrijk en Duitsland werd de grote wens 
van lid Olof Bout om het eens in Ierland te doen enthousiast 
ontvangen. De overige leden, Bert van der Velden, Gerrit van 
Dijk, Jan Hilkhuysen, Tom Rigters, Frank Wick en Wim Prins  
zegden allen toe om ook te gaan. Het lid Wim van Spingelen 
moest om gezondheidsredenen helaas verstek laten gaan. Ove-
rigens is Wim Prins nooit lid geweest van Concordia dus er 
treedt al enige afkomstvervuiling op. Laat nou toevallig deze 
laatste Mulligan al een aantal keren het genoegen hebben ge-
had het Ierse vanaf de linkerzijde van de weg te mogen ontdek-
ken. Het lag dus voor de overige leden voor de hand dat hij het 
geheel zou organiseren. Local knowledge was daarbij het veel-
gebruikte argument. Na enig onderhandelen, begeleid door 
een juiste dosering alcoholische versnaperingen, werd aldus 
besloten. Met wat gegoogle en overleg viel de keuze op Zuid-
west Ierland, met name county Kerry. Ook een belangrijk ar-
gument was de mogelijkheid om daar met twee golfpassen op 
zes banen te kunnen spelen. Op http://www.golf.ireland.ie/re-

gional-golf-passes/south-west.aspx is daar meer informatie over 
te vinden. Al in december vorig jaar waren de vluchten op 
Cork, de starttijden op 6 banen en de accommodatie in Anam 
Cre House geboekt. Nu konden we tot juni rustig slapen.

Op pad
De reis van Schiphol naar Cork op 31 mei verliep voorspoedig. 
Iedereen was tijdig aanwezig en afgezien van wat gemopper 
over het feit dat we 6 keer in de rij moesten staan voordat we 
het vliegtuig bereikten,  zat de stemming er al aardig in. Om-
dat er nogal wat bagage meeging hadden we twee “space wa-
gons” gehuurd zodat alle bagage erin paste en zelfs iedereen 
een zitplaats had. Na het linksom ronden van de eerste roton-
des, met soms nog een extra rondje om het gevoel op te pik-
ken, begon het links rijden al een beetje te wennen. 
Ons logeeradres was een echte Ierse cottage, annex pottenbak-
kerij, met zeven slaapkamers, landelijk gelegen tegen een berg-
helling op 5 km van het gezellige provinciestadje Kenmare. Het 
landelijke was ook het bergweggetje, dat niet breder was dan 
een space wagon; weliswaar inclusief buitenspiegels. Omdat het 
weggetje uit één aaneenschakeling van bochten bestond, was 
het bij elke bocht weer een opluchting als er geen tegenligger 
aankwam. Wat hebben we genoten van al onze opluchtingen. 
Wat hebben we ook genoten van onze Frank, die ’s avonds in 
het donker al rennend voor de auto uit, de konijnen van de weg 
af probeerde te jagen. Dit omdat het echte wegkonijnen bleken 
te zijn, die liever over het asfalt bleven hobbelen, dan dat ze in 
het dichte struikgewas een veilig heenkomen zochten.

Verslag Ierlandreis  Mulligans
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Bij aankomst op ons logeeradres ’s middags rond de klok van 
twee werden we ontvangen door een verbaasde hospita, die 
door de intensieve pottenbakkerij geheel vergeten was dat we 
kwamen en ons ontdaan verzocht om niet voor zevenen terug 
te komen. Nu bofte ze dat de Mulligans uit een groep soepele 
kerels bestaat die zichzelf al lekker op een terras zagen zitten 
achter een pint. Dus er waren van onze kant geen bezwaren. 
De bagage werd alvast binnen gezet en de golfspullen werden 
er uitgesorteerd, want je weet maar nooit. De bedoeling was 
om pas de volgende dag te spelen, maar het bloed kruipt toch 
waar het niet gaan kan. Geen van ons kon de verleiding weer-
staan om toch maar te proberen deze zaterdagmiddag vlakbij 
op Kenmare een rondje van negen holes te gaan lopen. Op 
de baan aangekomen bleek dat het geen probleem was. “Wan-
neer wilt u spelen, om 4 uur of 5 uur, u zegt het maar.” Na 
onze eerste “pint of Guinness” op het zonnige terras en een 
enkel oefenputje togen we naar de eerste tee. Wat een baan! 
Gelegen aan Kenmare River die bij hoog water ter plekke toch 
gauw een dikke kilometer breed is. Het is een echte parkland 
baan met behoorlijk wat glooiing en prachtige vergezichten op 
hellingen vol bloeiende rododendrons aan de overkant van de 
rivier. Door de euforische stemming waren de scores ook gelijk 
goed met een hele serie parren.

Zondag Lackabane
De eerste gereserveerde baan was Lackabane, één van de Kil-
larney’s Golf and Fishing Club banen. Liever hadden we Ma-
honey’s Point, gelegen aan het meer, gespeeld, maar daar wa-

ren wedstrijden. Lackabane is een tamelijk nieuwe baan op een 
glooiende helling. Hij lijkt niet moeilijk maar is het wel. Truc-
jes zoals grote, hoge bomen vlak voor een hooggelegen green, 
onzichtbare bunkers voor de greens, supersnelle ondulating 
greens; ze waren er allemaal. Bovendien waren de enige plek-
ken waar je je bal terug  kon vinden de faiways, greens en bun-
kers. Dit rondje kostte dus een hoop ballen. We waren hiermee 
gewaarschuwd voor wat ons nog verder te wachten stond. 
De weg terug naar Kenmare leidde ons door een prachtig na-
tuurgebied namelijk Killarneys National Park. Natuurlijk 
moesten we even stoppen bij “Ladies View”, een magnifiek 
uitkijkpunt over Lough Leane Upper Lake, ook voor heren aan 
te bevelen. 

Maandag Kenmare
Na de eerste negen al op zondag gelopen te hebben, zagen we 
nu alle 18 holes van Kenmare GC. De tweede negen liggen 
deels langs de rivier, wat toch weer een extra dimensie aan het 
spel geeft. Het is een eerlijke baan met een grote variatie aan 
holes. We speelden sommige holes van de back tees omdat die 
nog spectaculairder waren.
Dit geldt zeker voor hole 6, die dan gelijk ook van een par 4 in 
een par 5 verandert. Maar de klim omhoog naar de backtee is 
het meer dan waard.
De locals op deze baan zijn overigens zeer relaxed en je moet 
je niet verbazen als een veteraan je sjokkend tegemoet komt 
over jouw hole en af en toe eens een bunkertje meeneemt om 
te oefenen. Och, als zij de tijd hebben, hebben wij het ook.

Verslag Ierlandreis  Mulligans
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Dinsdag Dooks
Dooks ligt aan Dingle Bay en is een echte linksbaan. We wa-
ren gewaarschuwd dat het een moeilijke baan is, maar wij Rijs-
wijkers waren inmiddels wel wat gewend. We hadden toch al 
twee banen in Ierland gespeeld dus we togen in goede moed 
naar Dooks. Na het gebruikelijke rondje koffie, dat overigens 
op de diverse banen van wisselende kwaliteit was, meldden we 
ons op tee 1. Daar heb je nog niet in de gaten wat je te wach-
ten staat. Aan het einde ligt echter in een heel klein duinpan-
netje toch wel een heel klein greentje waar ze ook nog een lek-
ker bunkertje naast hebben kunnen krijgen. Gelukkig werd de 
starter weggeroepen voor gewichtiger zaken want in de eerste 
flight haalde één van ons zodanig om, dat z’n bal op het dak 
van het clubhuis belandde. Weliswaar uit het zicht, maar de 
geluiden lieten geen ruimte voor twijfel aan de juistheid van 
de constatering.
Van hole 1 naar 2 steek je een duin over en dan ligt heel 
Dooks aan je voeten. Een adembenemend gezicht over een 
baan vlak aan zee met baaien en bergen. Hier staat de wind 
vol in je gezicht en het was bij ons maar een kracht 4. De gol-
vende fairways slingeren zich door het ruige landschap met 
veel, heel veel hoog gras, in de volksmond rough genoemd. 
Het devies “blijf op de fairways” is echter aan velen van ons 
niet besteed. Wat is er tenslotte mooier dan na een zuivere slag 
met de driver je bal tientallen meters over de fairway te zien 
rollen. Maar ja, het verloopt vaak zo anders.
De vierde hole is een imposante par 3. Niet  zozeer door z’n 
lengte van 150 m, maar door de ligging aan de kop van de 
baan, vlak aan zee en vol in de dwarswind met een smal, kei-
hard, verhoogd greentje. Kortom voldoende uitdagingen op 
Dooks en door het vele zoeken duurde ons rondje meer dan 5 
uur. Je hebt dan tenminste wel waar voor je geld want het kost 
ook nog veel ballen.
“Did you like the course” vragen ze, als we terug zijn in het 
clubhuis. Als we “easy” antwoorden kijken ze ons ongelovig 
aan maar als we beginnen te glimlachen wordt dit beantwoord 
met een knipoog.
Dooks is in ons geheugen gegrift.

Woensdag Bantry Bay
Voor het eerst regen in Ierland. Volgens kenners schijnt dat er-
bij te horen maar wij hadden het nog niet meegemaakt. Maar 
zoals het bij een geslaagde golfvakantie hoort, klaarde het na 
het ontbijt op en bij aankomst op de baan was deze al weer op-
gedroogd. 

Bantry Bay is een echte parklandcourse met fantastische fair-
ways, super greens en vele vergezichten over de baai. De green 
van 6 is net zo schuin als het dak van ons clubhuis en ik heb 
daar dan ook voor het eerst van m’n leven en zonder schaam-
te een 5-put gemaakt. Dit was, naar ik vermoed, ook een van 
de locals die bij ons in de buurt speelde, niet ontgaan want de 
beste man kwam onmiddellijk naar ons toegesneld met advie-
zen over hoe we de volgende hole moesten spelen. Om z’n 
woorden kracht bij te zetten drukte hij nog een redelijk uit-
ziende course guide in m’n hand en wenste ons nog veel suc-
ces. Fantastische mensen, die Ieren. 
Door de vele blind shots is het een lastige baan maar dat maakt 
de uitdaging des te groter. Hole 10 ligt geheel langs de kop van 
een landtong en je ziet links dan ook veel, heel veel water. Al-
leen de ijskonijnen onder ons wisten de bal in één keer fat-
soenlijk op de fairway te krijgen. De rest moest genoegen ne-
men met OOB of rechts verloren in de rough.
Hole 16 is een heel bijzondere dogleg. Vanaf de tee sla je in 
een dal en over de toegangsweg heen. Om te kunnen zien of 
de weg vrij is staat er op de tee een uitkijktoren. Je flightgenoot 
kan deze beklimmen om je te waarschuwen en nog een beetje 
de bal te volgen want het is echt een blinde slag. 
Kortom, Bantry Bay is een ervaring die je moet ondergaan. We 
hadden weer een fantastische dag gehad.

Donderdag Cean Sibeal (Dingle GC)
Deze echte linksbaan, in de volksmond Dingle genoemd, 
claimt de meest westelijke van Europa te zijn. Nou dat hebben 
we geweten. Na een autorit van tweeëneenhalf uur, wel via 
een schitterende route, kwamen we aan bij één van de uithoe-

Een typische “Lackabane” balligging

Zuidwest Ierland met de locatie van de zes gespeelde banen
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ken van Ierland. Het laatste dat je verwacht is daar nog meer 
clubgenoten uit Rijswijk tegen te komen, maar de Leunissens 
waren er wel.
Na wat uitwisselingen van verbazing moesten zij snel de baan 
in en konden wij aan de koffie. Vanuit het clubhuis heb je een 
prachtig uitzicht over de baan en daar werden, zoals gebruike-
lijk, de kaarten weer getrokken voor de flightindeling.
Dingle is een linksbaan pur sang. Geen boom te zien, harde, 
golvende fairways, vol in de wind zonder enige bescherming 
en oh zo mooi gelegen aan de kust met prachtige vergezich-
ten. Natuurlijk was alles weer in yards, dus het was een heel 
gereken: eerst naar meters, clubje eraf vanwege down hill, 2 
clubjes erbij voor de wind, clubje eraf voor de enorme rol op 
de green. Het houdt een mens wel bezig tijdens zo’n rondje. 
Samen met het heuveltje op, heuveltje af sloeg de vermoeid-
heid toe en was de score navenant. Gelukkig was de baan op-
nieuw een belevenis, het weer perfect en tijdens de prijsuitrei-
king in het clubhuis smaakte het bier weer best.

Jan Hilkhuysen probeerde al de hele week om de rest van de 
groep over te halen een keer fish and chips uit een krant te 
gaan eten. Dit voorstel werd al die tijd met 
weinig enthousiasme ontvangen. Om een 
eind te maken aan Jan’s onstuitbare behoefte 
werd besloten om deze feestelijke gebeur-
tenis te houden op de terugweg in het ha-
venplaatsje Dingle. Tot grote teleurstelling 
waren alle fish-and-chips-met-krant-tenten 
gesloten. We hebben ons toen maar neer-
gelegd bij het nuttigen van dit gerecht van-
af een bord bij één van de locale pubs. De 
snelheid waarbij dit gerecht werd uitgeserveerd na de bestel-
ling was bedenkelijk. Jan hebben we er in elk geval de rest van 
de week niet meer over gehoord.

Vrijdag Beaufort
Dit is weer een echte parklandbaan. Glooiende fairways, gol-
vende greens, indrukwekkende oude bomen en zoals overal 
is de baan zeer goed onderhouden. Op de nadering van een 
donker luchtje hadden we zelfs enige druppels regen, met als 

gevolg dat ik even het plastic aantrok, maar 
dat kon na twee slagen weer uit. Dat ontlokte 
Frank de opmerking: “Het lijkt hier wel een 
modeshow”.
Tijdens het slotdiner terug in Kenmare werd 
de balans opgemaakt. De scores waren vol-
gens verwachting hoog, het aantal verloren 
ballen ook, maar wat hebben we genoten van 
de mooie banen en het mooie weer. De over-
all prijswinnaar met de minste slagen op 4 ba-

nen naar keuze was Bert van der Velden. 
Na het uitstekende diner met dit keer alles erop en eraan en 
ook nog wat toe, keerden we voldaan terug naar ons logeer-
adres om te pakken. Om 12 uur lag zo’n beetje ieder op één 
oor want het was om 2 uur ‘s nachts al weer reveille omdat we 
om 6 uur moesten vliegen. Dat korte nachtje had als gevolg 
dat het een rustige terugreis werd. Zaterdagmorgen om half ne-
gen stonden we al weer op Schiphol. Voor de liefhebbers ruim 
op tijd om die dag mee te doen aan het RGC-strokeplay club-
kampioenschap. Om 12 uur stonden die, lekker ingeslagen van 
6 dagen intensief golfen, op de zo vertrouwde eerste tee.

Nawoord
Wie zegt dat het in Ierland altijd regent kan contact op ne-
men met de Mulligans om te horen dat wij andere ervaringen 
hebben. Tenzij wij de enige mooie week van het jaar hebben 
gehad. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar zelfs onder minder 
fraaie weersomstandigheden is het land de moeite waard. De 
banen zijn niet zo vol en de greenfees zijn, zeker met gebruik 
van de golfpassen, voor topbanen gunstiger geprijsd dan bij ons.

Wim PrinsAnam Cre House bij Kenmare

Hole 10 van Bantry Bay ligt geheel langs de kop van een landtong.
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Op dit moment bestaat de handi-
capcie. uit de volgende leden:
Joe Neesan, Aart Aleman, Ed Klaar-
hamer en Jan Paul Bierling.

Wanneer u vragen heeft over alles 
wat met handicaps te maken heeft 
kunt u mailen naar: handicap@rijs-
wijksegolf.nl
Wij doen ons best om uw vragen 
zo snel mogelijk te beantwoor-
den en de handicaps zo up to date 
mogelijk te houden, maar daar 
hebben we uw steun ook bij no-
dig, want het is nog steeds zo, dat 
u zelf verantwoordelijk bent voor 
uw handicap!!! Dus vul de kaarten 
VOLLEDIG en goed leesbaar in 
met datum, nummer,enz. 
Dit jaar is de in/actieve handi-
cap geïntroduceerd door de NGF, 
d.w.z., dat leden, die vorig jaar 
minder dan 4 Q-kaarten hebben 
gelopen een inactieve handicap 
hebben gekregen, dat op uw lid-
maatschapskaart zichtbaar is door 
een handicap zonder *. 
Dit  wil zeggen, dat u dit jaar niet 
kon deelnemen aan de competitie 
en tijdens officiële wedstrijden niet 
voor prijzen in aanmerking zult ko-
men.
Zodra u dit jaar met een inac-
tieve handicap 3 Q-kaarten heeft 
ingeleverd(in de bus deponeren 
in de gang en NIET invoeren in 
de computer)wordt uw handicap 
weer actief!Deze 3 kaarten gelden 
tevens voor dit jaar. Bericht van de 
handicapcommissie,

Met een actieve handicap kunt u 
de kaarten in de computer invoe-
ren en daarna ook deponeren in 
de bus.

Sinds vorig jaar is het ook mogelijk 
om een 9-holes Q-kaart te lopen. 
Wij willen nogmaals benadruk-
ken, dat het niet mogelijk is om 2x 
op een dag 9 holes te lopen en dat 
de buffer voor  9-holes hoger ligt!!, 
ZIE MEDEDELINGENBORD!!

Wanneer u een handicap wilt gaan 
halen( wat wij natuurlijk altijd toe-
juichen) gaat u als volgt te werk:

1) U loopt 3 kaarten zonder qua-
lifying-sticker,samen met een 
marker, die minimaal in het be-
zit is van het GVB.

2) U deponeert deze kaarten in de 
brievenbus in de gang van het 
clubhuis.

3) Na de laatste kaart, krijgt u een 
actieve handicap, die gebaseerd 
is op de beste score van de 3 
kaarten.

4) Als u hierna weer een kaart 
loopt, is dat een Q-kaart, die u 
in de computer dient in te voe-
ren en daarna in de brievenbus 
doet.

Wij wensen u veel speelplezier en 
hopen op spectaculaire handicap-
verlagingen!!

Namens de handicapcie,
Jan Paul Bierling

Van de handicapcommissie



31NNa weken voorbereiding samen met Arthur Bartels, was het weer zo-
ver: op 21 juni werd door ons weer de langste dag cross country uit-
gezet. We hadden toch weer wijzigingen in het parcours ten opzich-
te van het parcours van vorig jaar aangebracht en natuurlijk een paar 
gouwe ouwe gehandhaafd zoals van bovenop de wal naar de green 
van hole 11 spelen. Het was weer gelukt om 18 holes uit te zetten, par 
67, 3801 meter vanaf de herentees, en 3515 meter vanaf de damestees. 

Zaterdag 21 juni was een mooie zomerdag, de 
baan lag er prachtig bij, de greenkeepers had-
den hun best gedaan. Het blijft leuk om één 
keer per jaar holes achterstevoren te spelen of 
greens van een totaal andere kant te benade-
ren. Voor ons als uitzetters van het parcours 
die er al weken mee bezig waren geweest, is 
het heel grappig om mee te maken dat zo’n 
cross country een heel vervreemdend effect op 

iemands perceptie van de baan kan hebben. Een van onze flightge-
notes die pas dit jaar lid geworden is, was volledig gedesoriënteerd en 
vroeg zich af en toe wanhopig af: maar waar ben ik dan nu? En naar 
welke green moet ik in vredesnaam spelen? 

De Evenementencommissie had in sa-
menwerking met de catering gezorgd dat 
er bij hole 15 een buggy met nieuwe ha-
ringen stond en Jurgen schonk er een 
glas ijskoude korenwijn bij. Tevens reik-
te de Evenementencommissie een fles 
champagne uit voor de neary.
Als ik heel eerlijk ben, had ik het liefst de 
hele dag bij hole 4 gestaan: Het was daar 

de bedoeling dat men niet met de eigen club af 
zou slaan maar met een special ijzer 5 dat we van 
Roel Jacobs geleend hadden. Deze lesclub heeft 
de bijzondere eigenschap in tweeën te knikken 
als de snelheid en de timing van de backswing 
niet goed is. Het resultaat was komisch: airshots, 
ballen die niet verder dan 2 meter ver kwamen, 
zelfs een enkele lage handicapper kon niet over-
weg met deze oefenclub en kreeg de bal niet ver-
der dan een paar meter. Op de foto ziet u het 
knik-effect van deze speciale club.

Arthur Bartels, de architect van de cross country, werkt tegenwoordig 
een groot deel van het jaar in Dubai. Ik heb hem kunnen overha-
len zijn planning voor het volgend jaar weer zo in te richten dat wij 
rond 21 juni 2009 weer een cross country in elkaar kunnen zetten.

Na afloop van de prijsuitreiking was er een barbecue georganiseerd 
en bleef het nog lang gezellig op het terras.
Tot volgend jaar!

Hanneke Arnoldus 

Zomerwedstrijd
Op 2 augustus werd de Zomerwedstrijd gespeeld. 
De spelvorm was een Greensome stableford wed-
strijd met twee categorieën: echtparen en gelegen-
heidsduo's. De Evenementencommissie had een 
aantal leuke verrassingen voor de deelnemers in 
petto, zoals een kop koffie voor de start en een zoge-
naamde proximity drive en een leary. Op hole 1 was 
er halverwege in de lengte een 50 meter lang lint 
midden op de fairway gespannen. Het was de be-
doeling om je bal zo dicht mogelijk in de buurt van 
het lint te spelen en de afstand tot het lint te note-
ren op het speciaal daarvoor geplaatste bordje. Deze 
“proximity” drive werd gewonnen door Rosa Mol-
let, een troostprijs was er voor Katharina van Rijn.  
Op hole 10 was het de bedoeling om met 2 slagen 
zo dicht mogelijk bij de vlag te eindigen, deze Leary 
werd gewonnen door het echtpaar Hofstra. Geluk-
kig waren de weergoden ons goed gezind en bleef 
het mooi zomerweer tot vlak na het einde van de 
wedstrijd. In het clubhuis werden de deelnemers 
warm onthaald met een zomercocktail. Na afloop 
van de prijsuitreiking was er een luxe barbecue, 
dankzij de nieuwe rokerstent op het terras kon ie-
dereen droog het barbecuebuffet bereiken en bleef 
het nog lang gezellig.

Hanneke Arnoldus

Langste Dag 
Cross Country
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De vernieuwde Tropical wedstrijddag is eindelijk 
aangebroken. Uitgangspunt van de wedstrijd is:   
Nederlanders versus onze buitenlandse leden me-
delanders, of Nederlanders die elders zijn geboren. 
De captains voor vandaag zijn Jesper van Dijk voor 
de Nederlanders en Jack Baldewsingh voor de me-
delanders. Zij zullen de strijd met hun medespe-
lers in één gezamenlijke flight aangaan. Al vroeg is 
een groot aantal mensen bezig met het opbouwen 
van de stand voor het Haags Dierenverblijf. Dit is 
het goede doel waaraan men een donatie kan ge-
ven. Ze kunnen het geld heel goed gebruiken, aan-
gezien het aantal dieren in nood groeiende is, zeker 
in de zomermaanden. Ook zijn er een paar honden 
en katten meegekomen. Het dierenverblijf heeft op 
hole 1 een tafel staan waar men één extra bal voor 
dit goede doel kan kopen om nog een extra kans te 
hebben om voor de longest drive te gaan. Verder 
wordt hier ook een foto van het team gemaakt.
Vandaag doen 108 leden, sponsoren en gasten van 
sponsoren mee aan deze wedstrijd. Enkele leden 
worden tot buitenlander gebombardeerd, om zo-
doende een gelijk aantal Nederlanders en medelan-
ders te hebben. Deze zogenaamde buitenlanders 
zijn leden die bijvoorbeeld een huis in het buiten-
land hebben of voor een buitenlandse organisatie 
werken. De formule was four ball better ball tegen 
par, dus plussen en minnen opschrijven.
Helaas viel de eerste paar holes een tropisch regen-
buitje, maar later klaarde de lucht op en was de 
temperatuur prima.
Na afloop van de wedstrijd, deze duurde al met al 
bijna 5 uur, een drankje en snack voor alle dorstige 
en hongerige deelnemers. Tijdens de borrel kwam 

een goochelaar langs alle tafeltjes en verdwenen 
de nodige horloges als sneeuw voor de zon. Tegelij-
kertijd vond ook een optreden van Jaring Suurs, de 
Nederlandse Neil Diamond plaats. Hierna was de 
prijsuitreiking en ontving het Haags Dierenverblijf 
een cheque ter waarde van 2500 Euro, opgehaald 
door het bedrijfsleven in de regio. Er waren veel 
prijzen te winnen, allemaal beschikbaar gesteld 
door de Golfshop, waarvoor veel dank. Het belang-
rijkste: de medelanders hebben gewonnen,  
+ 28 tegen -13 voor de Nederlanders. Aangezien de 
verdeling tussen de beide groepen niet evenredig is, 
worden enkele Nederlanders medelanders. 
Hierna volgt het diner, een buffet maaltijd met kou-
de en warme gerechten.
Gevolgd door een feest en een optreden van Levy 
Joe. Zij zijn een beroemde Voorburgse band die 
muziek uit de jaren 60 en 70 speelt. Helaas ging 
een aantal mensen na het eten naar huis, waardoor 
ze de band hebben gemist. Degene die zijn geble-
ven, hebben de hele avond de voetjes van de vloer 
gehad en gedanst.

We hebben de indruk dat het 4e Tropical event 
over het algemeen een succes is geweest. Wie weet 
organiseren we volgend jaar ons eerste lustrum van 
de Tropical.

Hierbij willen we de sponsoren nogmaals bedanken 
voor hun bijdrage aan dit evenement.

Het Tropical comité
(Peter Matthee, Jaap Vermeer en 
Caroline van der Sluys)

4e Tropical wedstrijd op 28 juni 2008
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Allereerst wil ik iedereen hartelijk danken voor het vertrou-
wen in onze keuken. Afgelopen 2 weken hebben wij gemid-
deld dagelijks meer dan 30 diner gasten mogen ontvangen en 
dat is een zeer leuke verandering. Aangezien er vele gasten 
zijn die herhaaldelijk komen dineren, wordt het interessant 
om de diner mogelijkheden aan te passen en uit te breiden. 
Zo snel mogelijk willen wij toe naar dagverse aanbiedingen 
die de keukencrew onder leiding van Chef Marco Beunk da-
gelijks voor u zal bereiden. U heeft dus de keuze uit een vast 
aantal voorgerechten, dan een keuze uit een vissoort (mis-
schien twee, afhankelijk van het seizoen en de vangst), twee 
soorten vlees en een vegetarische schotel. Daarnaast kunt u 
kiezen uit een vast aantal nagerechten. U kunt het dagaan-
bod van vis, vlees en het vegetarische gerecht lezen op de 
krijtborden in het clubhuis. Uiteraard blijft er buiten de 
kaart ook nog de mogelijkheid om te genieten van een heer-
lijke varkenshaassaté. Het bedieningsteam zal haar uiterste 
best voor u doen om u te begeleiden in een wijnkeuze en / 
of andere consumpties.  Vindt u het leuk om met uw gasten, 
familie of relaties te komen dineren dan bieden wij u een 
heerlijk aperitief aan, indien u minimaal 24 uur van tevo-
ren reserveert. (Reserveren, bel de horeca 070 399 24 69, of 
email naar horeca@rijswijksegolf.nl)
Wilt u een lekkere hap bij de borrel kijkt u dan naar de ver-
schillende mogelijkheden voor bij de borrel. 
Het is u wellicht ook opgevallen dat wij nieuwe medewerkers 
hebben, zowel achter de bar als in de keuken. In de keuken is 

tegenwoordig de heer Ali Yazbek werkzaam als algemeen keu-
kenmedewerker, Ali zorgt ervoor dat alles netjes en schoon is 
in de keuken en buiten.  Hij verzorgt logistieke diensten in de 
keuken en helpt waar mogelijk de Chef en Mauro. 
Ali is geboren in Libanon en daar woont ook zijn fami-
lie, zijn vrouw en hij is de trotse vader van twee kinderen 
(zoon van 14 en een dochter van 13 jaar oud). Hij is al 10 
jaar werkzaam bij verschillende bedrijven in Nederland. 
Het laatste bedrijf waar hij werkzaam was is het Carlton 
Beach Hotel in Scheveningen. Ali is reeds 1 maand bij ons 
in dienst en heeft het heel erg naar zijn zin. Hij waardeert 
het zeer om een gezellig praatje te maken en is erg behulp-
zaam. Ali spreekt vloeiend Frans en Engels, maar ook zijn 
Nederlands is goed. 
Graag wil ik Ali ook via deze weg heel hartelijk welkom he-
ten bij de Rijswijkse Golf Club.
De GOLFWEEK komt er aan en ook hiervoor zijn de voor-
bereidingen in volle gang. Graag ontvangen wij uw reserve-
ringen voor de verschillende data zo snel mogelijk zodat wij 
alles goed kunnen voorbereiden. Wij wensen iedereen een 
gezellige en mooie week, waarin het weer ons hopelijk niet 
in de steek zal laten.

Graag zien wij u weer snel in het clubhuis voor lunch, bor-
rel of diner. U kunt rekenen op onze inzet.

Met culinaire groet, Hans Mulder

Van de Horeca Manager

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 16 juni jl. is Ellen 
Mojet onze nieuwe secretaris. Natuurlijk willen we weten hoe 
ze daar toe gekomen is en willen tevens wat meer over haarzelf 
te weten komen.

Om met het eerste te beginnen, ze is gevraagd om in het be-
stuur zitting te nemen. Wellicht is haar langjarig lidmaatschap 
van de damescommissie, en met name haar penningmeester-
schap daarvan de laatste jaren, de reden. Ze kan het niet be-
vestigend beantwoorden. Feit is wel dat ze sinds kort over veel 
vrije tijd beschikt na beëindiging van haar werkzaamheden 
als decaan van ROC Mondriaan in Den Haag en dat ze niet 
wil stilzitten. De functie van secretaris sprak haar daarom aan. 
Binnen het bestuur is ze verantwoordelijk voor de afhandeling 
van de lopende zaken, de voorbereiding en agendasamenstel-
ling van de bestuursvergaderingen, de bewaking van de grote 
lijnen, de communicatie tussen haar medebestuursleden en 
wat er zo dagelijks verder op haar 'bordje' komt.

Voordat ze het onderwijs instapte studeerde Ellen psychologie 
in Utrecht van waar ze ook onze voorzitter Roel Jense kent die 
er chemie studeerde. Na haar studie werkte ze een dertiental 
jaren als psycholoog in de welzijns- en gezondheidszorgsec-
tor waarbij ze met name met jongeren in aanraking kwam. Dit 
leidde ertoe dat ze belangstelling kreeg voor een functie in het 

middelbaar beroepsonder-
wijs. Na haar aanstelling 
als docent werd Ellen al 
snel decaan van de rich-
ting welzijns- en gezond-
heidszorg onderwijs. In 
deze functie werd ze naast 
haar advieswerkzaamhe-
den geconfronteerd met 
de complexe sociaal-emotionele en multiculturele problema-
tieken die er onder jongeren leven.

Ellen is inmiddels al 10 jaar lid van RGC en heeft handicap 
29,9. Ze is getrouwd met Hans Simons die een aantal jaren ge-
leden ook enthousiast is geworden voor de golfsport. Omdat 
ze nu dus over 'zeeën' van tijd beschikt, kan ze veel vaker spe-
len en hoopt ze dat haar handicap snel gaat zakken. Ook rei-
zen echtgenoot Hans en zij regelmatig zuidwaarts waarbij golf-
balletjes soms aardige hoofdrollen in de kofferbak van de auto 
kunnen spelen.

Wij van de GreenVliet redactie wensen Ellen natuurlijk heel 
veel succes in de functie van secretaris.

Maurice Brouwers

Even voorstellen, de nieuwe secretaris
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Op de Haagweg in Rijswijk trekken vijf blauwe ster-
ren aan een gevel de aandacht. Daar bevindt zich geen 
exclusief hotel maar het grootste zelfstandige notaris-
kantoor van Zuid-Holland: Caminada notarissen. Met 
(uiteraard) vijf notarissen en liefst vijfenvijftig mede-
werkers zetten zij op drie locaties het werk voort dat 
al honderdtachtig jaar door hun voorgangers in Rijs-
wijk gedaan werd, het vastleggen van rechtsverhoudin-
gen in akten.

Wij spreken met ons RGC-bedrijfslid mr. John Roozeboom, 
een van de vijf ‘sterren’, de andere vier sterren zijn: 
mr. A.Q. Blomaard, mevrouw mr.drs.A.M.C.van Steenderen, 
mevrouw mr.E.S. Voskamp en mr. M.H. Kouwenhoven.  John 
kwam twaalf jaar geleden als zesentwintigjarige kandidaat-
notaris in dienst bij Caminada en is sinds vijf jaar, als opvol-
ger van mr. W.R. Avenarius, als notaris mede verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen van het kantoor. Negen jaar gele-
den werd de samenwerking met Trenité-Van Doorne gestopt. 
Sindsdien zijn er (ook indirect) aan het kantoor geen advoca-
ten meer verbonden.

Door de nieuwbouw op Ypenburg ontstond daar een nieuwe 
markt waarin het kantoor een kans zag. Zeven jaar geleden 
werd daarom besloten een extra notaris te laten benoemen met 
een eigen kantoor in Nootdorp. Daarna kon het notariaat wor-
den uitgebreid door de overname van notariskantoor Bos, nu 
Voskamp, dat nog steeds op de hoek van de Julianastraat en de 
Lindelaan gevestigd is. 

John, die zelf met zijn vrouw en twee zoontjes in Ypenburg 
woont, weet hoe belangrijk het is de binding met cliënten te 
bevorderen: “een vestiging die niet te ver weg is van de cliënt is 
daarbij van belang. Bovendien komt het voor dat cliënten last 
hebben van drempelvrees bij onze hoofdvestiging, de kleinere 
kantoren bieden dan een alternatief”, zegt hij.  Het bedrijfslid-
maatschap van de Rijswijkse Golfclub is ook zoiets, het geeft 
vertrouwen als cliënt en notaris lid zijn van dezelfde club. He-
laas heeft John vaak te weinig tijd voor golf waardoor zijn han-
dicap (22,5) nog niet op het gewenste peil is. Niet alleen zijn 
werk is daar de oorzaak van, John is ook een fanatieke tennis-
ser die vorig jaar nog als invaller met het eerste team van Wel-
gelegen meedeed en volgend jaar weer competitie gaat spelen. 
Ook zijn gezin vraagt tijd; de jongste, Joris, zes maanden ligt 
nog in de luiers, maar de oudste, Thijs, van drie en een half 
jaar is nu al een enthousiast golfer met twee stokken en een ei-
gen golftas. Zijn vrouw Mariska is ook in het bezit van haar 

GVB, kortom als dit straks geen golffamilie oplevert! Op onze 
vraag hoe John bij het notariaat terecht kwam, vertelt John dat 
hij in Groningen, na voor een studie aan de Academie voor Li-
chamelijke Opvoeding uitgeloot te zijn, “dan maar voor rech-
ten” koos en de richting notarieel recht, “omdat  niet zoveel 
anderen dat deden”. Na het eerste jaar was hij zo tevreden 
met zijn studie dat hij die afrondde. Toen hij na zijn militai-
re diensttijd bij Caminada terecht kwam, bleef hij er hangen, 
zoals veel van de andere medewerkers, omdat het er zo pret-
tig werken is. Enthousiast vertelt hij hoe mensen vaak met in-
gewikkelde problemen aankomen. “Het geeft veel voldoening 
deze voor hen op te lossen. Het Nederlandse notariaat is uniek 
in de wereld: snel, efficiënt en relatief goedkoop vergeleken 
met het buitenland. Het biedt veilige transacties in redelijk 

Een huis met vijf sterren
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korte tijd en veel rechtszekerheid. Nergens zijn zo weinig pro-
cedures betreffende onroerend goedzaken als in Nederland. 
De media brengen vaak onterecht negatieve berichten over 
notarissen waardoor helaas een verkeerde indruk ontstaat over 
het vak waar ik zoveel plezier aan beleef, dat is erg jammer”, 
aldus John.

Caminada notarissen is aangesloten bij  ‘Netwerk Notarissen’ 
dat door middel van werkoverleg de kwaliteit van de akten opti-
maal aanpast aan bijvoorbeeld nieuwe wetgeving. Zo wordt de 
cliënt zo adequaat mogelijk geholpen. Geïnteresseerden kun-
nen bovendien via de website van Caminada bij het netwerk 
allerlei informatie op notarieel gebied opzoeken. Natuurlijk is 
bij problemen een persoonlijk gesprek met de notaris voor een 
aan de eigen situatie aangepast advies onmisbaar. Alhoewel het 
kantoor bovengemiddeld veel ondernemingsrecht doet, vindt 
men bij Caminada ook voor alle andere rechtsgebieden ge-
specialiseerde notarissen. Ook voor de onroerendgoedsector 
en het familierecht is de notaris van groot belang. Hebben wij 

niet allemaal te maken met samenlevingscontracten of huwe-
lijkse voorwaarden, huis aan-/verkopen, testamenten en erfe-
nissen? Wat dit laatste betreft is het belangrijk om een en ander 
op tijd te regelen zodat erfgenamen er niet onnodig ‘bekaaid’ 
vanaf komen. Denk bijvoorbeeld aan de eenmalige belasting-
vrije schenking (dit jaar euro 22.379!) die men zijn kinderen 
tussen hun 18e en 35e levensjaar mag schenken. Bovendien 
kan men de vererving van het vermogen met de zogenaamde 
estate planning naar wens zo gunstig mogelijk regelen.

Gelukkig heeft Caminada notarissen ook te maken met vro-
lijke zaken, zoals bijvoorbeeld de dagelijkse trekking van de 
Lotto. Soms worden daar grote bedragen gewonnen en kan 
nog nét voorkomen worden dat een winnaar in zijn roes alles 
weggeeft, zonder daarbij aan het schenkingsrecht te denken en 
dan zelf arm achter blijft. Mocht u dat overkomen dan geeft 
John u vast gratis advies!

Margaret Rus en Maurice Brouwers



Op 8 juli stond de derde van de vier wedstrijden van bedrijven-
competitie gepland.
Een competitie die gesponsord wordt door:
Mazars - Nike van Nuland, 
Thekobur  - Paul Toussaint; en
Sturrus Business Management International B.V. - Ron  
Sturrus. 
De dagsponsor was “Wolter & Dros Groep”, die de borrel heeft 
aangeboden.

De hele ochtend zware regenbuien maar om 13.00 uur werd 
het droog en ging zelfs de zon schijnen. Prima baan en fijne 
greens, zo goed zelfs dat er een “hole in one” werd geslagen 
door G. Wolters namens JCS.
Het aantal inschrijvingen was heel goed en de reacties op de 
bedrijvencompetitie blijven leuk. 
De dagprijzen, welke weer bestonden uit mooie manden met 
heerlijke wijnen, aangeboden door Mazars, 
Thekobur en Sturrus Business Management International, 
werden uitgereikt door de dagsponsor Arie Beekhuizen en gin-
gen naar:
- Carolien van der Sluys spelend voor het team van Venibo 

voor de Longest drive dames op hole 6.
- Frans Erik Terpstra voor het team van JMG-beheer voor de 

longest drive heren op hole 6;
- Theo Kulsdom namens Franco Canadian voor de neary op 

hole 12.

De tweede prijs met een teamtotaal van 59 stableford-punten 
ging naar het team van:
- De Verademing, bestaande uit Ben Oosterheert (hcp 19,7) en 
gastspeler Folkert Wijnstra (hcp 17,7).

De eerste prijs met een teamtotaal van ook 61 stableford- pun-
ten ging naar het team van:

- Meneerdekok, bestaande uit Bernard Janssen (hcp 34,1) en 
zijn gast E. Tannen (hcp 26,8). 

De laatste wedstrijd is op 16 september en er is nog van alles 
mogelijk wat betreft de eindstand. Op de website is de stand na 
drie wedstrijden opgenomen en ook een stand indien de twee 
beste scores alleen worden opgeteld.

Businessclub Commissie

Wedstrijdverslag  8 juli de derde wedstrijd van de 
“Bedrijvencompetitie”
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Plaats NAAM BEDRIJF 13 MEI 10 JUNI 8 JULI 16 SEP Totaal

1
SBMI
pm: Ron Sturrus  14,8

63 50 56 169

2
VENIBO
pm: J.H. de Jong  20,2

58 59 52 169

3
Golfbaan Rijswijk BV
pm: Bas Overwater  10,5

60 54 53 167

4
Franco Canadian Holland 2
pm: Theo Kulsdom  5,0

55 53 58 166

5
PTD Management
pm: Paul ten Dijke   10,4

46 60 54 160

6
JCS Beheer
pm: Brune Verkade  19,2

54 53 47 154

7
Meneerdekok
pm: B. Janssen  36,0

50 42 61 153

8
Degenaar glas- en gevelonderhoud
pm: Jan Degenaar  21,2

47 59 37 143

9
Z-Tiles
pm: Maurice Korrubel  16,4

51 47 43 141

10
Mazars 2
pm. Maurice Evers 36,0

51 37 33 121

11
Architectenbureo Oosterheert
pm: Ben Oosterheert   19,7

59 59 118

12
Fortis Retail Den Haag
pm: Edwin Beijersbergen  19,6

40 26 51 117

13
KWx
pm: Joop van Essen  22,6

39 34 43 116

14
Franco Canadian Holland 1
pm: J.P. de Haard  23,9

59 44 103

15
JDB Holding
pm: Jan de Bruijn  31,2

37 35 30 102

16
Mulder
pm: J. Mulder  23,3

47 54 101

17
Broeseliske & van Vlijmen
pm: J. van Vlijmen   36,0

34 44 18 96

18
SBMI - Certified Eyes
pm: Loes Sturrus   36,0

27 31 37 95

19
Blaak
pm: J. Heins  30,3

39 53 92

20
Vega Projects
pm: M. Worries  22,8 / C. Nijman  22,2

43 47 90

21
Mazars 1
pm. Nike van Nuland  24,1

30 31 28 89

22
Restaurant Lounge van der Dussen
pm: Hans de Bruin  15,1

44 42 86

23
ICTee
pm: A. Massaar   21,2

44 35 79

24
Timmermans & Kalmijn
pm: P.D. Timmermans   19,5

28 50 78

25
Rabobank Den Haag eo
pm: N. Arkesteijn   26,0

28 49 77

26
WICO Bouw
pm. W.N. van der Voort  33,6

35 42 77

27
Thekobur 1
pm: P. Toussaint   28,9

33 40 73

28
Steegman
pm: M. Godwaldt  30,0

37 35 72

29
Levade
pm: Fred Boes  17,7

64 64

30
Hoogduijn Sign Studio
pm: Anneke Hoogduijn-Visseren  31,4

37 26 63

31
Fleet Vast 1
pm: W.B.J. Stokman  36,0

36 26 62

32
Vrolijk Cleaning 1
pm: L. Vrolijk  17,7

34 25 59
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Bij de start van de traditionele midzomerwed-
strijd was iedereen even bang dat het weer 
roet in het eten zou gooien, maar dit bleek ge-
lukkig van korte duur daar we het vanaf de 
derde hole droog hebben gehouden.

De starttijd van 16.00 uur bleek voor een aantal busi-
nessleden een uitkomst daar zij nu ook eens met de 
wedstrijd mee konden spelen op de dinsdagmiddag.

Het werd dus een zeer aangename middag met een 
onderbreking voor de barbecue en een glaasje wijn.

Ondanks de alcoholische versnapering werd er goed 
gescoord en er werd zelfs een “hole in one”geslagen.

De uitslag was als volgt:

1e B.C. Verkade., J.H. de Jong, J.J. Hilkhuysen en 
M. de Jong met 47 netto strokes.

2e J.H.R. Degenaar , M. van Vreden, R.Rodriques 
en C. van der Sluys met 48 netto strokes.

3e P. ten Dijke, A.G. Snellemans, R. Spaans en  
R. Dekker met 49 netto strokes.

De longest drive bij dames ging naar Anneke Hoog-
duijn en bij de heren naar Paul ten Dijke.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde wed-
strijd met een deelname die we van vroegere tijden 
kennen.

Verslag Midzomerwedstrijd 24 juni 2008

We schrijven augus-
tus en zitten midden 
in het golfseizoen, 
maar toch hier de 
definitieve data  
voor het komende 
seizoen.
24 oktober 2008
21 november 2008
19 december 2008
16 januari 2009
13 februari 2009
20 maart 2009
De aanvang van het 
bridge is 19.30 uur. 

Met uitzondering 
van 19 decem-
ber kerstdrive en 20 maart, laatste avond van het sei-
zoen, worden er 4 spellen per tafel gespeeld, de uitslag 
wordt later gepubliceerd en zo mogelijk via internet 
verzonden. 
Op 19 december en 20 maart spelen we 3 spellen per 
tafel en wordt de uitslag aan het eind van de avond 

bekend gemaakt. 
Het aantal deelne-
mers bepaald in hoe-
veel lijnen er wordt 
gespeeld, de inde-
ling van de lijnen 
wordt bepaald naar 
de volgorde van bin-
nenkomst op de 
speelavond. Rond 1 
oktober komt de in-
schrijflijst op het eve-
nementen bord in 
de gang, ook is het 
mogelijk om via in-
ternet g.vantveen@
hetnet.nl in te schrij-
ven. Voor de deelne-

mers is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het 
diner aanvang 18.00 uur. De horeca doet een voorstel 
van de mogelijk heden die er zijn, ook dit komt dan 
bij de inschrijflijst. 

Gerrit van ´t Veen

Bridge seizoen 2008 – 2009
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Herencommissie
Maandbeker 25 juni 2008
1e  E. Tumbuan (hcp 23.8)  40 Stbfd. 
2e  J. Klarenbeek (hcp 35.5)  39 Stbfd. 
3e  G. Ersanilli (hcp 28.5)  38 Stbfd. 
4e  Rob Roelvink (hcp 10.6)  37 Stbfd.

Vriendendag  11 juli 2008
5e prijs E. Klaarhamer met zijn vriend M. Hijdra 38 Stbfd.
4e prijs D. Spaargaren met zijn vriend J. Hoogendoorn 39 Stbfd.
3e prijs R. van Eerd met zijn vriend H. Maplener 41 Stbfd.  
2e prijs J. H. van Spellen met zijn vriend A. de Rouy 41 Stbfd.
1e prijs F. van Eek met zijn vriend R. Lancee 41 Stbfd. 
De Neary werd gewonnen door M. de Jong.
De Longest Drive ging naar Kees Jan Stel.

Damescommissie
Lepeltjeswedstrijd nr. 3 – 10 juni
1.  Ali van der Werf bruto 101 netto 67 laatste 6: 25 
2.  Ria van der Linden bruto 90 netto 67 laatste 6:26 
3.  Jos Niemans bruto 89 netto 69    
longest drive hcp. 0 - 24,9 Helma Baars 
longest drive hcp. 25 – 36 Ali van der Werf   
neary hole 9  hcp. 0 - 36   Marianne Nieuwland 
neary hole 12 hcp. 0 - 36     Monique Cupido  

17 juni 2008
categorie  0 - 24,9 - Midzomertrofee
1.  Cea Weekhout 9 : 34 netto 72
2.  Loes van Doorn 9 : 34 netto 72
3.  Ineke Vincent     netto 74
categorie 25-36 ’t Zwaantje
1.  Jeanine Klopper 9: 22 40 punten
2.  Hanny Benjert 9: 18 40 punten
3.  Diana Looms  38 punten
longest drive  0 - 24,9 Ineke Vincent
longest drive  25 – 36 Margreet Warntjes
neary hole 9  0 - 36  Inge Verlind
neary hole 12  0 - 36  niemand

Vriendinnendag – 24 juni
met vriendin van buiten RGC
1. Cock van der Valk en Wilma Gerritsen 45 punten
2. Ineke Vincent en Iteke Muijlwijk 44 punten
3. Jeanine Klopper en Trijn Blink 41 punten
met vriendin van binnen RGC
1. Wil Onstwedder en Fem Wiener  49 punten

Lepeltjeswedstrijd nr. 4 – 1 juli
1. Marianne van Os 9:35 93/73
2.  Joke van Duijn 9:40 101/73
3.  Wil Onstwedder  100/75
longest drive  0 - 24,9 Doke van Haaster 
longest drive  25 – 36 Hetty Krap
neary hole 12  0 - 36   Bea van Adelberg
 
Vossenjacht nr. 2 – 15 juli
 De vossen waren Helma Baars en Nia Aleman
1.  Ineke Vincent  en Dymphie Sikkes 5
2.  Hetty Krap en Thea Dekker ( hogere hcp) + 5 
3.  Sandra Karagantcheff en Doke van Haaster + 3

Bekerwedstrijd nr. 3 – 22 juli
1.  Els Harings 38 punten  9:19   
2 . Dymphie Sikkes 38 punten.  9:15 
3. Doke van Haaster 38 punten  9:14  

longest drive  0 - 24,9 Dymphie Sikkes
longest drive  25 – 36 Hanneke Janssen
neary hole 9  0 - 36  Christiane Depoorter
neary hole 12 0 - 36 Bep van Essen

Ton Goedmantrofee – 29 juli
1.  Monique Cupido en Elly Davis 45 punten (lagere hcp) 
2.  Hanny Benjert en Ali v.d. Werf  45 punten 
3.  Loes van Doorn en Jeanine Klopper 44 punten  
longest drive  0 - 24,9 Monique Cupido
longest drive  25 – 36 Thea Dekker
neary hole 9  0 - 36  Katharina van Rijn
neary hole 12 0- 36 Monique Cupido

Wedstrijdcommissie
Vossenjacht
10 mei 2008
1e prijs Harrie en Lydia Broerse
2e prijs Jaap Vermeer en Caroline van der Sluys
3e prijs Wouter Zandee en Loes van Doorn
31 mei 2008
1e prijs Henk Rameswar en Arthur Hausani +4
2e prijs Luc Heijnen en Alex Jackson +2
3e prijs Ramon Maduro en Ineke Vincent +1
6 juli 2008
1e prijs Sander Verhoeckx en Arnoud van Tilburg   0
2e prijs Ramon Maduro en Ineke Vincent -2
3e prijs Erik en Dymphie Sikkes -2

Datum Longest drive Neary
10 mei 2008 Heren: Sander Verhoeckx Ineke Vincent
 Dames: Dymphie Sikkes 
31 mei 2008 Heren: Jaap Vermeer Katharina van Rijn
 Dames: Anneke Clarke 
6 juli 2008 Heren: Arnoud van Tilburg Roy van den Berg
 Dames: Dymphie Sikkes 

MAANDBEKER 1
 Cat. Strokeplay   Cat. Stableford
1 Jack Baldewsingh hcp 10,7 66 netto 1 Paul Hofstra hcp 18,9 37 pnt
2 Luc Heijnen * hcp 14,7 68 netto 2 Loes van Doorn * hcp 23,1 36 pnt
3 Ruud de Jongh * hcp 11,5 68 netto 3  Jan v. d. Ende  * hcp 26,7 36 pnt
     Wim Prins * hcp 18,3 36 pnt
     Aart Aleman * hcp 19,2 36 pnt
* plaats is bepaald door toepassing van de “laatste 9 holes regel”

MAANDBEKER 3
Wedstrijd is een shotgun, alle spelers spelen Stableford
 Cat. Strokeplay   Cat. Stableford
1 Sacha Karagantcheff hcp 8,0 40 pnt 1 Wim Prins * hcp 18,9 37 pnt
2 Greta Biersteker hcp 9,8 39 pnt 2 Jim de Winter * hcp 21,7 37 pnt
3 Luc Heijnen * hcp 13,5 38 pnt 3  Frank Wick hcp 26,1 36 pnt
 Gerben Brouwer * hcp 14,5 38 pnt
* plaats is bepaald door handicap; laagste handicap wint

ABN-AMRO  Ouder-Kind wedstrijd – 13 juli 2008
Prijs Naam Punten
1e prijs Jacco en Patrick van Baal 45
2e prijs Pim en Rick van der Maas 45
3e prijs Peter en Floris Arkesteijn 40
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PRINS  BERNHARD BOKAAL
1 Marianne van Os en Dymphie  Sikkes +8
2 Lydia en Harrie Broerse +5
3 Steef en Ria van Schaik +4
3 NOG 3 KOPPELS +4
* plaats is bepaald door toepassing van de “ laatste 9 holes regel “

Langste Dag Cross Country – 21 juni
 Team slagen
1. Sandra & Sasha Karagantcheff, Ruth & Hajo Surkau 56,3 
2. Jacco van Baal, Roy vd Berg, René de Goey, Ramon Maduro 58
3 Björn van Brakel, Greta Biersteker, Peter vd Mee, Pieter de Rooij 60,4
4. Caroline vd Sluys, Ruud Schiffer, Ineke & Ferd Vincent 61.7
 Winaar Neary : Pieter Drenth 

4e Tropical wedstrijd – 28 juni
Plaats Medelanders Punten Nederlanders Punten
1 Ad Snelleman/ Brune Verkade +9 Vincent en Chris Zuiderwijk +7
2 Bas Overwater/ Hans Mulder +5 Gino Krul/ Martin van Vreden +5
3 Ineke Vincent/ Ruud Schiffer +5 Cora Tausent/ Floris Arkesteijn +4
4 Ruth en Hajo Surkau +4 Erik en Nellie Broekman +4
5 Lydia en Harrie Broerse +4 W. Minee/ R. Klinkenberg +4
6 Ellen en Hans de Bruin +4 Jan Degenaar/ Joop de Jong +3
7 Joke en Ies van Geest +4 Ferd Vincent/ Caroline van der Sluys +3
Slechtste score  Chris Klarholz/ Han Hofman
Les Justin Rob Haaze/ Jan Rietveld Les Roel

Longest drive hole 1 Naam Prijs
Heren Bas Overwater Pakket van Levade (Fred Boes en 
Joke de Mos)
Dames Katja Wolf Pakket van Levade

Longest drive 60+ hole 6  
Heren Jan van Spellen Canvas riem
Dames Bea van Adelbergh Canvas riem

Neary hole 12  
Heren/ dames Catharina van Rijn  Bon van Silhouette (sportschool 

van Hans Ouwerkerk)

Neary 60+ hole 9  
Heren/ dames Harm Pot Badslippers

Vlietrand trofee – 27 juli 2008
Longest drive Neary
Heren: Huub Kouwenhoven Heren: Eric Panhuijzen
Dames: Caroline van der Sluys Dames: Cornelia Wallien

Plaats RGC
1 Peter Matthee/ Jesper van Dijk, 47 punten
2 Dymphie Sikkes/ Huub Kouwenhoven, 47 punten
3 Han Tettero/ Kevin Rosdorff, 47 punten
4 Hennie Boerman/ Janine Klopper, 47 punten
5 Els Harings/ André Krouwer, 46 punten

 Leeuwenbergh
1 Anita Kuiken/ Bart Beunders, 49 punten
2 Wilma Veloo/ Dick Leeksma, 48 punten
3 Lylian van der Vloed/ Caroline de Wied, 47 punten
4 Dominique Diephuis/ Oscar Rolsma,  47 punten
5 Gina Guillaumon/ Erik Wind, 47 punten

Zomerwedstrijd – 2 augustus
Echtparen 
1. Elly en Frits Janmaat 38 stableford punten
2. Sandra en Sacha Karagantcheff 34 stableford punten
3. Monique en Marinus Cupido 34 stableford punten
 
Gelegenheidduo’s 
1. Hans en Maarten van Rossum 39 stableford punten
2. Marianne van Os en Wim Kortekaas 36 stableford punten

Dauwtrapwedstrijd 19 juni 2008
1. Basil Koolschijn 38 pnt.
2. Dick Spaargaren 35 pnt.
3. Martin van Dorp 35 pnt.
4. Inge Verlind 34 pnt.
5. Frits Jaspers
Neary Sandra Karagantcheff
Longest Dames Bep van Essen
Longest Heren Rob van Os
Birdy hole 17 Dick Spaargaren
Birdy hole 9 en 14 Sandra Karagantcheff

Winnaars Greensome-wedstrijd t.b.v. Stichting Handicart
1. Robbie Hagendoorn en Rob van Os
2. Lex Zandee en Loes van Doorn
3. Dick Spaargaren en Sandra Karagantcheff
Cor en Wil Onstwedder
Ruud en Lidwien Vlek

Langste dag
 Team slagen
1. Sandra & Sasha Karagantcheff, Ruth & Hajo Surkau 56,3 
2. Jacco van Baal, Roy vd Berg, René de Goey, Ramon Maduro 58
3 Björn van Brakel, Greta Biersteker, Peter vd Mee, Pieter de Rooij 60,4
4. Caroline vd Sluys, Ruud Schiffer, Ineke & Ferd Vincent 61.7

Winaar Neary : Pieter Drenth

Pims drive is zijn eerste slag en het slaan tegen de oude 
bal kost hem 2 strafslagen ( R 7-2, oefenslag). De slag 
met de provisionele bal telt uiteindelijk niet mee om-
dat Pim zijn eerste bal binnen 5 minuten vindt en dan 
moet hij met deze bal verder spelen. Zijn tweede slag 
is dus de slag naar de fairway, gevolgd door de slag die 
achter de bunker belandt,
De vierde slag komt in de bunker terecht.  Pim past R 
28 ( bal onspeelbaar ) toe, neemt een strafslag en speelt 
een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspron-
kelijke bal het laatst werd gespeeld.
Zou hij één van de andere twee opties van R 28 toepas-
sen dan moet hij de bal in de bunker droppen. De slag 
naar de green is zijn vijfde slag en hij heeft één put no-
dig. In totaal dus 6 slagen en 3 strafslagen. Een 9!

De regelcommissie

Oplossing Een rondje golf 
met Pim (2)
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Golf Driedaagse 3, 4 en 5 juni 2008

Aantal deelnemers en uitslagen

Eerste dag 76 deelnemers

Tweede dag 54 deelnemers

Derde dag 67 deelnemers

Er waren 41 deelnemers die aan alle drie de wedstrijddagen deel namen

Uitslagen: Categorie: 0-24 Categorie: 24-36 Longest drive Dames Longest drive Heren Neary Dames Neary Heren

Eerste dag 1 I.B. Vincent W. van Bomburgh H. Schultink J.P. Bierling H. Hens D. van Battum

2 H.M. Baars H.E. Klopper

3 S. Karagantcheff E. Hardon

4 B. Muntenaar J. van Duyn

Tweede dag 1 A. Aleman D. Looms G. Biersteker R. Roelvink J. van Duyn A. de Vet

2 H. Baars H. Jansen

3 J.P. Bierling J. Klopper

4 R. Roelvink H. Benjert

Derde dag 1 S. Karagantcheff C.H. Hens M. Cupido L. Tumbuan M. van Os C. Onstwedder

2 J.P. Bierling C. Onstwedder

3 F.J.M. Vogels H.E. Klopper

4 A.H.M. Bartels E. Mojet

Uitslag meerronden:

1 H.M. Baars

2 H.E. Klopper

3 J.P. Bierling

4 L. van Doorn

5 A.H.M. Bartels

6 C.H. Hens

7 M. van Os

8 P.M. Maurenbrecher

9 D. Looms

10 F.J.M. Vogels



Alles MOET weg!

m e u b e l e n  -  v l o e r e n  -  w a n d e n  -  s h u t t e r s  -  g o r d i j n e n  -  v e r l i c h t i n g  -  k u n s t

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

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

kunst

GROOTSCHEEPSE UITVERKOOP 
van TOPDESIGNmeubelen!

Alles MOET weg!Alles MOET weg!Alles MOET weg!Alles MOET weg!Alles MOET weg!Alles MOET weg!

directe korting40% 

Alles MOET weg!Alles MOET weg!Alles MOET weg!Alles MOET weg!Alles MOET weg!Alles MOET weg!

Eetkamers en bankstellen van Jori,  Leolux, DeSede, 

Ligne Roset, Rolf Benz en Actu met minimaal

 

  Direct leverbaar. LET OP: verkooppunt Estland

Zie onze website voor 

onze spectaculaire 

aanbiedingen!

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

Leasetarief o.b.v. 60 mnd/20.000 km/j, tarief Saab Financial Services. CO2 uitstoot 147-214 gr/km, verbruik 5,4-8,9 L/100 km. (Prijs)wijzigingen voorbehouden. 

Visitekaartje met turbokracht:
Saab 9-3 Norden Business.

Als zakelijk rijder wilt u zich onderscheiden van de massa. 

Maak kennis met de Saab 9-3 Norden Business. Deze 

speciale uitvoering is voorzien van exclusieve extra’s als:

 

Door de prijsstelling van de Saab 9-3 Norden Business 

pro�teert u ook nog eens van een zeer gunstig leasetarief 

en een lagere �scale bijtelling. Kom snel langs voor een 

premium proefrit of kijk op www.saab.nl voor meer 

informatie.

Saab 9-3 Norden Business, lease vanaf  € 559,- p.m.



Colofon
GreenVliet Officieel orgaan van de Rijswijkse Golfclub 
21e Jaargang nr. 4, augustus 2008
GreenVliet verschijnt zes keer per jaar. 
Internet www.rijswijksegolf.nl 
Redactie Ben Teunissen, Doke van Haaster, Maurice Brouwers, 
Margaret Rus-Numans, Annelies Bremer-Versteegen  
Redactieadres Delftweg 58, 2289 AL Rijswijk 
Ontwerp, opmaak en druk Telstar Media, Pijnacker 
Coördinatie / advertenties Gaby Eenschoten, 015 - 361 54 72 
Foto omslag Ruud de Jong

Inleveren kopij: De volgende GreenVliet verschijnt eind augustus.  
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 31 juli in het bezit van de 
redactie zijn. Per e-mail: uitsluitend naar redactie@rijswijksegolf.nl

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

Bestuur RGC
R. Jense, voorzitter 015-213 83 35
E. Mojet, secretaris 070-3901961
R.A. Davis, penningmeester 070-335 09 41
J. Krul, vice-voorzitter 079-331 99 61
R.C. de Jong, lid 015-3107103
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

Horeca 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: R.H.J. Bremer, 070-394 89 87 
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 015-3641509
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


