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Van de redactie

Neustif im Stubaital!

Dus geen Toscane en ook niet naar Pertisau! Neustift im Stu-
baital ligt in Tirol, Oostenrijk. De één na laatste afslag voordat 
je bij Brenner bent van de Brenner Autobahn. ’s Winters een 
skiparadijs, ’s zomers een wandel- en motorparadijs! Prachtige 
golfbanen liggen binnen een uurtje met de auto en vanaf het 
eerste moment dat je op de motor stapt is het een geweldige 
belevenis. Tel daar veertien dagen mooi weer bij met tempe-
raturen van 24 tot 30 graden, dan begrijpt u dat onze vakantie 
meer dan geslaagd was! En nu uitkijken naar dat weekje in 
december in Florida, USA. Daar kijk ik nu al naar uit!

Laatste GreenVliet van 2008
Dit is de laatste GreenVliet van dit jaar. Vanaf volgend jaar 
verschijnt de GreenVliet namelijk aan het einde van de on-
even maanden. Het bestuur heeft ingestemd met het voorstel 
van de redactie om de verschijningsdata te verschuiven. Op 
deze manier sluiten we nog beter aan op de actualiteiten van 
de club. En dat is een belangrijke verbetering. Twee jaar lang 

las ik als redactielid elke keer opnieuw 
enthousiaste verhalen en verslagen 
van wedstrijden die al een eeuwigheid 
geleden gebeurd schenen te zijn. Daar 
hopen we op deze manier een einde 
aan te maken! Bovendien was het zo 
rond de Kerst en Oud en Nieuw, ook 
voor de drukker, een stressvolle periode 
met veel vrije dagen. Die periode 
ontlopen we nu mooi. Eén nummer 
minder omdat we de vereniging niet op 

kosten willen jagen. Bovendien, als je toch kort achter elkaar 
een nummer uitbrengt, dan lijdt daar in ieder geval één num-
mer onder. Bijkomend voordeel is dat we de wedstrijdagenda, 
als we daartoe beslissen, in het nummer van maart kunnen 
invoegen (de huidige loopt tot eind maart). Dan heeft 
iedereen op tijd een goed inzicht in het programma en hoeft 
het boekje niet op de club op te halen. In nummer 1 van 2009 
zullen we u laten weten of dit plan doorgaat. 

Reisartikelen
In dit nummer vindt u artikelen van de verschillende commis-
sies. Ook treft u verslagen aan van bijzondere reizen aan. In 
dit kader vraag ik uw aandacht voor de artikelen “St Andrews 
revisited”, “Seniorleden in Golf de Saint Junien en “Scotland, 
home of golf”. Geweldig om te lezen over het enthousiasme 
van golfen tijdens allerlei reisjes. De schrijvers verdienen een 
groot compliment! Dat het verslag van de Matchplaykampi-
oenschappen wederom een prominente plek inneemt, dat zal 
u niet verbazen. De prachtige foto’s maken het geheel tot een 
fraai artikel, dat ik bijzonder bij u aanbeveel.

Afscheid
Ook vraag ik uw aandacht voor het artikel Business en Golf. 
Voor de laatste keer geschreven en van foto’s voorzien door 
Margaret Rus. Na jaren lid van de redactie te zijn geweest, 
stopt zij na deze GreenVliet. De redactie zal in het voorjaar 
op passende wijze afscheid van haar nemen. Toch hoopt de 
redactie dat ze haar fototoestel ook niet onmiddellijk in de 
wilgen hangt. Al menigmaal prijkte een foto van haar hand op 
de voorpagina en ik sluit daarom ook niet uit dat de redactie 
daar in de toekomst nog wel eens zal doen. 
Margaret, namens de redactie en alle leden van de RGC 
hartelijk bedankt voor je bijdrage aan de GreenVliet in de 
afgelopen jaren!

Tot zover deze keer! Tot eind januari 2009!
Ben Teunissen
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Bij het begin van de maand september was de Golfweek 
alweer begonnen en de Presidents Cup achter de rug. Dit jaar 
waren alle betrokkenen bij het dagelijkse functioneren van de 
vereniging en dus ook het voltallige personeel, genodigd voor 
de Presidents Cup. Dat hebben we geweten.  Het duo John 
Labree en Bob Knaap ging onmiddellijk met de hoofdprijs aan 
de haal en zette daarmee de ‘benchmark’ voor 2009.
Mede dank zij het goede weer, het voortreffelijk Oosters 
buffet, de inzet van de horeca en het enthousiasme van alle 
aanwezigen, was het een fantastische dag.

Op 13 en 14 september werd het Matchplaykampioenschap 
gehouden. In alle categorieën leidde dit tot een spannende 
finale. 
Bij de dames leek Carla Knötschke het weer te gaan maken, 
maar uiteindelijk werd zij met 4&3 gedwongen haar meerdere 
te erkennen in Greta Biersteker, die zich van het begin af aan 
had voorgenomen dit keer te gaan winnen. 
De heren (en jeugd) maakten er een zenuwslopende familie-
vete van, die tenslotte door Floris Arkesteijn met 3&2 werd 
gewonnen van Jesper van Dijk. 
Bij de heren senioren herbevestigde Henk Fortuin zijn autori-
teit door na zijn overwinning bij het strokeplaykampioenschap, 
nu ook het matchplaykampioeschap met 3&2 op zijn naam 
te brengen ten koste van een zeer solide spelende Huub 
Kouwenhoven.

Het ontwerp voor het nieuwe clubhuis was aanvankelijk in 
het ambtelijk vooroverleg met de Welstandscommissie en de 
Bouwkundige afdeling van de gemeente Rijswijk, goed be-
vonden. Na de officiële indiening van het bouwplan bij de ge-
meente bleken de juristen het niet eens met de bouwkundige 
interpretatie van enkele voorwaarden uit het vigerende bestem-
mingsplan. Dit heeft er toe geleid dat na hernieuwd overleg 

hierover tussen het bestuur en het bouwmanagementbureau 
met een nieuw team van ambtenaren, de beoordeling van de 
aanvraag voor 6 weken is opgeschort en wij eind oktober, begin 
november alsnog hopen uitsluitsel te zullen krijgen. 
Op dat moment zal ook uitsluitsel worden gegeven over de 
door ons gevraagde  herbestemming van de boerderij die voor 
een succesvolle verkoop noodzakelijk is.

Een van de grote uitdagingen dit jaar is natuurlijk de 
overname van de horeca activiteiten geweest. Inmiddels is 
de horeca vergunning opnieuw verleend en heeft de horeca 
de doelstellingen, die wij aan het begin van het jaar gesteld 
hebben, gehaald. 
Het inzicht in het reilen en zeilen van de horeca is gewaar-
borgd doordat wij een administratiekantoor dat zich specifiek 
bezighoudt met de administratie van  horecaondernemingen, 
hebben gecontracteerd. Zij voorzien ons van een maandelijks 
exploitatierapport waardoor wij goed inzicht hebben hoe de 
(deel)activiteit presteert en zich ontwikkelt. 

De laatste jaren zag het Kerstdiner een dalend aantal 
deelnemers. Ondanks het feit dat het toch nog altijd een 
traditioneel, stijlvol en zeer geanimeerd evenement was, heeft 
de evenementencommissie voorgesteld dit jaar een andere 
formule te proberen. Het bestuur is daarmee akkoord gegaan. 
Dit jaar zal er een 9 holes wedstrijd worden gehouden, gevolgd 
door een (zeer) aangeklede borrel. Wij hopen en verwachten 
dat deze combinatie van sport, gezelligheid en traditie van dit 
evenement een groter succes zal weten te maken.  

Het bestuur wenst u een fraai najaars- en winterseizoen,  
en zeer plezierige feestdagen toe.

Roel Jense
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Het seizoen zit er weer bijna op. 
Terwijl ik dit schrijf schijnt buiten 
de zon. Het ziet er aantrekkelijk 
uit, maar na een aantal dagen van 
flinke regen is de baan nog steeds 
doorweekt. Dat is jammer voor 
de spelers, maar ook voor onze 
greenkeeper. Die wil graag wat 
voorbereidingen voor het volgende 
seizoen afronden.
De tees van hole 5 en 6 zijn 
vernieuwd en het laatste werk moest 
nog gedaan worden terwijl de regen 
begon. Daardoor zijn op een aantal 
plaatsen in de baan flinke sporen 
te zien. Het is nu even wat minder, 
maar we hopen volgend voorjaar 
weer helemaal bij te zijn. In deze 
maanden groeit het gras niet zo 
hard, maar de wortels wel. Als het 
niet tegenzit, kunnen we in het 
voorjaar de nieuwe tees in gebruik 
gaan nemen. 
Waarom nieuwe tees? Het aantal 
klachten van leden, en dan vooral 
van de dames, over hole 5 was 
groot. De bomen links stonden 
aardig in de weg. De (heel goede) 
heren hadden nog de kans om met 
een draw om de bomen heen te 
slaan, voor de dames was de afstand 
naar de bomen te klein. 
Een ander probleem was dat de 
tee erg smal was en dicht op de 
bomen stond. Omdat iedereen 
zo ver mogelijk naar rechts ging 
staan, was de tee daar erg slecht 
geworden, vooral bij de heren. Ook 
stond de tee helemaal scheef. De 
zaak is drastisch aangepakt: gewoon 
nieuwe tees. De backtee voor de 
heren is een apart plateau geworden 
en wat verder naar achter komen te 
liggen. Omdat er weinig spelers van 
deze tee gebruik maken, hoeft hij 
ook niet zo groot te zijn. De dames 
zijn nog wat meer naar rechts 
verschoven. De lengtes worden 
168 (wit), 150 (blauw), 157 (geel) 
en 138 meter (rood). De afstanden 
waren 163/144/154 en 136. Geen 

grote verschillen dus, maar wel veel 
meer ruimte. En vlakke tees.
Bij hole 6 zijn de verschillen 
voor de dames wat groter. Aan 
alle deuken in het hek is goed te 
zien dat het voor veel heren niet 
meeviel om de eerste meters recht 
vooruit te slaan. Daarom is ook hier 
weer sprake van een verbreding. 
Bovendien zijn er nu drie plateaus. 
Het middelste plateau is voor 
geel en blauw. De lengtes voor de 
heren worden 349 (wit) en 337 
meter (geel). Dit was  342 en 333 
meter. Zoals al eerder gemeld is 
het verschil bij de dames een stuk 
groter. 331/321 tegen 291/280. 
Door de verbreding is het bosje in 
het gedrang gekomen. Hier zijn een 
boompje en wat struiken verwij-
derd. Ook de tee (geel) van hole 13 
ligt gedeeltelijk in de weg. In de toe-
komst zal dat waarschijnlijk worden 
opgelost door de tee in zijn geheel 
naar rechts te schuiven zodat hij in 
het verlengde komt van de backtee. 
Hoewel verlengen niet het doel was, 
is het meegenomen. De (totale) 
lengtes zijn 6010/5164/5687/4887 
(backtees heren/dames, medaltees 
heren/dames). De getallen waren 
5998/5118/5680/4844. Voor de 
heren backtee kunnen we weer 
zeggen dat we boven de 6 kilometer 
zitten. De veranderingen zijn 
aan de NGF doorgegeven en we 
wachten af of er een nieuwe rating 
moet komen. Graag hadden we ook 
de tees van hole 3 en 4 meegepakt, 
maar we kunnen niet alles tegelijk. 
Waar we wel mee begonnen zijn is 
het aanbrengen van witte strepen 
bij de voorgreens. Hiermee wordt 
aangegeven tot waar het is toege-
staan om met handicarts en trolleys 
te komen. Er is dit jaar hard gewerkt 
om de voorgreens te verbeteren en 
het is dan zonde om dit werk teniet 
te doen. 

Bas Overwater

IN MEMORIAM 
SIM (S.C.J.)   
VAN DER MEULEN

Sim was één van de leden die het eer-
ste begin van onze club hebben mee-
gemaakt en een belangrijke bijdra-
ge heeft geleverd aan het clubleven. 
Ruim acht jaar maakte Sim deel uit 
van de Herencommissie. Een lange 
periode waarin de commissie altijd 
op hem kon rekenen. De vele taken 
werden door hem met plezier en als 
vanzelfsprekend uitgevoerd. Eén van 
de hoogtepunten in het golfjaar was 
voor hem het uitzetten van het par-
cours voor de cross-country wedstrijd. 
Hij verkneukelde zich dan al op de 
verrassingen waar de spelers voor 
kwamen te staan als zij zich kriskras 
over de baan bewogen. 
Sim was een enthousiaste golfer, die 
kort voor zijn opname in het zieken-
huis nog achttien holes liep, iets waar 
hij gezien zijn leeftijd (84) heel trots 
op was. Als voorzorg had hij voor de 
opname in het ziekenhuis nog vol-
doende stickers uitgedraaid voor de 
nieuwe scorekaarten van de Heren-
ochtend. Hij was er van overtuigd 
dat hij zich na de operatie weer over 
de kaartenbak kon ontfermen en zijn 
plaats achter de tafel weer zou inne-
men. Het heeft niet zo mogen zijn. 
Een trouwe kameraad, een fijne, 
nauwgezette en vooral humoristi-
sche kerel is van ons heen gegaan.
Wij missen zijn charme, kameraad-
schap, gevoel voor humor en alle 
goede kwaliteiten die hij in zich had. 
Met ons zullen ongetwijfeld vele le-
den, in het bijzonder de ouderen, 
hem in gedachten houden. 

Ronald Raimond, 
Voorzitter Herencommissie
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OOp de Algemene Ledenvergadering van 16 juni jl. is 
naast Ellen Mojet, als nieuwe secretaris, een tweede 
nieuw bestuurslid benoemd, Ruud de Jong. Natuurlijk 
willen we weten wat binnen het bestuur zijn taken zijn 
en daarnaast willen we wat meer over hemzelf te weten 
komen.

Ruud, met tegenwoordig handicap 11, is al vanaf de op-
richting lid van de Rijswijkse Golfclub. Als medewerker 
van de budgetafdeling van het Europees Octrooibureau, 
waar ook veel buitenlanders werkzaam zijn, werd hij 
door collega’s uit Groot Brittannië geconfronteerd met 
golf. Al snel had hij de smaak te pakken en werd hij lid 
van een bij de NGF aangesloten vereniging (Kleiburg). 
Toen hij vernam dat er in Rijswijk een golfclub en 
golfbaan zouden komen meldde hij zich direct aan 
omdat dat veel reistijd zou gaan schelen. Doordat hij al 
een handicap had, werd hem gevraagd zitting te nemen 
in de non-handicap commissie. Later werd hij mede op 
eigen initiatief lid van de wedstrijdcommissie waarvan 
hij een aantal jaren competitiecoördinator was en tevens 
verantwoordelijk voor de clubkampioenschappen.  Een 
van de zaken die onder zijn leiding veranderden was 
het vervroegen van de strokeplaykampioenschappen. 
Die werden voorheen in september gehouden en zijn 
tegenwoordig verplaatst naar de maand juni. Door 
die verandering kunnen er meer mensen deelnemen 
aan die kampioenschappen. De oorspronkelijk in de 
maand juni geplande matchplaykampioenschappen zijn 
daardoor verplaatst naar september. Door zijn functie 
als competitiecoördinator is hij in de loop der jaren 
veel te weten gekomen over de gang van zaken binnen 
andere clubs met name over de systemen die zij voor de 
competitie hanteren.
Binnen het bestuur is Ruud verantwoordelijk voor 
Golfsport Zaken. Onder zijn verantwoordelijkheid 
vallen de wedstrijdcommissie, de handicapcommissie, 
de damescommissie, de evenementencommissie en 
de jeugdcommissie. Eén van de zaken waarmee hij 
zich binnen het bestuur bezighoudt is topgolf. Er 
zijn namelijk ambitieuze plannen voor met name 
Heren1 en Jeugd 1. De laatste is, zoals wellicht bekend, 
gepromoveerd naar de eerste klasse en onze pro Phil 
Allen ziet mogelijkheden om in 2009 landskampioen 
van de jeugd te worden. Er is daarom een commissie 
Topgolf geformeerd waarin naast Ruud en Phil tevens 

Bob Davis, Arnoud van Tilburg en Bas Overwater zitting 
hebben. Binnen het bestuur is men akkoord gegaan 
met een aantal faciliteiten voor Heren 1 en Jeugd 1. 
Deze groep, in totaal acht spelers, waarvan er vier tevens 
Jeugd 1 vormen, krijgt intensieve begeleiding en training 
van Phil zodat de beoogde doelstellingen, promotie van 
Heren 1 en kampioenschap van Jeugd 1, kunnen wor-
den gerealiseerd. Ook voor de overige competitieteams, 
en dan voornamelijk bij de herenteams, gelden vanaf 
2009 andere regels. Was het in het verleden mogelijk 
in zogenaamde vriendenteams aan de competitie deel 
te nemen, nu worden de teams, ook rekening houdend 
met handicap, door het bestuur (Ruud) in overleg met 
de captains ingedeeld. Een van de eisen die daarbij gel-
den is dat men in elk geval een actieve handicap heeft 

en dat er meer animo komt voor ‘clubactiviteiten’ (onder 
andere deelname aan strokeplay- en matchplaykampi-
oenschappen). Dit zou moeten resulteren in een hoger 
niveau van de competitiespelers. Geïnteresseerden in 
deelname aan de NGF competitie 2009 kunnen via de 
website een online formulier invullen.

Ten slotte wijzen we u graag op een artikel elders in 
deze GreenVliet waarin Ruud zijn ervaringen over een 
aantal banen in Schotland vertelt.
De GreenVliet redactie wenst Ruud uiteraard heel veel 
succes in het bestuur.

Maurice Brouwers

Even voorstellen (2)
Het bestuurslid Golfport Zaken
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Begin september is ons gewaardeerde lid en maatje Sim van 
der Meulen van ons heengegaan. Een reeks van jaren heeft hij 
zich met hart en ziel voor de Herencommissie ingezet.
Humor kenmerkt alles wat Sim deed. Velen van ons maakten 
zich al enige tijd zorgen over zijn gezondheidstoestand. Sim 
was ziek, maar indrukwekkend bezig met leven.
Met zijn vechtlust en de openhartigheid waarmee hij zijn 
strijd tegen de letterlijk slopende ziekte beschreef, oogstte Sim 
veel bewondering, maar bovenal was iedereen onder de indruk 
van zijn positieve instelling.
Wij zullen Sim blijven herinneren als buitengewoon sympa-
thiek mens.

Hagenezenbeker 
Deze jaarlijkse uitwisselingswedstrijd met Oude Maas werd 
deze keer op Oude Maas gespeeld. 
Dit jaar werd de Hagenezenbeker een waterballetbeker. Het 
water kwam met bakken naar beneden. Het was een van die 
regendagen, waar je beter met een zwembroek dat met een 
regenjack speelt.
Dezelfde dag was het kurkdroog op de Rijswijkse golfbaan.
Niettemin, stoïcijns is iedereen gebleven, en men heeft min-
stens veertien of vijftien holes gespeeld, enkelen zelfs achttien.
Er deden 27 man van de RGC aan mee. Rijswijk grabbelde 
297 punten bij elkaar; Oude Maas maar 7 puntjes minder: 290. 
Na een jaar van winst door Oude Maas, ging de beker waar hij 
hoort: naar Rijswijk. 

De neary van hole 5 ging naar Jan van der Valk en de neary 
van hole 9 naar Gert Bross, de longest drive naar Olof Bout. 
De hoogste score werd gehaald door de Dick’s (Spaargaren en 
Heppener) met 40 stablefordpunten.
Dus zwaar beladen met alle prijzen en trofeeën, ging Rijswijk 
huiswaarts. 

Herfsttrofee 
De wedstrijd om de Herfsttrofee blijft een klassieker. Maar op 
de wedstrijddag, 10 september, was de sfeer van een klassieker 
ver te zoeken. Er deden maar 30 heren mee; waren onze 
golfvrienden in een wat melancholieke stemming die het 
herfstseizoen meebrengt, of had de golfweek te veel energie 
gekost? 
Niettemin de aanwezige deelnemers namen moedig de 
uitdaging aan.

De uitslag:
18-holes netto
1e  Aart Aleman 68
2e  Frans van Eek 71
3e  Rob Roelvink 72
4e  Fritz van Duijn 72
5e  Hans v.d. Velden 74

De Neary werd gewonnen door Jan van Spellen. 
De Longest Drive was voor introducé Mustafa. 

Een gentleman heeft ons verlaten

Zondag 12 oktober vond de laatste wedstrijd uit de bovenge-
noemde serie plaats. In de loop van het seizoen hebben we bij 
deze wedstrijden alle weersomstandigheden meegemaakt. Vari-
erend van regen, heel veel wind en er is zelfs een wedstrijd ge-
staakt vanwege onweer. Maar de laatste wedstrijd vond plaats 
onder de meest ideale omstandigheden, geen wind en een 
heerlijk zonnetje, ongekend voor half oktober. 
Deze wedstrijd werd gesponsord door de firma’s Baja Con-
structies (Jack Baldewsingh) en Sjerp en Jongeneel B.V. (Wim 
Prins). De commissie is deze bedrijven extra dankbaar voor hun 
sponsoring omdat zij zich in de loop van het jaar aanmeldden 
als vervanger van de beoogde sponsor. Deze kon vanwege bij-
zondere omstandigheden dit jaar niet als sponsor optreden.
Door hun inbreng kon tijdens de laatste wedstrijd om een aan-

tal extra prijzen worden gespeeld en was er na de wedstrijd voor 
alle deelnemers een drankje en een hapje. Daarnaast hadden 
de sponsors mooie prijzen voor de winnaars van het overallklas-
sement.
De overall prijs in de categorie Stableford was voor Paul Hof-
stra. Hij versloeg met minimaal verschil Loes van Doorn. Nog 
spannender was de strijd in de categorie Strokeplay. Daar ein-
digde Luuc Heijnen en Remy Ceulemans gelijk. Maar omdat 
Remy de laatste wedstrijd beter scoorde werd hij, evenals vorig 
jaar, de overall winnaar. Een extra vermelding verdient de hole 
in one (Hole 9) gemaakt door Floris Arkesteijn. 
Overige uitslagen elders in dit blad.

Pim van der Maas

Maandbeker 12 oktober 2008
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Maandbeker
Op 1 oktober werd de laatste Maandbeker wedstrijd gespeeld. 
Het was regenachtig en het was geen zure regen, maar een 
regen die wel zuur was voor de spelers. Snel was de eerste bui 
afgedreven, en liet plaats voor een tweede bui, en een derde, 
en een vierde.
Ik denk de prestaties in de regen een beslissende rol kan gaan 
spelen in de maandbeker. 
Het feit dat Rob Roelvink erg goed gaat in de regen, geeft hem 
veel vertrouwen. 
Deze laatste wedstrijd van het seizoen 2008 werd gewonnen 
door Rob Nout met 66 slagen netto en spelend van handicap 
35,4. Tweede werd Theo van Denzel (hcp 19,9) met 67 netto. 

Vervolgens werd het eindklassement vastgesteld waarbij de beste 
5 van 6 mogelijke scores bepalend waren voor de rangschikking.
     
  Netto
1e Theo van Denzel 362
2e Frans Verhoeve 373
3e  Jan Smith 375

Winterprogramma
Het winterprogramma gaat van start de 22 oktober. De Winter 
Matchplay Competitie en de Stablefordwedstrijden voor de 
Runnerscore verschijnen weer en aan het eind van het winter-
seizoen zal voor beide een eindklassement worden opgemaakt. 

Samenstelling Herencommissie 
Gert Bross is bereid gevonden de plaats van Sim in te nemen. 
Hij zal zijn functie invullen vanaf november.
Jan van der Valk, Hans van der Velden en Michiel Mauren-
brecher gaan onverstoorbaar door. 
Nog even en dan is de commissie in een nieuwe samenstel-
ling, want Ron Raimond gaat zijn functie als voorzitter begin 
2009 neerleggen.

Vragen over regelmatig voorkomende situaties tijdens  
het golfseizoen 
Als een bal een medespeler op zijn hoofd raakt, of dat hij over 
uw bal struikelt, moet u de feiten van het incident nuchter 
onderzoeken.
In het algemeen zijn er twee mogelijkheden:
1. De speler is nog steeds staande, en uw bal moet worden 
gespeeld zoals hij ligt (Regel 13-2).
2. De speler valt op uw bal en blijkt bewusteloos te zijn; dan 
word hij beschouwd als een los obstakel, en u moet de regel 
24-2 toepassen. 

José Levy

De Vossenjacht werd die bewuste donderdag gespeeld onder 
zeer herfstige omstandigheden: heel veel wind, heel veel water 
op de baan, zelfs zoveel dat een dag later de buggies niet meer 
de baan in mochten, maar ook zon. Het kleine buitje tussen-
door vergeten we even. De vossen Wil en Cor Onstwedder ver-
trokken met hun markers van hole 1 en de andere 7 flights van 
4 golfers startten op hole 18, 17, etc. Bij binnenkomst repten 
iedereen zich snel naar de flap-over om de score van de Vos-
sen te bekijken. Er waren tamelijk grote verschillen: van min-
zoveel tot plus, zeer plus zoveel. De winnaars Frans Franse en 

Chris Schemer behaalden een score van + 8. Voorafgaande 
aan de prijsuitreiking was er ook een uitreiking van de prijs-
winnaars van de hiervoor gespeelde wedstrijden. De wedstrijd-
leiding bedankte iedereen voor het enthousiasme en het spel 
en nodigde ook alle senioren weer uit voor deelname aan een 
volgende wedstrijd en lunch: Pestgolf Strokeplay op 30 okto-
ber a.s.

Seniorencommissie

Vossenjacht donderdag 2 oktober 2008
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Ook dit jaar heeft de Club actief meegedaan aan de Neary wedstrijden. Na Robeco en 
eigen sponsoring van Sportstrategie, is de ABN AMRO bank nu de grote sponsor van 
deze wedstrijden. Voorafgaand aan de wedstrijd heeft iedereen een balletje gekregen en 
de winnaar ontvangt naast het certificaat ook een “ballenraper”.

Hierbij de winnaars van de wedstrijden, inclusief het de stand in het landelijk  
eindklassement. 

Positie Naam Afstand
85 V.F.M Zuiderwijk 103 cm
164 F.P. Vincent 184 cm
181 S. karagantcheff-Mos 198 cm
239 F. Boes 260 cm
288 H.M. Baars-Timmermans 320 cm

De leden die in de top 50 van het Nationaal ABN AMRO Neary Klassement zijn  
geëindigd worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Nationaal ABN AMRO  
Neary Kampioenschap 2008, op de prachtige golfbaan het Rijk van Nunspeet.
  
Tijdens dit golfseizoen hebben 30.000 golfers bij 100 golfclubs en banen verspreid over 
heel Nederland, mee gedaan aan wedstrijden waarbij voor de ABN AMRO Neary werd 
gespeeld.

Het Neary eindklassement van de ABN AMRO Neary Competitie bekijken kan je op 
www.neary.nl bekijken.

Door het grote enthousiasme binnen de Club, is de RGC gevraagd om aan de 
volgende pilot mee te doen. Een hele eer lijkt me. De volgende pilot is de Ricoh Longest 
Drive Competitie. De volgende wedstrijden doen mee aan dit klassement:
Wedstrijd voor competitiespelers, zaterdag 4 oktober
Baja Constructies Maandbeker 5, zondag 12 oktober
Vossenjacht nr. 6, zondag 19 oktober

Na afloop van deze drie wedstrijden zal de pilot worden geëvalueerd en wordt gekeken 
of deze wedstrijd volgend jaar door Sportstrategie zal worden georganiseerd.

Caroline van der Sluys

ABN AMRO 

Neary klassement 

Rijswijkse Golfclub 
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HHet weer heeft ons gedurende deze maanden niet al te veel 
gehinderd, en we konden het wedstrijdprogramma naar 
tevredenheid afwerken. We hebben alleen de eerste dinsdag 
van september, na de Golfweek, last gehad van het zanden en 
hebben de Lepeltjeswedstrijd No. 5 laten vervallen.
De vossenjacht had een spectaculair verloop. Er zijn 5 win-
naars uit gekomen. Zij speelden allen gelijk met de vossen. 
Heel goed, zo houd je de vossen scherp.

Onze Gouden Koets vlaggenwedstrijd werd wederom niet op 
Prinsjesdag gespeeld. We gaan proberen het volgend seizoen 
beter te regelen. Er is goed gespeeld door de dames, de eerste 
vlag stond halverwege hole 14, op de green van hole 15, 16 en 
17 was het echt feest. Er waren drie speelsters die de vlag mee 
het clubhuis in brachten, Christiane Depoorter met 2 slagen 

over en Loes van Doorn en Ali van der Werf ieder met 1 slag 
over. Proficiat!
In oktober wordt nog de vervallen Lepeltjeswedstrijd No. 5 
gespeld, een matchplay Amerikaantje, de Bekerwedstrijd No. 5 
en we sluiten het seizoen af met de Esdoorn Pro-Am strokeplay 
wedstrijd.
Het winterseizoen met de Runnerscore start op 4 november. 
Daar hoeft niet van tevoren voor ingeschreven te worden, maar 
als er meegedaan wordt wel op de dag zelf  inschrijven in de 
gang van het clubhuis via Telegolf.

We hopen dat het een gezellig en goed speelbaar winter-
seizoen wordt. 

Marianne van Os 

Verslag dames augustus en september 2008
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HHet motto van deze golfweek was , “ken uw baan “  
wat door de mooie foto’s bij de prijzen duidelijk werd. 
De foto bij de 1e prijs was de boom in vol blad, bij de  
2e prijs in lentetooi en bij de 3e prijs in de winter.
Iedere dag was er ook een bomenprijsvraag met 5  
foto’s, gemaakt in zowel het vroege voorjaar, in begin-
nend groen als in de zomer. 
Vooral de bomen met nog maar heel weinig of geen  
blad waren moeilijk te herkennen.

Deelnemers
Dit jaar konden bijna alle leden, die zich hadden inge-
schreven voor een wedstrijd, meedoen. Alleen de eerste 
zaterdag moesten er enkele paren, die zich ook voor wed-
strijden op andere dagen hadden ingeschreven teleurge-
steld worden.
Er werden 234 formulieren ingestuurd en in totaal heb-
ben er 360 leden en gasten meegedaan. 132 leden heb-
ben 2x of meerdere keren meegedaan aan een wedstrijd. 
Enkelen zelfs 5x en dat is veel. Er werden 70 mensen ge-
introduceerd. In totaal waren er ca 700 spelers verdeeld 
over 6 wedstrijden. De avonden waren vooral dinsdag 
en donderdag gezellig door de live muziek en het aantal 
mensen dat bleef eten. 

Hazencup
De Hazencup op maandag was zo gepland, dat er met 
start om 10.30 uur eerst 9 holes werden gespeeld, daar-
na kwam iedereen naar het clubhuis voor een lunch ge-
sponsord door Intermepha. Na ca 1/2 uur ging men weer 
de baan in voor de resterende  9 holes. Deze manier van 
spelen werd zeer op prijs gesteld. Er konden deze dag 
ook spelers meedoen, die maar 9 holes wilden lopen, 
maar er was slechts belangstelling van twee spelers en 
deze twee wilden toch ook wel 18 holes spelen. 

Weer 
Het weer was de meeste dagen goed, behalve bij de  
Ladies Friendship trofee, toen 25% van de deelnemers 
doorweekt door de vele regen de wedstrijd niet uitge-
speeld heeft. Ook vrijdag met de AMAM was het weer 
niet echt goed, maar niet zo slecht als dinsdag. Het grote 
aantal deelnemers maakte dat de wedstrijd bijna altijd 
bijna 5 uur duurt, maar het meedoen met vrienden blijft 
het belangrijkste doel. Gezelligheid kent geen tijd!

Winnaars
Alle uitslagen zijn op de website in de wedstrijdkalender 
en op het bord gepubliceerd, dus komen hier alleen de 
bekerwinnaars

*  Kraeyenburghbeker (140 deelnemers)  
Jesper van Dijk en Ruud Schiffer 48 punten 

*  Hazencup (120 deelnemers)  
Wim Prins en Olof Bout           bruto 75, netto 65 

*  Ladies Friendship trofee(124 deelnemers)  
Helma Baars en John Rameswas 40 punten  

*  GreenVliet trofee (120 deelnemers) 
Wouter Zandee en Loes van Doorn   41 punten  

*  AMAM (60 deelnemers)  
 Jesper van Dijk, Joey Gonzales,  

Jan v.d. Ende en An Robers  netto 141 
 beste “pro” Greta Biersteker,  netto 71 
 beste bruto score pro Jesper van Dijk bruto 75 
*  Ganzentrofee (134 deelnemers)  

Eduard Ingen Housz  
met gast Job Alberts 44 punten 

Dank is er voor de sponsors
•  Intermepha (Marius v.d. Berg) voor de lunch van 

maandag en een deel van de wijn, waaraan de prijzen 
waren gehangen , 

•  Hallo Management, voor de paraplu’s, de hapjes bij 
de borrel en de extra prijzen op donderdag

•  Grolsch voor een vat bier,  een gezellige buiten ter-
ras en bij binnen komst van de spelers allemaal een 
drankje op zaterdag. De biercoolers van Grolsch 
“Cheers” en de polo’s waren extra prijzen.

 
Prijzen
Hopelijk vielen ook dit jaar de bonnen in de smaak en 
hebben de prijswinnaars iets gekocht dat hen aan deze 
mooie golfweek terug doet denken. 
Het Golfweekcomité wil ook nog eens iedereen bedan-
ken die deze golfweek heeft geholpen. Zowel de mede-
werkers van het  restaurant  als de caddiemasters en het 
baanpersoneel hebben goed werk gedaan. Alle commis-
sies hebben geholpen bij het uitreiken van de kaarten. 
De bloemen waren door Ank Vogels en Nia Aleman met 
hulp van het golfweekcomité in vazen gezet. Het zag er 
allemaal heel feestelijk uit in en rond het clubhuis. Als 
laatste vraagt het Golfweekcomité of mensen die verbe-
terpunten of nieuwe ideeën hebben om die aan het co-
mité te willen sturen golfweek@riijswijksegolf.nl opdat 
het ‘t volgend jaar nog beter gaat.
Mede namens Ed Klingens, Monique Cupido, Ed Tum-
buan, die met mij afscheid nemen van het comité, Diana 
Looms en Sandra Karagantcheff, die doorgaan met nieu-
we comitéleden. 

Henriëtte Hens-Versteegh 

Golfweek 2008
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Om de Z.K.H. Beker, niet te verwarren met de Prins 
Bernhard Bokaal, is dit jaar niet gespeeld. Gezien de 
weersvoorspellingen en de verwachte regenval is beslo-

ten om deze wedstrijd af te lasten. We hopen dat vol-
gend jaar de weersomstandigheden het wel toelaten.
Caroline van der Sluys

Z.K.H. Beker, 5 oktober 2008

Zomeravondcompetitie 2008

ZZoals bekend heeft Annelies Bremer de 
Zomeravondcompetitie (ZAC) vanaf 2008 op 
zich genomen. Annelies kon dit in het begin door 
omstandigheden nog niet doen. Vanaf juli was zij in 
de gelegenheid om ons team (Ineke, Sandra, Ruud, 
Sasha en ik) te assisteren.
Gezegd mag worden, dat de deelname dit jaar erg 
groot is geweest. Dit is mede te danken aan de 
mogelijkheid die we aan de deelnemers hebben 
geboden om  Q kaarten te lopen. Iets wat heel 
laagdrempelig werkt, waardoor veel leden hieraan 
hebben deelgenomen. Verder pakten veel leden 
de mogelijkheid aan om na afloop een hapje te 
blijven eten. Het gemiddelde aantal deelnemers 

wat woensdag aan het einde van de werkdag kwam 
spelen, lag tussen de 30 en 40. 
Alle uitslagen staan op de website onder standen en 
uitslagen. Achterin de GreenVliet staan de overall 
prijzen per serie.
Annelies, we hopen dat je volgend jaar weer de 
ZAC op je kunt nemen, maar mocht er iets zijn,  
je kunt op ons terugvallen!
Verder wil ik het team enorm bedanken voor hun 
inzet, ideeën en enthousiasme om iedere week 
te helpen om de ZAC tot een succes te maken. 
Zonder jullie was het nooit zo vlekkeloos verlopen.

Caroline van der Sluys   
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ZZaterdag 20 september vertrokken Frits Jaspers en Hanneke 
Janssen als afgevaardigden van de senioren RGC, naar de 
Sallandsche Golfclub de Hoek in Diepenveen. In eerste 
instantie zou er om 09.30 uur worden gestart; dit betekende 
voor ons dat wij wel heel erg vroeg vanuit Delft/Pijnacker 
zouden moeten vertrekken. Ik denk dat de organisatie NGF in 
overleg met de Sallandsche Golfclub hun handen over hun 
harten hebben gehaald en een nieuwe starttijd van 11.00 uur 
regelden. Dan is vertrekken rond 08.00 uur geen punt. Bij 
aankomst op de Sallandsche werden we hartelijk ontvangen 
door mevr. Nettie Schortinghuis, 
gastvrouw van de NGF. Naast 
NGF-tee’s en een potloodje, werd 
er koffie met gebak aangeboden. 
Frits en Hanneke vertrokken met 
een stralende zon, mistbanken op 
de greens en tussen de bomen, naar 
hun starthole. Een stukje historie 
over de Arendsen de Wolff Trofee: 
in 1989 is het idee geboren om 
een landelijke mixed wedstrijd te 
organiseren voor Senioren leden 
van de A- en B-clubs met een hoge 
handicap. Dit is gebeurd op initiatief 
van de Nederlandse Golf Federatie. 
Als dank voor het vele werk dat het 
echtpaar Arendsen de Wolff gedu-
rende ruim 20 jaar voor de NGF heeft verricht, is deze Trofee 
naar hen vernoemd. De heer mr. W.G.K. Arendsen de Wolff 
is voorzitter geweest van de Commissie Senioren van de NGF 
en heeft een grote bijdrage geleverd aan de organisatie van de 
landelijke Senioren Golfweek op de Rosendaelsche Golfclub. 
Hij was samen met de heer mr. F. Horn verantwoordelijk voor 
de vertaling van de rules of Golf in het Nederlands. Mevrouw 
drs. E. Arendsen de Wolff-Exalto werd in 1969 lid van de Da-
mes Commissie en heeft jarenlang in de Handicap en Regel 
Commissie gezeten. Zij was Regiocommissaris van de Regio 

Noord-Oost. In 1974 was zij de eerste vrouwelijke referee in 
Nederland. De Greensome startte, zoals vermeld, om 11.00 
uur. Op drie fairways mocht er worden geplaatst. Bij navraag 
waarom [voor aanvang van de wedstrijd] kwam het antwoord: 
de fairways, maar ook de greens waren gezand. Een paar 
fairways “werkten tegen” maar de staat van de greens!!!!!!!!!!!!!! 
Natuurlijk, iedereen had ermee te maken, maar je moest bijna 
een fullswing puttslag maken om de bal 10 tot 15 cm verder 
te krijgen. Maar goed, ook dat heeft zijn charme. Als je dan 
een paar dagen later op de supersnelle greens van RGC moet 

putten, sta je toch wel even raar 
te kijken. Tussen 15.15 en 15.30 
uur kwamen alle spelers binnen 
en kon er op het terras, tijdens de 
schitterende nazomerzaterdag, in 
het zonnetje, worden nagepraat 
over het wel en wee van de spelers. 
De NGF voorzag alle deelnemers 
van een drankje en een heerlijk 
bittergarnituur. De prijsuitreiking 
was om 17.00 uur. Zesenvijftig maal 
twee golfers wachtten rustig wat er 
verder ging gebeuren. Mevrouw 
Schortinghuis [NGF] nam het 
woord en bedankte iedereen en 
gaf toen, tot ieders verrassing, het 
woord aan mevrouw Arendse de 

Wolff-Exalto. Mevrouw Arendse de Wolff reikte de prijzen 
uit: de eerste prijs werd gewonnen door een flight van GC 
Almeerderhout [40 Stableford punten], tweede en derde ex 
eco GC de Schoot en Hoge Kleij [38 Stableford punten]. De 
flight van RGC Jaspers-Janssen haalde een gedeelde vierde 
plaats met 36 Stableford punten. Na de prijsuitreiking werd er 
nog een heerlijk diner geserveerd en werd er nog een gezellig 
nagepraat aan de grote tafel[s]. Kortom een zeer geslaagde dag. 

Seniorencommissie

Op 14 augustus werd de jaarlijkse wedstrijd Arendsen de 
Wolff gespeeld voor senioren. De wedstrijdvorm was Mixed 
Greensome Stableford. De 48 deelnemers waren keurig 
netjes op tijd aanwezig en konden na het sein van de cad-
diemaster om 9.00 uur starten. Het was prachtig golfweer 
met veel wind. Na 4 uur spelen waren alle teams binnen. 
Om uitgezonden te mogen worden naar de landelijke  
finale moeten de senioren aan een aantal eisen voldoen. 
De individuele exact handicap moet liggen tussen de 12,5 

en 30,0. De maximale gezamenlijke exact handicap 55,0. 
Winnaars van deze wedstrijd zijn geworden  Sandra Kara-
gantcheff en Andrè Niemans 2e zijn geworden Loes van 
Doorn en Dick Spaargaren. 3e J.P.Bierling en Bep van Es-
sen en 4e Hanneke Janssen en Frits Jaspers. Welke laatsten 
onze club zullen vertegenwoordigen tijdens de landelijke 
finale op Sallandsche Golfclub.

De seniorencommissie

Arendsen de Wolff classificatie

Arendsen de Wolff Trofee, de wedstrijd
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Matchplayclubkampioenschappen 2008

In het weekeinde van 12 en  
13 september werden de laat-
ste rondes voor de uiteindelijke 
matchplaykampioenschappen 
2008 gespeeld.

Heren 
In de voorafgaande maanden 
werden de voorrondes gespeeld. 
Met veel kunst en vliegwerk wer-
den deze bijna allemaal op tijd 
gespeeld en konden zodoende 
op zaterdagochtend de beste 
16 heren  aan de achtste finales 
starten. Sommigen heren moes-
ten tot het uiterste gaan, ande-
ren hadden het gemakkelijker. 
De kwartfinales werden een bij-
na onderonsje tussen heren 1 /
jeugd 1. De eerste halve finale 
ging tussen Jesper van Dijk en 
Remy Ceulemans. Deze wed-
strijd werd pas op de 19e hole 
met een 1 _ meter put door Jesper 
beslist. De tweede halve finale was een match tussen meer-
voudig kampioen Arnoud van Tilburg en de aanstormende 
Floris Arkesteijn. De laatste won met 5&3. Dus konden de 
twee jeugd- en heren 1 spelers zich opmaken voor de fina-
le. Regerend kampioen Jesper moest aan het eind van de 
dag zijn meerdere erkennen in Floris, die zich voor een jaar 
matchplaykampioen mag noemen en voor het eerst op het 
bord zal komen.

Dames
Ook bij de dames kan een nieuwe naam worden opgeschre-
ven op de “echte” borden. Greta Biersteker versloeg in de 
finale voormalig kampioene Carla Knötschke. Beide da-
mes hadden het zwaar, tegen respectievelijk Bep van Essen 
(3&2) die verrassend op zaterdag Sandra Karagantcheff ver-
sloeg met 5&3, een puike prestatie. En Ineke Vincent ver-
loor met 3&1 van Carla. Ineke versloeg zaterdag knap Mo-
nique Cupido (2 up). Frappant detail is wel dat in de halve 
finales drie (!) dames senioren speelden. Chapeau dames!

Heren senioren 
De heren senioren startten zaterdag, ook na diverse voorron-
des,  met de halve finale. Een zeer spannende match was 
die tussen Huub Kouwenhoven en regerend kampioen Sa-
sha Karagantcheff. Deze pot werd pas op de derde playoff 
hole beslist in het voordeel van Huub (hij won met een 7!). 

De tweede halve finale ging 
tussen Ramon Maduro en stro-
keplaykampioen 2008, Henk 
Fortuin. Henk won met 3&2.
Zondag werd de finale ge-
speeld en hier haalde Henk 
Fortuin de dubbel binnen en 
hij mag zich een jaar Match-
playkampioen heren senioren 
noemen.

Dames senioren 
Dit jaar waren er geen specifieke dames senioren kampioen-
schappen, hoewel het merendeel van de dames die mee-
speelden uit senioren bestond. Gezien de opbouw van ons 
ledenbestand is dit echter niet zo verwonderlijk. Zou je nu 
kunnen stellen dat Greta ook dames senioren kampioen is? 
Voor het volgend jaar zullen wij dan ook moeten bekijken 
hoe wij dit gaan aanpakken.

Referees 
Voor het finale weekeinde waren er twee referees beschik-
baar, Evelien van Tilburg en Anita Ockhorst. Beide dames 
hebben helaas moeten constateren dat de regelkennis hier 
en daar toch onvoldoende is. Het is duidelijk dat de elemen-
taire regelkennis, voor de start van de competitie, nog een 
opfrisbeurt kan gebruiken.
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Helaas heb ik op advies van de referees twee spelers moe-
ten uitsluiten van verdere deelname aan het toernooi omdat 
deze onderling niet toegestane afspraken hadden gemaakt.
Ook zijn er op mijn verzoek diverse spelers “getimed”. Eve-
lien zal  in een van de volgende Greenvliets hier een artikel-
tje over schrijven en tevens een (tijd)loopschema gaan be-
spreken. Let hier goed op, want bij de volgende stroke- en 
matchplay kampioenschappen zal hier duidelijk mee wor-
den gewerkt.

Live-scoring 
Door de Automatiseringscom-
missie (Ruud Schiffer, Ineke 
Vincent en Arthur Bartels) is 
een live scorebord in het club-
huis gemaakt, waar per hole 
de verrichtingen van de spelers 
konden worden gevolgd. Vol-
gend jaar zal dit mogelijk verder 
worden uitgebreid.

Horeca  
Beide finaledagen was Florian bereid om tussen 7 en half 
8 aanwezig te zijn om de spelers en de wedstrijdleiding van 
dienst te kunnen zijn. Ook de lunch, bewust eenvoudig 
maar zeer prettig, werd door de spelers zeer op prijs gesteld. 

Voor wat betreft de cadddies (zijn uiteraard toegestaan)   
zal volgend jaar een aparte lunch-regeling worden gemaakt, 
echter dit jaar heb ik gemeend dit te laten zoals het is ge-
gaan. Daarnaast werd aan het einde van de dag rond de prijs-
uitreiking weer een succesvol “happy hour” gehouden. Het 
restaurant was ‘s avonds  redelijk gezellig druk.

Baan   
Zowel zaterdag als zondag zijn de greens voor dag en dauw 
gemaaid en voorzien van nieuwe pin-posities. De compli-
menten van de spelers geef ik bij deze graag door aan de 
greenkeepers en caddiemasters.

Toekomst 
De doelstelling is om op onze eigen club goede clubkampi-
oenschappen te hebben met golf op een hoog niveau, aantrek-
kelijk voor toeschouwers met goede secundaire voorwaarden.  
Meelopen met een voor u bekende clubgenoot is voor uw ei-
gen spel bevorderlijk en tevens een extra motivatie voor de 
deelnemers. Volgend jaar zal dan ook tijdig kenbaar worden 
gemaakt op welke dagen u wordt verwacht om uw eigen favo-

riet te komen supporten. Met andere 
woorden : de kampioenschappen moe-
ten een soort club happening worden.

Opzet 
De opzet, die volgend jaar zal worden 
gekozen, zal tijdig bekend worden ge-
maakt en niet openstaan voor discus-
sies. Uiteindelijk doe je het  voor een 
berperkt aantal mensen toch nooit 
goed! 

Dankwoord 
Naast de mensen die hierboven al 
zijn genoemd wil ik Caroline van der  
Sluys gaarne bedanken voor haar hulp 
op beide dagen. Ruud de Jong, van wie 
ik alleen de stroke-en matchplaykam-
pioenschappen heb overgenomen (dus 
niet de competitie!) wil ik extra bedan-
ken voor het waarnemen tijdens mijn 
vakantie (je moet wel weten wanneer 
je met vakantie gaat) en het aanwezig 

zijn om, voor mij nieuwe problemen, te 
helpen tackelen. Ook speciale dank aan Ruud Schiffer die 
naast de live-scoring, mij ook op allerlei gebieden heeft bij-
gestaan. En dan nog uiteraard iedereen die ik ben vergeten.

Jaap Vermeer

Matchplayclubkampioenschappen 2008
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OOndanks de matige tot slechte weersverwachting kon 
de start van deze shotgunwedstrijd plaatsvinden onder 
relatief goede omstandigheden, bij de start om 12.00 
uur scheen de zon zelfs, en het is de gehele wedstrijd 
droog gebleven. De vele regenval in de voorgaande da-
gen had toch wel z’n sporen achtergelaten, op diverse 
fairways lagen grote plassen en rond de gebieden waar 
groot onderhoud gepleegd werd (tees van hole 5 en 6) 
was het erg blubberachtig.
 
Zo’n 65 mensen hadden zich ingeschreven maar door 
een griepgolf waren er wat late uitvallers zodat er ‘s 
ochtends nog geschoven moest worden met de spelers. 
Ondanks de daaruit vootvloeiende lichte chaos ging 
bijna iedereen daar goed mee om. De flights waren ge-
mengd, bv een heer met een senior dame en een seni-
or heer. Ook leuk om met eens wat andere mensen dan 
normaal te spelen.

De Ricoh Longest Drive Competitie was in deze wed-
strijd verwerkt. De dames op hole 6 en de heren op 
hole 18 konden laten zien wat ze waard waren. De prij-

zen werden gewonnen door respectievelijk Ineke  
Vincent en Sander Verhoeckx.
De single figure handicappers speelden een strokeplay-
wedstrijd van de backtees, de rest speelde “gewoon” 
Stableford. Ondanks de redelijke omstandigheden 
werd er matig gescoord, en door die resultaten werd de 
CSA op 3 bepaald. 
 
De prijswinnaars: bij de strokeplaywedstrijd wist San-
der Verhoeckx bruto 76 - netto 71 te scoren en werd 
daarmee onbedreigd eerste. Tweede werd Arnoud van 
Tilburg (77 - 73). Bij de andere wedstrijd werd Ineke 
Vincent ondanks 3 strepen op haar kaart 1e met 37 Sta-
bleford punten (voor CSA correctie), 2e werd Erik Sik-
kes met 36 en 3e Monique Cupido met 33 punten.
 
Na de prijsuitreiking werd door de competitiecoördina-
tor het nieuwe beleid ten aanzien van de NGF compe-
titie medegedeeld. De inhoud daarvan is goed voor een 
apart artikel......
 
Ruud de Jong 

Wedstrijd voor 
Competitiespelers



22008, Ryder Cup jaar. Inmiddels is bekend dat Nick Faldo’s 
team het helaas niet gered heeft, maar daar hadden wij op 
vrijdag 19 september in het vliegtuig richting Edinburgh nog 
geen weet van. Wij, dat zijn 3 golfmaten en ikzelf, waren voor 
het zoveelste achtereenvolgende jaar op weg naar ons jaarlijk-
se golf-uitje, dit jaar bestemming Schotland. Reeds in augustus 
2007 (!) hadden wij starttijden gereserveerd voor deze trip. 

Links
Geen snelle 9 holes ergens tussen Edinburgh en Dundee, waar 
ons hotel voor de eerste drie dagen was, want het echte werk 
was gereserveerd voor de volgende dagen. Carnoustie, dit jaar 
strijdtoneel van het (Britse) Open, is tegenwoordig een com-
plex met 54 holes met een groot hotel. Als opwarming speel-
den we op zaterdag op Buddon Links, een prachtbaan met een 
paar mooie korte holes en schitterend zicht op zee. Op zondag 
speelden we de Burnside course, werkelijk schitterend, en op 
maandag was het zover: de Championship course. Wat blijft 
het toch een genoegen om op dezelfde baan te spelen waar 
eerder dit jaar de “grote” jongens de strijd aangingen om de 
grootste prijs die er in de golfsport te verkrijgen is. En een van 
de drie banen waar begin oktober het Dunhill Links Champi-
onship gespeeld is.

Muirfield 
Dinsdag was alweer de dag van terugkeer naar huis, maar niet 
voordat we ’s ochtends een bezoek brachten aan The Honou-
rable Company of Edinburgh Golfers. Deze club schreef in 
1744 de originele 13 Rules of Golf ter gelegenheid van de eer-
ste wedstrijd om de Silver Cup. Toentertijd speelde men op de 

5 holes baan van Leith Links, in 1836 werd er verhuisd naar 
Musselburgh’s 9 holes Old Course, waarna men in 1891 te-
recht kwam in Gullane op de nieuwe baan genaamd Muir-
field, waar men nog steeds zit. Op Muirfield is 15 maal gestre-
den om de Claret Jug, voor het laatst in 2002, met als winnaar 
Ernie Els. De twee keren daarvoor, in 1992 en 1987, won Nick 
Faldo, en de “oudjes” onder ons herinneren zich nog wel de 
laatste ronde van hem in 1987, 18 pars op rij. Welnu, dat laat-
ste, 18 pars op rij, is mij niet gelukt, maar daarvoor was ik niet 
naar Muirfield gekomen. Voor mij was Muirfield weer een 
stap dichterbij mijn ultieme doel, namelijk het spelen van alle 
(14) banen waar ooit The Open Championship gehouden is. 
Nog 3 te gaan....

Rough  
Tot voor kort was het absoluut onmogelijk om starttijden te re-
serveren op Muirfield, maar toen wij er vorig jaar achter kwa-
men dat voor gewone stervelingen ook de mogelijkheid bestaat 
om te boeken hebben wij dat direkt gedaan. En we hebben er 
geen seconde spijt van gehad. Bij aankomst werd het mooie 
gietijzeren hek opgedaan en werden wij persoonlijk verwel-
komd. We werden begeleid naar de lockerroom. We vroegen 
aan de starter of er een mogelijkheid was om eerder te starten 
aangezien één van ons een vliegtuig moest halen. De startlijst 
was helemaal vol maar de starter maakte er geen punt van om 
ons direct te laten starten en de andere groepen iets te laten 
opschuiven. Let wel, dit is een Top Tien baan in de wereld en 
dan zo flexibel, grote klasse! Nadeel van het direct starten is 
het niet hebben van een warming up, het niet kunnen testen 
van de (oefen)green, maar goed, ‘s ochtends vroeg op de tee 

Scotland, home of golf……  
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staan van zo’n baan is een enorme 
belevenis. Enneh.... uiteraard met 
RGC trui aan!
Na onze eerste teeshots kwam er een 
overeenkomst tussen Muirfield en 
de Rijswijkse naar voren: de rough 
op Muirfield is vergelijkbaar met wat 
zich links op onze hole 1 bevindt: 
hoge dichte rough met een vindfac-
tor van zo’n 10%. We kunnen in Rijs-
wijk altijd klagen en de Baancom-
missie de schuld geven, maar daar 
hebben we het maar te accepteren. 
De rough daar ligt overigens direct 
naast de fairway, en niet zoals bij ons 
achter een breed stuk semi-rough. 
Aangezien de holes ook nog eens een 
stuk langer zijn (meerder par 4’s van 
ruim over de 400 meter) en de fair-
ways een stuk smaller realiseer je je 
meteen waarom er daar een maxi-
mum handicaplimiet van 18 geldt. 

Lunch  
Dankzij het goede weer (voor de vierde achtereenvolgende 
dag) was iedere hole een genot om aan te beginnen. Dankzij 
het goede weer kon ik ook foto’s blijven maken. Maar het goe-
de weer kon ons helaas niet helpen aan goede scores....
Na de ronde moest onze vierde persoon direct vertrekken rich-
ting Edinburgh Airport, de andere drie gingen na de douche 

en het omkleden (jasje / dasje ver-
plicht in het hele clubhuis) richting 
lunch. Als timide jongeren gingen 
we met een drankje aan een tafel zit-
ten waarna er direct iemand vroeg 
of hij erbij mocht komen zitten. Hij 
stelde zich voor als Assistent Secre-
tary, een min of meer fulltime job 
op de club. Het was interessant om 
info over de Honourable Golfers te 
horen. De club heeft 600 leden, en 
onze vraag hoeveel jeugdleden en 
hoeveel damesleden ze hadden werd 
beantwoord met een glimlach en het 
antwoord “evenveel”.... Op dat mo-
ment realiseerden we ons dat er op 
Muirfield inderdaad geen damestees 
zijn.... 

Na de lunch gingen we nog even 
naar de “gentlemen’s lounge” waar 
koffie geserveerd werd. Aan de wan-

den overal manshoge originele schilderijen met daarop vroege-
re captains, en in een vitrine de mooiste bekers. We keken echt 
onze ogen uit. En daarna weer richting airport waarna we na 
een prima vlucht rond middernacht weer thuis waren, een ont-
zettend mooie ervaring rijker. En inmiddels staat de bestem-
ming van onze trip in 2009 al weer vast....

Ruud de Jong
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Nu het seizoen tot zijn einde loopt en het koudere weer 
en de wintergreens weer de overhand krijgen, wordt het 
tijd om kleine aanpassingen aan ons spel te maken om 
volgend jaar volledig klaar zijn voor het nieuwe wed-
strijdseizoen. Nu is het niet altijd plezierig om uren bal-
len te slaan in de vrieskou of om in de buidel te tasten 
voor nieuw materiaal. Dus zoeken we een alternatieve 
manier om ons spel deze winter te verbeteren.
 
De manier om zonder een bal te hoeven slaan je eigen 
swing te verbeteren ligt in de werking van het lichaam. 
Er zijn bijna eindeloos veel manieren om een bal te 
slaan maar er is er maar één die efficient is; één die reke-
ning houdt met wat jouw lichaam 
kan. 

Naar mate we ouder worden en 
onze dagen veelal zittend achter 
bureaus en keyboards doorbren-
gen, levert ons lichaam in qua flexibiliteit en kracht. 
Deze verzwakkingen en beperkingen kunnen grote ge-
volgen hebben voor je slagbeweging. Veel spelers krijgen 
vaak in lessen dezelfde adviezen en vallen toch constant 
terug op oude fouten. Het kan dus gewoon zijn, dat je 
niet langzaam leert, maar dat je fysiek niet in staat bent 
om de gewenste beweging uit te voeren.
 
Zo kunnen bijvoorbeeld stijve hamstrings het moeilijk 
maken om je houding tijdens de swing vast te houden 
en kan een verzwakkingen in de bilspieren (de enige 
spier die op 100% van zijn vermogen werkt tijdens de 
downswing) het onder andere bemoeilijken om een sta-
biele swing te maken. 
 
Het TPI of Titleist Performance Institute heeft een tien-
tal jaren onderzoek gedaan naar de werking van de spie-

ren en het lichaam tijdens  de golfswing bij zowel eli-
te als bij recreatieve golfers. Ik heb afgelopen zomer in 
Stockholm bij dit instituut een cursus gevolgd als golf-
fitnessinstructor om golfer’s lichamelijke gesteldheid te 
kunnen beoordelen. Op de website www.mytpi.com vind 
je nog veel meer informatie over het fitnessaspect van het 
golfspel. 
 
Mocht je dit interessant vinden, dan kan je contact met 
mij opnemen om een afspraak maken om een korte serie 
testen te doorlopen, die beperkingen in de spieren aan 
het licht brengen. Ik zal dan op basis van die uitslagen 
een klein oefenprogramma opstellen dat ook prima thuis 

afgewerkt kan worden zonder 
daarvoor naar een sportschool te 
moeten.
 
Nu moet je niet denken “Ik ga 
die oefeningen toch niet doen, 

dus het heeft geen zin om deze screening te ondergaan”. 
Juist dan is het belangrijk. Dan ben je tenminste in staat 
om aangeven aan je pro waar je beperkingen liggen zo-
dat jullie samen effectiever te werk kunnen gaan en geen 
tijd en geld verspillen door bewegingen te proberen te 
maken, die voor jou niet mogelijk zijn.
 
Dus bespaar deze winter les- en materiaalgeld en steek 
het in je lichaam, zodat je zonder een bal te slaan je 
swing kan verbeteren en blessurevrij een succesvol nieuw 
golfjaar tegemoet kan gaan.
 
Voor screeningafspraken en/of meer informatie kunt u 
contact opnemen op 06-11412313 of via de mail Nick-
golf1981@yahoo.com 
 
Nick Davis

Golf Fit



O
24

Op zaterdag 13 - en zondag 14 september waren de 
matchplay kampioenschappen op de club voor de  
dames, heren en heren senioren.

De heren matchplay kampioenschappen
Ook dit jaar mocht ik in de eerste ronde tegen Hans 
Blokpoel spelen. Vorig jaar hadden we ook al in de eer-
ste ronde tegen elkaar gespeeld wat een spannende par-
tij opleverde, die op de 16e hole in mijn voordeel werd 
beslist. Dit jaar was het wederom een goede wedstrijd 
maar waren we alleen wat eerder klaar, 5/4. Op naar de 
kwartfinale.
Daarna lekker lang geluncht, want Jurgen deed er een 
beetje lang over om Jack te verslaan. Jurgen had op vrij-
dag al verschillende smsjes gestruurd met teksten als: 
“4/3 voor mij en je gaat eraan”. Jurgen had geregeld dat 
hij gecaddied zou worden door Oscar, dus moest ik ook 
op zoek om het wel eerlijk te houden. Nou had Katja 
mij een tijdje voor de clubkampioenschappen verteld 
dat ze het heel leuk zou vinden om een keertje te cad-
dieën. Dus Katja gebeld en binnen een half uur was ze 
al aanwezig op de Rijswijkse.  
Ze ging gelijk op zoek naar mijn tas om alle clubs te in-
specteren. Een paraplu erin en we waren klaar om te 
gaan.

Tegen Jurgen stond ik eigenlijk de hele tijd 1 of 2 holes 
voor. Op de 14e hole aangekomen besloot ik een hou-
ten 3 af te slaan. Op zich leuk bedacht om zo die bal 
scherp in de hoek te leggen, maar de uitvoering was iets 
minder. Bijna hoger dan ver zegt genoeg.  Kan gebeuren 
dacht ik. Bij mijn bal aangekomen bleek dat ik nog 210 
meter naar de vlag over had, waarbij ik nog half om de 
boom in de hoek moest. Ik bedacht me geen moent en 
sloeg met mijn ijzer 3 echt een SPUITER van een bal 
op de voorkant van de green. Met Remy was ik het er la-
ter wel over eens dat dit echt een stinger uit het boekje 
was. Dat was denk ik wel de mooiste bal van het toer-

nooi (nou eigenlijk komt er zo nog wel eentje). Op 17 
(ik stond 2 up)  ging het niveau een beetje omhoog. 
Jurgen en ik sloegen allebei midden fairway met nog 
een eindje te gaan naar de vlag. Jurgen sloeg echt een 
pracht van een bal vlakbij de stok, met een goede kans 
op birdie. Ik was daarna aan slag en ik wilde het eigen-
lijk wel op 17 klaar hebben. Katja en ik twijfelde nog 
over de juiste club, maar zoals het een echte caddie be-
taamt hakte zij de knoop door en zei: “Sla nou maar een 
ijzer 3, die ging tenslotte op 14 ook goed”. Nou dat ging 

die ook, voorkant green. Daarna een 2 putt voor de 
winst. Tijdens de ronde had Katja mij verteld dat ze zon-
dag ochtend al door een van de dames was gevraagd. Os-
car die Jurgen had gecaddied bood zich aan om mij te 
caddieën. Tegen zo’n topper kon ik natuurlijk geen nee 
zeggen. 

De volgende dag moest Arnoud eraan. Arnoud had een 
mindere dag en ik speelde heel constant met bijna alleen 
maar parren, waardoor het uiteindelijk 5/3 werd. En 
toen......toen zat ik in een keer in de finale van de match-
play clubkampioenschappen. Jesper of Remy zou m’n te-
genstander worden. Ik had net een paar kroketten naar 
binnen gepropt toen bleek dat er een play off tussen deze 
twee vrienden zou plaatsvinden. Snel kijken dus....... uit-
eindelijk was het jesper die net aan het langste eind trok 
door een wereldchip op de eerste hole. 
Oke Jesper dacht ik, dat gaat nog leuk worden. Tegen 
m’n grote neef, die ik de laatste paar keren dat we tegen 
elkaar moesten matchplayen niet had verslagen. Twee 
dagen daarvoor waren we in de welbekende ArkeDijk-
Cup nog gelijk geëindigd. Ik begon weer lekker met een 
reeks parren en Jesper iets minder waardoor ik na 3 
holes al 3 up stond. Daarna ging het eigenlijk heel gelijk 
op. Jesper speelde misschien van tee tot green minder, 
maar redde met zijn briljante korte spel veel holes. Zo-

Kan slechter
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als op 9 waar hij een schitterende flop over de bunker net 
langs de hole zag rollen. Naarmate de wedstrijd vorderde 
zagen we steeds meer mensen met ons mee lopen. Jesper 
en ik hadden het er tijdens de ronde nog over dat het ei-
genlijk best wel grappig is dat er allemaal mensen komen 
kijken naar twee van die etters uit dezelfde familie. Hole 
10 een makkelijk parretje en toen hole 11. Nu komt de 
andere schitterende bal (vind ik zelf dan). Jesper en ik 
sloegen allebei onze drive rechts in de rough. Ik had nog 
185 meter naar de vlag die achterop stond. Ik lag in de 
rough en moest ook nog over een boompje dat voor me 
stond. Maximaal kon ik maar een ijzer 6 slaan dacht ik 
met Oscar, die waarschijnlijk iets voor de green zou uit-
komen. Dan gewoon een goeie up and down maken en 
par. Ik weet niet hoe ik het deed maar ik sloeg in ieder 
geval echt een knaller achterop de green. Een ijzer 6 van 
195 meter!! kan slechter uit de rough. Ik won daarna 12 
waardoor ik naar 5 up ging. Hole 13 won jesper en hole 
14 speelden we gelijk. Op 15 sloegen we allebei een 
prachtige drive. Jesper maakte na een prima tweede slag 
een birdie en ik een par. Nog 3 up. Op 16 vond ik het ei-
genlijk wel mooi geweest, maar mijn neef kennende zou 
hij vast nog wel wat uithalen. (zit een beetje in de fami-
lie) Jesper sloeg zijn afslag rechts van de green en de 

bunker met een redelijk zuur schot over. Ik sloeg een 
heerlijk ijzer 4tje iets over de vlag op de green. Jesper 
sloeg vanuit een moeilijke positie echt een wereldflop 
(Mickelson zou daar nog wat van kunnen leren). Hij 
miste de hole alleen jammer genoeg net. Ik moest een 2 
putt maken voor de winst, wat ik na een slechte eerste 
putt ook deed. Kampioen!!! Heerlijk zeg...  
Na de wedstrijd heb ik extra lang gedoucht, wat ik deed 
om m’n vader de kans te geven om ook nog iets mee te 
maken van de prijsuitreiking. M’n moeder was er uiter-
aard wel. Eigenlijk had ik dat beter niet kunnen doen 
want hij kwam namelijk uit het lelijkste voetbalstadion 

van Nederland (en de rest van de wereld). Het stadion 
van 020 dus. Na het douchen nog even lekker gespeecht 
en de prijzen in ontvangst genomen. Ik wil graag Katja 
en Oscar bedanken voor hun geweldige hulp als caddy 
en gesprekspartner tijdens de rondes van deze onvergete-
lijke clubkampioenschappen. Jaap en iedereen die heeft 
mee geholpen bedankt voor de perfecte organisatie. Tot 
slot wil ik alle andere prijswinnaars feliciteren met hun 
behaalde plekken.

Jeugdmatchplay clubkampioenschappen
Na de heren matchplay winst was ik eigenlijk wel van 
plan om de jeugd matchplay titel ook in beslag te ne-
men. Tegen Alex moest de voorronde gespeeld worden 
wat een leuke gezellige partij opleverde. Altijd leuk met 
Lex. Uiteindelijk met 6/4 gewonnen. Ik was daardoor 
voor het weekend geplaatst waarin een halve finale en fi-
nale zouden moeten worden gespeeld. De halve finale 
was tegen m’n grote neef en maat Jesper. De wedstrijd 
ging in het begin meer gelijk op dan de finale van de 
heren. Ik begon gelukkig ook af en toe weer een birdie 
te produceren wat daarvoor niet makkelijk gelukt was. 
Jesper had niet helemaal zijn dag en ik speelde best 
goed wat ervoor zorgde dat ik met 5/3 won. In de finale 
moest ik tegen Jurgen. In het begin was ik nog niet zo 
scherp, maar naarmate de wedstrijd vorderde en er meer 
mensen kwamen kijken ging het eigenlijk steeds beter. 
De tweede negen heb ik eigelijk allemaal goede birdie-
kansen gecreëerd waardoor Jurgen niet zo makkelijk te-
rug kon komen. Op 14 sloeg in een goede ijzer 3 af op 
175 van de hole. Daarna een heerlijke ijzer 4 op vier 
meter van de hole. De putt erin om met een birdie te 
eindigen en te winnen met 6/4. Zo kwam een einde aan 
een leuke matchplay periode. Nu weer hard trainen 
voor de competitie en volgend jaar de Rijswijkse Neder-
lands kampioen maken. Jesper bedankt voor de goede 
organisatie van dit nu al legendarische toernooi. 

Floris Arkesteijn
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Voor de regelliefhebber
14 en 15 september werden de clubkampioenschappen  
matchplay gehouden.
Twee leden van de regelcommissie, Anita Ockhorst en ik,  
waren 2 dagen referee en zagen hier en daar dat de regels bij 
sommigen toch wel wat waren weggezakt. Tijd voor een opfris-
cursus in het voorjaar?

Nu is het zo dat in matchplay de speler zijn eigen rechten 
moet verdedigen. Wij mogen als referee dus niet ingrijpen als 
wij een speler de regels zien overtreden. De spelers moeten 
het zelf maar oplossen. Wij zijn er alleen  maar voor de spelers 
als zij  een regelprobleem hebben en ons advies willen vragen, 
tenzij..........
En dan zijn we bij R 1-3 belandt: AFSPRAAK DE REGELS 
NIET NA TE LEVEN
Spelers mogen niet afspreken  een Regel buiten werking te 
stellen of een straf niet te tellen.  
Straf voor de overtreding:
Matchplay-diskwalificatie van beide partijen. 
Strokeplay-diskwalificatie van de betrokken competitors

Wat was het geval? Op zaterdag was de baan nogal nat en er 
bleven af en toe wel wat grassprieten aan de bal kleven. Nu is 
het zo dat je de bal altijd op de green mag schoonmaken en 
verder als je de bal volgens een regel opneemt, bv als hij on-
speelbaar is, enz. Er zijn 3 uitzonderingen op deze regel en die 
staan in R 21. Je mag je bal niet schoonmaken als je de bal op-
neemt:
a.  omdat je denkt dat de bal onbruikbaar is
b.  omdat de bal het spel hindert of helpt
c.  en slechts zover als nodig om de bal te identificeren
Verder mag je de bal altijd schoonmaken als plaatsen is toege-
staan.
Nu had één partij afgesproken om voor elke slag de bal schoon 
te maken, terwijl plaatsen niet was toegestaan en dan overtreed 
je R 1-3. en dus volgde diskwalificatie voor beide spelers. Re-
den om eens een paar decisions over R 1-3 de revue te laten 
passeren.

VRAAG:
In een match spreken 2 spelers van tevoren af dat zij elkaar 
alle putts binnen een bepaalde lengte geven. Is dat in strijd 
met R 1-3?
ANTWOORD:
Ja. De spelers spreken af R 1-1 buiten werking te stellen en 
moeten worden gediskwalificeerd onder R 1-3. In R 2-4 staat 

dat de enige slag die mag worden gegeven de volgende slag is 
en dat mag niet vooraf gedaan worden.

VRAAG:
In een match ontdekt een speler op de tweede hole dat hij 15 
clubs in zijn tas heeft,  wat volgens R 4-4a verboden is, maar 
zijn tegenstander weigert de straf hiervoor toe te passen. De ex-
tra club wordt buiten spel verklaard en de wedstrijd  gaat ver-
der. De wedstrijdcommissie diskwalificeert beide spelers. Is dit 
juist?
ANTWOORD: 
Ja, omdat de spelers afgesproken hebben de straf niet te tellen, 
moeten zij allebei gediskwalificeerd worden.

Maar voor de spelers die hun regels niet zo goed kennen is er 
toch nog hoop.

DECISIONS OF THE RULES OF GOLF
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VRAAG:
Tijdens een match loopt speler A een strafslag op omdat hij 
vergeet zijn tegenstander te waarschuwen voordat hij zijn bal 
opneemt voor identificatie (R 12-2). Zowel de speler als zijn 
tegenstander waren zich er niet van bewust dat er een overtre-
ding was begaan. Moet de wedstrijdcommissie  beide spelers 
diskwalificeren? 
ANTWOORD:
Nee. Omdat de spelers zich er niet bewust van waren van het 
feit dat er een strafslag bijgeteld had moeten worden bij de sco-
re van A, hebben zij geen afspraak gemaakt om een straf niet 
te tellen. 
Ter verduidelijking van wat nu wel en niet kan of mag  in een 
Matchplaywedstrijd nog een decision uit R 2-5. Deze keer 
geen vraag maar een uitleg.
IN een Matchplaywedstrijd mag een speler een overtreding 
van zijn tegenstander negeren, vooropgesteld dat er geen af-
spraak is gemaakt een straf niet te tellen. Er is een verschil tus-
sen  het door de vingers zien van een overtreding van de tegen-
stander en het, met de tegenstander, afspreken een regel niet 
toe te passen of een straf niet te tellen.
Met andere woorden...... je hoeft een overtreding van je tegen-
stander niet ‘te zien’, maar als je er iets over zegt, dan moet je 
de bijbehorende straf ook tellen. 

Een rondje golf met Pim (3)
Pim slaat op de derde hole een goede afslag in het midden van 
de fairway. Bij zijn bal aangekomen ziet hij dat deze ligt inge-
bed in zijn eigen pitchmark. Hij besluit zijn bal te droppen. 
Zonder zijn bal te merken neemt hij de bal op en maakt hem 
helemaal  schoon, zodat hij de bal ook goed kan identificeren. 
Vervolgens bepaalt hij het dichtstbijzijnde punt zonder belem-
mering (nearest point of relief) en dropt de bal binnen één 
stoklengte  van de plek  waar de bal ingebed lag, niet dichter 
bij de hole. Zijn tweede slag eindigt in een bunker rechts naast 

de green. Voordat hij slaat, verwijdert Pim een leeg lucifer-
doosje dat naast zijn bal ligt. Helaas, Pim raakt zijn bal slecht. 
De bal komt via de bunkerwand tegen zijn been waarna de 
bal naast zijn voet tot stilstand komt. Hierna slaat hij met een 
prachtige slag zijn bal naast de pin en heeft vervolgens één put 
nodig om uit te holen.
Oplossing treft u elders in dit blad aan!

LEDEN... vragen 
VRAAG;
Ik wilde laatst een bal slaan maar toen bleef mijn club steken 
achter een tak van een struik.  Is dat dan een slag of niet?
ANTWOORD:
Het antwoord op deze vraag vind je al terug in de definities. 
Daar staat dat een slag de voorwaartse beweging van de club is 
met de bedoeling de bal te slaan en in beweging te brengen. 
En die bedoeling had je. Dus... ja, het was een slag.
Mocht je club bij de opzwaai blijven steken dan is er niets aan 
de hand, want een slag begint dus bij de neergaande bewe-
ging. 

VRAAG:
Ik had een medespeler die een provisionele bal sloeg. Bal en 
merkteken waren identiek aan de oorspronkelijke bal, zodat 
we, omdat de ballen bij elkaar in de buurt lagen, een discussie 
kregen welke bal de eerste en welke de provisionele bal was.
ANTWOORD:
De oplossing van dit probleem vinden we in een decision.
1.  Als alle twee de ballen binnen de baan gevonden worden 

en a) beide ballen zijn speelbaar, b) de ene bal is speel-
baar en de andere is onspeellbaar, c) beide ballen zijn on-
speelbaar, dan moet de speler één van de ballen selecte-
ren en deze als de provisionele bal behandelen. Dus met 
bijtelling van straf en afstand.

2.  Als één bal in bounds ligt en de andere bal verloren is of 
out of bounds ligt, dan is de bal die in bounds ligt de pro-
visionele bal.

U wordt dus afgestraft als u twee dezelfde ballen speelt. Neem 
dus als provisionele bal altijd één met in ieder geval een ander 
nummer. U behoort overigens als u een provisionele bal gaat 
slaan voor de slag het merk en nummer van die bal kenbaar te 
maken aan uw medespeler of tegenstander.

REGELVRAAG VAN DE WEEK
De regelcommissie heeft half september besloten voort-
aan elke week een regelvraag in het clubhuis neer te 
leggen. Het antwoord op de vraag vindt u aan de ach-
terzijde.
Wij hopen zo uw regelkennis een beetje op te frissen. 
U kunt de vragen vinden op de tafel in de hal, waar ook 
de boeken van de pro’s staan. 
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St. Andrews revisited

HHierbij een mooi verslag 
van mijn belevenis tijdens 
de halve finale op Dom-
burg en de grote finale in 
Schotland.

Revisited
2 jaar nadat ik afgereisd 
was naar het Schotste 
stadje st. Andrews, mocht 
ik weer een poging wagen 
om dit te herhalen. De 
eerste plaats in de voor-
ronde op Rijswijk bracht 
me voor de 2e keer naar 
de halve finale, deze 
keer op de Domburg-
sche. Een 2 uur durende 
auto rit bracht me naar 
deze enige echte links-
baan van de lage landen. 
Een ding was duidelijk dit 
zou een zware dag wor-
den. De Zeeuwse wind 
blies krachtig over de ge-
accentueerde fairways en 
greens. Na wat afslagen 
van de concurrenten te 
hebben bekeken bedacht 
ik dat ik onder deze om-
standigheden een kans 
maakte. Bal na bal werd gretig door de wind gepakt en 
weggedreven richting het helmgras en braamstruiken 
waar ze onvindbaar de rest van de dag zouden doorbren-
gen. Toen werd mijn naam omgeroepen en mijn mo-
ment was daar. Op de hooggelegen eerste afslag en sloeg 
ik, een beetje tot mijn verbazing, een zogenaamde spui-
ter, wat resulteerde in een solide par. Bleef het maar zo 
eenvoudig. 3 holes later op de 504 meter lange par 5 vier-
de hole, lag ik na een driver, houten 3, ijzer 3 nog steeds 
niet in de buurt van de pin. Op de volgende hole was de 
wind zo sterk, dat de ballen de green afwaaide. Maar na 
18 holes kwam ik na een gevecht met elementen toch als 
winnaar uit de bus en mocht dus voor een 2e keer afrei-
zen naar Schotland. Dat vond 3 weken later plaats.
 
Zaterdag 4 oktober
Aangekomen op Schiphol en kennismaken met de 11 
andere finalisten, werd er met behulp van grapjes toch 
meteen werd duidelijk gemaakt dat er een aantal fana-
tiekelingen tussen zaten. Maar uit ervaring blijkt dat je 

de grootste monden niet 
de mond hoeft te snoe-
ren omdat ze dat vaak 
zelf wel doen. Na wat 
moeizaam ingecheckt 
te hebben, begon dit nu 
al fantastische weekend 
met een soort van of-
ficiële opening in een 
restaurant op Schiphol 
en zo schoof ik met een 
licht champagne gevul-
de maag het vliegtuig 
in. De vlucht duurde 
ongeveer een uur en 15 
min. En na een gelijk 
durende busrit, betrad 
ik wederom de recep-
tie van het Rusacks Ho-
tel gesitueerd aan de 18e 
hole van de Old Course. 
Maar ondertussen was 
het al redelijk laat en 
konden we al zowat met-
een aanschuiven aan 
het diner, wat werd op-
gevolgd door vuurwerk 
vanaf het strand. Ons ge-
dragend als 12 verveel-
de miljonairs bleven we 
nog een tijd aan de bar 

hangen, want,  ja, het werd toch allemaal betaald.  We 
kwamen erachter dat Maarten Lafeber in hetzelfde Ho-
tel sliep want die kwam ook nog even langs geschoven in 
pak. Was ondertussen al laat dus daarna naar bed.
 
Zondag 5 oktober 
De nachtrust was wat wisselvallig en te vroeg opgestaan, 
spanning misschien. Ontbijt waarbij we vergezeld wer-
den door grote wandschilderijen van Nicklaus, Player, 
Tom Morris en meer van dat soort aardige golfers. Toen 
ik aan mijn croissantje begon hoefde ik slecht mijn hoofd 
weer op te tillen en naar buiten te kijken om te zien hoe 
Darren Clarke 100 meter verderop z’n afslag op de fair-
way liet landen. Dat croissantje had ik nou wel gezien en 
ging als een speer de baan in. Tijdje met Derksen meege-
lopen en Joost Luiten zien starten, maar ook Westwood, 
Goosen, Harrington en andere grote namen voorbij zien 
schuiven. Toen 12 uur verzamelen in de VIP lounge bij 
de beruchte 17 “road” hole, waar we met z’n allen en een 
aantal zakenrelaties gingen lunchen, onder andere Bas 
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van der Goor van de Bas van der Goor Foundation wat is 
gericht op het steunen van mensen met diabetes. MAAR 
nu, na het dessert stond de tafel achter mij op en tot mijn 
grote schik behoorde daar ook Ernie Els bij. Wist niet 
hoe snel ik mijn camera moest pakken om samen met 
hem op de foto te gaan. Hierna heb ik dit cameratoestel 
linea recta naar mijn kamer gebracht, verpakt en geen 
foto meer mee gemaakt. Na de ronde van Derksen heb-
ben wij met hem staan praten waarbij hij ons tips gaf en 
met ons op de foto ging. En vanuit het hotel de apotheo-
se aanschouwt die de finale van het Dunhill links Cham-
pionship met zich meebracht. Karlson won de 1e play-
off hole van Kaymer. 8 uur verzamelen en dineren in het 
hotel, wat trouwens iets minder smakelijk was dan de dag 
ervoor. En vroeg naar bed.
 
 Maandag 6 oktober 
Als een baby geslapen, en dan bedoel ik niet om de 2 uur 
huilend wakker worden. Ontbijten en me langzaam be-
geven naar de 1e tee, waar de caddies al klaarstonden. 
Puttinggreen benutten en wat oefenswings maken en ik 
was er klaar voor. Prins Pieter-Christiaan kwam in zijn 
pak en zilveren sportschoenen de eerste afslag slaan als 
opening, ondanks zijn bankrekening moest hij wel een 
bal van me lenen, waarbij ik hem een toepasselijk oranje 
Callaway gaf. Vond ik wel een aardig grapje van mezelf. 
En daar stond ik weer, bal netjes op een tee, klaar om 
voor de 2e keer op de Old Course te spelen. Ik kreeg een 
driver in me handen wat ik wel wat riskant vond, maar 
(gelukkig) raakte ik hem 
niet goed waardoor ie net 
voor het smalle watertje 
bleef liggen dat de eer-
ste en 18e hole doorkruist 
en ik begon toch met een 
birdie. Had een rustige 
caddie, in tegenstelling 
tot een flightgenoot wiens 
caddie zo de bar uit-
kwam. “It’s in Gods hands 
now” riep ie nog toen de 
bal door de lucht zweef-
de na een afslag van mijn 
medespeler. En zo na 3 
birdies, een bogey een 
dubbelbogey en 4 parren, 
bleef de teller na 9 holes 
hangen op level par, en 20 punten. Tweede negen holes 
gingen wat anders. Na drie 3 putts en  vier 2-putts op de 
enorm snelle, grote en geonduleerde greens kwam ik aan 
op de 17e road hole, waar ik een redelijk afslag over het 

clubhuis sloeg, helaas wel in de rough. Met de “road” 
achter de smalle green en ervoor de bijpassende  “road 
hole bunker”, stond de pin op een zeer uitdagende po-
sitie, om het maar zachtjes uit de drukken. Maar waar-
schijnlijk de beste ijzer 5 die ik ooit heb geslagen landde 
perfect en rolde zo met de green mee op 3 meter van de 
hole. Veel dichterbij kregen ook de pro’s de dag ervoor ze 
zelfs niet. Ik liep trots de hole af met een easy par. Toen 
18, beetje wind tegen en een hoge fade liet het kleine 
balletje precies eindigen op het asfalt weggetje dat door 
de fairway van 1 en 18 loopt. IJzer 7 van het wegdek ge-
schraapt voor een 80 m lange chip and run, maar eindig-
de in de “valley of sin, een diepe kuil die tegen de green 
aan ligt. Vanaf daar een 3-putt, bracht me op een bruto 
score van 76 (+4) en 36 punten, en eindige ik op de twee-
de plaats. De winnaar had hetzelfde maar in verband met 
een lagere handicap won hij het toernooi. Heb wel een 
tijd nagedacht over de bogey op 18, maar een score maak 
je niet op 1 hole dacht ik dan maar. 

After match
Na een enerverende ronde lunch in het “New Course” 
clubhuis en beetje stadje kijken en winkelen. ‘s Avonds 
eten in het 5-sterren Old Course hotel, waar ze niet aan 
een drankkaart deden maar een drank boek. Alleen al 7 
bladzijdes aan keuzes werden er gespendeerd aan soor-
ten champagne. Netjes in pak beetje peperdure drank-
jes drinken, doe ik toch ook niet elke dag. Hierna weer 
na het hotel nog wat foto’s en wat napraten/doorborre-

len, spullen inpakken 
en slapen. Want we 
moesten weer vroeg 
op de volgende dag. 
En ‘s ochtends om 7 
uur stond ik weer klaar 
met mijn spullen. 
Nog een blik achter-
om toen ik de bus in-
stapte naar de baan en 
weer naar huis. Was 
trouwens nog rennen 
geblazen op het vlieg-
veld omdat we in een 
file hadden gestaan. Al 
met al een onvergete-
lijke ervaring. Logisch 
dat ik als golfer opti-

maal genoten heb van het Mekka van de golfsport! En 
volgend jaar natuurlijk weer proberen!
 
Remy Ceulemans 
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WWij zijn nu al voor het 4e jaar met een groep van onze Senior-
leden naar Golf de Saint Junien in het groene hart van Frank-
rijk, vlak bij Limoges geweest. 
Op vrijdag vertrokken de meesten van ons vroeg in de mor-
gen met eigen vervoer richting Saint Junien. Maar wij kwamen 
vanaf Italië, een prachtige rit. Maar hoe dichter we bij Saint 
Junien kwamen hoe minder het weer werd. Regenen, waaien 
niet leuk meer.Maar zeiden wij tegen elkaar, dit hebben wij 
elk jaar op de dag van vertrek. En ja hoor, iedereen had bar 
en boos weer gehad. Er waren al een stel vlugge vogels gear-
riveerd met aanhanger. Ja, het wordt steeds gekker. Maar die 
hadden ook alvast een voorproefje genomen en waren 3 dagen 
bij Orlean wezen 
golfen. Iedereen 
kwam na elkaar 
binnen druppe-
len. Maar o jee, 
de twee dames 
die met elkaar re-
den waren er nog 
niet en dat was 
wat vreemd, want 
zij waren gesigna-
leerd en hadden 
er goed het tempo 
in. Dus hadden er al lang moeten zijn. Gelukkig had een van 
ons hun mobiele nummer, en wat was er aan de hand. Er zou 
nog een Saint Junien bestaan en ook bij Limoges in de buurt. 
Zij waren dus veel te ver gereden, gelukkig niets ernstigs maar 
voor hen toch heel vervelend. Na met z`n allen wat gedronken 
te hebben ging ieder zijn eigen kamer bekijken. Met elkaar 
heerlijk gegeten en morgen gaan we er voor.

Zaterdag
Fantastisch weer, dat schijnt dus elk jaar zo te gaan als wij ko-
men. De hele week 25 t/m 30 graden.
Onze handicap werd goed in de gaten gehouden door onze 
captain Frits J. die ook onze flights indeelde, elke dag speelde 
je met een ander. Maar o jee, we moesten wel heel veel pun-
ten inleveren. Maar Ria Smit maakte al direkt een eagle op 
hole 2. Zo die had ze alvast staan, want we deden ook over de 
hele week Ringerscore nog op de ouderwetse manier met ge-
kleurde plakkertjes. Dat verzorgd Ad v`t H. Want Ronald, de 
beheerder van het hotel, had ons 3 jaar geleden een wissel-
troffee aangeboden dus de winnaar van de Ringerscore mag 
hem meenemen en zijn naam word er ingegraveerd en vol-
gend jaar moet hij of zij hem verdedigen. Elke dag hadden we 
tussen de middag een lunch, soms na hole 9 maar veel vaker 
stopten we pas na hole 14. Waarom, omdat we de laatste holes 
nogal moesten klimmen. Konden we even op adem komen 
voordat we die gingen lopen. Als iedereen binnen is drinken 
we wat met elkaar en gaat ieder zijn eigen weg. De meesten 

van ons gaan naar het zwembad, lekker zwemmen en/of zon-
nen. Elke avond om half acht werden we verwacht voor het 
diner en werd er een prijsuitreiking gedaan. We hadden een 
koffer vol met leuke dingen. Ieder had wel haast een bijdrage 
gedaan. Zelfs mensen van RGC die niet meegingen. Er werd 
ook een longest en een neary georganiseerd met echte bekers. 
Maar waar we dus niet op gerekend hadden was dat Hennie 
Boerman een hole in one zou slaan. We hadden burdy`s, we 
hadden van alles. Maar een hole in one daar hadden we niet 
op gerekend. Maar of het zo moet zijn, we kregen van een 
van de leden een echte antieke club, uit Schotland van St An-
drews met leren handvat, een heel origineel kado. Echt wat 

voor een hole in 
one. Dus die ging 
naar Hennie. We 
gaan nog kijken 
of we de datum 
erin kunnen la-
ten graveren.  En 
zij trakteerde ons 
op champagne 
dus wij boften 
ook nog. We had-
den weer een 
hele leuke week 

met elkaar, prachtig weer en veel lol. De groep moet niet gro-
ter worden, want hoe meer zielen hoe meer meningen, en dat 
kan wel eens botsen.

Spoken 
De laatste nacht heeft het vreselijk gespookt, onweer, storm 
vreselijk. Onze parasol lag bij de buren op het terras. Om 2 
uur s`nachts worden we wakker van de bliksem en donder niet 
mooi meer. En plots hadden we ook geen licht meer, maar ge-
lukkig had ik een zaklamp bij mij. We dachten dat de bliksem 
ingeslagen was, maar s`morgens bleek dat de elektriciteits dra-
den door geknipt waren. Er was dus een poging tot inbraak ge-
daan in het restaurant. Onze buren sliepen met hun deur 
open omdat het zo benauwd was, daar stond s`nachts dus de 
politie aan hun bed. Ja, dan schrik je ook.
Wij zouden de andere dag allemaal vertrekken, na het ontbijt.
Anna kwam zich exuseren want er konden geen broodjes ge-
bakken worden. En geen rekeningen betaald worden want de 
computer en pinapparaat alles was uitgeschakeld. Het was voor 
hun heel erg vervelend. Maar ze zou de rekeningen opsturen, 
dus dat komt wel goed. Ze deed haar best om voor ons nog een 
ontbijt te maken en er was toch voor ieder voldoende. Na ie-
der gedag gezegd te hebben en een goede reis te wensen gaan 
wij na 3 weken ook weer naar huis. We hebben zo`n 4200 km 
gereden. 

F. van Duijn

Seniorleden naar Golf de Saint Junien
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N
Van de Horeca Manager
Na een zeer gezellige en drukke Golfweek komt het 
seizoen weer ten einde, de wintertijd komt eraan en 
de zon laat ons steeds vroeger in de steek. Laten we 
ervan uitgaan dat het weer ons niet in de steek laat en 
nog vele mooie speeldagen voor ons in petto heeft. Wij 
zorgen er graag voor dat u ook in de wintermaanden op 
een prettige manier voorzien wordt van een hapje en 
een drankje. 

De openingstijden van het clubhuis worden nader op 
de website vermeld. In de winter zal het clubhuis op 
maandagavond gesloten zijn, op alle overige weekda-
gen vanaf ongeveer 21:00 uur en in het weekend vanaf 
18:00 uur, mits er geen evenementen of wedstrijden 
zijn. Indien u met familie en/of vrienden wenst te 
dineren is het aan te raden om dit tijdig bij ons door te 
geven, zodat wij aan uw wensen kunnen voldoen.

Het Weizen Bier maakt weer plaats voor het Bock Bier 
en in plaats van de Ice Tea is er weer volop Warme 
Chocolade, desgewenst met een kleine opkikker. Voor 
de Bourgondiërs zullen er wekelijks nieuwe gerechten 
worden bereid, elke week zal de chef seizoensgebon-
den ingrediënten combineren tot heerlijke gerechten. 
U kunt deze lezen op ons bord en op de website. De 
keuken is tot 20:00 uur geopend.

In de winterperiode zult u ook een aantal van onze 
medewerkers minder of niet meer zien. Florian heeft 
inmiddels een goede functie gevonden bij de Pasta 
Company en ook Mauro zal in de winter niet voor de 
golfbaan werkzaam zijn. Wij wensen hun erg veel suc-
ces en Mauro hopen we in de lente weer terug te zien. 
In het afgelopen jaar hebben we al een aantal personen 

zien komen en gaan: Sanne is tegenwoordig werkzaam 
voor Yacht, Nathan heeft een functie binnen de 
SupperClub, zowel Kristin en Veronica gaan weer naar 
school en Chloe is weer terug naar school in Engeland. 
Wel is er op de maandag en vrijdag een nieuwe jongen 
gekomen, zijn naam is Robbert van der Ree en hij is 
september 2008 begonnen met de opleiding Gastheer. 
Robbert werkt als stagiair bij de RGC om ervaring op 
te doen voor de toekomst, graag maakt hij kennis met u 
op de maandag of vrijdag. 

Op 24 oktober start de Bridge weer, op deze avonden 
kunt u ook bij ons terecht om te dineren vóór het 
bridgen. Geeft u dit even aan op de lijst. Op de 
informatiewand zullen wij de verschillende menu’s 
ophangen, zodat u alvast een keuze kunt maken. 

Wij benadrukken graag dat als u 24 uur van tevoren 
reserveert u gratis ontvangt een heerlijk aperitief 
voordat u aan tafel gaat. 

Hierbij wil ik ook graag onze medewerkers feliciteren 
die in relatief korte tijd het golfspel hebben willen 
begrijpen en hebben leren spelen. Na een lesperiode 
en uitbundig studeren op de regels hebben bijna alle 
medewerkers hun GVB op zak en kunnen zij de mooie 
en minder mooie kanten van het golfspel met u delen. 

Graag verwelkomen wij u en uw gasten ook in de 
winter weer in het clubhuis en in het nieuwe jaar laat 
ik snel weer van me horen. 

Met culinaire groet, 
Hans Mulder



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    

Nu te bewonderen in 
onze woonwinkel: 

de vernieuwde collectie
kunstwerken 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
Voor iedere bezoeker:
■ koffie met iets lekkers 
■ een flesje champagne 
■ een kijkje achter de schermen van Leolux
■ het complete Leolux collectieboek

En voor de serieuze koper:
■ zeer aantrekkelijke condities
■ interieuradvies aan huis
■ 3d ontwerp van uw interieur

vrijdag 17 oktober t/m zaterdag 15 november 

Leolux 
najaarsshow

De nieuwste modellen van 
  de woonbeurs Amsterdam

?



33



O

Businessclub Commissie34

Op 16 september stond de laatste van de vier wedstrijden van 
bedrijvencompetitie gepland.
De dagsponsor was ditmaal “Meneerdekok”, die de borrel 
heeft aangeboden.

Het weer was goed en de baan erg zanderig. 
De dagprijzen, welke weer bestonden uit een mooie mand met 
heerlijke wijnen, werden uitgereikt door Nike van Nuland en 
Bernard Janssen van Meneerdekok en gingen naar:
-  Carin Toussaint spelend voor het team van Thekobur voor 

de longest drive dames op hole 2
-  Jaap Vermeer voor het team van KWx voor de longest drive 

heren op hole 2;
-  Bert van Schie namens JMG Beheer voor de neary op hole 12.

De tweede dagprijs met een teamtotaal van 54 stableford- 
punten ging naar het team van:
-  Degenaar glas- en gevelonderhoud, bestaande uit  

Jan Degenaar en gastspeler W. de Klerk 

De eerste dagprijs met een teamtotaal van ook 55 stableford- 
punten maar ging naar het team van:
-  KWx, bestaande uit Joop van Essen en gastspeler  

Jaap Vermeer 

Eindklassement bedrijvencompetitie
Voor aanvang van de wedstrijd waren er nog diverse kansheb-
bers voor de eerste twee prijzen in het eindklassement. 
De nummers 1en 2 in het eindklassement van de bedrijven-
competitie ontvangen een waardebon voor de golfshop van de 
RGC. De uitslag was als volgt:

Nr. 1 is geworden het team van SBMI van Ron Sturrus met 
een totaal van 169 stablefordpunten (hcp 14,8)

Nr. 2 werd het team van Venibo van Jan de Jong met een  
totaal van ook 169 punten, maar met een hogere handicap 
(hcp 20,2).
Het eindklassement staat op de website van de bedrijfsleden.

Wij bedanken iedereen voor deelname aan de bedrijvencom-
petitie en natuurlijk voor de tweede en laatste keer de drie 
hoofdsponsors t.w.:
•  Mazars - Nike van Nuland, 
•  Thekobur  - Paul Toussaint; en
•  Sturrus Business Management International B.V.  

- Ron Sturrus. 

Ook alle dagsponsors bedankt voor de borrel t.w.:
•  Venibo
•  Steegman Installatietechniek 
•  Wolter & Dros Groep 
•  Meneerdekok

Voor volgend jaar kunnen nieuwe sponsors zich melden als 
sponsor van de bedrijvencompetitie bij Bas Overwater.

Wedstrijdverslag  16 september, de vierde en  
laatste wedstrijd van de “Bedrijvencompetitie”

2e Bedrijvendag 30 september 2008-10-13
Normaal gesproken hebben wij al jaren het geluk dat 
we op dinsdagmiddag mooi weer hebben. Helaas  
vandaag zijn de weergoden ons wat minder goed  
gezind en regent het pijpenstelen. Dit vonden we ook 
terug in de korte startlijst. We gingen van start met 7 
flights van 4 personen in een FFBB wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd ging het steeds harder regenen en 
waaien wat er voor zorgde dat alleen de echte “die-
hards” overbleven.

Dit was dus typisch een wedstrijd die we maar snel 
moeten vergeten. Rest mij nog de uitslag te vermelden.

Winnaar wedstrijd: 
Bram van Marrewijk en John de Vreugd (42 punten)
Gecombineerde longest drive: Ineke Vincent
Neary: Patrick Botermans

BC Commissie

Prijswinnaars en sponsors
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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 Architectenbureo Oosterheert
pm: Ben Oosterheert   19,7

59 59 46 164

6 PTD Management
pm: Paul ten Dijke   10,4

46 60 54 160

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

47 59 54 160

8 Meneerdekok
pm: B. Janssen  36,0

50 61 47 158

9 JCS Beheer
pm: Brune Verkade  19,2

54 53 47 154

10 Z-Tiles
pm: Maurice Korrubel  16,4

51 47 43 141

11 KWx
pm: Joop van Essen  22,6

39 43 55 137

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

59 44 34 137

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

40 51 41 132

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

28 50 47 125

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

43 47 35 125

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

28 49 47 124

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

34 44 45 123

18 ICTee
pm: A. Massaar   21,2

44 35 42 121

19 Mazars 2
pm. Maurice Evers 36,0

51 37 33 121

20 JDB Holding
pm: Jan de Bruijn  31,2

37 35 37 109

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

31 37 41 109

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

36 26 33 95

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

34 25 33 92

24 Mazars 1
pm. Nike van Nuland  24,1

30 31 28 89

25 Fleet Vast 2
pm: M. van Engelen  36,0

35 19 30 84

26 Thekobur 1
pm: P. Toussaint   28,9

33 40 10 83
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Uitslagen Vossenjacht 31 juli 2008
Vossen: Doke van Haaster en Frits van Duijn
1. Cor en Wil Onstwedder +6
2. Corrie van der Geest, Pascala Drenth +3
3a. Marianne van Os, Henny Boerman +2
3b. Ans de Graaf, Martin van Dorp +2

Uitslagen zomeravondcompetitie 2008
Zomeravond 1e serie overall beste 4 uit 5 
Cat. 0-19,9 
1. Edwin Varkevisser  (32,5 punten)
2. Jesper van Dijk   (27,5 punten)
Cat. 20,0-36 
1. Anneke Meijer   (31,5 punten)
2. Ed Tumbuan   (17 punten)
2. Henny Boerman  (17 punten)

Zomeravond 2e serie overall beste 5 uit 7
Cat. 0-19,9 
1. Neil Leslie   (33 punten)
2. Remy Ceulemans  (30 punten)
Cat. 20,0-36 
1. Marco Stadtman  (34 punten)
2. Bernard Cornelius  (33 punten)

Zomeravond 3e serie overall beste 3 uit 4
Cat. 0-19,9 
1. Erik Sikkes   (19 punten)
2. Robert Hack   (19 punten)
Cat. 20,0-36 
1. Tankwie The   (30 punten)
2. Bernard Cornelius  (17 punten)

Uitslagen augustus 2008
Lepeltjeswedstrijd nr.4 - 5 augustus 2008
1 Bep van Essen  netto 69 slagen 
2 Dymphie Sikkes  netto 70 slagen
3 Jennifer Leunissen netto 70 slagen 
(hogere handicap)

Longest Drive  0 - 24,9 Sandra Karagantcheff
Longest Drive 25- 36 Ali van der Werf
Neary hole 5 Imelda Looman
Neary hole 12 Hélène de Vries  
 Schultink

Zweedse wedstrijd - 12 augustus 2008
1 Ineke Vincent  13 punten
   Barbara Muntenaar 13 punten
   Loes van Doorn  13 punten

Longest Drive 0 - 24,9 Greta Biersteker
Longest Drive 25- 36 Hetty Krap
Neary hole 5 Ineke Vincent
Neary hole 9 Janneke Hes

Bekerwedstrijd nr.4 - 19 augustus 2008
1 Loes van Doorn 36 punten 9:16
2 Marleen Billekens 36 punten 9:15 6:9
3 Ali van der Werf 36 punten 9:15 6:8

Verste bal na twee slagen 0 - 24,9 
hole 18 niemand
Verste bal na twee slagen 25 - 36 
hole 4 Jeannette Signorgo

Neary hole 12 Katharina van Rijn
Neary hole 9 Jeanne van Maren

Uitslagen vriend(inn)endag  
21 augustus 2008
RGC-gast
1’ prijs Hennie van ’t Hof  
 en Mevr. Den Boer 35 Stableford pt
2’ prijs Janneke Hes en Mijnheer  
 Middelburg 34 Stableford pt
3’ prijs Ans de Graaf en Mijnheer Vreeke 
  32 Stableford pt

RGC-RGC
1’ prijs Ellen Mojet, Kees Hartgring  
  40 Stableford pt
2’ prijs Katharina van Rijn en  
 Martin van Dorp 34 Stableford pt
3’ prijs Lia van der Heijdt en  
 Ali v.d. Werf 34 Stableford pt

Longest Heren Martin van Dorp
Longest Dames  Sandra Karagantcheff
Neary  Ed Tumbuan

Texas scramble 3 bal - 26 augustus 2008
1  Hanneke Janssen, Thea Dekker, 
 Cock van der Valk 50 punten
2  Rosa Mollet, Caroline de Zwaan, 
 Caroline van der Sluys 48 punten

Longest Drive 0 - 24,9 Greta Biersteker
Longest Drive 25 - 36 Hetty Krap
Neary hole 9 Monique Cupido

Uitslagen september 2008
Lepeltjeswedstrijd nr 5 - 9 september 2008
Vervallen i.v.m. zanden fore greens

Vossenjacht no 3 - 16 september 2008
De vossen waren Dymphie Sikkes  
en Ineke Vincent
1 Monique Cupido en Rosa Mollet 0
   Jennifer Leunissen en Ria van der Linden 0
   Inge Verlind en Anneke van Besouw 0
   Ank Vogels en Ali van der Werf 0
   Anita Franse en Marleen Billekens 0

Gouden Koets vlaggenwedstrijd  
23 september 2008
1 Christiane Depoorter 2 slagen over
2 Loes van Doorn 1 slag over
3 Ali van der Werf 1 slag over  
 (hogere handicap)

Longest Drive  0 - 24,9 Bea van Adelberg
Longest Drive 25- 36 Hannie Benjert em  
 Ali van der Werf
Neary hole 9 Bep van Essen

Eclectic strokeplay - 30 september 2008
1  Henriëtte Hens 32,7
2  Ali van der Werf 34,7
3  Janneke Hes 35,3

Vossenjacht 2 oktober 2008
1’ prijs: 
Frans Franse en Chris Schemer    +8
2’ prijs: 
Sandra Karagantcheff en Ineke Vincent +5
3’ prijs: 
Jan en Thea van Spellen   +3

Uitslagen Maandbeker 4

Strokeplay Stableford
1 Remy Ceulemans netto 70
1 Paul Hofstra     34  pnt
2 Doke van Haaster         ,,71
2 Loes v. Doorn     34 pnt

Uitslagen Maandbeker 5
Alle spelers Stableford
1 Floris Arkesteijn 38 pnt  
1 Arnout Klaassen 42 pnt !!
2 Johnie Rameswar 38 pnt  
2 Frits Jasper 38 pnt 
3 Monique Cupido 37 pnt  
3 Olaf Bout 37 pnt

Overall
1 Remy Ceulemans  21   pnt  
1 Paul Hofstra 25   pnt
2 Luuc Heijnen 21   pnt  
2 Loes van Doorn     24   pnt
3 Johnie Rameswar 15,5pnt  
3 Wim Prins 22,5 pnt   
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Kraeyenburghbeker - 2008
140 deelnemers  (30 gasten)

1ste prijs 
Jesper van Dijk en Ruud Schiffer  48 pt 
2e prijs 
Mike Fisher en Craig Fisher  44 pt
3e  prijs  
Taco Janssen en Maurice Bavelaar 44 pt 
   
Neary Dames hole 9
Didi Berger, gast Jaap Baars
Neary heren hole 12 
Hajo Surkau   
  
Longest drive dames hole 18 
Greta Biersteker  
Longest drive heren hole 15  
Martijn Kirsten
Bomen prijsvraag 
Hans Krul en Robert Hack 

Hazencup - Texas scramble tweebal 2008
Sponsor voor de lunch Mecompha
Deelnemers en gasten
1ste prijs 
Wim Prins en Olof Bout  bruto 75 netto 65
2e  prijs 
Peter en Floris Arkesteijn bruto 68 netto 66
3de prijs 
Oscar Pronk en Henk Rameswar 
 bruto 68 netto 66 
  
Neary dames  Hanneke Arnoldus  
Neary heren  John Rameswar  

Longest drive  heren   Oscar Pronk  
Longest drive dames   Elly Janmaat
Bomenprijsvraag Fred v.d. Wal  
 en Richard Ersanilli 

 
Ladies Friendship trofee 2008
Deelnemers en gasten 
1ste prijs   
Helma Baars en John Rameswar 40 punten  
2e  prijs   
Greta Biersteker en Henk Rameswar 
  39 punten  
3de prijs   
Caroline van der Sluys en Jan Degenaar  
  38 punten
 
Neary  dames hole 12  Nanny Hammacher
Neary heren hole 16    Arthur Bartels  

Double mixed LD  hcp 0 – 20 hole 18 
Lotus Sickesz en Jaap Vermeer
Double mixed LD  hcp 21- 30 hole 15 
Joke en Frits van Duijn
Bomenprijsvraag    
Hanneke Arnoldus en Hans Krul

Ondanks de regen, die de hele middag bleef, 
hebben 45 teams = 90 spelers de wedstrijd 
helemaal uitgelopen. 17 teams = 34 spelers 
hebben de strijd gestaakt .

GreenVliet Trofee 2008
Sponsor Hallo management  
Deelnemers en gasten
1e prijs 
Wouter Zandee en Loes van Doorn 
  41 punten
2e prijs   
Rob Nout en Merly Smit-Devilee  
  40 punten  
3e prijs   
John Rameswar en Jos Niemans  37 punten  
4e  prijs   
Joey Gonzales en Nanny Hammacher  
  36 punten
 
Neary Dames Katharina van Rijn
Neary Heren Erik Sikkes

Double mixed (leary)  hcp 0 – 20 
Oscar Pronk en Lotus Sickesz 
Double mixed Longest drive hcp 21- 30
Ed Tumbuan en Anneke Meijer
Aanmoedigingsprijs  
Bernard Janssen en Annine van de Hurk 
Bonenwedstrijd    
Hans van Veen en Tineke van den Hoek

AM AM 2008
Deelnemers 
1ste prijs Jesper van Dijk, Joey Gonzales,  
 Jan v.d.Ende en An Robers 
 netto 141
2e  prijs Robert de Kramer, Theo Van  
 Bemmel, R. v.d. Horst en  
 Jeanine Klopper netto 142
3de prijs Henk Fortuin, Helma Baars en 
 Greetje Schlingemann  
 netto 143

beste “pro”   Greta Biersteker  netto 71 
beste bruto score ‘pro’  Jesper van Dijk bruto 75 

Neary dames hole 5  Henriëtte Hens 
Neary heren hole 12     Frans Vogels 

Longest drive dames Nanny Hammacher 
Longest drive heren   Henk Fortuin 

Bomenwedstrijd 
Ramon Maduro, Peter Ringnalda,  
Martin van Dorp en Liesbeth Hardon. 

Ganzentrofee 2008
Deelnemers en gasten
1ste prijs 
Eduard Ingen Housz met gast Job Alberts  
  44 punten 
2e prijs 
Henk Rameswar en Arthur Hausani 
  42 punten  gez. hcp 17 
3e  prijs  
Theo Janssen en Maurice Bavelaar 
  42 punten  gez. hcp 35

Neary heren Ramon Maduro
Neary dames  Greta Biersteker 
   
Longest drive dames Meike Ludwig
Longest drive heren Arnout Klaassen 

Bomenprijsvraag Bob Davis  
 en Alec Jackson
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DDe jaarlijkse terugkerende senioren vriend(inn)endag 
werd gespeeld op donderdag 21 augustus. Dit jaar had-
den 13 RGC-ers hun vriendin/vriend gezocht binnen 
de club en 14 leden hadden een vriendin/vriend van 
buiten uitgenodigd. Een snel rekensommetje geeft de 
uitkomst van een totaal aantal deelnemers 54. Anno 
2007 namen 84 golfers deel aan dit mooie festijn. Hoe, 
wie, wat, waar en waarom?

De spelers werden ’s ochtends vanaf 09.00 uur ontvan-
gen met koffie en cake. Omdat iedereen ruimschoots 
op tijd aanwezig was verliep de shotgunstart op 
rolletjes. Met een lekkere temperatuur, één kort verfris-
send buitje tussendoor en een aardig briesje, waren alle 
flights na 4 uur terug in het clubgebouw. 
Tijdens het “verglazen” van de wit glimmende 

drinkmuntjes en het verorberen van een borrelhap, 
was de prijsuitreiking. Er werd in twee lijnen gespeeld 
(RGC met gast en RGC met RGC); de prijsuitreiking 
was navenant. De eerste prijs werd gewonnen door de 
dames van ’t Hof en den Boer. Zij mochten flessen 
wijn in ontvangst nemen maar ook een dinerbon “voor 
twee” van het ons nu bekende restaurant “Poentjak”. 
Deze dinerbon werd weer door het restaurant middels 
twee leden van RGC aan ons gegeven. Van een 
anonieme gever mochten wij ook nog een aardige 
tegemoetkoming in de kosten ontvangen. De eerste 
prijs voor het Rijswijkse stel ging naar Ellen Mojet en 
Kees Hartgring. Ook zij kregen, net als alle andere 
prijswinnaars, een fles heerlijke wijn. 

Hanneke Janssen

Vriend(inn)endag Chapman Greensome  
21 augustus 2008

Oplossing: Een rondje golf met pim (3)

DDe ingebedde bal van Pim mag volgens R 25-2 
worden opgenomen en schoongemaakt zonder 
straf. De bal moet vervolgens gedropt worden zo 
dicht mogelijk bij de plek waar deze lag. Pim dropt 
de bal echter binnen 1 stoklengte en dus speelt 
hij zijn bal van een verkeerde plaats. Dit betekent 
2 strafslagen ( R 20-7b). Het verwijderen van het 
luciferdoosje uit de bunker doet Pim correct. ( R 

24-1, los obstakel).  Pim heeft inmiddels 2 slagen 
en 2 strafslagen. Bij de volgende aktie loopt hij 
nog 1 strafslag op.  Doordat zijn bal tegen zijn 
been aankomt, verandert  hij zelf zijn eigen bal in 
beweging van richting (R 19-2). Met de volgende 
bunkerslag en zijn put komt het totaal aantal slagen 
op 5 en met de, in totaal, 3 strafslagen is de score 
van Pim op deze hole dus een 8.
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Secretariaat RGC
Delftweg 58, 2289 AL Rijswijk
tel: 070 319 24 24, fax: 070 399 50 40

Bestuur RGC
R. Jense, voorzitter 015-213 83 35
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


