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Redactioneel

Winter 2009!

Op het moment van schrijven van dit stukje is de Top 2000 
op Radio 2. Kerst 2008 is al weer voorbij, het nieuwe jaar 
staat echt voor de deur!

Tijd om plannen te maken voor acti-
viteiten in het nieuwe jaar, maar ook 
tijd om eens op te ruimen. Thuis, om 
ruimte te maken in kasten en in ord-
ners, ben ik druk aan het opruimen. 
Maar ook op het werk. Laden leeg ma-
ken, laatste openstaande taken uitvoe-
ren en daarna de heleboel archiveren. 
Net voor Kerst heeft de directie ons ge-
informeerd over een voorgenomen be-

sluit om te gaan reorganiseren. Ik heb gemengde gevoelens. 
Ben het er mee eens dat er wat moet veranderen, we moe-
ten met de tijd mee. Maar aan de andere kant realiseer ik me 
dat er een onzekere tijd aanbreekt. Is er straks nog werk voor 
mij? Sommige collega’s weten al dat ze naar ander werk kun-
nen gaan zoeken. Een eerlijke maar harde boodschap…

2008 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. De fi-
nanciële crisis raakte iedereen en de effecten daarvan zijn nog 
niet allemaal zichtbaar. Golf in Nederland wordt nog steeds 
populairder. De jeugd breekt op alle fronten door. Ook bij 
de Rijswijkse hebben we dat gemerkt. Getuigen daarvan zijn 
de drie GreenVliets waar zij op de voorpagina te zien waren. 
Dat 2009 voor de deur staat en waarschijnlijk ook weer een 
bijzonder jaar zal zijn, blijkt uit de trainingen voor de NGF-
competitie, die al gestart zijn. En dat op een moment dat heel 
Nederland meer aan schaatsen op natuurijs denkt! Wordt het 
dit nieuwe jaar dan toch weer een jaar van de Elfstedentocht? 
Koortsig is Nederland in ieder geval. Nieuwe schaatsen kun-
nen niet in voldoende mate worden aangesleept!  
Bij de verkooppunten staan mensen in de rij! We zullen het 
allemaal gaan zien! Spannend!

Wat golf betreft, verwacht ik dat 2009 weer een prachtig jaar 
wordt. Naast de bekende rubrieken van de commissies plaat-
sen we ook dit jaar weer artikelen van leden die ergens op 
de wereld op een prachtige baan gegolfd hebben. Natuurlijk 
verfraaid met prachtige (actie)foto’s. 

De redactie start dit nieuwe jaar met één lid minder. Mar-
garet Rus heeft de redactie verlaten. In de loop van dit jaar 
zal de redactie nog op sportieve wijze afscheid van haar ne-

men. Als u interesse hebt om de redactie te komen verster-
ken, meldt u dan bij één van ons aan. We zullen u met open 
armen ontvangen.
 
De redactie wenst u ook in 2009 weer veel leesplezier toe en 
ziet uit naar uw artikelen en foto’s!

Ben Teunissen
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Van het bestuur4

Een van de ‘milestones’ op weg naar een nieuw clubhuis 
is gepasseerd: de bouwvergunning is verleend. Niet zonder 
slag of stoot. De meningen over hoe ‘goothoogte’ precies 
gedefinieerd moet worden en of een terp met een ruimte 
er onder gezien moet worden als een gebouw, hebben ons 
slapeloze nachten bezorgd. Maar uiteindelijk zegevierde 
de rede. 
De overige hindernissen die genomen moeten worden 
staan momenteel ter discussie. De bestemming van de 
boerderij lijkt vooralsnog niet verruimd te kunnen worden. 
Wat betreft de herfinanciering lijkt er licht te gloren. Het 
zal echter nog tot vermoedelijk eind januari / februari du-
ren alvorens wij hier meer helderheid over kunnen bieden.
Wel is inmiddels zo goed als zeker dat wij de overgebleven 
grond tussen Uzimet en hole 9 kunnen toevoegen aan het 
erfpachtcontract (na sanering door Uzimet) ten einde hier 
enige oefenholes te kunnen inrichten. 

Het herstel van de baan na de verzakkingen die optraden 
in 2005 ten gevolgen van de aanleg van de rioolwaterkop-
pelleiding Ypenburg - Harnaschpolder zijn in een fase be-
land waarin wij de verzekeraar van het Hoogheemraad-
schap Delfland, in overleg met en onder leiding van onze 
advocaat, opnieuw zullen uitnodigen ter zake te komen. 

In overleg met de gemeente Rijswijk zullen wij trachten 
tot een oplossing te komen. 

De Kerstwedstrijd plus aangeklede borrel als vervanging 
van het traditionele Kerstdiner was een succes. De 9 holes 
wedstrijd werd bezocht door 70 deelnemers terwijl er voor 
de geanimeerde borrel 77 inschrijvingen waren. Het is een 
formule die voor herhaling vatbaar is.

De horeca zal na het ontslag van Hans Mulder als horeca 
manager een moeilijke periode tegemoet zien. Wij vragen 
u om uw begrip. 

Intussen beraadt uw bestuur zich op een toekomst met een 
nieuw clubhuis en nieuwe oefenfaciliteiten geleid door 
een meer flexibele en meer slagvaardige organisatie. 

Voorstellen hiertoe zullen u in de loop van het voorjaar be-
reiken. 

Het bestuur wenst u een fantastisch 2009 met veel golf in 
goede gezondheid toe. 

Het bestuur

Beste leden,
allereerst een heel erg gelukkig en gezond Nieuwjaar. 

Het afgelopen jaar heeft vol gestaan met hoogte- en dieptepun-
ten. Na de grote verandering van het in eigen beheer hebben 
van de horeca is er veel gebeurd. Met veel inzet hebben we als 
horecateam geprobeerd een goed product neer te zetten. He-
laas is dit niet volledig naar tevredenheid gelukt en hebben we 
gezamenlijk besloten dat ik niet verder zal gaan. Ik heb een 
heel leuk en leerzaam jaar gehad en bedank jullie allemaal 
voor de getoonde interesse en vriendelijkheid.

Graag tot in het nieuwe jaar al golfend op jullie prachtige 
baan.

Hans Mulder
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Buiten knalt het vuurwerk alweer flink en ik moet nog 
een stukje schrijven voor de Greenvliet. Wat staat ons 
in het nieuwe jaar zoal te wachten? Om twee onder-
werpen kan ik niet heen: de horeca en de baan.

Horeca
Laat ik met de horeca beginnen. Hans Mulder is begin 
2008 met veel energie en ideeën aan de slag gegaan. U 
kunt in zijn stukje lezen wat hij er zelf van vond. Het 
dieptepunt was waarschijnlijk de ALV in november. 
Helaas was ik er niet bij en heb alleen informatie uit de 
tweede hand. Wat ik begrepen heb was dat de kritiek 
niet mals was. Het is kennelijk een vak apart om leden 
tevreden te krijgen over de horeca. Regelmatig hoor ik 
de verhalen van leden hoe het op andere banen is. Veel 
goedkoper en veel beter! Toch klinkt het een beetje als 
het gras in die andere wei. Ook bij ons waren veel le-
den zeer tevreden en de omzet is fors gestegen. Ruim 
25%. Dat was een belangrijk doel en dat is gehaald. 
Het is dus zeker niet alleen maar slecht geweest.
We hebben geprobeerd het niveau te verhogen en er 
is wel het een en ander veranderd. Toch was het voor 
een aantal leden niet goed genoeg. Voor het bestuur en 
management de taak om iets nieuws te verzinnen. Op 
korte termijn hebben we geen opvolger voor Hans. De 
rest van het horecateam blijft intact en dankzij hun er-
varing kunnen wij nog wel even vooruit. 

De baan
Dan de baan. Een belangrijk aandachtspunt in de afge-

lopen maanden was een nieuw contract voor het baan-
onderhoud. Dat wilden we in ieder geval niet in eigen 
beheer gaan doen. Ik heb een cursus gedaan voor baan-
commissaris/manager en daarbij aardig wat contacten 
opgedaan. Ik ben wezen kijken bij verschillende banen 
waaronder een paar oude. De Rosendaelsche, Toxan-
dria en De Dommel bijvoorbeeld. Helaas heb ik er niet 
gespeeld. Maar dat terzijde. Gewapend met alle op-
gedane kennis zijn een aantal bedrijven benaderd die 
vooral bekend staan om hun kwaliteit. De Ridder, sinds 
jaar en dag onze greenkeeper, hoort daar zeker bij. Alle 
kandidaten hebben het verzoek gekregen om een offer-
te uit te brengen waarbij zij in ieder geval ook beken-
de zwakke plekken moeten aanpakken. Deze zijn deze 
zomer in beeld gebracht door IPC Groene Ruimte en 
vastgelegd in een rapport waarover ik al eerder schreef. 
Dat rapport diende/dient als referentie. Na de beoorde-
ling door de baancommissie en het bestuur kwam De 
Ridder als winnaar uit de bus. Enkele dagen later haal-
de De Ridder nog een mooie prijs binnen: Anderstein, 
een prachtige baan bij Maarsbergen. Wij zien de ko-
mende jaren met vertrouwen tegemoet en de baan zal 
er, als de omstandigheden het toelaten, nog een stuk 
op vooruit gaan. 

Ik hoop voor u allen op een gezond 2009 met veel golf-
plezier, vooral op onze eigen baan.

Bas Overwater
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DRIVING-RANGE KAMPIOENSCHAP

In de maanden januari/februari/maart zul-
len er op de tweede vrijdag van de maand, 
dus op 9 januari, 13 februari en 13 maart 
2009, de zogenaamde driving-range kam-
pioenschappen worden gehouden. Om in 
aanmerking te komen voor de titel “King / 
Queen of the range” moet je minimaal twee 
keer van de drie wedstrijddagen hebben 
meegedaan.

•	Er	zal	worden	gestreden	in	twee	catego-
rieën: 0 – 18.0 handicap en van 18+ tot 
GVB (of bijna GVB). 

•	De	onderdelen	zijn	precisiedoelen	aan-
spelen met de afstanden 30 – 60 – 80- en 
110 meter. Op elke afstand mag je vijf po-
gingen wagen met daarnaast een bonusbal 
die op het “ronde netje” moet worden  
geschoten. 

•	Het	is	een	inloopwedstrijd	die	begint	 
om 17.00 uur en loopt tot 18.30 uur. 

•	Er	zal	op	deze	wedstrijddagen	een	happy	
hour zijn met extra’s. 

•	De	deelname	bedraagt	€ 5,-- en hiervoor 
krijg je zowel ballen als een drankje met 
iets extra’s.

•	De	spelleider	op	deze	drie	vrijdagen	is	
onze pro Roel Jacobs. Hij zal de scores en 
de (eind)uitslagen verwerken. 

•	Inschrijven	en	betalen	kan	(moet)	je	doen	
bij de bar. 

Naast twee heuse kronen (categorie -18 / 18+) 
die beschikbaar worden gesteld door Willem 
Sickesz, en nog speciale prijzen beschikbaar 
gesteld door onze golfshop, is deze wedstrijd 
natuurlijk ook een perfecte voorbereiding op 
de competitie en het reguliere golfseizoen. 
Daarnaast zal het ongetwijfeld tevens een ge-
zellige start van het weekeinde zijn.

Jaap Vermeer

Wedstrijdcommissie
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Terwijl wind en regen Nederland geselden, verbleven wij van 
3 tot 12 oktober jl. als een tiental leden van de RGC in het 
golfmekka van Europa: Belek, Zuid-Turkije. Onder ideale 
weersomstandigheden (28 graden, lichte bries en stralende zon 
afgewisseld met een sporadisch sluierwolkje) waren wij niet op 
vakantie, maar hebben wij een strakke reeks individueel stable-
ford wedstrijden afgewerkt.

Sinds in 1994 in Belek de eerste golfbaan is opgericht - Natio-
nal, als enige niet geaffilieerd met een hotel - zijn er inmiddels 
veel golfbanen als paddenstoelen uit de grond gerezen. 

Zo is het mogelijk om in een straal van 20 km 14 dagen elke 
dag op een andere baan te spelen. En ook niet van die kinder-
achtige banen! Lang niet iedereen was overigens altijd even 

gelukkig met de opzet van de holes: Hoe blij ben je nog, als 
een strakke rechte bal na 180 meter in het water verdwijnt, dat 
daar	natuurlijk	niet	toevallig	dwars	over	de	fairway	is	terechtge-
komen!
In het algemeen zijn de banen in Belek met veel zorg aange-
legd en blijven zij parels voor het oog. Er is veel water en er 
zijn “voldoende” bunkers, maar voor de liefhebbers zijn er 
ook lekker veel (naald) bomen. Zoals het hoort, wordt goed 
spel rechtvaardig beloond; een minder goede bal verdwijnt in 
het water of diep in de struiken. Lang zoeken laat je wel uit je 
hoofd, tenzij je van de slangenjacht houdt. Of wanneer je, zo-
als Bert, het er graag voor over hebt om tot bloedens toe in de 
doornen te wroeten om een belegen bal van een historische 
voorganger uit de struiken te vissen. En dan waren er nog de 
muggen die natuurlijk de autochtonen (Dieck & Tom) met 

Naar Turkije met de Turken!
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rust lieten, maar de allochtonen 
(vooral Hans & Jan) danig leeg-
zogen. 

Voor Tanja was het de eerste 
echte golfvakantie op vreemde 
banen. De verplichte handicap 
van 28 voor heren en 32 voor da-
mes wordt (gelukkig) in de prak-
tijk niet gecontroleerd. Zo’n li-
miet klinkt leuk, maar wat als je 
een slechte dag hebt en je scoort 
met handicap 14 slechts 11 pun-
ten dan is het tempo er ook wel 
uit. Oppakken als je niet meer 

kunt scoren is dan het devies 
en voorkomt traag spel. Geluk-
kig echter is er zelden iemand 
die geïrriteerd raakt door kleine 
vertragingen. Uiteindelijk heeft 
bijna iedereen vakantie en een 
rondje in 5 uur bij mooi weer 
met goed gezelschap is toch niet 
echt een straf.
Zoals gezegd speelden we in 5 
dagen een individuele STBFD 
competitie op telkens een andere 
baan: Gloria New, National, Pi-
nes	(Sueno),	Gloria	Old	en	Kaya.	
In plaats van de drie “vrije” da-

Voorste rij: Tanja, Diana, Hanneke, Marlies en Dieck
Achterste rij: Jan, Robert, Bert, Tom en Hans

Taurusgebergte nabij Aspendos
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gen werden er twee oefendagen (voor Ro-
bert zelfs alle drie) ingelast. De Dunes (de 
andere baan bij Sueno) werd door velen 
als te kunstmatig bestempeld. Met sneeuw 
zou het een geweldige Buckelpiste zijn ge-
weest. Een extra ronde op National was 
wel zo prettig!

Uiteindelijk werd de competitie gewon-
nen door Diana die de gehele week zeer 
consistent speelde. Marlies was op een 
aantal slagen een goede tweede. Bert werd 
regelmatig verweten een duikboot te zijn, 
maar zijn score liet “slechts” zien dat hij 
een reële handicap heeft met potentie 
voor verlaging. Hanneke speelde gewoon 
lekker ontspannen.
Een golfvakantie in Belek is een absolute 
aanrader. Wij verbleven in Gloria Golf Re-
sort op basis van half pension. 
Het meest gebruikte concept is echter “all 
inclusive”. Nadeel daarvan is dat je min of 
meer aan het hotel gebonden bent, want 
op de golfbaan geldt all inclusive uiteraard niet. Alle golf res-
sorts zijn multifunctioneel, d.w.z. dat zowel de golfer als de 
(strand)toerist met en zonder kinderen volledig aan zijn trek-
ken kan komen. Werkelijk alles is mogelijk in dit paradijs tus-
sen het ruwe Taurusgebergte en de kustlijn van de azuur-
blauwe Middellandse Zee. Ook excursies en andere uitstapjes 
behoren tot de mogelijkheden.

Zo zijn Aspendos (Grieks/Romeins Amfitheater) of de water-
vallen van Manavgat niet te versmaden en in combinatie met 
een	shopmiddagje	in	Belek,	Side	of	Antalya	is	iedereen	tevre-
den. Kijk alleen uit in het verkeer: met maar 7 miljoen auto’s 
in een land van 70 miljoen inwoners en wel 25 keer zo groot 
als Nederland is het aantal van circa 3.000 dodelijke slachtof-
fers in het verkeer een triest record en toont aan dat defensief 

Hole 18 National



1111

rijden juist in Turkije loont. Maar laten we niet 
eindigen met dit zwarte scenario. Turkije is het 
land van de Sultan en Pasha (ook golfbanen te 
Belek), op de grens van oost en west met alle ge-
neugten voor de westerse verwende toerist. Tege-
lijkertijd	heeft	het	die	mystieke	oosterse,	met	Islam	
doordrenkte, sfeer en beelden. Dat maakt Turkije 
tot een politiek complex land met uiterst gastvrije, 
hulpvaardige en trotse bewoners. Daar kunnen wij 
Nederlanders nog wel eens iets van leren!

Tom Wesselingh,
mede namens:
Dieck Wesselingh
Bert Wolting en Diana Looms
Jan en Tanja Cusell
Robert Hack en Hanneke Arnoldus
Hans en Marlies Krul

Hole 1 (par 5) Gloria Old

Gloria Golf Resort

Circa 40 muggenbulten (Hans) Aspendos Gloria Golf Resort strand
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Integer.
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actief op de woningmarkt in regio Delft. 
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begeleiding van aan-of verkoop van uw 
huis.Neem eens een kijkje op www.zo.nl 
of bel voor een informatief gesprek.
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Strokeplay Kampioenschappen

Foursome Kampioenschap

Het golfseizoen is nog niet eens begon-
nen, toch krijgt u al de eerste medede-
lingen	over	de	strokeplay	clubkampioen-
schappen, die zullen worden gehouden 
op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2009. In-
dien de inschrijvingen het toelaten zullen 
er in het weekeinde in de volgende cate-
gorieën worden gestreden:

•	 Dames	
•	 Heren
•	 Jeugd	(tot	en	met	21	jaar:	op	het	mo-

ment van finaleweekend nog geen 22 
jaar)

•	 Dames	Senioren	(vanaf	het	moment	
van de eerste voorronde: 50 jaar of 
ouder)

•	 Heren	Senioren	(vanaf	het	moment	
van de eerste voorronde: 55 jaar of 
ouder)

•	 Pro’s	(geen	12	deelnemers)

De basis zal altijd Dames & Heren zijn, 
dus categorie 1 en 2! Indien er in elke ca-
tegorie (dus 1 tot en met 5) minimaal 12 
deelnemers zijn, kan er in meerdere cate-
gorieën worden gespeeld. Indien dit niet 
het geval is, wat mijns inziens in de da-
meslijn (gezien het ledenbestand) kan 
worden verwacht, zullen de volgende 
groepen worden samengevoegd:

Dames, dames senioren en jeugd. Hierbij 
zal de dame met de beste score de Dames-
kampioen zijn. De hoogst geëindigde se-
niordame zal seniorenkampioen zijn (een 
dubbel is dus mogelijk). Er zal een ronde 
op zaterdag en een ronde op zondag wor-
den gespeeld. De tees zullen de backtees 
zijn. Zijn er wel voldoende dames en seni-
ordames, dan zullen de dames drie rondes 
spelen (een op zaterdag en twee op zon-
dag) de senioren spelen dan twee rondes, 
alle rondes van de backtees.

Heren en jeugd spelen altijd samen, even-
als de pro’s. De hoogste geëindigde jeugd-
speler zal jeugdkampioen zijn. Ook hier is 
een dubbel mogelijk. Er zullen vier ron-
des van de backtees worden gespeeld.

Indien er bij de Heren Senioren geen 12 
deelnemers zijn, zullen zij worden toege-
voegd aan de heren en de jeugdgroep en 
zullen er vier rondes gespeeld worden van 
de backtees. Ook hier geldt dat de hoogst 
geëindigde senior dan Seniorenkampioen 
zal zijn. 

Indien de heren senioren groep uit mi-
nimaal 12 spelers bestaat, zullen zij twee 
rondes van de backtees spelen.

Het is de bedoeling om een foursome kampi-
oenschap te organiseren, bestaande uit een stro-
keplayronde.	De	inschrijving	zal	een	beperkt	
aantal deelnemende teams hebben waarbij de 
gezamenlijke handicap doorslaggevend zal zijn. 
Het betreft hier geen mixed wedstrijd, de tees 

zullen de backtees zijn. De datum zal in een la-
ter stadium worden bekend gemaakt.

Namens de Wedstrijdcommissie, 
Jaap Vermeer

Wedstrijdcommissie
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In 2007 met z’n vieren naar Inverness in Florida geweest. Ine-
ke en Ferd waren zo enthousiast door onze verhalen geworden, 
dat ze deze keer graag mee wilden. Dus in november met z’n 
zessen richting Florida. Sandra en Sasha Karagantcheff, Ineke 
en	Ferd	Vincent,	Ruud	Schiffer	en	Caroline	van	der	Sluys.	
Deze keer hadden we een zogenaamde ladies car voor de 
boodschappen en een “bus” waar het hele gezin en golfclubs 
met gemak inpast om naar de golfbanen te kunnen rijden. 
Pin High biedt een mooi arrangement in Inverness aan. Dit 
ligt ongeveer 1,5 uur rijden met de auto van Orlando. Op het 
terrein van Van der Valk liggen villa’s, sommige voor de ver-
huur en andere worden permanent bewoond. Men heeft gratis 
toegang	(alleen	de	buggy	moet	betaald	worden)	op	3	golfba-
nen. Uiteraard wil je ook nog weleens een andere baan zien, 
dit is geen enkel probleem, aangezien het in november laag-
seizoen is en de Amerikanen maar al te graag toeristen op hun 
banen zien. Je bent een Nederlander of niet, dus gek op aan-
biedingen en coupons. De duurste baan, World Woods, was 50 
dollar	per	persoon,	inclusief	een	prachtige	buggy	(met	balwas-
ser, clubwasser en eigen hark), lunch en greenfee. 

Verkiezingen
Gedurende de eerste dagen van ons verblijf heerste bovendien 
de spanning en sensatie van de verkiezingen. Uniek om dit 
mee te maken, zeker nu de kans groot was dat een gekleurde 
man president zou worden. Het land was vergeven van vlagge-
tjes en aanplakbiljetten. Voor het geval men nog twijfelde op 
wie gestemd zou worden, stonden er gezinnen langs de weg 
met extra vlaggetjes en affiches. De plaatselijke verkiezingen 
voor sheriff en gemeenteraad waren minstens zo belangrijk. 
’s Avonds, op z’n Amerikaans de televisie aan voor de laatste 
stand van zaken in de verkiezingen. Al gauw werd duidelijk 

dat Obama zou winnen, gelukkig! Daarna konden we rustig 
gaan slapen.
Ons groepje was zo enthousiast over de banen en golfen in 
zon en korte broek, dat we op één dag na iedere dag hebben 
gespeeld. Grote voordeel van golfen in de U.S.A. is dat je niet 
hoeft te lopen en zo minder moe wordt. Het is echt genieten 
om zo laat in het jaar met prachtig zonnig weer te kunnen gol-
fen. Iedereen had zijn/ haar goede en minder goede golfdagen. 
Er	werd	iedere	dag	strokeplay	gespeeld.	Af	en	toe	echtparen	te-
gen echtparen, dan weer individueel. De stand werd goed bij-
gehouden. Dit gold tevens voor het birdie klassement. Nee, de 
uitslag komt niet in de Greenvliet. Het lag allemaal dicht bij 
elkaar in de buurt…!

Macy’s
Zoals gezegd, één dag hebben we niet gespeeld, maar zijn naar 
Orlando gereden om te shoppen. Want dat hoort erbij als je 

Vakantie in Florida
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in de U.S. bent. De dollar is nog steeds zeer aantrekkelijk voor 
ons. De golfshop werd ruim bezocht, daarna naar de Millenni-
um Mall om wat kleding e.d. te kopen. Als buitenlander krijg 
je	bij	Macy’s	nog	eens	extra	korting.

Onze villa was van alle gemakken voorzien, zoals ruime keu-
ken met magnetron, oven, vaatwasser en wasmachine. Verder 
had onze villa drie badkamers, drie slaapkamers, een enorme 
woonkamer, een garage en een terras met zwembad. Was vrij 
koud water, maar het heeft wel wat. Het terras was gedeelte-
lijk overdekt, belangrijk omdat in het begin de avonden vrij 
fris waren. Later draaide de wind en bleef het de gehele avond 
heerlijk buiten. De BBQ (hoorde niet standaard bij het huis) 
werd zeer regelmatig gebruikt. Eten thuis vonden we gezelli-
ger en lekkerder dan buitenshuis. Af en toe reden we naar het 
clubhuis om daar een hapje te eten.

Backtees!
Zoals gebruikelijk, spelen op de laatste dag de mannen tegen 
de vrouwen. Ditmaal een superball, aangezien Ruud veel last 
van z’n rug had, er op de Dunes nogal wat ‘waste land’ was en 
het	weer	eens	een	ander	soort	spel	was	dan	Strokeplay.	Wel	
speelde iedereen van de backtees (niet de seniors tee), dit om 
de spanning wat groter te maken. De caddiemaster en marshall 
vonden het schitterend dat we dit deden. Halverwege kwam 
de marshall langs om te vragen hoe het ging, maar vooral om 
ons te waarschuwen voor de ratelslang op de volgend hole. 

Zeer opwindend en hilarisch uiteraard. We hebben hem niet 
gezien, maar het spoor was duidelijk in de bunker zichtbaar. 
Aangezien wij eerder dan de mannen afsloegen, konden we 
hun putten op de laatste hole goed bekijken. Deze laatste hole 
was een vrij lastige par 5, die wij in par hebben gepeeld. He-
laas misten de mannen de par net. Dus de eerste overwinning 
is naar de ladies gegaan. 
We hebben niet alleen de aardschok van de verkiezingen mo-
gen meemaken, maar ook op de laatste dag van ons verblijf de 
lancering van de Challanger. Ons huis lag niet ver van Cape 
Canaveral, vanwaar de Challanger opsteeg. Eerst op de televi-
sie de lancering gezien en spoedig daarna zagen we boven ons 
huis een enorme vuurbal, de Challanger. Een uniek moment, 
dat we niet gauw vergeten. Na een paar heerlijke weken waar-
in we veel gelachen hebben, kwam helaas een eind aan de va-
kantie. Een echte aanrader om in november nog even de zon 
en de prachtige golfbanen op te zoeken, want bij thuiskomst 
was het bijzonder koud.
Wie weet waar we dit jaar naartoe gaan.

Namens de club,
Caroline van der Sluys

Foto’s: Ineke Vincent

Let op de foto: this tee suited voor seniors en 20+ handicappers. 
Deze tee hebben we uiteraard niet gebruikt!
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V

Wedstrijdcommissie

Vandaag hebben we het golfseizoen met de 
superball-wedstrijd afgesloten. Er deden 90 
leden mee. De sluitingswedstrijd heeft altijd 
iets weemoedigs, einde van een golfseizoen 
en begin van een periode waarin men el-
kaar wat minder vaak ziet. Dit seizoen heeft 
de Wedstrijdcommissie meestal één wed-
strijd per weekend georganiseerd. Dit werk-
te goed, de terugloop van deelnemers aan 
wedstrijden viel enigszins mee. 
Hierbij wil ik graag een aantal mensen nog 
eens bedanken voor hun bijdrage om de 
wedstrijden goed te laten verlopen. Ten eer-
ste de greenkeepers, die hebben geprobeerd 
om de baan in goede conditie te houden; 
de caddiemasters die alles in goede banen 
hebben geleid; het personeel van de Golf 
Inn, zij hebben ons in de baan en van de 
baan zo goed mogelijk verzorgd; het bestuur 
en de leden die bijgedragen hebben aan 
de goede opkomst bij de wedstrijden. Niet 

in de laatste plaats mijn eigen commissie, 
te weten: Hanneke, Pim, Gerben, Jaap en 
Ruud. Zij stonden altijd voor de leden en 
voor mij klaar. 
Een speciaal bedankje aan Gerben Brou-
wer, hij verlaat per 1 januari 2009 na ze-
ven jaar trouwe dienst de Wedstrijdcommis-
sie, zijn opvolger is Jurgen de Kloet. Ruud 
de Jong zal ook de Wedstrijdcommissie per 
dezelfde datum verlaten, vanwege zijn be-
stuursfunctie. Wel blijft hij de competitie 
2009 doen en zal in deze functie af en toe 
aansluiten bij de Wedstrijdcommissie.

Ik wens iedereen een gelukkig en sportief 
2009 toe. 
Berg de clubs niet op, maar loop van tijd tot 
tijd een rondje golf. Het is gezond en houd 
je in conditie.

Caroline van der Sluys

Sluitingswedstrijd 25 oktober 2008 
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HHet slechte nieuws was nat. In de laatste twee maan-
den van het golfjaar 2008 werd bijna iedereen overval-
len door een overvloed aan water. Het prinselijke wa-
ter management was ver te zoeken en onze polderbaan 
was geen poldermodel meer. 
Zoals we ongetwijfeld allemaal zullen weten stamt het 
begrip poldermodel uit de Middeleeuwen, toen ede-
len, stedelingen, boeren en overige landgenoten (lees 
Westlanders) dijken hebben aangelegd om alzo droge 
voeten te houden. Dit was alleen mogelijk door, onge-
acht afkomst of stand, samen te werken. 

Zou zo’n “droge voeten” aanpak geen mobilisatie van 
onze leden kunnen rechtvaardigen in 2009? Wellicht 
dat de baancommissie hierin een uitdaging ziet en dan 
eindelijk afstand neemt van het dictaat van het Hoog-
heemraadschap?

Leden van de baancommissie, dit is geen steekje onder 
water.
Eind 2008 was er ook goed nieuws. Volgens de kalender 
viel de 1e kerstdag gelukkig op een seniorendag en dan 
komt Nieuwjaarsdag onvermijdelijk óók op een senio-
rendag uit. Hierdoor hebben de Heren direct twee speel-
dagen gewonnen. De tweede woensdag (Oudejaarsdag) 
werden zij ook nog eens op oliebollen getrakteerd.

De weergoden werkten ook mee. Al waren de kerstda-
gen niet wit, de laatste week van het jaar was het toch 
schitterend winterweer. Met temperaturen rond het 
vriespunt, heldere lucht en weinig wind was de 24 de-
cember een bijzonder succesrijke dag. En wat betreft 
31 december, met een heel romantische mist konden 
liefst 30 spelers toch nog spelen en het jaar feestelijk af-
sluiten met oliebollen.

Herencommissie

Een nat einde

De Herencommissie in het nieuwe seizoen

DDe één komt, de ander gaat en zo krijgt de com-
missie langzaam aan een wat andere samenstel-
ling. Ron Raimond heeft besloten, vier maan-
den voor het einde van zijn officiële periode, de 
voorzittershamer neer te leggen.
Graag willen wij bij deze benadrukken hoe bij-
zonder wij hem hebben gewaardeerd en hoe wij 
het betreuren dat hij geen deel meer uit maakt 
van onze commissie. Zijn inzet was groot en hij 
was de spil die alles, zoveel jaren, soepel draai-
ende hield. Gelukkig kunnen wij in noodgeval-
len een beroep op hem doen. Ron nogmaals be-
dankt.

Unaniem heeft de commissie Jan van der Valk, 
met ingang van 1 januari 2009, benoemd als 
nieuwe voorzitter. Zijn functie als penningmees-
ter werd overgenomen door Gerrit Bross. 
De Herencommissie bestaat vanaf 1 januari 
2009 uit:
Jan van der Valk, voorzitter,
Gerrit Bross, penningmeester,
José	Levy,	secretaris,

Hans van der Velden, 
Michiel Maurenbrecher, 
John Smith.

Historische uitspraken van de laatste 50 jaar

Nu wij midden in een economische crisis zijn 
beland, wil ik tot slot een paar
uitspraken aanhalen, die de wereld hebben be-
invloed:

•	 Martin	Luther	King	tegen	het	Amerikaanse	
volk in Washington: “I have a dream”

•	 John	F.	Kennedy	tegen	de	Duitsers	in	 
Berlijn: “Ich bin ein Berliner”

•	 Charles	de	Gaulle	tegen	de	Fransen	in	 
Algiers: “Je vous ai compris”

•	 Barack	Obama	tegen	de	Democraten	in	 
Detroit: 

•	 Jean	Van	de	Velde	tegen	zijn	caddie	op	de	
Britse Open: “ Give me my iron 2”·

José Levy
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D

Damescommissie

De weergoden waren ons in de maand oktober 
goed gezind zodat alle wedstrijden konden plaats-
vinden. Op 7 oktober speelden we de Lepeltjes-
wedstrijd no. 6 (eigenlijk no.5, die in september 
niet was doorgegaan vanwege het zanden). Het was 
spannend wie de winnares zou worden. Twee da-
mes met een netto score van 74, maar er kan er 
maar ééntje winnen en dat is de speelster met de 
laagste handicap geworden. Op 14 oktober was er 
een	matchplay	wedstrijd	in	de	vorm	van	een	Ame-
rikaantje. De winnaars daarvan hebben hun be-
loning, één balletje, reeds ontvangen. De daarop 
volgende dinsdag volgde de Bekerwedstijd no.5. 
Wederom een spannende aangelegenheid voor de 
deelneemsters. Als laatste wedstrijd van het seizoen 
werd op 28 oktober om de Esdoorntrofee gestreden. 
Cea Weekhout, Doke van Haaster, Hannie Benjert 
en Jeanine Klopper zijn er met de trofee vandoor 
gegaan. Monique Cupido had de beste Pro-beste 
brutoscore met 89 strokes.
Het seizoen werd afgesloten met een gezellige en 
geanimeerde lunch. Tevens was er de prijsuitreiking 
van de wedstrijden van oktober en werd de Wissel-
beker voor het overall klassement van de 5 Beker-
wedstrijden uitgereikt. Voor het overall klassement 
van de Lepeltjeswedstrijd was een Trofee beschik-
baar en de overall winnaars van de Vossenjacht wer-
den beloond met een bon. 
Verder is het vermeldenswaard dat veertig dames dit 
jaar één of meer birdies hebben gemaakt. Toch zijn 
een aantal holes moeilijk gebleken nl. hole 7, 11, 
14 en 17. Daar zijn in het hele seizoen géén birdies 
gemaakt. De holes waar ze wel op zijn gevallen zijn 
op de par 3’s:
hole 9 17 birdies,
hole 5 12 birdies,
hole 12 11 birdies,
hole 16 2 birdies.
Van de par 4 holes heeft hole 1 wel 7 birdies opge-
leverd, 5 birdies op hole 10 en 4 birdies op hole 8. 
Van de par 5 waren er op hole 15 4 birdies en hole 
3 en 18 ieder 2 birdies. 
De geluksvogels zijn bedacht met een grote beker 

voor de veel scoresters, een kleine beker voor de iets 
minder gelukkige scoresters. Degenen met 2 birdies 
kregen een groot vogeltje en met 1 birdie een klein 
vogeltje.
In november heeft het weer ons wat in de steek ge-
laten. Jammer genoeg hebben we maar twee maal 
kunnen spelen voor de Runnerscore. Maar de win-
ter is nog lang, we kunnen ons daarom nog genoeg 
uitleven als het wat droger wil worden.
Op 2 december hebben we onze Sinterklaas sta-
bleford wedstrijd gehouden. Het was een wedstrijd 
over 9 holes met drie stokken en een putter. Er was 
een extra uitdaging voor de deelneemsters want er 
moest gerijmd worden. Dan merk je dat er heel 
wat talenten op dat gebied rondlopen. De resulta-
ten	waren	uiteenlopend	maar	erg	leuk.	Cocky	La-
verman bedankt voor de leuke suggestie en het ver-
zorgen ervan. Het was een gezellige ochtend met 
pepernoten, gevulde speculaas en boterletter. Voor 
iedereen had de Sint ook nog een presentje.
Helaas zijn er gedurende de maand december niet 
al teveel dinsdagen geweest waarop je ’s morgens bij 
jezelf dacht: kom ik ga eens lekker golfen. Toch wa-
ren er dames die altijd weer enthousiast in regen-
pak en goed gewapend tegen de koude hun balletje 
kwamen slaan.
Naast het reguliere golf, boerengolf en midgetgolf 
zijn er twee dames geweest die het ijsgolfen hebben 
geïntroduceerd. Jammer dat het niet op de gevoelige 
plaat is vastgelegd, voor zover bekend, maar het was 
een mooi tafereel op het ijs van hole 13. Degenen die 
er getuige van zijn geweest waren vol bewondering 
voor de moed en om te proberen toch nog een goede 
bal van het ijs te slaan. De dames zelf t.w. Greta Bier-
steker en Doke van Haaster hebben er veel plezier 
aan beleefd. Of het veel navolging zal krijgen valt te 
betwijfelen maar dat zal de toekomst uitwijzen.
 
De Damescommissie wenst iedereen nog veel suc-
ces met het vervolg van de Runnerscore en een 
heel gezond en goed golfend 2009.
 
Marianne van Os

Verslag damescommissie oktober, 
november en december 2008
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Wedstrijdcommissie

Z

T

Seniorencommissie

Ter afsluiting van het zomerseizoen werd bovenge-
noemde wedstrijd gespeeld. Door de nachtvorst kon 
de start pas een uur later plaatsvinden. Gelukkig kon-
den wij via de email alle deelnemers van te voren op 
de hoogte brengen van dit euvel. Op een enkeling na 
had het bericht ook nog iedereen bereikt. Onder een 
prachtig winterzonnetje en begeleid door schitteren-

de herfstkleuren aan de bomen genoten allen van een 
leuke wedstrijd. Ook benieuwd naar “pestgolf” ? Kom 
volgend jaar ook meedoen ! Na afloop hebben we ge-
noten van een heerlijke lunch, aangeboden door de se-
niorencommissie.

Klaas Riezebos

Senioren “pestgolf” 30 oktober 2008

Zie de sneeuw schijnt door de bomen, 
golfers staakt uw wild geraas, het heer-
lijk ochtendje is wel gekomen, het 
ochtendje van Sinterklaas. Vol ver-

wachting klopt ons hert, wie de koek 
krijgt, wie de snert!

Dit was een deel van de tekst die de seniorengolfers 
door middel van de moderne communicatiemethode, 
3 december ontvingen. Dezelfde ochtend moest de 
wedstrijdleiding in overleg met de manager en green-
keeper de beslissing nemen of de geplande “3 x 3 = 
18”-wedstrijd wel door kon gaan. Dinsdag stond de 
baan deels blank, woensdag was de baan gesloten en 
voor donderdag werd sneeuw voorspeld. Uiteindelijk 
heeft de seniorencommissie de knoop doorgehakt en 
de senioren bovenstaand bericht gestuurd. De wed-
strijd ging dus niet door, maar er werd een alternatief 
aangeboden: ontvangst van de golfers om 10.30 uur in 
het clubhuis; voorzien van een kop koffie en gevulde 
speculaas, wachten op Sinterklaas en Piet. Na afloop 
een vers gemaakte kop erwtensoep met roggebrood en 
spek. Van dit alternatief maakten 46 deelnemers gre-
tig gebruik. Een enkeling [of 3 enkelingen] die de mo-
derne techniek niet had toegepast, of op zijn Neder-
lands, haar/zijn email niet had gelezen en keurig netjes 
om 08.45 uur voor een lege tafel stond, nam op eigen 
initiatief de beslissing om dan toch maar tot 10.30 uur 
haar/zijn vertier op de toen nog groene baan te zoeken. 
Piet kondigde de komst van Sint op een originele ma-
nier aan: terwijl de golfers gezellig met elkaar in gesprek 
waren, werd er ineens [zoals vroeger] hard op de rui-

ten gebonsd. Je hebt dan natuurlijk meteen ieders aan-
dacht en Sinterklaas werd dus ook met gepaste eerbied 
ontvangen. Nadat de voorzitter van de seniorencom-
missie Sint had “gezeteld” en hem de soms haperende 
microfoon had overhandigd, sloeg Sint zijn boek open 
en begon op bladzijde 1: een flink aantal leden kwam 
in de “spotlights”: Frans Sinjorgo, Janneke Hes, Rob 
Nout, Frits van Duijn, Hennie Boerman, Dick Spaar-
garen, Hans Mulder, Cora, Joke van Duijn, Mirjam 
Jaspers, Sandra Karagantcheff, Ineke Vincent, Ernst 
Rohlfs, Loes van Doorn, etc. etc. etc. Piet voerde nauw-
keurig de opdrachten van Sint uit. Na ongeveer 45 mi-
nuten begonnen de tekenen van vermoeidheid van de 
oude Goedheilig man, maar ook van de jonge Piet aan 
de oppervlakte te komen: iets langzamer en wat transpi-
ratiedruppeltjes. Was of werd de inspanning te groot of 
had Piet het verkeerde materiaal [kunststof kleding] in-
gekocht? We zullen het niet weten omdat Sint en Piet 
gewoon vertrokken en de leden deze keer geen vragen 
durfden te stellen. Alle complimenten voor Cora, Mar-
co en Hans. Door de goede planning kon vrij snel na 
het vertrek van Sint en Piet de overheerlijke erwtensoep 
met roggebrood en spek worden geserveerd. Op de vele 
foto’s die gemaakt zijn, zijn waarschijnlijk alleen maar 
blije, vrolijke gezichten te zien en dat is een goed teken 
in deze letterlijk en figuurlijk donkere tijden.
Moraal van dit verhaal: “zie de sneeuw schijnt door de 
bomen”.

Hanneke Janssen 

Sinterklaaswedstrijd 4 december 2008
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De belangstelling voor het kerstdiner 
liep de laatste jaren terug, waarop de 
Evenementencommissie een alterna-
tief bedacht, n.l. een kerstwedstrijd / 
texas scramble over 9 holes met aan-
sluitend een aangeklede borrel, te 
houden op zaterdag 13 december. 
De dagen eraan voorafgaand waren 
de weergoden de baan niet gunstig ge-
zind met gevolg dat deze vrijwel de 
hele week dicht was. De vraag dus: 
kan de texas scramble doorgaan? 
De beslissing zou op de bewuste 
speeldag genomen kunnen worden. 
Na telefonisch contact 
’s morgens vroeg met de caddiemas-
ter was het antwoord: Ja, het kan door-
gaan. 
Aan de wedstrijdtafel meldden zich 
63 deelnemers. Warm gekleed tegen 
de winterse kou en gelukkig vergezeld 
van een zonnetje gingen zij moedig 
de baan in. Voorzien van een grote 
zak drop per team, die Ton Zwager 
had gedropped. Ook werden de spe-
lers in de baan verrast met een “glas” 
glühwein om warm te blijven. Helaas 
kon niet iedereen worden voorzien 
van dit drankje, omdat de golf(bar)kar 
van René in de drassige grond dreig-
de weg te zakken. Na de wedstrijd 
was het goed toeven in het clubhuis. 
De leden, die zich enkel voor de bor-
rel ingeschreven hadden, druppelden 
langzaam binnen. Nadat vele spelers 
opgewarmd en in “kersttenue” weer 
ten tonele verschenen, waren er in-
middels zo’n 80 leden, die genoten 
van de borrel en de daarbij geserveer-

de hapjes. 
De prijsuitreiking kon nu beginnen. 
Als winnaars kwamen uit de bus: 
1e prijs een konijnebout - Ton & Plo-
nie Zwager en Mirjam Jaspers/Roel 
Jense, 
2e prijs een hazebout - Ruud Schiffer/
Arthur Bartels en Guusje Brouwers/
Frans-Erik Terpstra, 
3e prijs een eendebout - Jasper & Ad 
van Dijk, Peter Arkesteijn/Ruud de 
Jong.  
Kerstprijs - de ijsmuts en worst Joke & 
Frits Van Duijn en Jeanine Klopper/
Jan Rietveld.
Alle winnaars ontvingen een fles bij-
passende wijn.

Na de prijsuitreiking bedankte voor-
zitter Roel Jense een ieder die een bij-
drage geleverd had aan dit  
evenement en wenste iedereen goe-
de kerstdagen en een goede jaarwis-
seling.
Als afsluiting kon men nog een heer-
lijke kop erwtensoep met roggebrood 
en spek nuttigen, of een drankje ne-
men en de gezellige en geanimeerde 
gesprekken voortzetten.
Door de vele positieve reacties zal dit 
evenement in het wedstrijdprogram-
ma van 2009 worden opgenomen. 

Mede namens mijn commissieleden 
een goede jaarwisseling gewenst en 
voor het nieuwe jaar weer veel golf-
plezier.

Diana Looms

Kerstwedstrijd

Wedstrijdcommissie
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Voor de regelliefhebber

We zijn aangekomen bij R 1-4
PUNTEN WAARIN DE REGELS NIET VOORZIEN
Indien de regels geen oplossing bieden voor een geschilpunt, 
behoort de beslissing naar billijkheid te worden genomen.

Wat voor problemen zijn dat dan, vraag je je af. 
Als je de decisions bij deze regel gaat lezen, kom je er achter 
dat er heel wat vreemde dingen kunnen gebeuren, waarover de 
regels (nog) niets zeggen en waar dus vragen over gesteld wor-
den en zo wordt het decisionsboek steeds dikker. De volgende 
vragen zijn al gesteld, er zullen er nog vele nieuwe volgen. 

VRAAG: 
Terwijl A met zij backswing bezig was, liet B per ongeluk een 
bal vallen en die rolde tot vlakbij de bal van A. A was hierdoor 
afgeleid en topte zijn bal. Mag A, naar billijkheid, zijn slag op-
nieuw doen?
ANTWOORD:
Nee. Dat spelers soms worden afgeleid door iets, is normaal en 
de spelers moeten dat accepteren.

Kwestie van pech hebben.
Interessant zijn verder een aantal speeltechnische problemen.

VRAAG: 
Een speler doet een slag uit nat zand of modderige grond en 
zijn bal blijft aan het blad van zij club plakken. Wat is de ru-
ling?

ANTWOORD:
Naar billijkheid moet de bal worden gedropt, zonder straf, zo 
dicht mogelijkbij de plek waar club was toen deze de bal raakte.
De slag telt natuurlijk wel.
Meteen daarna wordt nog verwezen naar een andere soortgelij-
ke vraag. Maar deze valt onder R 14-4.
 
VRAAG
Een speler doet een slag naar zijn bal op de rand van een bun-
ker en hij slaat daarbij zijn bal recht omhoog. De bal valt terug 
precies op het blad van de club en blijft plakken aan de mod-
der daarop.
Is de speler nu in overtreding van R 14-4 (bal meer dan eens 
raken tijdens een slag)?
ANTWOORD:
Nee. Echter de speler heeft zijn bal in beweging gestopt en 
overtreedt	daarmee	R	19-2.	In	matchplay	zowel	als	strokeplay	
krijgt de speler 1 strafslag en hij moet de bal droppen zo dicht 
mogelijk bij de plek waar de bal aan de club plakte.
Het is hier duidelijk dat, als je als wedstrijdleider of referee 
zo’n vraag krijgt, je eerst moet vragen wat er precies gebeurd is, 
voordat je je uitspreekt. 
Ook aardig is een vraag over een situatie, waarbij 2 regels be-
trokken zijn.

VRAAG:
De bal van een speler ligt in de bunker tegen een los obstakel. 
Een los natuurlijk voorwerp ligt daar bovenop. De speler kan 
het losse obstakel niet verwijderen (R 24-1, dat mag) zonder 
het losse natuurlijke voorwerp te bewegen. (R 23-1, mag niet)
Wat mag hij nu doen?

De regelcommissie heeft voor volgend jaar weer een program-
ma samengesteld.

Lessen voor het GVB regelexamen:
woensdag 25 maart, maandag 30 maart en woensdag 01 april,
voor de GVB examens van april en mei
maandag 25 mei, woensdag 27 mei en woensdag 03 mei,
voor de GVB examens van juni en juli
woensdag 02 sept, maandag 07 sept en woensdag 09 sept.
voor de GVB examens van september en oktober

Regelavonden voor de competitieteams:
donderdag 12 maart voor alle dames seniorenteams 
donderdag 19 maart voor de overige teams 

Regelavond voor geïnteresseerde leden:
donderdag 23 april 

Aanvangstijd voor alle avonden: 19.30 uur
Er komen inschrijflijsten te hangen in de gang van het club-
huis. Ook kunt u zich opgeven via regels @ rijswijksegolf.nl .
Bij te weinig deelnemers gaat het niet door, maar dat hoor je 
dan op tijd.

HET PROGRAMMA VAN DE REGELCOMMISSIE 2009

DECISIONS ON THE RULES OF GOLF
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ANTWOORD:
De speler mag het losse obstakel verwijderen. Omdat het los-
se natuurlijke voorwerp daardoor ook wordt bewogen, krijgt 
de speler, naar billijkheid, geen strafslag maar de speler moet 
het losse natuurlijke voorwerp terugplaatsen zo dicht mogelijk 
bij de plek waar het oorspronkelijk lag. Als de speler dit niet 
doet, krijgt hij, naar billijkheid volgens R 13-4 (verboden han-
delingen),	2	strafslagen	in	strokeplay	en	verliest	hij	de	hole	in	
matchplay.

Als je hierover nadenkt, is dit een logische oplossing. Hetzelfde 
principe geldt als er bv. een tak half in de bunker ligt en half 
er buiten en de bal van één speler ligt in de bunker tegen die 
tak en de bal van een andere speler ligt buiten de bunker in de 
buurt van diezelfde tak. De speler buiten de bunker mag de 
tak weg halen en slaan en daarna moet de tak teruggeplaatst 
worden en kan de speler van wie de bal in de bunker ligt een 
oplossing voor zijn probleem verzinnen.

Volgende keer verder met deze regel.

Pim en regelprobleem 4
Onze Pim staat op de afslag van de 4e hole. Hij is nog wat van 
slag van zijn score op hole 3 en slaat uit frustatie een airshot. 
Met een diepe zucht adresseert hij opnieuw. Hierbij stoot hij 
echter per ongeluk de bal van zijn tee. Nadat hij de bal op-
nieuw op de tee heeft geplaatst, slaat hij gelukkig goed af. Zijn 
bal heeft echter een lichte slice en komt terecht in een laterale 
waterhindernis. De bal blijft wel speelbaar in de rand liggen. 
Opgelucht over zoveel geluk neemt Pim zijn stand in en zet 
zijn club achter de bal op de grond om deze met een mooie 
boog op de green te laten landen.
Pim vindt het prettig als de lettertjes op de bal in de richting 
van zijn speellijn wijzen, dus draait hij zijn bal zonder deze op 
te tillen op de grond in de goede positie. Pim put zijn bal, die 
tot zijn afschuw op het randje van de hole blijft liggen. Pim 
loopt naar zijn bal en hoopt dat die alsnog in de hole zal vallen 
en jawel......dat gebeurt zowaar na een seconde of 12.

De oplossing vindt u verderop in dit blad!

LEDEN VRAGEN

VRAAG:
Ik lag in een bunker tegen de rand aan. Kan ik nu 
ook nog buiten de bunker droppen?
ANTWOORD:
Als je de bunker wilt ontwijken heb je maar 1 moge-
lijkheid, namelijk: de bal onspeelbaar verklaren en 
met 1 strafslag teruggaan naar de plek vanwaar je je 
laatste slag hebt gespeeld. Met het risico natuurlijk 
dat je je bal weer opnieuw in de bunker slaat. Als je 
R 28b of c (bal in een rechte lijn naar achter/ of bin-
nen 2 stoklengtes droppen) toepast, moet de bal IN 
de bunker worden gedropt.
Wel mag je de bal buiten de bunker droppen als je 
een vast obstakel of abnormale omstandigstandig-
heid wilt ontwijken. Maar dan alleen in een rechte 
lijn van de vlag over de bal naar achteren en met 
bijtelling van een strafslag.

VRAAG:
Mag een medespeler ongevraagd mijn bal oppak-
ken op de green?
ANTWOORD:
Als	een	medespeler	in	strokeplay	ongevraagd	de	
bal opneemt, staat daar geen straf op aangezien de 
medespeler	gezien	wordt	als	een	outside	agency	(R	
18-4). Het is dus niet strafbaar maar gaat wel zeer 
in tegen de ‘Spirit of the Game’. 
Echter	als	een	tegenstander	in	matchplay	hetzelf-
de doet, krijgt die tegenstander 1 strafslag volgens 
R 18-3

VRAAG: 
Hoe is de volgorde van afslaan eigenlijk bij een  
stablefordwedstrijd?

ANTWOORD:
Bij een stablefordwedstrijd slaat diegene als eerste 
af die de meeste stablefordpunten heeft behaald 
op de voorgaande hole en niet degene die de beste 
score heeft gemaakt. Echter, stablefordwedstrijden 
zijn	een	afgeleide	van	strokeplay	en	er	staat	dan	
ook geen straf op als iemand voor zijn beurt speelt 
(zie R 10-2c ).

Namens de regelcommissie 
Evelien van Tilburg
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Uitslagen Wedstrijdcommissie

Vossenjacht 16 augustus 2008

1. Jan Paul Bierling en Olof Bout +4
2. Maurice Korrubel en Theo van Bemmel +2

Vossenjacht 27 september 2008

1. Sandra en Sasha Karagantcheff +5
2. Loes van Doorn en Wouter Zandee +4

Vossenjacht 19 oktober 2008

1. Sander Verhoeckx en Arnoud van Tilburg  0
2. Luc Heijnen en Alex Jackson -1
3. Ramon Maduro en Ineke Vincent  -2

Overall Vossenjacht 2008

1. Luc Heijnen en Alex Jackson 32,5
2. Sander Verhoeckx en Arnoud van Tilburg 31
3. Loes van Doorn en Wouter Zandee 29,5

Vossenjacht
Longest drive Neary
16 augustus 2008

Heren: Oscar Pronk Vincent Zuiderwijk
Dames: Cora Tausent
 
27 september 2008

Heren: Sander Verhoeckx Ferd Vincent
Dames: Cora Tausent
 
19 oktober 2008

Heren: Arnoud van Tilburg Ellen Janmaat
Dames: Ineke Vincent Sander Verhoeckx

Ricoh Longest Drive
Heren: Sander Verhoeckx (265 meter) 
Dames: Ineke Vincent (172 meter)

Sluitingswedstrijd - 25 oktober 2008 
Winnaars, 52 slagen
H.. van Lamoen
M. van Lamoen
C. Meewisse
J. Meewisse

2e Prijs, 53 slagen 
W. Bosman
P. Ringnalda
A. Rodriquez-Drissen
B. Janssen

3e Prijs, 55 slagen 
A.van Dorp
J. van Spronsen
B. de Jong
A. van Rijn

Longest drive dames Longest drive Heren
Monique Cupido Mike Fisher

Neary
Henk Fortuin

Nieuwjaarswedstrijd – 4 januari 2009

Mannen Aantal punten

1. André Niemans 22 punten (lagere handicap)
2. Frits van Duijn 22 punten
3. Ferd Vincent 21 punten

Vrouwen Aantal punten

1. Hennie Boerman 21 punten
2. Marianne van Os 20 punten

PPim begint deze hole met een airshot. Dit is een slag aan-
gezien hij de bedoeling had de bal te spelen (def slag). 
Op dat moment is de bal in het spel (def bal in spel). Bij 
het adresseren voor zijn volgende slag stoot Pim zijn bal 
van de tee. Omdat de bal in het spel is, krijgt Pim een 
strafslag omdat hij zijn bal bewogen heeft (R 18-2) en hij 
moet zijn bal terugplaatsen, wat hij gelukkig ook doet. 
Zijn tweede bal komt speelbaar in de waterhindernis te 
liggen maar nu maakt Pim de fout door bij het adresseren 
zijn club op de grond te zetten. In een hindernis, water 
of bunker, is dit verboden (R13-4b). Pim krijgt hiervoor 

2 strafslagen. Met zijn derde slag slaat Pim zijn bal op de 
green. Door zijn bal aan te raken en te bewegen zonder 
de bal te merken (R 18-2a i) heeft Pim er weer een straf-
slag bij. De put van Pim blijft op het randje van de hole 
liggen. Je mag in zo’n geval in een normaal tempo naar 
de bal lopen en vervolgens nog 10 seconden wachten. 
Valt de bal binnen deze tijd in de hole dan is er uitgeho-
led. Valt de bal ná 10 seconden in de hole, dan is er uit-
geholed maar moet je nog een strafslag bij je score optel-
len (R 16-2) Dit was bij Pim het geval en zo eindigt hij 
met 4 slagen en 5 strafslagen en weer een 9.

Wedstrijduitslagen

Oplossing: Een rondje golf met Pim (4)
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7 oktober 2008 Lepeltjeswedstrijd no 6
1.	Dymphie	Sikkes:	 netto	74
2. Jennifer Leunissen: netto 74 
3. Hannie Benjert: netto 75

Longest drive 0 – 25, Cea Weekhout
Longest dirve 25-36 Liesbeth Hardon
Neary	 Janneke	Hes		
Neary	 Jos	Niemans

14 oktober 2008 Amerikaantje  
Matchplay,	dus	de	winnaars	hebben	hun	
balletje al gekregen.

21 oktober 2008 Bekerwedstrijd no 5
Ineke Vincent : 34 9:17
Ali van der Werf        : 34 9:16 
Loes van Doorn : 33

Neary	 Hole	5	 Henny	Boerman	
Neary	 Hole	9	 Jennifer	Leunissen	
Neary	 Hole	12	 Ineke	Vincent	 	
Neary	 Hole	16	 Niemand	 	

28 oktober 2008 Esdoorntrofee
Cea Weekhout, Doke van Haaster, Hannie 
Benjert, Jeanine Klopper 143;
Bep van Essen, Barbara Muntenaar, Loes 
van Doorn, Ali van der Werf 151.
Longest drive 0 – 25: Bep van Essen 
Longest drive 25-36: Jeanine Klopper 
Neary	 Hole	5	 Jos	Niemans
Neary	 Hole	9	 Greta	Biersteker

Beste pro beste brutoscore is gemaakt door 
Monique Cupido met slechts 89 strokes.

Overall klassement Bekerwedstrijd  
(Wisselbeker)
Ali v.d. Werf 18,5 punten
Thea Dekker, Loes van Doorn en  
Marianne Nieuwland ex aequo 17 punten

Overall klassement Lepeltjeswedstrijd 
(Trofee)
Loes van Doorn 21 punten
Bep van Essen 20,5 punten
Jennifer Leunissen en  
Dymphie	Sikkes	ex	aequo	 18	punten

Overall klassement Vossenjacht 
Ank Vogels 22,5 punten
Dymphie	Sikkes	en	 
Ineke Vincent ex aequo 22 punten

Birdie Klassement
In totaal hebben 40 dames één of meer bir-
dies geslagen op de verschillende holes.

Met betrekking tot de par 3 holes zijn in  
totaal 42 birdies geslagen:
Hole 9  : 17 birdies, 
Hole 5  : 12 birdies,
Hole 12  : 11 birdies,
Hole 16  : 2 birdies,

Met betrekking tot de par 4 holes zijn op 
drie holes birdies geslagen. Hieronder zijn 
deze uitgezet:
hole 1 : 7 birdies;
hole 8 : 4 birdies.
hole 10 : 5 birdies;
Holes	7,	11,	14	en	17	hebben	geen	birdy	
opgeleverd, waarschijnlijk zijn deze toch 
de moeilijkste holes voor de dames.

Met betrekking tot de par 5 holes zijn op 
twee holes birdies geslagen. Deze zijn:
holes 3 & 18 : 2 birdies.
hole 15 : 4 birdies;

Uitslag Seniorencommissie

30 oktober 2008 Pestgolf  
 Naam Netto 
1. Dick Spaargaren 70
2. Loes van Doorn 72
3. Doke van Haaster 73

1.  Henk van Krevel 40 [9-holes]

Uitslagen Damescommissie

H
De Bridgetafel
Het is nu 3 januari 2009 en we zijn met 
het bridge alweer op de helft van dit 
seizoen. In oktober speelden er 10 en 8 
paren, in november met 2 maal 10 par-
en en met de kerstdrive met 2 maal 12 
paren. Met de kerstdrive waren er pri-
jzen voor de eerste, derde, vijfde, zev-
ende en negende plaats in beide lijnen 
en voor de overige plaatsen was er voor 
een ieder een troostprijs. Voor de kerst-
drive stelde Basil Koolschijn twee fless-
en champagne beschikbaar. In overleg 
met Basil, werd besloten dat deze prijs 
was voor het paar dat slem bood en uit 
speelde. Blijkbaar hierdoor aangemo-
edigd speelde 6 paren dit resultaat zo-
dat wij genoodzaakt waren deze prijs 
te verloten. In november heb ik een 
computerprogramma gekocht waar-
door het mogelijk is om aan het eind 
van de avond de uitslag snel bekend te 
maken. Het enige nadeel is dat ik op 
dit moment de uitslag nog niet terug 
kan vinden. Dit is de reden waarom de 
prijswinnaars niet bij naam genoemd 
zijn. De volgende ronden moet dit ver-
holpen zijn, nu stop ik met zoeken om 
te voorkomen dat mijn laptop door het 
raam vliegt. Ik hoop dat dit u er niet van 
weerhoudt om op de volgende avonden 
weer aanwezig te zijn. Hoewel het jaar 
al een stuk voorbij is wanneer u dit blad 
ontvangt, wens ik u allen een voorspo-
edig en gezond nieuwjaar toe met veel 
bridge en, we zijn en blijven een golf-
club, veel golf plezier.

G. van ´t Veen
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A

Wedstrijdcommissie

Vossenjacht wedstrijden 2008

Nieuwjaarswedstrijd 4 januari 2009

Allereerst wil ik iedereen namens de Wedstrijdcom-
missie een gelukkig en golfrijk 2009 wensen. 
Inmiddels is de Nieuwjaarswedstrijd een ech-
te traditie geworden. Normaal wordt deze wed-
strijd voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie ge-
speeld. Helaas is dat dit jaar niet het geval, omdat 
de Nieuwjaarsreceptie op 11 januari zal worden ge-
houden. Dit is pas laat bekend geworden, dus leden 
hadden zich al voor de Nieuwjaarswedstrijd op 4 ja-
nuari ingeschreven.
42 leden deden mee aan deze wedstrijd. Altijd 
spannend of het vanwege het weer doorgang kan 
hebben. Het is de afgelopen dagen erg koud 

geweest. Zondag was het iets minder koud, maar 
wel winderig. Iedereen speelde de 1e 9 holes in een 
vierbal stablefordwedstrijd.
Dit jaar waren er 2 categorieën, te weten mannen 
en vrouwen. Over het algemeen is goed gespeeld, 
ondanks de wind en harde ondergrond.

Na afloop kon men blijven eten, iets wat de meeste 
deelnemers ook graag hebben gedaan. De keuken 
had zijn best gedaan om voor ons een lekkere maal-
tijd te bereiden. Dit is zeer zeker gelukt.

Caroline van der Sluys

DDe Vossenjachtwedstrijden zijn voorbij gevlo-
gen. De laatste wedstrijd vond zaterdag 19 oktober 
plaats. Traditiegetrouw wordt de laatste wedstrijd op 
klassement gespeeld, altijd spannend. Gaan kop-
pels elkaar nog voorbij of niet. Dit is inderdaad ge-
beurd. Volgens de laatste stand van zaken stonden 
Loes van Doorn en Wouter Zandee op de 1e plaats, 
gevolgd door Luc Heijnen en Alex Jackson, de vos-
sen stonden op de 3e plaats. De uiteindelijke stand 
is anders geworden, zie verderop in de Greenvliet. 
Dankzij een wederom geweldige wedstrijd van de 
vossen, ze maakten 7 birdies! Luc en Alex hebben 
ook prima gespeeld en pakten 10 punten de laat-
ste wedstrijd, waardoor ze hebben gewonnen. Voor 
Alex kwam dit als een complete verassing. Ze spe-
len al zoveel jaar met elkaar en nog nooit gewon-
nen! Wel in de buurt geweest, dus we gunnen het 
hen van harte.
Maurice Korrubel is een uitstekende sponsor ge-
weest	voor	de	Neary	en	de	longest	drive.	Heel	veel	
dank hiervoor. 
Zoals bekend was de RGC ook uitverkoren om mee 

te doen aan de pilot Ricoh Longest Drive, één van 
de 10 clubs in Nederland. Na afloop kwam de orga-
nisator van Sportstrategie nog even langs om te in-
ventariseren wat de leden ervan hebben gevonden. 
Als de pilot wordt omgezet in een definitieve serie, 
doen we naar alle waarschijnlijkheid mee.
Het was niet alleen de laatste Vossenjachtwedstrijd, 
ook de laatste keer dat Gerben Brouwer hielp met 
de wedstrijd. Na 7 jaar actief in de Wedstrijdcom-
missie geweest te zijn, zal hij deze per 1 januari 
2009 verlaten. Hij is altijd mijn grote steun en toe-
verlaat geweest. Gerben, heel veel dank voor alles 
wat je tijdens de wedstrijden hebt gedaan. Alles uit-
rekenen is enorm veel werk.
Volgend jaar hebben we uiteraard weer 6 span-
nende Vossenjachtwedstrijden met naar alle waar-
schijnlijkheid dezelfde vossen. Ze hebben wederom 
uitstekende scores neergezet. Het zal moeilijk zijn 
om die volgend jaar te verbeteren.

Caroline van der Sluys
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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: J.P.M. van der Valk 0174-29 22 55
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.nlwww.rabobank.nl

Het is tijd 
voor een bank 
waar alles om 
u draait.
Bel (070) 371 88 88.

Het is tijd voor de Rabobank.
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