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Redactioneel

Nieuw seizoen gestart!

Wat deed u het toen u het dikke pakket opende? Ik denk dat 
u als eerste een blik heeft geworpen in de nieuwe wedstrijd
agenda! Wat ziet die er geweldig uit! Nuttige informatie 
voor en achterin, zoals u dat al kende. Maar de opvallend
ste wijziging is de weergave van de evenementen en wed

strijden in de agenda! Prima! De wed
strijdcommissie onder aanvoering van 
Caroline heeft een geweldig product 
gemaakt! Complimenten! En de ad
verteerders wil ik vanaf deze plaats ook 
hartelijk danken!
Daarna greep u naar het ledenboek
je om te controleren of uw gegevens 
er goed instaan. Vervolgens pakte u 
de GreenVliet en nu leest u mijn bij
drage…

In de afgelopen wintermaanden heb ik getracht om zoveel 
mogelijk te blijven spelen. Ook het lessen heb ik in mijn 
agenda laten staan. In december heb ik nieuwe clubs ge
kocht (ja, inderdaad, in Florida…) en daar moet je natuur
lijk aan wennen. Heb ooit gelezen dat Tiger Woods daar 
1200 slagen per club voor uittrekt… Hoeveel moet ik dan 
oefenen voordat ik aan al mijn nieuwe ijzers gewend ben? 
Tel daar bij op dat ik de ingeslopen fouten uit mijn swing 
moet halen van mijn Pro en dan begrijpt u dat ik de tijd op 
de driving range echt wel gebruiken kan! En juist nu zijn de 
ballenkaarten duurder geworden! Maar daar laat ik me niet 
door uit het veld slaan! En Justin, mijn Pro, doet goed werk 
en weet ondanks zijn in februari opgelopen blessure mij 
toch naar een hoger plan te brengen! Justin, ga zo door, je 
geeft me veel vertrouwen!
Het nieuwe seizoen is gestart. De competitieteams van de 
RGC strijden bijna weer voor goede resultaten. Daar zul
len we de komende maanden zeker nog over lezen. Ook het 
wedstrijdprogramma is weer gestart en ik zie zelf weer uit 
naar de zomeravondcompetitie. Mijn agenda probeer ik op 
die dagen geblokkeerd te houden. Ik heb mijzelf tot doel 
gesteld om vaker deel te nemen dan vorig jaar en dat moet 
gemakkelijk haalbaar zijn. Althans, dat denk ik… en uh, dat 
dacht ik voorgaande jaren ook…
Dit jaar zullen we eindelijk een nieuw clubhuis krijgen 
en hopelijk is er dan ook nog wat financiële ruimte om de 
oefen faciliteiten uit te breiden. Het Ganzenest heeft een 
nieuwe eigenaar die er weer een toprestaurant van wil ma
ken. Daar ben ik wel blij mee. Goed voor de club en goed 
voor de omgeving!
Dit alles levert natuurlijk weer genoeg stof op om over te 
schrijven. En daar is de redactie erg blij mee. We gaan er

van uit dat u ons regelmatig zult verrassen met leuke of kri
tische artikeltjes en schitterende foto’s. Ook dit jaar zullen 
actiefoto’s weer de absolute voorkeur krijgen van de redac
tie. Lever uw foto’s onbewerkt en met zoveel mogelijk mega
bytes aan! Dan kan de grafische vormgever er prachtige din
gen mee doen! Ruud, ik hoop dat we ook dit jaar een beroep 
op je mogen doen en jouw foto’s mogen gebruiken voor de 
GreenVliet.
Ook uw golfvakantiereisverslagen met foto’s blijven van har
te welkom! En houdt uw ogen goed open als u door de baan 
loopt! Je weet het maar nooit…

Ben Teunissen
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Van het bestuur4

Het jaar 2009 wordt een jaar vol uitdagingen. Inmid
dels zijn twee van de milestones op weg naar een 
nieuw clubhuis gepasseerd: de bouwvergunning is eind 
2008 verleend en de boerderij is verkocht. De koper is 
M. van der Kallen. De huidige bestemming wordt een 
nieuw leven ingeblazen met de komst van een uitste
kend restaurant, onder leiding van Niven Kunz. 
De bedoeling is dat in andere ruimten een aantal kan
toorfuncties ondergebracht wordt. 
Afgesproken is, ook de komende jaren, door samen
werking additionele inkomsten voor de golfclub te ge
nereren. 
Wij zijn er van overtuigd dat de gekozen opzet voor 
alle partijen een goede keuze is. 

De volgende stappen zijn de definitieve bevestiging 
van de gemeente Rijswijk dat wij onder de voorwaar
den opgenomen in het erfpachtcontract, het huidige 
clubhuis mogen slopen en een nieuwe clubhuis mo
gen bouwen, en ten tweede, dat er aanvullende finan
ciering wordt verkregen. 
Wij gaan er vooralsnog van uit dat deze zaken ruim 
voor de zomer hun beslag zullen krijgen en dat wij met 
de bouw van het nieuwe clubhuis kunnen beginnen.

Ofschoon er een raadsbesluit ligt waarin wij het stuk 
grond tussen Uzimet en hole 9 in erfpacht of huur 
zullen krijgen, is het wachten op dit moment op de 
herziening van het bestemmingsplan (ca. 1,5 jaar) en 
een noodzakelijke bodemsanering (uit te voeren door 

Uzimet) die het gevolg is van een zwaardere vervui
ling van de bodem dan aanvankelijk werd aangeno
men.

Ten behoeve van het herstel van de baan na de verzak
kingen die optraden in 2005 ten gevolge van de aanleg 
van de rioolwaterkoppelleiding Ypenburg  Harnasch
polder is een derde aanvulling van onze schadeclaim 
ingediend. Wij hopen hier op korte termijn met het 
Hoogheemraadschap, haar verzekeraar en de gemeente 
Rijswijk over in gesprek te komen. 

Eind 2008 is overeenstemming bereikt met de Fa. de 
Ridder over een nieuwe periode (twee maal vier jaar) 
van baanonderhoud gebaseerd op een performance 
contract. 

In de eerste maanden van dit jaar is een begin gemaakt 
met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur 
van BV en Horeca. Op korte termijn zullen wij u hier 
separaat over berichten.

Bij dit alles is het soms gemakkelijk te vergeten dat er 
ook nog zoiets als Golf bestaat, waar het toch eigenlijk 
allemaal om gaat. 
Wij hopen u daarom na deze ‘hot’ winter weer vaker in 
de baan tegen te komen en wensen u een fraai en suc
cesvol seizoen toe.

Het bestuur
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Horeca
Kijkt u er ook zo naar uit? Het zonnetje, een lek
ker drankje en hapje op het terras?
Wij in ieder geval wel! Het huidige personeel is 
dan ook druk bezig om voor het nieuwe zomersei
zoen alles voor te bereiden en het u zoveel moge
lijk naar de zin te maken.
Er komen nieuwe gerechten, die we gaan com
bineren met heerlijke wijnen en natuurlijk weer 
onze zomerbiertjes.
Ook kunnen wij u melden dat er een nieuwe ho
recabuggy is aangeschaft, speciaal ingericht voor 
de horeca. Hierdoor kunnen wij u een nog betere 
service verlenen in de baan. 
Met de competitie in zicht hebben wij voor alle 
teams een competitiemenu samengesteld dat er 
als volgt uitziet:

Champignonsoep met 
bospaddestoelen

Oerhammetje met tijmjus / 
Zalmfilet uit de oven
Aardappel & Groente garnituur

Aardbeien cointreau bavarois

Wij wensen alle competitieteams veel succes en plezier met de wedstrijden.
Tot ziens in het clubhuis!
 
Het horecateam
René Schoonebeek, Marco Beunk, Andrea de Vries, Nils van den Engel, Cora Schilt, 
Ali Yazbek, Robbert van der Ree
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Jaarverslag 2008
Voor het bestuur heeft het jaar 2008 zich gekenmerkt door een 
groot aantal nog lopende zaken met overheden, de voorberei
dingen voor de nieuwbouw van het clubhuis, de daarmee 
samen hangende verkoop van de boerderij, het in eigen beheer 
nemen van de horeca, de vernieuwing van het baanonder
houdscontract, bestuurswisselingen, en bovenal het tevreden 
houden van de leden en bezoekers van ons fraaie complex in 
het hart van de randstad. 

Horeca
Na het afscheid van de de Golf Inn, die onder leiding van de 
heer Jansen de club vijftien jaar van zijn 'natjes en droogjes' 
heeft voorzien, zijn wij zelf aan de slag gegaan. 
De uitbreiding van het serviceniveau (bediening in clubhuis 
en op het terras, een daghap, een uitbreiding van de menu
kaart) heeft bijgedragen tot het behalen van een recordomzet. 
De keuken heeft in het begin van het jaar een grondige reno
vatie ondergaan en is nu voorzien van moderne apparatuur 
hetgeen zowel de houdbaarheid van levensmiddelen, de logis
tiek en het schoonmaakgemak ten goede zijn gekomen. 
Over het eerste half jaar liet het resultatenrapport een duide
lijke verbetering van het rendement zien. In de tweede helft 
van het jaar is dit voor een belangrijk deel weer ingeleverd. Dit 

viel vooral te wijten aan de invoering van het rookverbod per 1 
juli, het slechte najaarsweer en de relatief hoge kosten van de 
omzet en de personeelskosten. 
Het komende jaar is daarom ingezet met een afgeslankte or
ganisatie die vooral tot doel heeft, zonder afbreuk te doen aan 
het serviceniveau en de kwaliteit van eten en drinken, op basis 
van de opgedane ervaring, een beter resultaat te bereiken.

Schadeclaim
In februari is een tweede schadeclaim betreffende de verzakkin
gen in de baan bij het Hoogheemraadschap van Delfland inge
diend. Daarop is geen formele reactie van de zijde van het Hoog
heemraadschap (of de raadsheer van hun verzekeraar) ontvangen. 
Wij zullen in januari 2009 een verdere uitbreiding en aanpassing 
van de claim indienen en de contacten trachten te heropenen.

Nieuwbouw
De verdere uitwerking van de nieuwbouwplannen en de fi
nanciële, contractuele en juridische aspecten die daarin mee
spelen hebben ons in 2008 danig bezig gehouden. De con
tacten met de gemeente Rijswijk zijn zeer positief geweest en 
sinds december intensiever dan ooit. 
De bouwvergunning voor een nieuw clubhuis is binnen. 
Op 15 januari 2009 is de boerderij verkocht. 

Jaarverslag 2008
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De gedetailleerde ontwerp en contractfase voor de nieuw
bouw zijn zo goed als afgerond. Aan de volgende voorwaarde, 
deugdelijke financiering van het nieuwe clubhuis, is voortva
rend gewerkt. Met vele banken is er frequent contact geweest. 
De financiële crisis heeft het aantal banken waarmee serieus 
gesproken wordt, sterk gereduceerd. Het bestuur heeft er alle 
vertrouwen in ook dit punt begin 2009 te kunnen afronden, 
waarna de eerste paal de grond in kan.

Personeel
Op personeelsgebied hebben wij de nodige veranderingen ge
zien. Henk Welner is met pensioen gegaan. In zijn plaats is Aad 
Riool in dienst getreden. Aad heeft vele kwaliteiten die goed in 
ons bedrijf van pas komen en heeft zich al volop bewezen. 
Na het vertrek van Inge van Weelden  Hersevoort is Astrid 
Mignot tot het caddiemaster team toegetreden. Zij heeft zich 
in 2008 een gewaardeerde positie weten te verwerven.
In augustus is Nick Davis als stagiair van de PGA opleiding 
in dienst van de BV gekomen. Het is de bedoeling dat hij in 
alle voorkomende functies van het golfbedrijf ervaring opdoet. 
Zijn PGA coach is Phil Allen.
In oktober 2008 is een reorganisatie studie gestart die tot doel 
heeft uiteindelijk tot een meer efficiente en meer robuuste or
ganisatie te komen, die beter past in het moderne golfbedrijf, 

de omgeving waarin wij functioneren en het serviceniveau dat 
wij in het nieuwe clubhuis trachten te realiseren. Klant georiën
teerdheid en borging van het serviceniveau staan daarin centraal.
Een aantal gevolgen hiervan zijn per 1 januari zichtbaar ge
worden. Het horecateam is de nieuwe uitdaging aangegaan. 
Ook wat betreft het management van de BV is een dergelijke 
aanpak in voorbereiding. 

Extra ruimte
In het overleg met de gemeente Rijswijk is in principe een ac
coord bereikt over verhuur van het resterende stuk grond tus
sen Uzimet en hole 9 (Besluit van het college van B&W). Wij 
zullen het stuk grond echter pas in gebruik kunnen nemen na
dat de grond door Uzimet is gesaneerd (grotere vervuiling dan 
aanvankelijk gedacht) en het bestemmingsplan op dat punt is 
aangepast. 

Jeanette Maier (secretaris) en Monique Cupido (lid Golfsport 
zaken) traden af als bestuurslid. In hun plaats zijn respectieve
lijk Ellen Mojet en Ruud de Jong door de Algemene Leden
vergadering benoemd.

De verslagen van de commissies over het jaar 2008 treft u hier
onder aan.
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Evenementencommissie 

De Evenementencommissie bestond per 1 januari 2008 uit 
Rob Bremer, Diana Looms, Ruud Schiffer en Plonie Zwager
Wempe. De commissie vergaderde zes keer. 
Bij de wedstrijden en evenementen kon op hulp van wedstrijd
commissie en horeca worden gerekend.
 
De commissie bedacht weer leuke attenties voor de toernooien 
en wedstrijden, die in 2008 in het programma waren opgeno
men. De openings en paaswedstrijd waren dit jaar samen ge
pland op 22 maart. Helaas was koning winter de spelbreker en 
kon deze wedstrijd niet doorgaan.
De Openingswedstrijd werd vervolgens samengevoegd met de 
Koninginnewedstrijd op 30 april. 
De deelnemers mochten een zonneklep en keycoard met RGC
opdruk in ontvangst nemen. Ook werd weer een prijs beschik
baar gesteld voor de mooist, leukst, gekst geklede deelnemer(s) 
in oranjeoutfit, n.l. een fles champagne met flute.  
Janneke Hes kwam als winnares uit de bus en kon de prijs in 
ontvangst nemen. Deze keer kon het niet op, want iedereen 
kreeg nog een hapje en een drankje in de baan. 

De Handicartwedstrijd op 20 mei was het volgende evenement 
waar de commissie een bijdrage aan leverde en na overleg met 
de Handicartcommissie werd gekozen voor een plak koek en 
een warm drankje in de baan.

Langste Dagwedstrijd op 21 juni. De commissie verraste ieder
een in de baan met heerlijke haring en een een glaasje koren
wijn. De wedstrijd werd afgesloten met een satébuffet. 

Tropical op 28 juni. Een hernieuwd evenement in RGCge
lederen. De commissie “sponsorde” de muzikale bijdrage  de 
band Levi Joe. 

Zomerwedstrijd 2 augustus. Dit werd voor de tweede keer ge
organiseerd. De deelnemers werden ontvangen met een kop 
koffie en werden tijdens de wedstrijd in de baan verrast met 
een drankje. Als extraatje was er een leary op hole 10 en het 
“rode lint” op hole 1. Twee winnaars gingen met een fles 
champagne naar huis.

Golfweek 30/8 – 6/9. Allereerst was er de muzikale omlijsting 
waar de commissie weer actief in was en wel met Dave Baay 
tijdens de openingswedstrijd. Op dinsdag en donderdagavond 
was Uwe van der Laan weer present. Op de dagen dat er  
neary’s voor dames en heren in het “spel” waren, werden deze 
door de commissie met een fles champagne beloond.

Sluitingstournooi 25 oktober. Had de commissie een vooruit
ziende blik op koude periodes met de ijsmuts als attentie voor 
iedere deelnemer? 

Kerstdiner 13 december. Omdat het de afgelopen jaren niet 
storm liep voor dit evenement heeft de commissie met instem
ming van het bestuur voor een alternatief gekozen, n.l. de 
kerstwedstrijd met aansluitend een aangeklede borrel. Met suc
ces! We konden 68 deelnemers voor een texas scramble 4bal 
over 9 holes de baan in “sturen”. Hoewel de baan vrijwel de 
hele week gesloten was, kon op zaterdag, dankzij het baanper
soneel en de caddiemaster gespeeld worden op wintergreens. 
Hoewel het heel koud was, was het zonnetje een cadeautje.
Dit evenement wordt in het komende wedstrijdprogramma op
genomen.
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Baancommissie

Samenstelling Commissie:
Olof Bout (voorzitter tot oktober 2008, daarna lid), André 
Krouwer (lid), Wim Prins (lid) Greta Biersteker (lid vanaf juni 
2008), Robert Hack (toehoorder/afgevaardigde bestuur en van
af oktober 2008 voorzitter).
Greenkeeper: André Bosboom

Baan
De baan is ook in 2008 twee keer bezand met 400 m3 per keer. 
Het bezanden levert goede resultaten op want ook in de winter 
blijven de fairways in goede staat.
Op de par 3 holes zijn bakjes geplaatst met zand (en later ook 
zaad) zodat leden divots kunnen repareren. Het gebruik ervan 
lijkt nog niet iedereen duidelijk want de bakjes blijven vol en 
de divots worden dieper.

De baancommissie heeft voor 2008 geadviseerd de greenside 
bunkers te renoveren en de tees van 3, 5 en 6 te vervangen. Al
hoewel deze ingrepen binnen het budget voor 2007 en 2008 
lagen heeft het bestuur besloten om alleen de tees 5 en 6 te 
vervangen. De baancommissie maakt zich zorgen over deze 
minimale aanpak en is van mening dat hierdoor sprake is van 
achterstallig onderhoud.

Baanverzakkingen
In het verslagjaar hebben geen herstelwerkzaamheden plaats
gevonden. Wel ligt er een voorstel van de baancommissie ten 
aanzien van de verzakking op het tweede gedeelte van de fair
way van hole 11.

Beregeningsinstallatie
In 2007 is de nieuwe beregeningsinstallatie aangelegd en deze 
werkt naar tevredenheid. In 2008 heeft nog geen definitieve 
oplevering plaatsgevonden.

Oefenfaciliteiten
De oefenfaciliteiten hebben in 2007 een kleine facelift gehad 
zodat deze een iets bredere gebruiksmogelijkheid hebben. In 
2008 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden

Groen
In 2007 is ertoe over gegaan om op meer plaatsen niet meer te 
maaien. Door velen werd de baan als te makkelijk ervaren doordat 
overal werd gemaaid en foute slagen niet echt tot uiting kwamen 
in de score. Ook kreeg de baan een fraaier aanzien door deze ver
schillende niveaus rough. In 2008 is dit beleid gecontinueerd.

Onderhoud
In principe is een afspraak gemaakt met de firma De Ridder 
over voortzetting onderhoudscontract van de baan. De details 
van het onderhoudscontract worden momenteel uitgewerkt.

Samenstelling Baan Commissie
Van januari tot en met oktober 2008 is de baancommissie on
der voorzitterschap van Olof Bout geweest. In oktober heeft de 
Baan Commissie besloten dat het voorzitterschap beter door 
het bestuurslid baanzaken kan worden uitgevoerd, omdat dit 
de communicatie met het bestuur vergemakkelijkt. Bestuurslid 
baanzaken heeft daar op tijdelijke basis in toegestemd. In 2009 
zal worden bekeken hoe het voorzitterschap in de toekomst zal 
worden ingevuld.
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Automatiseringscommissie 

De Automatiseringscommissie bestaat nu uit: Ineke Vincent, 
Arthur Bartels, Ruud Schiffer, Erik Sikkes.
2008 is een druk jaar geweest voor de automatiseringscommis
sie. We zijn onder andere veel bezig geweest met ondersteu
nende activiteiten voor het personeel.

Baanplanner
We zijn allereerst verder gegaan met uitproberen van de nieu
we, geautomatiseerde baanplanner, met daaraan gekoppeld 
het kunnen boeken van starttijden via internet. Omdat tijdens 
het werken met deze programmatuur vooral de caddiemasters 
veel problemen ondervonden, zijn we in juni hier toch weer 
mee gestopt. Daarna zijn we veel met MMS bezig geweest om 
een versie te krijgen die beter werkt en minder porblemen op
levert voor de caddiemasters. Onlangs (begin december) zijn 
we weer voorzichtig met een proefperiode begonnen. We zul
len eerst kijken hoe de ervaringen van de caddiemasters zijn 
met deze verbeterde versie voordat we verder gaan met het 
boeken van starttijden via internet. Ook willen we blijven zoe
ken naar alternatieven.

Netwerk
We hebben de kassa van de horeca aangesloten via een draad
loos modem op ons netwerk, zodat de kassagegevens op een 
PC verwerkt kunnen worden. Om thuiswerken voor de com
missies (beperkt) mogelijk te maken is onlangs een zogenaam
de “terminal server” geinstalleerd. Deze server maakt het mo
gelijk van huis uit met de programma’s Match en NGP te 
kunnen werken. In de eerste instantie zijn er tests uitgevoerd 
door de automatiseringscommissie en dat gaan we nu uitbrei
den naar de andere commissies.

Leaderboard
In samenwerking met de organisatoren van de strokeplay en 
matchplaykampioenschappen zijn we dit jaar begonnen met 
een “live” leaderboard in het clubhuis, waarop vooral tijdens 
de slotdag de scores zo live mogelijk werden bijgehouden. De 
reacties hierop waren erg positief en we gaan hier ook zeker 
mee door volgend jaar.

Website
De website is niet meer weg te denken uit de club, veel com
municatie gebeurt via de website. Steeds meer leden hebben 
een lidcode met een wachtwoord en daardoor toegang tot het 
ledendeel, waarop veel informatie te vinden is. We houden die 
informatie ook bij, maar zijn daarbij natuurlijk wel afhankelijk 

van de informatie die de commissies ons aanbieden. Dit is dit 
jaar erg goed gegaan en we zullen blijven proberen dit voor ie
dereen zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk te maken.

Business Club
Ook de business club heeft weer gebruik gemaakt van de web
site om wedstrijdverslagen (met foto’s), standen en het pro
gramma te communiceren naar de bedrijfsleden. 

Aangezien het werk niet alleen is toegenomen het afgelopen 
jaar, maar ook de aard van het werk verschoven is naar meer 
technische ondersteuning, is de commissie uitgebreid met een 
echte IT architect: Erik Sikkes.

Regelcommissie

Mirjam Huisman heeft de commissie verlaten en Jan Hilkhuy
sen is haar vervanger.
Overige leden waren dit jaar Anita Ockhorst, Edwin Varkevis
ser en Evelien van Tilburg.

De Regelcommissie is het afgelopen jaar als een zelfstandi
ge commissie begonnen, los van de GVB commissie. Er is in 
maart een regelavond voor de competitieteams gegeven en er 
zijn 2x 3 GVB regelavonden voor leden en niet leden gege
ven. Eén keer in april en één keer in september. De geplande 
regelavonden in juni gingen niet door in verband met te wei
nig inschrijvingen. 
Verder zijn leden van de regelcommissie opgetreden als re
feree bij het Rijswijkse Jeugd Open en bij de strokeplay en 
matchplayclubkampioenschappen.
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Golfvaardigheidsbewijs commissie 

Commissieleden: Henny Boerman, Ria van der Linden, Dick 
Spaargaren, Frits van Duijn en Sandra Karagantcheff.

Ook dit jaar heeft de commissie een redelijk aantal GVBers 
op weg geholpen.
We hadden 6 examendagen die redelijk bezocht werden. Dit 
jaar viel duidelijk op dat de kandidaten het theoriegedeelte 
soms te gemakkelijk opnamen waardoor er een redelijk aantal 
 gelukkig op dezelfde dag  een “herexamen” moesten doen. 
Voor wat betreft het praktijkgedeelte moest ongeveer 10% in 
de herkansing.
Langs deze weg willen wij de markers nogmaals hartelijk dan
ken voor hun inzet tijdens het praktijkgedeelte.
Voor 2009 zijn er wederom 6 examendagen gepland en zoals 
gebruikelijk op de maandagen.
De commissieleden gaan in 2009 met veel enthousiasme weer 
aan de slag.

Handicap commissie

De HC wordt sinds januari 2008 gevormd door Ed Klaar
hamer, Joe Neesan, Aart Aleman en Jan Paul Bierling.
We komen regelmatig bij elkaar en hebben een goede samen
werking en taakverdeling.

Q kaarten
Het aantal Q kaarten, dat we hebben verwerkt is gestegen tot 
2670, plus nog 420 Q kaarten van andere banen.
De jaarrevisie zal grotendeels volgens de richtlijnen van de 
NGF worden uitgevoerd, hetgeen betekent, dat uw Handicap 
op uw nieuwe kaartje van 2009 iets kan afwijken al naar ge
lang uw resultaten in 2008.

Facts and figures
Monique CupidoWestrik is procentueel bij de dames de 
grootste daler met 11.3% en bij de heren is dat T. Dahlberg 
met 39.66%. De meeste Q kaarten werden ingeleverd door Ed 
Tumbuan met 49 en bij de dames door Bea Adelberg met 44.
Van al onze leden zijn er 265, die in januari een inactieve 
handicap zullen krijgen en dat is het gevolg van het inleve
ren van minder dan vier Q kaarten. Een aantal leden was in 
de veronderstelling dat ze 4 kaarten hebben ingeleverd. Maar 
als bij een wedstrijd Reduction Only wordt toegepast, wordt de 
kaart niet meegeteld, evenals wanneer achteraf blijkt, dat een 
wedstrijd niet Qualifying was.

Activeren
Om de handicap weer te activeren moet je in 2009 onder  
Q omstandigheden 3 kaarten inleveren en dat kan tijdens een 
wedstrijd of een Q kaart over 18 of 9 holes. Met een inactieve 
handicap is het niet mogelijk om aan de competitie deel te ne
men. Je kunt wel deelnemen aan wedstrijden, echter buiten 
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mededinging. Het aantal single handicappers is bij de heren 
gestegen tot 42, de dames blijven wat achter met 5. Wij wen
sen alle leden een heel gezond en sportief 2009 toe.

Seniorencommissie

De samenstelling van de seniorencommissie in 2008 was als 
volgt: Erik Broekman, Joke van Duijn, Hanneke Janssen, Frits 
Jaspers, Frans Sinjorgo en Lidwien Vlek. 
Door slechte weersomstandigheden is de baan meerdere don
derdagen gesloten geweest. Dankzij emails van de commissie 
waren de meeste senioren tijdig op de hoogte van dit euvel.
Bijzonder geslaagd waren de uitwisselingen met Groen Geel 
en Duinzicht. Zij zullen volgend jaar weer op het programma 
staan. 
De golfdriedaagse, vrienden/vriendinnendag en sinterklaas 
waren drukbezochte dagen. Ook van de crosscountry en de 
“pestgolf”wedstrijd werd volop genoten.
Bij de dauwtrapwedstrijd zullen alle clubleden uitgenodigd 
worden.

In 2008 heeft de seniorencommissie tweemaal, in maart en ok
tober, een lunch aangeboden na een shotgunwedstrijd en te
vens de erwtensoep na het sinterklaasfeest. Op deze manier de
len alle senioren mee uit de pot van de commissie.
Door verschillende sponsoren wordt het ons mogelijk gemaakt 

zo nu en dan iets extra’s te doen, waarvoor wij hen zeer dank
baar zijn. 
De commissie is er in geslaagd een nieuw wedstrijdschema 
voor het komende seizoen samen te stellen. Steeds na vier/vijf 
weken zal er een prijsuitreiking zijn na een shotgunwedstrijd. 
Alles staat vermeld in de wedstrijdagenda.
Voor de shotgunwedstrijden kunt u inschrijven via telegolf (de 
computer in de gang), of vanuit huis via internet. 

Wij hopen ook volgend jaar weer op een grote opkomst!

Damescommissie 

De damescommissie was in 2008 als volgt samengesteld
Henriette HensVersteegh (voorzitter), Dymphie SikkesVol
man (secretaris), Helene de Vries Schultinkde Hoogd (pen
ningmeester), Marianne van Osvan Baarle (lid), Nellie Broek
manvan der Valk (lid)

In het zomerseizoen hebben Fem Wiener, Mirjam Jaspers en 
Diana Looms ons geholpen bij het uitreiken van de wedstrijd
kaarten op de wedstrijddag. In het najaar zijn er nog twee da
mes aan de commissie toegevoegd namelijk Cocky Laverman 
en Liesbeth Hardon. 
De golfdriedaagse  deze keer door de herencommissie georga
niseerd  was weer een succes.
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De prijsuitreiking was op iedere laatste dinsdag van de maand, 
waarbij de wedstrijd altijd startte tussen 09.00 en 09.30 uur op 
hole 1, 5, 10 en 15. Deze start op 4 holes, maakt dat het rustiger 
is aan de tafel en dat niemand naar een verre hole hoeft te lopen. 
Overall winnares van de vossenjacht was dit jaar Ank Vogels. 
Het overall klassement van de strokeplay Lepeltjeswedstrijd 
werd gewonnen door Loes van Doorn. Van de bekerwedstrij
den (stableford) was Ali van der Werf de winnaar. De Birdie
queen was Monique Cupido met 7 birdies. 
De uitslagen zijn iedere week op de website in de wedstrijdka
lender gezet en in het uitslagenboek in de gang gelegd, zodat 
iedereen altijd kan nazien hoe de uitslag is van de wedstrijd.
Bij iedere wedstrijd, die zich daarvoor leende, zijn een longest 
drive prijs in categorie hcp 0 – 24,9 en hcp 25 – 36 gespeeld 
en 2x een neary voor alle hcp categorieën, zodat iedereen 2 
kansen kreeg. 
De runnerscore van 20072008 werd in de categorie hcp 
024,9 gewonnen door Loes van Doorn met netto 46,3, 2e was 
Helénè de Vries Schultink met netto 53,5 en 3e Dymphie Sik

kes met netto 54,7. In de categorie hcp 2536 had Cock van 
der Valk de minste slagen namelijk netto 48,7, 2e werd Ali van 
der Werf met netto 49,6 en 3e Pascala Drenth met netto 52. 
De clinics in februari werden gegeven door Justin Sint Nico
laas. We hopen dat deze clinics invloed hebben gehad op het 
spelpeil en het de deelnemende dames er toe aangezet heeft 
vaker lessen te nemen. 
De financiën zijn gezond mede door de vele deelneemsters 
per wedstrijd, zodat we zo nu en dan bij de lunch iets extra’s 
voor alle dames kunnen doen. 
De runnerscore is voor 20072008 helemaal in het programma 
meerronde wedstrijden verwerkt, zodat direct na de wedstrijd 
de nieuwe uitslag klaar is en verstuurd wordt naar internet. Er 
is geen prijsuitreiking in de winter. Iedereen kan dan zelf be
palen – gezien het weer  hoeveel holes men wil lopen. Wel 
hebben we iedere maand gezamenlijk koffie met iets lekkers 
in plaats van de prijzen.

We hopen in 2009 op evenveel enthousiasme als in 2008.
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Herencommissie

In de herencommissie hadden zitting: Ron Raimond (voorzit
ter), Jan van der Valk, (penningmeester), José Levy (secretaris), 
Hans van der Velden, Michiel Maurenbrecher, Gerrit Broos 
en Sim van der Meulen. 
In januari verliet Rob Haaze de commissie; het secretariaat 
werd overgenomen door José Levy. In oktober is vrij onver
wachts Sim van der Meulen overleden. De Herencommis
sie staat stil bij het verlies van deze onvervangbare vriend. 
De voorzitter spreekt, namens allen, grote erkentelijkheid uit 
voor Sim’s inzet en zijn altijd royale ondersteuning bij het uit
voeren van verschillende taken. Gerrit Broos treedt toe tot de 
commissie als opvolger van Sim van der Meulen. 

Wedstrijden
Ook dit jaar werden er instuifwedstrijden en shotgunwedstrij
den georganiseerd.
De opkomst op de instuifwedstrijden was, evenals voorgaan
de jaren, hoog. De deelname aan de shotgunwedstrijden was 
daarentegen matig. De rede is nog steeds dat men zich drie da
gen vóór de wedstrijd moet inschrijven. 

Het is bekend dat de werkende leden er niet altijd zeker van 
zijn of zij die woensdag wel vrij kunnen nemen. Er zijn ook 
leden die tot het laatste moment de weersvoorspelling afwach
ten en zich dan de ochtend van de wedstrijd alsnog willen in
schrijven.
Toch moet de commissie tijdig, uiterlijk op maandagochtend, 
de indeling van de shotgunwedstrijden vaststellen om de tijd 
waarop de baan kan worden vrijgegeven te bepalen.

Animo
Jammer genoeg konden de Lentetrofee (eind maart) en de 
Surprisewedstrijd (eind juli) dit jaar geen doorgang vinden. Er 
was bij onze leden te weinig animo om aan deze evenementen 
deel te nemen. Om e.e.a. in positieve zin te veranderen en er
voor te zorgen dat de opkomst in 2009 wel voldoende groot zal 
zijn, zullen er verschillende plannen/ideeën door de commis
sie worden uitgewerkt.
De organisatie van de Golfdriedaagse (in juni), berustte dit jaar 
bij de Herencommissie. Met de enthousiaste ondersteuning 
van de Damescommissie en de Seniorencommissie werd een 
beproefd programma voorbereid. De drie dagen verliepen dan 
ook uitstekend en waren een groot succes.
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Uitwisseling
Onze jaarlijkse uitwisseling (in augustus) met “Oude Maas” 
ging door, ondanks de stromende regen. Het was een uitwed
strijd. Wij hebben uiteraard gewonnen en de beroemde Hage
nezenbeker werd weer veroverd. Deze staat nu trots te pronken 
in Rijswijk.

Weer
De overvloedige regen en de natte sneeuw van de laatste we
ken van het jaar veroorzaakten zoveel wateroverlast, dat er veel 
minder kon worden gespeeld. Ook al is de conditie van onze 
baan uitstekend, het blijft een polderbaan.

Gebruik computer
De commissie heeft gedurende 2008, na de nodige oefenin
gen, vereenvoudigingen laten doorvoeren m.b.t. het gebruik 
van de computer, zodat elk commissielid in staat is de spelers, 
de flights en de resultaten in te voeren en etiketten e.d. te prin
ten.

De commissie zal ook in 2009 bevorderen, dat de doorstro
ming op de baan vlot blijft verlopen. Graag wenst de Heren
commissie iedereen, in het nieuwe jaar, veel speelbare en ge
noeglijke dagen op de baan en veel gezelligheid op hole 19.

Jeugdcommissie 

Vooruitlopend op wat ik hierna ga detailleren, kan ik mel
den dat 2008 een in vele opzichten prima golfjaar geweest is 
voor de jeugd maar dat aan het eind van 2008 de situatie zorg
wekkend geworden is. Aan het begin van het jaar bestond de 
JC uit Ad van Dijk (secretaris/penningmeester), Frans Struijk 
(jeugdzondag), Jesper van Dijk (wedstrijdleider), Peter Arke
steijn (voorzitter).
 
Het jaar begon goed, aangezien beide ingeschreven jeugd
teams kampioen werden in hun poule en vervolgens ook nog 
promoveerden. Jeugd 1 gaat nu zelfs in de hoogste ( landelij
ke) klasse spelen en wil daarin hoge ogen gooien.

Prestaties
Het Rijswijkse Jeugd Open werd op 1 mei gespeeld. De Rijs
wijkse topjeugd rammelde hierbij nadrukkelijk aan de poort 
maar zij konden niet verhinderen, dat Arno Zielhorst er na een 
play off met Floris Arkesteijn, met de 1e prijs vandoor ging.
Het is niet direct een jeugdaangelegenheid maar het stroke
playkampioenschap werd evenals in 2007 gewonnen door Jes
per van Dijk, die Floris Arkesteijn op de 72ste hole op de knie
en kreeg. Erg spannend dus.

Jonge jeugd
Intussen had een groep ouders van met name de jongere jeugd 
zich aangediend om samen met het jeugdbestuur meer activi
teiten te ontwikkelen voor hun kids.
Ook de jeugdzondag zou een nieuwe regelaar krijgen omdat 
Frans Struijk te kennen had gegeven aan het eind van 2008 
te zullen stoppen. Gerco Recter zou Frans tot eind 2008 assis
teren. Daarnaast dienden de dames Maud Jongeleen en An
nemieke van Engelen zich aan. Na verschillende keren geza
menlijk overleg te hebben gehad, zou Annemieke secretaris 
worden in het bestuur en Maud algemeen lid met als nadruk
kelijke taak het regelen van wedstrijden (met Jesper) voor de 
jongere jeugd. Op 7 september hebben we vervolgens een pre
sentatie gehouden voor de jeugd en de ouders. Iedereen was 
enthousiast en met name de ouwe hap vond het prima, aan
gezien de jongere jeugd een ondergeschoven kindje was. Wij 
hebben, vanwege onze zoons, die in de top spelen (te) weinig 
enthousiasme kunnen opbrengen voor dat gekrioel.
 
Kampioenschappen
In september en oktober werden de matchplaykampioenschap
pen voor de hele club en voor de jeugd verspeeld. Floris Ar
kesteijn trok beide keren aan het langste eind door Jesper van 
Dijk resp. Jurgen te Kloet te verslaan. Jesper organiseerde het 
jeugdmatchplaykampioenschap op deskundige wijze.

Organisatie
Binnen het nieuwe bestuur waren afspraken gemaakt over hoe 
de organisatie moest gaan lopen. We zouden gaan oefenen tot 
eind 2008 en in 2009 zouden we “los” gaan. Echter, in no
vember kwamen er twee terugtrekkingen binnen van Maud en 
Annemieke. Zij verweten het bestuur een gebrek aan visie en 
laksheid en in plaats van mee te bouwen, vertrokken zij met 
een hoop bombarie. Veel geschreeuw en weinig wol dus.
Tijdens de Sinterklaaswedstrijden hebben we nog pogingen 
gedaan mensen aan ons bestuur te binden teneinde toch te re
aliseren wat ingezet was. Dat werd geen succes. In mei had de 
groep ouders (het waren er wel 10) bij elkaar gezeten en beslo
ten dat het anders moest. In mei of juni is daar met mij over 
gesproken en is uiteindelijk het nieuwe initiatief ontwikkeld. 
Pro Justin Sint Nicolaas werd ook betrokken in dat verhaal, 
maar zijn afspraken nakomen bleek geen erg sterk punt, met 
wat coaching hoopten wij hem de goede richting te geven.

Toekomst
Momenteel zitten we in de situatie dat Ad en ik sterk overwe
gen ruimte te maken voor ouders, die lid zijn en die de kar 
graag willen trekken qua jonge jeugd. Team 1 en 2 staan min 
of meer op de rit maar na jeugd 2 komt een hele tijd niets en 
daarna weer niets en dan ...... Kortom, opvolging gaat een pro



16

bleem worden al moet ik zeggen dat je per jaar maar twee 
doorstromers hoeft te hebben om te kunnen verversen. Voor
alsnog is het verschil veel te groot.

Wedstrijdcommissie
Samenstelling commissie: Caroline van der Sluys (voorzit
ter), Pim van der Maas (penningmeester), Hanneke Arnoldus 
(waarnemend secretaris), Ruud de Jong (competitiecoördina
tor), Gerben Brouwer (lid), Jaap Vermeer (lid).
Woensdagavondcompetitie: Annelies Bremer en assistenten.

Algemeen
De deelname aan wedstrijden was beter dan voorgaande ja
ren. Meestal organiseerde de wedstrijdcommissie één wedstrijd 
per weekend, zodat leden meer vrij kunnen spelen op dagen 
dat geen wedstrijden worden gehouden. De wedstrijdcommis
sie vergaderde dit jaar eens in de zes weken. Tijdens de winter

periode vonden de vergaderingen plaats in informele sfeer bij 
de voorzitter thuis. Gedurende de zomermaanden werd op de 
club vergaderd. 

Competitie
Er werd met 18 teams competitie gespeeld, te weten: 8 heren
teams, 5 senioren heren teams, 3 senioren dames teams en 2 
jeugdteams. 
Heren 1 blijft in 1e klasse (standaardafdeling)
Heren 2 blijft in 3e klasse (reserveafdeling)
Heren 3 was poulewinnaar maar blijft in 4e klasse (reserveaf
deling)
Heren 4 blijft in 5e klasse (reserveafdeling)
Heren 5 blijft in 5e klasse (reserveafdeling)
Heren 6 blijft in 6e klasse (reserveafdeling)
Heren 7 blijft in 6e klasse (reserveafdeling)
Heren 8 blijft in 6e klasse (reserveafdeling)
In 2008 waren er geen damesteams ingeschreven wegens ge
brek aan belangstelling
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Heren Sr 1 blijft in 3e klasse (open afdeling)
Heren Sr 2 degradeert naar 5e klasse (open afdeling)
Heren Sr 3 degradeert naar 5e klasse (open afdeling)
Heren Sr 4 blijft in dubbelnegen afdeling (geen klasse)
Heren Sr 5 blijft in dubbelnegen afdeling (geen klasse)
Dames Sr 1 promoveert en gaat  naar 2e klasse (open afdeling)
Dames Sr 2 blijft in 4e klasse (open afdeling)
Dames Sr 3 promoveert en gaat  naar 4e klasse (open afdeling)
Jeugd 1 promoveert naar 1e  klasse (open afdeling)
Jeugd 2 promoveert naar 3e klasse (open afdeling)
 
Wedstrijden
In 2008 werd gedurende het actieve golfseizoen ieder weekend 
meestal één a twee wedstrijden georganiseerd (totaal 32). De 
woensdagavondcompetitie (totaal 18) werd zeer goed bezocht. 
Eén van de redenen was dat men qualifying kaarten over 9 
holes kon lopen. Annelies Bremer is de opvolger van Peter 
Ringnalda voor de organisatie van de woensdagavond competi
tie. Helaas moest ze vanwege familieomstandigheden voor een 
langere periode afhaken. Sandra Karagantcheff, Ineke Vin
cent, en Caroline van der Sluys hebben voor haar waargeno

men gedurende deze moeilijke periode. 
De Vossenjacht had in 2008 een sponsor voor de Longest en 
Neary. Deze wedstrijd kent nog steeds een hoge opkomst. Ook 
dit jaar waren Arnoud van Tilburg en Sander Verhoeckx de 
vossen. Zij zullen dit in 2009 met plezier weer doen.
De Maandbeker, een serie van 5 wedstrijden, kende een spon
sor voor de laatste wedstrijd, te weten Jack Baldewsingh, direc
teur van Baja Constructies. De formule van de maandbeker  
(1, 2 en 4) is ongewijzigd gebleven, een strokeplaywedstrijd 
voor handicap 0 18 en een stablefordwedstrijd voor 18.1 – 36. 
Wedstrijd 3 en 5 zijn shotgun stablefordwedstrijden. 
Telegraaf Annexum is een wedstrijd waarvan de opbrengst naar 
de jeugd in achterstandswijken gaat. De formule is verder on
gewijzigd gebleven. Ook in 2008 heeft Remy Ceulemans deze 
wedstrijd gewonnen, daarna mocht hij naar de landelijke fina
le waar hij ook één van de winnaars was. Hierdoor mocht hij 
wederom naar St. Andrews. Andere wedstrijden voor het goede 
doel waren de ABN/AMRO OuderKind ten bate van Unicef 
en Handicart ten bate van de Stichting Handicart. Beide wed
strijden kenden een zeer hoge opkomst en brachten een groot 
bedrag op voor het goede doel. De vernieuwde Tropical, voor 
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het eerst sinds jaren weer op de agenda had ook een goed doel 
waarvoor gespeeld kon worden, te weten Het Haags Dieren
verblijf. De medelanders wonnen van de Nederlanders.
Ajoen Ajoen kende een mooie opkomst. De langste dagwed
strijd (cross country) was een groot succes, iedere keer een 
nieuwe en uitdagende golfbaan. De Z.K.H. beker ging niet 
door vanwege de slechte weersomstandigheden. De Vlietrand
trofee werd dit jaar op Leeuwenbergh gespeeld. Het was zeer 
spannend. Rijswijk moest uit winnen om gelijk te komen. Dit 
is met een nipte overwinning gelukt. 

Clubkampioenschappen
Matchplay kampioen 2008
Heren: F. Arkesteijn, runner up Jesper van Dijk
Dames: Greta Biersteker, runner up Carla Knötschke
Heren senioren: Henk Fortuin, runner up Ramon Maduro

Strokeplay kampioen
Heren: Jesper van Dijk, 2e prijs Floris Arkesteijn
Dames: Carla Knötschke, 2e prijs Monique Cupido
Heren senioren: Henk Fortuin, 2e prijs Ramon Maduro 
Dames senioren: Sandra Karagantcheff, 2e prijs Ineke Vincent

De Wedstrijdcommissie bestaat per 112009 uit de volgende 
personen:
Caroline van der Sluys (voorzitter), Pim van der Maas (pen
ningmeester), Hanneke Arnoldus (waarnemend secretaris, 
tot 1 juli), Jaap Vermeer (clubkampioenschappen), Jurgen de 
Kloet (lid), Ruud de Jong (blijft competitiecoördinator, maar 

zit door zijn lidmaatschap van het bestuur niet meer in de 
wedstrijdcommissie).

Clubbladcommissie

In 2008 bestaat de redactie uit Margaret Rus, Doke van Haaster, 
Annelies Bremer en Ben Teunissen (voorzitter). In maart wordt 
de redactie verstrekt met één extra lid, Maurice Brouwers.

In 2008 verscheen de GreenVliet vijf keer. Nummer 6 van 
2008 werd niet uitgebracht in verband met wijziging van de 
verschijningsdata in 2009.

De GreenVliet verhaalde in 2008 onder andere over activitei
ten van het bestuur, het management, de commissies, de ho
reca, de golfweek en de clubkampioenschappen. Daarnaast 
waren met name de artikelen over de prestaties in de NGF 
competitie en van leden over belevenissen op golfbanen in an
dere landen buitengewoon lezenswaardig. Vrijwel alle artike
len konden worden voorzien van prachtige foto’s. Het aantal 
actiefoto’s neemt ook langzamerhand toe. Op de voorpagina 
kon drie keer een foto van een jeugdlid in actie geplaatst wor
den. Dit gaf de GreenVliet een extra positieve uitstraling. 

Het aantal advertenties bleef constant dankzij de inspanningen 
van de drukker. De opmaak van het blad wijzigde nauwelijks. 
De omslag (voorpagina) was het hele jaar op dezelfde manier 
opgemaakt en de uitslagen van wedstrijden waren zoveel mo
gelijk achterin het blad opgenomen.
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B

Wedstrijdcommissie

Geheel nieuwe wedstrijdagenda 2009-2010
Bijgaand ontvangt u de geheel vernieuwde wedstrijdagenda 
20092010. Deze uitgave is een stuk duidelijker en overzichte
lijker dan de voorgaande editie.
Aan deze uitgave is veel tijd en aandacht besteed. Diverse 
commissies hebben hun geplande wedstrijden tijdig aange
leverd. Hierna heb ik deze gegevens en de gegevens van de 
wedstrijdcommissie verwerkt. Vervolgens hebben Ben Teunis
sen, Maurice Brouwers en ondergetekende drukkerij Telstar 
bezocht om met Gaby Eenschoten over een nieuwe lay out 
van de wedstrijdagenda te praten. Gezamenlijk zijn we tot een 
wedstrijdagenda gekomen die meer op een agenda lijkt dan op 
een wedstrijdboekje. Er blijft ruimte om notities te maken. De 

advertenties in deze uitgave zijn toegenomen, dank aan de ad
verteerders!
De volgende personen wil ik hierbij bedanken voor hun tijd 
om te helpen bij de correctie van de drukproeven: Ben Teunis
sen en met name Maurice Brouwers. Gaby Eenschoten en Li
sette Ruijgrok van Telstar Media in Pijnacker: dank voor jullie 
goede ideeën en de mooie lay out!

We hopen dat jullie veel plezier aan deze duidelijke agenda 
beleven!

Caroline van der Sluys

BTraditioneel wordt jaarlijks de kennismakingswedstrijd 
voor nieuwe leden gespeeld. Echter, dit jaar was het an
ders dan voorgaande jaren. In plaats van een kennisma
kingsavond op maandag voorafgaand aan de kennisma
kingswedstrijd, een combinatie van beiden op 7 maart. 
Een heel goed initiatief van het bestuur, m.n. van El
len. Hierdoor hebben meer nieuwe leden dan voor
gaande jaren aan de wedstrijd deelgenomen. In totaal 
deden 51 leden mee, hiervan waren er 30 nieuwe leden 
en 21 commissie of bestuursleden. De flight bestond 
uit 1 of 2 commissie of bestuursleden met 2 of 3 nieu
we leden. Het was een shotgunwedstrijd over 9 holes. 
Na afloop ging iedereen geanimeerd met elkaar aan ta
fel zitten. Het restaurant serveerde een heerlijke high 
tea met diverse zoete en hartige lekkernijen.

Voorafgaand aan het praatje van Roel was de prijsuit
reiking. Voor de nieuwe leden waren drie prijzen voor
zien van het RGC logo (handdoekje, pitchfork en golf

ballen), voor de commissieleden en bestuurleden 3 
prijzen, golfballen met het logo van de RGC. 
Hierna kreeg Roel het woord om wat over de club te 
vertellen en de bestuursleden voor te stellen. De voor
zitters of plaatsvervangers van de commissies kwamen 
vervolgens aan het woord om wat meer over hun com
missie te vertellen. De nieuwe leden stelden zich ten
slotte aan ons allen voor. Velen bleven na afloop gerui
me tijd in het clubhuis hangen, een goed teken.
We hopen de nieuwe leden regelmatig tijdens wedstrij
den of vrij spelen te zien.

Nieuwe leden

Prijs Naam Aantal punten

3e prijs L.A. de Bliek 15 punten

2e prijs J. de Bliek 16 punten

1e prijs M. Smit 17 punten

Leden

Prijs Naam Aantal punten

3e prijs Jaap Vermeer 16 punten

2e prijs Edith van Hek 18 punten

1e prijs Ellen Mojet 20 punten

Namens de wedstrijdcommissie,
Caroline van der Sluys

Kennismakingswedstrijd 7 maart 2009
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Seniorencommissie

Schrikkelwedstijd donderdag 
26 februari 2009
Door op een bijzondere manier de senioren per email 
te animeren voor deelname aan de Schrikkelwedstrijd 
startten er donderdagochtend tijdens een shotgun om 
09.30 uur 42 deelnemers. Het weer was redelijk; in ie
der geval droog en een aardig briesje. Degenen die niet 
speelden, maar wel belangstelling toonden door op de 
baan een paar aangespeelde holes te bekijken, kwamen 
echter na 10 minuten al weer rillend en bibberend van 
de kou naar binnen.
Vorige week werd het bij de seniorencommissie bekend 
dat er een foutje was gemaakt bij het graveren van de 
naam van de prijswinnaars in het schild anno 2008. 
Er kwam te staan Cor Onstwedder (winnaar 9holes) 
maar er had moeten staan: Loes van Doorn en Aad van 
Dam. Lidwien Vlek (wedstrijdleiding) heeft tijdens de 
prijsuitreiking, terwijl iedereen van een heerlijke kop 
erwtensoep met roggebrood met spek van kok René, 
genoot, excuses aangeboden voor de gemaakte fout. 
Cor Onstwedder vond het zelf geen probleem om op 

het schild “te prijken”. Omdat hij buiten mededinging 
meespeelde (2008) was dit niet correct; wat Cor wel 
deed was voor het tweede jaar (2009) als winnaar van 
de 9holers (buiten mededinging) uit de bus te komen. 
Zou hij toch een plaatsje op het schild verdienen?
De echte winnaars: Sandra Karagantcheff en Rob 
Nout.
Door het gulle gebaar van de heer B. Koolschijn kon
den er ook weer talloze gele balletjes, aangevuld met 
witte van de seniorencommissie worden uitgereikt. 
Waarvoor onze dank Basil!

Ook golfers blijven mensen: er was spontaan een luid 
applaus toen bekend werd gemaakt dat de dames met 
hun spelgemiddelde de heren hadden verslagen: de da
mes een gemiddelde van 28.61 en de heren een gemid
delde van 24.27.

Seniorencommissie

Prijswinnaars Schrikkelwedstrijd 2009: Sandra Karagantcheff en Rob Nout
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“Een handicart houdt u in de baan”

Handicart Clubwedstrijd, 
maandag 1 juni

OOp maandag 1 juni a.s., Tweede Pinksterdag, 
organiseert de Evenementen commissie de 
jaarlijkse Handicart clubwedstrijd. De wed
strijd is nonqualifying en staat open voor alle 
clubleden, ongeacht of men donateur is of 
niet. 
Op veler verzoek is het een shotgunwedstrijd 
geworden, start om 13.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt s 8,00 (of meer) 
per deelnemer; dit bedrag komt geheel ten 
goede aan de Stichting Handicart. Gevraagd 
wordt dat de deelnemers als team inschrij
ven. De vorm van de wedstrijd is Greensome; 
de winnende flight ontvangt een uitnodiging 
deel te nemen aan de regiofinale. Zijn zij on
verhoopt verhinderd dan worden de runners
up gevraagd onze club daar te vertegenwoor
digen.

De regiofinale wordt op dinsdag 29 september 
a.s. gehouden op GC Kleiburg.
Hierbij geldt tevens de eis dat men donateur is 
van de Stichting Vrienden van Handicart (of 
is geworden na de clubwedstrijd!) en dat men 
een NGF handicap heeft. 
De winnaars van de regiofinales doen mee 
aan de landelijke finale; deze wordt op don
derdag 22 oktober a.s. gespeeld op GC Ander
stein.

Sponsors voor onze Handicart clubwedstrijd 
zijn van harte welkom; daardoor kunnen meer 
prijzen worden uitgereikt. Zij kunnen zich 
opgeven bij Liesbeth Polman, de clubconsul 
van RGC. 
Met deze wedstrijd willen wij de aandacht 
vestigen op de Stichting Handicart die als 
doelstelling heeft tijdelijk of permanent min

dervalide golfers in staat te stellen het golf
spel te blijven beoefenen. De Stichting werd 
in 1986 opgericht. Nu, drieëntwintig jaar la
ter, maken dankzij de onmisbare steun van 
meer dan 26.000 donateurs ruim 13.600 min
dervalide golfers met een gebruikerskaart voor 
een handicart dankbaar gebruik van de dien
sten van de Stichting. Dankzij donaties aan de 
Stichting Vrienden van Handicart zijn er nu 
ca. 500 Handicarts geplaatst bij 108 golfclubs. 
Daarnaast heeft de stichting Handicart afspra
ken gemaakt op meer dan dertig banen waar 
geen karren van de stichting staan. Donateurs 
maken met hun jaarlijkse donatie van gemid
deld s 25. de verdere groei van het aantal 
handicarts mogelijk. 
De Rijswijkse GC beschikt momenteel over 
zeven handicarts.
Echter, handicarts moeten ook worden onder
houden en dat kost geld, veel geld, terwijl te
gelijkertijd moet worden geïnvesteerd in tijdi
ge vervanging. Daarom zijn de bijdragen van 
de donateurs van het allergrootste belang en 
zijn nieuwe donateurs van harte welkom. Uw 
steun blijft nodig!

Tegenover het bulletinbord in de gang van 
ons clubgebouw ligt de folder “Keep golfers 
rolling!”; hieraan is een antwoordkaart toege
voegd waarmee u zich kunt aanmelden als do
nateur van de Stichting Vrienden van Handi
cart. Aanmelden kan ook via de website van 
de stichting Handicart: www.handicart.nl, klik 
door naar “donateurs”. 
Van harte hopen wij velen van u te mogen be
groeten op maandag 1 juni a.s.

Namens de Handicartcommissie,
Liesbeth Polman, clubconsul
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Voor de regelliefhebber
Vorige keer schreef ik over R 14 en beloofde ik u nog een aantal 
decisions over bijzondere situaties die u tegen zou kunnen ko
men en waarover in de regels niet wordt gesproken. Bij deze.....

VRAAG:
De bal van een speler komt tot stilstand tegen een vogelnest of 
er zo dicht bij dat hij geen slag kan doen zonder het nest te be
schadigen. Heeft de speler andere opties dan de bal te spelen 
zoals hij ligt, of te handelen volgens R 28 (bal onspeelbaar)of 
indien van toepassing R 26 (waterhindernis)?
ANTWOORD:
JA. Het is onredelijk om van een speler te verwachten dat hij 
in deze situatie zijn bal moet spelen en oneerlijk van de spe
ler te eisen dat hij een strafslag moet nemen.Naar billijkheid, 
als extra optie, mag de speler zijn bal droppen op de dichtsbij
zijnde plek, niet dichter naar de hole, die het mogelijk maakt 
een slag te doen zonder het nest te beschadigen. Als de bal in 
een hindernis ligt, behoort de bal, indien mogelijk, in dezelf
de hindernis gedropt te worden en als dit niet mogelijk is, in 
een zelfde dichtbij gelegen hindernis, maar nooit dichter bij 
de hole. Als het niet mogelijk is voor de speler om in een hin
dernis te droppen dan mag hij, met bijtelling van 1 strafslag, 
de bal droppen buiten de hindernis, waarbij hij een rechte lijn 
moet trekken van de hole over de plek waar de bal oorspronke
lijk lag tot waar hij de bal gaat droppen.

Ik heb deze situatie zelf eens meegemaakt op Kleiburg. Het 
waterhoentje stond, toen ik er aan kwam, op van haar nest, liep 
een metertje of twee weg, wachtte tot ik geslagen had en ging 
weer op het nest zitten toen ik geslagen had.

Maar wat nu als er een zwaan, geen zwaan bij zijn nest dus, 
ergens in de buurt van een bal zit, werd me eens gevraagd? Is 
dat, volgens de regels een gevaarlijke situatie? Er wordt in de 
decisons niet over gesproken. Wel over slangen of een bijen/
wespennest. Deze decision geeft exact het zelfde antwoord als 
hierboven. Bij gevaar mag je dus zonder straf ontwijken. Maar 
wat is nu gevaar?

VRAAG:
Volgens dec 14/10 is een bal die vlakbij een slang of bijen/wes
pennest ligt een ‘gevaarlijke’ situatie en mag men deze, in bil
lijkheid, ontwijken. Als de bal van een speler nu terecht komt 
in of vlakbij een gebied met giftige planten of planten met ste
kels, mag de speler die dan ook ontwijken?
ANTWOORD:
Nee. De speler moet de bal spelen zoals die ligt of handelen 
volgens R 28 (bal onspeelbaar) of, indien van toepassing R 26 
(waterhindernis). Dec 14/10 geeft een situatie weer die niet 
normaal is op een golfbaan. Vervelende liggingen zijn normale 
situaties die een speler moet accepteren.
Blijven we met die zwaan zitten. Ik heb deze vraag dus voorge
legd aan een nationale referee. Deze vond een zwaan geen ge
vaarlijke situatie. Je jaagt het beest maar weg, was de medede
ling en als het beest agressief wordt heb je een heleboel clubs 
in je tas om je te verweren.
Tenslotte nog een heel ander probleem. Wat te doen als ie
mand 2 regels tegelijkertijd overtreedt. Kan dat? Ja alles kan....

VRAAG:
In een strokeplaywedstrijd zoekt een speler onder een boom 
naar zijn bal. Hij beweegt daarbij per ongeluk zijn bal en over

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

Lessen voor het GVB regelexamen:
maandag 25 mei, woensdag 27 mei en woensdag 3 juni, voor 
de GVB examens van juni en juli en
woensdag 2 september, maandag 7 september en woensdag  
9 september voor de GVB examens van september en oktober

Regelavond voor leden
donderdag 23 april, aanvangstijd: 19.30 uur

Inschrijven in de gang van het clubhuis of via regels @ rijs
wijksegolf.nl 
Bij te weinig deelnemers gaat het niet door, maar dat hoort u 
dan op tijd.

HET PROGRAMMA VAN DE REGELCOMMISSIE 2009

DECISIONS ON THE RULES OF GOLF
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treedt dus R 182a en tegelijkertijd breekt hij een tak van de 
boom waardoor hij de ruimte van zijn voorgenomen swing ver
betert(132). Hoe te handelen?
ANTWOORD:
De speler heeft 2 regels in één handeling overtreden. Normaal 
wordt hij daarvoor maar één keer gestraft. Echter in dit geval 
krijgt hij voor de eerste overtreding (182) 1 strafslag en voor 
de tweede overtreding (132) 2 strafslagen. In zo’n geval moet, 
naar billijkheid, de strengere straf worden toegepast en krijgt 
de speler 2 strafslagen.

REGELPROBLEEM 5
Omdat de vijfde hole een dogleg naar rechts is, besluit Pim zijn 
bal op te teeën vlak bij de linker teemarker, zo ver naar links dat 
hij bij het adresseren zelf buiten het afslaggebied staat. Hij slaat 
een mooie drive. Terwijl Pim en zijn medespeler naar hun bal 
lopen, verschijnt er een hond op de baan die de bal van Pim 
in zijn bek neemt en er mee van door gaat. Even later komt de 
eigenaar van de hond de bal gelukkig terug brengen, maar de 
bal is nogal beschadigd. Pim vervangt zijn bal, met goedvinden 
van zijn medespeler, maar helaas weet hij niet meer waar de 
bal precies lag toen de hond hem oppakte. Hij dropt de nieuwe 
bal daarom op een plaats op de fairway, zo dicht mogelijk bij 
de plaats waar de oorspronkelijke bal lag, niet dichter naar de 
hole. Pim slaat door alle commotie zijn approach in de rough, 
links naast de green. Aangekomen bij zijn bal vindt hij deze in 
een divotgat waar, hoewel het er om heen verder droog is, water 
in staat. “ Eindelijk heb ik geluk”, roept hij, terwijl hij de bal 
opneemt en hem dropt binnen een stoklengte van het ‘nearest 
point of relief’: op de fairway. Nu ligt de bal heel wat gemakke
lijker en de chip naar de hole is bijna perfect, want de bal komt 
klem te zitten tussen de rand van de hole en de vlaggenstok, 
maar valt niet in de hole. Pim haalt de vlaggenstok uit de hole 
en de bal valt er nu helemaal in. Welke score noteert Pim?

De regelcommissie
Het antwoord vindt u verderop in dit blad

LEDEN VRAGEN

VRAAG
Als iemand in een wedstrijd een caddie meeneemt, 
kan ik daar dan bezwaar tegen maken?
ANTWOORD:
Nee, een caddie is toegestaan, tenzij in een wed
strijdregelement is opgenomen dat caddies niet 
zijn toegestaan, zoals bv. in veel jeugdwedstrijden 
het geval is.

VRAAG:
Wat mag zo’n caddie dan? 
ANTWOORD:
Een caddie valt onder de verantwoordelijkheid van 
de speler. Als een caddie een golfregel overtreedt, 
krijgt de speler de daarbij behorend straf. (R 61) 
Een speler mag zich door zijn caddie laten advise
ren en assisteren. Verder mag een caddie, zonder 
directe toestemming van de speler:
1) naar een bal zoeken
2) pitchmarks en oude holepluggen repareren
3) losse natuurlijk voorwerpen verwijderen op de 

puttinglijn en ergens anders
4) losse obstakels verwijderen
5) een door de speler opgenomen bal schoon

maken, indien toegestaan (R 21)

VRAAG:
Mag een caddie zich met de score van een mede
speler/tegenstander bemoeien?
ANTWOORD:
Een caddie assisteert zijn speler. Als hij constateert 
dat een medespeler/tegenstander een verkeerde 
score opgeeft dan mag hij dat aan zijn speler ver
tellen.



Van der Dussen
Proud to be different!

Restaurant van der Dussen
Bagijnhof 118, 2611 AS DELFT

telefoon (015) 2147212
fax (015) 2159137

info@restaurantvanderdussen.nl

www.restaurantvanderdussen.nl

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
Wie er snel bij is, krijgt nu bij ons tot 50% korting op diverse 
showroommodellen van o.a. Leolux, Rolf Benz, Jori, Ligne 
Roset, Montis en de Sede. U kunt ze alvast bewonderen op 
www.totaalwonen.nl/opruiming. Het zijn stuk voor stuk 
topmodellen die uw interieur helemaal compleet maken.  
U bent van harte welkom in onze showroom in Delft.

Topkorting op topmodellen
Vivre Freyr Faya Lobi

opruiming
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Herencommissie

Een bevroren begin

Zonder overdrijving kunnen we zeggen dat het nieuwe seizoen 
met een vliegende start is begonnen. De eerste twee weken 
van januari waren hoofdzakelijk hoogtepunten voor de schaat
sende heren. De schaatskoorts van golfers die tien jaar lang 
hun schaatsen in het vet hadden staan, heeft echter zijn tol ge
eist. 
Er waren ook heren die het schaatsenrisico te hoog vonden in 
verband met hun leeftijd. Maar dat betekende niet zo maar 
wat rondlopen op de baan en tegen een bal meppen. Dus ge
woon vanaf de bevroren vijver slaan en rustig door het ijs zak
ken om een strafslag te vermijden. 
Golf spelen kun je maar op één manier, namelijk serieus. Golf 
is een denksport. Golf is een mentale test.

Een nat vervolg 

De weken daarna waren behoorlijk nat, zoals iedereen heeft 
kunnen ervaren. Hierdoor kon zelfs op twee woensdagen niet 
worden gespeeld. Ook al had het weer invloed op de bezetting 
van de baan, toch waren er gemiddeld dertig tot veertig serieu
ze golfers, die zich niets van het weer of de blubber op de baan 
aantrokken. Dit zijn de echte natuurliefhebbers, waar wij trots 
op zijn.

De wintercompetitie 

De deelnemerslijst van de Wintercompetitie geeft een aardig 
beeld van de spelers op de Herendagen. Sommige namen ko
men in de hele winterperiode maar twee of drie keer voor, ter
wijl je andere regelmatig terugziet. Slechts een tiental namen 
staat elke speeldag op de deelnemerslijst en het ligt voor de 
hand dat zich onder hen ook de winnaar bevindt.

•	De	matchplaycompetitie:	Van de zes geplande wedstrijden, 
konden er slechts drie doorgaan. Na de eerste twee wedstrij
den stonden in de top drie Pim v.d. Maas, Dick Heppener 
(die helaas door een gebroken arm de derde wedstrijd niet 
kon spelen) en Jan Samwel.

•	De	runnerscore:	De RunnerScore was onderverdeeld in twee 
categorieën, laag: hcp 1 t/m 19.9 en hoog: hcp 20 t/m 36.

Er waren tot eind februari drie wedstrijden gespeeld. De ove
rige drie werden in maart gespeeld. Alle zes tellen in het eind 
resultaat. Aansluitend aan de laatste wedstrijd vond de prijsuit
reiking plaats.
Bij de hogere handicappers waren na de eerste drie wedstrij
den de kanshebbers Martin v. Dorp, Wim v.d. Valk en R. Nout 
en bij de lagere handicappers Olof Bout, John Smith en Wim 
Prins. 
Ook hier weer gerenommeerde namen, die reeds eerder hoog 
in het klassement eindigden.

De eindresultaten van beiden competities worden in Green
vliet 3 bekend gemaakt.

Antwoorden op regelmatig voorkomende vragen 
tijdens het golfseizoen.
 
•	Waar	is	de	makkelijkste	slag	op	de	Rijswijkse	golfbaan?	
Ongeacht de hole, blijft de makkelijkste slag op onze baan de 
vierde put.

•	Wat	is	de	diepere	betekenis	van	een	matchplaywedstrijd?
De diepere betekenis van een matchplaywedstrijd zit in de 
confrontatie tussen je eigen techniek en het geluk van je te
genstander. 

•	Waarom	checken	sommige	golfers	de	positie	van	hun	han-
den	in	hun	backswing?

Er zijn twee dingen die je kan constateren, als je de positie van 
je handen checkt aan het eind van je backswing: 
 over hoeveel handen beschik je;
 en aan welke hand draag je een handschoen.

•	Kan	je	de	snelheid	van	je	downswing	berekenen?
Ja! Als je de snelheid van je downswing wil uitrekenen, moet 
je de snelheid van je backswing vermenigvuldigen met je han
dicap.
Voorbeeld: backswing 15 km/uur, handicap 20, downswing 
300 km/uur.

José Levy
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Evenementencommissie

Damescommissie

Noteer vast zaterdag 11 juli in uw agenda want dan 
wordt weer de jaarlijkse Ajoen Ajoen wedstrijd ge
speeld, een gezellige wedstrijd met een Indisch tint
je. De sfeer van tempoe doeloe herleeft dan weer. 
De wedstrijdvorm is traditiegetrouw greensome en 

na afloop van de wedstrijd hebben we een gezellige 
feestavond met Indisch buffet gepland. 

Het Ajoen Ajoen Comité

Ajoen Ajoen zaterdag 11 juli 2009

Verslag Damescommissie 
januari en februari 2009

Gedurende de maand januari is er op de damesdag gespeeld voor wat men 
waard was. Door weer en wind gingen er toch nog zeer enthousiaste dames 
op pad om de holes voor de Runnerscore te verbeteren.
De laatste dinsdag van januari heeft er tijdens de damesochtend een boeken
markt plaatsgevonden waar goed gebruik van is gemaakt. Door een aantal 
dames zijn er heerlijke taarten, hartig en zoet, gebakken waar de damescom
missie de baksters nog hartelijk voor wil bedanken.
De maand februari gaf hetzelfde weerbeeld als eigenlijk de gehele winter, 
het kon vriezen of dooien, maar altijd waren er wel weer dames die zich niet 
door de kou en regen lieten weerhouden hun neuzen in de wind te steken. 

De laatste maand van het winterseizoen is inmiddels aangebroken en we ho
pen dat er nog een eindsprint komt om de resultaten van de Runnerscore 
nog spannender te maken. 

De Damescommissie



30

I

O

Golfweek 2009

Vooraankondiging

In de maand maart start het voorjaar en een nieuw 
golfseizoen hopelijk met mooi weer en veel zon. De 
inkt van het wedstrijdprogramma kan nog maar amper 
droog zijn, waarin competitie en vele andere wedstrij
den en toernooien zijn opgenomen om al die enthou
siaste golfers van RGC in beweging te houden. Mis
schien een goede voorbereiding voor de golfweek 2009 
die van zaterdag 29 augustus t/m zaterdag 5 september 
staat gepland. 

Alvorens het programma prijs te geven, willen we eerst 
het golfweekcomité onder uw aandacht brengen. Tot 
en met 2008 bestond het comité uit de leden Ed Klin
gens, Henriette Hens, Ed Tumbuan en Monique Cupi
do. Zij zijn met hun activiteiten gestopt en met instem
ming van het bestuur is in 2009 een nieuw comité aan 
de slag Helma Baars, Sandra Karagantcheff,  
Diana Looms en Ineke Vincent. Zij worden onder
steund door het enig overblijvend lid uit het oude co
mité Arthur Bartels (onze man in Dubai) die vanuit 
daar blijft meekijken in de “golfweek “keuken”. 

Dan het programma, dat blijft hetzelfde als in 2008:
zaterdag 29 augustus  Kraeyenburghbeker FBBB 

stableford
maandag 31 augustus  Hazencup Texas Scramble 

2bal
dinsdag 1 september  Ladies Friendship, chapman 

greensome
donderdag 3 september  Greenvliettrofee chapman 

greensome RGCheer vraagt 
dame

vrijdag 4 september  AMAM alleen voor leden, 
individueel inschrijven. 

 Het golfweekcomité deelt in.
 zaterdag 5 september  Ganzentrofee, FBBB stablef

ord

Op alle dagen wordt om 13.00 uur gestart van alle 
holes. De prijsuitreiking is dan zo tussen 18.30 en 
19.00 uur. Voor iedere dag, behalve de vrijdag, kunnen 
introducés worden uitgenodigd.

Op maandag echter  de Hazencup  is de start om 
10.30 uur met na 9 holes rond 13.00 uur een onder
breking voor een lunch. Om ongeveer 14.00 uur is 
de herstart voor het tweede deel van de wedstrijd . De 
spelsoort van deze wedstrijd neemt veel tijd in beslag. 
Daarom is in 2008 besloten een lunchonderbreking in 
te lassen. Gezien de vele positieve reacties van de deel
nemers toen wordt dit weer in het programma opgeno
men. 

Bij de GreenVliet van eind mei zult u de flyer en een 
aanmeldingsformulier aantreffen. De sluitingsdatum 
inschrijving zal rond 5 augustus zijn. Rond 10 augus
tus zullen de deelnemers en reservelijsten bekend wor
den gemaakt. Noteer 29/8 t/m 5/9 alvast in uw agenda 
dan kan de golfweek niet meer aan uw aandacht ont
snappen. Het nieuwe comité gaat er vanuit dat u ook 
in 2009 in grote getale meedoet aan dit jaarlijkse club
festijn.

Het golfweekcomité

Op zaterdag 4 juli organiseren de BC commissie en de wedstrijdcommissie gezamenlijk de “All Member Day”. 
Dit is een wedstrijd voor BC leden en RGC leden om elkaar beter te leren kennen. We spelen een texas scramble 
met na afloop een aangeklede borrel.
Schrijf deze datum vast in de agenda! We gaan ervan uit dat veel enthousiaste BC leden en RGC leden inschrij
ven voor deze unieke wedstrijd.
Meer informatie volgt in het volgende nummer van de GreenVliet.

Maurice Korrubel (voorzitter BC commissie)
Caroline van der Sluys (voorzitter wedstrijdcommissie)
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Beste BC leden! 
Het golfseizoen 2009 is inmiddels begonnen en bij het ter per
se gaan van dit nummer staat de openingswedstrijd voor de 
deur of is deze net gespeeld.
2009 zal een interessant jaar worden op zakelijk en op golf
gebied. Veranderingen in de zakelijke wereld lijken onvermij
delijk, dit houdt in dat wij allen oplettend en creatief moeten 
zijn. Netwerken is een belangrijk onderdeel hierbij en dat gaat 
het beste in een ontspannen omgeving als de Rijswijkse Golf 
Club.

Ook bij RGC en de Businessclub zijn er veranderingen gaan
de. Joop van Essen, Nike van Nuland en Ron Sturrus, die ik 
bij deze bedank voor hun inzet de afgelopen jaren, hebben 
het stokje van de Business Club Commissie overgedragen aan 
een nieuw gezelschap, dat zich graag via deze weg aan u voor
stelt. Edith van Hek, van Beleggingsmaatschappij Blaak BV en 
Maurice Korrubel van ZTiles (voorzitter) zullen vanaf heden 
jullie aanspreekpunt zijn binnen de BC. Wij hopen de komen
de tijd velen van jullie ook persoonlijk te kunnen spreken.
Inmiddels is bekend dat de Boerderij en daarmee ook de Busi
ness Lounge verkocht is. Dit houdt in dat wij hiervan vanaf 

omstreeks april geen gebruik meer kunnen maken. 
De ontvangst, uitdelen wedstrijdkaarten, de borrel en prijsuit
reiking zullen dan ook vanuit het clubhuis gebeuren. Dit is 
een overgangssituatie totdat wij ons nieuw te bouwen clubhuis 
kunnen betrekken.

Wat betreft het wedstrijdschema, hebben wij een aantal nieu
we wedstrijden op de agenda gezet. Het uitgangspunt hierbij 
is geweest dat iedere deelnemer met het gevoel naar huis gaat 
dat hij een echte ronde gespeeld heeft. Daarnaast is het in veel 
gevallen mogelijk om voor een wedstrijd meerdere relaties uit 
te nodigen. Tevens hebben we een BC Open Strokeplay kam
pioenschap op de kalender staan. Dit betekent 36 holes op een 
dag, afgewisseld met een lunch en een diner !!! Er staan nog 
meerdere leuke nieuwe wedstrijden op het programma die we 
een volgende keer zullen toelichten.

De BC commissie kijkt uit naar een plezierig en succesvol 
golfseizoen in 2009!!

Maurice & Edith

Instuifwedstrijden voor BC leden

Dit jaar organiseert de BC commissie 5 “instuif
wedstrijden”. De data voor deze wedstrijden zijn: 
dinsdag 7 april, dinsdag 12 mei, dinsdag 21 juli, 
dinsdag 4 augustus en dinsdag 18 augustus. Men 
kan zich op deze dag vanaf 13.30 uur tot 15.00 
inschrijven bij de wedstrijdtafel in het clubhuis 
van de RGC. Van 15.00 uur tot 17.00 uur bestaat 
de mogelijkheid om vrij te spelen. De instuifwed
strijden zijn geen shotgunwedstrijden en begin
nen vanaf 14.00 uur. Het zijn qualifying wedstrij
den waarbij men de keuze heeft uit 9 holes of 18 
holes. Uiteraard gaat de voorkeur uit naar een 
rondje van 18 holes. Op deze manier kunnen BC 
leden eenvoudig hun 5 qualifying kaarten op een 
relaxte wijze bij elkaar lopen.

Het is de bedoeling dat men na afloop van de wed
strijd de kaart zelf invoert. Natuurlijk zijn er altijd 
leden om een handje te helpen als dit in het begin 
niet lukt.
Hoewel er geen sponsor voor deze wedstrijden is, 
zit er toch een wedstrijdelement aan. De beste 3 
uit 5 wedstrijden tellen voor het klassement.
Per instuifwedstrijd zijn 2 introducés per bedrijfs
lid meer dan welkom.

Tot 7 april!

Namens de BC commissie,
Maurice Korrubel
Caroline van der Sluys
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EEigenaar Jan Degenaar ontvangt ons in zijn moderne kantoor 
met een kopje koffie en vertelt ons hoe het 32 jaar geleden be
gon met een vakantiebaantje van een half jaar als glazenwas
ser in Zoetermeer. Dit omdat er tussen middelbare school en 
een vervolgopleiding een periode te overbruggen was. Binnen 
drie maanden had Jan een eigen klandizie opgebouwd en ging 
zelfstandig verder. Nog steeds met het idee te zijner tijd de 
vervolgopleiding op te pakken.
Het gevoel van de noodzaak tot studeren kwam steeds meer op 
de achtergrond en er werd nog een paar maal een periode ach
teraan geplakt. Jan kreeg het zo druk dat hij een paar mensen 
in dienst moest nemen. Ondertussen had hij ook zijn toekom
stige vrouw Anneke ontmoet die hem stimuleerde het bedrijf, 
want dat was het inmiddels, uit te bouwen tot 13 medewerkers.

Het bedrijfje ontwikkelde zich en van de particuliere markt 
legde het zich steeds meer toe op moderne gebouwen met 
hoge glazen, kunststof of aluminium gevels die ook gereinigd 
en beschermd moesten worden. Dit zorgde voor steeds meer 
en gecompliceerder werk. Een specialisatie was het werken 
met aangepast alpinistenmateriaal waarmee gebouwen tot wel 
50 meter hoogte werden onderhouden. In 1995 werd daar 
door de arbeidsinspectie als gevolg van nieuw beleid en een 
betere opvolging van met name de Arbo wet en regelgeving 
een stokje voor gestoken door een bijna geheel verbod op der
gelijke benaderingstechnieken.
Degenaar reageerde hierop door als eerste glazenwasser in 
de regio Haaglanden in 1996 een mobiele hoogwerker aan te 
schaffen en daarmee de eerste hoogwerkspecialist in zijn bran
che te worden. Als bestuurslid van de O.S.B (= vakvereniging) 
werkte hij mee om het beroep verder te professionaliseren.
 
De Firma Degenaar richt zich op het reinigen en onderhou
den van ramen en gevels, zowel binnen als buiten. Met name 
de metalen en kunststof geveldelen zijn belangrijk. Bouwkun
dige reparaties vallen daar niet onder. Klanten van Degenaar 
zijn bijvoorbeeld institutionele beleggers al dan niet via de 
diverse vastgoedbeheerders en de grotere VvE’s. Gebouwen 
als CentreCourt en Prinsenhof in het Haagse Beatrixkwartier 
zijn daar goede voorbeelden van. Het werkterrein beslaat in

Degenaar glas- en gevelonderhoud:

Hoogbouw legt geen windeieren

Via de Donau, Moezel en Moldau bereiken 

wij 'Degenaar glas- en gevelonderhoud' dat 

aan de Tauber ligt. Maakt u zich niet onge-

rust, wij hoefden er niet voor naar Duits-

land, al deze rivieren vindt u in droge vorm 

op het bedrijfsterrein Forepark!
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middels de hele randstad met een paar uitschieters naar Den 
Bosch, Eindhoven en Arnhem.

Toen wegens toenemende tevreden klandizie al gauw een 
tweede en meer hoogwerkers moesten worden aangeschaft 
bleek dat Jan de juiste keus gemaakt had. De bedrijfsruimte 
in Gouda werd te klein en zo kwam Degenaar uiteindelijk, 
via een tijdelijke ruimte in Voorburg, in het Forepark te Den 
Haag terecht. Ideaal omdat dit gebied midden in het Haag
landengebied is gesitueerd en door de goede verbindingen de 
gehele Randstad binnen redelijke aanrijtijden is te bereiken.. 
Daar beschikt Jan nu over twee panden met genoeg ruimte om 
zijn 10 hoogwerkers te stallen en van waaruit hij zijn inmid
dels 30 man geschoold personeel, waarvan 25 op de weg, aan
stuurt. De maximale werkhoogte van de grootste hoogwerker is 
36 meter De meeste hogere gebouwen hebben een installatie 
op het dak. Uniek is de Inowa High Lift, bijgenaamd “de atri
umkiller” (werkhoogte 18 meter) die door zijn beperkte afme
tingen, 80cm breed/2.05 meter hoog, in ingeklapte toestand 
vrijwel overal naar binnen kan en dus ideaal is voor winkel
centra en atriums. 

Anneke, alweer 28 jaar zijn echtgenote, werkt drie dagen per 
week in het bedrijf. Zij hebben drie kinderen, Marijn, Eline 
en Ruben, waarvan de oudste het huis al verlaten heeft en suc
cesvol bezig is.
Het gezin woont nog steeds in Gouda. Ook hebben zij een zo
merhuis in Reeuwijk aan de plas met een sloep en een zeil
bootje, waar zij in de zomer vaak te vinden zijn. Jan tennist 
niet meer en is 5 jaar geleden begonnen met golf op IJsselwei
de, een waterrijke 9 holes par 3 baan in Gouda met een erg 
gezellig clubhuis. Na het behalen van zijn GVB hebben vrien
den hem overtuigd om bedrijfslid van de Rijswijkse te worden. 
Jan is nu drie en een half jaar lid (hcp.18,9) en is regelmatig 
op de bedrijfsmiddag, maar ook tijdens de ‘serieuze’ week
end wedstrijden, op de baan te vinden. Hij zou graag, zo mo
gelijk volgend jaar, in een competitieteam worden ingedeeld. 
Jan heeft het dus zeker naar zijn zin op de Rijswijkse maar 
ziet verlangend uit naar een intiemer en representatiever club
huis.” Jammer dat er niet voor de boerderij is gekozen”, is zijn 
commentaar, en dat vinden meer leden.

Margaret Rus & Maurice Brouwers
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PPim mag een slag doen waarbij hij zelf buiten het afslag
gebied staat. ( R111) De beschadigde bal mag vervangen 
worden (R 53) en Pim handelt juist door de bal te drop
pen en niet te plaatsen ( R 203c). Zijn tweede slag is in de 
rough en Pim mag zijn bal opnemen en droppen, omdat 
water in een divotgat als tijdelijk water wordt aangemerkt. 
( def tijdelijk water). Pim hoeft niet opnieuw te droppen 
nu zijn bal, in plaats van in de rough, op de fairway terecht 
is gekomen ( R 20 2c). Zijn derde slag komt klem te zit
ten. Pim krijgt geen strafslagen voor het raken van de vlag
genstok omdat hij van buiten de green speelt. ( 173 c) en 
hij mag inderrdaad de vlag voorzichtig wegnemen, zodat 
de bal in de hole valt. ( R 174) Hij maakt een 3! 

Oplossing
REGELPROBLEEM 5

Wedstrijduitslagen

Seniorencommissie

2009 Uitslagen Schrikkelwedstrijd 26 februari
Winnaars 18 holes:
Heren:
1. Rob Nout 41 punten
2. Aad van Dam 40 punten
3. Frits van Duijn 35 punten
Dames: 
1. Sandra Karagantcheff 37 punten
2. Liesbeth Hardon 36 punten
3. Bep van Essen 35 punten

Wij verwelkomen de nieuwe leden...

... en nemen afscheid van
De heer M. Arends
De heer K.J.P.M. Beerman
De heer B. Bennema
De heer D. Bennema
De heer C.P.A.M. Berger
De heer V. van Bergen
De heer N. van Bezooijen
De heer R Blomsma
De heer J.E. Bonjer
De heer J. Boogaerdt
De heer V.C.E. Bos
De heer B.S. Bos
Mevrouw E.C. BoursBruinenberg
De heer W. Brouwer
De heer R.J. Brugman
Mevrouw M. BrugmanTazelaar
De heer T. van den Burger
De heer D. van den Burger
De heer F.P. Cuijpers
De heer R. Doffegnies
De heer T. Drenth
Mevrouw B.C. van Duijn
De heer M. Fijan
De heer Th. E. Fleischer
De heer D.W. Froeling
De heer W. van Ganswijk
De heer F.L. Groenendijk
De heer M. van Haersma Buma
De heer D. Haring

De heer R. Hasselaar
De heer H.M.D. Hertzberger
De heer S. van den Heuvel
De heer W. Hogeweg
De heer A.A. Holst
Mevrouw W.A.J. HolstMaaskant
De heer F.M. van Hoogstraten
De heer M. Hoppe
De heer R.H.T. Huige
De heer H.F.F. Jansen
De heer D. Kaptein
Mevrouw B.S. Kessels
De heer T. Keukenbring
De heer M. Keukenbring
De heer B. de Kock
De heer W. Koning
De heer P.A. Korst
De heer M. Kossen
De heer H. Krayenhoff
De heer M. Kuijper
De heer A.J.H. Kuijt
De heer R.M. Kuppens
Mevrouw N. Kwee
De heer B.A. Lieffering
Mevrouw M.J. Lieffering
Mevrouw J.Y.I.J. Lopes de Leao Laguna
Mevrouw M.S. MaierMetzlar
De heer H. Maltha
De heer L. Masson

De heer M. McSorley
De heer J. van Melle
De heer W.J. Neerings
Mevrouw I.V. Nicastro
De heer J.F. Nijkamp
De heer P.B. van Nooten
De heer L. van Nues
Mevrouw N. van OostveenOosterhof
De heer T.F.M. Palazzi
De heer W.J.P. Pelle
De heer F. Peters
De heer R. van der Poel
De heer T.P. Posthuma
De heer S.B. Posthuma
De heer J.M. Rademakers
De heer J. Rademakers
De heer J.A. Renooij
De heer O. Repelaer van Driel
De heer M.J.A. van Rossum
De heer M. Ruoff
Mevrouw M.L. RusNumans
De heer C.H. Schermer
Mevrouw A.J. SchermerGroeneveld
De heer J.E.R.M. van Seggelen
Mevrouw M.J.A. SmitsSchiebroek
De heer R.H.M. Smits
De heer S. Song
Mevrouw R. Statemavan Ganswijk
De heer J.C. Steutel

De heer R.F. van Stoltz
De heer A.Q. van Swinderen
De heer R. Tan
De heer D. Toussaint
Mevrouw J. Toussaint
De heer R. Toussaint
De heer D. Trijzelaar
De heer J.G. Um
De heer E. van Veldhuyzen
De heer J. Verbiest
De heer B. Verveld
De heer M.J. Vlek
Mevrouw P.C. VlekTjong Ayong
De heer A.C. van der Vlis
De heer A.L. Voorhorst
De heer B.J.A. de Vos van Steenwijk
De heer L.Y. Wang
De heer P. Wegener
De heer F.R. Westerkamp
De heer H. van Wieren
De heer J.M. Wijnen Riems
De heer R.M.C. Wijnstekers
De heer A. Wijnstekers
De heer J.R.S. Wijnstekers
De heer C. Wijnnobel
De heer J. Wittenberg
De heer I. Yang
Mevrouw C. YangLee
De heer R. Zuiderwijk

De heer G.J. Al
De heer J. Bang
De heer A.G. Beelaerts van Blokland
De heer P.J. Besseling
De heer F.J. Bleeker
De heer J. de Blieck
De heer L.A. de Blieck
De heer J. Burks
Mevrouw L.A. CantersRoukens
De heer N.F.B. Diepeveen
Mevrouw G.P.M. van Dijkvan der 

Voort
De heer G.J. van Dijk
De heer M. Dimmendaal
De heer M.J.P. van Dooren
Mevrouw C Eskes

De heer A.G.G. Fazzi
De heer P.W. Gavin
Mevrouw B.A.M. Geburtig
De heer Y. Groen
Mevrouw M.L. den Hartog
Mevrouw C.M.H. Hartman
De heer Q. Heeseman
De heer R.D. de Herder
Mevrouw M. van Hogezand
De heer H.W. Holwerda
De heer E.G. Huising
Mevrouw L. HuisingVet
De heer R. Jongeleen
Mevrouw I.J. JoppeVerwer
De heer P. Kremer
De heer S.H. Lee

De heer K.W. Lee
Mevrouw M.C. Lips
De heer A.I.M. Lommerse
Mevrouw W.M. Lothvan der Meer
De heer Th. McInerney
Mevrouw A.P. Mol
De heer B. Moon
De heer K. Murtagh
De heer J. van Oosten
Mevrouw C.M. van OostenBartels
De heer M. Pannenborg
De heer W.O. Pannenborg
De heer M. Repko
De heer A.J. Rosendahl Huber
Mevrouw C.C.J. Rosendahl Hubervan 

Droogenbosch

Mevrouw A.W. van RuyvenLunsingh 
Scheurleer

De heer P.H.P.J. Scheerder
De heer J. Seisener
De heer M.F Smit
Mevrouw M.Th SmitDevilee
Mevrouw F. Stuiver
De heer B. Verloop
Mevrouw I VerzijlKok
Mevrouw R.A.M. Vissers
De heer R.S. Vissers
De heer H.P.C. Vogels
Mevrouw M. Vogel
De heer A.I. Vroeijenstijn
Mevrouw H.H.W.M. Vroeijenstijn
De heer L.M.P. van Zinnicq Bergmann
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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 070-390 19 61
R.A. Davis, penningmeester 070-335 09 41
J. Krul, vice-voorzitter 079-331 99 61
R.C. de Jong, lid 015-310 71 03
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: H.R.G.K. Hack 071-512 46 45
Businessclub commissie: M. Korrubel 0252-43 50 50
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
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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Haagweg 175
Postbus 1073
2280 CB  Rijswijk
telefoon: (070) 4138413
fax: (070) 4138456

Kerkweg 7
Postbus 84

2630 AB  Nootdorp
telefoon: (015) 3102010

fax: (015) 3100404

www.caminadanotarissen.nl

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



Pr W AlexAnder PromenAde 13 • 2284 dH rijsWijk • 070 3941842
www.van-uffelen-mode.nl


