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Redactioneel

Tunis in plaats van Orlando

De laatste GreenVliet van het jaar alweer… De laatste we-
ken merk je dat de herfst echt is ingezet. De klok hebben we 
ook al weer een uur teruggezet en het ergste is dat in okto-
ber ook de strandtenten naar de winterstalling zijn verhuisd. 
Kortom, de donkere dagen hebben hun intreden gedaan.

Dit jaar, door een andere werkomge-
ving, ben ik begin december gewoon 
thuis. Ik moet aan dat idee nog erg 
wennen. De afgelopen vier jaar ben 
ik voor mijn vorige werkgever telkens 
naar een beurs en symposium in Or-
lando, Florida (USA) geweest. Drie 
keer heb ik er een weekje aan vastge-
knoopt. Deels om wat van het land te 
zien, deels om van de heerlijke zon te 
genieten, maar vooral ook om te gol-

fen. Want dat kun je daar heerlijk. Getuigen daarvan zijn het 
verslag en de foto’s van leden van RGC die, omstreeks de-
zelfde tijd, daar vakantie hebben gevierd en er in de Green-
Vliet verslag van deden. Caroline, nogmaals bedankt!
Om het enigszins te compenseren heb ik nu een reis naar 
Tunesië geboekt in de kerst- en oud en nieuw periode. Ben 
daar nog nooit geweest en het land stond ook niet bovenaan 
mijn lijstje. Maar, eerlijk is eerlijk, het was een aantrekkelij-
ke aanbieding, van alle gemakken voorzien en ook nog eens 
vier keer golfen. Prima alternatief in plaats van het uitstapje 
naar Florida, hoop ik.
Volgend jaar vindt de opening van het nieuwe clubgebouw 
plaats. Het gerucht gaat dat dit al in juni het geval kan zijn. 
Een prima vooruitzicht, niet alleen voor de leden en be-
drijfsleden, maar ook voor alle medewerkers van de BV. Ook 
de oefenmogelijkheden, meer specifi ek de driving range, ne-
men toe. En zoals ik het nu inschat wordt deze nog iets lan-
ger dan de oude. Kunnen we weer naar hartenlust te keer 
gaan met onze ‘houten’ en drivers. Ben ook erg benieuwd 
wat er verder nog aan oefenmogelijkheden bijkomt en vooral 
hoe het eruit ziet in het ‘echie’. Van het trainen op het put-
ten van de bal komt nu weinig terecht. Maar gelukkig kan ik 
met mijn Pro, Justin, nog wel even vooruit. Er valt nog ge-
noeg te leren en te verbeteren. In de komende winter zult 
u mij dan ook regelmatig aan het lessen zien bij Justin. En, 
om dan toch even terug te kijken, ik heb er behoorlijk baat 
bij. Lastig is het wel dat je als lid van een vereniging zo wei-
nig met je buitenlandse kaarten kunt. Zelfs als je denkt dat 
je aan alle voorwaarden voldaan hebt… Voor mij zelf speel 
ik nu met handicap 23,9. Eindelijk heb ik de magische bar-
rière, althans dat zegt men, van 25 doorbroken. Komend jaar 
sluit ik verder vrede met de Rijswijkse 18 holes, dat is mijn 
voornemen!

Tot slot nog dit. Met ingang van het nieuwe jaar neemt 
Maurice Brouwers het stokje als voorzitter van de redactie-
commissie van mij over. Maurice kent de weg en is als pro-
fessioneel communicatieadviseur een hele goede opvolger. 
Op deze plaats wil ik de redactieleden hartelijk danken voor 
hun bijdragen de afgelopen drie jaar. Het was hartstikke leuk 
om samen met jullie het blad samen te stellen. Maurice 
wens ik evenveel plezier toe als de nieuwe voorzitter van de 
redactie. Heel veel succes!
Rest mij alleen nog om alle scribenten die gevraagd en onge-
vraagd voor schitterende kopij en nog mooiere foto’s hebben 
gezorgd hartelijk te bedanken. De GreenVliet is een mooi 
blad en een echt visitekaartje voor de Rijswijkse!

Ben Teunissen
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Van het bestuur4

Zoals een ieder kan zien, verloopt de bouw van het nieuwe 
clubhuis voortvarend. Elke week worden de contouren er-
van beter zichtbaar. Nu maar hopen op weinig regen- en 
vorstverlet zodat wij midden volgend jaar over de nieuwe 
accommodatie kunnen beschikken. 

Wat de kwaliteit van de baan betreft is daar al gedurende 
het hele jaar, terecht, veel positief commentaar over hoor-
baar. Dat is dus een groot compliment voor de Baancom-
missie, medewerkers van onze eigen BV en van De Ridder 
die in goede samenwerking de baan onderhouden. Inmid-
dels zijn ook weer een aantal grotere baanwerkzaamheden 
gestart. De holes 3 en 4 worden van een nieuwe tee voor-
zien en ook de bunkers worden de komende tijd aangepakt 
en op een aantal plaatsen aangepast om ze meer in het 
spel te brengen. Hier en daar zullen ook wat waterpartijen 
worden vergroot zoals bij hole 8 en hole 15. Het streven is 
om dit alles bij de start van het nieuwe wedstrijdseizoen zo-
veel mogelijk gereed te hebben. 

Het wedstrijdseizoen 2009 is eind oktober jl. op waardige 
afgesloten met een druk bezochte Sluitingswedstrijd. De 
wedstrijdcommissie onder leiding van Caroline van der 
Sluys heeft ook het afgelopen jaar weer veel werk verzet en 
voor de leden een aantrekkelijk wedstrijdprogramma we-
ten te realiseren. Voor Caroline was dit het laatste jaar als 
voorzitter van de wedstrijdcommissie, Jaap Vermeer zal per 
1 januari a.s. de hamer overnemen. Vanaf deze plaats dan-
ken wij Caroline voor haar grote bijdrage aan ons cluble-
ven en wensen Jaap veel succes in zijn nieuwe rol. 

Is het wedstrijdseizoen nog maar net achter de rug, de 
voorbereiding op de competitie dient zich al weer volop 
aan. Zonder de andere teams tekort te willen doen, gaat 
de aandacht daarbij toch vooral uit naar Heren 1 dat vol-
gend jaar in de Hoofdklasse actief zal zijn. Als club wil-
len wij er alles wat redelijkerwijs mogelijk is aan doen om 
hen daar goed voor de dag te laten komen. Wat de training 
van Heren 1 betreft, moet er wel wat geïmproviseerd wor-
den omdat de beschikbaarheid Phil Allen anders is dan in 
voorgaande jaren. Phil is en langdurig geblesseerd en ver-
trekt per 1 januari a.s. naar de Wouwse Plantage. Vanaf 
deze plaats danken wij Phil voor zijn sportieve contributie 
aan de RGC gedurende vele jaren en wensen wij hem een 
spoedig volledig herstel en veel succes op zijn nieuwe club 
toe.

Het vertrek van Phil Allen is een extra stimulans om het 
concept van de RGC Golf Academy, zoals dat in het nieu-
we clubhuis gestalte moet krijgen, snel uit te werken en 

te implementeren. Het Bestuur is daartoe momenteel in 
overleg met de pro’s. Het doel is dat voor elk niveau club-
speler een goede, op moderne leest geschoeide, lesvoor-
ziening beschikbaar is. Daarnaast gaat daarvan naar ver-
wachting een aantrekkende werking uit op kandidaat-leden 
hetgeen in een tijd van sterk krimpende wachtlijsten van 
steeds groter belang wordt. 

Qua bedrijfsvoering mag niet onvermeld blijven dat wij 
in 2009 de organisatie van de B.V. hebben doorgelicht en 
voor het eerst goed hebben beschreven. Daarnaast is recent 
een tweetal maatregelen getroffen om het management 
van de RGC te versterken. Bob Knaap is per 1 november 
jl. aangesteld als Manager a.i. van de B.V. Per gelijke da-
tum is Fred Boes begonnen als Interim-manager Horeca. 
Fred zal ook meedenken over de invulling van de horeca 
in het nieuwe clubhuis waarbij het streven erop gericht is 
tot uitbesteding ervan over te gaan. In het eerste kwartaal 
van 2010 zullen daarover defi nitieve besluiten genomen 
worden. 

Wat betreft de ruimtelijke ontwikkelingen in Haaglanden 
die voor onze club potentieel bedreigend zijn en waarop 
wij in de vorige GreenVliet uitgebreid zijn ingegaan, is er 
een lichtpuntje te melden. De Haagse plannen voor de 
bouw van zesduizend woningen en een bedrijventerrein 
langs de Vlietzone stuiten namelijk op weerstand bij de 
provincie Zuid-Holland. In de concept Provinciale Struc-
tuurvisie, een beleidsdocument voor de ruimtelijke orde-
ning in de komende tien jaar, zijn belangrijke passages 
over de bebouwing van de zone langs de Vliet geschrapt. 
De Structuurvisie moet nog door Provinciale Staten wor-
den vastgesteld maar dit is zeker een positieve ontwikkeling 
te noemen. Een zwaluw maakt echter nog geen zomer en 
het blijft daarom zaak dit dossier goed te volgen. In dit ver-
band heeft er onlangs ook een gezamenlijke beleidssessie 
met het bestuur van Leeuwenbergh plaatsgevonden waar-
bij zij ons uitgebreid hebben geïnformeerd over hun erva-
ringen met de diverse overheden.

Tot slot, sinds kort is er weer een zwanenechtpaar neerge-
streken op de Rijswijkse. Hoewel er aan deze diersoort van-
uit een golfclub bezien wellicht ook nadelen kleven, zijn 
wij toch geneigd dit als een goed teken te beschouwen. Im-
mers, de zwaan prijkt prominent in ons logo en het paar 
staat hopelijk symbool voor een blijvende afwezigheid van 
de Canadese ganzen wier vertrek door niemand betreurd 
zal worden. 

Het bestuur
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Van de horeca
Na een succesvol zomerseizoen gaan we 
weer richting het koude en natte weer. 
Hoewel oktober ons nog een heerlijke na-
zomer heeft gegeven met aangename tem-
peraturen. Na een korte maar leuke pe-
riode hebben we helaas afscheid moeten 
nemen van een fi jne collega, Peter Groos. 
Helaas kon hij bij ons niet zijn draai vin-
den, en heeft hij van ons afscheid geno-
men, jammer maar helaas. 

Zoals u waarschijnlijk al op de website 
hebt gezien, zijn de openingstijden van 

ons clubhuis aangepast voor de winter. 
Maandag, vrijdag zaterdag en zondag van 
9.00 tot 18.00 uur en dinsdag woensdag en 
donderdag van 9.00 tot 21.00 uur. Uiter-
aard zijn we bij bijzondere gelegenheden 
langer open. Wel vragen we u bij vergade-
ringen zoveel mogelijk rekening te hou-
den met onze openingstijden.

Verder hopen wij u ook in deze koude da-
gen in het clubhuis te mogen ontvangen.

Het horeca team

Respect
EEen prettige balans in de menselijke verhoudin-

gen bestaat onder meer door het tonen van res-
pect voor elkaar. Ook binnen een relatief kleine 
gemeenschap als de Rijswijkse Golfclub is res-
pect de basis om plezierig met elkaar om te gaan. 
Dat geldt voor de omgang tussen leden onder-
ling, tussen leden en personeel en tussen leden 
en vrijwilligers. Willen we niet allemaal zelf ook 
respectvol behandeld worden?

Gelukkig gaat het overgrote deel van de leden 
op een plezierige manier om met de eerder ge-
noemden, maar helaas horen wij wel eens van 
gedrag dat niet respectvol genoemd kan worden. 
Neem het in gevaar brengen van personeel werk-
zaam in de baan, dat zich niet snel genoeg naar 
de zin uit de voeten maakt wanneer een fl ight 
nadert. Baanpersoneel heeft ALTIJD voorrang en 
mag NOOIT in gevaar worden gebracht. Of het 
op onplezierige wijze bejegenen van onze cad-
diemasters tijdens de uitvoering van hun werk-
zaamheden. Toon waardering voor zowel de 
activiteiten van het baanpersoneel als van de cad-

diemasters. Zij maken het mogelijk dat wij ons 
rondje op de (goed onderhouden) baan kunnen 
blijven lopen.

Respect voor elkaar houdt ook in dat wij, maar 
ook onze gasten en overige bezoekers, de op 
onze baan geldende kledingvoorschriften dienen 
te respecteren. Is er twijfel? In de kleedkamers 
hangt een affi che, waarop duidelijk te zien is wat 
met kledingvoorschriften wordt bedoeld. Iemand 
die zich er niet aan houdt, kan er door onze cad-
diemasters op attent gemaakt worden. Dat be-
hoort tot hun taken en zij hebben de bevoegd-
heid daartoe.

Waarom dit stukje? We investeren in het nieu-
we clubhuis, in onze prachtige baan en we spe-
len op een hoog niveau. Onze tijd, besteed in en 
rond de baan, zal nog aangenamer worden als 
bij zo een kwaliteitsomgeving respect voor elkaar 
een vanzelfsprekendheid is.

Het bestuur
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Verslag Golfweek 2009

In de vorige Greenvliet gaf de foto-impressie de 
sfeer weer tijdens de golfweek; waarover nu een 
uitgebreider verslag.

Het “nieuwe” Golfweekcomité , herkenbaar aan de 
blauwe shirts met gele GOLFWEEK-opdruk, werkte 
hard voor en achter de schermen om de deelnemers 
aan de wedstrijd(en) te voorzien van de scorekaar-
ten en (gesponsorde) golfattributen, en van een snelle 
prijsuitreiking na de wedstrijd; te lang wachten was ta-
boe. Iedereen, die had ingeschreven voor é é n of meer 
wedstrijd(en) kon meedoen. Over zes wedstrijden ver-
deeld waren dat 576 leden en 102 gasten .

Het thema van de Golfweek was “het nieuwe club-
huis”, afgebeeld op het etiket van de wijnfl es en de 
prijzenenvelop.

Regelmatig waren leden van het comité in de baan om 
waar nodig een goed verloop/doorloop van de wedstrijd 
te bevorderen, maar ook om leuke “plaatjes” te schie-

ten, die na de wedstrijd via de beamer op scherm wer-
den geprojecteerd in het clubhuis. Hiermee kreeg men 
een overzicht met welke inzet werd gespeeld en ge-
scoord. Tijdens de AM AM zorgde Rob Nout voor de 
verrassing van de golfweek; hij sloeg een hole-in-one 
op hole 12. Dat werd beklonken met een “borrel”.

De weergoden waren ons overwegend goed gezind, op 
een enkele stortbui na, meestal van korte duur, maar 
je werd wel nat. De zon deed daarna haar uiterste best 
om het golfhumeur weer op te vijzelen en het natte 
pak weer te drogen. 

De wedstrijden, ook gezien de spelvormen, kunnen veel 
tijd in beslag nemen. Speel je mee, dan is dat voor ie-
dere speler een gegeven. Maak er met je fl ight iets gezel-
ligs van en je bent op “hole 19” voor je er erg in hebt. 

Elke wedstrijd had zijn prijs, Glaswerk voor de 
Kraeyen burghbeker, Dinerbonnen voor de Ladies 
Friendship- en GreenVliettrofee, Irisbonnen voor de 
Hazencup, Bongobonnen voor de Ganzentrofee en 
Golfshopbonnen voor de AM AM. We hopen dat de 
prijswinnaars met hun prijzen aan een prettige en ge-
zellige golfweek terugdenken. Op dinsdag- en donder-
dagavond droeg Uwe vd Laan tijdens de diners met 
zijn live-muziek bij aan de vrolijke noot.
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Golfweek, de GreenVliet trofee
De tweede prijs bij de wedstrijd
voor de GreenVliet trofee 2009 
werd gewonnen door Johnny 
Rameswar en Jos Niemans. 
Het had de eerste kunnen zijn, 
in Golfers Latijn gesproken 
dan, want als... de birdie putt 
op hole 8 gevallen was dan... 
Maar de tweede prijs was ze-
ker niet mis, een restaurantbon 
voor het Grieks specialiteiten 
Restaurant CORFU, waar we 
heerlijk Grieks hebben gege-

ten. Toeval of niet, de heer M. Avdatek eigenaar/directeur van 
CORFU die de prijs gesponsord heeft sprak ons aan. Hij liep 
zijn gasten langs met de bekende vraag: “ Is de maaltijd naar 
wens geweest ?” En aan hem konden we vertellen dat als er 
iets te zeggen was dan was dat: “Lekker 
gegeten, maar er wordt wat te ruim ge-
serveerd”. Wij zijn eerlijk gezegd meer 
dan voldaan vertrokken. Met dank aan 
de sponsor. 

Jos Niemans

Dank aan allen die meehielpen aan deze golfweek 

-  de horeca, veelvuldig met de kar in de baan om de 
spelers van hun natje en droogje te voorzien en ie-
dere avond de deelnemers en belangstellenden het 
diner, dagschotel of bor-
relhap te serveren

-  de caddiemasters, het 
baanpersoneel, de dames 
die de bloemen verzorg-
den en de commissies, die 
hand- en spandiensten 
verleenden

Last but not least de sponsors:
-  Intermepha de lunch Hazencup en een deel van de 

wijnen
-  Koolschijn Bouwbedrijf golfballen Ladies Friend-

shiptrofee
-  Hallo Management paraplu’s Greenvliet trofee
-  Restaurants Van der Dussen, Suzuran, Poentjak en 

Corfu dinerbonnen Ladies Friendship- en Greenvliet 
trofee

-  Evenementencommissie voor de champagne voor 
de neary’s

De uitslagen van de wedstrijden zijn uitgebreid op het 
mededelingenbord en de website vermeld; hieronder 
volgen de bekerwinnaars: 

Kraeyenburghbeker Roy vd Berg en René  de Goey
132 deelnemers 46 punten

Hazencup Floris en Peter Arkesteijn
128 deelnemers 62 punten

Ladies Friendship trofee Loes van Doorn en Peter Rogaar
128 deelnemers 48 punten

Greenvliet trofee Monique Cupido en Ruud de Jong
134 deelnemers  41 punten

AM AM Jaap Vermeer, Tanja van Welie,
 Fred Boes en Wim van der Valk
54 deelnemers 131 netto

Beste “Pro” netto Ramon Maduro 67 netto
Beste “Pro” bruto Johnny Rameswar 78 bruto
 
Ganzentrofee Bert van Schie en Han Lim (gast)
124 deelnemers  46 punten

Dit was de golfweek 2009. 

Arthur Bartels, Helma Baars, Sandra Karagantcheff, In-
eke Vincent en Diana Looms van het Golfweekcomité  
zijn alweer bezig met plannen voor de golfweek 2010, 
die dan staat gepland van 21 t/m 28 augustus. In de 
eerste Greenvliet van 2010 hoort u meer van ons.
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De Bridgetafel
Vrijdag 16 oktober was de eerste bridge drive van dit 
seizoen, er waren 20 paren aanwezig. Er werd in wil-
lekeurige samenstelling gespeeld in twee groepen van 
20 paren. 

De uitslag is:
Groep A
1 Frans -Anita Franse 73,96%
2 Janneke Hes - Henny Mensink 60,42%
3-4 Joke van t Veen - Fem Wiener 53,13%
3-4 Ed - Marja Zuijderveldt 53,13%
5 Aad - Leny de Jonge 47,92%
6-7 Wil van Heek - Margreet Warntjes 46,88%
6-7 Dik Morks - Sjef van Ooyen 46,88%
8 Boudewijn- Ria Lamoen 42,71%
9 Aina Rohlfs - Bea van Adelberg 38,02%
10 Jaap van Rijn - Marianne Bartels 36,98%

Groep B
1 Ria van der Linden - Jan van den Ende 67,19%
2 Aart- Nia Aleman 57,29%
3 Gerrit van t Veen - Jason van Beurden 53,65%
4 Henri van Adelberg - Ernst Rohlfs 53,13%
5 Erica Loth - Rob Nout 49,48%
6 Arthur Bartels - Ton van Delden 48,44%
7 Jan - Ton Hiddes 47,92%
8 Katharina van Rijn - Doke van Haaster 47,40%
9 Basel - Nel Koolschijn 41,67%
10 Ineke Hazewinkel - Fila Logeman 33,85%

De paren 1- 5 en 10 van beide groepen werden verrast 
met 2 flessen wijn. Het was jammer dat een eerder in-
gezonden bridge bericht niet in het clubblad was op-
genomen. Daarom nu nog de datums van de volgen-
de bridge avonden in dit seizoen: 20 november, 18 
december, 15 januari, 19 februari, en 19 maart.

Gerrit van ‘t Veen

‘Oud’ krijgt tweede  
leven in Kenia
Helen Reid, headpro op Delfland, ontmoette in het voorjaar 
in Frankrijk de Keniaanse professional Rosa die in haar land 
belangeloos golflessen geeft aan kansarme kinderen. Het ont-
breekt haar echter aan materiaal. Geld is niet datgene wat no-
dig is omdat de corruptie hoogtij viert in Kenia. Wat Rosa wel 
zou kunnen gebruiken is golfmateriaal dat we niet meer ge-
bruiken of over hebben. U kunt daarbij denken aan overtol-
lige of oude golfclubs, gebruikte tassen, oude golfschoenen en 
golfkleding, oude golfballen etc.

De Golfacademy op Delfland zamelt deze spullen in en ver-
scheept ze vervolgens naar Kenia waar ze een nuttig nieuw le-
ven krijgen. Als u dus golfspullen over hebt, lever ze in op Delf-
land. De caddiemaster wijst u graag de weg naar Helen Reid en 
haar collega-pro’s.

Verslag Damescommissie juli en 
augustus 2009

Door een onbegrijpelijk e-mailtechnisch ‘misverstand’ is dit ver-
slag niet in de vorige GreenVliet geplaatst. Daarom alsnog:
Het bleef maar zomeren in Nederland en de rest van Europa. 
We hadden daar in het geheel geen bezwaar tegen en de dames 
kwamen dan ook in groten getale naar de damesochtenden. 
Het was jammer dat onze eerste wedstrijd in juli, de Vossen-
jacht, door onweer en veel wind geteisterd werd  waardoor de 
vossen en de eerste flights druipend uit de baan getoeterd zijn. 
De dames die reeds hun inschrijfgeld voldaan hadden, hebben 
dat niet terug gevraagd maar aan de Stichting Handicart ge-
schonken, die er zeer blij mee was. Gelukkig waren de vossen 
niet uit het veld geslagen en hebben ze de wedstrijd op 11 au-
gustus toch nog gespeeld. De Bekerwedstrijd no. 3 stond mede 
in het teken van de Stichting Handicart. De uitgestelde wed-
strijd Midzomertrofee en ’t Swaentje werd op 21 juli gespeeld 
gevolgd door de Ton Goedman Vriendschapstrofee op 28 juli. 
De aardbeien met slagroom gingen er goed in gevolgd door de 
maandelijkse prijsuitreiking. Op de eerste dinsdag in augustus 
vond de Lepeltjeswedstrijd plaats. De week daarna de uitgestel-
de Vossenjacht No.2 en op 18 augustus de 4e Bekerwedstrijd. 
De uitslag van de  laatste  wedstrijd in augustus houdt u nog te-
goed. We hopen dat de  nazomer ons vele mooie en droge dins-
dagen zal geven waar nog van genoten kan worden.

De Damescommissie
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Evenementencommissie

En toen was die mooie zomer weer voorbij, 
er kwam bijna geen einde aan. Gerard Cox 
wist het te verwoorden. 

En wat was het een mooie zomer, uitnodigend voor 
elke golfl iefhebber om de handicap te verbeteren 
of om voor je plezier op die mooie dag een bal te 
slaan.
Nu naar buiten kijkend, zie ik het blad aan de 
boom verkleuren naar de herfsttooi om daarna in 
zovelen getale op de grond te dwarrelen, dat die 
golfspeler met moeite die prachtig geslagen drive te-
rugvindt. Dat is golfspelen in een ander jaargetijde.

Misschien bent ú  het al vergeten, die zomerwed-
strijd in augustus, maar u hebt van ons het verslag 
en de uitslagen nog tegoed. Deze wedstrijd was sa-
men met de Wedstrijdcommissie georganiseerd en 
68 deelnemers deden eraan mee.
Zoals de naam van de wedstrijd aangeeft, het was 
zomer en onder de meest gunstige omstandigheden 
gingen de echt- en gelegenheidsparen de baan in 
voor de greensome strokeplay. De baan was in per-
fecte conditie, want de scores waren super.
De longest drives en leary’s zorgden door onduide-
lijkheid voor veel verwarring, maar daar zijn we re-
delijk goed uitgekomen, gezien de uitslagen hieron-
der. De dames longest drive is de “mist” ingegaan 
en niet uitgereikt. De EC had de prijzen beschik-
baar gesteld. Het mooie zomerweer nodigde uit 
deze op het terras uit te reiken onder het genot van 
een drankje en een hapje.

De winnaars waren 
1e prijs Eddy en Christien Jonkers Both met 66 
punten netto voor de beeldjes
2e prijs Hanneke Janssen en Ria Vriesen met 68 
punten netto voor de horecabonnen
3e prijs Henk en Johnny Rameswar met 69 punten 
netto voor de handdoekjes

De stimulansprijs, een fl es wijn, mochten Hanneke 
Arnoldus en Jan Cusell in ontvangst nemen

Longest drive heren  0-18  Sacha Karagantcheff voor 
de schoenentas

Leary paren 0-24  Jack Baldewsingh en 
Henk Fortuin 

Leary paren 25-50  Tineke Lips en Huub 
Kouwenhoven, zij gingen 
allen met een fl es cham-
pagne naar huis

Leary boven 50  Joke de Mos en Frans-
Eric Terpstra

Op hole 9 had de wedstrijdcommissie de ABN-
neary uitgezet, die door Erik Sikkes is gewonnen.

Na de prijsuitreiking werd de dag afgesloten met 
een barbecue en kon iedereen nog nagenieten van 
een heerlijke zomerse avond. 

Namens de EC
Diana Looms

Van de Evenementencommissie

Kerstwedstrijd zaterdag 12 december

Hebt u daarvoor al ingeschreven? Dat kan nog t/m woensdag 9 december via het in-
schrijfformulier in het wedstrijdboek op de bekende plek in het clubhuis. Aansluitend is er 
een aangeklede borrel. Ook zij, die niet meespelen, maar wel willen borrelen kunnen op de 
aparte lijst inschrijven. De kosten bedragen  5,00 per persoon. 
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OOp de laatste donderdag in oktober klonk 
om even voor tien uur hoorngeschal op de 
Rijswijkse en 54 van slagwapens voorziene 
deelnemers trokken, al dan niet gemotori-
seerd, ten strijde om ca. vier uur later enigs-
zins vermoeid maar zeer voldaan terug te ke-
ren naar het basiskamp. 
 
Het betrof hier de jaarlijkse door de seniorencom-
missie georganiseerde ‘Pestgolf’ wedstrijd. Een 
(strokeplay) wedstrijd waarbij naast de gangbare 
problemen die de baan voor spelers oplevert extra 
strafkaarten c.q. –slagen kunnen worden ‘verdiend’ 
door een bunkerbal, een waterbal of ander ongerief.
Een bijkomend effect hiervan is dat, indien iemand 
een strafkaart heeft ontvangen, hij/zij die graag weer 
wil doorsluizen naar een fl ightgenoot in de hoop 
dat deze diezelfde fout maakt. Misschien niet in lijn 
met de geest van het edele golfspel maar wel (leed)
vermakelijk en sfeerverhogend. 
Als schrale troost voor de ‘slachtoffers’ was de wed-
strijd niet-qualifying.
 
In tegenstelling tot het voorgaande jaar, toen de 
wedstrijd een uur uitgesteld moest worden vanwege 
nachtvorst, zorgde op deze donderdag de bewolking 
voor een warme en luchtige deken waardoor menig 
kledingstuk al spelende werd uitgetrokken, dit na-
tuurlijk onder handhaving van de in de baan gelden-
de kledingvoorschriften. En dat alles op 29 oktober !!
 

Na afl oop van de wedstrijd werden de deelnemers 
door de seniorencommissie getrakteerd op een, 
door René en zijn crew, perfect verzorgde high tea. 
In een gezellige ambiance wisselden de spelers hun 
heldendaden maar ook hun in de baan opgelopen 
frustraties naar hartenlust uit.
 
Ineke Vincent won de eerste prijs. Ondanks (maar 
waarschijnlijk ook dankzij) haar single handicap 
wist zij 68 netto strokes te scoren. Helaas voor haar 
werden daar 3 slagen bijgeteld vanwege een opgelo-
pen strafkaartje (hoe leuk kan pestgolf zijn?). Haar 
eerste plaats kwam hierdoor echter niet in gevaar. 
De totaalscore van 71 slagen werd geëvenaard door 
Frits Verloove en Kees Meewisse, die resp. de twee-
de en derde prijs in ontvangst konden nemen. Een 
cadeaubon en natuurlijk een glunderende ‘alleen-
met-winnaars-foto’ viel hen allen ten deel.
 
Tot slot speelde de voorzitter van de seniorencom-
missie de winnaars van enkele voorgaande instuif-
wedstrijden wat balletjes toe. De naam Jan van der 
Valk viel meerdere malen. Vandaar dat hij de eer-
der genoemde winnaars op de foto fl ankeert.
 
Een sfeervolle en smakelijke afsluiting van een zon-
nig en geslaagd zomerseizoen.
 
De seniorencommissie

Seniorencommissie

Pestgolf, een leuke wedstrijd
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Als u dit stukje leest zit het seizoen 
van de dames er alweer op... Op 
13 oktober hebben we het seizoen 
afgesloten met de Esdoorntrofee, 
die gewonnen werd door Doke, In-
grid, Hanneke en Margreet, met 
een hele goede score van 139. De 
beste nettoscore was voor Liesbeth 
met 73! Hierna was er een heer-
lijke lunch die zoals elke maand 
weer voortreffelijk smaakte. Dit keer 
hadden we als extraatje een heer-
lijk warm pasteitje en een goed glas 
witte wijn. Samen met een heerlij-
ke salade, broodjes, waldkornbrood 
met oude en jonge kaas, rosbief en 
lekkere zalm werd het wedstrijd-
seizoen goed afgesloten. Ook wer-
den de prijzen van de afgelopen 
wedstrijden uitgereikt, alsmede de 
overallprijzen en ook het birdieklas-
sement werd bekendgemaakt. De 
BirdieQueen van dit jaar is Cea ge-
worden met maar liefs 9 birdie’s, ge-
feliciteerd! De meeste birdie’s wer-
den gemaakt op hole 9 (27x), verder 
op hole 3 (13x) en hole 12 (12x). 
Op hole 7, hole11 en hole14 wer-
den geen birdie’s gemaakt. Verder 
werden er relatief weinig birdie’s ge-
maakt op hole 2, 6, 8, 10, 16 en 17.
Cea deed nog meer goede zaken 
want ook de overallprijs van de le-
peltjes werd door haar gewonnen, 

moet zeker een goede opsteker 
voor haar zijn...! De andere “groot-
verdiener” was Doke die, zo als ze 
zelf zegt, nu weer wat golfl essen 
kan boeken, om volgend jaar weer 
te kunnen vlammen!
De overallprijs van de vossenjacht 
ging naar Ria van Seggelen, leuk 
dat een nieuwe naam de prijs krijgt, 
en Dymphie ging er met de overall-
prijs van de bekerwedstrijd vandoor.
Nog vermeldenswaard is dat wij 
blij zijn dat Tineke de 3de plaats 
behaalde met een lepeltjeswed-
strijd….geweldig!
Voor de overige uitslagen moet u 
even elders in het blad kijken, er 
staan verrassende uitslagen bij zo-
als de 40 punten van Greta op 8 
sept gehaald, evenals de 40 pun-
ten van Ineke ( nu ook singlehan-
dicap!) na de bekerwedstrijd op 6 
okt, super!
Rest mij nog te vertellen dat we het 
hele seizoen prachtig weer heb-
ben gehad (dat hadden we vast ver-
diend) en dat we nu verder gaan 
met de runnerscore, weer een leu-
ke uitdaging om in de herfst/winter 
toch te blijven golfen. Wij hopen 
dan ook op een niet te natte herfst 
en een goede winter zodat alle da-
mes weer enthousiast kunnen blij-
ven golfen.

Damescommissie



Herencommissie

De zomer is al voorbij...
Vriendendag, Surprise wedstrijd, Hagenezenbekker, 
Herfstrofee en Maandbeker vliegen als een schaduw 
heen. Bij het schrijven van deze laatste bijdrage van dit 
jaar, merk je hoe kort een jaar kan zijn.

Immers, alle grote evenementen van dit golfseizoen zijn 
achter de rug. Ook alle hoogtepunten uit het programma 
van de Herencommissie zijn verleden tijd. En het is alsof we 
nog pas gisteren om de Lentetrofee speelden.

Vriendendag
De jaarlijkse Vriendendag werd gespeeld op 8-7-
2009. Een RGC-lid nodigt dan een vriend van 
“buiten” uit. Het was een mooie golfdag (on-
danks het weerbericht van het KNMI), waarbij een 
Four-ball better-ball werd gespeeld, uiteraard in 
het plezierige gezelschap van veel goede vrienden. 
Er waren in totaal 78 deelnemers.

De Neary op hole 12 ging naar Olaf Bout (< 25cm)

De Longest ging naar Rob Roelvink (±326m.*) 
*Er was die dag een sterke wind en met een air-shot kwam je al gauw 

op 100m. 

De overige uitslagen:

De 5e prijs was gewonnen door Jan van der Valk 
met zijn vriend Jan van der Valk .( 34 Stb.) 

4e prijs was voor Jan Samwel met zijn vriend 
M. Zuiderwijk. (35 Stb.)

3e prijs was voor Jan van Spellen met zijn vriend 
M. de Rooy. (35 Stb.)  

2e prijs was voor Gerrit Broos met zijn vriend 
(neef ) M. Bross. (37 Stb.)  

1e prijs was voor Rob Roelvink met zijn vriend 
M. de Brabander. (41Stb.) 

Na afl oop hebben we genoten van een door de 
Golf-Inn goed verzorgd lunchbuffet.

Surprise wedstrijd
Voor de commissie was de aangenaamste surprise van 
de op 29 juli jl. gehouden Surprisewedstrijd dat alles nog 
redelijk vlot verliep. Tijdens de voorbereiding van deze wed-
strijd leek het allemaal tamelijk eenvoudig: een kaart van 
de baan van Concordia te Delft gebruiken voor onze baan. 
Hierbij werd medewerking verleend door John Smith, 
lid van onze Herencommissie en o.a. ook Voorzitter van 
Concordia. Met belangenverstrengeling namen we het die 
dag niet zo nauw.

De winnaars waren: 
1e prijs was voor Jan van der Ende (34 Stb.) 

2e prijs was voor Paul van Zijl (30 Stb.) 

3e prijs was voor Dick Heppener (29 Stb.)  

4e prijs was voor Rob Nout (29 Stb.)

5e prijs was voor Wim Prins (28 Stb.) 

6e prijs was voor Carel Weber(28 Stb.) 

De prijzen waren verpakt in 6 schoenendozen en elke win-
naar mocht een doos uitzoeken, zonder te weten wat er in 
die doos zat.
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Winterprogramma
Het winterprogramma gaat van start op 28 
oktober. De Winter Matchplay Competitie en 
de Stablefordwedstrijden voor de Runnerscore 
dienden zich weer aan. Aan het eind van het 
winterseizoen zal voor beide een eindklassement 
worden opgemaakt. 



Deze jaarlijkse uitwisselingswedstrijd met Oude Maas 
werd deze keer op Rijswijk gespeeld. 
Dit jaar werd het niet een waterballetbeker, de weers-
omstandigheden waren fantastisch, zoals dat behoord 
te zijn, wanneer je gasten ontvangt. 
Door de super wedstrijdleiding (Jan van der Valk en 
Hans van der Velden) was de sfeer ook uitstekend. Er 
hadden in totaal 26 spelers van RGC ingeschreven.
Door de vakanties kwamen er slechts 13 leden van 
Oude Maas, hierdoor moesten 13 van onze eigen spe-
lers afvallen. Deze deden “buiten mededinging” mee.
Zeven fl ights streden om de prijzen:

Neary: Jan van der Valk

Longest drive: Ron Renooij
Beste team:  Dick Heppener met Wim Prins t.w.  

40 stableford pnt.
Runner up Cup:  “De Oude Maas” uit Rhoon met 224 

stable ford punten

Algemeen Winnaar (wie anders):
“DE Rijswijkse Golfclub” met 232 stableford punten.
 
Evenals vorig jaar hebben wij alles gewonnen wat er te 
winnen viel. Het eten was uitstekend verzorgd en ieder-
een was enthousiast. 
Bij velen viel te beluisteren dat het volgende jaar zeker 
voor herhaling vatbaar is.

Hagenezenbeker
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Herfsttrofee
Het plezierige vooruitzicht van de Herfsttrofee geeft gelijk-
tijdig een wat melancholieke stemming, die het herfstsei-
zoen nu eenmaal met zich meebrengt.
Desondanks blijft deze wedstrijd een klassieker. En ook 
op de wedstrijddag was er de sfeer van een klassieker en 
waren droefgeestige gevoelens ver te zoeken. De ontvangst 
en de afsluiting waren royaal, mooie prijzen voor de win-
naars en voor allen een smakelijke lunch. Wat kan je nog 
meer verlangen.

De uitslagen:

Neary (hole5)  Jan van der Valk
Longest drive (hole 11)  Aart Aleman

18-holes Bruto/netto
1e John Rameswar 76/68
2e John Smith 89/70
3e Aad van Dam 104/71
4e Martin van Dorp 94/71
5e Dick Spaargaren 85/73

Samenstelling Herencommissie

Michiel Maurenbrecher moest zich om gezondheidsre-
denen terugtrekken. Via deze weg willen wij hem bedan-
ken voor zijn jaren lange inzet. Wim Prins neemt sinds 
medio oktober zijn plaats in.

Antwoord op een vraag die niet gesteld was:
Wat zijn de golfregels in de leger? 
(van toepassing in het bijzonder voor het competitieteam “Rijs-
wijkse Senioren1”)

1. Conceded Putts:
With immediate effect all putts will be conceded as 
follows:
one-star general, one foot and less;
two-star general, two feet or less;
three star general, three feet; 
four-star general, putt to be conceded after the Tee-Off. 

2. Lost Ball:
When the Corps Commander (CC) is playing, the whole 
Corps shall be present on the Course to ensure his Ball 
is not lost. 
If it cannot be found, (which is different from being 
lost,) then the junior member of the team is to ‘fi nd’ the 
ball on the green, less than three feet from the pin, in 
which case the provisions of rule No.1 come into force. 

3. Marking the Ball on the Green:
Balls on the green are to be marked in the following 
manner: the balls of CC and above with a coin. When 
putt is conceded, the most junior player is to hand over 
ball, (and marker,) to the player concerned, as a mark 
of courtesy. 

Note 1: Balls of Colonels and below are not permitted 
to be on the same green as the CC’s, under any circum-
stances. 

Note 2: Captain of the Course to ensure that 18 coins are 
to be carried by the junior whenever the CC is playing.

José Levy

Maandbeker
Op 30 september werd de laatste Maandbeker 
wedstrijd gespeeld. Het was zoals de hele zomer 
een prachtige dag. Deze laatste wedstrijd van het 
seizoen 2009 werd gewonnen door Jan van der 
Valk met 83 slagen bruto 71 slagen netto. Tweede 
werd Rob Roelvink met 81 slagen bruto 71 slagen 
netto. Vervolgens werd het eindklassement vast-
gesteld, waarbij de beste 5 van 7 mogelijke scores 
bepalend waren voor de rangschikking.

Totaal netto score
1e Gerrit Bross 357
2e Rob Roelvink 364
3e Frans Veerloove 367 
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Nationaal ABN-AMRO 
Neary Kampioenschap

Zoals bij vele leden bekend en geliefd doen 
wij al enige jaren mee aan wedstrijden waar 
een ABN AMRO neary aan verbonden is. 
Deze wordt altijd op dezelfde hole gespeeld, 
te weten hole 9. Elk jaar mogen de beste 50 
‘neary-spelers’ van Nederland strijden om 
het Nationaal Kampioenschap. Ook dit jaar 
is een aantal RGC leden binnen deze Top 
50 beland. Helaas kon alleen Erik Sikkes 
meedoen, de anderen waren verhinderd.
Dit jaar werd dit Kampioenschap op 16 ok-
tober op het Rijk van Nunspeet gespeeld. 
Ondanks het feit dat de wind een grote rol 
speelde, waren de omstandigheden goed. 
Erik had zich in 2006 ook geplaatst voor het 
Kampioenschap en won dat jaar ook. Helaas 
was dat dit jaar niet het geval.
De titel Nationaal ABN AMRO Neary  
Kampioen 2009 ging naar Jan Willem  
Schokkenbroek uit Zeist, lid van de Utrechtse  
Golfclub de Pan. Schokkenbroek toonde 
aan dat hij goed met de druk kon omgaan 
en presteerde tijdens de ronde op het Rijk 
van Nunspeet het beste op de zes par-3 
holes die waren uitgekozen voor het ABN 
AMRO Neary Kampioenschap.
Bij de ABN AMRO Neary competitie is 
het de bedoeling de bal op een par 3 hole 
in een keer zo dicht mogelijk bij de hole te 
slaan. De deelnemers meten hun daadwer-
kelijk geslagen afstand tot de hole. De ABN 
AMRO Neary Competitie werd afgelopen 
seizoen gespeeld tijdens meer dan 600 wed-
strijden op 115 verschillende clubs, ver-
spreid over heel Nederland. 

Wie weet doen we volgend jaar weer mee 
en kunnen we één of meerdere leden laten 
strijden om het ABN AMRO Neary Kampi-
oenschap.
Ook dit jaar weer veel dank aan ABN 
AMRO en de organisatie Sportstrategie.

Caroline van der Sluys



16 Wedstrijdcommissie

P
ZKH Trofee
Pas sinds drie jaar staat de wedstrijd om 
deze trofee in de wedstrijdagenda.
De trofee heeft als centraal punt een golf-
bal. Met het putten van deze bal werd door 
Z.K.H. Prins Bernhard onze baan offi cieel 
geopend. Deze wedstrijd wordt dan ook al-
tijd gespeeld rond de openingsdatum van de 
Rijswijkse Golfclub.
Zoals vermeld staat de wedstrijd pas voor 
de derde maal op de wedstrijdkalender. De 
naam van de winnaar van vandaag is slechts 
de tweede die op de trofee zal worden ge-
graveerd. Vorig jaar werd de wedstrijd afge-
last vanwege slechte weersomstandigheden.
Op een fantastisch mooie dag, waarvan we 
er dit jaar al veel hebben gehad, werd er ge-
speeld.
Met ruim zestig deelnemers was deze Sta-
bleford wedstrijd goed bezet. 
Omstreeks 16.00 u. kon op een goed gevuld 
terras met de prijsuitreiking worden begon-
nen.
Evenals bij de vorige wedstrijd was er een 
duidelijke winnaar. Johnnie Rameswar ein-
digde met 5 Stableford punten meer dan 
nummer twee. 
Opvallend veel spelers bleven na afl oop 
wachten op de prijsuitreiking. 
Als bonus verlootte de wedstrijdcommissie 
nog drie fl essen wijn onder hen.

Namens de wedstrijdcommissie,
Pim van der Maas
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Baja Maandbeker
OOp 17 oktober werd de laatste wedstrijd uit de 

BAJA maandbekerserie gespeeld.
Met tachtig deelnemers was dit de best bezette 
wedstrijd van deze serie. Zoals bijna het gehele 
golfseizoen waren ook tijdens deze wedstrijd de 
weersomstandigheden uitstekend.
Aansluitend aan de wedstrijd was er de prijsuit-
reiking. Hierbij moesten ook de prijzen van de 
vorige wedstrijd en de overallprijzen worden 
uitgereikt. 
Opvallend veel deelnemers bleven bij de prijs-
uitreiking. Onder het genot van de door de 
sponsor aangeboden drankjes was dit geen straf. 
Ondanks het feit dat de wedstrijdcie het overall-
klassement moest berekenen kon er toch snel 
met de prijsuitreiking worden begonnen.
Omdat de sponsor elke wedstrijd vier extra prij-
zen beschikbaar stelde moesten er in totaal der-
tig!! prijzen worden verdeeld. 
Zoals u verderop bij de uitslagen kunt zien  
was de strijd om het overall klassement zeer 

spannend. Zowel bij de Strokeplay als Stable-
ford groep eindigde de top met een gelijk aantal 
punten. Conform het reglement werd de eind-
stand bepaald door het resultaat van de laatste 
wedstrijd.
De prijsuitreiking was natuurlijk het moment 
om de sponsor van deze wedstrijdserie, Jack 
Baldewsingh, uitvoerig te bedanken. In de vo-
rige Greenvliet hebt u kunnen lezen wat voor 
gulle sponsor Jack is geweest. Naast nodige be-
dankjes van de wedstrijdcommissie namens de 
spelers ontving Jack een bureauklokje met in-
scriptie en daarnaast mag hij op kosten van de 
commissie een rondje golfen op een baan naar 
zijn keuze.
Vanaf deze plaats nogmaals: een reuze bedankt 
Jack, je was een fantastische sponsor.

Namens de wedstrijdcommissie,
Pim van der Maas
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In het weekeinde van 12 en 13 september werden de 
matchplaykampioenschappen weer gehouden.
Voordat er in het fi nale weekeinde kon worden afge-
slagen moesten er eerst diverse voorrondes (27 totaal) 
worden gespeeld.
Hier begon het vuurwerk al. Slooppartijen, maar ook 
partijen die pas op de 18e, en zelfs op de 20e hole wer-
den beslist.

Dames senioren
A star is born: ofwel een nieuwe fi naliste: Doke van 
Haaster die voormalig kampioene Sandra Karagant-
cheff op de zaterdag (halve fi nale) met 3&1 versloeg 
en zodoende zondag tegen Ineke moest aantreden. 
Ineke moest helaas een bye accepteren van Dymphie 
Sikkes (te geblesseerd om te kunnen spelen).
Ineke Vincent werd kampioene en is samen met Doke 
geplaatst voor volgend jaar.

Dames 
Ook hier waren er spectaculaire uitslagen. Wat te den-
ken van de kwart fi nale van zaterdag (één van de ge-
zelligste fl ights van het weekeinde heb ik persoonlijk 
kunnen constateren) waar op de 20e hole een plaats 
voor de halve fi nale werd afgedwongen. Renée Vissers 
kwam hier net te kort tegen Anita Ockhorst. Zoals ver-
wacht kwamen de nummers 1 en 2 van de plaatsings-
lijst (Greta Biersteker en Monique Cupido) elkaar te-
gen in de fi nale die door Greta werd gewonnen.

Heren senioren
Tijdens twee van de voorrondes waren er verrassingen. 

Ramon Maduro werd verslagen door Ron Renooij op 
de 19e. Daarnaast versloeg Wim Kortekaas Huub Kou-
wenhoven (1up).
Regerend kampioen Henk Fortuin (nee, geen familie 
van…) moest het in de fi nale afl eggen tegen Klaas Ali-
radja, die tevens Henk zijn dubbel afnam en zich dus 
naast strokeplaykampioen ook matchplaykampioen 
mag noemen.

Heren
De halve fi nales van 2009 
waren precies dezelfde als 
die in 2008, echter nu werd 
Jesper van Dijk verslagen 
(3&2) door Remy Ceule-
mans, die er dus voor zorg-
de dat de fi nale niet weer 
een familieaangelegenheid 
werd. In de andere halve 
fi nale werd strokeplaykam-
pioen Arnoud van Tilburg 
door Floris Arkesteijn ver-
slagen met 2&1.
De fi nale was een prach-
tige wedstrijd waarbij één 
van de mooiste schoten 
van het hele toernooi toch 
haast wel de houten drie 
op 14 mag worden 

Wedstrijdcommissie

Matchplaykampioenschappen 2009
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genoemd, die door Floris van een bijna onmogelijke 
positie (onder/achter de bomen rechts) in één keer op 
de green werd gelegd. Dit moest haast wel het breek-
punt in de wedstrijd zijn geweest.
Floris eerste en Remy verdienstelijk tweede (je komt 
steeds dichter bij, Remy!). Na de prijsuitreiking, na-
mens het bestuur gedaan door Ruud de Jong, was het 
nog lang gezellig in ons clubhuis.

Weetjes: 
- De eerste deelnemer zaterdag al om 06.15 uur aan-

wezig was (Jürgen de Kloet- nee, niet rechtstreeks uit 
de stad!)

- Alex van Dorp om 06.30 begon met het maaien van 
de greens om vervolgens na 2 uur maaien direct af te 
slaan voor zijn strijd om een plek in de kwart fi nale. 
Grandioos!

- Referee Evelien van Tilburg ruim twee uur bezig is 
geweest om alle paaltjes (geel en rood) alsmede de 
tees goed neer te zetten. Top, Evelien, echter zou 
niet nodig moeten zijn.

- Johnny Rameswar (die altijd als eerste aanwezig is 
ehh was), verloor van de andere vroege vogel, Jürgen 
de Kloet, ondanks 5 birdies!!

- Remy Ceulemans wel in halve fi nale won met 5 birdies. 
- Er om kwart vóór zeven lekkere saucijzenbroodjes 

werden verzorgd door Peter van de bar.

- Er steeds meer publiek komt kijken op de fi naledag, 
maar... Er was nog plaats!

- Jerry Glitter óók aanwezig was.
- Er twee spelers zich moesten terug trekken om ande-

re fi nales te spelen. Jack Baldewsingh (eerste gewor-
den in seniortour) en Pim Gebuis (8e geworden bij 
de van Lanschot jeugdtour).

- Het haar van Floris óók anders kan zitten volgens de 
moeder van Jesper.

Een ieder die heeft meegeholpen om dit weekeinde 
weer tot een succes te maken wil ik bij deze, nogmaals 
heel hartelijk danken.

Jaap Vermeer
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OOp zaterdag 10 oktober 2009 is de “wed-
strijd voor competitiespelers 2009” gehou-
den. Van de 150 uitgenodigde mensen had-
den er zich 72 ingeschreven. Aangezien 
deze wedstrijd traditioneel een shotgun om 
12:00 uur is betekende dit 24 fl ights van 3 
spelers m.a.w. enkele holes met dubbele be-
zetting. In iedere fl ight was er in principe 
één deelnemer uit de herencompetitie, één 
uit de dames of damessenioren competitie 
en één uit de heren seniorencompetitie, dit 
om ook eens met een onbekende te spelen. 
De reacties na afl oop waren positief dus dit 
houden we er gewoon in.

Voor de verandering hadden we er een 
stroke playwedstrijd van de medaltees van 
gemaakt. Gezien de weersverwachting (bui-
en en stevige wind) een uitdaging! Dat niet 
iedereen er goed mee kon omgaan bleek 
wel uit de uitslagen: omgerekend naar Sta-
bleford hadden slechts 4 mensen in de buf-
fer gespeeld, de overige scores waren niet 
om over naar huis te schrijven. Toch een 
complimentje voor de “volhouders” want 
bij de op papier sterkere spelers waren er 
toch een paar die de strokeplay voor gezien 
hielden en met strepen op de kaart of zelfs 
met No Returns binnenkwamen. 

Vóór de prijsuitreiking zijn er nog wat me-
dedelingen gedaan. In 2010 zal RGC met 

19 teams competitie gaan spelen. En Katja 
Wolff zal een aantal taken van de competi-
tiecoördinator gaan overnemen.

Winnaar van zowel de beste bruto- als net-
toscore was Arnoud van Tilburg die een 
bruto 73 liep, netto 71. Tweede werd Flo-
ris Arkesteijn (74 / 72) en derde werd Dick 
Spaargaren (84 / 72). Dick had sowieso een 
topdag want hij had maar liefst 2 nearies ge-
scoord. Longest drives waren gemaakt door 
Arnoud en door Sandra Karagantcheff. Prij-
zen voor de dag waren fl essen wijn, met 
daarbij de opmerking dat niemand met 
meer dan één fl es naar huis kon gaan, werd 
dus af en toe een beetje puzzelen. Enige 
persoon die wel met 2 prijzen naar huis 
ging was Floris want die was tevens beste 
jeugdspeler. Toch ging hij niet met 2 fl essen 
naar huis want de prijs voor de beste jeugd-
speler was een heerlijk pak chocomel.

Al met al, ondanks de matige weersomstan-
digheden, een gezellige dag. Intussen, ten 
tijde van het lezen van deze GreenVliet, 
heeft de herfst nu echt zijn intrede gedaan, 
laten we hopen dat de winter snel voorbij 
zal zijn...

Ruud de Jong
Competitiecoördinator

Wedstrijd voor 
competitiespelers 2009
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O
Sluitingswedstrijd 24 oktober
Op 24 oktober vond de sluitingswedstrijd van 
het golfseizoen plaats. Een seizoen dat voorbij 
was voordat iedereen er erg in had. Ik denk wel 
dat we mogen terugkijken op een, in alle op-
zichten, goed seizoen. Op 4 juli hebben we met 
veel succes een nieuwe wedstrijd geïntrodu-
ceerd, n.l. de All Member Day. Een wedstrijd 
met en voor leden en BC leden om elkaar be-
ter te leren kennen. Verder 2 nieuwe clubkam-
pioenschappen, ten eerste gedurende de winter 
de Driving Range kampioenschappen en later 
in het jaar de Foursomes. Over enkele weken 
beginnen de Driving Range kampioenschap-
pen weer. Deze keer wordt de wedstrijd 5 maal 
gehouden. Verder organiseren de wedstrijdcom-
missie en BC commissie gezamenlijk de winter-
competitie. Meer informatie op de website.
Zo’n sluitingswedstrijd heeft ook altijd een tries-
te kant, het betekent ook het einde van een aan-
tal maanden waarin men elkaar regelmatig zag 
en met elkaar een balletje sloeg. Verder bleven 
veel leden na afl oop een hapje op de club eten. 
Dit is altijd minder gedurende het wintersei-
zoen. Wie weet valt het mee doordat veel leden 
aan de wintercompetitie meedoen. 

De sluitingswedstrijd is traditioneel een super-
ballwedstrijd, die nu begon met wat regen. Ge-
lukkig stopte dit halverwege en kon iedereen 
met droog weer het rondje afmaken. De wed-
strijd kende tevens een grote opkomst, ruim 115 
deelnemers. Ook was er een enorm aantal le-
den dat in een buggy wenste te rijden. Dit was 

af en toe heel moeilijk. Enkelen, die niet sa-
men hadden ingeschreven, moesten daardoor 
een buggy delen. Gelukkig heeft iedereen het 
sportief opgevat. Iedere deelnemer kreeg van de 
evenementencommissie bij binnenkomst een 
mooie kledinghoes met logo van de RGC erop. 
Heel veel dank hiervoor.

Aan het einde van dit wedstrijdseizoen wil ik na-
mens de wedstrijdcommissie een aantal men-
sen bedanken, te weten: de greenkeepers die 
hun uiterste best hebben gedaan om de baan in 
goede conditie te brengen en houden; de cad-
diemasters zij hebben ervoor gezorgd dat leden 
in buggy’s konden rijden en dat er niet teveel 
oponthoud in de baan ontstond; de evenemen-
tencommissie voor de attenties tijdens sommige 
wedstrijden; de horeca die in en buiten de baan 
voor een natje en droogje hebben gezorgd; het 
bestuur en uiteraard de leden die in groten ge-
tale hebben deelgenomen aan de wedstrijden.

Helaas komt voor mij na 1 januari 2010 een 
einde aan het voorzitterschap van de wedstrijd-
commissie. Had het zo graag nog even willen 
voortzetten.
Ik heb het voorzitterschap met heel veel plezier 
en grote inzet vervuld. Het maakt me dan ook 
verdrietig dat het voorbij is.
Hierbij wens ik mijn opvolger Jaap Vermeer en 
de rest van de commissie veel succes toe.

Caroline van der Sluys
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DECISIONS ON THE RULES OF GOLF
We gaan verder met Regel 13. 
DE BAL SPELEN ZOALS DEZE LIGT
Dit is een regel waar iedereen op een ogenblik mee te maken 
krijgt en ook een regel die door heel veel spelers, vaak onbe-
wust, wordt overtreden.
R 13-2 stelt dat je de ligging, de ruimte van je voorgenomen 
swing, de speellijn of de plek waar je gaat droppen niet mag 
verbeteren door een aantal handelingen. U kunt die zelf even 
nalezen. Daarna volgen er een aantal uitzonderingen waarbij 
men niet strafbaar is. Een van deze uitzonderingen, ’het cor-
rect innemen van de stand ’ verdient zeker extra aandacht.
Nogal wat spelers, die takken van een boom, een struik o.i.d. 
hinderlijk in de buurt van hun bal vinden, zijn geneigd die 
takken een beetje weg te moffelen, door er op te gaan staan 
of ze met hun benen of rug een beetje weg te duwen. Hoe 
neem je nu correct je stand in? Daar geeft een decision geluk-
kig antwoord op.

Vraag: Een speler moet zijn stand correct innemen. Wat 

wordt er met “correct” bedoeld?
Antwoord: Het gebruik van het woord ‘correct’ is bedoeld om 
de speler te beperken tot wat redelijk is bij het innemen van 
zijn stand bij een slag. Daarom moet de speler de stand kiezen 
die het minst verandert aan de situatie, (least intrusive course 
of action) en die er voor zorgt dat er slechts een minimale 
verbetering plaatsvindt in de ligging van de bal of de ruimte van 
de voorgenomen stand of swing. De speler heeft geen recht op 
een normale stand of swing. Hij moet zich aanpassen aan de 
situatie waarin de bal gevonden is en zijn stand, gegeven de 
omstandigheden, zo normaal mogelijk innemen. Wat “correct” 
is moet besloten worden in het licht van alle omstandigheden.

Voorbeelden van handelingen die als correct worden be-
schouwd, zijn:
-  Achteruit takken of een struik inlopen als dat de enige ma-
nier is om je stand in te nemen, zelfs als dat betekent dat een 
tak weg wordt gedrukt of afbreekt.

-  Een tak weg buigen om onder een boom of struik te komen 
om de bal te spelen.
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LEDEN VRAGEN
Vraag:
Mijn medespeler maakte in de baan 
een oefenswing en raakte daarbij de 
bal. Die vloog een eind de goede rich-
ting op en toen hebben we hem maar 
als slag geteld. Mocht dat eigenlijk wel?

Antwoord:
Nee, dat was niet juist. Uw medespeler 
heeft namelijk geen slag gedaan. In de 
defi nitie van een slag staat dat de spe-
ler de bedoeling moet hebben de bal 
te slaan en dat had uw medespeler dus 
niet met zijn oefenswing. Hij had de 
bal moeten terugplaatsen en een straf-
slag bij zijn score moeten optellen ( R 
18-2). In een wedstrijd zou uw mede-
speler worden gediskwalifi ceerd om-
dat hij de bal niet van de goede plek 
heeft gespeeld, maar veel meer naar vo-
ren. Hij heeft dus voordeel gehad bij 
zijn overtreding en dat is een ‘serious 
breach’
Als de oefenswing op de afslag zou zijn 
gemaakt was er niets aan de hand ge-
weest omdat de bal daar nog niet in het 
spel was. 

Vraag:
Mijn bal lag behoorlijk slecht en ik 
stond te bedenken wat ik zou doen toen 
mijn medespeelster zei: ‘ als ik jou was 
zou ik hem onspeelbaar verklaren.’ Dat 
heb ik uiteindelijk ook gedaan, maar 
mag iemand zo iets wel zeggen of is dat 
advies?

Antwoord:
Dit is advies. In de defi nitie van advies 
staat dat elke raad of suggestie die een 
speler zou kunnen beïnvloeden bij het 
bepalen van zijn speltactiek of speelwij-
ze, de keuze van een club of de wijze 
van het doen van een slag, advies is. Dit 
advies kost twee strafslagen of de hole.
Inlichtingen over regels of afstanden of 
iets dat voor iedereen waarneembaar is 
vallen niet onder advies.

 Voorbeelden van handelingen die niet beschouwd worden als correct, zijn: 
-  Opzettelijk takken bewegen, buigen of breken met de handen of benen of het 
lichaam om ze bij de slag uit de weg te hebben. 

-  Op een tak gaan staan om te voorkomen dat deze in de weg zit bij de back-
swing of slag.

-  Een tak achter een andere tak haken.
-  Een tak weg buigen die de bal aan het gezicht onttrekt na het innemen van de 
stand.

-  Een tak die in de weg zit weg buigen met de hand, een been of het lichaam bij 
het innemen van de stand terwijl de stand ook ingenomen had kunnen worden 
zonder de tak te buigen.

-  Dus als de bal onder een tak ligt, bv., en je kan met je benen links en rechts 
over de tak heen gaan staan, dan mag je deze tak niet anders benaderen. Als de 
tak te hoog zit zal je een andere oplossing moeten zoeken door voor of achter 
de tak te gaan staan, maar je mag hem niet weg buigen.

Als de bal slecht ligt en je wil proberen op welke manier je het beste correct je 
stand in kan nemen, kijk dan wel uit dat je niet iets afbreekt, want dat kan proble-
men opleveren.

Vraag: De bal van een speler ligt onder een boom. De speler neemt zijn stand 
correct in door achteruit de takken van de boom in te lopen. Daarna besluit hij 
toch maar een andere kant op te spelen en neemt zijn stand voor een tweede keer 
correct in door weer achteruit, maar in een andere hoek, de takken van de boom in 
te lopen. Mag dat?
Antwoord: Ja. Een speler mag zich bedenken en de richting van zijn voorge-
nomen slag veranderen. ECHTER, als de oorspronkelijke stand de ligging van 
de bal of de ruimte van de voorgenomen stand of swing heeft verbeterd voor de 
nieuwe slag, dan is de speler in overtreding van R 13 en krijgt hij 2 strafslagen of 
verliest hij de hole.

Volgende keer meer over deze regel.

PIM EN REGELPROBLEEM 9
De negende hole is een par 5. Pim heeft een redelijk afslag maar de bal rolt links 
de dikke rough in. Pim besluit een provisional te spelen en meldt dit keurig aan 
zijn medespelers, waarbij hij merk en nummer van de provisionele bal noemt. 
Hij slaat zijn provisional iets korter, helaas in dezelfde richting.
Pim vindt een bal waarvan hij denkt dat het zijn provisionele bal is. De bal ligt 
beroerd in de rough en daarom tikt hij de bal de fairway op, om daarna tot de 
ontdekking te komen dat zijn provisional iets verderop ligt. Hij slaat deze bal 
keurig een eind verder de fairway op en gaat daarna alsnog op zoek naar zijn 
oorspronkelijke bal. Deze vindt hij na 3 minuten en ook deze bal kan hij alleen 
maar dwars de rough uittikken. Deze bal slaat hij met zijn ijzer 3 tot ongeveer 20 
meter voor de green maar wel achter een bunker. Onderweg pakt hij zijn pro-
visional op. Pim moet nu met een klein delicaat chipje over de bunker de vlag 
aanspelen. Hij is iets te voorzichtig en de bal eindigt ingebed in de bunker. Pim 
is niet zo’n held in de bunker en daarom verklaart hij zijn bal onspeelbaar. Hij 
dropt de bal zo dicht mogelijk bij de plek van waar hij zijn chip speelde. Deze 
keer gaat het goed en de bal rolt tot 2 meter van de hole. Pim maakt gelukkig zijn 
put. Wat is zijn score?
Het antwoord vindt u verderop in deze GreenVliet
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Sluitingswedstrijd BC leden

OOp 13 oktober alweer de laatste wedstrijd van 
het seizoen. In tegenstelling tot wat in de wed-
strijdagenda staat, speelden we een superball. 
Leuker om het seizoen af te sluiten met een 
teamwedstrijd dan met een individuele wed-
strijd. De inschrijving was enorm, er deden 
bijna 100 leden en genodigden mee! Er wa-
ren ook een aantal leden die mee mochten 
spelen als dank voor het hetgeen ze voor de 
BC leden dit jaar hebben gedaan, zoals Ineke 
Vincent (automatiseringscommissie) en Mau-
rice Brouwers (redactie GreenVliet).
De sponsors tijdens de borrel waren Bliek Ma-
kelaardij (Ivo Bliek), Caminada Notarissen 
(John Roozeboom) en Beleggingsmaatschap-
pij Blaak (Edith van Hek).
De sluitingswedstrijd is tevens het afscheid 
van Phil Allen geweest. Hij vertrekt per 1 ja-
nuari 2010 naar de Wouwse Plantage. Wij al-
len wensen hem veel succes daar en danken 
hem voor de lessen en trainingen die hij aan 
de BC leden heeft gegeven. Phil sponsorde 
zelf de Neary op hole 9. Iedere deelnemer die 
op de green kwam, ongeacht hoever van de 
hole, kreeg een fl es wijn.

1e prijs, 50 slagen netto
Jan Mulder
Frans Erik Terpstra
Attie Kuijs
Jesper van Dijk

2e prijs, 50 slagen netto (hogere gezamen-
lijk handicap)
Hans Klaassen
W. den Hartog
H. Diekman

A. Hasselman
3e prijs, netto 52 slagen
Jaap Vermeer
Maurice Brouwers
Jaap Vincent (potentieel nieuw BC lid)
Ineke Vincent (geen familie van elkaar)

Aanmoedigingsprijs, beschikbaar gesteld 
door Phil Allen
Maurice Korrubel
Gregory van Brummelen
René de Goey

Sponsors, zeer veel dank voor jullie bijdrage 
aan de sluitingswedstrijd. Tijdens de winter 
kan elke dinsdag uiteraard worden gespeeld. 
Verder zijn we bezig om enkele winteractivi-
teiten voor de BC leden te organiseren o.a. de 
wintercompetitie voor BC leden en overige 
leden. 
 
Voor 2010 doen we ons uiterste best om een 
gevarieerd en interessant wedstrijdprogramma 
op te stellen. Successen zoals de BC Stroke-
play Kampioenschappen en de All Member 
Day zullen zeker niet ontbreken. Natuurlijk 
hopen we ook volgend jaar weer op een groot 
aantal deelnemers. 

Uiteraard een woord van dank aan de horeca, 
de greenkeepers, de caddiemasters, het be-
stuur en alle overige medewerkers die hun ui-
terste best hebben gedaan om het de BC le-
den en hun gasten naar de zin te maken. 

Namens de BC commissie,
Caroline van der Sluys
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Op 22 september hebben we de 
herfsbokwedstrijd gespeeld. Een week 
eerder dan oorspronkelijk aangekondigd. 
Helaas was er op dat moment nog geen 
bokbier verkrijgbaar, dus kregen we een 
fust Kasteelbier, tevens een donker bier 
en heel goed passend tijdens een herfst-
wedstrijd. 
De herfstbokwedstrijd is een greensome 
wedstrijd, een tweebal wedstrijd waarbij 
men om de beurt slaat. Aan deze wed-
strijd deden ook een aantal leden van He-
ren 1 mee. Reden hiervoor is dat de BC 
commissie het een mooi streven zou vin-
den als BC leden een bedrag overmaken 
om te zorgen dat ons Heren 1 team, dat 
volgend jaar in de hoofdklasse speelt, over 
voldoende geldelijke steun beschikt om 
optimaal te kunnen trainen en spelen. Na 
afl oop van de wedstrijd introduceerden 
zij zich en hielden een verhaal waarom 

het fi jn zou zijn als we ze steunen. Tot nu 
toe hebben we een aantal donaties ont-
vangen, waarvoor dank.

3e prijs, 66 slagen netto
Jan Heins
Sasha Karagantcheff

2e prijs, 65 slagen netto
Jesper van Dijk (Heren 1)
Floris Arkesteijn (Heren 1)

1e prijs, 63 slagen netto
Paul Toussaint
Carin Toussaint

Neary: Gerda van Dal, een gast van Ron 
Sturrus

Namens de BC commissie
Caroline van der Sluys

Herfstbokwedstrijd

2e BC Bedrijvendag
Op 8 september hebben we 
de 2e BC Bedrijvendag ge-
speeld. Net als de eerste Be-
drijvendag is ook dit een Four 
Ball Better Ball wedstrijd. 
Een BC lid nodigt een gast 
uit die met elkaar de wed-
strijd spelen. In het totaal de-
den ruim 50 leden mee, he-
laas een kleinere opkomst 
dan de 1e Bedrijvendag. 
Maar er werd dan ook onder 
bijna tropische weersomstan-
digheden gespeeld. Na afl oop 
konden degenen die bleven 

eten zelfs buiten een hapje 
eten. De avond eindigde dan 
ook vrij laat, aangezien het 
vrijwel zeker de laatste keer 
was dat iedereen zolang bui-
ten kon blijven zitten. Edwin 
Beijersbergen van Fortis stel-
de de prijzen beschikbaar, 
waarvoor dank.

3e prijs, 45 punten
(gelijke score met 4e prijs, 
maar lagere gezamenlijke 
handicap)
Fred Boes

Johnny Rameswar
2e prijs, 46 punten
Joop de Jong
Jan Degenaar

1e prijs, 49 punten
Roel Rietveld
Ronald Jansen

Neary hole 9: Johnny Rames-
war
Neary hole 16: Ronald Jansen

Namens de BC Commissie
Caroline van der Sluys
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Een goede buur is...
...Thieme Grafi Media Groep

Een vreemd begin van een artikel dat over Golf & 
Business gaat, maar de redactie kreeg via het manage-
ment van de RGC het verzoek om eens te gaan pra-
ten met Mark van der Kallen, algemeen directeur van 
Thieme Grafi Media Groep waarvan de holding sinds 
begin dit jaar onze buurman is. Mark kocht namelijk 
in januari de boerderij aan de ingang naar de RGC. 
Naast Thieme Grafi Media Groep is daar inmiddels ook 
restaurant Niven gevestigd.

Thieme Grafi Media Groep, meestal Thieme Groep 
genoemd, is één van de grootste spelers op de grafi me-
diamarkt in Nederland en houdt zich bezig met het 
aanbieden van totaaloplossingen op communicatiege-
bied. De circa 1.250 medewerkers binnen de discipli-
nes Print en grafi sche dienstverlening, Uitgeven, ICT 
services en Communicatie & design zorgen voor een 
jaaromzet van ruim 200 miljoen euro. Op het gebied 
van vellenoffset en printing-on-demand is de groep 
marktleider. Op het hoofdkantoor, inderdaad aan de 
Delftweg 58B, werken circa 12 medewerkers in de on-
dersteunende diensten. Thieme Grafi Media Groep 
werd in 1989 onder de naam Koninklijke drukkerij 
G.J. Thieme (het eerste groepsbedrijf) opgericht op ini-
tiatief van Mark, Jan Jaap Groen en Hans Delfos, die 
allen geloofden in de kracht van bundeling van gespe-
cialiseerde bedrijven. Dat deed het drietal door in Ne-
derland andere bedrijven aan te kopen. Ging het in de 
eerste tien jaar met name om drukkerijen, later kocht 
de groep ook bedrijven aan die veel drukwerk vragen 
zoals uitgeverijen en andere mediabedrijven. De groot-
ste overname vond in 2005 plaats door de aankoop van 
11 drukkerijen van PlantijnCasparie. Hierdoor werd 
de groep meteen marktleider op het gebied van vellen-
druk.
Naast zijn algemeen directeurschap van Thieme Gra-
fi Media Groep is Mark van der Kallen ook zeer betrok-
ken bij voetbalclub ADO Den Haag. Eind 2007 ver-
keerde die club in een zeer benarde fi nanciële positie 
en een faillissement dreigde. Mark werd om hulp en 
advies gevraagd op basis van zijn ondernemerschap. 
Eén van zijn adviezen was fi nanciële steun vanuit het 
bedrijfsleven. Doordat die van andere bedrijven niet 
kwam, besloot Mark de ‘ADO kar’ alleen te gaan trek-
ken. Dat dit initiatief positief uit de hand gelopen is, 
blijkt wel uit het gegeven dat het negatieve beeld dat 
over ADO Den Haag bestond is omgeslagen naar posi-
tief. En het blijkt ook uit het feit dat de tribunes op het 
Forepark elke thuiswedstrijd vol zitten met een zeer ge-
mêleerd publiek. Dat bestaat voor de helft uit bezoe-
kers uit Den Haag en voor de andere helft uit bezoe-
kers uit de regio. Ook op andere vlakken zijn Mark en 
de Thieme Groep actief op het gebied van sponsoring. 
Zo wordt de kunstbeurs Art Amsterdam ondersteund 

Normaal is het zo dat de voordeur van je buren direct 
grenst aan je eigen voordeur dan wel dat daar een tuin 
tussen ligt. Je zou dan ook vermoeden dat Delftweg 59 
gelegen is naast Delftweg 58B. Niets is minder waar, 
tussen de beide percelen gaapt een ‘gat’ ter grootte 
van een par 4 plus de afstand tussen de green en de 
volgende tee.
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en mogen diverse sportclubs in Nederland blij zijn met 
de sponsoring door bedrijven die deel uitmaken van de 
Thieme Groep.
Onlangs nog vond op initiatief van Mark op de RGC 
het 24e Rode Kruis golftoernooi plaats (zie kranten-
artikel). Een twintigtal relaties van Het Nederlandse 
Rode Kruis en Thieme GrafiMedia Groep nam tegen 
betaling een flight af. In gezelschap van een bekende 
Nederlander uit de wereld van sport, amusement of 
politiek speelden zij 18 holes. Aanwezige bekende Ne-
derlanders waren onder andere oud-schaatser Hein Ver-
geer, KNVB-voorzitter Henk Kessler, oud-tennisser Tom 
Okker, oud-volleyballer Bas van de Goor, televisiepre-
sentatoren Humberto Tan en Karel van de Graaf, oud-
minister Frank de Grave en oud-staatssecretaris Clé-
mence Ross-van Dorp. Het golftoernooi bracht ruim  
€ 30.000,- op. Dit bedrag komt ten goede aan de Map-
pa Mondo-huizen van het Nederlandse Rode Kruis.

Zoals al eerder vermeld, bevindt zich in het pand 
Delftweg 58 ook het restaurant van Niven Kunz. Deze 
jonge, ambitieuze kok haalde een aantal jaren geleden 
als jongste een Michelin-ster naar Wateringen. Helaas 
is die door in de media breed uitgemeten omstandighe-
den verloren gegaan. Na een korte tussenstop in De Li-
brije in Zwolle bood Mark hem de kans een restaurant 

in de boerderij te openen. Inmiddels zijn daar ook twee 
hotelkamers beschikbaar. Een sterrenrestaurant bij een 
driesterren golfbaan zou natuurlijk ultiem zijn.

Mark is 49 jaar en getrouwd met Marie-José Weber. Ze 
hebben drie kinderen, Michiel van 20, Sander van 18 
en Elise van 16 jaar. Mark studeerde Bedrijfsrecht aan 
de universiteit van Leiden en heeft zijn hele leven in 
Rijswijk gewoond.
Met golf kwam hij in 1987 in aanraking via zijn 
schoonvader Carel Weber, die ook lid is op de Rijswijk-
se. Aanvankelijk sloeg Mark zijn ballen op Rhoon maar 
door drukke werkzaamheden raakte hij het ‘golfspoor’ 
enigszins bijster. Wel tennist hij elke zondagmorgen. 
Door zijn interesse in de boerderij kwam hij in contact 
met ons bestuurslid Ben Oosterheert, die hij al ruim 
twintig jaar kent. En de gesprekken tussen hen beiden 
leidden tot een nauwe samenwerking tussen Thieme 

GrafiMedia Groep en de RGC. Zo spon-
sort Thieme een vijftal vlaggen aan de oprij-
laan en de tee van hole 2. Daarnaast zijn er 
afspraken gemaakt met betrekking tot golf-
evenementen voor relaties van Thieme en 
ADO Den Haag. De appel valt immers niet 
ver van de boom.

Doordat Mark zich realiseert dat er meer 
in het leven bestaat dan werken, neemt hij 
meer tijd voor zichzelf. Daarom staat golf 
sinds kort weer in zijn agenda. Wekelijks 

volgt hij bij Justin golflessen samen met een 
aantal vrienden. En in 2010 hoopt hij voor zijn GVB 
te slagen zodat er ook aan wedstrijden meegedaan kan 
worden. Ook zijn echtgenote Marie-José volgt inmid-
dels golflessen, terwijl oudste zoon Michiel zijn GVB op 
onze baan heeft behaald. Een golffamilie in wording?

Maurice Brouwers
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Uitslag ZKH TROFEE
1 Johnny Rameswar 42
2 Ruud de Jong 37
3 Luuc Heijnen 36
4 Frans Erik Terpstra 36
5 Ria van der Linden 36

RICOH LONGEST DRIVE
heren Maurice Korrubel 250 meter
dames Monique Cupido 201 meter

Damescommissie UITSLAGEN JULI
14 juli 2009 Bekerwedstrijd No.3
1 Lydia Broerse  38 stableford punten
2 Greta Biersteker 9/20 37 stableford punten
2 Monique Cupido 9/17 37 stableford punten

Longest drive
Hcp <25 Ineke Vincent en Dymphie Sikkes ex aequo
Hcp > 25 Hanneke Janssen

Neary
Hole 5 Monique Cupido
Hole 9 Dymphie Sikkes

21 juli 2009 Midzomertrofee, strokeplay
1 Lidwien Vlek 71 strokes
2 Loes van Doorn 71 strokes (hogere handicap)
3 Nia Aleman 73 strokes

  ’t Swaentje, stableford
1 Jennifer Leunissen 37 stableford punten
2 Nellie Broekman 35 stableford punten
3 Hanneke Janssen 33 stableford punten

Longest drive
Hcp < 25 Monique Cupido
Hcp > 25 Hanneke Janssen

Neary
Hole 5 Jos Niemans
Hole 9 Cocky Hofstra

28 juli 2009 Ton Goedman Vriendschapstrofee
1 Greta Biersteker/Ingrid Pijnakker 44 stableford punten
2 Cea Weekhout/Nia Aleman 41 stableford punten
3 Dymphie Sikkes/Loes van Doorn 40 stableford punten
Ex aequo  Helma Baars/Bea van Adelberg 40 stableford punten

UITSLAGEN AUGUSTUS 2009
4 augustus Lepeltjeswedstrijd, strokeplay
1 Anita Franse netto 68
2 Loes van Doorn netto 69
3 Bep van Essen netto 70

Longest drive
Hcp <25 geen
Hcp >25 Hanneke Janssen

Naery
Hole 5 Monique Cupido
Hole 12 Dymphie Sikkes

11 augustus Vossenjacht No.2 (Inhaalwedstrijd juli)
1 Ria van Seggelen/Loes van Doorn +8
2 Sandra Karagantcheff/Rosa Mollet +7
3 Jeanine Klopper/Nellie Broekman +5
Ex aequo  Hanneke Janssen/Ria Vriessen +5

18 augustus Bekerwedstrijd No. 4
1 José van der Horst  41 stableford punten
2  Hanneke Janssen 9/23 39 stableford punten
Ex aequo Wil Onstwedder 9/19 39 stableford punten
Ex aequo Ineke Vincent 9/17 39 stableford punten

Longest drive
Hcp < 25 Ria van der Linden
Hcp > 25 Nellie Broekman

Naery
Hole 9 Christiane Depoorter

Uitslagen september en oktober 2009
Lepeltjeswestrijd 8 september
1. Greta Biersteker 40 punten
2. Monique Cupido 39 punten
3. Tineke v.d. Hoek

Gouden Koets wedstrijd, 15-09-2009
1e Loes van Doorn 2 over
2e Fieke van Geest 1 over  
3e Doke van Haaster 0 over

Eclectic wedstrijd, 22-09-2009
1e Doke van Haaster 24
1e Els Harings 24
3e Jeanine Klopper 23
3e Lia v d Heijdt 23
Longest drive tot hcp 25  Monique Cupido
Longest drive vanaf hcp 25  Jeanette Maier 
Neary hole 5  Monique Cupido
Neary hole 12  Els Harings

Vossenjacht no. 3, 29-september-2009
1e Doke van Haaster + Marianne van Os +8
2e Diana Looms + Cock v d Valk +7
3e Ria v d Linden + Ria de Bruin +4
4e Liesbeth Polman + Els Harings +4
Ria van Seggelen en Loes van Doorn waren de vossen

Wedstrijduitslagen
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Bekerwedstrijd no 4, 6 oktober 2009
1e Ineke Vincent  40 punten
2e Doke van Haaster 37 punten
3e Els Harings en Loes van Doorn, 

Longest drive tot hcp 25  Dymphie Sikkes 
Longest drive vanaf hcp 25  Hanny Benjert
Neary hole 5  Loes van Doorn
Neary hole 12  Liesbeth Polman

Esdoorntrofee, 13 oktober 2009
1e  Doke van Haaster, Ingrid Pijnakker, 

Hanneke Janssen en Margreet Warntjes 139
2e  Inge Verlind, Henny Boerman, 

Ria van Seggelen, Fem Wiener  143

Beste bruto score Monique Cupido  85
Beste netto score Liesbeth Polman 73   

Overall prijzen
Vossenjacht
1 Ria van Seggelen  20 punten 
2 Doke van Haaster en Marianne van Os  18 punten 

Bekerwedstrijd
1  Dymphie Sikkes 22 punten
2  Loes van Doorn 21 punten
3  Jeanine klopper 17 punten

Lepeltjeswedstrijd
1 Cea Weekhout 22 punten 
2 Loes van doorn 21 punten
3 Jeanine Klopper 17 punten

Birdies
Birdie Queen Cea Weekhout met 9 birdies
2de Ineke Vincent met 8 birdies
3de Els Harings en Dymphie Sikkes met 7 birdies
4de Greta Bierstekers en Monique Cupido met 6 birdies

Sluitingswedstrijd 24 oktober 2009
Prijs Naam  Aantal slagen
1 prijs Huub Kouwenhoven 53
 Robbie Hagendoorn 
 Tineke Lips 
 Kunsu Byun 
  
2e prijs Willem Meewisse 54
 Ans Meewisse 
 Ria van Lamoen 
 H. van Lamoen 
  
3e prijs Jack Baldewsingh 55
 Joop de Jong 
 Jan Degenaar 
 Caroline van der Sluys 
  
4e prijs Kevin Murtaugh 55
 Olof Bout 
 Wim Prins 
 Maurice Vietsch 
  
5e prijs André Niemans 56
 Leo van der Heijdt 
 Marianne Nieuwland 
 Els Harings
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Oplossing: 

Pim en Regelprobleem 9
Pim slaat af en kondigt zijn provisional helemaal volgens de 
regel aan.( R 27-2) Bij zijn provisionale bal aangekomen, 
speelt Pim eerst een verkeerde bal en dat zijn 2 strafslagen( R 
15-3). Daarna vindt en speelt hij zijn provisional en omdat hij 
zijn eerste bal binnen 5 minuten vindt nadat hij is gaan zoe-
ken blijft dit de bal in spel. De slag met een verkeerde bal telt 
nooit mee, je krijgt alleen 2 strafslagen en ook de slag met de 
provisional vervalt. Pim tikt met zijn tweede slag dus de bal 

uit de rough en bij zijn derde slag komt de bal achter de bun-
ker te liggen. Zijn vierde slag eindigt in de bunker en Pim 
verklaart zijn bal dan onspeelbaar en heeft weer een strafslag 
aan zijn broek. Pim gaat terug naar de plek waar hij vandaan 
kwam ( 28-a) en dropt zo dicht mogelijk bij deze plek ( R 20-
5). Neem je één van de andere 2 opties van R 28, dan moet 
je in de bunker droppen. Pim chipt deze keer goed en maakt 
zijn put. In totaal 6 slagen en 3 strafslagen en dus een 9.

handicap > 18 handicap ≤ 18

W 1 W 2 W 3 W 4 W5 TOT. W 1 W 2 W3 W4 W5 TOT

1 F. Jaspers 0,75 9,50 9,00 4,00 9,50 32,00 J. v. Dijk 6,00 1,50 8,50 16,00

2 L. v. Doorn 10,00 2,50 5,50 9,00 7,50 32,00 W.Zandee 4,50 8,00 3,50 16,00

3 W. Prins 9,00 5,00 7,50 10,00 31,50 R. Surkau 6,00 10,00 16,00

4 J. Niemans 7,00 7,50 2,50 5,00 7,50 27,00 R. v.d. Bergh 6,00 8,50 14,50

5 E. Harings 7,00 6,00 2,50 3,00 3,50 19,50 D. Sikkes 5,50 5,50 3,50 14,50

6 P. v.d. Maas 10,00 7,50 17,50 J. Baldewsingh 8,00 6,00 14,00

7 L. Leunissen 6,00 9,50 15,50 F. Leunissen 10,00 4,00 14,00

8 P. Hofstra 7,50 5,50 13,00 R. Davis 8,50 4,50 13,00

9 W. Klaassen 7,00 5,50 12,50 A. v. Dorp 2,50 10,00 12,50

10 A. Hammacher 9,50 2,50 12,00 G. Biersteker 8,00 4,00 12,00

11 A. Clarke 7,50 1,50 9,00 I. Vincent 5,50 5,50 11,00

12 F. Vogels 7,50 7,50 E. Sikkes 7,00 3,50 10,50

13 R. de Pauw 5,50 5,50 T van Haaster 9,00 1,50 10,50

14 M. v. Lamoen 5,00 5,00 M. Fisher 2,50 8,00 10,50

15 P. Hulleman 4,00 4,00 G. Brouwer 10,00 10,00

16 E. Jelsma 0,75 1,00 2,00 3,75 D. Rameswar 8,50 0,33 8,83

17 F.Wick 3,50 3,50 M. Cupido 8,50 8,50

18 G. Jense 3,50 3,50 F. Terpstra 8,50 8,50

19 C. Wallien 3,50 3,50 K. Murtagh 8,50 8,50

20 S. van Schaik 0,75 2,50 3,25 F. Arkesteijn 8,50 8,50

21 M.v.d. Linden 2,50 2,50 A. Jackson 7,00 7,00

22 F Vincent 1,50 1,50 M. Korrubel 6,00 6,00

23 J. v.d Ende 1,00 1,00 A. Niemans 2,50 0,33 1,50 4,33

24 W. Loth 0,75 0,75 H. Fortuin 2,50 1,50 4,00

25 A. Rameswar 2,50 1,50 4,00

26 P. Gebuis 3,50 3,50

27 A. Bartels 3,00 3,00

28 W. Kortekaas 2,50 2,50

29 S. Karagantcheff 1,50 1,50

30 E. Panhuijzen 0,33 0,33

EINDSTAND BAJA MAANDBEKER

De beste vier scores tellen voor de einduitslag
Bij gelijk eindigen is het resultaat van de laatste wedstrijd bepalend

Wedstrijduitslagen
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Inleveren kopij: De volgende GreenVliet verschijnt eind januari 2010.  
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 6 januari 2010 in het bezit van 
de redactie zijn. Per e-mail: uitsluitend naar redactie@rijswijksegolf.nl

Secretariaat RGC
Delftweg 59, 2289 AL Rijswijk
tel: 070-319 24 24, fax: 070-399 50 40

Bestuur RGC
J. Krul, voorzitter 015-213 83 35
E. Mojet, secretaris 06-477 87 939
R.A. Davis, penningmeester 070-335 09 41
F. Hoogerbrug, 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

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: A. Bartels 070-390 55 64
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
Senioren commissie: F.A. Jaspers 015-310 69 10
Wedstrijdcommissie: C. van der Sluys 06-558 287 63
Regelcommissie: E. van Tilburg 070-364 95 44
Handicartconsul: E.A.Polman 070-327 38 41

E-mail adressen
management@rijswijksegolf.nl
bestuur@rijswijksegolf.nl
secretariaat@rijswijksegolf.nl
wedstrijd@rijswijksegolf.nl
regels@rijswijksegolf.nl
redactie@rijswijksegolf.nl
ac@rijswijksegolf.nl

MEER EN DUIN 29,  LISSE

0252 - 435050 www.z-tiles.nl

Wand- & Vloertegels - Mozaiek - Natuursteen

Platinaweg 19

2544 EZ Den Haag

T 070 404 48 26

F 070 404 48 30

E info@vrolijkdiensten.nl

I www.vrolijkdiensten.nl

•
Vrolijk Schadeherstel
info@vrolijkschadeherstel.nl

•
Vrolijk Special Cleaning
info@vsc-schoonmaak.nl

Aangesloten bij:

advertentievrolijk.indd   1 18-04-2007   16:37:32
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