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Redactioneel

Een nieuw jaar, een nieuw commissielid en ander GreenVliet nieuws 

Namens de Redactiecommissie wensen wij u allen een goed, 
gelukkig en bovenal geweldig (golf)jaar 2010. Zoals in de 
laatste GreenVliet van 2009 al door Ben Teunissen is ver-
meld heeft hij afscheid genomen als voorzitter van onze 
commissie. Wat hij echter vergeten was te vermelden, is dat 
ook Annelies Bremer formeel afscheid heeft genomen. Om-
dat Doke van Haaster voorlopig nog is ‘uitgeleend’ aan de 
Bouwcommissie en omdat het nieuw commissielid nog niet 
volledig gewend is, heeft Annelies zich bereid verklaard nog 
een tijdje te blijven assisteren. Natuurlijk bedanken wij Ben 
en Annelies voor hun inzet en bijdragen in de afgelopen ja-
ren en hopen we hen nog vaak op de RGC te mogen ont-
moeten.

Met ingang van dit jaar is Renée Vissers ons nieuwe commis-
sielid. Zij is als inspecteur werkzaam bij de Belastingdienst 
in Den Haag en binnen de RGC speelster in dames 1.  
Toen we haar vroegen of zij onze commissie wilde komen 
versterken, zei ze volmondig JA. Zulke enthousiaste reacties 
horen we graag en we gaan er dan ook van uit dat ze met 
evenveel enthousiasme zal bijdragen aan de totstandkoming 
van de GreenVliet. De commissie bestaat per 1 januari 2010 
uit Doke van Haaster (tijdelijk Bouwcommissie), 
Annelies Bremer (voorlopig assistentie), Renée Vissers en 
Maurice Brouwers (voorzitter)

En dan het andere nieuws. In overleg met het Bestuur is  
besloten om de naam van onze commissie met ingang van 
1 januari 2010 te veranderen in Communicatiecommissie. 
De reden daarvoor: de zich steeds sneller ontwikkelende  
digitalisering van onze samenleving en het feit dat de ‘oude 
vlag’ de lading niet meer dekte. Onze commissie gaat zich 
namelijk ook inhoudelijk bezighouden met de RGC websi-
te. Deze krijgt in 2010 een nieuwe, meer eigentijdse uitstra-
ling en zal toegankelijker gaan worden. We doen dat samen 
met de Automatiseringscommissie onder leiding van Ineke 
Vincent. Vanuit die commissie is Frans Erik Terpstra bezig 
met de creatieve ontwikkeling, zeg maar het uiterlijk, van de 
website, terwijl de andere leden verantwoordelijk zijn voor 
het technische gedeelte.
Doordat onze samenleving zich steeds meer digitaliseert, en 
dus steeds meer mensen beschikken over een computer met 
internet en e-mail, heeft ons Bestuur de wens uitgesproken 
de GreenVliet op termijn via e-mail of internet voor de le-
den bereikbaar te maken. Dat levert op jaarbasis een behoor-
lijke kostenbesparing op en die gelden zullen dan op andere 
manieren binnen de vereniging gebruikt kunnen worden. 
Op korte termijn zal hierover met ons Bestuur verder van  
gedachten gewisseld worden.

Ten slotte, sinds kort heeft onze commissie de beschikking 
over een nieuwe digitale camera die prima kwaliteit foto’s in 
hoge resolutie aflevert. Helaas is deze camera niet beschik-
baar voor alle leden. Daar waar nodig en gewenst zullen wij 
als commissie foto’s maken tijdens wedstrijden en prijsuitrei-
kingen.

Wij hopen dat 2010 een uitstekend golfjaar gaat worden 
waarin we na de zomervakantie vanuit een nieuw clubhuis 
kunnen genieten van onze mooie baan en van uw prestaties 
op de van daaruit zichtbare holes.

Op de foto op deze pagina ziet u de commissieleden 2010.

Namens de Redactie… ehhh Communicatiecommissie

Maurice Brouwers
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Van het bestuur4

Deze eerste GreenVliet van het jaar 2010 nemen wij ui-
teraard graag te baat om alle direct bij de RGC betrokke-
nen, leden, businessleden, het personeel van de BV, onze 
greenkeepers van De Ridder en de shop, een gezond en 
sportief 2010 toe te wensen.  De verwachting is gerecht-
vaardigd dat 2010 om verschillende redenen een gedenk-
waardig jaar voor onze vereniging zal worden. In de eerste 
plaats natuurlijk omdat in de zomer het nieuwe clubhuis 
gereed zal komen waarmee een belangrijke impuls wordt 
gegeven aan zowel het verenigingsleven als aan de mo-
gelijkheden om een doelmatige commerciële exploitatie 
van onze baan te realiseren. Daarnaast acteert de RGC dit 
competitiejaar met haar eerste herenteam voor het eerst 
sinds jaren weer op het hoogste niveau in de hoofdklasse. 
Onze jongens doen er deze winter alles aan om straks goed 
voor de dag te komen en wij wensen hen vanaf deze plaats 
alvast heel veel succes. Verdere ambities die dit jaar op het 
verlanglijstje staan zijn het verbeteren van de oefenfacili-
teiten, althans om daar een begin mee te maken, en de vor-
ming van een Golf Academy die de (business)leden al naar 
gelang van hun mogelijkheden op een goede wijze bedient 

en ook een aantrekkende werking heeft op potentiële nieu-
we leden.

Zoals u wellicht zelf heeft kunnen constateren, wordt er 
het nodige werk verricht aan de baan. Elders in deze edi-
tie wordt daar door de Baancommissie gedetailleerd over 
bericht. Door deze inspanningen zal de baan er straks bij 
het begin van het competitie- en wedstrijdseizoen naar ver-
wachting beter dan ooit bijliggen. Waarmee voortgebouwd 
wordt op de kwalitatief uitstekende staat van de baan in het 
afgelopen seizoen wat tot veel positieve reacties heeft ge-
leid. 

Door bovengenoemde ontwikkelingen is de verwachting 
gerechtvaardigd dat de toekomst van de RGC er gunstig 
uitziet. Het jaar 2010 belooft zonder meer spannend en in-
teressant te worden. In dit verband rekenen wij op uw spor-
tieve en sociale bijdrage welke absoluut noodzakelijk is om 
ons verenigingsleven vorm en inhoud te geven. 

Het bestuur
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DDe baancommissie heeft als doel de kwaliteit van de 
baan op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te hou-
den. Uitgangpunt daarbij is veiligheid op een uitdagende 
en aantrekkelijke golfbaan. Dit in samenhang met doel-
matig en economisch baanonderhoud en bespeelbaar-
heid van de baan binnen de golfregels.
Aan de hand van een lange termijn plan, en na professi-
oneel advies en uitgebreid overleg met het management 
van de BV, de hoofd greenkeeper, Committed to Green 
en de regelcommissie, heeft de commissie een advies 
voor baanaanpassingen uitgebracht naar het bestuur dat 
nu in uitvoering is. 
 
In dit plan staan nieuwe tees op hole 3 en 4, en op enig 
moment volgend jaar ook bij het nieuwe clubhuis. Te-
vens zal tee 12 worden hersteld na de verzakkingen ten 
gevolge van de aanleg van de rioolleiding.
Er worden wijzigingen aangebracht aan bunkers en an-
dere hindernissen om deze meer te laten aansluiten bij 
de veranderingen die in het verleden aan de baan zijn 
aangebracht. Op een aantal plaatsen verdwijnen er bun-
kers, en een aantal fairway en greenside bunkers zal meer 
in het spel komen en duidelijker zichtbaar zijn. Ook wor-
den detailwijzigingen aangebracht om bijvoorbeeld in-
stromen van kleideeltjes te verminderen. Het zand in de 
bunkers wordt vervangen om te komen tot een meer ho-
mogene bespeelbaarheid van de bunkers. Je komt er wel-
licht eerder in, maar je moet er ook beter uit kunnen 
komen. Bomen en andere groenvoorzieningen worden 
waar nodig, wegens ziekte of teveel uitgroei, gekapt en 
gesnoeid. Nieuwe aanplant is gepland.

In vogelvlucht worden nu de volgende aanpassingen ge-
daan.
- Hole 1: De twee fairway bunkers aan de linkerzijde 

worden samengevoegd tot één grote bunker van ca. 60 
m die de toegangsweg beter gaat beschermen en de 
hole een totaal andere aanblik geeft vanaf de tee. De 
fairway bunker aan de rechterzijde wordt ook iets uit-
gebreid.

- Hole 2: De fairway bunker aan de linkerzijde wordt 
naar binnen verlegd, waardoor deze meer in het spel 
komt. De bomen en bosjes aan de rechter voorzijde 
van de tee worden opgeschoond om een beter zicht te 
krijgen op de fairway.

- Hole 3: De nieuwe tees staan meer op links uitgelijnd 
en de fairway wordt meer naar links gemaaid. Verder 
vormt een nieuwe fairway bunker aan de rechterkant 

een opvang voor ballen die te ver naar rechts worden 
afgeslagen. Dit alles om er voor te zorgen dat de hole 
meer over links gespeeld wordt en de veiligheid voor 
hole 15 verbeterd wordt. Met name voor de dames 
wordt de hole langer. 

 Een aantal bomen zal hier gekapt worden. Een aan-
tal populieren aan de rechterzijde van de afslag (om 
en om) en de eerste hoge populier aan de linkerzijde. 
Verderop richting reclame mast verdwijnt een popu-
lier om het zicht op de reclamemast niet te veel te be-
lemmeren. De voorste twee greenside bunkers worden 
uitgebreid, de twee achterste gaan dicht.

- Hole 4: Ook deze hole wordt langer door het naar ach-
teren verplaatsen van de tees. De kant van het water 
links wordt schoon gehouden om beter zicht te heb-
ben op ballen die in het water landen. De eerste fair-
way bunker links gaat dicht omdat deze niet of nauwe-
lijks nog in het spel komt. Daarentegen wordt het paar 
fairway bunkers verderop uitgebreid richting fairway. 
Voor veel spelers wordt het tweede schot daardoor veel 
spannender. De bosjes aan de rechterzijde worden op-
geschoond om de mooie bomen meer tot hun recht te 
laten komen.

- Hole 5: De populieren langs de afslag worden getopt, 
en de abelen aan de linkerzijde worden opgekroond 
om een beter schot naar de green te krijgen. De twee 
greenside bunkers worden samengevoegd tot één grote 
bunker en meer oplopend gemaakt zodat er beter uit 
te spelen is. Er zal voor gezorgd worden dat de green 
meer licht krijgt waardoor schimmelgroei beperkt 
wordt.

- Hole 6: Ook hier toppen van de populieren bij de af-
slag en verder opschonen van bomen tussen 6 en 12 
zodat de platanen meer tot hun recht kunnen komen.

 De fairway bunker aan de linkerzijde wordt meer 
zichtbaar gemaakt door een extra lip.

- Hole 7 tot en met 11: Hier dit jaar geen grote wijzi-
gingen, behalve dan nieuwe tees voor hole 10 bij het 
nieuwe clubhuis en wat groenwerk.

- Hole 12: Opschonen bossage aan de linkerzijde waar-
door er vanaf de tee een doorkijkje komt op de vijver 
en de plons gezien kan worden...

- Hole 13: De fairway bunker aan de linkerzijde komt 
dichterbij te liggen in de buitenbocht. De bomen hier 
links zijn ziek en oud en moeten in fases gekapt wor-
den. Herbeplanting zal plaatsvinden. De bunker ach-
ter de green wordt zichtbaarder door een grotere lip.

- Hole 14: Ook hier zijn een aantal bomen in slechte 

Baancommissie

Baanaanpassingen 2009 - 2010
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staat maar worden nu nog niet vervangen.
- Hole 15: Groepje bomen aan linkerzijde bij het 

water (achter de wilg) is in slechte staat. Herbe-
planting zal hier plaatsvinden. De linker fairway 
bunker bij het bosje gaat dicht. Aan de rechter-
zijde komt een nieuwe kleine fairway bunker. 

- Hole 16: Het dwarswater van hole 15 wordt rich-
ting hole 16 uitgebreid om de afwatering van 
dat gebied te verbeteren en hole 16 spannender 
te maken. De greenside bunker linksvoor wordt 
naar voren uitgebreid, daarentegen gaat de bun-
ker linksachter dicht.

- Hole 17: De fairway bunker wordt meer naar de 
top van het heuveltje doorgetrokken. Van de drie 
bomen voor het water blijft de middelste (hoog-

ste) boom over. De twee ernaast worden gekapt 
en voor de toekomst wordt een nieuwe boom ge-
plant achter de overblijver. De greenside bunker 
wordt uitgebreid richting green en wordt zicht-
baarder. Hij wordt daardoor flauwer, hetgeen be-
ter is voor het spel en voor het onderhoud.

- Hole 18: De lichte “Z” vorm van deze hole zal 
meer geaccentueerd worden. Allereerst door het 
water tussen 17 en 18 naar rechts uit te breiden 
waardoor teeshots aan de linkerkant afgestraft 
worden. Aan de rechterkant worden de twee be-
staande fairway bunkers gerenoveerd. Verderop 
nabij de 200 m paal is het plan om enkele soli-
taire duurzame bomen te planten die de nu nog-
al saaie rechte lijn tussen 18 en 1 doorbreken, en 
tevens het tweede schot meer naar links sturen.

 De fairway zal ook meer in dit patroon gemaaid 
worden waardoor deze hole een meer slingerend 
en speelser patroon krijgt.

De verwachting is dat de aanpassingen de baan 
weer een stuk interessanter en uitdagender zullen 
gaan maken. 

Arthur Bartels - Baancommissie

 

 

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  
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De Damescommissie wenst iedereen een heel ge-
zond en goed golfend 2010 toe. 

Helaas zijn er gedurende de maand december niet al te-
veel dinsdagen geweest waarop je ’s morgens bij jezelf 
dacht: kom ik ga eens lekker golfen in de sneeuw. Toch 
waren er dames die altijd weer enthousiast en goed in-
gepakt tegen de koude hun balletje kwamen slaan, maar 
met de sneeuw rolden de ballen niet echt lekker door. 

De Sinterklaaswedstrijd was heel gezellig. Het was een 
ochtend met pepernoten, gevulde speculaas en boterlet-
ter. Voor iedereen had de Sint ook nog een presentje bij 
zich hoewel hij nog niet eens echt jarig was.

De Damescommissie heeft per 1 januari 2010 enige ver-
anderingen ondergaan.
Zo hebben wij afscheid moeten nemen van onze pen-
ningmeester Helene de Vries-Schultink en algemeen lid 
Dymphie Sikkes omdat zij zich niet meer herkiesbaar 
wilden stellen.
Heel veel dank voor al het commissiewerk in de afgelo-
pen jaren.

De samenstelling van de nieuwe Damescommissie is nu 
als volgt:
Voorzitter: Henriette Hens-Versteegh
Secretaris: Nellie Broekman
Penningmeester: Marianne van Os
Leden: Mirjam Jaspers
 Liesbeth Hardon

Op de wedstrijddagen kan de Damescommissie de hulp 
inroepen van ”de Tafeldames” (een door ons bedachte 
naam). Zij helpen bij het uitdelen van de wedstrijdkaar-
ten en het innen van financiën, de zo geheten hand- en 
spandiensten.

Tafeldames: Diana Looms
 Fem Wiener 

De Damescommissie wenst iedereen nog veel succes met 
het vervolg van de Runnerscore en tevens en heel goed 
golfjaar in 2010.

De Damescommissie

Verslag Damescommissie 
over december 2009

Damescommissie

Golfweek 2010 
21 t/m 28 augustus
In de vorige GreenVliet kondigden wij aan in deze 
uitgave meer van ons te laten horen. Door omstan-
digheden is dit niet mogelijk gebleken. Daarom zal in 
GreenVliet nr. 2 van maart uitgebreid worden voor-
uitgeblikt op dit niet meer weg te denken jaarlijkse 
evenement.

Het Golfweekcomité



Fultonstraat 8,  2691 HA ‘s-Gravenzande
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www.rabobank.nl/denhaag

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen bereik je meer dan alleen.

Het idee is dat je samen
sterker staat.
Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank heilig in de kracht van het collectief. Samen

bereik je immers meer dan alleen. U kunt dan ook op meerdere manieren gebruik maken

van onze kennis en die van onze klanten. Zo helpen ervaren ondernemers startende

ondernemers. En helpen jongeren elkaar met financiën. Verder komen door samen te

werken. Dat is het idee.

UITNODIGING
Deze advertentie is eigenlijk 

een uitnodiging

Een uitnodiging om de volgende site 
eens te bekijken:

www.campoamor192.nl

Gezocht: vriendenclub op zakelijke basis.

Wie durft? Wie wil? Wie kan?

Peter Arkesteijn
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DDe 28e oktober is de wintercompetitie be-
gonnen, maar echt winter werd het pas in 
december. Dat veel heren zich vervolgens 
vermoeid voelden, slechter sliepen of een 
tijdje niet lekker in hun vel zaten, is helemaal 
niet zo gek. 

Zo jong zijn ze ook weer niet, en de winter zorgt 
voor een lichte ontregeling van de biologische golf-
klok. Veel golfers hebben het gewoon zwaar met 
het aanbreken van de kou, met temperaturen onder 
het vriespunt, en met de harde fairways. 
In de laatste maand van het golfjaar 2009 werd wei-
nig gespeeld, ook door het feit dat de baan regelma-
tig gesloten was. 
En het slechte nieuws: het is in januari nog niet 
voorbij. 

Het winterprogramma loopt al weer enige tijd,  
maar het is natuurlijk nog veel te vroeg om over de 
uitslag van de Matchplay of de Runnerscore te filo-
soferen.

Toch kunnen wij melden dat in de tijdelijke uitslag 
van de Runnerscore Rob Roelvink (alweer), 

W. Kortekaas, A. Aleman, Jean-Paul 
Bierling(alweer) en Jan van der Valk 
aan kop liggen.

De Herencommissie in het nieuwe 
seizoen
De één komt, de ander gaat en zo krijgt de commis-
sie langzaamaan een definitieve samenstelling voor 
2010. 
Zoals vermeld in de GreenVliet van november 
2009, heeft Michiel Maurenbrecher zich om ge-
zondheidsredenen moeten terugtrekken.
De leden van de Herencommissie willen bij dezen 
nogmaals benadrukken dat zijn grote inzet en zijn 
royale ondersteuning door iedereen altijd bijzonder 
zijn gewaardeerd.
Michiel bedankt!!!

De Herencommissie 2010 bestaat uit:
Jan van der Valk, voorzitter
José Levy, secretaris
Gerrit Bross, penningmeester
Hans van der Velden 
John Smith
Wim Prins
  

Een koud einde

Herencommissie

Historische uitspraken van de laatste 50 jaar

Nu wij tijd hebben om te filosoferen,  wil ik 
tot slot een paar uitspraken aanhalen van be-
roemde Amerikaanse Progolfers:

•	 Golf	is	hetzelfde	als	een	liefdesrelatie.	Als	je	het	
niet serieus neemt, is het niet leuk; 

 als je het serieus neemt, breekt het je hart. 

•	 In	mijn	gebeden	beantwoordt	God	bijna	al	mijn	
vragen, behalve die op de golfbaan.

•	 Golf	is	een	spel	dat	het	leven	prolongeert	van	de	
meest nutteloze burgers.

•	 Ik	was	al	lang	geleden	gestopt	met	golfen,	als	ik	
niet zo veel sweaters had.

•	 Ik	heb	thuis	ook	een	ijzer	1.	Die	gebruik	ik	om	
het brandhout in mijn open haard op te porren.

•	 De	enige	slagen	waar	ik	zeker	van	het	resultaat	
ben, zijn die, die ik al gespeeld heb. 

•	 Relax?	How	can	anybody	relax	and	play	golf	?	
	 You	have	to	grip	the	club,	don’t	you	?
 (Ben Hogan)

José Levy
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3 december 2009... De senioren hadden weer 
een geweldig leuke dag. Het was prachtig 
weer, de baan was wel erg nat maar dat kon 
de pret niet drukken. Er waren 51 spelers en 
er kwamen 6 leden voor de napret. En die was 
erg leuk.

Sint en Piet hebben de RGC leden weer enorm ver-
rast met verse erwtensoep en mooie cadeaus. Er 
moesten heel wat senioren bij de Sint op het matje 
komen, maar voor de schrik kregen zij ieder een zak-
je kruidnootjes. Ook het personeel achter de bar werd 
niet vergeten. 

De Sint had dit jaar een heel bijzondere staf aange-
past aan de mensen bij wie hij op bezoek kwam, het 
was een enorme driver. Goed aangevoeld Sint.
Twee nieuwe commissieleden hadden het genoegen 
om bij de Sint te mogen komen en welkom te  
worden geheten.
Ook werden een paar mensen die fotogeniek waren 
bij de Sint uitgenodigd.
Zoals alle jaren, wanneer Sint en Piet onze senioren 
komen bezoeken, was het ook deze keer weer een 
leuke happening.
 
De Seniorencommissie.

Senioren Sinterklaas wedstrijd: 
3 stokken en 1 putter

Hetty Krap en Ria van Lamoen op audiëntie bij de Sint

De Goedheiligman treedt fier binnen

Blije gezichten en een vol-
verwachting-kloppend hart
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Kerstwedstrijd 2009
Op zaterdag 12 december vond weer de tradi-
tionele kerstwedstrijd plaats. Vanwege de win-
terse datum vergt zo’n gebeurtenis een ande-
re voorbereiding dan een “gewone” wedstrijd. 
Je neemt mee: regenpak, winterhandschoenen, 
geitenharen sokken en een ijsmuts. 

Op de club aangekomen niets dan verbaasde blikken: 
de zon scheen in volle glorie en niets wekte de indruk 
dat het begin december was. De hele zorgvuldig uitge-
zochte winterbepakking kon in de tas blijven zitten. 
Na 9 holes (met glühwein) kon men in het clubhuis 
genieten van een kopje erwtensoep en een viertal door 
René en zijn keukenbrigade zorgvuldig klaargemaakte 
winterhapjes die tijdens de kerstborrel werden geser-
veerd.

De prijzen bestonden ook dit jaar uit diverse soorten 
wild met bijbehorende fles wijn en werden gewonnen 
door de volgende leden:

1e prijs: Jan Mulder
 Marleen van Hogezand
 Bas van der Hoek
 Richard Dimmendaal

2e prijs: Frans Erik Terpstra
 Arthur Bartels
 Jaap Vermeer
 Caroline van der Sluys
 
3e prijs: Kevin Murtagh
 Karin Croonen
 Jules Croonen
 Maurice Vietsch

De poedelprijs (rookworst met ijsmuts) werd in de 
wacht gesleept door Jan Samwel, Tonny Samwel, 
Ben Teunissen en Leanne van der Hoek.

Bent	u	dit	jaar	niet	in	de	prijzen	gevallen?	Geen	pa-
niek, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen!

De Evenementencommissie

Wedstrijdcommissie 11



12 Regelcommissie

HET PROGRAMMA VAN DE REGELCOMMISSIE 2010
De Regelcommissie heeft voor volgend jaar weer een programma samengesteld t.w.:

REGELLESSEN VOOR HET GVB REGELEXAMEN:

GVB regelexamen 2010
Examens van april / mei Maandag 29 maart (aanvang 19.30 u)

Woensdag 31 maart (aanvang 19.30 u)

Woensdag 7 april (aanvang 19.30 u)

Examens van juni / juli Woensdag 26 mei (aanvang 19.30 u)

Maandag 31 mei (aanvang 19.30 u)

Woensdag 2  juni (aanvang 19.30 u)

Examens van september / oktober Woensdag 25 augustus (aanvang 19.30 u)

Maandag 30 augustus (aanvang 19.30 u)

Woensdag 1 september (aanvang 19.30 u)

REGELAVONDEN VOOR COMPETITIETEAMS:

Regelavonden voor competitieteams

Alle heren- en jeugdteams Maandag 15 maart (aanvang 19.30 u)

Alle damesteams Maandag 22 maart (aanvang 19.30 u)

Er komen inschrijflijsten te hangen in de gang van het clubhuis. Ook kunt u zich opgeven via regels@rijswijksegolf.nl 
Let op: Bij te weinig deelnemers gaat het niet door, maar dat hoor je dan op tijd.

DECISIONS ON THE RULES OF GOLF
 
In de vorige GreenVliet zijn we begonnen met R 13-2, 
verbeteren van de  ruimte van de voorgenomen stand of 
swing , de ligging van de bal en de speellijn.
We hebben toen iets verteld over het innemen van de 
stand. Nu een aantal decisions over het verbeteren van de 
ruimte van de voorgenomen swing.

Na je stand ingenomen te hebben volgen (eventueel) oe-
fenswing en slag. Er staat in de regel dat je je swing niet 
mag verbeteren door iets dat groeit of vast staat (inclusief 
vaste obstakels en palen die out of bounds aangeven) te 
bewegen, buigen of breken.
Wat kan er allemaal fout gaan, een aantal voorbeel-
den…….

Vraag:
De bal van een speler ligt vlakbij een boom of struik. De 
speler maakt een oefenswing dicht bij zijn bal en slaat 
een paar blaadjes uit de boom in het gebied van zijn voor-
genomen	swing.		Is	dit	een	overtreding	van	R	13-2?	

Antwoord:
Dat hangt er van af of de ruimte van zijn voorgenomen 
swing of speellijn verbeterd is. Soms zal het er afslaan van 
een paar blaadjes de ruimte van de voorgenomen swing 
niet verbeteren en moet de speler toch nog door een aan-
tal overgebleven takken of bladeren slaan. In deze om-
standigheden is er geen overtreding van R 13-2. In andere 
gevallen kan het wegslaan van één blad al een verbetering 
van de ruimte van de voorgenomen swing betekenen.
Als  een speler de ruimte van zijn voorgenomen swing 
heeft verbeterd, kan hij de straf NIET ontlopen door ver-
volgens de richting van zijn swing te veranderen.

Iemand is dus niet per definitie fout als er bij een oe-
fenswing een paar blaadjes uit een boom vallen. Bij twij-
fel  is het dan ook het beste een referee in te schakelen 
of iemand van de Wedstrijdcommissie. Sla je tijdens de 
echte slag bladeren of zelfs een tak uit de boom, dan is er 
niets aan de hand, vooropgesteld dat je doorslaat en niet 
stopt  in de backswing.
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LEDEN VRAGEN
Vraag:
Mijn medespeler sloeg zijn bal vanaf 
de afslag links het bos in. Het zag er 
naar uit dat hij, als hij zijn bal zou vin-
den, flink in de  problemen zou zit-
ten. Hij verklaarde daarom zijn bal, di-
rect op de tee, onspeelbaar. Ik sloeg af 
en mijn medespeler sloeg daarna zijn 
tweede bal (met 1 strafslag) goed in de 
richting van de hole.
 Toen we in de buurt van zijn eerste 
bal kwamen, zagen we de bal van mijn 
medespeler tussen de bomen liggen. 
Moest hij nu met zijn eerste bal verder 
spelen	of	deze	oppakken?
 
Antwoord:   
Een speler mag zijn bal op de plek 
waar hij zijn bal sloeg, dus ook op de 
tee, meteen onspeelbaar verklaren en 
met een strafslag zijn volgende slag 
doen (R 28). 
Dus in dit geval slaat de speler vanaf de 
tee dan zijn derde slag. De eerste bal 
is dan meteen uit het spel en de speler 
moet met zijn tweede bal verder spe-
len. Als hij zijn eerste bal vindt, kan hij 
die oprapen. Als hij alsnog met zijn eer-
ste bal zou verder spelen, speelt hij een 
verkeerde bal en krijgt hij 2 strafslagen 
en moet alsnog met zijn tweede bal ver-
der. Doet hij dat niet dan wordt hij ge-
diskwalificeerd.
Anders is het als de speler op de tee een 
provisionele bal slaat. Dan moet hij, als 
zijn bal gevonden wordt binnen 5 mi-
nuten, met zijn eerste bal verder spe-
len en zijn provisional oppakken. Het is 
dus zaak duidelijk aan te kondigen wat 
je gaat doen. 

Vraag:
Een speler ligt onder een boom. De speler neemt zijn stand in en begint zijn 
backswing met de bedoeling de bal te slaan. Op de top van zijn backswing 
raakt de club van de speler een tak deze breekt af. Op dat moment stopt  de 
speler zijn slag. In R 13-2 staat dat een speler de ruimte van zijn slag niet mag 
verbeteren, behalve…..tijdens het maken van een slag of de opzwaai  van zijn 
club voor een slag. Krijgt de speler daarom geen strafslagen door deze uitzon-
dering?

Antwoord:
Omdat de slag werd onderbroken was de opzwaai van de club in feite niet de 
opzwaai voor de slag, dus krijgt hij 2 strafslagen.   

Let op: Blijf verder ook van vaste obstakels of palen die out of bounds aange-
ven af.

Vraag:
Een speler haalt een out of boundspaaltje weg. Het paaltje staat vlak bij de 
plek waar zijn bal ligt en hindert zijn swing. Hij realiseert zich dat hij een 
fout maakt en plaatst het paaltje terug voordat hij zijn volgende slag doet. 
Overtreedt	hij	R	13-2?

Antwoord:
De speler was in overtreding van R 13-2 op het moment dat hij het paaltje 
weghaalde. Dat hij  het paaltje terugplaatste was verder niet relevant. 

PIM EN REGELPROBLEEM 10

Probleem: 
Na dat Pim en zijn medespeler hole 9 hebben gespeeld, slaan ze per ongeluk 
af op de 12e hole die parallel loopt aan de 10e hole. Als ze bij de green van 
de 12e hole aankomen realiseren zij zich hun fout en gaan onmiddellijk te-
rug naar de afslag van de 10e hole. Ze slaan nu beiden hun bal op de green. 
Pim ligt er echter veel beter voor, hij heeft slechts een putje van 50 cm. Zijn 
medespeler heeft een veel moeilijkere put en neemt daar ruim de tijd voor. 
Pim markt zijn bal met een tee, neemt zijn bal op, maakt hem schoon en 
stopt de bal daarna bij het wachten in zijn broekzak. Als hij tenslotte  aan de 
beurt is plaatst hij, zonder het in de gaten te hebben, zijn reservebal bij zijn 
marker en maakt zijn put.  
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Sinds dit jaar kan men zich ook bij bepaalde 
RGC wedstrijden kwalificeren voor de Ricoh 
Longest Drive. De heren en dames hebben ui-
teraard een aparte categorie. De beste landelijk 
geplaatste 25 heren en 25 dames mogen mee-
doen aan het landelijk Kampioenschap. Enkele 
RGC’ers plaatsten zich hiervoor. Helaas konden 
alleen Sander Verhoeckx en Caroline van der 
Sluys hieraan meedoen.
Het Nationaal Ricoh Longest Drive Kampioen-
schap werd op 23 oktober op de prachtige golf-
baan van Golfclub Broekpolder gespeeld. Een 
schitterende baan met veel bomen in bonte 
herfstkleuren. Onder perfecte weersomstandig-

heden werd 
er gespeeld, 
waardoor de 
1e editie van 
dit Kampioen-
schap een on-
vergetelijke 
ervaring was 
voor alle deel-
nemers.

De titel Nati-
onaal Ricoh Longest Drive Kampioen 2009 ging 
bij de vrouwen naar Iris Wierda van Golfvereni-
ging Goese Golfclub, bij de mannen bleek Bas 
Wijdeveld van Golfclub The Competitors te 
sterk voor de rest van het veld. Wierda en Wij-
develd toonden aan dat zij het best met de druk 
konden omgaan en zij presteerden tijdens de 
ronde op Broekpolder het beste op de zes Ricoh 
Longest Drive holes die waren uitgekozen voor 
het Ricoh Longest Drive Kampioenschap.

Sander heeft een zeer knappe prestatie geleverd. 
Hij greep net naast het Nationaal Kampioen-
schap en eindigde op de 2e plaats! En had bo-
vendien 37 stablefordpunten. Sander, van harte 
gefeliciteerd.

Caroline heeft ook haar best gedaan, maar was 
zeer tevreden met 35 stablefordpunten op een 
baan waar ze voor het eerst heeft gespeeld. Maar 
bij dit Kampioenschap gaat het nu eenmaal niet 
om stablefordpunten, maar om het aantal pun-
ten wat men bij de Longest Drive holes kan ha-
len. 

Het is een fantastische dag geweest waarbij we 
helemaal in de watten zijn gelegd door de spon-
sor. Dankzij de goede organisatie van Ricoh en 
Sportstrategie liep alles op rolletjes.
De dag werd met een borrel en heerlijk diner op 
Broekpolder afgesloten.

Caroline van der Sluys

Nationaal Ricoh Longest 
Drive Kampioenschap

Ricoh Longest Drive logo HR.pdf   10-2009-20   11:07:19
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BC Surprisewedstrijd 1 december 2009

EEn de grootste surprise was het schitterende weer! 
Een flink aantal BC-leden maakte zich deze dins-
dag op voor de eerste winteractiviteit. Was het ‘s 
morgens nog enigszins bewolkt, al tijdens de koffie 
voorafgaand aan de wedstrijd brak de zon door om 
de rest van de middag te blijven stralen. 

Om één uur klonk het sein dat de wedstrijd kon be-
ginnen. Ondanks de extra handicap dat er slechts 
met drie clubs en een putter gespeeld mocht wor-
den, was aan de lachende gezichten af te lezen in 
de baan dat alle deelnemers er écht zin in had-
den. De spelvorm was individueel stableford over 
14 holes maar door de beperkte clubkeuze - welke 
om af te slaan, welke voor de fairway en welke voor 
de approach - en de natte baan bleek het niet een-
voudig goed te scoren. Op hole 4 was de longest 
drive uitgezet en op hole 9 de neary. Tussen hole 
4 en hole 5 stond René met voor iedere deelnemer 
een kop warme chocolademelk, al dan niet met een 
scheutje rum. Het mooie weer zorgde ook voor een 
goede doorstroming in de baan zodat alle spelers 
ruimschoots op tijd binnen waren voor de aange-
klede netwerkborrel waar ook veel niet-spelers op af 
waren gekomen. De horeca had voor lekkere hapjes 
gezorgd, zoals kipkluifjes, garnalenkroket en zuur-
kool met rookworst.

Bij de prijsuitreiking bleek dat de BC-commissie 
voor originele en toepasselijke prijzen had gezorgd. 
De nummers één, twee en drie kregen een spel en 
voor de neary en longest drive was er de golfscheur-
kalender 2010, die waarschijnlijk een plekje heeft 
gekregen op het toilet.

De eerste prijs werd gewonnen door Hans Verkaart, 
Yvo Bliek was tweede en Bram van Marrewijk der-
de. De longest drive was een prooi voor Maurice 
Brouwers en Jan Heins was het meest precies bij de 
neary.

De BC-commissie

Oplossing:

Pim en zijn medespeler slaan af van 
buiten de juiste afslagplaats en dat 
zijn 2 strafslagen (R 11-5 en R 11-
4). De slag die zij hebben gedaan en 
eventueel volgende slagen tellen niet 
mee, dus de afslag van de 10e tee is 
hun derde slag. Het is toegestaan de 
bal met een tee te marken. (zie def. 
uitrusting). Pim maakt zijn put, maar 
omdat hij een andere bal terugplaatst 
i.p.v. de oorspronkelijke bal krijgt hij 
weer 2 strafslagen (R 15-2), hij heeft 
zijn bal onterecht vervangen.  In deze 
regel staat ook dat de vervangende bal 
de bal in spel wordt. Ga dus niet de 
boel herstellen door de oorspronkelij-
ke bal terug te plaatsen, dat heeft geen 
zin. Pim maakt een 6.
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E

Een Harleyman 
                     met passie voor golf

Je zou uiteraard verwachten dat je een showroom vol 
met Harleys ziet, maar dan kom je bedrogen uit. Het 
Europese distributiecentrum bevindt zich namelijk in 
België van waaruit het hele logistieke proces plaats-
vindt.  Bij Harley-Davidson Benelux houdt men zich 
in Leiderdorp voornamelijk bezig met verkoop, marke-
ting en after sales activiteiten voor een dealernetwerk 
van 25 officiële dealers in de Benelux die exclusief 
Harley-Davidson en Buell verkopen.. 

In Leiderdorp zijn 15 medewerkers dagelijks in de 
weer met Harley-Davidson en Buell motorfietsen. 
(Laatstgenoemde is eveneens uit de USA afkomstig, ei-
gendom van Harley-Davidson, maar niet zo bekend 
als de Harley.) Een viertal buitendienstmedewerkers is 
werkzaam in sales en after sales. De overige medewer-
kers zijn hoofdzakelijk office based.

Veel mensen raken enthousiast als ze de naam Harley-
Davidson horen en willen er maar al te graag een aan-
schaffen. De prijs is vaak een struikelblok denkt men 
en dat is een van de redenen waarom echte ‘die-hards’ 
vaak al op jonge leeftijd voor een Harley gaan sparen. 
Toch berust dit op een misverstand. Je rijdt namelijk al 
een 900 cc Harley vanaf € 8.700,-. De zwaarste en dus 
duurste kost circa € 39.000,- maar dan heb je wel een 
‘fiets’ met een 2100 cc motorblok. Vanuit Milwaukee 
(USA) arriveren de Harleys hier standaard, dus zon-
der toeters en bellen. Alle accessoires zijn dus extra’s 
(meerkosten!).

Roel is 43 jaar oud en getrouwd met Miranda, die ook 
Business lid is. Ze hebben geen kinderen en wonen in 
Oegstgeest. Na Havo en het behalen van zijn midden-
standsdiploma besloot Roel aan de sportacademie in 
Den Haag te gaan studeren. Dat kwam vooral omdat 
hij uitblonk in tal van sporten. Dat hij uiteindelijk voor 
de klas zou komen te staan om veelal ongeïnteresseer-
de kinderen voor bewegen enthousiast te maken viel 
bij hem gaandeweg in minder goede aarde. Hij zei de 
sportacademie voortijdig vaarwel en dook de zakenwe-
reld in. Miranda, overigens, heeft Franse taal en letter-
kunde gestudeerd aan de universiteit van Leiden.

Via Miranda is Roel in contact gekomen met golf. Zij 
begon in 2004 schoorvoetend haar eerste balletjes te 
slaan en raakte dermate enthousiast dat ze steeds va-
ker op de golfclub te vinden was. Roel echter was, als 
sportliefhebber, onder meer fanatiek skiër (en Miranda 
niet!) en vond dat golfen eigenlijk maar niets. Te wei-
nig actie. Onder zachte dwang van Miranda gaf hij 
zich op een gegeven moment gewonnen en ging over-
stag. Zij volgden lessen via ANWB Golf in Frankrijk 

Verrast door het plotselinge winterse landschap en 
alle nadelige gevolgen voor het verkeer rijdt uw redac-
teur naar de afspraak in Leiderdorp voor het artikel 
Golf & Business. Onze gesprekspartner is Business lid 
Roel Rietveld, Managing Director van Harley-David-
son Benelux. Dat deze unieke motorfiets naast golf 
ter sprake zal komen, mag voor zich spreken. 
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om te worden klaargestoomd voor het GVB en haalden 
deze bij terugkomst in Nederland. 

Aanvankelijk liepen Miranda en hij hun eerste rond-
jes op de Vijf Margen in Noordwijk, een 9 holes par 3 
baan. Dat vroeg echter om meer holes en meer leng-
te, want dat ‘actieloze spelletje’ was inmiddels uitge-
groeid tot een echte uitdaging. Dus ging Roel zijn ho-
rizon verbreden en op zoek naar een goed bereikbare 
18 holes golfbaan in de omgeving. Al snel viel zijn blik 
op de Rijswijkse en omdat de toenmalige manager ook 
motorliefhebber was, bleek de keuze simpel. Een be-
drijfslidmaatschap lag voor de hand en in 2006 wer-
den Roel en Miranda lid. Nu was de handicap aan de 
beurt. Dus, fervent sporter als hij is, ging Roel aan de 
slag. Het doel was handicap 18 na 3 jaar en dat is in de 
tussentijd gehaald. Miranda schijnt het wat rustiger aan 
te doen want zij heeft nu handicap 33 maar is inmid-
dels aan het lessen geslagen! Het bevalt hen goed op de 
RGC. Met name Roel speelt bijna altijd mee op de BC 
middagen op dinsdag. Inmiddels is Roel er achter geko-
men dat je als BC lid óók ‘verenigingslid’ bent en dus 
wordt ook deelgenomen aan verenigingswedstrijden. 
Hij speelt nog geen competitie maar heeft dat voor 
2011 wel in overweging genomen.

Ook de BC valt in goede aarde. Natuurlijk in verband 
met het netwerken, maar ook vanwege het zakelijk be-
lang en omdat Roel op een relaxte manier kan golfen 
met mensen die zijn evenknie zijn. De BC commissie 
doet het volgens hem uitstekend en de sfeer gaat met 
sprongen vooruit, niet in de laatste plaats omdat hij 
steeds meer gezellige mensen leert kennen! Als BC lid 
heeft Roel een aantal leuke voordelen, zoals onder an-
dere ruim van tevoren starttijden reserveren en de vaste 
BC middag. Hij is erg benieuwd naar het nieuwe club-
huis en hoe de set-up en integratie van horeca. BC en 
overige RGC zaken gaat zijn. Wat hem erg bevalt is dat 
de integratie van BC leden en ‘gewone’ leden steeds 
soepeler verloopt. Kortom, voorlopig blijft deze Harley-
man een echte RGC ‘golfbal’.

Maurice Brouwers



18 Van het Management

Wij verwelkomen de nieuwe aandeelhouders...

... en nemen afscheid van
Mevrouw A. Beetz-Duurtsema
De heer H.P.J. Billekens
De heer B. Blaauw
De heer J. Bogerd
De heer S. van de  Bosch
De heer M.C. von Brucken Fock
De heer J. de Bruijn
De heer C. Chaix de Lavarene
Mevrouw M. Damen
De heer J.W.J. Driessen
Mevrouw I. van Erp-Mens
De heer J. van Es
De heer H.R. van Geer
Mevrouw B. Gips

De heer R.J. Grippeling
De heer R. Hakvoort
Mevrouw A.J. Hammacher
De heer K. Hendrikse (wordt donateur)
Mevrouw A.C.L. Hendrikse-Limbach (wordt dona-

teur)
De heer E. Hofland
De heer E.I. Homan
Mevrouw M. Huisman
Mevrouw G.C. Jense
De heer L. Kleijn
Mevrouw C.A. Knotschke
De heer M. van der Lee
De heer H.C. Naarding

De heer M.P. Nieuwenhuizen
De heer G.R. Nooy
Mevrouw M. Overwater-Helder (wordt donateur)
De heer B.J.M. Posthuma
De heer J. Reijnen
De heer P. Ringnalda
De heer H.K. Ronday
Mevrouw M.J. Ronday
De heer J.G. van Silfhout
De heer W.J. Smit
De heer C. Sonneveld
De heer P.J. Trijzelaar
Mevrouw L.P.M. Vermeulen
De heer J.F.G. Voorsluijs

De heer N. Bergshoeff
De heer M.D.J. Boelhouwer
Mevrouw S.M.C. Brand
Mevrouw P.M. Bruintjes
Mevrouw G.M.W. van der Burg
De heer V. Chaturvedi
De heer J.F.M. Cornelissen
Mevrouw M.L. van Eck-Luiting
De heer R.J. Fels

De heer G.J.A.M. Goesten
De heer J.G.J. Holla
De heer A. Joppe
De heer K. Lammers
De heer J.R.A. de Maeyer
De heer A.M. van Manen
De heer M.H. Mendeszoon
De heer H. Mokkink
Mevrouw G. Remmerswaal

De heer M.C.J. Rozijn
De heer T.C. Smit
Mevrouw A. Starrenburg-van Schaick
Mevrouw H.J. Verboom
Mevrouw F.A.E. Versteege
De heer M. Vietsch
De heer J. de Vries Schultink
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Inleveren kopij: 
De volgende GreenVliet verschijnt eind maart 2010.
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 3 maart 2010 in het bezit van
de communicatiecommissie zijn. Per e-mail: uitsluitend naar 
communicatie@rijswijksegolf.nl

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

Bestuur RGC
Hans  Krul, voorzitter 015-213 83 35
Ellen Mojet, secretaris 06-477 87 939
Bob Davis, penningmeester 070-335 09 41
Fred Hoogerbrug, vice-voorzitter 079-331 99 61
Ruud de Jong, lid 015-310 71 03
Ben Oosterheert, lid 070-323 91 89
Robert 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: Ineke Vincent 070-387 75 64
Baancommissie: Arthur Bartels 070-390 55 64
Businessclub commissie: Maurice Korrubel 0252-43 50 50
Communicatiecommissie: Maurice Brouwers 070-319 16 67
Damescommissie: Henriëtte Hens-Versteegh 070-369 36 24
Evenementencommissie: Plonie Zwager-Wempe, 070-320 39 65
Handicapcommissie: Jan Paul Bierling, 070-317 87 81
Herencommissie: Jan van der Valk 0174-29 22 55
Jeugdcommissie: Peter Arkesteijn 0174-29 67 60
GVBcommissie: Sandra Karagantcheff-Mos 070-397 31 02
Seniorencommissie: Frits Jaspers 015-310 69 10
Wedstrijdcommissie: Jaap Vermeer 070-399 67 62
Regelcommissie: Evelien van Tilburg 070-364 95 44
Handicartconsul: Liesbeth.Polman 070-327 38 41

E-mail adressen
Management: management@rijswijksegolf.nl
Bestuur: bestuur@rijswijksegolf.nl
Secretariaat: secretariaat@rijswijksegolf.nl
Wedstrijdcommissie: wedstrijd@rijswijksegolf.nl
Regelcommissie: regels@rijswijksegolf.nl
Communicatiecommissie: communicatie@rijswijksegolf.nl
Automatiseringscommissie: ac@rijswijksegolf.nl
Businessclub commissie: bc@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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