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Redactioneel

Gezelligheid en drukte

Augustus was een hectische maand op de RGC, en niet al-
leen vanwege de overvloedige hoeveelheden water die we 
op ons dak kregen. Laten we het ook maar niet hebben over 
de wind die golfen op de Rijswijkse er niet makkelijker op 
maakt en het spel wel degelijk beïnvloedde. En ook niet over 
alle stress die nu eenmaal met verhuizen gepaard gaat.

Augustus was ook de maand van wellicht hét moment van 
het jaar voor de RGC, namelijk de offi ciële opening van 
ons nieuwe, in alle opzichten mooie clubhuis op 20 augus-
tus. En natuurlijk het uitstekend geslaagde en druk bezochte 
openingsfeest op de 21ste waar Knappe Mannen & Diva’s de 
sterren van de hemel speelde en de dansvloer vaak overvol 
was. Over het feit dat het weer ons juist op deze twee dagen 
bijzonder goed gezind was, zal niemand klagen.

Daarnaast was augustus de maand waarin de Golfweek 
plaatsvond. Gelukkig viel de regen juist niet op díe momen-
ten dat de 144 spelers in 72 fl ights de baan bezetten, zij het 
dat de Greenvliettrofee op donderdag vanwege de meer dan 
abnormale hoeveelheden regen moest worden afgelast. Dit 
weerhield overigens ruim 70 RGC’ers niet om ‘s avonds voor 
het diner aan te schuiven. Net als op dinsdagavond zorgde 
ook deze avond onze ‘vaste’ muzikale gast Uwe van der Laan 
voor sfeervolle en tot dansen uitnodigende muziek.

In deze GreenVliet vindt u dan ook fotocollages van het ope-
ningsfeest en van de Golfweek. Daarnaast de gebruikelijke 
column van het Bestuur. En natuurlijk de bijdragen van de 
diverse commissies.

In de rubriek Golf & Business komt ons businesslid Jack Bal-
dewsingh aan het woord over zijn bedrijf en met name over 
zijn grote passie golf. Jack sponsort dit jaar voor de tweede 
keer de serie van vijf Maandbekerwedstrijden die daarom te-
recht de naam van Jack’s bedrijf Baja heeft gekregen.

Wist u overigens dat er leden zijn binnen de Communicatie-
commissie die over uitzonderlijke talenten beschikken? Niet 
alleen blijkt zij in staat tot het samen met Henk Rameswar 
winnen van de eerste prijs tijdens de Kraeyenburghbeker op 
de eerste zaterdag van de Golfweek, ook is ze in staat een pit-
tig deuntje mee te zingen met Knappe Mannen & Diva’s tij-
dens het openingsfeest!

Namens de Communicatiecommissie

Maurice Brouwers
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Van het bestuur4

Hoewel wij weten dat elders in deze uitgave van 
de GreenVliet ook aandacht besteed wordt aan 
het grote aantal evenementen dat onlangs plaat-
vond wil het bestuur in haar artikel daar ook aan-
dacht aan geven, met name omdat een aantal 
van grote betekenis zal zijn voor de toekomst van 
RGC. In de eerste plaats de opening op 20 augus-
tus van ons nieuwe clubhuis door de Burgemees-
ter van Rijswijk en de Dijkgraaf van Delfl and. Tij-
dens de opening hebben wij een cheque van Euro 
2.500 uitgereikt aan de Burgemeester die bestemd 
is voor een drietal projecten van de Stichting Ste-
denband Rijswijk-Condega (Nicaragua). Dit be-
drag wordt door de Gemeente Rijswijk verdub-
beld en Hivos op haar beurt verdubbelt dit bedrag 
tot 10.000 euro. Het is goed dat wij daarmee onze 
maatschappelijke betrokkenheid hebben kunnen 
laten zien.

Heel erg blij waren wij dat de Burgemeester in haar 
speech duidelijk liet blijken dat zij niet gediend is 
van de plannen van Provincie en Den Haag om 
Rijswijks grondgebied aan te wenden voor verplaat-
sing van Haagse industrie. Bij zo’n verplaatsing kan 
het voortbestaan van onze baan in gevaar komen. 
Gezien de felheid van haar betoog achten wij ons 
tamelijk veilig maar wij blijven een vinger aan de 
pols houden.

En dan de ingebruikstelling van het nieuwe club-
huis. Wat een weldoordacht pand met het fraaie 
uitzicht naar alle kanten, waardoor de activiteiten 
op vele holes gevolgd kunnen worden. Naast het 
restaurant met mooie terrassen en de shop hebben 
wij ook de beschikking over praktische functione-
le ruimten en goede werkruimten voor onze staf.  
Mochten er nog leden zijn die zich wat onwennig 
door het nieuwe clubhuis bewegen, dan kan het 
niet anders dan dat zij zich er gauw thuis zullen 
voelen. Hartelijk dank voor al degenen die zich op 
welke wijze dan ook hebben ingespannen om dit 
prachtige resultaat tot stand te brengen.

Op zaterdag 21 augustus was een heerlijk feest met 
voor elk wat wils. De opkomst was enorm en tot in 
de kleine uurtjes werd er op de muziek van de band 

op het terras gedanst, terwijl ook binnen heel wat 
werd afgepraat.

De Golfweek is ook erg goed verlopen, hoewel het 
weer vaak erg dreigend was hebben wij slechts één 
afgelasting gehad en moest één wedstrijd een paar 
uur later aanvangen. Heel positief was het aantal 
mensen dat aan de diverse sociale evenementen 
rond de Golfweek hebben deelgenomen. Ondanks 
de korte tijd, waarin de horeca zich het restaurant 
en de keuken eigen konden maken, heeft de ho-
reca de vuurproef goed doorstaan. Dat belooft wat 
voor de toekomst.

Wat valt er verder van de Bestuurstafel te melden. 
Het valt telkens weer op hoe enthousiast commissie-
leden met hun activiteiten bezig zijn. Dit zien wij 
bewezen door de soepele wijze waarop wedstrijden 
verlopen, handicaps worden geregistreerd enzovoort. 
Het is voor het Bestuur altijd een plezier om perio-
diek met de voorzitters van de commissies bij elkaar 
te komen en te vernemen welke wensen er leven en 
wat de diverse commissies zoal bezig houdt.

Ben Oosterheert heeft de schadeclaimbehandeling 
van de verzakking van de baan overgenomen. Het 
ligt allemaal niet gemakkelijk, maar Ben heeft zich 
georiënteerd en zich de zaak eigen gemaakt om uit-
eindelijk oplossingen verder bespreekbaar te maken.

De invulling van het marketingplan gaat gestaag 
door en zal voortvarend verder ter hand worden ge-
nomen nu de tijdrovende zaken als nieuwbouw en 
opening achter de rug zijn. Wij zien een positie-
ve beweging in de ontwikkeling en aanwas van de 
jeugd en tijdens de jeugddagen mogen we ons ver-
heugen op een grote belangstelling.

Als Bestuur constateren wij met plezier dat de sfeer 
in de vereniging er goed is, dat de leden de weg 
naar het clubhuis goed weten te vinden. Aan het 
Bestuur, met uw medewerking, de taak om het 
clubhuis en de baan optimaal te gaan exploiteren.

Laten we hopen op een Indian Summer met nog 
veel golfplezier.
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Aan de leden van de 
Rijswijkse Golfclub

Tijdens de opening van ons nieuwe club-
huis heeft de Stedenband Rijswijk-Conde-
ga een cheque van R 2.500 ontvangen. De 
Gemeente Rijswijk verdubbelt dit bedrag.
Dit geld wordt besteed aan het onderwijs-
project “Alle kinderen binnen 5 jaar naar 
school “ in Condega in Nicaragua, onze 
zusterstad. 

Mede door deze gift, hebben de kinderen 
in Condega kans op een menswaardig be-
staan, welke begint bij goed onderwijs.
Nogmaals hartelijk dank.

Namens de Stichting Stedenband Rijs-
wijk-Condega, 
Nel Bosch-van Herk, voorzitter
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FFred is 63, getrouwd met Dicky, vader van 2 kinderen 
(zoon en dochter) en trotse opa van 5 kleinkinderen. 
Hij woont in Scheveningen achter de gevangenis en 
wel zoals hij zelf formuleert: “Gelukkig aan de goede 
kant van de muur”.

Werk
Al sinds zijn zestiende maakt de verzekeringswereld deel 
uit van Freds dagelijkse leven. Hoewel hij van zijn ou-
ders de mogelijkheid kreeg te gaan studeren, gaf hij er 
de voorkeur aan direct te gaan werken en door het vol-
gen van cursussen de benodigde kennis en ervaring op 
te doen. Na opleidingen afgerond te hebben op het ge-
bied van verzekeringsleer, marketing en economie resul-
teerde dat uiteindelijk in het behalen van het Executive 
MBA diploma op Nijenrode. Nadat hij gedurende zes 
jaar, tot 2005, als vice-president bij de staatsverzekeraar 
PZU in Polen werkte, was hij tot 1 september jl. als lob-
byist in de functie van directeur European Affairs werk-
zaam bij Eureko BV, het moederbedrijf van o.a. Cen-
traal Beheer Achmea, met vestigingen in o.a. Rusland, 
Slowakije, Griekenland, Roemenië en in West-Europa 
in o.a. Ierland, Frankrijk en België. Ook is hij voorzitter 
Levenmaatschappijen van een samenwerkingsverband 
van zeven grote verzekeraars in Europa. Na genoemde 
datum blijft hij actief als adviseur van de Raad van Be-
stuur en houdt hij zich bezig met een aantal commissa-
riaten en natuurlijk als voorzitter van de RGC.

Voorzitterschap
Dat voorzitterschap beschouwt Fred als een functie 
met twee petten: “Met je medebestuurders dien je zo-
wel de BV als de Vereniging en draag je daar tevens de 
verantwoordelijkheid voor”. Nadat hij benaderd was 
met de vraag om toe te treden tot het bestuur heeft hij  
uiteraard overwogen of hij dat verzoek zou honoreren. 
Zoals gebleken is, heeft hij positief gereageerd en heeft 
daar ook geen spijt van: “Ik vind het erg leuk om voor-
zitter van de RGC te mogen zijn. Een van de doorslag-
gevende redenen was het goede bestuur waarvan ik 
deel ging uitmaken”. Om vervolgens op te merken: “Ik 
ben trouwens wel met mijn neus in de boter gevallen. 
In augustus de offi ciële opening van het nieuwe club-

huis en in 2012 het 25-jarig bestaan van de RGC”. Hij 
heeft erg veel bewondering voor de voorzitters die deze 
functie naast hun baan hebben uitgevoerd. Bestuurlijk 
is de RGC hem overigens niet vreemd, in de periode 
2000 is hij namelijk commissaris van de toenmalige 
NV geweest.

Golf 
Sinds 1990 is Fred lid van de Rijswijkse. Dat gebeurde 
op aanmoediging van onze penningmeester Bob Da-
vis die zijn collega was en hem erop wees dat nu hij de 
weekenden niet meer hoefde te vullen met studeren 
hij zich maar moest gaan bezighouden met golf. Zijn 
handicap is momenteel 33, maar is 27 geweest. Hij is 
volop bezig met lessen bij Nick Davis die hij al heel 
diens leven kent. Nick moet hem door middel van cor-
rigeren en golftechnisch opvoeden klaarstomen voor 
de volgende fase: handicap rond 25.

Fred besluit het gesprek met: “De sfeer binnen de 
RGC is prima, maar kan met name in de BV activitei-
ten wat zakelijker. De golfwereld is aan het verande-
ren, dat betekent dat we moeten investeren in het ‘ver-
kopen’ van de RGC aan geïnteresseerden. We hebben 
nu ons nieuwe clubhuis met professionele horeca, een 
prima shop en een schitterende baan, dat zijn onze pij-
lers. Maar om de continuïteit te waarborgen zullen we 
ons met zijn allen moeten inzetten en de beslissingen 
die het bestuur daartoe moet nemen respecteren”.

Maurice Brouwers

Een nadere kennismaking met de nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 
juni jl. is Fred Hoogerbrug benoemd tot nieuwe 
voorzitter van de RGC als opvolger van Hans 
Krul wiens termijn er dit jaar opzat. Fred is in 
2009 toegetreden tot het bestuur in de func-
tie van vice-voorzitter en heeft zich in die hoe-
danigheid voor kunnen bereiden op zijn nieuwe 
functie.
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Competitie 2010 dames I
Om je voor te bereiden op de competitie in de barre winter-weersomstandigheden valt niet mee. 
Iedereen had het trainingsschema, had zich er psychisch op ingesteld, was fysiek bezig met de 
planning voor “pieken op het juiste moment” en dan... gaat het sneeuwen. Hard en veel sneeuwen. 
Het hele trainingsschema in duigen. 

Dit klinkt als het begin van een slap excuus waarom 
dames I als laatste in de poule is geëindigd in 2010. 
Helaas, daar hadden alle teams in de competitie last 
van, dus dat kunnen we niet als een excuus gebruiken. 
En eigenlijk hebben we dat excuus ook niet nodig. 
Laat dat uit het nu volgende verslag duidelijk worden.
Met een gewijzigde samenstelling begonnen we dus 
aan de voorbereiding. Letty kwam en ondergeteken-
de was weer hersteld. Er werden vroeg in de voorbe-
reiding vaste koppels gemaakt, zodat we goed op el-
kaar in leerden spelen. De meesten van ons deden bij 
Nick een fysieke test om te bezien wat de persoonlijke 
“work out” punten moesten zijn. Iedere zondag baan-
de zich wel een deel van het team door de baan tegen 
een striemende koude wind. De warme chocomelk 
“met” was daarna een welkome metgezel. Tussen de 
weekenden rolden een aantal van ons op een grote bal 
door de kamer om hierdoor een beter fysiek voor een 
perfecte(re?) swing te krijgen. Grote pechvogel dit jaar 
was Anneke, die aan het einde van de voorbereiding te 
horen kreeg dat zij aan haar hand geopereerd moest 
worden. Geen competitie voor haar, maar wel morele 
steun van haar tijdens de competitie en gelukkig is het 
allemaal goed gegaan en is zij er volgend jaar weer he-
lemaal bij!
Gesterkt door een enorme teamgeest, niet in de laatste 
plaats gekweekt onder de bezielende leiding van team-

captain Marlies, begonnen wij de tweede week van 
april aan onze competitie. Voorspelen op Groendael 
om ons voor te bereiden op de wedstrijd tegen Veld-
zijde. Dat was wennen : “gewoon spelen” uit bunkers 
die geen bunkers waren omdat er helmgras in staat, 
een plotselinge bocht naar rechts die heel anders oog-
de dan een dogleg, een kabouter par-3 bij een kabou-
terhuisje. Die baan viel niet mee. Bekend was dat ieder 
team bij ons in de competitie beschikte over enkele 
single handicappers. Zo ook Veldzijde. De eerste com-
petitiedag was koud, heel koud en het waaide behoor-
lijk. ’s Morgens in de dubbel werden de eerste punten 
gepakt, dus de eer was gered (en dat was voor ons so-
wieso iedere week een doelstelling). De morele steun 
van Anneke en Renée én de familie Ceulemans (leuk 
dat jullie even kwamen kijken!) kon niet verhinderen 
dat uiteindelijk met 12-6 werd verloren. 
De kennismaking met de tweede baan, Hooge Berg-
sche, was voor sommigen een schok: wat een... baan 
(hè Kat?). Zelfs perfecte rechte afslagen liepen het ri-
sico op sommige holes te worden afgestraft door een 
enorm eind naar beneden te rollen. We hadden wel 
twee “oud- Hoogse Berschen” in ons team, die de baan 
met ogen dicht kenden. Helaas was Groendael een 
maatje te groot en konden we ook de eer deze wed-
strijd niet hooghouden: er werd met 18-0 verloren. Met 
rode gezichten (of het schaamrood of ergernisrood was 
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is de vraag) werd de baan verlaten. Dat mocht niet ver-
hinderen dat er ook die avond - zoals alle avonden na 
de wedstrijd - errug gezellig werd gegeten. Het werd 
toen al pijnlijk duidelijk: we zouden niet promoveren.
Op 25 april werd Veldzijde aangedaan. Bij het voorspe-
len maakten we al kennis met een deel van de nieuwe 
baan, omdat twee holes nu al deel uitmaken van de 9 
holesbaan die Veldzijde nu is. In de polder wordt de uit-
breiding gerealiseerd. Die is nu nog kaal, waardoor bij 
flinke wind je bal al snel hele andere dingen gaat doen 
dan dat je vooraf bedacht hebt. De competitiedag begon 
en dreigende luchten kwamen samen boven de baan. 
Het werd donker, ging regenen en het hield niet meer 
op. Drijfnat dropen de dubbels door de baan, die steeds 
meer verzadigd werd. Met name de “nieuwe holes” ver-
anderden langzaam in een groot vlak tijdelijk water, het-
geen het zoeken naar de nearest point een steeds grotere 
uitdaging maakte. Toch slaagden de koppels van de eer-
ste wedstrijd en ook ons eerste koppel er in de wedstrijd 
uit te spelen. Dat gold niet voor Letty/Renée en Kat en 
mijzelf. We werden, toen we net aan het inlopen waren 
(echt waar!) van de baan gehaald door de plaatselijke re-
feree. Dat  werd overspelen op de reservedag...
Op de Lage Vuursche kwamen we tegenover de ploeg 
te staan die de promotie-ambitie niet onder stoelen of 
banken stopten: Hooge Bersche. De dames waren vorig 
jaar gedegradeerd en wilden dit meteen het jaar daar-
na weer omzetten in de promotie.  Geplaagd door de 
aswolk moest ondergetekende vanaf het vliegveld van 
Barcelona melden dat zij niet op tijd terug zou zijn in 
Nederland voor de wedstrijd en moest er naarstig wor-
den gezocht naar een reserve. Last minute werd Elly 
Davis bereid gevonden in te vallen. Elly piekte de vol-
gende dag in de dubbel tot ongekende hoogte en haal-
de samen met Kat de enige twee wedstrijdpunten bin-
nen. Om de Lage Vuursche volgend jaar (hopen we) 
beter te trotseren, moeten we aan onze lengte werken.
Op de reservedag dus opnieuw naar Veldzijde. Onder 
aanmerkelijk betere omstandigheden moesten onze 
laatste twee dubbels hun wedstrijd overspelen en zou-
den ‘s middags de singles allemaal nog worden ge-
speeld.  Letty en Zwaan (die zich voor het team nog 
een keer oplaadde) kregen in het clubhuis te horen dat 
het koppel van de Lage Vuursche waartegen we speel-
den, niet compleet was. Een foutloze 2 punten waren 
dus al binnen. Kat en ik moesten aan de bak en trof-
fen een ander koppel dan twee weken daarvoor. Dat 
heeft ons waarschijnlijk van ons stuk gebracht en he-
laas werd deze wedstrijd verloren. ’s Middags wisten we 
nog drie punten te pakken, waarbij het absolute hoog-
tepunt het punt van Letty op de 18e was. 
De competitie 2010 zat erop. ’s Avonds werd door de 
hele club gegeten en werd ons team onderscheiden (ja-

wel) als “gezelligste team” . Een terechte onderschei-
ding, want het moreel was iedere wedstrijd weer prima, 
er werd voor iedere wedstrijd gestreden en er werd iede-
re dag gezellig afgesloten. Marlies had in plaats van een 
speech een paar liederen gecomponeerd die zij met on-
dergetekende als “duo Blond” ten gehore bracht. Muzi-
kaal werden de toehoorders nog een maal door de com-
petitie geleid, waarbij tempo en melodie de emoties bij 
de verschillende gebeurtenissen illustreerde (of was dat 
onze mimiek in combinatie met de zoetgevooisde stem-
men?). In ieder geval hebben we op gepaste wijze RGC 
in de herinnering van een ieder gezet. 
Ladies, ik heb genoten van “ons”. Marlies, je was - we-
derom -  een geweldige captain. Dank voor alle inspan-
ningen en regelwerk. We hebben een belofte gedaan: 
we pieken volgend jaar. De eerste voorbereidingen 
daarvoor zijn al gedaan... gaat goed komen!

Namens dames I , Anita

Rectificaties
In de GreenVliet van juli is in het onderschrift bij de 
foto van Heren 1 bij de competitieverslagen helaas een 
storende fout geslopen. De achternaam van Arnoud 
van Tilburg is niet juist weergegeven. Onze welgemeen-
de excuses daarvoor!

Abusievelijk zijn daarnaast de teamfoto en bijbeho-
rend onderschrift van Heren 5 niet in het competitie-
verslag opgenomen. Daarom alsnog. Ook hiervoor 
excuses.

H5 Bovenste rij vlnr: Edwin Ludwig, Taco Janzen, Erik 
Panhuijzen (c)
Beneden vlnr: Niek Holtzapffel, Rob Roelvink, Ton Kort-
hout, Jan Deumers
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Verslag Damescommissie juli en augustus 2010

DDe maanden juli en augustus kenden echt de uitersten 
in golfdagen. Moesten we in juli de schaduw zoeken 
en overvloedig veel drinken onder het spelen, zo kwam 
het water in augustus in overvloed uit de lucht onder 
het spelen of was de baan dicht door het te vele water. 
Maar golf blijft een heerlijk spel.

6 juli 2010 - Vossenjacht No. 2
1 Loes van Doorn & Wil Onstwedder  
2 Anita Franssen & Marleen Billekens  
3 Lydia Broerse & Ineke van der Maas  
 
13 juli 2010 - Bekerwedstrijd No. 3 
t.b.v. Handicart
Deze wedstrijd werd gespeeld om geld in te zamelen 
voor de Stichting Handicart 
1 Hetty Verboom 44 stabl.
  Beker
2 Marianne van Os 40 stabl.
3 Christiane Depoorter 36 stabl.

20 juli 2010 -  Matchplay wedstrijd
De spelers kregen een bal mee de baan in en aan het 
eind van de wedstrijd werd deze bal aan de winnaar 
overhandigd door de mede fl ightgenoot.
  
27 juli 2010 - Ton Goedman Trofee 
Deze wedstrijd is de interne vriendinnendag en is 
tevens een in memoriam aan Ton Goedman.
Vriendschap had zij hoog in het vaandel staan.
1. Hanneke Janssen en Ria Vriesen  44 punten
  Trofee
2. Imelda Looman en Ilonka van Riet   41 punten
3. Thea Dekker en Pascala Drenth   40 punten

03 augustus 2010 Lepeltjeswedstrijd 
1. Greta Biersteker netto 67
2. Dymphie Sikkes netto 68
3. Doke van Haaster netto 70

10 augustus 2010 – Zweedse wedstrijd
1. Marianne van Os totaal 6
2. Jose van der Horst totaal  11
3. Marleen Billekens totaal 12

17 augustus 2010 – Uitwisseling Rijswijk en 
Ockenburgh
Deze keer werd de wedstrijd gespeeld op de baan van 
Ockenburgh. Hier kwam het niet  aan op lange verre sla-
gen, maar op precisie werk tussen de vele bomen door.

Maar voor de wedstrijd begon kregen we koffi e en een 
bemoedigend woord van de voorzitster omdat het re-
gende. Gelukkig werd het onder het spelen droog en 
tijdens een heerlijke lunch vond de prijsuitreiking 
plaats en werd de overall winnaar bekend.
1. Golfclub Rijwijk 330 stableford pun-
ten
2. Golfclub Ockenburgh 297 stableford pun-
ten

De uitslag van de wedstrijd van de Rijswijkse dames
1. Marianne Nieuwland en Fem Wiener stabl. 45
2. Hanneke Janssen en Ria Vriesen  stabl. 43
3. Els Harings en Marianne van Os  stabl. 38
3. Diana Looms en Liesbeth Hardon  stabl. 38
Longest Helène de Vries Schultink
Neary Fem Wiener

31 augustus 2010 Texas scramble driebal
Deze wedstrijd was in zo verre bijzonder omdat hij, 
door de damescommissie georganiseerd, voor de eerste 
keer vanuit het nieuwe clubhuis plaats vond. De lunch 
en prijsuitreiking in het nieuw restaurant verliep prima 
met mooi zicht op de baan.

1.  Cocky Hofstra, Marleen Billekens en Jeannette 
Sinjorgo

2. Hetty Krap, Thea Dekker en An Robers
3. Elly Janmaat, Jose van der Horst en Mirjam Jaspers
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Waarom vinden de Heren de Rijswijkse zo aantrekkelijk?

Hagenezenbeker
Deze jaarlijkse uitwisselingswedstrijd met 
Oude Maas werd deze keer bij hen ge-
speeld. Dit jaar kwam het water bescheiden 
naar beneden in tegenstelling tot twee jaar 
geleden. Voor Oude Maas omstandigheden 
was het op een enkel spatje na, droog.
Er deden 42 man (dus 14 fl ights) van RGC 
aan mee, tegen 27 man in 2008. 
Rijswijk grabbelde 328 punten bij elkaar, 
Oude Maas maar 15 puntjes minder: 313. 
De beker bleef natuurlijk waar hij hoorde: 
in Rijswijk. 

De neary werd gewonnen door Frans van 
Eek (RGC) en de longest drive door Piet 
Drent (Oude Maas). 

De hoogste score, 38 Stablefordpunten, 
werd gehaald door Bas Guijt voor RGC 
en met 35 Stablefordpunten door Ron van 
Leeuwen voor Oude Maas.
Dus zwaar beladen met alle prijzen en tro-
feeën, ging Rijswijk huiswaarts. 

José Levy

Golfen op de Rijswijkse is pure emotie, gevoelens 
die de Heren niet vreemd zijn. Golfen op onze 
baan is een mentale test waarvoor weinigen zijn ge-
slaagd, natuurlijk op de Heren na. Golf spelen op 
één vaste baan lijkt saai, behalve op de Rijswijkse. 
De innemendheid van onze baan is dermate, dat 
men permanent bezig is om vorige fout(en) tever-
geefs te corrigeren; daarom is het zo boeiend en 
leuk. Het is niet zomaar wat rondlopen op de baan 
en tegen een bal meppen, maar het gaat vooral om 
het zoeken naar de bal en deze meestal niet vin-
den. Dat smeedt een warme band tussen gelijk-
gestemde gedupeerden. Golfen op de Rijswijkse 
is net als het leven van de Heren, een bijzondere 
wandeling vol verrassingen, hoogtepunten en dalen 
naar hun laatste hole toe.

Vriendendag
De jaarlijkse Vriendendag werd gespeeld op 14 juli 
2010. Een RGC-lid nodigt dan een vriend ‘van bui-
ten’ uit. Er waren RGC-leden die kennelijk geen 
vrienden hadden. Speelden zij toch mee dan de-
den ze dat met een ander RGC-lid, buiten mede-
dinging.

Er was één neary en één longest drive.
De neary ging naar Dick Spaargaren (20 cm van de 
hole).
De longest drive ging naar John Smith, ook bekend 
als Smith 18. 

De overige uitslagen:
De 1e prijs was voor Rob Roelvink met zijn vriend 
de Brabander. 
De 2e prijs was voor Theo van Denzel met zijn 
vriend Moustafa.
De 3e prijs was voor Rob van Os met zijn vriend C. 
de Jong.     
De 4e prijs was voor Jan Samwel met zijn vriend 
Zuiderwijk. 
De 5e prijs werd gewonnen door Jan van der Ende 
met zijn vriend(en) H. van der Ende.

Na afl oop hebben we genoten van een voortreffe-
lijk Italiaans diner, uitstekend verzorgd door Ruud. 
Iedereen was vol lof, en terecht!

Maandbeker
Deze 5e wedstrijd (Strokeplay, Q) vond plaats op 
28 juli 2010. 
Er deden 52 man aan mee, wat een record is. De 
CSA van de baan was die dag: 0.  

De uitslagen:
Rob Roelvink  (74,65,42)
Wim Prins  (84,66,41)
T.C. Smit  (103,66.41)
J.M. de Kloet  (69,67,40)
R. Hagendoorn  (80,70,38)
D.C. Heppener  (91,70,37)
J.G. Holla  (93,71,37)
A.P. de Vet  (92,72,35)
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Seniorencommissie

Mooi weer, gezellige mensen en lekkere wijn
Wat wil je nog meer op een senioren vriend(inn)en 
golfdag! Ondanks de wat sombere weersvoorspelling 
wist de zon regelmatig zijn weg tussen de wolken te 
vinden naar de Rijswijkse, waar zo’n 60 deelnemers op 
donderdag 29 juli om klokslag half elf tegelijk van start 
gingen voor een Chapman Greensome wedstrijd. Een 
leuke en uitdagende wedstrijdvorm die ook wat incas-
seringsvermogen vereist en soms de vriend(in)-relatie 
onder druk zet. Zeker als je teamgenoot voor de zo-
veelste keer jouw (kostbare) balletje in het water of op 
een andere onmogelijke of onvindbare plek slaat.

De teams (en dus ook de prijzen) waren verdeeld in 
twee categorieën: A) zij die hun vriend(inn)en van 
buiten de club hadden uitgenodigd en B) zij waarvan 
vriend of vriendin lid is van de Rijswijkse. De verdeling 
was zo’n fi fty/fi fty.

Kennis van de baan bleek ook nu weer zo zijn voordeel te 
hebben want de fl ights met enkel RGC-leden scoorden 
over het algemeen beter. Het was dan ook niet verwon-

derlijk dat de winnaar van de eerste prijs voor de teams 
met een ‘buitenspeler’ een oud-lid van de RGC was.

De prijzen bestonden uit een dinerbon voor twee perso-
nen bij Restaurant Poentjak (verkregen via Sandra Ka-
ragantcheff, daarvoor onze hartelijke dank), fl essen wijn 
en natuurlijk de traditionele doosjes met golfballetjes.
Het werd een gezellig terrassfeertje met drankjes en 
een bittergarnituur waarbij menige gastspeler een ja-
loerse blik op ons nieuwe clubhuis wierp. Ergo: de se-
nioren hadden het weer goed met en voor elkaar.

Uitslag
A-categorie:  1e P. van der Mee en F. Mittertreiner; 2e 
M. Dimmendaal en T. de Lange; 3e M. van Hogezand 
en E. Oosterom
B-categorie: 1e J. Holla en T. Smit; 2e J.P. Bierling en 
J. van der Valk; 3e F. van Duijn en F. Jaspers
Neary: Dames: J. Hes; Heren: G. Verreck
Longest Drive: Dames: D. Den Boer; Heren: J. van der 
Valk

2e prijswinnaars A-categorie: M. Dimmendaal en T. de 
Lange (links op de foto)

3e prijswinnaars A-categorie: M. van Hogezand en E. van 
Oosterom

Senioren Cross Countrywedstrijd 22 juli 2010

Arthur Bartels, onze Cross Country architect, had met 
zijn assistente Hanneke Arnoldus voor ons een prach-
tig parcours uitgezet. Daarvoor onze hartelijke dank.
We hadden prachtig weer en een grote opkomst, er de-
den 60 leden mee en dat was heel fi jn. Want het is een 
heel werk om zo`n parcours uit te zetten. Er waren 16 
holes uitgezet, prachtig kris-kras over de baan en toch 
ook veilig om te spelen. We kwamen er wel achter dat 
de baan steeds mooier wordt en vooral met heel veel 
mooie grote bomen. Prachtig, maar met dit spel ook 

heel lastig. We speelden Scramble 3-bal Strokeplay.

De winnaars waren:
1e Cees Meewisse, Henk v.d. Hee en Imelda Looman 

met 39 netto 
2e Eeke Statema, Aad v. Dam en Monique Cupido 

met 41 netto
3e Sasha Karagantcheff, Frans Franse en Cocky Laver-

man met 41 netto



1313

D

Seniorencommissie

Uitwisseling Groen-Geel en RGC
Ook dit jaar hadden we de uitwisselingwedstrijd voor de senioren en wel op 10 juni en 8 juli. Op 10 juni 
werden we weer voortreffelijk ontvangen door  de uitstekende organisatie van Groen-Geel.

De korte baantjes eisten nauwkeurigheid bij het aanspelen van 
de greens. Het weer was prima, slechts één klein miezerig bui-
tje, dus we boften enorm aangezien het de hele week al be-
hoorlijk regenweer was geweest. 
Bij de 1e ofwel de 10e hole stonden er krentenbollen klaar 
die er best ingingen. Na de prijsuitreiking kregen we een uit-
stekende lunch aangeboden, met een lekkere  kroket. In één 
woord heerlijk! Een perfecte lunch. Hulde aan de kok. 

De uitslag was: Groen Geel 279 punten, Rijswijk 302 punten. 
We stonden dus met 23 punten voor.

De beste resultaten werden geboekt door:
Frits v. Duijn en Ria v.d. Linden met 39 punten.
Frans Sinjorgo en Cor Onstwedder met 37 punten.
Jan Paul Bierling en Ria v. Lamoen ook 37 punten.
Verder waren er de Tweary en de Neary en verschillende birdies.

Op 8 juli speelden we de return op Rijswijk.
Iedereen was keurig op tijd, waardoor de ontvangstcommis-
sie ook heel relaxed kon beginnen. We werden ontvangen 
met koffi e en cake, en ieder kreeg 2 consumptiebonnen. Per 
fl ight was er na afl oop een bittergarnituur. Omdat iedereen op 
tijd was konden we 10 minuten eerder van start gaan. Het was 
prachtig weer en iedereen had het erg naar zijn zin.

We speelden Greensome en de uitslag was voor RGC:
1e Els Harings en Frits Jaspers met 37 punten.
2e Wil Onstwedder en Frans Sinjorgo met 37 punten.

3e Ria v. Lamoen en Jan Paul Bierling met 31 punten.
De longest voor de heren was voor Frans Sinjorgo.
De longest voor de dames was voor Groen Geel.
We hadden een Tweary op hole 10, die echter niet werd gemaakt.
Birdies op hole 9 voor Groen Geel en voor Rijswijk op hole 16 
voor het koppel Els Harings/ Frits Jaspers.

De uitslag was 231 punten voor Groen Geel en Rijswijk 274 
punten, verschil 43 punten. Met de eerste 23 punten heeft 
Rijswijk dus ‘overall’ gewonnen met 66 punten. De trofee blijft 
hierdoor bij Rijswijk. Goed gedaan mensen. Bravo!!!

Het was na afl oop nog erg gezellig op het terras. We kijken al 
weer uit naar volgend jaar en dan op ons prachtige nieuwe ter-
ras waar we over de hele baan kunnen uitkijken.

De seniorencommissie

Senioren Cross Countrywedstrijd 22 juli 2010
Een ieder had het reuze naar de zin gehad, na de prijs-
uitreiking bleven er dan ook nog gezellig wat mensen 
nagenieten. 

Maar ook nog even een herhaling van de voorzitter, 
dat als de kaarten niet goed ingevuld zijn, deze kaarten 
verder onze aandacht niet hebben. Dus niet goed inge-
vulde kaarten komen niet in aanmerking
voor eventuele. prijzen.

De SeniorencommissieAlle winnaars op een rijtje op ons nieuwe dakterras
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De ‘thuiswedstrijd’ 
1 juli 2010

De ‘uitwedstrijd’
5 augustus 2010

We speelden de eerste wedstrijd op 1 juli, dus op onze 
‘eigen donderdag’, op de RGC. Het was tropisch warm, 
de commissieleden hadden de tafel voor aanmelden 
daarom naar buiten verplaatst. Binnen was het een sau-
na. Het werd een beetje hectisch omdat sommige le-
den nogal laat aankwamen. Het is moeilijk ‘verkeren’ 
in Den Haag. Als je dan zo lang achter de tafel geze-
ten hebt moet er eerst weer rust in het lijf komen, voor-
dat je weer een leuke bal slaat. Maar waarom is golf 
zo`n leuke sport? Omdat het een spel is dat de constant 
goed presterende speler beloont. Het gaat niet alleen 
om 1 hole, maar om alle 18 holes. En bij deze wed-
strijd gaat het niet alleen om de 1e wedstrijd maar ook 
om de 2e wedstrijd. En deze 1e wedstrijd hielden we 
ons staande met 47 punten verschil in ons voordeel.

De beste resultaten waren voor:
Cor Onstwedder en Dimphy Sikkes met 39 pnt.
Martin van Dorp en Wil Onstwedder met 37 pnt.
Erik Broekman en Janneke Hes met 35 pnt.
De baan zag er prachtig uit, en iedereen kijkt uit naar 
volgend jaar in ons nieuwe clubhuis.

Op 5 augustus speelden we de return op Duinzicht.
Het was ook nu prachtig weer en de baan lag er schitte-
rend bij. Het is een heel fi jne, ietwat gemene, baan om 
te spelen. Volgend jaar komen er 2 lange holes bij waar 
iedereen erg blij mee is, dat konden we uit hun verha-
len wel opmerken. 
We hebben goed gespeeld maar Duinzicht had deze 
keer wel meer punten binnen gehaald dan Rijswijk. 
Maar niet genoeg. We speelden Fourball Betterball.

De uitslag bij de ‘Rijswijkers’was
1e Henny Boerman en Frits Jaspers met 42 pnt.
2e Nellie Broekman en Martin van Dorp met 41 pnt.
3e Ineke van der Maas en Frits van Duijn met 40 pnt.

Het totaal aantal punten voor Rijswijk was 346 pnt, 
voor Duinzicht 371 pnt, het verschil: 25 pnt. Dus Rijs-
wijk heeft ‘overall’ gewonnen met 22 pnt. verschil. We 
mogen de bokaal dus weer mee terugnemen naar Rijs-
wijk, daar staat hij voorlopig weer een jaar in de vitri-
nekast. We kijken nu al uit naar volgend jaar.

De seniorencommissie

Alle prijswinnaars in het landelijke groen van Duinzicht

Uitwisseling Duinzicht
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Arendsen de Wolff trofee – 12 augustus 2010
In 1989 werd het idee geboren om een landelijke mixed wedstrijd te organiseren voor senioren-
leden van de A- en B-clubs met een hoge handicap. Dit is gebeurd op initiatief van de Nederlandse 
Golf Federatie.

Als dank voor het vele werk 
dat het echtpaar Arendsen 
de Wolff gedurende ruim 20 
jaar voor de NGF heeft ver-
richt, is deze trofee naar hen 
vernoemd.

Op 12 augustus werd bij 
de Rijswijkse Golfclub 
deze jaarlijks terugkeren-
de wedstrijd georganiseerd. 
We speelden een mixed 
greensome. De weersomstandighe-
den waren uitstekend, er was geen 
wind en de temperatuur was heel 
aangenaam.

Op zaterdag 18 september 2010 
wordt de landelijke fi nale voor de 
Arendsen de Wolff trofee gehou-
den bij Burggolf in Zoetermeer. 

Bij RGC mocht iedereen mee-
doen aan deze wedstrijd. Om ech-
ter in aanmerking te komen voor 
deelname aan de fi naledag voor de 
Arendsen de Wolff trofee, moet de 
handicap van de spelers in de fl ight 
liggen tussen 12,5 en 30, terwijl het 
totaal van de beide spelers maxi-
maal 55 van de exacte handicap 

mag zijn.
De wedstrijd werd gewon-
nen door Cor Onstwedder 
en Marleen Billekens met 
40 stableford punten. Om-
dat zij echter niet voldoen 
aan de gestelde handicap-
eis, zullen Jan en Thea van 
Spellen, die als tweede ein-
digden met 39 stableford-
punten, deelnemen aan de 
landelijke fi nale in Zoeter-

meer. De derde prijs was voor Wim 
Kortekaas en Dymphie Sikkes met 
38 stablefordpunten.

Wij wensen Thea en Jan heel veel 
succes bij de fi naledag.

Namens de Seniorencommissie
Ria van Lamoen

Donderdag 15 juli 2010

Senioren Handicart wedstrijd
Zoals ieder jaar werd ook nu weer een Handi-
cartwedstrijd - een greensome stableford - georga-
niseerd. Het aantal deelnemers was 40. Iets minder 
dan gebruikelijk, waarschijnlijk doordat de vakan-

ties reeds begonnen waren.

Uit de wedstrijd bleek al hoe belangrijk het is om 
een groot aantal Handicarts in ons bezit te hebben 
want we konden eigenlijk niet voldoen aan de vraag.
Voor de deelnemers dus van groot belang om zich 
op tijd te melden bij de Caddymaster. Door zich 
alleen (per computer) in te schrijven, kan het zijn 
dat zij geen Handicart krijgen toegewezen.
Met veel plezier mochten we L. Polman (club con-
sul Handicart) een mooi bedrag overhandigen.
 
1e Frans en Jeanette Sinjorgo
2e Dick Spaargaren en Els Harings
3e Marleen Hogezand en Marius Dimmendaal
 
Senioren commissieHet opgehaalde bedrag valt in goede aarde
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Uitslagen:
18 holes
1. Monique & Marinus Cupido 36 stableford punten
2. Miranda Rietveld & Johnny Rameswar 35 stableford punten
3. Sandra & Sasha Karagantcheff 34 stableford punten

4. Greta Biersteker & Peter van der Mee 33 stableford punten
5. Marianne & Rob van Os 33 stableford punten

9 holes 
1.  Marianne Bartels & Emmy Morsink 19 stableford punten

Ajoen Ajoen!
GGenieten van traditionele Indische gastvrijheid is de 

leus bij de jaarlijkse Ajoen Ajoen wedstrijd, een gezel-
ligheidswedstrijd met een Indisch tintje. Op zaterdag 
10 juli was het tropisch warm en werden de deelne-
mers ontvangen met koffie en spekkoek. Tijdens de 
Chapman greensome wedstrijd werden de spelers in 
de baan op 2 lekkere warme (en pittige) handgemaakte 
loempia’s getrakteerd.

Na afloop van de uitgebreide borrel op het terras was 
er voldoende tijd om om te kleden en de niet-spelende 
partners op te halen. Tegen zevenen begon het avond-
feest, muzikaal omlijst door onze vaste zangeres Dewi 
ten Cate met haar begeleider George. 
Ook dit jaar weer was de rijsttafel voortreffelijk, bereid 
door de man van Dewi, Peter ten Cate, die in Amster-
dam op het Rembrandtplein 42 het Indonesisch res-
taurant Indrapura uitbaat. De heerlijke loempia’s die 
tijdens de wedstrijd en bij de borrel na afloop werden 
uitgedeeld, waren ook door Peter zelf gemaakt. 
Dankzij onze trouwe sponsor George van Kasteren 

werden alle gasten extra in de watten gelegd, niet al-
leen was er een golfballetje bij aanvang van de wed-
strijd, maar ook overheerlijke potjes sambal, kroepoek 
en emping werden door George gesponsord. Zoals ge-
bruikelijk mochten de potjes sambal na afloop mee 
naar huis. Ook de loterij die ’s avonds gehouden werd, 
was mede dankzij sponsoring van George mogelijk. 
Zo waren er manden met Indische producten (ketjap, 
woksausen etc van het merk Koningsvogel, een van de 
labels van George), ook waren er elektrische appara-
ten zoals een rijstkoker te winnen, zelfs wajang poppen 
werden verloot. 
Als klapstuk van de avond stond bij de uitgang een 
ware orchideeëntuin klaar. Voor iedereen was een 
prachtige orchideeënplant, aangeboden door Leo Ar-
kesteijn, om thuis nog eens na te genieten van deze 
gezellige avond. Helaas was Leo zelf deze keer verhin-
derd, maar hij heeft beloofd volgend jaar weer mee te 
doen aan Ajoen Ajoen.
U komt dan toch ook?
Tot volgend jaar!

Het Ajoen Ajoen Comité
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Zomerwedstrijd 2010
Op 31 juli werd de traditionele zomerwedstrijd ge-
speeld. Hoewel, helemaal traditioneel was deze door 
ons, de evenementencommissie, georganiseerde wed-
strijd dit keer niet. Er konden alleen (echt)paren deel-
nemen. Dit had alles te maken met het prijzenpakket 
dat wij voor de deelnemers in petto hadden.
Zoals al eerder gemeld hebben wij het budget dit jaar 
enigszins herverdeeld en zodoende konden we tijdens 
de zomerwedstrijd fl ink uitpakken.

De drie winnende paren hadden allemaal 68 slagen 
netto, zodat de hoogte van de handicaps moest bepa-

len wie met de hoofdprijs 
aan de haal zou gaan.
Als derde zijn geëindigd 
Cor en Wil Onstwedder, 
die elk een fl es champag-
ne kregen.
Op de tweede plaats ein-
digden Frits en Mirjam 
Jaspers. Zij kunnen gaan 
genieten van een drie-
gangen diner in het club-
huis.

De eerste prijs was voor 
Jan Paul Bierling en Ilon-
ka van Riet. Zij hebben 
een tegoedbon gekregen waarmee zij in een gezellig 
familiehotel in het Duitse Altenberge kunnen genieten 
van een diner, overnachting en ontbijt, waarna zij mo-
gen gaan golfen op één van de vele golfbanen die daar 
in de buurt gesitueerd zijn.

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie prijzen. 
Hoe we het volgend jaar aanpakken blijft nog even een 
verrassing.

De evenementencommissie

De Handicapcie. wil u graag stimuleren om zoveel 
mogelijk kaarten in te leveren. We beseffen dat we dan 
meer werk hebben, maar uw handicap is zo wel een 
betere afspiegeling van de werkelijkheid.
Zeker als u uw handicap actief wilt houden, zult u mi-
nimaal 4 kaarten moeten lopen. T/m handicap 11.5 
kunnen dit ook 9-holes kaarten zijn.
Hoewel de baan uitdagender is, is hij ook moeilijker 
en zeker voor de dames langer geworden, waardoor de 
handicaps tot nu toe niet zoveel verlaagd zijn.
Zeker in de periode, dat de rough vrij hoog was, viel 
het ons op, dat er maar weinig mensen in hun buffer 
liepen. Tijdens wedstrijden was de CSA regelmatig in 
de plus.

Als u dit stukje leest, zijn we al weer in de herfstperi-
ode, maar als de weersomstandigheden het toelaten, 
kunt u nog tot laat in het seizoen Q-kaarten lopen.
Tijdens de verhuizing naar het nieuwe clubhuis, was 
het voor ons ook spitsuur en terug naar af, want de zui-
len in de gang waren even niet beschikbaar en alle 
kaarten moesten weer door ons ingevoerd worden. 
Overigens denken sommige mensen, dat we dat altijd 
doen, maar we zien toch graag,dat u die zelf invoert!! 
Dus voor de komende tijd: zorg, dat u minmaal 4 kaar-
ten inlevert en houdt uw handicap actief!!

Nog een fi jn naseizoen namens de handicapcie, 
Jan Paul Bierling

Van de Handicapcommissie
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Hét adres voor:
➜ Shiatsu Therapie
➜ Massages
➜ Bodyworks
➜ Stoelmassage

Sonia Van Goethem

Utrechtsestraat 27  •  2587 RB  Scheveningen

t 070 - 391 35 12  •  m 06 - 185 23 195

e contact@shiatsu4you.nl  •  i www.shiatsu4you.nl

Nieuwe collectie stoffering 2011g

Zoveel keus, zoveel warmte en 
zoveel merken in onze stoffenafdeling
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Verslag Golfweek 2010
DDe GOLFWEEK 2010 ligt weer achter ons. Daar kun-

nen we met z’n allen met plezier op terugkijken.

Het Golfweekcomite was verrast dat de belangstelling 
van de clubleden voor deelname aan de wedstrijden zo 
groot was. Vier wedstrijden waren ruimschoots overte-
kend,  met als gevolg reservelijsten. Met uitzondering 
van de Greenvliettrofee passeerden 626 deelnemers de 
wedstrijdtafel, waarvan 60 gasten.  

De opening van het nieuwe clubhuis op zaterdag viel 
samen met de Kraeyenburghbeker. Deze opening werd 
in clubsfeer gehouden, daarom konden alleen RGC-
leden inschrijven.  Het was een geweldige start van de 
golfweek. Schitterend weer met aansluitend het ope-
ningsfeest dat tot in de late uurtjes doorging. Het nieu-
we clubhuis is hiermee ingewijd en de sfeer gezet. We 
praten wel  over het clubhuis, maar het lijkt meer een 
“CLUBPALEIS”.  
De weergoden waren de Golfweek niet gunstig gezind. 
Veel regen en harde wind waren spelbrekers. 
De Hazencup dreigde bijna niet door te gaan. Met een 
paar uur vertraging gaven onze greenkepers het “groe-
ne licht”: de wedstrijd kan om 12.30 uur starten. He-
laas zonder buggy’s. Nieuw was de meeneemlunch. Ie-
dere deelnemer kon zelf het lunchpakket samenstellen. 
Daarvan werd gretig gebruik gemaakt. In de middag 
werd het gelukkig droog, echter de wind nam in kracht 
toe wat het spel enigszins bemoeilijkte, niet de scores.  
De Ladies Friendshiptrofee  kon zonder problemen 
doorgaan, met buggy’s. Deze dag werd afgesloten met 
een Italiaans Buffet. Uwe van der Laan zorgde voor de 
muzikale klanken uit vnl. de 60-er jaren. En wie zin 
had, kon zich uitleven op de nieuwe dansvloer. 
De Greenvliettrofee viel letterlijk en fi guurlijk in het 
water. Zoveel regen was er in een Golfweek nog niet 
gevallen. De baan kon de144 deelnemers niet aan en 
iedereen werd telefonisch ingelicht dat de wedstrijd 
was afgelast. Het diner ’s avonds ging door en de hore-
ca mocht zo’n 70 gasten aan tafel ontvangen. Ook Uwe 
was weer van de partij. 
De AM AM stond gepland als qualifyingwedstrijd.  
Mede gezien de baanomstandigheden besloot het 
Golfweekcomité naar de oorspronkelijke spelvorm te-
rug te gaan.  75 spelers gingen in een team van 4 met 
een pro de baan in.
Als laatste de Ganzentrofee. De slotwedstrijd van de 
Golfweek. Gestart werd met een buitje regen, maar dat 
loste snel op. Met een zonnetje kon de Golfweek wor-
den afgesloten. Na de prijsuitreiking werd onder het 
genot van een drankje en een hapje nog gezellig nage-
praat.
Dat deze Golfweek zo geslaagd is, is mede te danken 
aan allen die hieraan hun bijdrage hebben geleverd, zo-

als de Horeca met een bijna tomeloze inzet; leden van 
de commissies aan de wedstrijdtafel, de caddiemasters, 
de fotografen en niet te vergeten het baanpersoneel, die 
met deze erbarmelijke weersomstandigheden er toch 
voor gezorgd hebben dat de baan bespeelbaar was.

Dan als laatste de sponsors:
Intermepha – de wijnen en de prijzen voor de Gan-
zentrofee  
Koolschijn Bouwmaterialen – golfballen 
Restaurants Van der Dussen, Suzuran, Poentjak, 
Corfu – dinerbonnen
Evenementencommissie champagne/Prosecco 
Weleda – massageolie

De uitslagen van de wedstrijden zijn elders in de 
Greenvliet vermeld en in het Uitslagenboek in het 
clubhuis en via de website. Hieronder volgen alleen de 
beker- en trofeewinnaars:  

Kraeyenburghbeker
Miranda Rietveld en Henk Rameswar 42 punten
144 deelnemers

Hazencup
Jesper van Dijk en Frans-Erik Terpstra 66 punten
130 deelnemers

Ladies Friendshiptrofee
Greta Biersteker en Henk Rameswar 39 punten
140  deelnemers

Greenvliettrofee
144 deelnemers ingeschreven.  
Niet gespeeld vanwege slechte weer- en baanomstandigheden

AM AM
R. Roelvink, T. Janssen,                              136 netto
F. Janmaat en N. de Kramer
75 deelnemers

Beste “Pro” netto
Jesper van Dijk                                             68 netto

Ganzentrofee
Johnny Rameswar en Roel Rietveld            40 punten
140 deelnemers

Het Golfweekcomité  neemt reacties en suggesties mee 
in haar evaluatie en sluit hiermee de Golfweek 2010 af 
en bereidt zich alweer voor op de Golfweek 2011. 

Namens het Golfweekcomité
Diana Looms
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KRAEYENBURGHBEKER
1e prijs Henk Rameswar en Miranda Rietveld 42 punten
2e prijs Maurice Korrubel en Frank van Grieken 41 punten 
3e prijs Dick Spaargaren en Leo vd Heijdt 41 punten 

Neary heren Jan vd Valk
Neary dames Imelda Looman

Longest drive dames Dymphie Sikkes
Longest drive heren Dirk Jan Boelhouwer

HAZENCUP 
1e prijs Frans Erik Terpstra en Jesper van Dijk 66 punten  
2e prijs Henk Rameswar en Randy Rameswar 66 punten 
3e prijs Jan vd Valk en Wim Kortekaas 67 punten  

Neary dames Ilonka van Riet
Neary heren Peter van Oostveen

Longest drive  dames Elly Janmaat
Longest drive heren Remy Ceulemans

LADIES FRIENDSHIPTROFEE 
1e prijs Henk Rameswar en Greta Biersteker 39 punten
2e prijs Hanneke Jansen en Hans van Elven 38 punten
3e prijs Helène de Vries Schultink en Pim vd Maas 38 punten

Neary dames Anneke van Besouw
Neary heren Dinesh Chatuverdi

Longest drive dames Elly Janmaat
Longest drive heren Jan Cusell

GREENVLIET  TROFEE 
Niet gespeeld vanwege slechte weer- en baanomstandigheden  

AM AM 
1e prijs R. Roelvink, T. Janssen, Netto 136 punten
 F. Janmaat  en N. de Kramer
2e prijs V. Zuiderwijk, R. Rietveld, Netto 139 punten
 A. Lommerse en M. van Lamoen
3e prijs H. Kouwenhoven, J. van Oosten, Netto 141 punten
 J. Hilkhuysen en A. de Graaf

Beste “Pro”  Jesper van Dijk Netto 68 punten 

Neary dames niet gevallen
Neary heren Jan vd Valk

Longest drive dames Saskia Brand
Longest drive heren Huub Kouwenhoven

GANZEN TROFEE 
1e prijs Johnny Rameswar en Roel Rietveld 40 punten
2e prijs Jesper van Dijk en Greta Biersteker 37 punten
3e prijs Maurice Korrubel en Roy vd Berg 37 punten

Neary dames Imelda Looman
Neary heren Joey Gonzalez
 
Longest drive dames  Angèle Brouwers (gast van Guusje 

Brouwers)
Longest drive heren Jesper van Dijk
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T
Pro Am 25 augustus 2010

Traditioneel vindt op de woensdag tijdens de Golfweek 
een Pro Am plaats.
Helaas waren er iets minder deelnemers dan voorgaan-
de jaren, maar toch nog altijd een wedstrijd die veel 
animo kent. De pro’s waren uit het hele land afkom-
stig. Hoewel het weer tijdens de Golfweek minder was 
zat het deze dag mee en scheen de zon volop.
De baan lag er fantastisch bij en de professionals wa-
ren unaniem vol lof, een compliment voor de green-
keepers is hierbij zeker op zijn plaats.
De pro’s speelden een wedstrijd tegen elkaar op de par 
3 en 5 holes. Hierbij won Jeroen Posthuma met een 
totale score van 23 slagen, gevolgd door Rob Rames-
war met 24 slagen en de gedeelde derde prijs ging naar 
Iwan Renders en Nick Davis met elk 25 slagen.

Longest drive professionals op hole 7: Jeroen Posthuma, 
beschikbaar gesteld door Vrolijk Cleaning en Schade-
herstel
Neary pro’s hole 16: Jeroen Posthuma, eveneens beschik-
baar gesteld door Vrolijk Cleaning en Schadeherstel

Longest drive amateur heren hole 18: Michel Plug
Longest drive dames hole 18: Elly Vrolijk
Neary amateurs hole 9: Doke van Haaster

En nu de teamprijzen:
3e prijs:  Roel Jacobs, G. Gerritsen, D. Gerritsen, W. 
Gerritsen (127 slagen, hogere gezamenlijke handicap)

2e prijs: Harold Moss, J. Mulder, H. van Schie, J. 
Dalsum (127 slagen)
1e prijs: Jeroen Posthuma, J. Vermeer, M. Wories, H. 
Bosch (118 slagen)

Het moge duidelijk zijn dat professional Jeroen Post-
huma als grote overwinnaar van deze dag naar voren 
kwam. Hij won namelijk ALLES. Het is hem gegund 
want hij speelde fantastisch.

Na afloop van de prijsuitreiking werd een heerlijk In-
disch buffet geserveerd. Een gezellig einde van een pri-
ma dag.

Bob Knaap
Manager Rijswijkse Golfclub
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Jeugdcommissie

Familiescramble en Jeugd Pro-Am groot succes
De jeugdleden weten hebben het de afgelopen weken 
druk gehad met weer naar school gaan maar ook met 
alle activiteiten rond het nieuwe clubhuis en een paar 
leuke wedstrijden. En vanaf 5 september zijn de zon-
dagse jeugdlessen weer gestart. 
Bij de opening hebben de jeugdleden niet alleen een 
putt-wedstrijdje gespeeld maar ook een wedstrijdje 
over 5 holes rondom het nieuwe clubhuis. De jeugd-
leden waren allemaal goed herkenbaar in de blauwe 
Jeugd RGC shirts en zaten 1e rang bij de demonstra-
tie van Jeremy Dale.  Winnaar van het putten was Jake 
van Zijl en het winnende team van de wedstrijd rond 
het clubhuis bestond uit Toon Overtoom, Quinto Bak-
ker, Bram Mokkink en Sophie Hovius. 
Op zondag 22 augustus hebben we een familie-scram-
ble gespeeld met 11 families. Niet alleen vaders en 
moeders maar ook opa’s, oma’s en ooms deden mee. 
De familie Aldewereld (Floris en Sophie met hun oom) 
zijn 1e geworden. Goede tweede was de familie Mok-
kink (Joep en Bram met hun ouders) en de derde prijs 
was voor de familie Struijk (Kasper, Pascal en Robin 
met hun ouders). De longest drive bij de jongens is ge-
wonnen door Lennox van Nassau en bij de meisjes 
door Roos Dolman. Ten slotte was er ook nog een prijs 
voor de neary. Die is gewonnen door Jake van Zijl die 
als enige in 1x op de green lag. Helaas was er maar 1 
beker per familie en dat leidde tot enige stress in de fa-
milie over de vraag bij wie de beker op de kamer mocht 
en wie hem als eerste op school mocht laten zien. 

Zondag 29 augustus was de “Jeugd Pro-Am”. Naast Rob 
Rameswar had Nick voor ons een aantal goede spelers 
van de club geregeld. Met als jongste pro Torsten Dahl-
berg, hcp 5 en zelf 15 jaar. Naast deze 2 heren en de 
“pro’s” van de winnende teams ook veel dank aan Gre-
ta Biersteker, Alex van Dorp, Kevin Kras, Max Korte-
weg en Ramon Maduro. Het team van Jesper van Dijk 
met Kara Jackson, Niek Tettero en Glenn Stokman is 
de winnaar van de Jeugd Pro-Am geworden. Het team 
van Max Kortweg met Jake van Zijl, Yves van Engelen 
en Julius Vergouwen is tweede geworden. En de der-
de plaats was voor het team van Johnny Rameswar met 
Thomas Todeschini en Sten Jansen. 
Er zijn dus weer een heleboel bekers en prijzen ge-
wonnen en door veel te lessen gaat iedereen nog beter 
worden. Niet alleen willen alle jeugdleden graag prij-
zen en vooral bekers winnen, de meesten willen ook 
een (lagere) handicap. 
Wij zijn voor de jeugd altijd op zoek naar leden die 
ook een keer met een jeugdlid willen spelen, een 
jeugdwedstrijd willen begeleiden of op een andere ma-
nier betrokken willen zijn bij de jeugd van de Rijswijk-
se. Heb je interesse meld je dan persoonlijk, per tele-
foon of mail aan bij ondergetekende. 

Iedereen nogmaals gefeliciteerd met de gewonnen 
prijzen.

Hetty Verboom
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ABN AMRO Ouder/Kind 
wedstrijd 11 juli 2010

OOp 11 juli jl. is weer de voorronde van het  
ABN/AMRO Ouder/Kind toernooi ten bate 
van Unicef gehouden. Het was een hele war-
me, gezellige dag. De spelvorm was, evenals 
vorig jaar greensome. We hadden  gehoopt 
op wat meer deelnemers, maar ondanks de 
vakantieperiode hadden er toch nog 24 kop-
pels ingeschreven, van jong tot oud. Er werd 
gestart vanaf 10.00 uur en het laatste  koppel 
startte even voor  12.00 uur. Rond 16.00 uur 
was iedereen binnen en zijn we meteen met 
de prijsuitreiking begonnen. De 1e prijs was 
voor vader  Henk Rameswar met zoon Ran-
dy met 43 stableford punten, hc 5. Zij maak-
ten 5 birdies. De 2e prijs was voor vader Jan 
Samwel met zijn dochter Irene met 41 sta-
bleford punten en de 3e prijs was voor Eddy 
Jonkers Both met zoon Peter; zij hadden 37 
stableford punten. De longest drive dames 

was voor Victoire Korteweg; de longest heren 
voor Mike Fisher en de neary was voor Max 
Korteweg. Het winnende koppel zal worden 
uitgenodigd voor één  van de drie Nationale 
halve fi nales die zullen worden gehouden op 
3 oktober op Best G&CC, op 10 oktober op 
de Drentsche G&CC en op 17 oktober op 
de Nunspeetse G&CC. De nationale Fina-
le is op 22 oktober op de Kennemer Golf & 
Country Club. Na de prijsuitreiking gingen 
de meesten meteen weg vanwege de voetbal-
wedstrijd Nederland-Spanje, die helaas op 
0-1 voor NL geëindigd is. Het was een zeer 
geslaagde dag en we hopen dan ook dat er 
volgend jaar met net zoveel plezier gespeeld 
wordt.

Namens de wedstrijdcommissie,
Emmy Morsink

Op de foto vlnr:  Irene Samwel, Henk Rameswar, Jan Samwel, Randy Rameswar, 
Peter Jonkers Both, Eddy Jonkers Both, Victoire Korteweg , Max Korteweg, Mike Fisher.
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DDe organisatie was deze dag al vroeg aanwezig om 
alles in goede banen te leiden. Helaas was de voor-
zitter van de wedstrijdcommissie van Leeuwen-
bergh, Tom Been, ernstig ziek waardoor hij het eve-
nement moest missen. Gelukkig werd hij prima 
waargenomen.
Vanaf 10.00 uur kon men zich inschrijven en een 
kopje koffi e, aangeboden door de horeca van Leeu-
wenbergh, drinken. Het weer blijft altijd een onze-
kere factor, maar gelukkig is het de hele dag droog 
gebleven.
 
Om 12.00 uur ging de wedstrijd van start. Een wed-
strijd die lang zou duren, iets wat met zoveel deel-
nemers niet anders kan. Tegen 17.00 uur waren de 
meesten binnen en genoten van drankjes en hapjes 
op het terras. De organisatie kon met het uitreke-
nen beginnen. Iets wat altijd heel spannend is. Lan-
ge tijd ging het gelijk op, maar uiteindelijk wonnen 
we voor de vierde keer, waarvan de tweede keer uit! 
Complimenten aan de strijdende fl ights. Iedereen 
heeft zijn/haar steentje hieraan bijgedragen. Eind-

score: 1428 punten voor Leeuwenbergh en 1474 
punten voor Rijswijk!

Na afl oop bleef een groot aantal Leeuwenberghers 
en Rijswijkers gezellig met elkaar een hapje eten. 
Overdag zogenaamde “vijanden”, ’s avonds vrien-
den aan tafel.

Prijzen:
Longest drive heren: Huub Kouwenhoven
Longest drive dames: Cora Tausent
Neary: Loes van Doorn

Prijzen voor Rijswijk:
Loes van Doorn en Wouter Zandee
Fred en Jennifer Leunissen
Janine Klopper en Hennie Boerman

Nogmaals dank en volgend jaar gaan we er weer 
voor, dan op Rijswijk.

De Vlietrand organisatie

Vlietrandtrofee op Leeuwenbergh, 
25 juli 2010

De wedstrijd tussen Rijswijk en Leeuwenbergh kent jaarlijks een zeer grote opkomst. Dit is de 
reden dat beide clubs hebben besloten om ook dit jaar weer het maximum van 144 spelers (72 
van elke club) te laten strijden om de Vlietrandtrofee. Zoals gezegd dit jaar was Leeuwenbergh 
weer aan de beurt om als gastheer op te treden.
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Golf met maten
Op 30 augustus jl. was een groep 
gepensioneerde offi cieren van 
de Koninklijke Marine (KM) 
aanwezig op onze club, de eer-
ste grote groep gasten na de golf-
week, bestaande uit 23 spelers/
eters aangevuld met 4 “snave-
laars”. Allen stammen uit de pe-
riode 1952 t/m 1956 op het In-
stituut voor de Marine te Den 
Helder en spelen al vanaf 1991 
jaarlijks een golfwedstrijd op ver-
schillende banen, waaronder al 
eerder te Rijswijk in 1993. Velen 
hebben de offi ciële status van Ve-
teraan, als dragers van het Nieuw-
Guinea Herinneringskruis.

De groep is destijds mede op ini-
tiatief van ons voormalige lid 
Maup Smalt geformeerd. On-
dergetekende werd op deze dag 
in dit gezelschap getolereerd als 
voormalig reserve-offi cier bij de 
KM, als mede-Veteraan maar 
vooral  als sleutel tot de uitzon-
derlijk goede faciliteiten van 
onze vereniging.

De weersomstandigheden wa-
ren na de onstuimige afgelo-
pen week nog steeds zeer gril-
lig; windkracht 7 à 8, felle buien 
maar ook aangenaam zonnige 
perioden. De spelers, jarenlang 
vertrouwd met orkanen en om-
bak (ruwe golven), gingen welge-
moed van start maar de leeftijd 
deed zich bij deze 70-plussers 
toch duchtig gelden zodat de 
winnaar slechts 31 stableford 
punten nodig had om de wissel-
beker te veroveren.

Om 18.30 uur was het “kok 
schep op” en aan de bakken waar 
een uitstekende Indische maal-
tijd werd geserveerd uit eigen 
keuken, een waardig besluit van 
een zeer bevredigende dag met 
op alle fronten uitstekende ser-
vice en medewerking.

Men hoopt volgend jaar weer bij 
ons welkom te zijn.

Rob Rubay Bouman
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Man van staal: Jack Baldewsingh
van Baja Constructies

De roots van Jack Baldewsingh liggen in Suriname. 
Na de MULO kwam hij naar Leiden, waar zijn oudste 
broer medicijnen studeerde. Jack: ‘Stel je voor: het is juni 
1974, je komt het vliegtuig uit, rijdt met de bus door de 
prachtige Bollenstreek naar Leiden, en op elke hoek zie 
je jongens mooie meisjes kussen. Nederland was het pa-
radijs! Ik heb welgeteld 2 weken op de HAVO gezeten. 
Vervolgens wilde ik voor automonteur leren, maar er 
was geen plek. Dus ging ik naar de opleiding construc-
tie. Kennelijk had ik talent, want na 5 maanden was ik 
klaar en kon ik door met lassen. In 1975 kwam ik terecht 
bij Pley & Zoon, een bedrijf in ambachtelijk smeedwerk 
en klein hekwerk. Daar heb ik in 18 jaar de kneepjes van 
het vak geleerd en ‘s avonds de HTS gedaan.’

Baja Constructies 
Toen Jack in loondienst niet meer kon groeien is hij 
voor zichzelf begonnen, geholpen door zijn oude baas 
Pley, die hem startkapitaal leende. ‘Dat was op 6 mei 
1994. Na een jaar betaalde ik de lening terug, maar 
van rente wilde hij niets weten. Als tegenprestatie heb 
ik hem meegenomen naar Suriname, om kennis te 
maken met mijn familie. Een geweldige reis!’
Baja Constructies begon met 6 medewerkers in loon-
dienst. Jack: ‘Omdat ik in die 18 jaar een goede reputatie 
had opgebouwd, kwam er direct al veel werk op me af. 
Ik had dus personeel nodig. Zo kreeg ik in de beginjaren 
veel werk van Jan Ouwerkerk van Bakels & Ouwerkerk 
[RGC-lid, red.] voor zijn bouwprojecten in het Forepark, 
zoals de panden van Jaguar en Bemmel & Kroon.’

Eerlijk ambacht
Baja Constructies doet allerlei staalconstructiewerk: 
uitbouw, tussenvloeren, garages en bedrijfshallen met 
draagconstructies tot 10 ton. Jack: ‘Het liefst doe ik re-
novatie: trappen en hekwerk. Daar kan ik mijn know-
how en ideeën in kwijt. Het is een leuk, ambachtelijk 
vak dat nooit zal verdwijnen.’ Aan acquisitie doet Jack 
niet. Er zijn genoeg bouwbedrijven die graag zakendoen 
met Baja. Hij legt uit: ‘Ze weten gewoon dat ik kwaliteit 
en service lever. Meer heb je niet nodig. Dat klinkt arro-
gant, maar het is de realiteit. Mijn moeder zei altijd: je 
moet je benen niet verder strekken dan de deken groot 
is. Anders krijg je koude voeten. En zo is het ook. Als je 
iets niet aankunt, moet je daar ook eerlijk in zijn en er-
voor uitkomen. In de loop der jaren heb ik wel een stap-
je terug gedaan. Ik doe vooral klussen die ik leuk vind, 
en werk alleen met ingehuurde zzp’ers. Daardoor ben ik 
relaxter en heb ik meer tijd voor golf!’

En thuis?
Jack heeft twee zorgzame vrouwen. Echtgenote Kamla 
is net als Jack 54 jaar en werkt in de verpleging. Doch-
ter Kavita is 25 en studeert dit jaar af in bestuurskunde. 
Beide dames golfen niet. Jack: ‘Kamla heeft wel haar 
baanpermissie gehaald, maar had niet genoeg interes-
se. En Kavita heeft maar 1 hobby: shoppen.’

Golfgek
Jack is gek op sport, én competitief ingesteld. Tot aan 

Jack Baldewsingh is een man van staal. Zijn bedrijf 
Baja Constructies levert hoogwaardige staalconstruc-
ties aan bouwbedrijven en aannemers voor allerlei 
bouwprojecten. Zo ontoegankelijk als het materiaal is 
waarmee hij werkt, zo open, fl ap-uiterig en golfgek is 
de man achter Baja Constructies. Benieuwd naar Jacks 
mening? Lees dan vooral verder!
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de oprichting van Baja voetbalde hij bij de eerste klasse ama-
teurs. Toen Baja eenmaal op de rails stond, is hij gaan golfen, 
omdat je je daarmee ook in je eentje kunt afreageren. Na lid-
maatschappen bij Ockenburgh en Kleiburg, is hij nu 4 jaar lid 
van de Rijswijkse en speelt hij op dit moment hcp 7.8.

Volgens Jack moet elk rondje qualifying zijn. Want: ‘Je handicap 
is op dat moment je niveau. En omdat er bijna geen qualifying 
wedstrijden zijn, sponsor ik de Maandbeker. Die is, anders dan 
de clubkampioenschappen, voor iedereen toegankelijk. Het start-
geld voor de Baja Maandbeker is voor mijn rekening. Dat heeft 
meer impact dan bijvoorbeeld een bittergarnituurtje na afloop. 
Sponsoring van wedstrijden zou voor veel meer bedrijfsleden in-
teressant kunnen zijn. Het gaat namelijk echt niet over grote be-
dragen, terwijl de vereniging er heel erg mee geholpen is.’

Competitie
Met veel plezier speelt Jack competitie in Heren 3. ‘De laatste 
2 seizoenen mocht ik teamcaptain zijn. Erg leuk. In de com-
petitie vertegenwoordig je je club. Je werkt zowel individueel 
als in teamverband naar een prestatie toe. Teamgevoel is zó 
belangrijk. Neuzen dezelfde kant op, en als je reserve bent, 
toch komen kijken. Maar ik weet uit ervaring dat je niet te 
lang captain moet willen zijn. Dan is de magie uitgewerkt en 
mag een ander het overnemen.’

Jack plaatst wel een kanttekening bij de competitie: ‘Het voelt 
alsof bij RGC maar één team telt: Heren 1. Voor de andere 
teams is bijvoorbeeld geen budget voor clubkleding tegen een 
aantrekkelijke prijs. Natuurlijk kost het geld om teams compe-
titie te laten spelen. Maar je zou als club ook wat pro-actiever 

met je ledenbestand kunnen omgaan. Pols de businessleden 
eens of zij interesse hebben teams te sponsoren. Ik ben er zelf 
achteraan gegaan, vandaar dat Harley-Davidson ons nu spon-
sort, en daar ben ik heel blij mee. Maar eigenlijk moet er ook 
een RGC logo op ons shirt staan.’

De baan 
Over de baan wil Jack ook nog wel iets kwijt. ‘Ik vind dat de baan 
moet worden geprepareerd naar het gemiddelde niveau van de 
leden van RGC, en dat niet de beste spelers als graadmeter moe-
ten worden gezien. De baan wordt daardoor onnodig moeilijk en 
je wordt té vaak dubbel gestraft. Ook vierballen met lage handi-
cappers lopen dan trager als ze hun bal moeten zoeken.’ 

Sparren met businessleden
Als vereniging actiever met je bedrijfsledenbestand omgaan, 
dat is wat Jack betreft een belangrijk aandachtspunt. Voor 
sponsoring van wedstrijden en teams, maar ook voor projecten 
als de bouw van het nieuwe clubhuis. ‘Ik zou als vereniging 
actiever kijken naar de expertise van onze bedrijfsleden. Al was 
het maar om te sparren. Met hun knowhow heb je als club al-
les te winnen en niets te verliezen. Zo denk ik dat de overkap-
ping van de driving range niet breed genoeg is om echt droog 
én veilig te staan. Maar verder is het een erg leuk en goed ont-
werp. Ook het hekwerk is mooi, maar de aansluiting naar de 
paal zou ik anders hebben gedaan!’

Miranda Rietveld
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DECISIONS ON THE RULES OF GOLF

De meeste spelers kennen  de verboden handelingen 
in een hindernis (R 13-4) wel, maar vergeten dat er 
nog 3 uitzonderingen en een noot zijn toegevoegd in 
deze regel, die het weten best wel waard zijn. Over uit-
zondering  1, het aanraken van losse natuurlijke voor-
werpen in een hindernis, stond iets in de vorige Green-
Vliet. Deze volgende decision gaat over uitzondering 2  
- na het doen van een slag en als de bal nog in de bun-
ker is mag een speler harken, etc.

Vraag:
Speler A doet een slag  vanuit de bunker maar het lukt 
hem niet de bal uit de bunker te slaan. Hij harkt het 
gebied aan van waar de slag werd gedaan. Zijn tegen-
stander B  vindt dat het aanharken van de bunker de 
speler helpt bij het spelen van zijn volgende slag om-
dat hij de vastheid van het zand heeft getest.  Heeft B 
gelijk?

Antwoord:
Nee. Uitzondering 2 van R 13-4 staat het aanharken 
toe, mits niets wordt gedaan in strijd met  R 13-2 met 
betrekking tot de volgende slag van de speler.

Dat is m.i. behoorlijk vaag. Men bedoelt er mee dat 
als de speler zijn volgende slag weer niet uit de bunker 
krijgt en de bal terecht komt op het aangeharkte stuk, 
de speler zijn ligging heeft verbeterd en dat betekent 
dan 2 strafslagen.

Nu een vraag over de Noot - aanraken van een obsta-
kel, gras, struik of iets anders dat groeit.

Vraag:
Een speler maakt een paar oefenswings in een water-
hindernis  zonder de grond te raken maar zijn club 
raakt wel wat langer gras. Krijgt hij daarvoor twee straf-
slagen?

Antwoord:
Nee - zie de Noot van R 13-4. Echter de speler moet 
er op letten dat zijn handelingen niet in strijd zijn met 
R13-2 of dat hij de conditie van de hindernis test.

Met andere woorden….. als je dat lange gras achter je 
bal zo plat slaat met je oefenswings dat dat de ligging 
van de bal verbetert, dan ben je wel degelijk strafbaar 
en als je zonder de grond aan te raken, zo hard door 
het gras slaat dat je weet hoe stug het gras is, dan ben 
je wel degelijk de conditie van de hindernis aan het 
testen.

Nu nog  de vraag wat spelers moeten doen als ze alle 
twee in de bunker liggen. 

Vraag:
De ballen van A en B liggen in dezelfde bunker. De 
bal van B ligt verder weg, hij speelt eerst. Mag A de 
bunker herstellen of laten herstellen in de oorspronke-
lijke toestand?

Pim hoekt zijn afslag en zijn bal vliegt in de rich-
ting van een groep bomen. Hij en zijn marker heb-
ben geen idee waar zijn bal terecht is gekomen. Na 
een minuutje zoeken zegt Pim: ‘die vind ik toch 
niet meer. Ik geef deze bal wel op, ik ga terug en 
speel een nieuwe bal.’ 
Aangekomen op de afslagplaats tee’t Pim een an-
dere bal op en adresseert.  Op dat moment roept 
zijn medespeler: ‘hier is jouw bal!’ (de bal had een 
boom geraakt en was teruggekaatst richting fairway).
Er zijn nog geen 5 minuten voorbij sinds ze begon-
nen met zoeken naar de  bal. Pim denkt bij zich-
zelf: ‘heb ik even geluk!’ , pakt zijn bal op en loopt 
weer terug om zijn eerste bal te spelen. Pims twee-
de slag stuit ongelukkig naar rechts en komt terecht 

in de enige bunker naast de green. Omdat hij al 
een keer een verkeerde bal uit een bunker heeft ge-
speeld, meldt hij aan zijn marker dat hij zijn bal 
gaat identifi ceren. Hij markt zijn bal en constateert 
dat de bal in de bunker inderdaad zijn bal is. Nadat 
hij de bal heeft teruggeplaatst, slaat Pim zijn bal uit 
de bunker. Hij heeft nu nog een lange put van zo’n 
15 meter.
Pim slaat zijn put veel te hard  en zijn bal rolt in de 
richting van zijn tas. Zijn marker, die bang is dat de 
bal Pims tas zal raken, rent naar de tas en zet hem 
weg. Pim heeft nu nog 2 puts nodig om uit te ho-
len. Wat is zijn score?

Kijk voor de oplosssing op pagina 34.

PIM EN REGELBROBLEEM 14
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Antwoord:
Ja, vooropgesteld dat er een redelijke kans is dat het 
door B verstoorde gebied van invloed zou kunnen zijn 
bij de slag van A. Dan, in equity ( R 1-4 ), mag A de 
bunker herstellen door te harken of anderszins. De 
bunker mag door iedereen hersteld worden.
Als er geen redelijk zekerheid is dat het door B ver-
stoorde deel van de bunker van invloed zou kunnen 
zijn op de slag van A en A harkt de bunker aan of laat 
dit doen, dan is hij in overtreding van R13-4. 
In beide gevallen mag B de bunker aanharken. A krijgt 
geen stafslagen als hij B vraagt de bunker aan te har-

ken.

Eigenlijk een wat ingewikkeld verhaal met 
als simpel motto: laat iedereen zijn eigen 
stukje bunker aanharken dan is er niets aan 
de hand.  

En tot slot een waarschuwing voor 
gefrustreerde spelers. 

Vraag:
Het lukt een speler niet zijn 
bal uit de bunker te slaan. 

Hij slaat boos met zijn club in 
het zand, maar deze actie be-
invloedt de nieuwe ligging  van 

zijn bal niet. Overtrad  de speler 
nu R 13-4? Hij had tenslotte al 

een slag uit de bunker gedaan.

Antwoord:
Ja.  Geen van de uitzonde-
ringen van R 13-4 betreffen 
de actie van de speler.  Dus 2 
strafslagen. 
Bij wedstrijden die door de 
NGF worden georganiseerd 
wordt een Zero Tolerance 
beleid gevoerd. Als je dan 
met je club in de grond 
slaat, waar dan ook, word je 
meteen gediskwalifi ceerd. 
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BC Strokeplay 
Kampioenschappen

Op 17 augustus werden voor de 2e maal de BC 
Strokeplay kampioenschappen gespeeld. In verhou-
ding tot eerdere wedstrijden dit jaar scheen de zon 
niet, sterker nog we begonnen de dag met een fi kse 
regenbui op de eerste 9 holes. Dit weerhield ech-
ter geen van de ruim 60 deelnemers ervan om aan 
dé uitdaging van het seizoen te beginnen, namelijk 
2 keer 18-holes strokeplay. Na zo’n 4 uurtjes in de 
baan te hebben gelopen kwamen de spelers binnen 
om de resultaten van de eerste ronde in te leveren. 
Men kreeg een uur de tijd om op te drogen en aan 
te sterken met een heerlijk lunchbuffet, inclusief 
de welbekende van Dobben kroketten, aangebo-
den door VVE Beheer, Arthur Haussani, en Veni-
bo, Joop de Jong. Om 14.00 ging iedereen de baan 
weer voor de 2e ronde deze dag. Er waren in de top 
genoeg kanshebbers op de titel, dus in de middag 
moest er weer goed gepresteerd worden. De baan 
hield zich uitstekend, ondanks dat we de laatste 1 
½ uur weer in de regen moesten spelen bleven ook 
de greens goed op snelheid. Rond 18.00 uur kwam 
iedereen weer binnen en deed zich tegoed aan de 
borrelhappen en drankjes die ook door VVE Be-
heer en Venibo werden aangeboden.
Na wat rekenwerk door Caroline van der Sluys 
kon dan ook vrij snel begonnen worden met de 
prijsuitreiking. De teamprijs ging naar het team 
van Joop de Jong, Jan Degenaar en Brian de Jong 
goed voor een totaal van 426 netto strokes. De 1e 
prijs bij de gasten was voor Sasha Karagantcheff 
met 176 bruto strokes (89+87 ). En tot BC Stro-
keplay Kampioen 2010 kon worden gehuldigd 
Joop de Jong met 169 bruto strokes ( 85+84 ).
Graag bedanken we de horeca, greenkeepers en 
Caroline voor de wedstrijdleiding en ook onze 
dagsponsors VVE Beheer en Venibo (lunch en 
borrel) en de prijzensponsors: restaurant van der 
Dussen, Beleggingsmij. Blaak BV, Broeseliske 
van Vlijmen advocaten en Z-Tiles.   
Terugkijkend op een lange, vermoeiende, uit-
dagende, gezellige maar vooral ook veel verdoe-
ning gevende dag zijn velen alweer in training 
gegaan voor de BC Strokeplay Kampioenschap-
pen 2011.

De BC commissie

Businessclub Commissie
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OPLOSSING PIM EN 
REGELBROBLEEM 14

Pim slaat af en geeft zijn oor-
spronkelijke bal op om een 
nieuwe bal in het spel te bren-
gen, maar volgens de ‘defi nitie 
van een verloren bal’ is deze pas 
verloren:  a) als hij niet is ge-
vonden of geïdentifi ceerd bin-
nen 5 minuten nadat de spelers 
zijn begonnen met zoeken of b) 
de speler een andere bal in het 
spel heeft gebracht met de straf 
van slag en afstand. Omdat er 
van beide geen sprake is, is de 
oorspronkelijke bal nog in het 
spel en mag Pim hiermee ver-
der spelen. 
Let op….. dit geldt alleen als je 
teruggaat naar de afslagplaats. 
Ga je terug naar een plaats er-
gens in de baan en drop je daar, 
dan is de nieuwe bal in het spel 
op het moment dat je deze ge-
dropt hebt. 
NB.  Je kan dus niet zelf een bal 
verloren verklaren. Je moet de 
defi nitie volgen.
Pims tweede slag verdwijnt in 
de bunker. Sinds 2008 is iden-
tifi ceren in een hindernis toe-
gestaan, dus  Pim doet ook dit 
goed. Hij slaat zijn derde slag 
uit de bunker. Zijn vierde slag, 
zijn eerste put, is veel te hard.  
Het is volgens R 24-1 (losse ob-
stakels)  niet toegestaan een los 
obstakel weg te halen als een 
bal in beweging is, met uitzon-
dering van de uitrusting van een 
speler of de bewaakte of weg-
genomen vlaggenstok. Dus ook 
hier gaat alles goed. Pim doet 
nog 2 puts en maakt dus een 6.

BC Speler ronde 1 bruto ronde 2 bruto Totaal Bruto
1 Joop de Jong 85 84 169
2 Arthur 90 81 171
3 Roel 87 87 174
4 Michel 86 91 177
5 Jack 89 89 178
6 Maurice 89 92 181
7 Jan Degenaar 99 86 185
8 Desmond 90 97 187
8 Jan 95 92 187
8 Nico 95 92 187
11 John 100 91 191
12 René 89 103 192
13 Jan Heins 93 100 193
13 Fred 95 98 193
15 Yvo 93 104 197
16 Bram 96 104 200
16 Edith 98 102 200
16 Folkert 115 98 213
19 Mike 117 113 230
20 Annemiek 113 129 242
21 Mieke 132 130 262

 GASTEN Bruto
1 Sasha Karagantcheff 89 87 176
2 Mankit Liu 93 85 178
3 Greta Biersteker 88 91 179

TEAMS NETTO
1 Jan Degenaar 81 68 426

Joop de Jong 71 70
Brian 67 69

2 Mike 80 76 447
Edgar 68 67
Maurice 80 76

3 Desmond 76 83 467
Frank 84 71
Martin 73 80

Teamwinnaars Winnaar gasten BC Strokeplaykampioen 
2010
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GreenVliet verschijnt zes keer per jaar.
Internet www.rijswijksegolf.nl
Redactie Maurice Brouwers, Doke van Haaster, Miranda Rietveld, 
Renée Vissers
E-mail communicatie@rijswijksegolf.nl
Redactieadres Delftweg 59, 2289 AL Rijswijk
Ontwerp, opmaak en druk Telstar Media, Pijnacker
Coördinatie / advertenties Miranda van Zoelen, 015-361 55 00
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Inleveren kopij
De volgende GreenVliet verschijnt eind januari 2011.
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 6 januari 2011 in het bezit van 
zijn de communicatiecommissie. 
Per e-mail naar: communicatie@rijswijksegolf.nl

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

Bestuur RGC
Fred Hoogerbrug, voorzitter 06-54 93 71 71
Ellen Mojet, secretaris 06-477 87 939
Bob Davis, penningmeester 070-335 09 41
Ruud de Jong, lid 015-310 71 03
Ben Oosterheert, lid 070-323 91 89
Jos Zevenberg, lid 070-390 62 60

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: Ruud Schiffer 070-307 06 44
Baancommissie: Arthur Bartels 070-390 55 64
Businessclub commissie: Maurice Korrubel 0252-43 50 50
Communicatiecommissie: Maurice Brouwers 06-52 68 55 22
Damescommissie: Henriëtte Hens-Versteegh 070-369 36 24
Evenementencommissie: Guusje Brouwers-van Waes, 06-30 20 18 99
Handicapcommissie: Jan Paul Bierling, 06-53 69 21 54
Herencommissie: Jan van der Valk 0174-29 22 55
Jeugdcommissie: Hetty Verboom 070-369 32 59
GVB commissie: Marleen van Hogezand 015-251 01 00
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
Communicatiecommissie: communicatie@rijswijksegolf.nl
Automatiseringscommissie: ac@rijswijksegolf.nl
Businessclub commissie: bc@rijswijksegolf.nl
Wedstrijdcommissie: wedstrijd@rijswijksegolf.nl
Regelcommissie: regels@rijswijksegolf.nl

Colofon

 

 

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  

MEER EN DUIN 29,  LISSE

0252 - 435050 www.z-tiles.nl

Wand- & Vloertegels - Mozaiek - Natuursteen



dames

heren

Van Uffelen Mode in 
Rijswijk is weeR open!

Na een wekenlange verbouwing kunnen we eindelijk de 
rommel achter ons laten en kunnen we onze nieuwste en 

mooiste collecties nog beter presenteren. 

Laat U verrassen door onze nieuwe uitstraling en uitbreiding 
van ons assortiment.

Pr W Alexander Promenade 13, Rijswijk • www.van-uffelen-mode.nl


