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Redactioneel

Lentekriebels
Ongetwijfeld zult u zich afvragen: “Wat is er met mijn vertrouwde GreenVliet ge-
beurd?” Welnu, het uiterlijk van uw clubblad is volledig veranderd. Een compleet nieu-
we lay-out, een ander lettertype en drie in plaats van twee kolommen op de pagina’s. 
Ook de vormgever en drukker zijn nieuw. Het blad wordt nu opgemaakt en gedrukt 
door de firma Diseno uit Pijnacker. Daarnaast verandert de frequentie waarmee de 
GreenVliet bij u in de brievenbus zal vallen. In plaats van zes keer per jaar vanaf nu 
vier keer. Communicatie via de website neemt een steeds belangrijkere plaats in en 
biedt de mogelijkheid sneller berichtgeving te doen.

Enige tijd geleden voorspelden de meteorologen van onder andere KNMI en Meteo 
Consult dat we een prachtig voorjaar zouden krijgen. En wat blijkt op dit moment, ze 
lijken eindelijk het gelijk eens aan hun zijde te hebben. De zon schijnt uitbundig, er 
valt geen neerslag en de natuur wordt alleen maar mooier. Ook op de Rijswijkse. De 
baan ligt er prachtig bij mede dank zij de goede zorgen van het greenkeeperkorps van 
ons BC-lid Joop de Ridder. Hulde.
In maart zijn de eerste wedstrijden weer gespeeld en begin april is voor het overgrote 
deel van de RGC-teams de competitie gestart. Ook de leden van de Communicatiecom-
missie doen daaraan mee en wel in Dames senioren 2, Dames 1 en 2 (zondag) en Heren 
7. Tot nu toe hebben we geen klagen omdat we steeds onder schitterende omstandig-
heden hebben gespeeld. Onze tegenstanders zijn onder de indruk van ons nieuwe club-
huis en complimenteren ons met de kwaliteit van de baan zo vroeg in het seizoen.
In deze eerste GreenVliet nieuwe stijl vindt u naast de vertrouwde artikelen van 
Bestuur, horeca en commissies onder andere de uitnodiging voor de ALV op 20 juni 
a.s., een artikel over het GVB-examen nieuwe stijl, de jaarverslagen van de diverse 
commissies, interviews met onze nieuwe office manager Fauzia en caddiemaster 
Kirstin en in ‘Golf & Business’ een interview met één van de nieuwe BC-leden, te 
weten Corina Holla.

Overigens, dit is mijn laatste bijdrage ‘redactioneel’. Door drukke werkzaam-
heden en omdat het bijhouden en achterhalen van nieuwsfeiten voor de 

website nu eenmaal erg tijdrovend is, heb ik besloten mijn functie terug 
te geven aan het Bestuur. Ik heb drie jaar met veel plezier in deze en 
daarvoor de Clubbladcommissie gezeten en ik wens mijn opvolger net zo 
veel plezier en veel succes toe. Mijn medecommissieleden Doke, Renée 
en Miranda bedank ik voor de altijd erg gezellige samenwerking en hun 
inzet bij het samenstellen van dit blad.

Namens de Communicatiecommissie
Maurice Brouwers
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‘Ieder lid is onze ambassadeur’

De competitie is ook weer gestart. De 
Rijswijkse mag zich verheugen in een 
groot aantal deelnemende teams. Zon-
der alle andere teams te kort te willen 
doen volgen wij in het bijzonder ons 
eerste herenteam in de Hoofdklasse. 
Tot dusver hebben zij zich van hun bes-
te kant laten zien door van de vier ge-
speelde wedstrijden er drie te winnen, 
daarmee hebben zij zich zeker gesteld 
voor continuatie in de Hoofdklasse. Een 
fantastisch resultaat, dat uitstraalt op 
de gehele club. Ieder betrokken lid zal 
toch met trots in zijn of haar omgeving 
over de resultaten van ons eerste team 
willen vertellen.

Met de start van het seizoen zijn de laat-
ste werkzaamheden van de nieuwbouw 
van het clubhuis afgerond. Door omstan-

digheden duurde dat soms wat langer 
dan wij hadden gehoopt, maar het is 
buiten kijf dat het resultaat er mag zijn. 
Er wordt nog wat gedaan aan een aantal 
zaken rond het clubhuis, bijvoorbeeld 
het pad van het parkeerterrein naar het 
clubhuis wordt verfraaid door er een 
groene heg langs te plaatsen. Samen 
met het inzaaien van het stuk grond, 
waarop het oude clubhuis heeft gestaan, 
zal dit de entree naar het clubhuis een 
veel beter aanzien geven.

De golfsport in het algemeen mag zich 
in een steeds grotere belangstelling ver-
heugen. We zien nog steeds een sterke 
groei van het aantal golfers, met name 
de vrije golfers en de leden van D-clubs. 
De terugloop van het aantal leden van A, 
B en C-clubs lijkt tot staan te zijn geko-

men. Ondanks de moeilijke “markt” zien 
wij het aantal golfbanen toenemen. Het 
bestuur probeert door allerlei acties en 
maatregelen ons ledenaantal op peil te 
houden en te laten groeien. Wij zien u 
als lid daarvoor graag als ambassadeurs. 
In het Paasweekend is er op onze club 
een Open Dag geweest. Wat daarvan het 
resultaat is geworden weten wij ten tij-
de van het schrijven nog niet, maar het 
is goed om als club aan dit soort evene-
menten deel te nemen. 

Het Bestuur is ook heel blij met het 
aantal jeugdleden. Het is een plezier 
om de soms heel jonge spelers (onder 
begeleiding) door de baan te zien gaan. 
Wij allen weten dat naast trainen, het 
spelen van zo veel mogelijk ronden de 
prestaties verhoogt, dat geldt ook voor 
de jeugd. En voor die jeugd is het hard 
werken om te zijner tijd aansluiting te 
kunnen vinden bij de beste spelers van 
onze club.

Wij schreven al, zodra de zon schijnt in 
het prille voorjaar neemt de animo om 
een rondje te lopen toe. Zeker aan het 
begin van het seizoen, op de eerste zon-
nige dagen, zorgt dat voor een enorme 
toeloop van spelers. Mocht het dan eens 
niet lukken om op uw favoriete tijd een 
starttijd te bespreken, neem het dan de 
caddiemasters niet kwalijk door ze on-
prettig te behandelen. Zij zorgen voor 
een eerlijke verdeling van de starttij-
den volgens de regels die wij met elkaar 
hebben vastgesteld.

Graag willen wij u oproepen op maan-
dag 20 juni de komende ALV, waar u veel 
over kunt lezen in deze uitgave van de 
GreenVliet, te bezoeken.

Tot slot wensen wij u een fantastisch 
golfseizoen toe met heel veel speelple-
zier op onze mooie accommodatie! 

Van het
bestuur

Van het
bestuur

Na een wat aarzelende start lijkt het voorjaar nu toch door 
te zetten. Tijdens het schrijven van dit artikel, een weekend 
halverwege april, schijnt de zon uitbundig. De eerste wedstrij-
den, gespeeld onder wisselende omstandigheden, liggen achter 
ons. Uit de opmerkingen van de leden hoor je dat iedereen er 
weer zin in heeft. Laten we er met elkaar een mooi en sportief 
seizoen van maken.

Agenda
Agenda voor de gecombineerde 
Algemene Ledenvergadering van 
de vereniging Rijswijkse Golfclub 
en de Algemene vergadering van 
Certificaathouders van de B.V. 
Golfbaan Rijswijk,  te houden op 
20 juni 2011, aanvang 20.00 uur. 

1. Opening

2. Notulen 15 november 2010   RGC/BV

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen bestuur
      
5. Jaarverslag 2010 RGC 
 (zie GreenVliet nr 2)

6. Jaarrekening 2010
 • toelichting op de 
  jaarrekeningen 2010 RGC/ BV
 • verklaring kascommissie RGC
 • goedkeuring jaarrekening RGC
 • goedkeuring jaarrekening 
  BV Golfbaan Rijswijk
 • décharge Bestuur BV 

7. Benoeming Kascommissie en 
 Commissie van Beroep RGC

8. Verkiezing bestuurslid RGC/BV

9. Rondvraag

10. Sluiting

Toelichtingen bij agendapunten en andere 
relevante stukken zijn vanaf 1 juni 2011 af 
te halen bij de caddiemaster en zijn dan 
ook beschikbaar op onze website.

Uitnodiging
Aan de leden van de RIJSWIJKSE GOLF CLUB &          
Certificaathouders van de BV GOLFBAAN RIJSWIJK

Geachte mevrouw/mijnheer,

Het bestuur van de vereniging Rijswijkse Golfclub en BV Golfbaan Rijs-
wijk heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een ge-
combineerde Algemene Ledenvergadering/Algemene vergadering van 
Certificaathouders.

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 20 juni 2011 om 
20.00 uur in het clubhuis van de Rijswijkse Golfclub, Delftweg 59 te Rijs-
wijk.

De notulen van de gecombineerde Algemene Ledenvergadering/Algeme-
ne vergadering van certificaathouders van 15 november 2010 en andere 
relevante stukken zijn vanaf 1 juni 2011 af te halen bij de caddiemaster 
en zijn dan ook beschikbaar op onze website.

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur

Mw. E. Mojet
secretaris
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Horeca
nieuws

Ajoen
Ajoen

Na een, zoals gewoonlijk, te lange win-
terperiode is het golfseizoen weer volle-
dig op gang gekomen. Vanaf de schitte-
rende terrassen van ons clubhuis wordt 
het uitzicht met de dag fraaier. Ook 
in het clubhuis is het nodige gaande. 
De businessclub is van andere meubels 
voorzien. Het gehele clubhuis oogst ove-
rigens veel waardering van de gasten van 
aan de competitie deelnemende teams. 
Ook de natuur blijkt veel waardering te 
hebben voor het clubhuis, een broeden-
de eend op het terras (zie foto) en een 
scholekster die maar geen afscheid kan 
nemen geven weer dat het clubhuis past 
in de omgeving.

Uw koks Marco, Fred en Jan zijn druk be-
zig met de nieuwe menukaart en de dag- 
en weekspecialiteiten voor de komende 
maanden. Hierbij aansluitend wordt er 
ook gewerkt aan de uitbreiding van de 
wijnkaart met een keur van betaalbare 
specialiteiten uit zowel de oude alsook 
de nieuwe wijnlanden.

Onze bedieningsbrigade wordt in de ko-
mende tijd fors uitgebreid. Gaarne wil 
ik er u op wijzen dat het, zeker in deze 
periode, raadzaam is om indien u ge-
bruik maakt van een saldo bij de horeca 
uw pas te gebruiken bij uw transacties. 
Dit om misverstanden zoveel mogelijk 
uit te sluiten.

Ik wens u mede namens uw horecateam 
vele mooie dagen en veel golfplezier toe 
op onze schitterende golfbaan.

Ruud Sprokkereef

Natuurlijke waardering 
voor het clubhuis

Sfeer van ‘Tempoe Doeloe’ herleeft 
op de Rijswijkse Golf Club
Noteer in uw agenda:               
Ajoen Ajoen wedstrijd                  
zaterdag 9 juli

Het Ajoen Ajoen Comité nodigt u uit 
voor een wedstrijd met een lange tradi-
tie: de jaarlijkse Ajoen Ajoen wedstrijd, 
een wedstrijd met een Indisch tintje; 
de sfeer van Tempoe Doeloe herleeft! 
De wedstrijdvorm is traditiegetrouw 
greensome, en u kunt samen met een 
partner inschrijven. Het is een shotgun 
wedstrijd die om 12.00 uur begint en na 
afloop is er een uitgebreid en exquise In-
disch buffet waar ook niet-spelers wel-
kom zijn. Tijdens het avondprogramma 
zal de Balinese zangeres Dewi met haar 

begeleider optreden. Orchideeën en 
een loterij met mooie prijzen vormen 
een vast onderdeel van deze feestelijke 
avond.
De inschrijving voor deze wedstrijd 
wordt rond 10 juni geopend via het in-
schrijfboek in de gang, haast u: want 
vol is vol! Ook niet-spelers die wel aan 
het avondprogramma willen deelnemen, 
dienen zich op te geven.

Als u zich inschrijft voor de wedstrijd, 
zorgt het Ajoen Ajoen Comité voor de 
spekkoek en een tropische verrassing in 
de baan!

Tot 9 juli,

Het Ajoen Ajoen Comité

De Balinese 
zangeres Dewi

 

 

Golfarrangement Grand Winston hotel 

 

Vanaf dit seizoen officieel partners in Rijswijk: RGC en het Grand Winston hotel. 
Exclusief voor leden, familie, vrienden, introducés en andere zakelijke relaties: het 

RGC golfarrangement. 

 

Combineer uw weekend tee-time met een comfortabele overnachting in het Grand 
Winston hotel. Of geef het cadeau! Dit prachtige design hotel ligt op nog geen 10 
minuten rijden van de glooiende greens van de golf club, net aan de overkant van 

de A4.  

Voor €89 per persoon overnacht u in een van de ruime Comfort kamers, geniet u 
de volgende ochtend van een luxueus ontbijt buffet, is uw greenfee gereserveerd 

voor 18 holes en krijgt u een hartige lunchbox 'to go' voor half time. 

 

Mocht u na een heerlijke dag buiten nog gebruik willen maken van het diner, dan 
serveert Chef-kok Bas Vermeijden een speciaal seizoensmenu in de Grand 

Canteen voor €27,50 per persoon. 

 

Zie www.grandwinston.nl/arrangementen voor meer informatie. Voor 
reserveringen bel 070-4141510 of email info@grandwinston.nl.* 

*Reserveringen zijn inclusief BTW en op basis van beschikbaarheid. 

 

 

Grand Winston │Generaal Eisenhowerplein 1│2288 AE │Rijswijk │www.grandwinston.nl 
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Toen ik terugkwam van vakantie lag 
er een overlijdensbericht van Coby in 
mijn brievenbus.
Hoewel het contact met haar de laat-
ste tijd niet gemakkelijk was omdat 
zij niet meer goed kon spreken, de 
mail was er gelukkig wel. De laatste 
tijd van haar leven stond in het teken 
van haar ziekte en toch had zij nog 
belangstelling voor allerlei zaken.
Samen met Coby heb ik in de dames-
commissie gezeten en dat is de reden 
dat ik graag even terugkom op haar 

tijd te midden van ons. Ze was altijd 
erg betrokken bij zowel het organise-
ren van dingen als bij de mensen in 
haar omgeving. Er zijn nu op de Rijs-
wijkse Golf nog wedstrijden die met 
haar in verband gebracht kunnen wor-
den. Ik zou het jammer vinden als de 
wetenschap daarover helemaal verlo-
ren ging. Dat is o.a. de reden van mijn 
reactie in de Greenvliet.
Coby was bedenkster van de “Gouden 
Koets”-wedstrijd op de derde dinsdag 
van September en ook het serveren 

van aardbeien op de golfclub waarbij 
de link gelegd werd naar Wimbledon 
kwam via haar idee tot de uitvoering 
die het nu nog heeft. Soms gaan da-
gen en dingen interessanter worden 
als je er meer van weet. Dat is ook de 
reden van mijn berichtje.
Persoonlijk zal ik mij haar met veel 
plezier herinneren en terugdenken 
aan de prettige gesprekken en samen-
werking met haar.

Imelda Looman

Handicart
commissie

“Een handicart houdt u in de baan”
Handicart clubwedstrijd, maandag 13 juni 2011

Op maandag 13 juni a.s., 
Tweede Pinksterdag, organi-
seert de Wedstrijd-commissie 
de jaarlijkse Handicart club-
wedstrijd. De wedstrijd is 
non-qualifying en staat open 
voor alle clubleden, ongeacht 
of men donateur is of niet.   
Op veler verzoek is het een 
shotgunwedstrijd, start om 
13.00 uur.  

Het inschrijfgeld bedraagt €8,00 (of 
meer) per deelnemer; dit bedrag komt 
geheel ten goede aan de Stichting Han-
dicart. Gevraagd wordt dat de deelne-
mers als team inschrijven. De vorm van 
de wedstrijd is Greensome; de win-
nende flight ontvangt een uitnodiging 
deel te nemen aan de regiofinale. Zijn 
zij onverhoopt verhinderd dan worden 
de runners-up gevraagd onze club daar 
te vertegenwoordigen. De leden van 
de winnende flight (c.q. de runners-up) 
moeten wel een actieve handicap heb-
ben.

Sponsors voor onze Handicart clubwed-
strijd zijn van harte welkom; daardoor 
kunnen meer prijzen worden uitgereikt. 
Zij kunnen zich opgeven bij Liesbeth 
Polman, de clubconsul van RGC. 
Met deze wedstrijd wordt aandacht ge-
vraagd voor de Stichting Handicart die als 
doelstelling heeft tijdelijk of permanent 
mindervalide golfers in staat te stellen 
het golfspel te blijven beoefenen. De 

Stichting werd in 1986 opgericht. Nu, 
vijf en twintig jaar later, maken dank-
zij de onmisbare steun van donateurs 
ruim 15.000  mindervalide golfers met 
een gebruikerskaart voor een handicart 
dankbaar gebruik van de diensten van 
de Stichting. Dankzij donaties aan de 
Stichting Vrienden van Handicart zijn er 
nu ca. 520 Handicarts geplaatst bij 108 
golfclubs. Daarnaast heeft de stichting 
Handicart  afspraken gemaakt op meer 
dan dertig banen waar geen karren van 
de stichting staan. Donateurs maken 
met hun jaarlijkse donatie van gemid-
deld € 25.- de verdere groei van het aan-
tal Handicarts mogelijk. 

De Rijswijkse GC beschikt momenteel 
over zeven handicarts.
Echter, handicarts moeten ook worden 
onderhouden en dat kost geld, veel geld, 

In memoriam: Coby van Ommeren

terwijl tegelijkertijd moet worden geïn-
vesteerd in tijdige vervanging. Daarom 
zijn de bijdragen van de donateurs van 
het allergrootste belang en zijn nieuwe 
donateurs van harte welkom. Uw steun 
blijft nodig!

Op de tafel in de gang van ons clubge-
bouw ligt de folder “Keep golfers rol-
ling!”; hieraan is een antwoordkaart 
toegevoegd waarmee u zich kunt aan-
melden als donateur van de Stichting 
Vrienden van Handicart. Aanmelden kan 
ook via de website van de stichting Han-
dicart: www.handicart.nl, klik door naar 
“donateurs”. 
Van harte hopen wij velen van u te mo-
gen begroeten op maandag 13 juni a.s.

Namens de Handicartcommissie, 
Liesbeth Polman, clubconsul 
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Wat heb je hiervoor gedaan?
“Voordat ik bij de Rijswijkse kwam heb 
ik 10 jaar in de IT sector gewerkt, als of-
fice manager bij Scheffran Management 
BV. Hun corebusiness was websites bou-
wen, maar dan wel voor de multinatio-
nals van deze wereld, zoals Numico. Ik 
was daar de spin in het web en zorgde 
voor het reilen en zeilen op kantoor. 
En daarvoor heb ik 12,5 jaar op een ac-
countantskantoor gewerkt.”

Wat sprak je aan in de vacature bij 
RGC?
“Ik was net in between jobs en wilde al-
leen solliciteren op echt leuke banen. 
Het ondersteunende en de zelfstandig-

Wat voor werk deed je voordat je bij 
RGC kwam?
“Hiervoor werkte ik in de horeca bij 
Dutch Water Dreams in Zoetermeer. Bui-
ten hebben ze een Olympische raftbaan 
waar regelmatig internationale teams 
oefenen. Vorige zomer vond daar het 
WK plaats, met teams uit 33 landen. En 
binnen hebben ze een kunstmatige golf 
waarop je kunt golfsurfen. Ik heb daar 
achter de bar gewerkt en in de bedie-
ning. Verder heb ik receptie- en  admi-
nistratief werk gedaan bij een software 
bedrijf, en ben ik management assisten-
te geweest bij Hogeschool in Holland. Al 
die ervaring kan ik bij de Rijswijkse als 
caddiemaster goed gebruiken. Ik heb al-
leen nog nooit iets met golf gedaan!”

Wat sprak je aan in deze vacature?
“Op één of andere manier kom ik altijd 
terecht bij ondernemingen in de leisure 
business. In Dutch Water Dreams facili-
teerden we regelmatig bedrijfsfeesten 
en -uitjes. En ik heb ook op de kartbaan 
in Zoetermeer gewerkt. Bij bedrijven 
die te maken hebben met vrijetijdsbe-
steding heb je toch te maken met een 
ander publiek: ze komen er om het naar 
hun zin te hebben. Dat is bij de Rijswijk-
se natuurlijk ook helemaal het geval. En 
dat spreekt me erg aan.”

Even
voorstellen

Even
voorstellen

‘Van rockmuziek word ik 
helemaal blij!’

‘Misschien wordt golf wel 
mijn nieuwe hobby!’

Nieuw bij de Rijswijkse: Kirstin Nederpelt, caddiemaster 

Nieuw bij de Rijswijkse: Fauzia Dehue, secretaresse 

1 januari dit jaar begon Fauzia Dehue als secretaresse 
bij de Rijswijkse.  Een paar feitjes: Fauzia is 40 jaar, 
getrouwd, woont in Zoetermeer en heeft een dochter 
van 18 en een zoon van 9. Maar we willen wel iets meer 
weten van ‘onze’ nieuwe secretaresse, toch? Vandaar 
dit kennismakingsgesprek.

Sinds begin april 2011 wor-
den we van achter de balie 
toegelachen door een nieuwe 
caddiemaster: Kirstin Neder-
pelt. Kirstin is 26 en woont in 
Zoetermeer. Wanneer we haar 
spreken is ze eigenlijk nog niet 
eens echt begonnen, want het 
is haar inwerkdag en Peter is 
volop bezig haar wegwijs te 
maken, maar ze maakt toch 
even tijd voor de GreenVliet. 

Door: Miranda Rietveld

Door: Miranda Rietveld

heid in deze functie leken me echt heel 
erg leuk en op één of andere manier was 
ik ook getriggerd door het golfen, ook al 
heb ik daar geen enkele ervaring mee. 
En ik was toe aan meer contact met an-
dere mensen en collega’s. Binnen de IT 
zijn ze toch vaak op hun eigen eilandje 
aan het werk.” 

Hoe ziet je werkdag eruit?
“Hier doe ik alle voorkomende secreta-
riaatswerkzaamheden. Ik notuleer het 
voorzittersoverleg, doe de administra-
tie, beheer van debiteuren/crediteu-
ren, en ben het aanspreekpunt voor de 
leden. Verder werk ik veel samen met 
Ellen Mojet en een aantal commissies. 

De variatie in taken is zo leuk hier, geen 
dag is hetzelfde.”

Obligate vraag, maar toch: wat zijn je 
hobby’s?
“Misschien wordt golf wel mijn nieuwe 
hobby! Ik ga lessen en proberen m’n GVB 
te halen, samen met Kirsten, de nieuwe 
caddiemaster.  Verder lees ik graag: au-
tobiografieën en historische romans, 
vooral die van Cynthia MacLeod, een Su-
rinaamse schrijfster. En verhalen uit het 
Midden-Oosten, zoals de Vliegeraar en 
Duizend schitterende zonnen van Khaled 
Hosseini.  En ik kook veel, Surinaams. 
Geleerd van mijn moeder!”

Wat gaan we van jouw aanwezigheid 
hier merken?
“De werksfeer is heel relaxed, en dat is 
echt prettig. Maar we zijn ook zakelijk. 
De Rijswijkse zocht een secretaresse 
met commerciële ervaring. Bij mijn vo-
rige werkgever lag de lat erg hoog: onze 
baas sloot elke vergadering af met : “go 
for the kill!” En problemen losten we 
eerst op voordat we hem erover infor-
meerden. Die ervaring heb ik meege-
nomen naar RGC. Ik doe het liefst alles 
zelf, en wat ik niet weet verzamel ik, 
om in één keer met Bob te bespreken. 
Het was ook erg fijn dat ik al snel het 
vertrouwen kreeg om zoveel mogelijk 
zelfstandig te doen. Verder ben ik graag 
mensen ter wille. Als ik iets direct kan 
doen voor onze leden dan doe ik het, en 
als ik de oplossing niet direct heb, vertel 
ik ze dat ook. Dan weten ze dat eraan 
gewerkt wordt!”

Fauzia is op maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag van 9:00 tot 14:00 op de 
Rijswijkse te vinden. 

Hoe is je eerste indruk?
“Tussen de collega’s onderling heerst 
een gezellige sfeer. Over de leden kan 
ik nog niet zo veel zeggen omdat ik er 
vandaag voor het eerst zit en nog nie-
mand ken, maar ik verwacht dat ik het 
hier wel naar mijn zin ga krijgen! ”

En wat doe je voor je eigen vrijetijds-
besteding?
“Golf dus nog niet! We gaan wel zo snel 
mogelijk beginnen met lessen en het 

GVB halen. Lijkt me leuk, iets nieuws le-
ren. Waar ik érg blij van word: muziek, 
voornamelijk rock. En dan niet zozeer 
de jaren ’80 met Iron Maiden of AC/DC, 
maar meer het werk van Foo Fighters en 
Kings of Leon. En ik ben van plan gitaar-
les te nemen. Moet er alleen even de 
tijd voor vinden.”

Nog andere hobby’s?
“Ik hou wel heel erg van water. Ik zeg 
niet dat ik het goed kan, maar ik vind 
zwemmen, surfen en kitesurfen hart-
stikke leuk. En, misschien een beetje 
onverwacht voor een receptioniste: ik 
ben gek van skateboarden. Niet stunten 
in een half-pipe, maar lange afstanden: 
een rondje Noord AA op een longboard, 
met de honden. Verder reis ik graag. Ik 
heb 9 maanden door Australië getrokken 
en ik doe elk jaar wel een paar steden-
trips.”

Wat gaan we van je merken?
“Beetje lastig om van jezelf te zeggen, 
maar volgens mij ben ik nooit chagrijnig 
op mijn werk. Jullie treffen dus altijd 
een vriendelijk gezicht aan de balie!”

Kirstin is afwisselend drie en vier dagen 
per week aan onze balie te vinden. 
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In tijden waarin alles aan verandering 
onderhevig is, wekt het geen verbazing 
dat het jaar 2010 ook weer een inten-
sief bestuursjaar was. Mede dank zij de 
hulp van de vele commissies kunnen we 
terug kijken op een goed jaar. Geluk-
kig heeft de Gemeente Den Haag haar 
plannen voor uitplaatsing naar ons ter-
rein van milieubelastende bedrijven in 
de ijskast gezet omdat deze plannen 
financieel niet te realiseren zijn. Laten 
we hopen dat van uitstel, afstel komt.

Nieuwbouw clubhuis.
In de zomer van 2010 konden wij het 
nieuwe clubhuis in gebruik nemen. Op 
20 augustus vond de officiële opening 
plaats door de Burgemeester van Rijs-
wijk, mevrouw Van der Wel en de Dijk-
graaf van Delfland de heer Van Haersma 
Buma, gevolgd door een receptie voor 
gasten van buiten en onze leden Op 
21 augustus vond in hetzelfde nieuwe 
clubhuis een spetterend openingsfeest 
plaats voor leden en partners. Direct 
kon aangetoond worden dat de accom-
modatie en horeca goed om konden 
gaan met een feest voor enkele hon-
derden gasten. Het openingsfeest viel 
samen met de start van een wederom 
geslaagde golfweek.

Baan.
Het in 2009 aangevangen groot onder-
houd in de baan is in 2010 met goed re-
sultaat afgerond. Op een aantal kleine 
noodzakelijke aanpassingen na zal de 
baan in 2011 rust gegund worden.
De afwikkeling van de schadeclaim in-
zake de verzakking van vooral hole 7, 
door een mislukte boring is in het ver-
slagjaar helaas wederom niet veel ver-
der opgeschoten. De druk is, ook juri-
disch, opgevoerd maar heeft nog niet 
tot resultaat geleid. Momenteel lijkt er 
wat beweging in de onderhandelingen 
te zitten, maar hier is het ook: Eerst 
zien, dan geloven.

B.V.
Gedurende het jaar 2010 heeft een aan-
tal personeelsmutaties plaatsgevonden. 
De in 2009 opnieuw beschreven en on-
derling afgestemde functiebeschrijvin-
gen zijn onder meer gebruikt als basis 
bij de functioneringsgesprekken. Nadat 
Bob Knaap een periode als Manager a.i. 
van de B.V. heeft gefunctioneerd is hij 
in de loop van 2010 benoemd tot Mana-
ger. Bob houdt zich onder meer bezig 

met de dagelijkse gang van zaken en is 
gesprekspartner voor het Bestuur bij de 
vele aspecten van de bedrijfsvoering, 
waaronder de marketing.
De horeca is in de loop van het jaar uit-
besteed, waarbij de contracten met het 
horecapersoneel zijn overgenomen door 
de nieuwe uitbater. Door de uitbeste-
ding aan een professionele organisatie 
verwachten wij een steeds betere ser-
vice aan onze leden en gasten te kun-
nen bieden.

Bestuur.
In de Algemene Ledenvergadering van 
juni 2010 is Hans Krul, na de maximale 
bestuurstermijn van zes jaar vervuld te 
hebben, teruggetreden als voorzitter en 
is opgevolgd door Fred Hoogerbrug, die 
als vice-voorzitter reeds zitting had in 
het Bestuur. Daarnaast trad ook Robert 
Hack na zes jaar bestuurslidmaatschap 
af als verantwoordelijke voor de baan. 
Deze functie is overgenomen door Ben 
Oosterheert, die tot dat moment met 
name de nieuwbouw in portefeuille had. 
Met het vertrek van Hans Krul voelde het 
Bestuur de noodzaak om haar geledin-
gen te versterken met een bestuurslid 
met een juridische achtergrond. Door 
de verkiezing van Jos Zevenberg is daar 
in voorzien.

Competitie.
Het eerste Herenteam trad in 2010 
voor het eerst na jaren weer aan in de 

Hoofdklasse van de Nederlandse compe-
titie. Na een spannend verlopen com-
petitie wist dit jeugdige team zich te 
handhaven in die Hoofdklasse, hetgeen 
het aanzien van RGC zeker ten goede 
komt. Vele teams hebben met plezier 
deelgenomen aan de competitie. Het 
competitiespelen is erg populair bij 
onze leden.

Overheden.
Wij zijn blij met de uitspraak van de 
Rijswijkse burgemeester mevrouw Van 
der Wel tijdens de opening van ons 
clubhuis. De Gemeente Den Haag had 
namelijk bij één van de varianten om 
bedrijven uit de Binckhorst te plaatsen 
het oog laten vallen op het terrein van 
RGC. Zij toonde zich een ware bond-
genoot om de Gemeente Den Haag en 
Haaglanden van dit plan af te houden. 
Wegens geldgebrek is het plan gelukkig 
in de ijskast beland, maar wij blijven 
alert.

Businessclub.
De verwachting dat er een verdere in-
tegratie tussen Businessclub leden en 
gewone leden zal plaatsvinden na de 
ingebruikname van het nieuwe clubhuis 
lijkt gelukkig bewaarheid te worden. All 
Members day werd geprolongeerd en 
was weer een succes. De dinsdagmidda-
gen werden goed bezocht en er vonden 
vele wedstrijden en competities voor 
Businessleden plaats. Een delegatie van 
het Bestuur en de Manager stemmen re-
gelmatig met de Businessclub commis-
sie af over de diverse activiteiten.

Voorzittersoverleg.
Om de paar maanden vindt overleg 
plaats tussen de Commissievoorzitters, 
Bestuur en Management. Het Bestuur 
voorziet de Voorzitters van (voor)infor-
matie over belangrijke zaken binnen 
het Bestuur en de Voorzitters delen de 
actualiteit binnen hun Commissies met 
elkaar en met Bestuur en Management. 
De Voorzitters kunnen op hun beurt 
waar nodig hun respectievelijke achter-
bannen informeren. 
Ook worden oud bestuursleden en oud 
commissarissen één tot twee keer per 
jaar geraadpleegd en geïnformeerd 
over het wel en wee van B.V. en RGC. 
Op die manier maken we goed gebruik 
van de bij deze dames en heren aanwe-
zige kennis en bestuurlijke ervaring en 
gaat die niet verloren.

Ook in 2010 was er voor de AC weer 
voldoende werk aan de winkel om alles 
draaiende te houden, vragen van leden 
te beantwoorden en de diverse commis-
sies te ondersteunen waar nodig. 

Hoofdpunten uit de activiteiten het af-
gelopen jaar waren:

• het overstappen met de hosting van 
de website en daardoor ook het ver-
anderen van de mailserver

• het ontwikkelen van de nieuwe web-
site die per mei 2010 in de lucht ging

• de verhuizing van alle apparatuur en 
het heraansluiten in het nieuwe club-
huis

• de verandering op telefoniegebied in 
het nieuwe clubhuis

• het draadloze netwerk in het clubhuis 
aanleggen

• en als laatste het vertrek na vele ja-
ren van Ineke Vincent uit de AC.

Op dit moment bestaat de AC uit Erik 
Sikkes, Frans Erik Terpstra en Ruud 
Schiffer, namens de BV is Peter Rogaar 
de systeembeheerder.

In de aanloop naar het seizoen 2010 is 
er veel in en rond de baan gebeurd. 
De tees van hole 3 en 4 zijn gerenoveerd 
en naar achteren verplaatst.
De vernieuwde bunkers en aangepaste 
waterhindernissen zijn in het spel ge-
komen. De baan is zoals verwacht uit-
dagender en moeilijker geworden, het-
geen tot uitdrukking kwam in menige 
score tijdens wedstrijden en qualifying 
rondes. Op 4 oktober heeft de NGF een 
nieuwe rating voor de baan vastgesteld, 
waarbij de grotere moeilijkheidsgraad 
van de baan inderdaad tot een hogere 
course en slope rating heeft geleid. In 
het nieuwe seizoen zal dit tot uitdruk-
king komen tot een (fors) hogere playing 
handicap.
Na de voltooiing van de werkzaamheden 
in de baan begin 2010 heeft André Krou-
wer besloten dat dit een mooi moment 
was om zijn Baancommissie activiteiten 
te  beëindigen. Ik wil hem bedanken 
voor zijn grote inzet om de genoemde 
veranderingen in de baan te plannen, in 
te meten, te beoordelen en te bespre-
ken.
Tevens wil ik Robert Hack, voormalig 
voorzitter baancommissie en RGC be-

stuurslid baanzaken, hartelijk bedanken 
voor al zijn activeiten en inspanningen 
met betrekking tot de baan. Zijn grote 
grondmechanische kennis gepaard met 
speltechnisch inzicht en plezier in het 
spel hebben in hoge mate bijgedragen 
tot de verbeteringen in de baan die de 
laatste jaren bewerkstelligd zijn.
De Baancommissie bestaat momenteel 
uit Greta Biersteker en Arthur Bartels, 
ondersteund en geadviseerd door John 
la Bree (professional), Evelien van Til-
burg (regels) en Elly Davis (CtG). Regel-
matig vindt er onderling overleg plaats 
met bestuur, Bob Knaap (management) 
en André Borsboom (hoofd greenkee-
per). 
Onder andere worden er lange termijn 
plannen gemaakt met betrekking tot de 
bomen en de plantvakken en lay-out en 
onderhoud van de baan om continuïteit 
en veiligheid in de baan te waarbor-
gen.
Na de grote ingrepen van vorig jaar zijn 
er dit winterseizoen geen middelen be-
schikbaar om verdere (grotere) aanpas-
singen aan de baan, oefenfaciliteiten of 
tee-renovatie uit te voeren.
De volgende werkzaamheden worden 

uitgevoerd.
Een aantal bomen links van de dogleg 
op hole 13 en rechts van de damestee 
van hole 14 hebben de watermerkziek-
te. Gekeken wordt of deze door dras-
tisch snoeien nog kunnen worden gered; 
anders worden ze gekapt.
Verder vindt regulier en benodigd on-
derhoud plaats aan bomen en struiken.
Het watertje pal voor de dames tee op 
hole 15 wordt gedempt (een lang ge-
koesterde wens van diverse leden) en 
vervangen door een watertje tussen de 
heren tee en de dames tee.
Het “gat” ontstaan door de sloop van 
het oude clubhuis wordt weer gevuld 
met grond en groen gemaakt, zodat 
de toegang naar het clubhuis en naar 
hole 1 weer fatsoenlijk wordt. Hole 1 
zal dan ook weer de reguliere starthole 
zijn vanaf de openingswedstrijd op 20 
maart. Tevens zal de nieuwe putting-
green geopend worden.
De bedoeling is dat de baan er weer 
“top” bij ligt aan het begin van het 
nieuwe seizoen, en veel interessante 
rondes van leden en gasten van de RGC 
zal opleveren.

Jaarverslag 2010 Bestuur Jaarverslag Automatiseringscommissie RGC

Jaarverslag Baancommissie 2010

‘Hopen dat van uitstel, afstel komt’ Er was voldoende werk aan de winkel in 2010

Nieuwe rating voor de baan vastgesteld 
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2010 was gezien het aantal deelnemers 
aan de diverse wedstrijden een goed 
jaar. Sommige wedstrijden waren druk 
bezocht, bij andere wedstrijden viel 
dat soms tegen. Door de bank genomen 
was het een goed jaar.

Voor het eerst zijn we in 2010 “buiten 
de deur” gaan spelen en wel op Prise 
d‘Eau. Het weer werkte mee deze dag, 
lunch en diner waren geheel verzorgd 
en met elkaar kijken wij terug op een 
zeer geslaagd evenement. 

Het strokeplaykampioenschap 2010 is 
ook gespeeld. Na een strijd van 36 holes 
is Joop de Jong van het bedrijf Venibo 

als BC Strokeplaykampioen 2010 gehul-
digd.

Met de in 2010 geschapen nieuwe mo-
gelijkheden van baan en clubhuis is het 
goed om op zoek te gaan naar nieuwe 
businessleden.
De eerste stap daartoe is in 2010 gezet 
met een marketingplan in samenwer-
king met de Rabobank.  
Uiteraard zijn wij ook in 2011 druk be-
zig met dit plan.
De daling die zich had ingezet de afge-
lopen jaren heeft zich in 2010 gestabi-
liseerd en eind 2010 was er sprake van 
een lichte toename. Alle inspanningen 
waren dus niet voor niets, zeker ge-

zien het feit dat dit tegen de landelijke 
trend (daling) in ging.

Een groot aantal bedrijfsleden hebben 
ook in 2010 wederom de Rijswijkse GC 
extra gesponsord. Dit varieerde van het 
sponsoren van een borrel tot het be-
schikbaar stellen van prijzen bij wed-
strijden.
Nieuw in 2010 was dat ook Heren 1 ge-
sponsord werd door de businessclub.  
Aan alle sponsoren en bedrijfsleden: 
Dank u wel !

Namens de BC Commissie
Bob Knaap

De damescommissie was in 2010 als 
volgt samengesteld
Voorzitter
Henriëtte Hens-Versteegh
Secretaris
Nellie Broekman-van der Valk
Penningmeester
Marianne van Os-van Baarle
Leden
Mirjam Jaspers-Vermeulen
Liesbeth Hardon

In het zomerseizoen hebben Fem Wie-
ner-Hagenzieker, Jos Niemans-Koot, Jos 
Woltjes-Plaum en Jennifer Leunissen-
Martin en Ria de Bruin-Kerkvliet ons 
geholpen bij het uitreiken van de wed-
strijdkaarten op de wedstrijddag.
In augustus trad  Diana Looms toe  als 6e 
lid van de damescommissie. 
Henriëtte Hens zal per 1-1-2011 afscheid 
nemen na 6 jaar voorzitterschap. Haar 
taak als voorzitter wordt overgenomen 
door Diana Looms.
De prijsuitreiking was op iedere laat-
ste dinsdag van de maand, waarbij de 
wedstrijd altijd start tussen 9 en 9.30 
uur op hole 1, 5,10 en 15. Deze start op 
4 holes, maakt dat het rustiger is aan 
de tafel en dat niemand naar een verre 
hole hoeft te lopen. 
Het overall klassement van de Lepel-
tjeswedstrijd (strokeplay) werd ge-
wonnen door Wil Onstwedder. Van de 
bekerwedstrijden (stableford) werd Els 
Harings-de Wit de overall winnaar. De 
vossenjachten werden gewonnen door 
Lydia Broerse en Ineke Maas. Doke van 
Haaster en Marianne van Os waren de 
vossen.
De Birdiequeens waren Liesbeth Polman 
en Bep van Essen met ieder 5 birdies, 
wat aangeeft dat de baan dit jaar voor 
de dames extra moeilijk was door de 
veranderingen die waren aangebracht 
na de winter. Het totaal aantal birdies 

was ook beduidend lager dan vorig jaar. 
De uitslagen zijn iedere week op de 
website in de wedstrijdkalender gezet 
en in het uitslagenboek in de gang ge-
legd, zodat iedereen altijd kan nazien 
hoe de uitslag is van de wedstrijd.
De vriendinnendag op 15 juni was met 
78 dames een hoogtepunt. Deze keer 
met een Italiaans buffet, wat een goede 
formule bleek te zijn. Ook de dresscode 
groen, wit en rood (kleuren Italiaanse 
vlag) gaf een vrolijk gezicht in de baan 
en een mooie groepsfoto.
In totaal werden er 1700 ronden ge-
speeld door de dames op 35 dinsdagen. 
Gemiddeld deden in het zomerseizoen 
44 dames mee en in het winterseizoen 
25.
De golfdriedaagse - deze keer door de 
seniorencommissie  georganiseerd - was 
weer een succes. Er deden in totaal 110 
leden mee, waarvan 33 spelers drie-
maal.
Dit jaar hadden we voor het eerst een 
uitwisseling en wel met Ockenburgh. Op 
18 mei kwamen 18 dames van Ocken-
burgh naar Rijswijk en op 17 augustus 
gingen we met 18 dames naar Ocken-
burgh. Nellie Broekman en Liesbeth 
Hardon regelden dit prima. 
De clinics in februari werden gegeven 
door Justin Sint Nicolaas, We hopen dat 
deze clinics invloed hebben gehad op 
het spelpeil en de deelnemende dames 

er toe aangezet hebben vaker lessen te 
nemen.
Er spelen nu op de dinsdagochtend twee 
dames met een single handicap nl. Greta 
Biersteker 8,0 en Monique Cupido 9,9 
Dat weinig dames hun hcp dit jaar heb-
ben verlaagd en velen verhoogd komt 
waarschijnlijk door het feit dat de baan 
veel langer is gemaakt na de winter. Aan 
het einde van het seizoen is de baan ge-
meten en daarom zal volgend jaar de 
playing hcp van alle dames flink ver-
hoogd worden. Hopelijk heeft dat weer 
een gunstig effect op de EGA hcp. 
De financiën zijn gezond mede door de 
vele deelneemsters per wedstrijd, zo-
dat we zo nu en dan bij de lunch iets 
extra’s voor alle dames kunnen doen. 
Wij hebben geen bijdrage van het be-
stuur nodig gehad. 
De runnerscore werd evenals vorig jaar 
iedere week verstuurd naar internet. 
Er is geen prijsuitreiking in de winter. 
Iedereen kan dan zelf bepalen – gezien 
het weer - hoeveel holes men wil lo-
pen. Wel hebben we iedere maand ge-
zamenlijk koffie met iets lekkers i.p.v. 
de prijzen. In januari hadden we weer 
een boekenruil, waarbij we genoten van 
taarten door 5 dames zelf gebakken.
We hopen in 2011 op evenveel enthousi-
asme als in 2010.

De damescommissie

In 2010 is in overleg met bestuur beslo-
ten de naam van de commissie te wijzi-
gen van Redactiecommissie in Commu-
nicatiecommissie vanwege het feit dat 
we ons ook zouden gaan bezighouden 
met andere aangelegenheden zoals de 
website en de media. 
De commissie bestond de eerste drie 
maanden uit drie leden: Doke van Haaster, 
Renée Vissers en Maurice Brouwers 
(voorzitter). In maart kwam daar        
Miranda Rietveld bij die een welkome 
aanwinst is gebleken vanwege haar er-
varing ter zake. Van Annelies Bremer 
en Ben Teunissen, die per 31 december 
2009 stopten, hebben we op gepaste en 
eigen wijze afscheid genomen in het 
voorjaar van 2010. Doke van Haaster is 
nog tot en met de oplevering van het 
nieuwe clubhuis zeer actief geweest in 
de Bouwcommissie 
In 2010 is de GreenVliet zesmaal ver-
schenen, telkens aan het einde van de 
oneven maanden van het jaar. Op de 
voorpagina prijkte telkens een foto die 
relevant was voor de voorliggende peri-
ode zoals een winters tafereel, actiefo-
to’s, hilarische momenten en natuurlijk 
de opening van het nieuwe clubhuis. 
De opmaak, grafische vormgeving en de 
advertentieacquisitie werden wederom 
door Telstar-Media BV uit Pijnacker ver-
zorgd. Naar onze bescheiden mening 
was de samenwerking met Telstar uit-
stekend en hebben zich geen problemen 

voorgedaan. De GreenVliet is een golf-
blad dat gezien mag worden!
Naast verslagen van de commissies en 
de NGF-competitie hebben ook in 2010 
weer een aantal leden verslag gedaan 
van hun belevenissen op uitdagende 
golfbanen elders. Foto’s maakten de 
artikelen aantrekkelijker. We danken de 
schrijvers van artikelen en de makers 
van foto’s uiteraard hartelijk voor hun 
bijdragen in 2010.
Verder heeft de commissie het Golf-
week Comité - met het programma en 
inschrijfformulier - ondersteund. En is

er nauw met de Automatiseringscom-
missie samengewerkt inzake de in het 
tweede kwartaal gerealiseerde nieuwe 
website.
Tot slot, de commissie heeft, al dan niet 
in volledige samenstelling, regelmatig 
vergaderd en ondergetekende heeft 
indien noodzakelijk of gewenst overleg 
gevoerd met het bestuur over voor de 
commissie relevante aangelegenheden. 

Namens de Communicatiecommissie,
Maurice Brouwers (voorzitter)
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Jaarverslag Businessclub 2010 Jaarverslag 2010 damescommissie 

Jaarverslag 2010 Communicatiecommissie

‘Voor het eerst buiten de deur’ ‘Vriendinnendag een hoogtepunt’

‘Ook aandacht voor de website en de media’

De Regelcommissie heeft in maart twee 
drukbezochte regelavonden voor de 
competitieteams gegeven.
Er is 1x 3 GVB  regelavonden voor leden 
en niet-leden gegeven in april. De ge-
plande regelavonden in juni en septem-
ber werden ingekort tot één avond ivm 

te weinig inschrijvingen. (minder dan 5 
personen)

Verder zijn leden van de regelcommis-
sie opgetreden als referee bij het Rijs-
wijkse Jeugd Open en bij de strokeplay- 
en matchplayclubkampioenschappen. 

De commissie bestond uit  Jos de Blieck, 
Anita Ockhorst, Edwin Varkevisser en 
Evelien van Tilburg (vz).
 
Namens de regelcommissie, 
Evelien van Tilburg

Jaarverslag 2010 Regelcommissie

‘Twee drukbezochte regelavonden’
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In november hebben we met een ge-
zellig etentje in het clubhuis afscheid 
genomen van Joe Neesan. Hij is opge-
volgd door Juud Holla. De andere leden 
van de commissie zijn: Aart Aleman, Ed 
Klaarhamer en Jan Paul Bierling.
Het is opvallend, dat er maar weinig le-
den zijn, die in 2010 hun handicap heb-
ben verlaagd. Dit heeft hoofdzakelijk 
te maken met de moeilijkheid van de 
baan. Alhoewel de baan er het groot-
ste gedeelte van het jaar prachtig bij 
lag, was hij moelijk te bespelen. Vooral 
de hoge rough heeft geen vrienden ge-
maakt.
Daarbij komt, dat  de baan voor de da-
mes op een aantal holes flink langer is 
geworden.
Toch is Pim Gebuis er in geslaagd om zijn 
handicap met 80% te verlagen, waar-
door hij in 2011 start met een handicap 

van 0.6. Bij de dames was het Marianne 
van Os, die de grootste daling behaalde 
met bijna 10%.
Het totaal aantal gelopen Q-kaarten is 
het afgelopen jaar teruggelopen naar 
2313.
We betreuren deze terugloop. Juud 
Holla en Bea van Adelberg hebben de 
meeste kaarten gelopen: respectieve-
lijk 49 en 50. Zij geven daarmee het 
goede voorbeeld.
Wij hebben in totaal 5600 mutaties ver-
richt, waarvan 1781 Q-kaarten bij de 
heren en 532 Q-kaarten bij de dames.
De jaarlijkse revisie heeft inmiddels 
plaatsgevonden en er zijn daardoor 
handicaps inactief geworden.
Eventuele daling of verhoging van de 
handicap wordt door de computer bere-
kend. Aanpassing van de handicap naar 
boven komt omdat er het hele seizoen 

geen Q-kaarten in de buffer zijn gelo-
pen.
Door 3 Q-kaarten in te leveren, wordt 
de handicap weer actief.
Aangezien de baan in oktober opnieuw 
opgemeten is en iedereen er het ko-
mende jaar slagen bij krijgt, verwach-
ten we, dat er meer kaarten gelopen 
zullen worden in 2011.
Nog een tip van de handicapcommissie: 
Begint u zo snel mogelijk met het in-
leveren van Q-kaarten en laat het niet 
aankomen op de laatste maanden. Pro-
beer er ook eens wat meer te lopen.
Wij hopen,dat 2011 een mooi golfjaar 
gaat worden met flinke verlagingen van 
de handicaps en wij wensen u allen veel 
spelplezier!!

Namens de handicapcommissie
Jan Paul Bierling

Commissieleden: Henny Boerman, Ria 
van der Linden, Dick Spaargaren, Frits 
van Duijn en Marleen van Hogezand.

2010 was een bewogen jaar voor de GVB 
commissie.
Sandra Karagantcheff heeft haar voor-
zitsterschap over gedragen aan Marleen 
van Hogezand.
Ook waren er veel veranderingen op 
komst vanwege de nieuwe GVB examens 
die vanaf 1 januari 2011 zijn ingegaan.
Paul van Zijl heeft hierover een stukje 
geschreven waar alles duidelijk in uit-
gelegd wordt.

In 2010 hadden wij weer een goed fi-
nancieel jaar. Er waren 6 officiële exa-
mendagen die goed werden bezocht.
Ook dit jaar hadden wij weer een groep 
Delftse studenten die tegen een gere-
duceerd tarief het GVB-bewijs konden 
halen.
Daarnaast hadden wij op elke examen-
dag een grote groep kandidaten van 
Swingaway die bij ons het praktijk ge-
deelte kwamen afnemen.
Wij hadden dan ook extra markers no-
dig. Zoals elk jaar waren zij weer allen 
bereid om hun vrije maandagmorgen 

op te offeren. Hiervoor onze hartelijke 
dank!
Ook waren zij bereid om een hele dag 
op de opleidingsdag van examinatoren 
te komen. Wij hebben daardoor 32 ge-
certificeerde examinatoren. Degenen 
die nog geen opleidingsdag hebben kun-
nen volgen, omdat zij andere verplich-

tingen hadden, zullen dit jaar nog in de 
gelegenheid worden gesteld om het cer-
tificaat te bemachtigen.

Voor 2011 staan er wederom 6 examen-
dagen gepland. De geplande data zijn: 
18 april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 12 sep-
tember en 10 oktober.

De  Herencommissie werd in 2010 be-
mand door Jan v.d. Valk, Hans v.d. Vel-
den, John Smith, José Levy, Gerrit Bross 
en  Wim Prins.
De bezoekers van de Herendag konden 
in 2010 43 keer terecht voor een gevari-
eerd aantal wedstrijden. Uitslagen van 
de stableford- en strokeplaywedstrijden 
vond en vindt u nog dezelfde dag op in-
ternet en dankzij de medewerking van 
de communicatiecommissie wordt ook 
direct na de wedstrijd  de nieuwe ec-
lectic score getoond.
Commissielid Wim Prins had een prach-
tig cross country parcours uitgezet, 
waarbij veel greens eens van een an-
dere kant konden worden aangevallen. 
Traditiegetrouw werd er weer gestre-
den voor de diverse bokalen zoals de 
Lentetrofee, Vlietstroomtrofee en de 
Herfsttrofee.
Als rode draad in de zomermaanden 
geldt de strijd om de Maandbeker. De 
strijd voor deze beker is een strokeplay-
wedstrijd over 7 ronden waarbij de bes-
te 5 scores de uitslag bepalen. Winnaar 
was Rob Roelvink met een nettoscore 
over 5 wedstrijden van 359 strokes. In 
het verslagjaar telden we 96 deelne-
mers.
De wintermaanden hebben ook een rode 
draad, de runnerscore. Een combinatie 
van strokeplay en stableford, waarbij 
de stablefordpunten tellen voor de we-

kelijkse uitslag en de strokes tellen om 
per hole de beste score van de periode 
te verzamelen zodat ook de modale gol-
fer het genoegen kan smaken de baan 
in 71 slagen te lopen. Daar heeft hij dan 
12 wedstrijden de tijd voor. Deze winter 
telden we 64 deelnemers aan deze inte-
ressante meerronde wedstrijd.
Ook zijn er voor de liefhebbers van een 
rondje Matchplay ruime mogelijkheden, 
waarbij wedstrijd- en bonuspunten ook 
hier aan het eind van de winter over 6 
wedstrijden de Matchplaykoning gaan 
aanwijzen tussen de circa 50 deelne-
mers.

Bezoekers aan de Herendag (in de zo-
mer gemiddeld 45, in de 5 wintermaan-
den gemiddeld 35) kregen een ruime 
gelegenheid qualifying kaarten te lo-
pen. In het verslagjaar waren liefst 25 
wedstrijden van invloed op de (actieve) 
handicap van de deelnemers. Ook in 
2011 komen er genoeg mogelijkheden 
om ten volle gebruik te maken van de  
gunstige nieuwe ratings.
De Herencommissie wenst iedereen ook 
in het nieuwe jaar veel speelbare dagen 
op onze mooie 18 holes toe en veel ge-
zelligheid op de 19e. 

Op 1 januari bestond de commissie uit 
Plonie Zwager-Wempe, Ruud Schiffer, 
Frans Erik Terpstra en  Guusje Brouwers-
van Waes. In april is Plonie afgetreden 
en de rest van het jaar hebben we de 
kar met z’n drieën getrokken.
De EC zorgde ook dit jaar weer voor de 
in- en uitwendige mens bij onderstaan-
de wedstrijden en evenementen.

Een aantal zaken zal u opgevallen zijn: 
geen cadeautje bij de openingswedstrijd 
(dit geldt ook voor de sluitingswedstrijd) 
en geen prijs voor het leukste kostuum 
bij de Koninginnedagwedstrijd.
Wij hebben ons het afgelopen jaar meer 
gericht op een aantal prijzen die echt 
de moeite waard zijn en minder op het 
kopje koffie met cake voor de wed-
strijd

Vandaar dat u in dit jaarverslag minder 
wedstrijden genoemd zult zien dan in 
voorgaande jaren.

Wat hebben we dan wel gedaan?
Tijdens de Langstedagwedstrijd werd er 
weer haring en korenwijn geserveerd in 
de baan.
Op 26 juni vond voor de tweede keer de 
All Members Day plaats, een wedstrijd 
waar zowel BC- als RGC-leden aan deel-
namen. De EC verzorgde de borrelhap-
jes.
De Ajoen Ajoen wedstrijd ontving een 
bijdrage voor de muziek.
De Zomerwedstrijd zorgde dit jaar voor 
nogal wat commentaar en verbaasde re-
acties van de leden. Wie wilde inschrij-
ven om mee te dingen naar de prijzen 
moest een (echt)paar vormen. Dit om-
dat we in 2010 een aantal zeer speci-
ale prijzen hadden kunnen regelen. Een 
weekendje golfen in Duitsland en een 
ruime dinerbon voor een driegangen di-
ner in het clubhuis.  
Op 20 en 21 augustus werd het nieuwe 
clubhuis geopend. 
Na maanden van voorbereiding werden 

de leden getrakteerd op een spetterend 
openingsfeest dat door de leden van de 
EC was georganiseerd.
In de golfweek regelde de EC de muzi-
kale omlijsting op dinsdag- en donder-
dagavond in de vorm van een optreden 
van Uwe van der Laan.
De neary’s werden beloond met een fles 
bubbels.
Omdat het weer tijdens de Sluitings-
wedstrijd nogal winters aandeed, heeft 
de EC hier in samenwerking met de ho-
reca gezorgd voor winterse hapjes in de 
vorm van diverse kleine stamppotjes.

Bij de Kerstwedstrijd dit jaar geen hap-
jes bij de borrel of drankje in de baan.
Omdat we dit jaar voor het eerst sinds 
lange tijd weer een kerstdiner hadden 
georganiseerd, heeft de EC het wijnar-
rangement bij dit diner voor haar reke-
ning genomen.

De Evenementencommissie

Jaarverslag 2010 Evenenementencommissie Jaarverslag 2010 Handicapcommissie

Jaarverslag 2010 Herencommissie

‘Richten op prijzen die de moeite waard zijn’ ‘Hoge rough maakt geen vrienden’

‘Uitslagen direct na afloop op internet’
Jaarverslag 2010 GVB commissie
‘Veel veranderingen op komst’
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De jeugd groeide hard in 2010.
Natuurlijk zijn de meeste jeugdleden 
ook vorig jaar weer een stukje groter 
geworden, maar er zijn ook veel nieuwe 
jeugdleden bijgekomen. Op zondag heb-
ben we nu 7 lesgroepen. Jeugd 1 heeft 
het ook goed gedaan maar die zijn te 
groot (oud) geworden voor de jeugd. 
Maar let op, er komt veel jong talent 
aangestormd. Wie weet hebben we over 
een paar jaar wel weer een jeugdteam 
op het hoogste niveau. In 2011 organi-
seren we weer diverse wedstrijden, in-
dividueel en in familieverband, waarin 
de talenten zich verder kunnen ontwik-
kelen en veel plezier met elkaar kunnen 
hebben. 

Terugblik 2010
Begin 2010 begonnen we met 40 kin-
deren voor de zondaglessen verdeeld 
over 5 groepen. Na de zomervakantie 
werden dat er 6 en sinds begin dit jaar 
zelfs 7. De kinderen melden zich spon-
taan aan, vaak enthousiast gemaakt 
door vriend(innet)jes of (groot)ouders 
die al golfen. We merken dat het samen 
met leeftijdsgenoten golfen erg hoog 
scoort. De kids maken elkaar enthousi-
ast en een gezonde competitieve geest 
doet de rest. Winnen willen ze alle-
maal, liefst veel bekers. Qua wedstrij-
den waren vooral de familiescrambles 
en ouder-kind wedstrijden een groot 
succes. Ouders, opa’s en oma’s en ooms 
en tantes werden vanuit het hele land 
gemobiliseerd om mee te doen.  Samen 
golfen met je gezin/familie is al leuk 
maar als je dan ook nog wint is het he-
lemaal te gek. 
De laatste familiescramble was de Sin-
terklaaswedstrijd op 28 november jl. 
Onder ideale winterse omstandigheden, 
baan met rijp en een heerlijk zonnetje, 
hebben 14 families gestreden om de 
Sinterklaas bokaal. Zwarte Piet kwam 
zelfs nog rond met warme chocolade 
melk! Casper en Roos Dolman waren 
samen met hun papa en oma de trotse 
winnaars. Ze kregen de beker uitgereikt 
door Sint zelf. Die kwam samen met Piet 
langs en had voor alle kids ook nog een 
lekkere chocoladeletter meegebracht. 
De jeugdleden hebben in augustus 
ook actief een bijdrage geleverd bij 
de opening van het nieuwe clubhuis. 
Ze hebben niet alleen veel tricks en 
trucks afgekeken tijdens de show maar 
ook een rondje clubhuis gespeeld ter-
wijl de rest van de aanwezigen van een 
drankje op het terras genoot. Door de 

blauwe polo’s waren de jeugdleden 
goed zichtbaar. 

Jeugd in 2011
We hebben nu ca 90 jeugdleden. De 
meeste daarvan zijn tussen de 9 en 14 
jaar en hebben nog geen handicap of 
GVB. Daar gaan we dus hard mee aan de 
slag want 18 kids hebben aangegeven in 
de zomer mee te willen doen met de 
Jeugd-dubbel-negen competitie en daar 
is een handicap voor nodig. De helft 
heeft die al wel, maar dat is niet genoeg 
voor de 2 teams die mee gaan doen. De 
komende maanden zullen ze dus veel 
gaan oefenen om op tijd een handicap 
te hebben voor de competitie. 
Ook hebben we weer speciale jeugd-
wedstrijden. Deze zijn opgenomen in 
de wedstrijdkalender. De individuele 
wedstrijden zullen qualifying zijn, maar 
we hebben ook veel familiewedstrij-
den. Zodat er gezellig in familieteams 
gegolfd kan worden. De meeste wed-
strijden zijn over 9 holes want als je 7 
of 8 bent is 18 holes wel erg ver lopen. 
De eerste jeugdwedstrijd is op 2 april 

a.s., een ouder-kind wedstrijd. Met de 
wedstrijdcommissie hebben we ook af-
gesproken dat jeugdleden die daar qua 
leeftijd en/of handicap aan toe zijn 
mee mogen doen aan diverse clubwed-
strijden. Uiteraard na overleg met de 
wedstrijdleiding.
Tenslotte werken we met een aantal 
clubs in de regio samen voor de winter-
competitie en de mini-regionale. Alle-
maal voor kids tot en met 14 jaar en 
maximaal handicap rond de 30.  Zodat 
ze niet alleen op de Rijswijkse ervaring 
op doen maar ook op andere golfbanen. 
En op die manier ook met hun vriendjes 
die ergens anders lid zijn kunnen golfen 
in een wedstrijdje. Met weer een extra 
kans op een mooie prijs/beker.  
De jeugd wordt dus niet alleen vanzelf 
meer zichtbaar op de baan en in het 
clubhuis, maar ook een steeds serieu-
zere concurrent bij het verdelen van de 
prijzen. Het belooft een gezellig en ac-
tief (jeugd) golfseizoen te worden. 

Namens de jeugdcommissie, 
Hetty Verboom

De seniorencommissie bestond in 2010 
uit de volgende personen: Erik Broek-
man, Joke van Duijn, Frits Jaspers, Het-
ty Krap, Ria van Lamoen en Rob Nout.
Per 1 januari 2011 heeft Joke van Duijn 
na 6 jaar trouwe dienst de commissie 
verlaten en is opgevolgd door Ilonka van 
Riet.
In 2010 hebben wij 7 keer een commis-
sievergadering gehouden. 
Doordat de baan in de wintermaan-
den geregeld gesloten was, konden de 
schrikkelwedstrijd, de kerstwedstrijd 
en een viertal instuifwedstrijden geen 
doorgang vinden.
Met de opening van het seizoen werd 
de regenboogwedstrijd gespeeld, de 
opkomst voor deze wedstrijd was zeer 
goed. De wedstrijd werd ons niet mak-
kelijk gemaakt omdat nog niet alle kleu-
ren op de afslagplaatsen op de juiste 
plaats stonden.
Bijzonder geslaagd waren weer de uit-
wisselingen met Groen/Geel en Duin-
zicht. Zij zullen ook voor komend jaar 
weer op het programma staan.
De golfdriedaagse en de vrienden- en 
vriendinnendag waren weer druk be-
zochte dagen.
De organisatie van de golfdriedaagse 
was afgelopen zomer in handen van de 
seniorencommissie, met een deelname 
van 207 golfers over drie dagen en mede 
door het schitterende weer was dit weer 
een geslaagd evenement.
Aan de vrienden- en vriendinnendag de-
den zo’n 60 deelnemers mee. Mede door 
het onverwachte schitterende weer en 
de gezellige aangeklede borrel kunnen 
wij hier weer met een goed gevoel naar 
terugkijken.
De dauwtrapwedstrijd waar alle leden 
aan mee mogen doen (helaas schijnen 
alleen de senior leden vroeg uit hun bed 
te kunnen komen) was weer een gezel-
lige happening. Ruud was om 5.00 uur 
aanwezig om voor de koffie te zorgen en 
het clubhuis te openen. Daarna kwam 
hij de baan in met koffie en krenten-
bollen en stond er na afloop een prima 
ontbijt klaar.
In maart heeft de seniorencommissie 
een lunch aangeboden aan de leden na 
de openingswedstrijd en in oktober bij 
de sluitingswedstrijd een high tea. Op 
deze manier delen alle seniorleden mee 
uit de pot van de commissie.
Het Sinterklaasfeest en de voorafgaan-
de Sinterklaaswedstrijd waren minder 
druk bezocht dan voorafgaande jaren. 
Het slechte weer en de besneeuwde 

baan zullen hier zeker een rol in heb-
ben gespeeld. Maar het was er niet min-
der gezellig om, met een Sinterklaas die 
met zijn Pieten de baan in gaat en later 
op zijn houten paard het clubgebouw 
binnenkomt, waar eenieder kon genie-
ten van de erwtensoep met roggebrood. 
Zwarte Piet had na afloop voor iedere 
aanwezige nog een presentje.
Op donderdag 23 december ging onze 
Kerstwedstrijd zoals eerder genoemd 
niet door, desondanks werd het Kerst-
diner door een groot aantal senioren 
bezocht die genoten van een prima 7 
gangen diner.
Door verschillende sponsoren wordt het 
ons mogelijk gemaakt zo nu en dan iets 
extra’s te doen, waarvoor wij hen zeer 
dankbaar zijn.

Buiten de wedstrijden die de commis-
sie organiseert voor de seniorendag, 
hebben wij afgelopen jaar voor het 
eerst te maken gehad met de NGF 50+ 
Tour. Hieraan hebben de senioren met 2 
teams deelgenomen (zie verslag Green-
Vliet november 2010) .
De commissie is er in geslaagd voor 
het komende seizoen weer een nieuw 
wedstrijdschema samen te stellen. Ie-
dere laatste donderdag van de maand 
wordt er een shotgun gehouden waarbij 
tijdens de prijsuitreiking ook de balle-
tjes van de instuifwedstrijden worden 
uitgereikt.
Wij hopen voor 2011 weer op een grote 
opkomst.

Frits Jaspers

Jaarverslag 2010 Jeugdcommissie Jaarverslag 2010 Seniorencommissie
‘Winnen willen ze allemaal, liefst veel bekers’ ‘Alleen de seniorleden komen vroeg hun bed uit’
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De mensen die dit jaar de wedstrijden 
voor u hebben georganiseerd zijn: voor 
de woensdagavonden: Annelies Bremer 
en in het weekeinde: Emmy Morsink, 
Katja Wolff, Pim van der Maas (penning-
meester), Jürgen de Kloet, Jesper van 
Dijk en Jaap Vermeer (voorzitter).
Dit seizoen zijn er 27 weekendwed-
strijden gespeeld met daarnaast nog 
de clubkampioenschappen (matchplay/
strokeplay/foursomes) en de woensdag-
avond instuif wedstrijden.
De barre winter heeft veel roet in het 
eten gegooid. 
De driving range kampioenschappen 
hebben helaas, door de winterse weers-
omstandig-heden, minder deelnemers 
(63 versus 129) getrokken dan in het 
jaar daarvoor. Dit jaar waren Remy Ceu-
lemans en Willem Sickesz de kampioe-
nen.

Daarnaast is er voor het eerst een win-
tercompetitie gespeeld. Deze compe-
titie (diverse poulewedstrijden) liep 
van november tot maart. Ook deze 
wedstrijdcyclus heeft te lijden gehad 
onder de sneeuwrijke winter, maar is 
toch goed afgesloten met een finale op 
13 maart. Hier waren de winnaars John 
Roozenboom en Edwin Beijersbergen, 
beiden businesslid.

Na de kennismakingswedstrijd en ope-
ningswedstrijd kwamen eerst de compe-
titieteams aan de beurt om de kleuren 
van de Rijswijkse te verdedigen. Hier de 
resultaten:

Heren 1: 
5e geworden in de Hoofdklasse 
Heren 2:
2e in de reserve 3e klasse 
Heren 3: 
2e in de reserve 3e klasse 
Heren 4: 
3e in de reserve 5e klasse 
Heren 5: 
3e in de reserve 5e klasse 
Heren 6-7-8:
promotie naar reserve 5e klasse

Dames 1: 
5e geworden in de Standaard 3e klasse 
Dames 2: 
2e in de reserve 4e klasse 

Dames Sr 1: 
4e in de 2e klasse 
Dames Sr 2: 
3e in de 3e klasse 

Dames Sr 3: 
3e in de 4e klasse 
Dames Sr 4: 
poulewinnaar in de Dubbel Negen (geen 
promotie)

Heren Sr 1: 
poulewinnaar maar helaas geen promo-
tie 3e klasse 
Heren Sr 2: 
2e in de 5e klasse 
Heren Sr 3: 
3e in de Dubbel Negen
Heren Sr 4: 
5e in de Dubbel Negen 

Jeugd 1: 
2e in de 1e klasse

Wilt u nog eens nalezen hoe het de 
teams is vergaan, lees dan hun verslag 
in GreenVliet 3.
Er waren twee doorlopende wedstrijden 
in 2010 t.w. de Baja Constructies maan-
beker (sponsor: Jack Baldewsingh) en 
de vossenjacht. Beide wedstrijden kon-
den een groot aantal deelnemers note-
ren. De  vossenjacht werd een prooi van 
de vossen, Arnoud van Tilburg en San-
der Verhoeckx. De Baja winnaars waren 
respectievelijk Jesper van Dijk en André 
Niemans. 
Voor het nieuwe seizoen heeft Jack 
inmiddels weer zijn steun toegezegd 
(top!) en voor de vossenjacht heeft 
Promo d’ Leau (leverancier van rela-
tiegeschenken-kerstpakketten) uit Rijs-
wijk toegezegd de sponsoring op zich te 
nemen.

Daarnaast was er natuurlijk ook nog de 
woensdagavondinstuif. Deze woensdag 
wedstrijden zijn redelijk goed bezocht. 
Ook werden er veel Q-kaarten gelopen. 
Een ideale combinatie om aan voldoen-
de kaarten te komen en zo lekker je 
handicap actief te houden
Bij de clubkampioenschappen waren er 
vele bekende gezichten, maar ook nieu-
we sterren:
Strokeplay: Dames-Meike Ludwig. Da-
mes senioren-Ineke Vincent. Dames ve-
teranen-Bea van Adelberg. Heren-Remy 
Ceulemans. Heren senioren-Eddie Jon-
kers Both. Heren veteranen-Henri van 
Adelberg. Jeugd-Pim Gebuis. Pro’s-John 
Labree.
Matchplay: Dames-Monique Cupido. 
Dames senioren- Bep van Essen. Heren-
Jesper van Dijk. Heren senioren-Henk 
Rameswar.

Foursomes: Dames-Greta Biersteker en 
Ruth Surkau. Heren: Henk en Johnny 
Rameswar.
Uiteraard zijn er ook weer “goodwill” 
wedstrijden gespeeld. Stichting Han-
dicart, de Telegraaf Annexum en ABN 
Amro Ouder-kindwedstrijd konden weer 
een aanzienlijk bedrag tegemoet zien. 
Prachtig!
Natuurlijk zijn er ook  regelmatig neary, 
leary en longest drive competities ge-
houden.
Al met al was het weer een druk, ver-
moeiend maar prettig seizoen.

Sneak-preview seizoen 2011
In het nieuwe seizoen zullen sommige 
wedstrijden niet meer terugkomen op 
de kalender of terugkeren in een an-
dere opzet. Daarnaast zullen er nieuwe 
wedstrijden worden geïntroduceerd.
Zo zullen de voorrondes van de match-
playkampioenschappen, eerst in pou-
lewedstrijden worden afgewerkt. Deze 
zullen, afhankelijk van het aantal aan-
meldingen, direct na de competitie 
starten. Eerst de hoge handicappers, 
daarna stromen de lagere handicappers 
in.
Verder zal er medio maart het kampi-
oenenbal worden gespeeld. Hiervoor 
worden alle winnaars van het afgelopen 
seizoen apart uitgenodigd om deel te 
nemen. 

Ook nieuw zullen de masters zijn. Een 
doorlopende strokeplaywedstrijd (5 
wedstrijden waarvan er 4 tellen) ge-
speeld vanaf de backtees, voor handi-
cap 15 en lager. En voor de hardlopers 
(eerst een test voor handicap 5 en la-
ger) een speedgolfwedstrijd.
Met het groeiende aantal jeugdleden 
zal er ook waarschijnlijk weer een wed-
strijd komen waarbij de jongste jeugd 
met leden en oudere leden een wed-
strijd kan spelen.

En er zal voor het eerst op een vrij-
dagavond (start vanaf 17.00 uur ) een 
14-holes wedstrijd worden georgani-
seerd.
De doelstelling van de wedstrijdcom-
missie is om weer een leuk, uitdagend 
programma te presenteren, waarbij het 
spel, de gezelligheid, of beide, goed 
aan hun trekken moeten komen.

Namens de wedstrijdcommissie, 
Jaap VermeerJa
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Jaarverslag wedstrijdcommissie 2010 en vooruitblik 2011
‘Druk, vermoeiend maar heel prettig’

Zoals bekend, bestaat de 
Clubhuiscommissie sinds 1 ja-
nuari 2011. Wat wil de Club-
huiscommissie op termijn on-
dermeer bereiken? Optimale 
gezelligheid, veiligheid in en 
om het clubhuis en nog een 
aantal andere zaken. Ideeën 
hiervoor kunnen gemaild wor-
den naar clubhuis@rijswijk-
segolf.nl Een vitrinekast voor 
de prijzen zal binnenkort ko-
men, want een club mag trots 
zijn op alle trofeeën en deze 
ook laten zien.
Velen van jullie hebben de 
nieuwe stoelen op het terras 
bij hole 10 gezien en vroegen 
zich af waarom de club hier-
aan geld heeft uitgegeven. 
Niets is minder waar. Tijdens 
de kennismakingswedstrijd 
heb ik Job Klaver ontmoet. Hij 
ontwerpt en ontwikkelt deze 
tuinstoelen in z’n vrije tijd. 
Medewerkers van een sociale 
werkplaats zetten deze in el-
kaar en schilderen ze in 6 ver-
schillende kleuren, of een zelf 
gewenste kleur. Een zeer goed 
initiatief. Hij vond het leuk om 
deze tuinstoelen met bijbeho-
rende tafeltjes aan de club 
te schenken, waarvoor zeer 
veel dank. Ik kan jullie deze 
prachtige stoelen van harte 
aanbevelen. Momenteel zie je 
veel van dit soort tuinstoelen 
in een goedkope uitgave (ge-
maakt van vurenhout), maar 
deze tuinstoelen zijn van 
duurzaam Amerikaans grenen 
gemaakt. Uiteraard hangt 
hier een prijskaartje aan vast, 
maar het is de moeite waard. 
Meer informatie hierover is te 
vinden op de website van Job: 
www.meapleleaf-clover.com
Stel je eens voor op een 
mooie zonnige dag dat je met 
je golfmaatjes heerlijk in 
deze stoelen zit te genieten 
van een drankje en hapje. 
Meer nieuws over de club-
huiscommissie volgt op een 
later tijdstip.

Namens de 
Clubhuiscommissie
Caroline van der Sluys

Golfweek 2011 van 27 augustus - 4 september 2011 
Nieuwe kans om uw beste        
Golfbeentje voor te zetten

Clubhuis
commissie

Golfweek
comité

Optimale gezellig-
heid, veiligheid in 
en om het clubhuis

Ondertussen volg ik op de beeldbuis de 
verrichtingen van Joost Luiten en zijn 
medespelers in het Hassan II toernooi 
in Marokko. Het is verbijsterend dat de 
nummer 1 en 2 op hole 18 hun “kostba-
re” putts missen. Na ongeveer een half 
uur in de sudden death blijkt nummer 1 
toch de sterkste en mag de 1e prijs in 
ontvangst nemen.  

Beleeft u in de Golfweek ook deze span-
nende momenten? Dat u door het mis-
sen van dat ene puttje net niet in de 
prijzen valt? Dan krijgt u dit jaar van 27 
augustus - 4 september weer de kans 
uw beste Golfbeentje voor te zetten en 
misschien lukt het nu wel.

De wijzigingen in het verschijnen van de 
GreenVliet maakt dat we nu al info ge-
ven over de Golfweek.  Het is medio mei 
dat deze editie op uw deurmat belandt.  
De volgende editie komt eind juli/begin 
augustus uit, dat is te laat. Daarom treft 
u nu reeds de flyer aan waarin het pro-
gramma van de te spelen wedstrijden is 
opgenomen, nl.:

Zaterdag 27 augustus
Kraeyenburghbeker
Maandag 29 augustus 
Hazencup
Dinsdag 30 augustus
Ladies Friendship Trofee
Donderdag 1 september
Greenvliettrofee
Vrijdag 2 september
AM AM 
Zaterdag 3 september
Ganzentrofee 

Op zondag 4 september wordt de Golf-
week afgesloten door de Jeugd met een 
familiescramble.      

Alle dagen wordt gestart om 13.00 uur. 
De prijsuitreiking zal zo tussen 18.30 en 
19.00 uur liggen. Voor iedere dag, be-
halve vrijdag, kunnen introducéś wor-
den uitgenodigd. 

Het inschrijfformulier is niet bijge-
voegd. Begin juni liggen de formulieren 
gereed bij de Golfweekbus in het club-
huis. Voor de wedstrijden schrijft u per 
paar in, behalve de  Am Am.  
Degene die uitnodigt, vult het formulier 
in met de naam van de genodigde part-

ner in het daarvoor bestemde vakje. De 
partner hoeft dan geen formulier meer 
in te vullen!!!!!!! 
Word voor meerdere wedstrijden inge-
schreven, vergeet niet de voorkeur in te 
vullen. 

Wie gebruik wil maken van een han-
dicart dit in het betreffende vakje op 
het formulier invullen en voor hoeveel 
personen. Via de caddiemaster kan niet 
worden gereserveerd.   

Blijft u na de wedstrijd eten ook daar-
voor aangeven met hoeveel personen.

Een aantal jaren was de Hazencupwed-
strijd incl. lunch.  De lunch vervalt, maar 
de wedstrijd niet. Deze start net als de 
andere wedstrijden  om 13.00 uur.

Tot 7 augustus kunt u uw formulier in-
leveren/opsturen zoals in de algemene 
informatie in de flyer is  aangegeven.

Zijn er vragen over de wijze van in-
schrijven dan kunt u contact opnemen 
met één van de comitéleden of via de 
mail: golfweek@rijswijksegolf.nl.

Het Golfweekcomité 
Helma Baars, Arthur Bartels, Frits Jas-
pers, Sandra Karagantcheff, Diana 
Looms en Ineke Vincent
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Teamplayer? 
Feeling met communicatie?
Wegwijs met woorden voor 
print en on-line?
RGC lid én gek op golf?

Dan is de communicatiecommissie 
vast iets voor jou!  

Interesse? 
Laat het even weten via 
secretariaat@rijswijksegolf.nl.
Het bestuur neemt dan zo snel 
mogelijk contact op. 

Oefening baart kunst
Zoals u ongetwijfeld weet beschikt de RGC 
over goede oefenfaciliteiten. Naast de 
driving range met zijn twee verdiepingen, 
de nieuwe putting green en een oefenbun-
ker is er sinds kort, op de plaats waar 
sinds de start van de nieuwbouw van het 
clubhuis de putting green was gelegen, 
ook een nieuwe chipping green in gebruik 
genomen. Hier kunt u zich in deze in het 
golfspel belangrijke slagen bekwamen of 
deze verbeteren. Zeker met de hopelijk 
prachtige zomer in aantocht een aanra-
der.

In the 
picture

GreenVliet - 23
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Het spelletje op de eerste 18 holes

Tegen inlevering van uw volledig ingevulde score kaart van die dag 10% korting

De naborrel op de 19e

De avond culinair afmaken 1 kilometer verderop op de 29ste  
(Laan van Hoornwijck) 

Advertentie Savarin.indd   1 3-5-2011   15:22:26

Drie belangrijke veranderingen 
bij GVB-examens

GVB
commissie

Alle examinatoren zijn bij de NGF ge-
registreerd. Leden die recentelijk als 
marker aan een GVB-examen hebben 
meegewerkt en dit willen continueren 
hebben tot 31 december 2011 de tijd 
zich te laten certificeren; zij dienen 
zich bij de GVB-commissie aan te mel-
den, zij worden na acceptatie door de 
GVB-commissie bij de NGF geregistreerd 
en krijgen tot eind dit jaar de tijd voor 
de certificatie. Leden die nog nooit als 
examinator/marker bij een GVB-examen 
zijn opgetreden en een handicap heb-
ben kunnen zich natuurlijk ook aanmel-
den bij de GVB-commissie, graag zelfs. 
Vanwege de nieuwe examenregels zijn 
er meer examinatoren nodig. Aan de 
certificatie zijn kosten verbonden; u 
dient zich derhalve voor langere termijn 
beschikbaar te houden voor het afne-
men van GVB-examens. Het is niet lan-
ger mogelijk, zonder gecertificeerd te 
zijn,  eenmalig een GVB-examenrondje 
over 4 holes te lopen met een familie-
lid, vriend, kennis, relatie, of met wie 
dan ook. Om de certificatie te behouden 
dient men iedere twee jaar een opfris 
dag te volgen. Er is nog een minpunt(je). 
Het examenrondje 15 t/m 18 mag niet 
meer (geen par 3). Het ziet er naar uit 
dat het 2e rondje 10, 11, 7, 8 gaat wor-
den; de leden kunnen dan op examen-
ochtenden 5, 6 en 12 t/m 18 spelen.
Er zijn drie belangrijke veranderingen 
in de GVB-examens. De proeve van be-
kwaamheid is weer terug (slaan, chip-
pen en putten) en daarnaast worden de 
kandidaten beoordeeld op het toepas-
sen van de etiquetteregels. Kandidaten 
dienen zich tenminste 2 weken voor het 
examen bij de NGF te registreren en de 
Pro dient in dat zelfde systeem voor de 
examendag aan te geven dat de kandi-
daat klaar is voor het examen. De kos-
ten zijn verhoogd naar € 70,-, dat was 
sinds de invoering van de Euro € 60,-. 
Leden betalen uitsluitend een geringe 

vergoeding voor het theorie-examen. 
Het nieuwe reglement ligt op de club ter 
inzage. Voor jeugdleden zijn een aantal 
aanpassingen op het nieuwe reglement 
doorgevoerd. 
In mijn vele jaren in de GVB-commissie 
heb ik 6 maal per jaar een artikel voor de 
Greenvliet mogen schrijven en heb daar 
vaak over mijn ergernissen geschreven. 
Die ergernissen gingen meestal over het 
niet naleven van de etiquette van zowel 
leden als niet-leden. En nu moeten wij 
de handhaving van de etiquette van de 
kandidaten ook gaan beoordelen. Laat 
iedereen nog eens de 4 bladzijden (van-
af pagina 27) over de etiquette nalezen. 
Ik laat, mede als geheugensteun voor u, 
deze kans niet voorbij gaan mijn groot-
ste ergernissen nog eens te vermelden, 
omdat ze helaas nog dagelijks voorko-
men :
• Het bespreken van de score op de 

green: moet op weg naar de volgende 
afslag; is al een aantal jaren in de eti-
quetteregels opgenomen. Het meren-
deel van onze leden heeft twee maal 
theorie-examen gedaan (GVB en Han-
dicap, met in beide vraag 20 het invul-
len van een scorekaart). Je zou toch 
denken dat iedereen direct na een 
gespeelde hole de scorekaart volledig 
kan invullen, zodat na de 18e hole de 
scores opgeteld, vergeleken en gete-
kend kunnen worden. Kijkt u eens na 

een wedstrijd in en buiten het club-
huis naar het grote aantal deelnemers 
dat over de scorekaarten zit gebogen. 
En de andere deelnemers maar wach-
ten.

• In de goede oude tijd had je voor een 
3-bal stableford zo’n 3 uur nodig. 
Matchplay was een half uur korter en 
strokeplay een half uur langer. Tegen-
woordig duurt een 3-bal stableford al 
gemiddeld 4 uur.

• Ten slotte, het scheuren met buggy’s 
kris kras door de baan (bij voorkeur 
niet over de paden) en het rijden 
met trolley’s (en buggy’s?!!!) tussen 
de green en de bunker(‘s). Het onre-
glementair droppen bij waterhinder-
nissen;  met name hole 8 het dwars-
water (gele palen dus overnieuw of in 
lijn met de vlag) en hole 17 het water 
voor de green (het is vrijwel onmoge-
lijk volgens de regels aan de overkant 
buiten de hindernis te droppen). Het 
fout neerzetten/ parkeren van tas-
sen, trolley’s en buggy’s bij de green 
en niet alleen door niet-leden. Moet 
ik het nog over doorlaten hebben? Als 
aandeelhouder denk je al snel dat de 
baan van jou is; wellicht is het nooit 
bij u opgekomen, maar achter u  spe-
len ook aandeelhouders. 

Paul van Zijl

Vrijdag 11 februari 2011 zijn ruim 30 leden 
van de RGC door de NGF gecertificeerd voor 
het afnemen van GVB-examens. Met ingang van 
dit jaar mogen GVB-examens van leden en niet-
leden uitsluitend door gecertificeerde examina-
toren worden afgenomen; een en ander onder 
controle van de NGF en de GVB-commissie. 

Onreglementair 
droppen bij 

waterhindernis-
sen komt regel-

matig voor.
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Het was echt winter. De baan 
prachtig wit van de sneeuw en 
het water dik bevroren.

Toch kwamen er, als de baan niet geslo-
ten was door het winterweer, enthou-
siaste dames voor de runnerscore een 
rondje lopen.
Dit werd door de dames als heel stoer 
ervaren en in het bijzonder door de da-
mes die gezellig binnen aan de koffie 
zaten.
In deze periode werd ook weer de jaar-
lijkse boekenmarkt gehouden en wissel-
den weer de nodige boeken van eigenaar. 
Dit alle onder het genot van heerlijke 
taarten, die door een paar dames zelf 
gebakken waren. Zo’n ochtend vergeet 
je dan gewoon dat er niet gegolfd kan 
woorden.

In februari vonden de clinics weer 
plaats. Ongeveer 20 dames namen deel 
aan de lessen
Dit jaar werd er tijdens de lessen aan-
dacht aan het korte spel gegeven, want 
daar win je tenslotte de wedstrijd mee.
 
Eind maart was het einde van het win-
terseizoen en kon de balans opgemaakt 
worden van de Runnerscore.
Deze werd na het spelen van de Chic-
kenchase op 24 maart onder de lunch 
bekend gemaakt.

Dames
commissie

Winter
bridge

Verslag dames januari en februari 2011

Van boekenmarkt tot ijskoud 
rondje runnerscore

Bedankje voor al het werk

Tevens werd er afscheid genomen van 
Henriette Hens-Versteegh als voorzitter 
van de damescommissie.
Diana Looms, de nieuwe voorzitter, 
dankte Henriette voor alles wat zij de 
afgelopen jaren voor de dames heeft 
gedaan en heeft betekend. Namens alle 
dames werd haar een mooi cadeau aan-
geboden.

Runnerscore 2010 -2011
Handicap 9 -24
 1. Sandra Karagantcheff
 netto 54.50
 2. Dymphie Sikkes   

netto 55.30

Handicap 25 – 36
 1. Jennifer Leunissen  
 netto 53.30
 2. Anneke v. Besouw  
 netto 56.80
Chickenchase 24 maart 2011
 1. Hanneke Janssen +5
 2. Pascale Drenth +5
 3. Mary v.d. Smam +4

De competitie is reeds weer begonnen en 
we wensen iedereen veel succes. Voor alle 
dames, nu het zomerseizoen weer is be-
gonnen, heel veel golfplezier gewenst.

De dames commissie

Een leuk cadeau 
voor scheidend 
voorzitter 
Henriette 
Hens-Versteegh.

De deelnemers aan de RGC-winter-
bridge danken organisator Gerrit van ‘t 
Veen voor al z’n werk. Daarom hierbij 
een foto van hem aan de wedstrijdta-
fel, waar hij samen met Jason van Beur-
den (links) de uitslagen aan het bere-
kenen is van de laatste wedstrijd op 18 
maart jl.
Daarnaast ook nog een overzichtsfoto 
met enkele bridgetafeltjes in ons nieu-
we clubhuis.

Uw advertentie 
in GreenVliet?

Bel of mail met
 Kim de Ruiter voor 

een mooie aanbieding!

06 472 89 854

kim.greenvliet@gmail.com 

Green
Vliet
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Donderdag 31 maart stonden 48 en-
thousiaste senioren klaar om de Regen-
boogwedstrijd te gaan spelen. Was het 
een week eerder heerlijk lenteweer, 
nu moesten die arme senioren de baan 
in met regen en harde wind. Het leek 
wel herfst! Niet verwonderlijk, dat het 
overgrote deel na een aantal holes de 
pijp aan Maarten gaf. 

Uitschieters
Ondergetekende wilde eigenlijk ook 
stoppen, maar moest  als nieuw lid van 
de Seniorencie. uiteraard het goede 
voorbeeld geven. Gelukkig werd het 
de laatste holes uiteindelijk toch nog 
droog en wisten 15 dappere senioren de 
wedstrijd uit te spelen. U begrijpt, dat 
door de slechte weersomstandigheden 
de resultaten niet om over naar huis te 
schrijven waren, met gelukkig enkele 
goede uitschieters bij de heren. De da-
mes hadden het zwaarder, aangezien 
zij maar 5x vanaf de rode tees mochten 
afslaan. 

Uitslagen: 
Heren:
1. Dick Spaargaren   
2. Jan van Spellen

Dames:  
1. Ilonka van Riet
2. Lidwien Vlek 

High tea
Basil Koolschijn had voor de Neary 2 
prijzen beschikbaar ge-
steld. Zijn buren Joke en 
Frits van Duijn lagen op 
hole 9  het dichtst bij de 
hole en namen de cham-
pagne in ontvangst.
Rond 14 uur konden we 
met z’n allen in het busi-
nessgedeelte van het res-
taurant plaatsnemen om 
de high tea te nuttigen. 
Het horecateam  serveerde 
ons een gevarieerd aanbod 
van pasteitje tot soesje. 
Ondanks het feit, dat de 
meeste senioren een paar uur moesten 
wachten voor deze happening, was de 
sfeer heel goed en zo te zien had ieder-
een het naar zijn/haar zin.

Prijzen Regenboogwedstrijd 
& Ringerscore
Tijdens de high tea heeft Ria van La-
moen zowel de prijzen uitgereikt van 

de Regenboogwedstrijd als van de Rin-
gerscore. Laatstgenoemde wedstrijd  is 
een overall wedstrijd, die gedurende 
het winterseizoen gespeeld wordt. In 
de maand december was de baan op 
donderdag steeds gesloten (vanwege 

sneeuw) en daardoor heeft 
de Ringerscore maar 12  
keer plaatsgevonden.
Er hebben 75 senioren 
deelgenomen aan de Rin-
gerscore.

En dan nu de uitslagen:

Handicap  0-20 
(100% handicapverreke-
ning):
1. Frits Jaspers 
Bruto 69 / Netto 49.50
2. Wim Kortekaas

Bruto 70 / Netto 50.90
3. Alex de Vet
Bruto 72 /  Netto 52.40

Handicap 20.1-36 
(100% handicapverrekening):
1. Rob Nout 
Bruto 80 / Netto 53.80
2. Aart Groenendijk

De schrikkelwedstrijd oftewel “De da-
mes doen het vanaf de gele tees en de 
heren vanaf de rode” vindt ieder jaar 
plaats in de schrikkelmaand februari.
En wat doen ze dan zoal? De dames 

slaan af vanaf de gele tees en proberen 
in zo min mogelijk slagen uit te holen, 
de heren doen hetzelfde, maar dan van-
af de rode tees. De dames krijgen 7 sla-
gen extra en de heren 7 slagen minder. 
Dat lijkt een eitje voor de heren, maar 
het valt waarachtig niet mee om eens 
vanuit de invalshoek van de dames te 
acteren of was het nou andersom???

De vorige editie in 2010 is niet door-
gegaan vanwege het slechte weer. Dit 
keer konden 35 enthousiastelingen aan-
vankelijk in de mist en later zowaar met 
een flauw zonnetje hun slag slaan voor 
deze wedstrijd, gespeeld met zomer-
greens.

Er mochten geen buggies in de 
baan, dus er was ook een aantal 
deelnemers(deelneemsters), die voor 9 
holes vertrokken vanaf hole 1.

Op naar de uitslagen:
9 holes:
Bij de dames won  Marianne van Nieuw-
land met 22 stablefordpunten. Jan v.d. 
Ende en Charles Ligtvoet behaalden bei-
den 21 punten, Jan v.d. Ende heeft een 
lagere handicap en won uiteindelijk.

18 holes:
Op de wisseltrofee worden dit jaar de 
namen van Lidwien Vlek (40 punten) en 
Paul Hofstra (37 punten) gegraveerd. 

Na de indeling van de poules zijn 
25 teams enthousiast begonnen 
aan de wintercompetitie. Er zijn 
zeer leuke wedstrijden gespeeld 
waar op het scherpst van de snede 
werd gestreden. Helaas liet het 
weer ons ook wel eens in de steek 
waardoor we sneeuw, regen en 
storm moesten trotseren, ondanks 
dit alles was iedereen steeds goed 
gemutst en was het leuk om tegen 
elkaar te spelen. Ook na afloop 
van de wedstrijden werd er gezel-
lig nageborreld met een terugblik 
op de gespeelde ronde.
Na de voorronde bleven er 8 kop-
pels over die moesten strijden om 
de finaleplaats. Ook deze wed-
strijden werden steeds spannen-
der; alle teams gingen vol voor de 
finale. Tot aan de laatste wedstrijd 
van 2 poules moest de beslissing 
nog vallen wie de finale ging spe-
len. De finaleteams werd succes 
gewenst door veel medespelers 
van de wintercompetitie en veel 
clubleden. Heel plezierig dat zo 
veel mensen meeleefden en geïn-
teresseerd waren over het verloop 
van de competitie. 
De finale is op vrijdag 11 maart 
2011 gespeeld met het koppel 
Juud Holla - Frans Verhoeve tegen 
het koppel Maurice Korrubel  - Roy 
van den Berg. Het koppel Korrubel 
– van den Berg was vooraf al, mede 
vanwege hun veel lagere handicap, 
de grote kanshebber voor de eerste 
prijs. Op de afslag van de 1e hole 
stonden vier clubleden, Dick Smit, 
Ed Klaarhamer, Janine Klopper en 
haar echtgenoot om ons succes te 

wensen. Alsnog dank hiervoor. Na 
een paar holes spelen waren Holla 
- Verhoeve 2 up. Er ontstond toch 
nog een spannende wedstrijd. Maar 
uiteindelijk werden Korrubel - van 
den Berg  steeds sterker en gingen 
ook steeds beter spelen. Holla - 
Verhoeve  boden veel tegenstand 
maar moesten uiteindelijk buigen. 
Het resultaat was 4 up met nog 3 
te gaan voor het koppel Korrubel 
en Van der Berg, die zich dus met 
recht de (winter)kampioen mogen 
noemen!
Beide koppels willen alle deelne-
mers aan de wintercompetitie be-
danken voor hun spel en hun deel-
name. Zeker ook vanwege de soms 
winterse omstandigheden waarin 
de poulewedstrijden gespeeld 
moesten worden.

Aankondiging nieuwe opzet
Ook willen wij hierbij van de ge-
legenheid gebruik maken om aan 
te kondigen dat de wintercom-
petitie een iets nieuwe opzet zal 
gaan krijgen, waar we u van op de 
hoogte zullen houden.
Dus noteer  vast in uw agenda de 
openingswedstrijd wintercompeti-
tie op zondag 30 oktober 2011 en 
de sluitingswedstrijd op zondag 4 
maart 2012.  Let op: als u hier niet 
aan deelneemt, hebt u achteraf 
spijt, het wordt een clubwaardig 
gebeuren.
Hebt u suggesties of vragen het 
Wintercompetitieteam, Ineke Vin-
cent, Dick Smit, Jan Heins en Juud 
Holla, staat voor u klaar.

Winter
competitie

Senioren
commissie

Senioren
commissie

Iedereen was steeds 
goed gemutst

Regenboogwedstrijd & Ringerscore

Dappere senioren door weer en wind

Verslag Schrikkelwedstrijd donderdag 24 februari 2011

Dames vanaf geel en heren vanaf rood

Bruto 82 / Netto 55.50
3. Aad van Dam 
Bruto 91 / Netto 56.60
Prijswinnaars: van harte gefeliciteerd!  
De namen van de nummers 1 zullen ge-
graveerd worden op de prachtige kope-
ren Koningsvogel wisseltrofee.
Rest mij nog te vermelden, dat ik graag 
zou zien, dat er volgend jaar meer da-
mes in de uitslagenlijst voorkomen!! Dus 
dames, speel mee op de donderdag en 
zet een goede score neer!!

Namens de Seniorencommissie,  
Ilonka van Riet

Van harte gefeliciteerd!!
Marianne Verhoeve (37 punten) en Wim 
Kortekaas (36 punten) behaalden de 2e 
prijs.
De gemiddelde score bij de heren was 
32.9 en bij de dames 29.0. Na afloop van 
de wedstrijd konden we genieten van de 
inmiddels traditionele erwtensoep met 
roggebrood.

Tot volgend jaar!

Namens de seniorencommissie,
Ilonka van Riet
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Heren
commissie

De prijswinnaars van de run-
nerscore en matchplaywed-
strijden van de herencommissie 
gedurende de afgelopen winter 
(v.l.n.r.):
Aart Groenendijk, Olof Bout, 
Martin van Dorp, Rob Nout, 
Dick Spaargaren en Alex de Vet

Leuk weetje!
Het initiatief voor het NK Putten 
komt van titelsponsor Robein. De 
levensverzekeraar en vermogensbe-
heerder heeft een sterke affiniteit 
met de golfsport, niet in de laatste 
plaats omdat ruim een derde van de 
circa zestig medewerkers zelf actief 
golft. ‘Wij waren op zoek naar een 
landelijk en laagdrempelig initiatief 
dat iets zou bijdragen aan de golf-
sport,’ zegt algemeen directeur Dus 
Fabius. ‘Met het Robein NK Putten 
realiseren we dit en pakken we het  
serieus en onderscheidend aan’. 

In het november nummer van Green Vliet 
van vorig jaar heeft aftredend secretaris 
José Levy reeds aangegeven dat vier le-
den van de herencommissie, vanwege het 
eind van hun zittingsperiode, hun functie 
met ingang van 1 januari 2011 zouden 
neerleggen. Mede namens alle (trouwe) 
spelers van de woensdagochtend willen 
wij Jan van der Valk (voorzitter), José 
Levy (secretaris), Hans van der Velde en 
John Smith van harte danken voor hun 
enorme inzet en stimulerend enthousi-
asme, waardoor de startlijsten van de 
woensdagochtend steeds langer worden. 
Binnenkort zullen we de aftredende leden 
op een passende wijze danken voor hun 
inzet.
Twee leden van de oude commissie, te 
weten Gerrit Bross (penningmeester) en 
Wim Prins, hebben zich herkiesbaar ge-
steld en nemen de opgedane ervaring dus 
mee naar de nieuwe commissie. Deze be-
staat verder uit Alex de Vet (voorzitter), 
Aart Groenendijk (secretaris), Frans Vo-
gels en Dick Smit. 

De wintercompetitie
De laatste maanden van 2010 was het 
wisselend (heel) wit, nat en vooral koud. 
Nu de dagen weer langer worden en de 
weersomstandigheden in het begin van 
dit nieuwe jaar duidelijk (golf)vriende-
lijker zijn, mogen de wedstrijden op de 
woensdagen zich weer verheugen in een 
toenemend aantal enthousiast golfende 
(oudere, maar gelukkig ook een toene-
mend aantal jongere) heren. De Winter 
Matchplay en Runnerscore competitie 
lopen op zijn eind. Na afloop van de op 
6 april te spelen wedstrijd om de Lente-
trofee, de traditionele opening van het 
golfseizoen op de woensdagen, zullen de 
prijswinnaars hiervan  worden bekendge-
maakt. Natuurlijk kunnen deze uitslagen 

ook op de website worden gevonden. 
Op basis van het vertoonde spelniveau 
onder de moeilijke winterse omstandig-
heden, uitslagen van instuifwedstrijden 
met meer dan 40 stbfdpunten zijn meer 
regel dan uitzondering, verwachten we 
dat de handicap van menig speler omlaag 
zal gaan zodra onze prachtige baan weer 
qualifying is. Daarbij wellicht geholpen 
door de interessante nieuwe ratings van 
onze baan.

Zomerprogramma herendag
Naast de eerder genoemde openingswed-
strijd op 6 april en de reguliere woens-
dagochtenden, kunnen alle golfminnende 
(heren)leden van onze club de Vossen-
jacht (13 april), de Maandbeker (serie van 
7, te starten op 20 april), Golfdriedaagse 
(15 juni), Vlietstroomtrofee (22 juni) en 
de Vriendendag (6 juli) in de agenda om-
cirkelen.
Natuurlijk verheugen wij ons op de woens-
dagen in de belangstelling van een vaste 
kern enthousiaste spelers. Daarnaast ho-
pen we toch ook dat leden die minder 
ruimte hebben in de agenda (af en toe) 
op de woensdagochtend de weg naar ons 
mooie clubgebouw vinden. U treft daar 
vanaf half negen een tweetal commissie-
leden die u heel graag indeelt in een flight 
voor een gezellig rondje op een heel be-
hoorlijk niveau (gemiddelde handicap van 
de deelnemers is ca 20). Zo kunt u dan uw 
(wellicht nog inactieve) handicap active-
ren en/of deze verlagen. Er is altijd een 
prijsuitreiking zodat u na afloop van het 
rondje golf nog even (met uw flightgeno-
ten) kunt nagenieten; bij voorkeur op het 
terras met uitzicht op de prachtige baan. 
Wij zien uw komst graag tegemoet.
Namens de Herencommissie, 

Aart  Groenendijk

Driving Range Kampioenschappen 2011
De nieuwe kampioenen van 2011 zijn 
Joep Mokkink (cat. 18+) en Jaap Ver-
meer (<18)
De hoge categorie (18+) werd pas op de 
laatste dag beslist. Joep, was als laatste 
aan de beurt en wist zodoende precies 
welke score hij moest maken om zich 
kampioen te mogen noemen. Met veel 
scheidsrechters, die alles nauwkeurig 
beoordeelden, scoorde Joep de bevrij-
dende score van 8 en werd zodoende de 
opvolger van Willem Sickesz.
In de lage categorie werd op de eerste 
dag al een redelijk groot gat geslagen 
tussen de nummers 1 en 2 en de rest 
van het veld. De opgelopen voorsprong 
werd niet meer uit handen gegeven en 
zodoende werd Jaap Vermeer, na een 
harde strijd met Jesper van Dijk, de op-
volger van Remy Ceulemans.

Kennismakingswedstrijd
De eerste officiële wedstrijd voor nieu-
we leden werd op zondag 12 maart ver-
speeld over 9 holes.
Onder, voor de tijd van het jaar, gun-
stig mooi weer, speelden nieuwe leden 
samen met bestuur en commissie leden 

een wedstrijd met als doelstelling de 
club beter te leren kennen.
Nadat alle nieuwe leden een presentje 
hadden ontvangen werden de prijswin-
naars bekend gemaakt.

Nieuwe leden: 
1e Job Klaver (36) 22pnt
2e Paul de Boom (37)  17pnt
3e Mariska v Heel (36)  16pnt
 
bestuur/com: 
1e Edith v Hek (20.3)  19pnt
2e Jaap Vermeer (12.3)  18pnt
3e Caroline v d Sluys (18.0)  18pnt

3e  Mariska v Heel  (36)    16pnt  
3e Caroline v d Sluys (18.0)  18pnt 

Namens ons bestuur hield onze voorzit-
ter Fred Hoogerbrug nog een afsluitend 
praatje.
Hierna werd, onder het genot van een 
hapje en drankje, nog aardig wat infor-
matie uitgewisseld.

Kampioenenbal
De eerste Qualifying wedstrijd van 
het seizoen is een feit. Alle win-
naars (72) van vorig seizoen waren 
uitgenodigd te strijden om de titel 
“Kampioen der kampioenen”.
Om 12.00 uur werd er afgeslagen 
en vier uur en twintig minuten la-
ter kwamen de deelnemers, best 
wel vermoeid, weer richting club-
huis waar snel de kaarten werden 
ingevoerd. De prijsuitreiking werd 
buiten op het grote achterterras 
gehouden in een heerlijk zonne-
tje.
Winnaar van het kampioenenbal 
en dus Kampioen der kampioenen 
is geworden Pim van der Maas met 
42 punten. Zijn prijs, een koeler 
met een lekkere fles Prosecco, 
werd zeer op prijs gesteld. Echter 
de echte prijs werd met gejuich 
ontvangen op het terras. Eén jaar 
lang een gereserveerde parkeer-
plaats op ons parkeerterrein. Dus, 
ziet u een auto staan onder het 
bord “kampioen der kampioenen” 
dan weet u dat Pim op de club is.

De uitslag:
1.Pim van der Maas (23,2) 42 pnt
2.Jaap Vermeer (12,3) 41 pnt
3.Niek Tettero (29,2) 41 pnt

De Nederlandse golfsport heeft er een 
nieuw kampioenschap bij! Voor het 
eerst in de geschiedenis wordt in 2011 
het Robein NK Putten voor amateurs 
gehouden. Op vijftig clubs in Neder-
land wordt een kwalificatiewedstrijd 
gespeeld, waarna zes landelijke hal-
ve finales en een finale volgen. Onze 
golfclub is een van deze vijftig clubs! 
Schrijf u zich dus nu in voor deze unieke 
puttwedstrijd. Misschien wordt u wel de 
eerste clubkampioen putten of zelfs de 
Nederlandse kampioen! Dat levert niet 
alleen eeuwige roem op, er zijn ook 
schitterende prijzen te winnen zoals 
putters, clinics, VIP-kaarten, reizen en 
een meet & Greet  met een Nederland-
se topgolfer…
Op 2 juli a.s. tussen 9.00 en 13.00 uur 
wordt tijdens de Vossenjacht de voor-
ronde van het Robein NK Putten ge-
speeld op de puttinggreen. De wed-

strijd wordt gespeeld over negen holes 
in flights van minimaal twee personen. 
U kunt zich inschrijven voor de kwalifi-
catiewedstrijd van het Robein NK Put-
ten op de dag zelf. Het maakt niet uit 
of u wel of niet deelneemt aan de Vos-
senjacht.
Alle deelnemers ontvangen een speciale 
Robein NK Putten scorekaart en maakt u 

zich geen zorgen, uw deelname alleen 
al wordt beloond, onafhankelijk van uw 
score! De zes spelers met de beste score 
kwalificeren zich voor een van de lan-
delijke halve finales die in augustus en 
september worden gespeeld op nader 
te bepalen golfbanen. De finale wordt 
eind september of begin oktober ge-
speeld. Dit wordt in een later stadium 
op de website www.nkputten.nl bekend 
gemaakt. Indien u zich inschrijft voor  
bent u verzekerd van deelname aan de 
kwalificatiewedstrijd van het Robein NK 
Putten. Schrijf dus snel in en ga oefe-
nen met de putter om tijdig in kampi-
oenschapsvorm te zijn!

TIP
Ga voor meer informatie over het Ro-
bein NK Putten, feiten, cijfers, filmpjes 
en tips van puttgoeroes naar www.nk-
putten.nl. 

Heren
commissie

Wedstrijd
commissie

Wedstrijd
commissie

Wedstrijd
commissie

Wisseling van samenstelling 

Wordt u de clubkampioen Putten 2011? 
Inschrijven voor het Robein NK Putten kan nu!

De eerste wedstrijden 
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Golf & 
Business

Voor Golf & Business togen 
we naar het centrum van Den 
Haag waar op het statige 
Lange Voorhout het kantoor 
van ons ‘kersverse’ busi-
nessclub lid Corina Holla is 
gevestigd. 

Corina Holla, Meines & Partners

‘Golf vond ik in eerste instantie 
een te passieve sport’

Corina is partner/directeur van Mei-
nes & Partners dat, opgericht door Rob 
Meines, sinds 1994 actief is in Lobbying 
en Public Affairs en als toonaangevend 
geldt binnen het vakgebied. Het kantoor 
telt in totaal 14 medewerkers waaronder 
stagiairs. Naast de twee eigenaren Rob 
Meines en Corina,  zijn er senior consul-
tants, consultants en junior consultants 
werkzaam alsmede een management 
assistente en een secretaresse/office 
manager. De zeer ervaren seniors zijn 
er voor de complexe opdrachten, de 
consultants uiteraard voor de minder 
complexe en de juniors zorgen voor on-
dersteuning 

Lobbyen
Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Co-
rina: “De overheid of de politiek kan 
belemmerend werken voor de bedrijfs-
voering of belangenbehartiging van een 
opdrachtgever - dat kan een bedrijf 
zijn of een (branche)organisatie in de 
private of publieke sector - die daar-
door dus een probleem heeft. Dat kan 
bijvoorbeeld gebeuren als wetgeving 
moet worden aangepast of voorkomen. 
Als die opdrachtgever zelf niet beschikt 
over de kennis en ervaring met de ont-
stane problematiek, zoekt die dus een 
betrouwbare partner die dat wel heeft. 
Dan komen wij in beeld, Wij maken voor 

die opdrachtgever de vertaalslag naar 
de overheid en politiek. Onze manier 
van werken is in zo’n geval doelgericht, 
transparant, overzichtelijk en crea-
tief.”
Ze vervolgt: “Meines & Partners is ge-
vestigd in de directe omgeving van de 
diverse ministeries, de Eerste en Tweede 
Kamer. Maar niet alleen fysiek bevindt 
het kantoor zich dicht bij het politieke 
hart. We hebben in een uitgebreid net-
werk veelvuldig contact met politici van 
alle politieke partijen, bewindslieden, 
ambtenaren, diplomaten, wetenschap-
pelijke instituten, platforms en media. 
Dat geldt ook voor de Duitse politiek 
waar we zeer goede connecties hebben 
binnen de Bondsdag en de diverse poli-
tieke partijen. De opdrachtgevers bevin-
den zich niet alleen in Nederland; ook 
organisaties uit Duitsland weten ons te 
vinden”.

Public Affairs
Met de expertise Public Affairs moni-
tort Meines & Partners de ontwikkelin-
gen die invloed kunnen hebben op de 
organisatie van een opdrachtgever. Het 
gaat daarbij om het tijdig signaleren van 
ontwikkelingen die tot nieuwe wet- en 
regelgeving kunnen leiden en waardoor 
voor die organisatie moeilijkheden kun-
nen ontstaan. Op basis van een gedegen 
analyse van de gegevens stelt Meines 
& Partners een strategisch plan op. Op 
basis daarvan worden de belangen van 
de opdrachtgever behartigd. Hiervoor 
zijn goede contacten met ambtenaren, 
politici en andere belanghebbenden no-
dig. Het is van belang dat de opdracht-
gever een specifiek en gedegen netwerk 
opbouwt en dat langdurig onderhoudt. 
De met politiek Den Haag opgebouwde 
relatie moet zodanig zijn dat de juiste 
politici en ambtenaren worden gevon-
den, maar het tegenovergestelde is ook 
aan de orde. 

Liefde voor politiek…
Corina heeft iets met politiek. Ooit stu-
deerde ze in Amsterdam politicologie 
maar afstuderen daarin deed ze niet. 

Wel heeft ze de studie Communicatie 
afgerond. Ze werd lid van een politieke 
partij en zat daarvoor ook in het bestuur 
van de VVD in Amsterdam. TIjdens haar 
werkzame jaren bij een Duits farma-
ceutisch bedrijf leerde ze Rob Meines 
kennen. Dat contact beviel goed en Rob 
haalde haar over om bij zijn bedrijf te 
komen werken. Omdat Corina toch weg 
wilde bij haar werkgever en vanwege 
haar liefde voor politiek - ze zou nu wel 
heel dicht bij ‘het vuur komen’ - maakte 
zij in 2005 de overstap. Nadat ze eerder 
al tot directeur was benoemd is Corina 
sinds 1 januari 2010 ook partner.

…en Juud
Corina is 47 jaar oud: “Mijn ouders wa-
ren echte Amsterdammers en daar ben 
ik dan ook in 1963 geboren. Ik ben dus 
een rasechte Amsterdamse”. Ze is al 21 
jaar getrouwd met Juud Holla die ook 
lid is van de RGC en sinds dit jaar in de 
handicapcommissie actief is. Ze hebben 
geen kinderen en wonen sinds een jaar 
of twee in Wateringse Veld na eerst, hoe 
kan het ook anders, in Amsterdam en la-
ter Hoofddorp te hebben gewoond.

Liefde voor golf
Corina: “Ik vind mezelf sportief en houdt 
onder meer van fietsen, wandelen en ac-
tief zijn. Golf vond ik in eerste instantie 
een te passieve sport”. 

Het enthousiasme van echtgenoot werk-
te blijkbaar aantstekelijk want na eerst 
wat lesjes te hebben gevolgd op Ocken-
burgh kwam door het lidmaatschap van 
Juud al snel de Rijswijkse in beeld: “Be-
gin 2010 meldde ik me bij pro Nick en 
ging actief aan de slag. Na een aantal 
maanden had ik mijn GVB binnen en kon 
het echte werk beginnen. Dat resulteer-
de in het besluit om per 1 januari 2011 
businessclub lid te worden”. Een van de 
motieven was dat ze Juud vanwege haar 
drukke baan door de week niet veel zag 
en ze dus ook weinig tijd samen met hem 
kon besteden. Golf was dus een prima 
uitlaatklep en vrijetijdsbesteding.

En liefde voor de businessclub?
Doordat Corina nog maar zo kort lid is 
kan ze daarover nog niet veel kwijt. Wel 
vind ze het zakelijk gezien een prima 
zaak vanwege het netwerken. Daartoe 
is de golfbaan volgens haar uitermate 
geschikt.
Als voordelen van haar BC lidmaatschap 
noemt ze de mogelijkheid om te lessen, 
het ruim vooraf kunnen reserveren van 
starttijden en de tijden waarop je kunt 
spelen. De sfeer binnen de Businessclub 
is voor haar nog onbekend terrein. Maar 
daar gaat zeker verandering in komen, 
want ze is vastberaden vaak deel te ne-
men aan de BC wedstrijden waarbij ze 
dan ook relaties mag uitnodigen.

Tekst: Maurice Brouwers

‘Ik ben                
dus een               
rasechte               

Amsterdamse’
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VERTROKKEN LEDEN
A. Lalleman
A.A.L. Rutgers
A.H. Fetter
A.J.M. Samwel-Van Griensven
A.M. van der Lans
A.N.T. van Marrewijk
B. Hoogendijk
C. Ewbank
C.A. Matthews
C.P. Haelsig
D. de Graaf
D.P. van  Duijn
E. Kuhn
E. van Haaren-Goedhart
F. Wiener-Hagenzieker
F.A.E. Versteege
F.R van der Feltz
G.L.M. Chappin
H.J. Melse
H.J.M. ‘t Hoen-van Dijk
J. Kozma
J.B.M.M. ‘t Hoen
J.J.A.H. Klein Breteler
J.P. Klein Breteler
J.P.F. Feenstra
K. Pipping
L. Cantarelli

L. Kozmova
L.J.M. van der Heijdt
L.M.J. Lutz
M. Feith-Pelland
M. Klein Breteler-Woesthoff
M. Lous-Corbeau
M.L. Hom
M.O. Fisher
N.H.L. van den Hove
O.L. Pronk
O.M. Prins-Hollink
P.C. de Rooij
R. Cantarelli
R. de  Pauw
R.A.O.  Bours
R.E.M. Hekster
T.K. Morris
W.C.H. Sennef
W.E. Jeanty van der Spek
W.F. Bas
W.G. Dickinson
W.L. van Imhoff

OVERLEDEN
C.M.J.R. Driessen-Breuls
K. Hendrikse
D. de Hoog

NIEUWE LEDEN
Dhr. W.M. Guijs
Dhr. P.R. Walburgh Schmidt
Dhr. E.J. van Rugge
Mevr. E. Th. van Kooy-Nieuwendijk
Dhr. R.A. Zwolsman
Dhr. F. Hendriks
Mevr. J. Hendriks-van Ruijven
Mevr. P. Karssen-van de Oever
Dhr. T.C. Bouwman
Dhr. P. Brekhof
Dhr. P. de Boom
Mevr. M.J. Sweens-van der Vlies
Dhr. B. Ruts
Dhr. L. Todeschini
Dhr. Y. Perrenet
Dhr. F. Perrenet
Dhr. P. Remmerswaal
Dhr. C. Schulze
Dhr. F.S.M. Fijen
Dhr. K.G.M. Klopper
Mevr. M. van Heel
Mevr. J. Versteegen-van Moll
Mevr. E. van Oostrom
Dhr. J. van Zijl
Mevrouw E. Brinkel
Dhr. B. Brinkel

Ledenmutaties

Regel
commissie

Regel
commissie

Regel
commissie

Decisions on the rules of golf Het programma van                                    
de regelcommissie 2011

De Regelcommissie heeft voor dit jaar weer een programma 
samengesteld t.w.:

Regellessen voor het gvb regelexamen:

GVB regelexamen 2011

Examens van april/mei Woensdag 06 april (aanvang 19.30)
 Maandag 11 april (aanvang 19.30)
 Woensdag 13 april (aanvang 19.30)

Examens van juni/juli Maandag  06 juni (aanvang 19.30)
 Woensdag 08 juni (aanvang 19.30)
 Woensdag 15 juni (aanvang 19.30)
 
Examens van Woensdag 31 aug (aanvang 19.30)
september/oktober Maandag 05 sept (aanvang 19.30)
 Woensdag 07 sept (aanvang 19.30)

 Er komen inschrijflijsten te hangen in de gang van het club-
huis. Ook kunt u zich opgeven via regels@rijswijksegolf.nl 
LET OP: Bij te weinig deelnemers gaat het niet door, maar 
dat hoort u dan op tijd.

We zijn aangeland bij Regel 
15 - vervangende bal, ver-
keerde bal. 

In R 15-1 ( algemeen ) staat dat een spe-
ler de hole moet uitspelen met de bal 
vanaf de afslag tot in de hole.

Wat er moet gebeuren als je een bal 
vervangt terwijl dat niet is toegestaan 
leren we in R 15-2, daarover straks.

Eerst even de algemene principes wan-
neer het wel of niet is toegestaan de bal  
te vervangen…

Uit de tekst hierboven lees je dat je na 
elke hole de bal mag vervangen.  Na-
tuurlijk wel even melden met merk en 
nummer aan je medespeler of tegen-
stander!

Verder kan je uit de tekst van de regels 
opmaken wanneer vervanging is toege-
staan. Als een regel spreekt over een 
bal, dan is vervanging toegestaan. Een 
bal vind je terug in R 26 (waterhinder-
nis),  R 27 (verloren bal of bal out of 
bounds)  en R 28 ( bal onspeelbaar).
 Logisch, nietwaar, een bal in het wa-
ter kan je niet altijd opvissen, een bal 
verloren is weg en ook  in R 28-a is het 
toegestaan om een bal die nog niet ge-
vonden is onspeelbaar te verklaren.

Als je een bal niet mag  vervangen spre-
ken de regels over de bal. Dit vind je 
terug in Regel  18( bal bewogen), R 21 
( bal schoonmaken) , R 22 ( bal hindert 
of helpt) , R 24 ( obstakels) en R 25 (ab-
normale terreinomstandigheden).  In 
principe moet je de bal  droppen of  te-
rugplaatsen in deze regels. In R 24 en R 
25 staat dan wel apart vermeld  dat, als 
je de bal verloren bent  in een obstakel  
of abnormale terreinomstandigheid, je 
wel een bal mag droppen.

Wat nu als je een bal wel vervangt ter-
wijl dat niet is toegestaan? ( R 15-2)

Vraag:
Een speler merkt zijn bal op de green en 
neemt zijn bal op. Per ongeluk plaatst 
hij een andere bal terug bij zijn mar-
ker. Hij ontdekt dit voordat hij deze bal 
speelt. Hij neemt de bal weer op en 
verwisselt hem  voor de originele bal. 
Mag dat? 

Antwoord:
De speler krijgt geen straf. Hij herstel-
de zijn fout en deed geen slag met de 
andere bal.

Je kan dus nog ontsnappen aan 2 straf-
slagen  of verlies van hole als je de fout 
herstelt voordat je een slag met de ver-
vangende bal  doet( R 20-6). Maar…

Vraag:
Een speler vervangt per ongeluk zijn bal 
op de green en doet er zijn volgende 
slag mee. Hij ontdekt zijn fout pas als 
hij de bal uit de hole haalt. Wat nu?

Antwoord:
De speler krijgt 2 strafslagen volgens R 
15-2. 

In deze regel staat ook dat, als een spe-
ler  eenmaal een slag met een verkeerd 
vervangen bal heeft gedaan , hij zijn 
fout niet moet herstellen. Je moet de 
hole uitspelen met de vervangende bal.  

Tenslotte nog een decision over een on-
gelukkig  gebeuren …

Vraag:
Een speler ligt op de green. Hij merkt 
zijn bal, neemt deze op en gooit hem 
naar zijn caddie om hem schoon te laten 
maken.  De caddie mist de bal echter en 
deze rolt in een meer dat langs de green 
loopt en is niet terug te vinden. De spe-
ler holet uit met een andere bal. Is hij 
nu strafbaar? 

Antwoord: 
Ja, de speler krijgt 2 strafslagen in sto-
keplay of verlies van de hole in match-
play.

Pim en het regelprobleem 17

Oplossing                                                
Pim’s regelprobleem

Pim slaat af, zoekt even en gaat terug naar de afslagplaats 
en teed op. Op dat moment wordt zijn bal gevonden  bin-
nen 5 minuten nadat hij en zijn medespeler zijn begonnen 
met zoeken. Omdat Pim nog niet opnieuw had afgeslagen 
is de nieuwe bal nog niet in spel. Dat is op de afslag pas 
het geval als je er een slag mee doet. Ook al Pims mede-
delingen dat hij zijn bal opgeeft enz. doen niet ter zake. 
De bal is pas verloren als hij niet is gevonden binnen die 5 
minuten (zie def .verloren bal en R 27-1). Als de oorspron-
kelijke bal binnen 5 minuten wordt gevonden dan moet je 
er mee verder spelen, hoe beroerd hij ook ligt. Je kan dan 
nog altijd de bal onspeelbare bal verklaren.
LET OP: als je een nieuwe bal dropt door de baan, is 
de bal in het spel op het moment dat je de bal gedropt 
hebt.
Pims tweede slag eindigt in de bunker. In 2008 is er een 
regelwijziging doorgevoerd die toestaat dat je ook in een 
hindernis een bal mag identificeren.  Pim doet hier niets 
fout.
Zijn bunkerslag komt op de green. Zijn eerste put is veel 
te hard.  Pims medespeler redt Pim van een strafslag door 
zijn tas (uitrusting) op tijd weg te halen. Dit is toege-
staan. In R 24-1 staat dat op het moment dat de bal in 
beweging is je geen los obstakel meer mag weghalen, met 
uitzondering van de uitrusting van de spelers en een be-
waakte vlaggenstok. Ook Pims medespeler maakt hier  dus 
geen overtreding.

Pim heeft nog twee puts nodig om uit te holen en maakt 
een 6.

Op hole 17 hoekt Pim zijn afslag richting 
een groepje bomen. Nadat Pim even 
naar zijn bal heeft gezocht, zegt hij te-
gen zijn medespeler: “Ik geef deze op 
en ga terug naar de tee om een andere 
bal te spelen”.

Op de afslagplaats aangekomen teed 
Pim een nieuwe bal op en adresseert. 
Op dat moment roept zijn medespeler: 
“Ik heb je bal gevonden!” De bal was via 
een van de bomen midden op de fair-
way terecht gekomen.
Er waren nog geen 5 minuten voorbij 
sinds Pim naar zijn bal begon te zoeken 
en dus denkt hij bij zichzelf: “Wat een 
mazzel!”, pakt zijn bal op die hij net 
had opgeteed en loopt terug naar zijn 
eerste bal om die verder te spelen.
Pims slag ,met zijn houten 3, stuitert 
ongelukkig naar rechts en komt terecht 
in een bunker bij de green.
Omdat Pim op één van de vorige holes al 
een keertje een verkeerde bal had ge-
speeld, denk hij:  ‘dat gebeurt me niet 

nog een keer’ en hij meldt  zijn mede-
speler dat hij de bal gaat identificeren. 
Dit doet hij en nadat hij zijn bal heeft 
gemerkt, neemt hij zijn bal op en con-
stateert dat het echt zijn bal is. Nadat 
hij zijn bal goed heeft teruggeplaatst, 
slaat hij zijn bal op de green ongeveer 9 
meter van de hole .
Pim  put veel te hard en omdat zijn me-
despeler bang is dat de bal de tas van 
Pim zal raken, rent hij er naar toe en 
haalt hem weg.

Pim heeft nu nog 2 puts nodig om uit te 
holen. Wat is zijn score voor deze hole?

(Kijk voor het antwoord op deze vraag 
in het kader op pagina 31)
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Contact
m | +31 6 46 39 68 37, e| info@e-motive.nl, w| www.e-motive.nl
Showroom:  Laan van Waalhaven 365, 2497 GM  Den Haag (Ypenburg )

E-motive
E-motive is een jong bedrijf dat 
zich volledig richt op de invoering 
van elektrische- en (plug-in)
hybride voertuigen in Nederland. 

Voordelen van elektrische 
voertuigen:

Geruisloos

Weinig onderhoud

Comfortabel

Eenvoudige bediening

Voordelig

Bij elk stopcontact tanken 
(liefst groene stroom)

Geen CO2 uitstoot

Reductie aantal 
autobewegingen

Dienstverlening E-motive
 Verkoop en leveren van elektrische voertuigen en oplaadpunten

  In de E-motive showroom is een ruim assortiment voertuigen beschikbaar 
om uit te proberen.

 
 Financiering op de voertuigen mogelijk.

 
 Speciale aantrekkelijke verzekering voor elektrische voertuigen.

 
 Realiseren van voldoende oplaadmogelijkheden.

 
 Op projectbasis leveren van adviesdiensten duurzame mobiliteit;

 • Formuleren beleid duurzame mobiliteit;
 • Implementeren beleid duurzame mobiliteit;
 

 Advisering en ondersteuning bij aanschaf elektrische vervoersmiddelen;
 • Opstellen voertuigscan bij bedrijven en instellingen;
 • Verzorgen van demo dagen en promotie;
 • Ondersteuning leveringstraject voertuigen;
 • Offertes aanvragen en vergelijken;
  o Product offertes
  o Lease offertes

Contact
m | +31 6 46 39 68 37, 
Showroom:  

info@e-motive.nl, w| www.e-motive.nl

Elektrische fietsen vanaf:

€ 999,-

Elektrische scooters vanaf:

€ 1.199,-

e-BikeBoard vanaf:

€ 2.300,-


