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Redactioneel

Nieuwe koppen
Zoals u in de vorige editie van de GreenVliet heeft kunnen lezen heeft Maurice Brouwers 
na drie jaar van enthousiaste inzet, zijn functie als voorzitter van de communicatiecom-
missie neergelegd. Mij is gevraagd of ik het stokje van Maurice over wil nemen. In meer-
dere opzichten een uitdaging, omdat ik nooit eerder iets redactioneels heb gedaan. Maar 
ook omdat ik nog maar net lid ben van de Rijswijkse en de eerste deadline slechts 4 weken 
in de toekomst lag. Dat laatste viel achteraf gezien erg mee want Miranda was al in volle 
vaart bezig met het verzamelen en redigeren van alle teksten en foto’s voor deze Green-
Vliet.
 
Naast Maurice heeft ook Doke van Haaster besloten haar functie neer te leggen. Ik weet 
zeker dat ik namens alle leden spreek wanneer ik hen beide van harte dank voor de grote 
inzet die ze hebben geleverd. Na de vakantie zullen we in stijl Maurice en Doke uitzwaaien 
en de nieuwe leden van de communicatiecommissie verwelkomen. 
Het lijkt me goed mezelf bij u te introduceren: ik ben Paul de Boom, werkzaam als super-
visor op de Alarmcentrale van de ANWB en freelance fotograaf. Vorig jaar zomer werd me 
door Caroline Schiffer-van der Sluys gevraagd een balletje op de drivingrange te komen 
slaan. Enthousiast als ik kan zijn kocht ik vrijwel meteen daarna een golfset, haalde ik in 
september mijn GVB en werd ik in december lid van de Rijswijkse waar ik me inmiddels erg 
thuis voel. Ook ben ik een fanatiek golfsurfer. Ik reis daarvoor de hele wereld over op zoek 
naar de mooiste en hoogste golven. Toeval wil dat op deze mooie plekken vaak prachtige 
golfbanen liggen waar ik nu ook echt kan spelen.

Van de ‘oude’ garde in onze commissie zijn Miranda en Renée overgebleven. Gelukkig 
mogen we inmiddels ook Frans Erik Terpstra en Mariska van Heel verwelkomen in de com-
municatiecommissie. Miranda, Renée en ondergetekende zullen zich bezighouden met de 
GreenVliet; Frans Erik en Mariska richten zich op de website. Met z’n vijven zullen we ons 

best doen de GreenVliet en de website up-to-date te houden en waar wenselijk 
en mogelijk, te verbeteren. Uw input is daarbij van harte welkom, we hebben 

uw hulp hard nodig om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt op 
onze Rijswijkse. Heeft u suggesties, laat het ons vooral weten! U kunt mai-
len naar: communicatie@rijswijksegolf.nl

Namens de communicatiecommissie,
Paul de Boom 
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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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Ellen Mojet voor drie jaar herkozen

Ellen Mojet is voor een nieuwe periode 
van drie jaar herkozen als Secretaris. 
Ruud de Jong heeft afscheid genomen 
van het Bestuur. Door de Voorzitter werd 
Ruud bedankt voor met name de uitste-
kende organisatie van de Competitie en 
zijn inbreng bij de begeleiding van het 1e 
Herenteam. Ruud heeft aangeboden bui-
ten het Bestuur een rol te willen blijven 

spelen. Het Bestuur maakt daar graag 
gebruik van. Tom Rigters is tot nieuwe 
penningmeester benoemd als opvolger 
van Bob Davis, die zich in zijn komende 
en laatste bestuursjaar bezig zal houden 
met de inwerking van Tom en aandacht 
zal geven aan de opzet van commissies 
die zich binnen de vereniging gaan bezig 
houden met het niveau van het golfspel. 

Nu nieuwbouw en andere tijdrovende 
zaken voor het Bestuur afgerond zijn wil 
het weer verder werken aan een kader 
om het de leden mogelijk te maken hun 
spel op een hoger plan te brengen of ten 
minste te consolideren. Vanzelfsprekend 
speelt de golfschool in oprichting met 
de ons vertrouwde professionals daarbij 
een belangrijke rol.

Van het
bestuur

Van het
bestuur

Voor degenen die de ALV afgelopen 20 juni hebben gemist kun-
nen we meedelen dat na de Kascommissie en de accountant 
ook de leden de stukken van de jaarrekeningen 2010 hebben 
goedgekeurd. 

Goede buur
Indachtig de uitdrukking: “Beter 
een goede buur, dan een verre 
vriend”, hebben de Manager en de 
Voorzitter een bezoek gebracht 
aan de directie van Uzimet. 

In een open gesprek zijn allerlei zaken aan 
de orde gekomen zoals de stankoverlast, die 
zich nog af en toe voordoet en het reinigen 
van het stuk land naast Uzimet. Wij hebben 
kunnen zien dat met behulp van enorme 
installaties er alles aan wordt gedaan om 
overlast te voorkomen. Komt het wel eens 
voor, dan is dat het gevolg van iets dat mis 
is gegaan in het proces. Met betrekking tot 
het genoemde stuk land gaan wij als Bestuur 
weer contact op nemen met de Gemeente 
Rijswijk met de bedoeling dat wij het in ge-
bruik kunnen nemen. Leuke bijkomstigheid 
van dit gesprek is dat Uzimet bedrijfslid is 
geworden.

Initiatieven voor 
ledengroei
De NGF onderneemt veel initiatieven om het aantal 
leden van de golfclubs te laten groeien. Waar mogelijk 
willen wij geheel of gedeeltelijk aansluiten op deze 
initiatieven met de hulp van ondermeer de Jeugdcom-
missie. 

Als Bestuur proberen wij in bijvoorbeeld onder de Expats nieuwe leden 
te werven. Graag herinneren wij u er aan dat u als lid de beste ambas-
sadeur van onze club bent. Indien gewenst kunnen wij nieuwe leden een 
gespreide betaling aanbieden voor de aankoop van het aandeel en het 
entreegeld.

De aanmelding van nieuwe bedrijfsleden verloopt positief. Ten opzichte 
van eind vorig jaar kunnen wij ons verheugen op bijna twintig nieuwe 
bedrijfsleden. Ook heeft onze baan veel belangstelling van derden, waar 
wij voorzichtig de conclusie uit trekken dat de nieuwbouw, de uitbestede 
horeca, de aandacht voor de baan en andere activiteiten, vruchten be-
ginnen af te werpen.
Wij wensen u de komende maanden veel golfplezier toe, natuurlijk een 
hele prettige Golfweek en gaat u nog op vakantie: een goede vakantie!

Fred Hoogerbrug

Ons mooie nieuwe terras 
wordt volop gebruikt

Competitie

Grondverzakking

Strokeplay

Schreven we de vorige keer dat de lente voorzichtig op gang kwam, nu kunnen we 
vaststellen dat wij sinds die tijd een heel mooie warme periode hebben gehad die 
gepaard ging met grote droogte. Ons mooie nieuwe terras wordt volop gebruikt en 
wanneer wij naar de baan kijken dan kunnen we vaststellen dat de baan gelukkig 
niet onder de droogte heeft geleden, mede dank zij de goede zorgen van de green-
keepers.

De competitie is geëindigd met het suc-
cesvolle kampioenschap van Heren 8. 
Ons 1e Herenteam heeft op één punt na 
de kruisfinales gehaald en had dan ge-
streden voor het Nederlands Kampioen-
schap. Een geweldige prestatie en met 
recht een visitekaartje van onze club.

In de afwikkeling van de claim inzake 
de grondverzakking zit enige bewe-
ging. (Eind)rapporten van deskundigen 
worden nu bestudeerd en de verdere 
afhandeling, met name de hoogte van 
de claim, wordt nu door onze advocaat 
en die van de verzekeraars besproken. 
Zodra wij weten waar wij aan toe zijn 
kunnen we beginnen met de herstel-
werkzaamheden.

Deelnemers en toeschouwers van de 
Strokeplay kampioenschappen hebben 
kunnen genieten van mooi en spannend 
golfspel. Het kampioenschap bij de he-
ren werd gewonnen door Jesper van 
Dijk en bij de dames door Meike Lud-
wig. Meer over de kampioenschappen 
en de overige winnaars vindt u elders 
in dit blad. Alle winnaars worden nog-
maals gefeliciteerd.
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Handicart
commissie

Op maandag 13 juni, Tweede Pinksterdag, organiseerde de 
Wedstrijdcommissie de jaarlijkse Handicart clubwedstrijd, 
een greensome-stableford, met een shotgun om 13.00 uur. 

Het aantal deelnemers was groter dan 
vorig jaar: 84. De door de stichting Han-
dicart aangeboden logo-golfbal werd als 
‘collectors item’ in dank aanvaard.  

De wedstrijd werd gewonnen door het 
team Kevin Murtagh en Maurice Vietsch, 
met 45 stablefordpunten. Zij zullen 
onze club vertegenwoordigen op de re-
giofinale, maandag 28 september a.s. op 
GC Grevelingenhout. De runners-up wa-
ren Rinus Dimmendaal en Marleen van 
Hogezand, met 42 stablefordpunten. De 
derde prijs was voor Jaap Vermeer en 
Lutien Greven, met 41 stablefordpun-
ten. Onze hartelijke gelukwensen.

Heel veel dank gaat uit naar de wed-
strijdcommissieleden Jaap Vermeer, Pim 
van der Maas en Jan Heins voor de voor-
treffelijke organisatie.
Graag willen wij alle deelnemers bedan-
ken voor hun ruimhartige donatie ten 
behoeve van de Stichting Vrienden van 
Handicart. Na aftrek van de bedragen 
voor de prijzen bleef er € 820,- over; dit 
bedrag zal worden overgemaakt naar de 

Dank voor ruimhartige donatie!

Succesvolle Handicart 
clubwedstrijd

Stichting Vrienden van Handicart. De da-
mescommissie organiseert nog een eigen 
wedstrijd ten behoeve van de Stichting 
Vrienden van Handicart. De herencom-
missie en de seniorencommissie hebben 
deze inmiddels al georganiseerd. 

Onze club heeft 212 donateurs, 135 van 
hen maken regelmatig gebruik van een 
handicart. De Handicartcommissie zou 
het toejuichen als het aantal donateurs 
onder onze clubleden stijgt. Naast de 
computer in de gang van ons clubgebouw 
staat de folder “Keep golfers rolling”; 
hieraan is een antwoordkaart toege-
voegd waarmee u zich kunt aanmelden 
als donateur van de Stichting Vrienden 
van Handicart. Bij voorbaat hartelijk 
dank als u zich aanmeldt. De Stichting 
Handicart werd in 1986 opgericht. Circa 
15.000 mindervalide golfers kunnen blij-
ven golfen dankzij de 29.800 donateurs. 
Er staan momenteel 535 handicarts op 
108 golfclubs; op onze club staan er 7. 
Daarnaast beschikt onze club nog over 
5 clubcars. Met 38 (commerciële) banen 
zijn aparte afspraken gemaakt. 

Tenslotte nog een oproep aan de dona-
teurs: wilt u zo vriendelijk zijn om in 
uw administratie nog eens na te kijken 
of u de jaarlijkse donatie al heeft over-
gemaakt. Op het overzicht dat  ik van 
het secretariaat van Handicart kreeg 
staat nog een aantal 00,00 vermeldin-
gen. In plaats van u persoonlijk te bena-
deren leek het mij aardiger te volstaan 
met deze algemene oproep. 

Graag hopen wij u in 2012 op Tweede 
Pinksterdag weer in groten getale als 
deelnemers aan de Handicartclubwed-
strijd te mogen begroeten. 

Namens de Handicartcommissie, 
Liesbeth Polman, clubconsul Handicart 

Horeca
nieuws

Het golfseizoen is inmiddels alweer aar-
dig gevorderd. De golfweek komt alweer 
in zicht.
Mede met deze gezellige en drukke week 
in aantocht wil ik uw aandacht vragen 
voor het volgende.
Velen van u maken gebruik van de moge-
lijkheid horeca handelingen te voldoen 
via het tegoedsysteem voor leden van 
onze golfclub. Helaas moeten wij ook 
constateren dat er soms vergissingen 
worden gemaakt en er onterecht wordt 
afgeschreven van verkeerde saldi. Om 
deze misverstanden in de toekomst te 
voorkomen wil ik u vriendelijk verzoe-
ken om, indien u gebruik maakt van 
deze dienst,  uw NGF pas mee te nemen 
naar het restaurant en bij bestellingen 
deze te overhandigen aan de horeca me-
dewerker.

Deze zal dan het te betalen bedrag, 
met uw kaart, van uw saldo afhalen en 
u vervolgens een kassabon overhandigen 
waarop uw laatste saldo staat vermeld. 
Bewaar dit laatste bonnetje en vergelijk 
het met het saldo van uw voorlaatste 
bon. Mocht er onverhoopt een verschil 
zijn dan kan er snel en adequaat worden 
gereageerd.   
We vertrouwen erop dat u begrip heeft 
voor deze actie die primair in het belang 
is van uw gelden die ons ter beschikking 
zijn gesteld.
Tevens hebben wij in het clubhuis een 
nieuwe menukaart geïntroduceerd. De 
nieuwe kaart is samengesteld aan de 
hand van wensen die bij ons zijn geuit 
door diverse leden van de vereniging. U 
bent van harte welkom om te komen ge-
nieten van onze nieuwe gerechten!
Met vriendelijke groet, namens uw ho-
recateam,

Ruud Sprokkereef

Voorkom misverstanden,
neem bij bestellen
NGF pasje mee

Achter de schermen bij 
Autobedrijf Duindam Den Haag

‘We zijn er trots op dat we na 12,5 jaar de               
grootste Skoda dealer van Nederland zijn.’

In een zeer ruime showroom worden 
de laatste stoelen op hun juiste plek 
gezet. We zijn op bezoek bij Ron 
en Patrick Duindam van Autobedrijf 
Duindam Den Haag. Ineens zet Ron 
de stoelen neer. Vriendelijk en per-
soonlijk wordt een echtpaar voor mij 
gegroet. Zo te horen oude bekenden 
en hebben ze hier al vaker een auto 
aangeschaft.

Ron Duindam zit vanaf 1988 in de au-
tomobielindustrie. Eerst ronde hij de 
IVA in Driebergen af en ging daarna 
direct aan de slag bij Nissan De Wit. 
In 1996 trok Ron de stoute schoenen 

aan en begon voor zichzelf. Hij huurde 
een gedeelte van de ruimte in het Nis-
san pand. Onder strenge voorwaarden 
verkocht hij hier tweedehands auto’s. 
Toen al wel ANWB gekeurd. Op een dag 
kwam er een delegatie van PON langs. 
Zij zochten een dealer voor het merk 
Skoda voor Den Haag. Vanwege het 
betrouwbare karakter had de ANWB 
geadviseerd om contact te zoeken met 
Duindam. ‘Ik had toen nog een een-
manszaak. Onderhoud van de wagens 
besteedde ik uit bij De Wit. Op dat mo-

ment vroeg iedereen zich af: Skoda, 
is dat wel wat?’. Op uitnodiging zijn 
we toen met een hele delegatie naar 
de fabriek in Tsjechië gegaan. Indruk-
wekkend dekt de lading niet. Wat we 
daar zagen was gigantisch! We waren 
eigenlijk gelijk om en samen met mijn 
broer Patrick ben ik dit in 1998 gaan 
oppakken.’ 

Collega dealers waren nogal cynisch 
en werkelijk elke grap die je over Sko-
da kan maken heeft hij gehoord, maar 
die tijden veranderden snel! Nu 12,5 
jaar later is Autobedrijf Duindam Den 
Haag uitgebreid tot het hele pand en 

daarmee de grootste Skoda dealer van 
Nederland. Met recht een reden
om trots te zijn! Daarnaast heeft zijn 
vrouw Gaby haar baan in de tandheel-
kunde opgezegd om hem te onder-
steunen door de gehele administratie 
uit handen te nemen. Door deze stap 
van haar is het inmiddels een echt fa-
miliebedrijf geworden. 

Ron en Patrick hebben 15 man in 
dienst. 3 verkopers, 2 receptie- en ma-
gazijnmedewerkers, 2 man administra-
tie en niet te vergeten de medewerkers 
in de werkplaats. Ron begint te lachen: 
‘Wellicht een leuke anekdote om te 
vertellen. Op een gegeven moment 
moesten we een heel plan schrijven 
voor Skoda. Een organigram maakte 
hiervan deel uit. Hierop hadden we 
ook een klachtenmanager ingetekend. 
Dit hadden ze op het hoofdkantoor nog 
nooit eerder meegemaakt. Een voltallig 
team reisde af om ons persoonlijk te 
ontmoeten. Iedereen stelde zich netjes 
voor, maar er ontbrak iemand… waar 
de klachtenmanager was? Nou die lag 
toen ook al lekker in de hoek te sla-

pen!’ en hij wijst naar Lalique, de ge-
moedelijke Bordeauxdog. ‘Maar nooit 
klachten he!’, zegt hij lachend. 

Ron Duindam ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. In de meerja-
renbegroting verwacht Skoda te ver-
dubbelen tot 2017. En het is uitslui-
tend nieuw wat de klok slaat. 
Ron beseft dat nog niet iedereen toe 
is aan een Skoda…! Hij is zijn roots 
trouw gebleven en heeft inpandig nog 
steeds een occasioncenter met een 
ruim aanbod met name duitsgeoriën-
teerde merken. In de loop van de tijd 
is gekeken naar een maximaal ren-
dement per vierkante meter. Met de 
recente uitbreiding is er weer ruimte 
voor goede gebruikte wagens met een 
ingroeiprijs. 

In de loop der jaren heeft Autobedrijf 
Duindam Den Haag zich ruim ontwik-
keld. Zowel aan de voorkant als aan de 
achterkant. Te denken valt aan verze-
keringen en financieringen. Maar ook 
restylen (uitdeuken zonder spuiten), 
motortuning, airconditioning, etc. En 
alles officieel gecertificeerd. Sinds 5 
jaar is Duindam ook een officieel er-
kend leerbedrijf. De extra vierkante 
meters komem ook ten goede aan het 
bandenhotel. Voorheen werd dit buiten 
de deur geregeld, maar ook dit is nu 
inpandig geregeld. Scheelt weer een 
week voor de wintersport… Uniek is 
dat Duindam officieel ISO gecertifi-
ceerd is. Dit komt nauwelijks voor in 
deze bedrijfstak.

‘We zijn gepast trots op onze uit-
breiding en volledig heringerichte 
showroom. U bent dan ook van harte 
welkom om (weer) eens een kijkje te 
komen nemen!’.

Ron en Patrick Duindam
Slachthuislaan 22
2521 SB Den Haag
070 319 38 12
www.ronduindam.nl
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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

Verslagen
competitie 2011

Van de competitiecoördinator
Het succes van Heren 1 

Veel clubgenoten hebben weer genoten van 
de deelname aan de NGF-competitie als lid 
van één van onze RGC-competitieteams.   

Het over het algemeen uitste-
kende weer heeft zeker bijgedra-
gen aan veel golfplezier. En het 
fantastische succes van Heren 1 
heeft een positieve uitstraling op 
de hele vereniging: de mannen 
zagen kans om in de Hoofdklasse 
derde in hun poule te worden! 
Gefeliciteerd, nogmaals, met 
deze bijzondere prestatie!

Naast de twee jeugdteams die 
rondom de zomer nog actief zijn, 
hebben in totaal twintig teams in 
diverse categorieën meegedaan. 
Twee teams zijn helemaal nieuw 
samengesteld van start gegaan: 
Dames 2 op zondag en Heren 9 
(het “studententeam”), even-
eens op zondag. Dat maakte dat 
er op de competitiezondagen 

op de club altijd twee teams 
gastheer of – vrouw waren: de 
maximale bezetting die op zon-
dag mogelijk is. Van de meeste 
teams leest u hierna hun compe-
titieverslag.

Marlies Krul
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Stijgende lijn en hemels gezang Nabeschouwing Dames 2 dinsdag

Veel lol, suffe shirts en de revival 
van de bierworst

Dames 1 Dames 2 dinsdag

Dames 2 zondag

We zouden gaan pieken dit jaar…. dat hadden 
we althans aangekondigd in de liederen die we 
eind vorige competitie vol overgave ten gehore 
hebben gebracht. 

Helaas was er geen enkel team uit de vo-
rige competitie getuige van het nakomen 
van onze belofte: we werden ingedeeld 
bij uitsluitend teams uit Zeeland.
De enige uitzondering was Strijen, wat 
net niet in Zeeland ligt.

 Vol strijdlust vertrokken we om de strijd 
aan te gaan met, wat later bleek, een van 
de titelkandidaten: de Domburgsche. De 
weersvoorspellingen waren onheilspel-
lend, dus we waren op het ergste voor-
bereid…..geen drupje, dat was mooi. De 
10-8 nederlaag van die eerste wedstrijd 
kwam dus gedurende de competitie in 
een heel ander daglicht te staan: eerst 
was het ons record aan matchpunten (de 
8 hadden we in de gehele competitie nog 
nooit gehaald) en later was ook het wed-
strijdresultaat zo slecht nog niet.

De week daarop was Grevelingenhout 
aan de beurt. Weer mooi weer. Onder 
luid geblaat van de schapen rondom de 
baan schreven wij geschiedenis: het al-
lereerste WEDSTRIJDpunt was binnen. In 
spannende matches die vaak op de laat-
ste hole werden beslist hielden we goed 
stand tegen Reymerswaal: 9-9. 

De zaterdag erop verkenden Hanneke 
en Marlies de Domburgse en bepaalden 
zij later die avond in een hotelletje op 
10 minuten van de baan samen met een 
doodvermoeide Kat en Anita (die net door 
Karel in een wilde rit met Burger King op 
schoot vanuit Lochem waren gearriveerd) 
de strategie voor de volgende dag. Gre-
velingenhout was de tegenstander. Ver-
meldenswaardig was daar de prestatie 
van onze captain, die een hcp 10 onder 
haar duim hield. Er werd moedig gestre-
den in een poging onze prestatie van de 
week ervoor te evenaren. Helaas…..met 

Juli: Ik lig heerlijk op het strand van An-
tibes/Juan les Pins in Frankrijk en kijk 
uit over de blauwe Middellandse Zee en 
denk terug aan ons dinsdagteam en de 
wederom zo gezellig verlopen compe-
titie met hele leuke tegenstanders. We 
bezochten Broekpolder (beetje regen-
achtig), Zeegersloot (zonnig), Groendael 
(heel zonnig met bal na) en Rozenstein 
(nog zonniger) en de afsluitende wed-
strijd op Rijswijk (zonnig) met huldiging 
van de Kampioen Groendael met zelfge-
maakte liederen van de diverse teams. 
Complimenten die dag en avond voor 
onze Horeca, die ons allen op die lange 

“Kun je niet bij een team terecht, regel 
dan zelf een team,” kreeg Hetty Verboom 
te horen toen ze aangaf graag competi-
tie te willen spelen. Dat was niet tegen 
dovemansoren gezegd. Na een strakke 
bel & mail actie medio oktober 2010, de 
overstap van Jeanine vanuit de senioren, 
een kennismakingsavond en de aansluiting 
van Loes was het kersverse Dames 2 com-
pleet. 
Wie de taak van teamcaptain op zich zou 
nemen? Natúúrlijk degene met de laag-
ste handicap. Mirli zei nog ja ook. Geluk-
kig bood Dieck aan de financiën op zich 
te nemen en zou Jeanine, de enige met 

11-7 moesten we uiteindelijk in Grevelin-
genhout onze meerdere erkennen. Later 
bleek ook dit geen slecht resultaat: zij 
zijn kampioen geworden.

De week daarop waren wij gastvrouw: 
en weer mooi weer. Uitdaging vormde 
nog het logistieke proces toen de eerste 
flights van onze wedstrijd hole 10 nader-
den en de herencompetitie nog aan het 
starten was. Gelukkig werd alles in een 
goede sfeer opgelost, maar daar zit voor 
de NGF in samenspel met de ontvangende 
verenigingen nog wel een verbeterpunt-
je. Een geslaagde competitiedag werd 
Rijswijk-waardig afgesloten met een 
overheerlijk indisch buffet. Vermeldens-
waardig is de bijdrage die de catering 
aan ons gastvrouwschap heeft geleverd: 
Ruud en de zijnen…….veel dank, het was 
fantastisch.
We eindigden de competitie op Reymers-
waal, alwaar aan het einde van de dag 
zwaar weer werd voorspeld. Gelukkig 
bleef dat uit totdat alle teams binnen 

waren, dus wat het weer betreft heb-
ben we waanzinnig mazzel gehad de hele 
competitie. We waren vastbesloten om 
tegen Strijen toch nog een punt (of twee) 
te pakken om zodoende derde te worden. 
Helaas….de munitie was op en we leden 
onze grootste nederlaag: 12-6.

Duo Blond sloot ook dit jaar met hemels 
gezang (waar zelfs de Sound of Music in 
was verwerkt) de competitie af, nu met 
achtergrondkoor! 
Marlies, wederom was jij een fantasti-
sche captain van een fantastisch gezel-
lig team. Ook dat is reclame voor Rijs-
wijk….

We zijn dus laatste geworden, maar al 
met veel betere resultaten dan de afge-
lopen twee jaar. Stijgende lijn dus. En we 
gaan doortrainen. Volgend jaar verbete-
ren moet het streven zijn. Laten we een 
voorbeeld nemen aan onze heren!!

Anita Ockhorst namens Dames 1

dag verwende met o.a. een zeer smake-
lijke lunch en diner.

En ónze prestaties? Ach, wij hebben 
andere kwaliteiten zullen we maar zeg-
gen! 
Ons team-uitje daarna naar Henri-Cha-
pelle in België was een waardevolle, 
vrolijke en weer  zonnige afsluiting van 
het seizoen. 
Hélène, Barbara, Christiane, Hennie, 
Karin, Marianne, we waren een hecht 
team!

Rita Vermolen

competitie-ervaring, Mirli bijstaan in het 
algehele competitiegedoe. Want dat leek 
(toen nog) allemaal best ingewikkeld. 
Voeg daarbij de horrorverhalen over hek-
sige tegenstandsters met encyclopedische 
regelkennis en je snapt, naast enthousiast 
werden we ook een beetje bezorgd. 
We gaven ons dus op voor de online re-
gelquiz en de regelavond. Gingen serieus 
trainen. Speelden een oefenwedstrijdje 
tegen Dames 1. Volgden een draaiboek 
voor het gastvrouwschap en verdeelden 
de taken. Bestelden fantastische teampo-
lo’s, maar moesten het doen met de suffe, 
synthetische variant. Werden door Martijn 
Smit en Hetty Verboom gesponsord met 
ballen. En stelden onszelf gerust dat we in 
onze klasse niets te verliezen hadden, dus 
gewoon lekker konden gaan spelen.

Onze eerste competitie-ervaring op 3 
april, als gastvrouw, liep gesmeerd. Dat 
kon ook niet anders, met het geweldige 
weer, de zorgvuldige voorbereiding, fijne 
catering en complete teaminzet. En de 
andere teams in onze poule wilden niet 
achterblijven, want sindsdien was het 
elke competitiezondag genieten. Stralend 
weer, overal een welkome ontvangst, lek-

ker ballen én lekker eten. 
Met een paar sterke tegenstandsters in de 
poule was het prettig dat we onze eerste 
wedstrijd, op 10 april tegen Hooge Berg-
sche - het andere debuterende competi-
tieteam -, konden winnen met 12-6. Onze 
eer was in ieder geval gered. Tegen Zee-
gersloot speelden we bijna gelijk… helaas 
werd het toch 7-11. De twee resterende 
teams waren op papier veel sterker. Van 
Capelle, de uiteindelijke poulewinnaar, 
verloren we met 15-3 ondanks de hartige 
bierworstjes van Dieck, en tegen Kralin-
gen hielden we lang stand maar moesten 
uiteindelijk toch het hoofd buigen met 
8-10. Zodat we als voorlaatste ons eerste 
competitieseizoen afsloten. 

Natuurlijk, we waren liever hoger geëin-
digd. Maar we hebben gestreden voor wat 
we waard waren en zijn zeker niet van de 
baan geveegd. En, veel belangrijker: we 
vonden het enorm lollig. Dus volgend sei-
zoen doen we weer mee!

Saskia Brand, Marijke Dekker, Loes van 
Doorn, Jeanine Klopper, Miranda Riet-
veld, Mirli Smit, Hetty Verboom & Dieck 
Wesselingh
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Dames Senioren 3 kunt u vanaf nu 
herkennen aan die handige poets-
doekjes…
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Volgend seizoen 
stapje terug

Ode aan het busje

Dames senioren 1

Dames 2 senioren

De invulling van ons team: Helma Baars, 
Monique Cupido, Imelda Looman, Ineke 
Vincent, Bep van Essen, Elly Janmaat, 
Dymphie Sikkes en Sandra Karagantcheff 
(captain).
Allereerst moet ik het bestuur dan-
ken voor de trainingsfaciliteiten die wij 
mochten hebben. Ondanks de zeer goede 
teamtrainingen die wij van Nick Davis 
kregen, is het ons dit jaar helaas niet 
gelukt om ons te handhaven in de 2de 
klasse. Na jaren van promoveren moeten 

In ons team speelden dit jaar Greta, Cea, Ilonka, Doke, Mari-
anne en Lidwien. Thea had aangegeven reserve te willen zijn.
In een sterke poule, derde klasse, zijn we op een gedeeld eer-
ste plaats geëindigd samen met Noordwijk 2 en Anderstein 1. 
Hoge Kleij werd 3e en de Batouwe laatste. Dankzij meer wed-
strijdpunten werd Noordwijk kampioen en wij 2e.
Bijgaand de tekst van ons slotlied, van Cea’s pen, dat onze we-
derwaardigheden van dit seizoen mooi weergeeft.

Lidwien Vlek (captain)

wij het volgend seizoen een stapje terug 
doen. Afgelopen seizoen zaten wij in een 
extreem sterke poule, te weten: De Pan, 
Houtrak, De Amsterdamse en Broekpol-
der. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat 
wij tegen Broekpolder een puntje hebben 
laten liggen daar wij van De Pan hadden 
gewonnen (tevens poulewinnaar), en dan 
hadden wij wellicht kansen gehad om ons 
te handhaven (?).
Na de eerste wedstrijd (wij waren gast-
club) was het ons duidelijk dat wij op 

papier de minste kansen hadden. De 
andere teams hadden wel 3 tot 4 single 
hcp-speelsters. 
Al met al hebben wij veel geleerd tij-
dens onze zeer gezellige competitie en 
we zijn vol goede moed voor het seizoen 
2012 om weer terug te keren in de 2de 
klasse, waar wij zeker in thuishoren. En 
onze dank aan Frans van Eek en Maurice 
Korrubel die ons met ballen hebben ge-
sponsord! 
Sandra Karagantcheff

Busje

Wij reden altijd samen in de grote FEHDI-bus
Van de goede-doelen-stichting, de foundation-bus dus.
Toch was er eens een dame die aan an’dre doelen dacht:
Foundation is toch ondergoed of make-up voor de nacht?
De allereerste busreis bracht ons náár De Hoge Kleij
Dat ging niet zonder moeite, we kwamen slechts vlakbij
Een lekke band wij aan de kant waar blijft de AaEnWeeBee?
Gelukkig in het clubhuis leefden allen met ons mee

Refrein:
Busje is daar, busje staat klaar, stap er maar in, klim er maar in
Twee gaan er vóór, smalle twee vóór, drie achterin, breed 
achterin
Eén aan het stuur, busje zo stoer, busje vol slap…. geouwehoer!
Eventjes geduld nog en het busje komt zo.
De baan van De Batouwe was de tweede in de rij
De appel- en de peercourse stonden er bloemig bij
Het werd er reuze spannend: we speelden er gelijk
Je voelt je tegen Noordwijk dan de koning te rijk.
Toen reden we naar Anderstein, geen files, lekker vroeg !
Het clubhuis was nog dicht, dus oefentijd genoeg.
Er is erg veel water en jongens wat een klucht:
Dat bleef niet in de sloot maar spoot ook door de lucht….

Refrein.
Óp Noordwijk onze allerlaatste wedstrijd in de poule
Om zeker safe te zijn, was winnen hier ons doel
Het was de allerlaatste flight die uitsluitsel bracht:
We wonnen van De Hoge Kleij maar nipt met 10-8
Nu is de strijd gestreden, de kruitdamp is weg
De laatste in de poule is De Batouwe , wat een pech
De winnaar is De Noordwijkse, zij zijn de kampioen
We hopen dat op Zeegersloot zij ’t ook fantastisch doen!

Veilige 4e plaats voor 
Dames senioren 3

Dames senioren 3

Een competitie met twee hoogtepunten 
en een paar dieptepunten voor Dames 
Senioren 3 in de 4e klasse. Het team van 
captain Ingrid Pijnakker bleef ongewij-
zigd met  Janneke Hes, Cocky Hofstra, 
Inge Verlind, Els Harings, Katharina van 
Rijn en Jos Niemans.  Jennifer Leunissen 
verlaagde net op tijd haar handicap om 
een prima invalbeurt te maken in de laat-
ste wedstrijd op de Hooge Bergsche.  

Na een hoopgevende 3-3 ochtendronde 
tegen de sterke speelsters van Oude 
Maas, beleefden we ons eerste diepte-
punt  met  100% verlies in de singles. Dit 
Oude Maas is uiteindelijk overtuigend 
poulewinnaar geworden met 8 wedstrijd-
punten en zij gaan proberen na een jaar 
4e klasse weer terug te keren in de 3e 

klasse.  Helaas kon Inge Verlind na deze 
wedstrijd de rest van de competitie niet 
meer  meespelen vanwege een pijnlijke 
knieblessure. 
Heel blij waren wij met de 10-8 winst op 
de Hooge Bergsche. Verleden jaar nog 
een verloren wedstrijd en dit jaar onze 
enige winstpartij, dus een hele belang-
rijke overwinning. 

Het verschil van gemiddeld 6 slagen in 
speelsterkte in ons nadeel met de dames 
van Grevelingenhout bleek teveel.  Dat 
we tegen de veel lagere handicappers 
van Kleiburg nog 5 punten bijeen wisten 
te slaan was op zich een hoogtepunt maar 
we besloten deze oergezellige competitie 
toch met een wat teleurstellende, maar  
veilige, 4e plaats.  

Hoogste puntje was de ontvangst op onze 
eigen club. Natuurlijk veel bewonde-
rende woorden over het nieuwe clubhuis 
maar vooral de kwaliteit van de baan was 
onderwerp van gesprek. De wisselkleed-
kamer kwam nu heel goed van pas met 
twee poules tegelijkertijd als gastvrouw. 
Jammer dat door de huidige inrichting 
van de kleine ruimte het niet mogelijk 
bleek om in alle rust met de eigen poule 
te dineren.  Zo werd het een wat massale 
eetzaal waar de persoonlijke woorden 
die gesproken werden, enigszins verloren 
gingen. Voor de witte en zwarte brigade 
niets dan lof!

door Ingrid Pijnakker (captain)
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Met wat geluk in de 
3e klasse gebleven

Heren 3

Voor de competitie van 2011 was er 
behalve de toevoeging van een nieuwe 
speler, onze sponsor Roel Rietveld, en 
een nieuwe captain weinig verandering 
in Heren 3 ten opzichte van voorgaande 
jaren. Ook aan de voorbereiding was 
niets veranderd opdat we onze succes-
reeks van afgelopen jaren (1e, 1e met 
promotie en 2e) voort konden zetten. 
Het zou een “zware” competitie wor-
den omdat we gehoord hadden dat door 
toevoeging van een aantal goede spe-
lers Leeuwenbergh 2 erg sterk was ge-
worden. Dit bleek dan ook in de eerste 
wedstrijd waar we met 13 - 5 van Leeu-
wenbergh 2 verloren. Ook de tweede 
wedstrijd werd verloren, maar nu nog 
maar met 11-7. Gelukkig voor ons bete-
kende de versterking van Leeuwenbergh 
2 een verzwakking voor Zoetermeer 2 
en de derde wedstrijd werd dan ook 
met 17 - 1 gewonnen waarmee we onze 
plaats in de 3e klasse veilig stelden. De 

laatste wedstrijd werd met 9 - 9 ge-
lijkgespeeld en doordat ik mijn single 
op de laatste hole halfde  in plaats van 
won werd de competitie spannend. In 
de laatste wedstrijd moesten de num-
mers 1 en 2 tegen elkaar spelen, de 
winnaar werd poulewinnaar en mocht 
om de promotie spelen. In deze laat-
ste wedstrijd won De Batouwe 2 (on-
verwacht) van Leeuwenbergh 2 waar-
door zij om de promotie mochten gaan 
spelen en die ook wonnen met 11 - 7. 
Proficiat!
Eindconclusie: met wat geluk zijn we 
dit jaar in de 3e klasse gebleven maar 
het is duidelijk dat we voor volgend 
jaar een aantal nieuwe spelers moeten 
gaan “kopen “ als we op dit niveau mee 
willen doen om de 1e plaats. De onder-
handelingen zijn al in volle gang :-)

André Krouwer
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Kein geloel, golf spielen!
Heren 1

Na een overtuigend eerste 
seizoen in de hoofdklasse, 
mochten wij ons als heren 1 
eind maart weer gaan voorbe-
reiden op de 7 weken die de 
competitie van 2011 in beslag 
zou nemen. 

Met versterking in de vorm van Michiel Po-
vel, trokken we een week voor de aanvang 
van de competitie de clubs uit het vet om 
ons te meten met de andere teams tijdens 
de traditionele oefenwedstrijd voor de 
hoofdklasse, genaamd de Barometer . Met 
een redelijk resultaat konden we ons gaan 
opmaken voor de eerste “echte” wedstrijd 
van het seizoen die zou plaatsvinden op de 
schitterende Noordwijkse. 
Hoewel we onder redelijk kalme weers-
omstandigheden onze oefenronde hadden 
kunnen spelen, had Noordwijk storm en 
kou voor ons in petto tijdens de, op pa-
pier zeer zware wedstrijd tegen het team 
van de Graafschap. Hoewel de Rijswijkse 
jongens in geen enkele foursome of single 
op basis van handicap favoriet waren, gaf 
de 14-4 overwinning duidelijk aan dat lage 
handicaps geen garantie voor een overwin-
ning zijn. De volgende wedstrijd die op 
het programma stond was die tegen lands-
kampioen Noordwijk. Dit team was niet 
vreemd met het spelen van de landelijke 
kruisfinales op het hoogste niveau, maar 
met de overwinning van de voorgaande 
week in onze achterzak, stapten we vol 
vertrouwen de eerste tee op om te laten 
zien wat we waard waren. Het lukte ons om 
Noordwijk voor het eerst in 4 jaar op een 
achterstand te zetten bij de lunch, wat in 
de ogen van Noordwijkse coach behoorlijk 
zorgwekkend was. Dit resulteerde in een 
donderspeech tijdens de lunch die gelaten 
werd aangehoord door de Noordwijkse he-
ren. Ondanks deze Louis van Gaal waardige 
preek, kon Noordwijk de achterstand niet 
meer ombuigen en lieten wij gastheer de 
Eindhovense en een treurend Noordwijk 
achter ons met een 12-6 overwinning. 
Na twee weken van loodzware tegenstan-
ders, mochten we de volgende week aan-
treden tegen één van de op papier zwak-
kere teams uit de poule, in de vorm van het 
team van Almeerderhout. Voor het eerst in 

onze nog maar jonge hoofdklasse-carriere, 
werden we als favoriet bestempeld op de 
NGF site. Het werd duidelijk dat we niet 
gewend waren aan deze favorietenrol en 
we zaten dan  ook enigszins beteuterd aan 
de lunch met 3-3 tussenstand die voelde 
als een achterstand. De Almeerderhoutse 
vechtlust zorgde ervoor dat we echt het 
onderste uit de kan moesten halen om een 
overwinning veilig te stellen. Op zo’n mo-
ment is het prettig om te weten dat er nog 
een team van begeleiders en supporters 
om ons heen te vinden is, waardoor we de 
middag in gingen met een mentaliteit waar 
Ernst Happel trots op zou zijn: “Kein ge-
loel, golf spielen!” In de middag lieten we 
duidelijk zien dat wedstrijden niet gewon-
nen worden op de eerste holes, maar dat 
juist de speler met de langste adem uit-
eindelijk de felicitaties in ontvangst mag 
nemen. Enkele partijen werden op mira-
culeuze wijze van een flinke achterstand 
omgetoverd naar een mooie overwinning 
op de 18e green. Misschien niet tevreden 
over ons spel, maar duidelijk wel tevreden 
over de 13-5 overwinning keerden we terug 
naar de Rijswijkse. 

Voor de volgende wedstrijd werd ons gead-
viseerd om paspoorten mee te nemen aan-
gezien we aan de andere kant van het land 
werden verwacht op de Lochemse golfclub 
de Graafschap. Een wereldreis later wer-
den we vrijdagavond verwelkomd door va-

der Povel in de familieboerderij waar we in 
de watten werden gelegd met een heerlijk 
diner. De wedstrijd tegen de Eindhovense 
beloofde een spannende pot te worden 
waar misschien al een half ticket naar de 
kruisfinales op het spel stond. Ondanks het 
brandende vuur in de ogen van de Rijs-
wijkse mannen, kregen we het niet voor 
elkaar om de uitslag in ons voordeel op het 
scorebord te doen verschijnen. Hoewel de 
12-6 nederlaag een flinke tegenvaller was, 
konden diverse supporters, met behulp 
van een sterk staaltje hogere wiskunde 
ons meedelen dat de kruisfinales zeker 
nog tot de mogelijkheden behoorden. De 
week erna konden we even rusten en als 
gastheer toekijken hoe de overige teams 
het vuur aan elkaars schenen legden. De 
uitslagen tijdens ons gastheerschap waren 
niet geheel ongunstig wat de moraal weer 
deed opleven. 

De tegenstander van de volgende wed-
strijd, Prise d’Eau, had tot dan toe alle 
wedstrijden met groot gemak gewonnen, 
maar wij waren vastbesloten om het de 
Tilburgse mannen zeker niet makkelijk te 
gaan maken. Op de dogleg-rijke baan van 
Zeewolde werd moedig gestreden en de 
meeste partijen waren mooie gevechten 
om te zien. Ik was in de bevoorrechte po-
sitie om dit alles te kunnen aanschouwen, 
aangezien mijn tegenstander had beslo-
ten om op vakkundige manier gehakt van 

mij te maken, waardoor ik op de 11de al 
handen mocht schudden. Als je dan zelf zo 
hard klop hebt gekregen, is het mooi om 
te zien dat je teamgenoten zich nog har-
der in hun tegenstander vastbijten. Dit 
leidde ertoe dat de schrik licht toesloeg bij 
de mannen van Prise d’Eau, maar helaas 
moesten we aan het einde van de dag toch 
onze meerdere erkennen en onze tweede 
nederlaag (10-8) was een feit. Nog steeds 
waren kruisfinales niet geheel ondenkbaar, 
maar helaas hadden we het nu niet meer in 
eigen hand en waren we afhankelijk van de 
uitslag die de wedstrijd tussen Eindhoven 
en Noordwijk zou brengen op de laatste re-
guliere competitiedag. 

Wederom waren we welkom in de Flevo-
polder, dit maal op de interessante baan 
van Almeerderhout, waar ons taak duide-
lijk was: Zeewolde slachten! Zelfs als wij 
18-0 zouden winnen, moest Noordwijk als-
nog van Eindhoven winnen om onze plek in 
de kruisfinales veilig te stellen wat leidde 
tot duistere omkooppraktijken die tot op 
de dag van vandaag nog niet aan het licht 
zijn gekomen. Waar de captain van Eindho-
ven de Noordwijkse jongens volledige out-
fits inclusief golfschoenen kon aanbieden, 
besloten wij de Noordwijkers een avond 
stappen op onze kosten in het vooruitzicht 
te stellen bij een voor ons gunstige uitslag. 
Gelukkig hadden de heren meer oren naar 
ons aanbod en ging Noordwijk bij de lunch 
samen met ons aan de leiding met 4-2. ‘s 
Middags werd er zowel door Noordwijk en 
Rijswijk hard gestreden voor onze kruisfina-
le-plek, maar onze 14-4 overwinning bleek 
niet voldoende te zijn aangezien Noordwijk 
met 12-6 had gewonnen. Dit plaatste ons 
met een minimale achterstand van 2 wed-
strijdpunten, oftewel 1 single of foursome, 
op de derde plek in de poule en de compe-
titie was voor ons helaas voorbij.  Ondanks 
dit teleurstellende slot van de competitie, 
denk ik dat we met een tevreden en trots 
gevoel kunnen terugkijken op een succes-
volle 7 weken van golf op het hoogste ni-
veau, waarin we hebben bewezen dat we 
in de Hoofklasse thuishoren. 
Ik kan vol overtuiging melden dat we vol-
gend jaar zeker weer gaan proberen om in 
de top van de Hoofdklasse mee te draaien. 
Ik wil graag ons volledige team van bege-
leiders en alle fans en supporters van harte 
bedanken voor hun steun en ik hoop dat we 
jullie volgend jaar weer terugzien!

Jesper van Dijk 
Captain Heren 1
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RIVA 1920 
Massief houten meubels met FSC-merk

Riva 1920 is Italiaans. En dat zie je aan de 
modellen. Riva maakt schitterend ontworpen, 
massief houten meubels. Riva gebruikt enkel 
hout uit duurzaam onderhouden 
bosgebieden met het FSC-keurmerk.bosgebieden met het FSC keurmerk.

De meubels worden enkel op bestelling 
gemaakt. Het is dus belangrijk dat uw keuze 
goed bij in uw inrichting past. Alleen zo krijgt u 
een huiskamer waar u zich thuis voelteen huiskamer waar u zich thuis voelt.

estland  5‐7‐9  | hoek  buitenwatersloot  | delft  | 015  262  8790  | www.totaalwonen.nl

 

 

Haagweg 175
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2280 CB  Rijswijk
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fax: (070) 4138456
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2630 AB  Nootdorp
telefoon: (015) 3102010

fax: (015) 3100404

www.caminadanotarissen.nl

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

MEER EN DUIN 29,  LISSE
0252 - 435050 www.z-tiles.nl

Wand- & Vloertegels - Mozaiek - Natuursteen

Verslagen
competitie 2011

Steady vriendenteam handhaaft zich

Spirit onaangetast

Heren 4

Heren 6

Het al jaren heel steady opererende 
vrienden-team, wat meestal elk jaar 
meestrijdt voor promotie, heeft dit 
jaar net even minder gepresteerd dan 
gebruikelijk. Veel wedstrijden kantel-
den net de verkeerde kant op, waar 

Vol goede moed zijn wij dit jaar begon-
nen aan de competitie, dit maal voor het 
eerst in de 5e klasse. Na de gebruikelijke 
voorbereidingen in de winter, met oefen-
rondjes tegen andere RGC teams moes-
ten we in april aantreden voor de eerste 
ronde op de Hooge Bergsche. Hier werd 
meteen duidelijk dat het een zwaar sei-
zoen ging worden. De meeste teams wa-
ren op handicap niveau sterker dan wij, 
dus er lag een behoorlijke uitdaging op 
ons te wachten. Heren 6 kon gedurende 
de competitie niet de goede vorm te 
pakken krijgen, met hier en daar wel een 
paar mooie individuele matches. Echter 
heeft dit niet de team spirit aangetast en 
gingen we elke week weer vol vertrou-
wen onze wedstrijden spelen. Uiteinde-
lijk hebben we ongeacht het resultaat 
toch een gezellig en leerzaam seizoen 
achter de rug. Helaas konden we niet 
voorkomen dat we terug moeten naar de 
6e klasse volgend jaar. 

Maurice Korrubel

in het voorgaande jaren het geluk wel 
kon worden afgedwongen. Een aantal 
van ons slaat een lange bal. Als gevolg 
van de droogte in het voorjaar hebben 
wij geen gebruik kunnen maken van dit 
voordeel. Doordat de banen uitgedroogd 

waren was het voor elke speler mogelijk 
om lange afstanden te slaan.
Het was dit jaar een leuke competitie 
met goede tegenstanders. Zelfs in de 
klasse waarin wij  spelen heeft elke 
team een aantal single spelers. Het ver-
schil was klein maar wij hebben ons kun-
nen handhaven.
Het komende seizoen hebben we afge-
sproken het geluk weer te gaan afdwin-
gen en een klasse op te schuiven (naar 
boven!) Om ons doel te bereiken zullen 
wij ons volgend seizoen voorbereiden in 
Spanje.
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Van links naar rechts: Joop de Jong  
Frans Erik Terpstra-Arthur Hausani-
Jan Degenaar-Vincent Zuiderwijk-
Jaap Vermeer. Afwezig: Erik Wiener.
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Verslagen
competitie 2011

Gehandhaafd: 
een prachtige 
prestatie

Heren 7

Daar een aantal spelers van het “oude” 
Heren 7 te kennen had gegeven in het 
nieuwe seizoen niet meer beschikbaar 
te zijn, kwam op initiatief van Maurice 
Brouwers op zondag 16 januari 2011 het 
“nieuwe” Heren 7 voor het eerst bij el-
kaar. Er waren drie debutanten, te weten 
Michel ter Borg, Juud Holla en Jan Heins. 
Later werd het team nog versterkt door 
de eveneens in competitieverband debu-
terende Frans Verhoeven.
Samen met de oude rotten, de eerder 
genoemde Maurice, Marijn van Manen, 
Alex Jackson, Kevin Murtagh en Maurice 
Vietsch werd het nieuwe Heren 7 ge-
vormd.
Kortom, een aardig onervaren team, dat 
tijdens de wedstrijden heel goed werd 
gecoacht door de oude rotten. Vooral 
Alex  en Marijn hebben zich hierin onder-
scheiden, waarvoor dank.

Vanwege die onervarenheid en de op pa-
pier zeker sterk lijkende tegenstanders 
zou het al een prestatie zijn als het team 
zich zou handhaven in de Reserve 5e klas-
se. We waren ingedeeld met: De Hooge 
Bergsche 3, De Merwelanden 4, Capelle 
a/d IJssel 5 en Amelisweerd 7.
Vol goede verwachtingen en met een 
positieve instelling werd de eerste wed-
strijd op de Capelse gespeeld tegen Ame-
lisweerd 7. Met 16 – 0 werden we afge-
droogd. Wat een teleurstelling. Maar Alex 
zei: “Jongens, het lijkt een grote neder-
laag maar uiteindelijk zijn het slechts 
twee wedstrijdpuntjes.” En zo is het 
eigenlijk ook, al deed het wel eventjes 
heel erg veel pijn. 
De tweede competieronde waren we 
gastheer. Mede door de hulp van de cad-
diemaster Peter en het personeel van de 
Horeca werd die dag een groot succes. 
Wat erg opviel en ik wil dat beslist even 
noemen, waren de vele positieve reac-
ties op ons clubhuis en op de baan. Dat is 

toch wel leuk om te horen.
Tegen de Hooge Bergsche, die notabene 
van Amelisweerd had gewonnen, pakten 
we de eerste punten. Met een beetje 
meer mazzel hadden we die wedstrijd 
zelfs nog kunnen winnen. Dat gaf ons 
team veel spirit en de volgende tegen-
stander, Capelle, heeft dat ondervonden. 
Op de altijd lastige baan van de Hooge 
Bergsche werden de Capelse vrienden 
met 12–6 verslagen. Vriend en vijand in 
verbazing achterlatend. Maar wij waren 
die dag super. En wat speecht dat dan 
lekker zeg.
Tegen Merwelanden werd nipt met 10-8 

verloren. Door onze overwinning op Ca-
pelle en daar Capelle verder ook geen 
enkele overwinning pakte, degradeerden 
zij. De Hooge Bergsche werd ongeslagen 
en dus de zeer terechte kampioen. En wij 
van Heren 7 hebben ons gehandhaafd en 
ik vind dat een prachtige prestatie.

Als captain ben ik vreselijk trots op de 
mannen van Heren- 7 en ik dank hen voor 
hun inzet, voor hun spel, voor hun en-
thousiasme en voor de gezelligheid.

Jan Heins

Verslagen
competitie 2011

Ons devies: handhaven

De geest ging uit de fles

“De mentaliteit van ons team was super”

Heren Senioren 1

Heren Senioren 2

Heren senioren 4 dubbel 9 Net als vorig jaar was ons devies: hand-
haven. Dat is gelukt, ondanks de veelal 
lagere handicaps van onze tegenstan-
ders. Ik zou nu kunnen stoppen, maar zo 
eenvoudig komt u niet van mij af. Na-
tuurlijk hebben we genoten van prachtig 
weer en mooie banen, helemaal voor je-
zelf (waarbij ook wel eens gedacht mag 
worden aan de leden die geen competi-
tie spelen)! Er vonden een paar botsin-
gen op de baan plaats, die voorkomen 
hadden kunnen worden als men zich wat 
soepeler had opgesteld. Ondanks dat we 
3e klasse spelen is het geen PGA toer-
nooi!

Voor het eerst werd er door een club ge-
opperd om voor de 19e hole met bonnen 
te gaan werken. Gelukkig waren de an-
dere drie clubs daar niet voor, en bleef 
het ook na de wedstrijden heel gezellig. 
Een groot aantal spelers nam deel aan 
de diners en alle captains hadden een 
goede, maar ook leuke speech.

Ook dit jaar hadden wij weer acht top-
fitte spelers ter beschikking, die allemaal 
optimaal voorbereid en gemotiveerd wa-
ren om in de editie 2011 hoge ogen te 
gaan scoren in de poule. Wel met een 
wisseling in het team: door ziekte moest 
John Smith helaas afhaken (beterschap 
gewenst John en wellicht kun jij er vol-
gend jaar weer bij zijn); als vervanger 
hebben wij de nieuwe voorzitter van de 
herencommissie kunnen aantrekken, Alex 
de Vet.
De eerste wedstrijd werd gespeeld op 
Purmerend tegen het team van de Haar-
lemmermeersche 3. Na de ochtendses-
sie was de teleurstelling direct groot, de 
achterstand was al 0-6, maar in de mid-
dagsessie werden de singles wel met 8-4 
gewonnen. Hierdoor leden wij een mini-
male nederlaag van 8-10 en als die laat-
ste ochtendpartij nou eens de voorsprong 
van 2 up, met nog drie holes te gaan, had 
kunnen vasthouden…! 
In de andere wedstrijd won de Heems-
kerkse van De Hooge Bergsche met 12 
tegen 6. De tweede wedstrijddag op de 
Heemskerkse moesten wij aantreden te-

Met gepaste trots hebben wij de gasten 
op ons complex ontvangen. Het mooi-
ste clubhuis van de poule, een prima 
onderhouden mooie baan en een goede 
organisatie, die de nodige bewondering 
afdwong.

Franklin Oliemans
Captain senioren 1

gen De Hooge Bergsche 2, waarbij wij de 
ochtendsessie beter startten dan de week 
daarvoor, resulterend in een 4-2 voor-
sprong. Maar in de middagsessie moesten 
wij toch, zij het met minimaal verschil, 
het onderspit delven. Uitslag 5-7, waar-
door de einduitslag 9-9 werd. Maar toch, 
het eerste wedstrijdpunt was binnen. In 
de andere wedstrijd won Purmerend met 
minimaal verschil van de Haarlemmer-
meersche, 10-8, waarmee werd aange-
toond dat de krachtsverschillen in deze 
poule minimaal waren.
Op de derde wedstrijddag moesten wij 
op de Haarlemmermeersche aantreden 
tegen de Heemskerkse 3 en toen was 
de geest echt uit de fles. Ochtendsessie 
winst van 6-0 en in de singles werd ’s mid-
dags gewonnen met 9-3. Einduitslag 15-
3!!! En doordat Purmerend gelijk speelde 
tegen De Hooge Bersche, 9-9, gloorde er 
toch weer hoop op een uiteindelijk hoge 
notering in de poule.
De vierde wedstrijddag waren wij gast-
heren en speelden de Haarlemmermeer-
sche tegen De Hooge Bergsche gelijk, 
9-9. En werd de Heemkerkse verpletterd 

door Purmerend 5-13. Dit leidde tot de 
unieke situatie dat Purmerend weliswaar 
2 wedstrijdpunten meer had dan wij, 5 
tegen 3, maar dat het saldo partijpunten 
exact gelijk was, namelijk 32-22. En….de 
laatste wedstrijd zou gaan tussen Purme-
rend en de Rijswijkse, dus was het doel: 
winnen met minimaal verschil, voldoende 
voor de eerste plaats in de poule.
De laatste wedstrijd werd gespeeld op 
De Hooge Bergsche en na de ochtendses-
sie was er nog geen vuiltje aan de lucht, 
stand 3-3, en alle kansen in de singles 
om de minimaal noodzakelijke 7 pun-
ten te scoren om kampioen te worden. 
Maar….hoe anders liep het. Waren zij 
nou zo goed of waren wij niet erg in vorm 
die middag..? Om kort te gaan, de mid-
dagsessie ging verloren met 1-11 en wij 
moesten onze meerderen erkennen in 
Purmerend 2, die op deze wijze kampi-
oen werden in de poule en promoveren 
naar de 4e klasse. Door de uitslag van de 
andere wedstrijd Heemskerkse tegen de 
Haarlemmermeersche 6-12, is de Heems-
kerkse als laatste geëindigd en degra-
deert naar de 6e klasse.
Volgend jaar gaan wij er weer voor, het 
moet toch een keer lukken om eerste in 
de poule te worden met dit team.

Namens Heren senioren 2, Jan Samwel

Alle dagen waren de weergoden ons goed 
gezind. Ook al kunnen wij niet promove-
ren of degraderen, iedereen was erg ge-
motiveerd om te winnen. 
De gezelligheid tijdens en kameraad-
schap na de wedstrijden was altijd hart-
verwarmend.
Als gastheren deed het ons deugd, dat 
de gasten vol lof waren over ons nieuwe 
clubhuis, de baan, horeca en de ont-
vangst. Onze gasten van Albatross,
Broekpolder, Comstrijen en Landgoed 
Nieuwkerk deden daar beslist niet voor 
onder. 
Met een gedeeltelijk vernieuwd team 
zijn we dit jaar aan de competitie begon-
nen. Na 2 nederlagen tegen Broekpolder 
en Comstrijen merkte Paul, de captain 
van Broekpolder tijdens het diner op, dat 
hij de mogelijke uitslag alvast  kon voor-

spellen, wat terecht de opmerking aan 
Frits van Duijn ontlokte, dat je dat beter 
niet kunt doen met nog 2 wedstrijden te 
gaan, want dan motiveer je je tegenstan-
der. We wonnen de 2 wedstrijden royaal, 
waardoor we als tweede eindigden. 
De mentaliteit van ons team was super.
Dank aan onze invallers, captain Jan van 

den Ende en Wim van der Valk, en niet 
te vergeten onze sponsor en teamlid Ed 
Klaarhamer die ons voorzag van een 
mooi tenue.

Martin-Jan van Dorp namens 
Heren senioren 4
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Verslag dames april, mei, juni 2011

12 April Bekerwedstrijd no. 1 Stableford,   30 deelnemers
1. Diana Looms  42 punten
2. Ria Vriesen   41 punten
3. Ria v.d. Linden  40 punten

19 April Vossenjacht no.1 Fourball  Betterball 100% tegen Par, 54 deelnemers
1. Jennefer Leunissen, Ineke v.d. Maas +2
2. Ria Vriesen, Wil Onstwedder +2
3. Ank Vogels, Jose v.d. Horst +1

26 April Oranjebalwedstrijd Stablefort
1. Janeke Hes, Henriette Hens, Marleen Warntjes 44 punten
2. Hanneke Janssen, Joke v. Duyn, Ineke v.d. Maas 42 punten
3. Jos Niemans, Ria van Seggelen, Thea Dekker 36 punten
 Individueel, Loes v. Doorn 42 punten

In mei was iedereen weer terug van de competitie, wel of niet tevreden met de door hun behaalde 
resultaten. Nu kon echt iedereen, behalve de eerste vakantiegangers zich op het wedstrijdpro-
gramma storten.

3 Mei instuif Matchplay, 32 deelnemers
Elk team kreeg een balletje mee de baan in en dit mocht aan de winnaar van het team zelf uitrei-
ken. In het clubhuis weren de dames met gelijke stand nog van een balletje voorzien, omdat de 
strijd na 18 holes stopte.

10 Mei Lepeltjswedstrijd no. 2 Strokeplay
1. Jos Niemans  63 netto
2. Marianne Nieuwland  66 netto
3. Dymphie Sikkens / Ria v.seggelen 67 netto

17 Mei Uitwisseling met Ockenburgh 20 deelnemers
In verband met het succes van vorig jaar is de uitwisselingswedstrijd met de dames van Ockenburgh 
een terugkerend onderdeel geworden op de wedstrijdkalender.

Dit jaar begon de wedstrijd op Ockenburgh. Even dachten we dat het een natte wedstrijd zou 
worden, maar de prijsuitreiking kon in de zon op het terras plaats vinden.
Dit jaar was er ook een echte wisselprijs. Deze staat nu nog in het clubhuis van Ockenburgh, want 
zij wonnen de overall prijs. In augustus komen de dames bij ons spelen en dan hopen wij de prijs 
bij ons in de kleedkamer te mogen zetten bij de andere prijzen.

24 Mei Bekerwdstrijd no.2  Stableford
1. Anneke van Besouw  44 punten
2. Marika van Heel  41 punten
3. Nellie Broekman  39 punten

LD 0 t/m 24.9 Monique Cupido
LD 25 t/m 36 Cocky v.d. Valk
Neary hole 12 Ingrid Pijnakker
Neary hole   9 Anneke v. Besouw

31 Mei Regenboogwedstrijd, Strokeplay
De dagen voor de wedstrijd was er al diep na gedacht en hadden vele al aantekeningen gemaakt 
welke kleuren en op welke hole’s gekozen moesten worden. Anderen bepaalden ter plekke welke 

29 Maart Lepeltjeswedstrijd no.1 Strokeplay,   42 deelnemers
1. Hanneke Janssen  67 netto
2. Marleen Billekens  68 netto
3. Liesbeth Hardon  69 netto

5 April Texas scramble Driebal Strokeplay,   34 wedstrijddeelnemers
1. Monique Cupido, Liesbeth Polman, An Robers 55 netto
2. Bep v. Essen, Tineke Lips, Ria de Bruin 56 netto
3. Sandra Karagantcheff, Tineke v.d. Hoek, Anneke v. Besouw 58 netto

Uitslagen wedstrijden dames commissie
In april ging 
na het winter 
seizoen de 
wedstrijdka-
lender van de 
dames weer 
van start. 

Deloitte Dutch Ladies Open: 
een lust voor het oog

Door de organisatie was aan de omlig-
gende golfbanen gevraagd medewerking 
te willen verlenen door één of meer 
holes te bewaken. Daar het vorig jaar 
erg gezellig was hadden we geen moeite 
om het benodigde aantal personen bij 
elkaar te krijgen. Wij, de dames van 
RGC, kregen hole 15 toegewezen. 

Na een kick off op 31 mei waar we de 
laatste instructies ontvingen, gingen we 
3 juni met 8 enthousiaste vrijwilligsters 
in de vroege morgen op pad naar Broek-
polder, onder de rook van Vlaardingen. 
We werden als vorstinnen ontvangen. 
In buggies naar het Promodorp ver-
voerd en daar stond een onvermoeibare 
crew klaar van enthousiaste mensen die 
ons natje en droogje verzorgden. Fan-
tastisch, aan niets was gebrek. Na het 
klaarmaken van ons lunchpakket togen 
we naar “onze” hole, waar we de taken 
verdeelden. Gedurende de dag werden 

we ook zeker niet vergeten. Aan water 
en bananen geen gebrek. Ook werkte 
het weer mee, in de ochtend nog aan 
de frisse kant met veel wind, maar iets 
later uitstekend uit te houden met een 
verkoelend plekje onder de vele bomen 
rond de hole.

De Pro’s zien spelen was een lust voor 
het oog, beslissingen nemend om in 
twee naar de green te gaan of toch maar 
een slagje meer. Het putten viel de da-
mes ook niet altijd mee: een 2 of 3 putt 

was heel gewoon, maar viel eigenlijk 
wel tegen. De belangstelling voor de Ne-
derlandse deelneemsters was groot, wat 
de overige dames best tekort deed. Op 
de laatste dag viel er een Hole in One. 
De dame in kwestie kon haar ogen niet 
geloven en sprong een gat in de lucht 
van blijdschap.

Na nog wat nagepraat te hebben met de 
andere enthousiaste spotters en mars-
hals togen we zeer voldaan en tevreden 
huiswaarts. 

Op de baan van Broekpolder 
werd dit jaar weer van 3 t/m 
5 juni het Dutch Ladies Open 
gespeeld.

Dames
commisie

>
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7 juni Vriendinnendag 
Dit jaar stond Vriendinnendag in het teken van Spanje, Het was een vrolijk 
gezicht iedereen in de kleuren van de Spaanse vlag door de baan te zien 
lopen. Zelfs het diner was in Spaanse sfeer en heerlijk. Ook de muziek was 
Spaans, maar dat zal niet door iedereen gehoord zijn tijdens het eten, omdat 
er ook bijna Spaans lekker luid en gezellig aan tafel gekakeld werd.

www.rabobank.nl/denhaag

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen bereik je meer dan alleen.

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

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

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

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

werken. Dat is het idee.

Bel of mail met
 Kim de Ruiter voor 

een mooie aanbieding!
06 472 89 854

kim.greenvliet@gmail.com 

kleur zij kozen. We zijn niet nagegaan of er bij het winnen van de wedstrijd verschil zit met welke 
strategie je de baan in gaat.
1. Hannie Benjert  69 netto
2. Bep v. Essen  72 netto
3. Cocky Hofstra  72 netto

Juni was een maand met veel afwisseling in het weer zodat er zelfs een wedstrijd uitviel in verband 
met drijgend onweer

3 / 4 / 5  juni Ladies Open te Broekpolder
Zie hiervoor het verslag elders in dit blad

Prijsvraag

De damescommissie is onlangs een paar dagen met elkaar 
wezen golfen. Op 1 van de banen waar we gespeeld hebben, 
zagen we een hele mooie toiletbril, zie de foto
Wie heeft ook op deze baan gespeeld en herkent de Bril c.q. 
het Toilet?
Om het iets eenvoudiger te maken: de golfbaan ligt in Eu-
ropa. Graag de naam van de golfbaan door geven aan de da-
mescommissie, voor 15 september as. Er ligt een attentie te 
wachten voor diegene die het het eerst weet.

De dames commissie

Met vriendin van buiten
1. Tineke Lips en Rosine Smits 46 punten
2. Marja van Ede en Annie Eigenraam 46 punten
3. cocky v.d. Valk en Wilma Gerritsen 45 punten
4. Elly Janmaat en Gerdy Hoogendoorn 44 punten
5. Jeanine Klopper en Elly Bronmeijer 44 punten

Met RGC vriendin
1. Imelda Looman en Nia Aleman 45 punten
LD 0 – 36 Tetske de Keizer, vriendin
LD 0 – 36 Elly Janmaat
Neary  0 – 36 Annelies Sinneger, vriendin
Neary  0 – 36 Tineke v.d. Hoek

28 juni Midzomertrofee en ’t Swaentje Strokeplay en Stableford.
Dit blijkt toch altijd weer een moeilijke wedstrijd te zijn. 
Niet zozeer om te spelen, maar wel of om de eindscore te bepalen of om je aan te 
melden.
Daarom werkte het weer mee. Een dreigend onweer deed de commissie besluiten 
de wedstrijd niet door te laten gaan. Hebben we in augustus een herkansing om uit 
te zoeken op basis van je handicap met werke wedstrijd je meespeelt. De lunch was 
heerlijk want velen waren gebleven of zelfs teruggekomen.

Fultonstraat 8,  2691 HA ‘s-Gravenzande
Tel. (0174) 412361    Fax (0174) 419160
info@timmers-bv.eu   www.timmers-bv.eu

Al meer dan 55 jaar 
bouwen aan kwaliteit.

De bouwer van het nieuwe clubhuis!
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Golfdriedaagse 2011: 
feest van verbroedering

Lichte paniek om de Vlietstroomtrofee

Heren
commissie

Dinsdag 14 juni een stralend zonnetje 
zoals we van dit voorjaar gewend zijn, 
woensdag dreigende regendruppels die 
beperkt bleven tot het eerste half uur, 
maar donderdagmorgen een stortregen 
die de reis naar de golfbaan niet tot een  
genoegen maakte. Aantal deelnemers de 
eerste dag 71, de tweede dag 82 en het 
aantal inschrijvingen voor de donderdag 
was eerst nog 80. maar liep terug tot 43. 
Waar een weersvoorspelling al niet toe 
kan leiden.  
Stonden de greens rond de starttijd van 
08.30 nog blank, om negen uur gaf onze 
greenkeeper het groene licht en moch-
ten we toch gaan pogen de 18 holes 
van de derde dag te lopen. Het regende 
nog wel maar een goede paraplu aange-
vuld met een regenpak en weinig wind, 
maakte het golfen voor de meesten toch 
nog tot een genoegen. Om 13.15 moest 

In tegenstelling tot de Vlietrandtrofee is 
deze wedstrijd alleen toegankelijk voor 
RGC-leden.

Een lichte paniek maakte zich meester 
van de organisatie van die dag, want 
waar was die trofee nu gebleven? Niet 
onder in de kast, ook niet in de grote 
opslagruimte voor bokalen op de bene-
denverdieping. Was de trofee dan toch 
slachtoffer geworden van de verhuizing? 
De winnaar van vorig jaar Gerrit Bross 

de baan worden vrijgemaakt voor de 
volgende shotgun , maar ook dat was 
voor de deelnemers geen probleem. Een 
snelle ronde bracht ons allemaal weer 
ruim op tijd terug in het clubhuis waar 
alles voor de lunch al in gereedheid was 
gebracht.
De winnares over drie dagen was Mariska 
van Heel. Ze begon de driedaagse met 
handicap 29.6 en na dag drie was dat 
handicap 23.7 met over driedagen een 
totaal van 119 stablefordpunten. Een 
goede tweede was Olof Bout met 114 

stablefordpunten. Overige prijswinnaars 
over drie dagen waren Aart Aleman, 
Jeanine Klopper, Marleen van Hogezand, 
Jan van der Valk , Marianne van Os en 
Ilonka van Riet.
Deelnemers bedankt, greenkeeper be-
dankt , Jan Paul bedankt voor het dage-
lijks bijwerken van de handicaps, Diane, 
Frits en Ilonka bedankt voor de hulp bij 
de dagelijkse gang van zaken en tenslot-
te keuken bedankt voor de fijne lunch .

Herencommissie

Het jaarlijkse feest van ver-
broedering  van damesdag, 
herendag en seniorendag vond 
plaats onder sterk wisselende 
weersomstandigheden. 

Woensdag 22 juni verzamelden zich 45 heren voor 
een strokeplaywedstrijd met als eerste prijs de Vliet-
stroomtrofee. 

kon zich ook alleen maar herinneren dat 
hij de trofee even in de handen heeft 
gehad. 
Er werd toch nog een mooie beker ge-
vonden zonder opschrift en dat wordt de 
komende jaren onze nieuwe trofee. Of 
komt die echte nog een keer terug? 
Winnaar, zie foto, werd Rob van Os met 
liefst 45 stablefordpunten. Helaas voor 
Rob werd zijn fraaie score niet gevolgd 
door een handicapverlaging. Hole 13 en 
14 waren die dag maar gedeeltelijk be-

schikbaar vanwege de operatie “zieke 
bomen”, dus was de baan niet quali-
fying. 

De herencommissie

Waar een weersvoorspelling al niet toe kan leiden

Een paar putt’jes leggen
Natuurlijk, een emmertje ballen wegslaan op 
de drivingrange geeft veel voldoening. Hele-
maal als je ze lekker staat te raken.  Maar 
ja, de punten verdienen we met putten, dat 
weten we allemaal. Dus neem ook de tijd om 
je puttinggame te oefenen. Die mooie putting-
green ligt er tenslotte voor, tactisch opgesteld 
onderweg van driving range naar hole 1. Mis-
schien is de snelheid nog niet, of niet altijd, 
die van de greens in de baan, maar toch. Het 
loont de moeite! Lezen, oplijnen en een put-
tingstroke maken. That’s all! 

In the 
picture

☺
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Ik maakte kennis met mijn flightgeno-
ten Frans en Harry en we babbelden wat 
over het mooie weer. Genietend van de 
toen al warme zon en het uitzicht op de 
baan die er heel mooi bij lag, begon ik 
mijn golfronde, niet wetende dat het 
mijn beste ronde tot nu toe zou worden. 
Ik zat goed in mijn spel en alles viel die 
dag op zijn plaats. Aangezien ik mijn 
scores niet tel tijdens de wedstrijd – al 
had ik natuurlijk wel door dat ik goed 
speelde – was ik verbijsterd te zien aan 
het einde, bij het optellen van de sco-
res, dat ik 44 stableford had gelopen. Ik 
voelde me enigszins overdonderd maar 

Alles viel die dag op zijn plaats

En dan win je opeens 
de golf driedaagse….

ik was erg blij dat al mijn oefenen vanaf 
begin maart dit jaar zijn vruchten af-
wierp. 
Op woensdagmorgen stond ik opnieuw 
op de baan, ditmaal hole 14, samen met 
Jan Paul en Bas. Ik was nog wat beduusd 
over de dag daarvoor en toch wel wat 
gespannen want mijn handicap was toch 
ineens aardig gezakt en ik moest het nog 
maar eens laten zien dat ik deze handi-
cap waard was.
Ik liep een ronde van 33 stableford en 
daarmee was ik erg blij aangezien ik in 
mijn ‘nieuwe’ buffer had gelopen. Niet 
wetende dat er nog meer in het ver-
schiet lag voor mij startte we op don-
derdagochtend een half uurtje later dan 
gepland, in de regen vanaf hole 18. On-
danks het slechte weer en mijn beroerde 
start op hole 18, maar met flightgenoten 
Dick, die mij met zijn complimenten sti-
muleerde weer het beste in mezelf naar 
boven te halen en Liesbeth die zich ge-

lukkig op de tweede negen nog bij ons 
kon voegen, liep ik weer een superronde 
van 42 punten.  
En dan het moment van de waarheid, 
de prijsuitreiking tijdens een heerlijke 
lunch. Daar werd ik dan weer genoemd 
als dag winnaar en uiteindelijk bleek ik 
ook de overall winnaar te zijn. Natuur-
lijk had ik een vermoeden maar het 
bleef toch spannend voor mij totdat het 
hardop gezegd werd. Mede dankzij mijn 
goede scores maar ook mijn leuke flight-
genoten, de gezellige sfeer en de inzet 
van de organisatoren van de herencom-
missie kijk ik met veel plezier terug op 
een voor mij zeer geslaagde golf drie-
daagse.

Bij deze wil ik iedereen hartelijk danken 
voor de felicitaties, aanmoedigingen en 
de gezelligheid. 

Mariska van Heel

Heren
commissie

Op een stralende dinsdagmor-
gen stond ik nietsvermoedend 
op hole 15, voor de start van 
de eerste wedstrijd van de 
golf driedaagse. 

De gelegenheid om eens een 
vriend of vriendin uit te nodi-
gen om op onze mooie baan te 
komen spelen, deed zich voor 
op 30 juni jl. 

Op donderdag 23 juni speelden wij 
onze jaarlijkse Dauwtrapwedstrijd, 
start 6.00 uur.
Ondanks de te verwachten regen was 
de opkomst goed. De thuisblijvers had-
den het goed mis want het weer was 
prima.

Casper was reeds ruim voor 5.00 uur 
aanwezig om het clubhuis te openen, 
de buggy’s buiten te zetten en voor de 
koffie te zorgen. Na ongeveer een an-

derhalf uur spelen ging Casper de baan 
in om ons te voorzien van een krenten-
bol met koffie of thee.
Na de wedstrijd was er een voortref-
felijk ontbijtbuffet, met bij ieder bord 
een geel balletje, geschonken door Ba-
sil Koolschijn die ook de prijzen voor 
de neary voor zijn rekening heeft ge-
nomen.

De Neary bij de Dames is gewonnen 
door Janneke Hes, de Neary bij de He-

ren is gewonnen door Dick Spaargaren. 
De Longest Drive Dames was voor Bep 
van Essen en bij de Heren werd deze 
gewonnen door Ed Klaarhamer.

De seniorencommissie

Op deze zonovergoten dag waren er veel 
gasten van buiten onze vereniging naar 
Rijswijk afgereisd en de overige koppels 
bestonden uit vrienden en vriendinnen, 
die elkaar binnen RGC een warm hart 
toedragen. Het was ook mogelijk om als 
senior een niet-senior uit te nodigen.  
Kosten nog moeite werden gespaard om 
het een ieder naar de zin te maken!!
Uiteindelijk streden 70 deelnemers naar 
de titels.

Dat golf ook een teamsport is, komt in 
de spelvorm Chapman Greensome dui-
delijk naar voren.
Na afloop werden onder het genot 
van een hapje en een(of meerdere) 
drankje(s) de prijzen uitgereikt.

Tot volgend jaar,
De seniorencommissie

Hier volgen de uitslagen:
Neary Dames: Marianne Verhoeve
Neary Heren: Frits Jaspers

Longest Drive Dames: Sandra Kara-
gantcheff
Longest Drive Heren: Jan Paul Bierling
De 1e prijs, die beschikbaar is gesteld 
door Min Tan van Restaurant de Poent-
jak voor de deelnemers met vriend/
vriendin niet- leden is gewonnen door:
Marleen Billekens en Fried Hoeymakers 
met 40 Stbfd. Bravo en eet smakelijk!

2e prijs deelnemers met vriend/vrien-
din niet-leden: 
Erica Loth en Agnes Beernink met 38 
Stbfd (pl. hcp 22).

3e prijs deelnemers met vriend/vrien-
din niet -leden:  
Martin van Domburg en Ads van Haanen 
met 38 Stbfd (pl. hcp 33)

1e prijs deelnemers met vriend/vrien-
din RGC: 
Ria van Seggelen en Mariska van Heel 
met 41 Stbfd

2e prijs deelnemers met vriend/vrien-
din RGC:
Kees en Joke Meewisse met 40 Stbfd

3e prijs deelnemers met vriend/vrien-
din RGC: 
Sasha Karagantcheff en Ineke Vincent 
met 39 Stbfd (pl. hcp 12)

4e prijs deelnemers met vriend/vrien-
din RGC: 
Ilonka van Riet en Marianne Verhoeve 
met 39 Stbfd(pl. hcp 18)

Donderdag 19 mei hebben 60 senioren deelgenomen 
aan de Handicart wedstrijd, waarvan de opbreng-
sten en donaties geheel geschonken worden aan de 
Stichting Handicart.
Voor veel mensen is de handicart een uitkomst en 
het is belangrijk, dat we deze stichting blijven steu-
nen, want vroeg of laat krijgen we toch allemaal te 
maken met allerlei (lichamelijke) ongemakken.
De koppels konden 2 mulligans kopen en speelden 
de spelsoort Greensome. Tijdens de prijsuitreiking 
werd er een mooi bedrag van 390 euro overhandigd 
aan Liesbeth Polman, clubconsul van RGC voor de 
Stichting Handicart (zie foto).

De Seniorencommissie

Uitslagen:
1. Loes van Doorn en Lex Zandee   : 49 pnt
2. Anneke van Besouw en Lia van der Heijdt : 47 pnt
3. Jan van der Valk en Wim Kortekaas  : 44 pnt

Senioren
commissie

Senioren
commissie

Senioren
commissie

Goede opkomst Dauwtrapwedstrijd

Kosten nog moeite worden gespaard

Vrienden/Vriendinnendag 
Senioren 30 juni 2011

Donatie naar stichting Handicart

“Blij, dat ik in mijn Handicart rij”

De prijswinnaars waren:
1.  Ilonka van Riet met  :40 punten. 
2.  Frits Jaspers met  :38 punten
3.  Jean Paul Bierling met  :36 punten.
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Jeugd
competitie

Jeugd
competitie

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

Op zondag 22 mei jl was het 
Rijswijkse Jeugd Open “nieuwe 
stijl”. De afgelopen jaren was 
het vooral een wedstrijd voor 
de topjeugd, maar dit jaar 
hebben we focus gelegd op de 
“jeugd in opkomst”. 

22 mei was het Rijs-
wijks Jeugd Open. 
Ik had er niet echt 
voor geoefend. Naast 
de lessen had ik de 
laatste tijd niet altijd 
zin om nog meer te 
golfen. 

Door de samenwerking met US Kids Golf 
vielen er 6 startbewijzen te verdienen 
voor de landelijke finale van de US Kids 
Golf Tour. En onze eigen Victor Hovius 
wist er daar een van te bemachtigen. 

Talent
Onze topjeugd van “vroeger” met sin-
gle handicap zit nu in Heren1.  Maar de 
huidige jeugdleden zijn gemiddeld ca 
11 jaar oud,  spelen niveau GVB en golf 
is hun 2e of 3e sport. Jeugd met veel 
talent maar nog (lang) geen single han-
dicap. Zij zijn onze belangrijkste doel-
groep en dus hebben we de opzet van 
Rijswijkse Jeugd Open daaraan aange-
past. US Kids Golf richt zich ook op deze 

Ik had niet verwacht dat ik zou gaan 
winnen. Daarom was het des te leu-
ker dat ik toch heb gewonnen! Het 
was een leuke wedstrijd om te spelen, 
waar veel kinderen aan mee deden. Ik 
zat met Max Vergouwen in de flight. 
Eigenlijk was het na de wedstrijd voor 
mij spannender dan tijdens de wed-
strijd, omdat ik een goeie score had 
en ik zag niemand die binnen kwam 
met een hogere score. En toen kreeg 
ik een grote beker! En mag ik door 
naar de volgende wedstrijd, de lande-
lijke finale van de sponsor US Kids Golf 
in oktober dit jaar. Alleen ik kan niet 
zo goed speechen. Dat is als je wint 
wel irritant. 

Groet, Victor Hovius

Startbewijs voor finale US Kids Golf Tour

Rijswijkse Jeugd Open groot succes
En toen kreeg ik een grote beker

Ik kan niet zo goed speechen, dat is wel irritant

Prijswinnaars
Er waren heel veel prijswinnaars, die zullen we niet allemaal noemen. Maar onze eigen Jeugd heeft het goed gedaan.

Victor Hovius:  1e prijs, categorie 7 tm 11 jaar, GVB of baanpermissie
Bram Mokkink:  4e prijs, categorie 7 tm 11 jaar, GVB of baanpermissie
Jady van Zijl:  6e prijs, categorie 7 tm 11 jaar, GVB of baanpermissie
Joep Mokkink:  2 e prijs, categorie 7 tm 11 met handicap en neary kids 7 tm 11 jaar
Niek Tettero:  3e prijs, categorie 12 tm 18 jaar, GVB of handicap > 18
Jan Peter van Vonderen:  4e prijs, categorie 12 tm 18 jaar, GVB of handicap > 18
Kara Jackson:  longest drive meisjes en neary categorie 12 tm 18 jaar, GVB of handicap > 18

groep jeugdspelers; vandaar de com-
binatie. Waardoor ons Jeugd Open een 
van de voorrondes is geworden voor het 
grote werk. 

Categorieën & Committed to Family
De categorieën zijn ingedeeld op leef-
tijd en handicap. En iedere leeftijdca-
tegorie speelt vanaf een andere kleur 
tee. Voor de categorie kinderen tot en 
met 12 jaar werd er gespeeld vanaf de 
speciaal voor deze wedstrijd geplaatste 
“paarse” tees. Waardoor je als 10 jarige 
alle greens in regulation kunt bereiken, 
wat je met een handicap rond de 25 van 
de gele tees nog niet lukt. 

Bijkomend voordeel is dat door de kor-
tere afstand tot de green  het in de baan 
ook allemaal beter doorloopt. De NGF 
heeft het systeem van de extra tees 
voor beginners inmiddels overgenomen 
in “Committed to Family”. Het bestuur 
overweegt inmiddels mee te doen met 
de pilot van de NGF hiervan. 

Veel belangstelling
Er was plek voor 99 deelnemers, zodat 
we rond 18 uur ook echt klaar zouden 
zijn. En dat is net gelukt. Het aantal in-
schrijvingen was een stuk hoger en we 
hebben dus behoorlijk wat golfkids en 
hun (groot)ouders teleur moeten stel-
len. Op de dag zelf was iedereen er ook 
echt. Het weer was niet super, veel wind 
en weinig zon, maar we hebben het wel 
droog gehouden. 
Alle kinderen hebben een leuke dag ge-
had en er is goed gespeeld. Alhoewel 

sommigen baalden dat ze tweede of 
derde werden en dus een startbewijs 
voor de finale aan hun neus voor bij 
zagen gaan. Gelukkig zijn er nog meer 
voorrondes op andere banen waar ze 
aan mee kunnen doen. 

Gulle sponsors & hulp van leden en 
ouders
Door de gulle bijdrages van een aantal 
business-leden en ouders hebben we 
alle kids bij inschrijving een goed ge-
vulde goodie-bag kunnen geven, extra 
prijzen kunnen uitreiken en was er voor 
iedereen een drankje en snackje bij hole 
10.  Alle sponsoren hartelijk dank mede 
namens alle deelnemers. 

En last but not least dank aan alle le-
den en ouders die op de dag zelf heb-
ben meegeholpen als starter, marshall, 
flightbegeleider, wedstrijdtafelbeman-
ning, vliegende keep. Hierdoor verliep 
alles op rolletjes. 

Hetty Verboom, jeugdcommissie
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Reis
verslag

We schrijven een kwart eeuw 
geleden. De 6 RGC-jongens die 
in 2011 de meeste wedstrijden 
in de Hoofdklasse speelden 
waren nog niet geboren. Het 
Nederlands Elftal moest nog 
Europees kampioen worden. 

Het Mekka van de golfsport

Old Course Experience
En ik bezocht het Mekka van de golfsport, 
St Andrews, voor het eerst. De sfeer was 
fantastisch, de proshops en winkels wer-
den meermalen bezocht. En de ervaring 
om voor het eerst de Old Course te spe-
len: uniek, maar met een niet al te lan-
ge golfervaring was een redelijke score 
neerzetten totaal onmogelijk.

Nu
We schrijven begin mei 2011. Om op 
uitnodiging de “Old Course Experience” 
mee te mogen maken is onbeschrijflijk. 
Overnachten in het wereldberoemde Old 
Course Hotel, in drie dagen 3 verschil-
lende St Andrews-banen spelen, vervoer 
per privé busje, een gereserveerde ta-
fel in de restaurants.... De aankomst in 
het hotel was intens genieten, we wer-
den welkom geheten en naar onze ka-
mers gebracht. Vanuit het raam de Old 
Course te zien, met name de beroemde 
17e hole, is echt gaaf. Verderop het be-
roemde clubhuis en het bruggetje over 
de Swilcan Burn. Adembenemend.

St. Andrews Castle Course
We waren op donderdag ‘s morgens al 
vroeg vanaf Amsterdam naar Edinburgh 
gevlogen, vandaar dat we voor ‘s mid-
dags al een starttijd hadden geboekt 

voor St Andrews Castle Course, “The 
Seventh Course at the Home of Golf”. 
Een schitterende links course met fraaie 
uitzichten op de Noordzee en op St An-
drews Bay. De baan was nog geen 3 jaar 
oud maar dat was nergens te merken. De 
scores van die dag waren matig, veroor-
zaakt door de soms belachelijke greens 
met enorme breaks en hoogteverschil-
len, maar na afloop was er toch het 
gevoel op iets heel speciaals te hebben 
gespeeld.

The Old Course
Op vrijdagochtend was het zover, de 
Old Course. In Nederland was het op dat 
moment al vier weken prachtweer, maar 
zoals het hoort in Schotland moesten wij 
regenpakken aan, de weersvoorspelling 
was niet te best. Na een bezoek aan de 
driving range werden we per privé trans-
port naar de 1e tee gebracht, waar vier 
caddies al op ons stonden te wachten. 
Helaas had ik zelf geen onverstaanbare 
Schot als caddie maar een Canadees die 
jaren op de Canadese Tour had gelopen. 
Een officiële fotograaf stond ons op te 
wachten voor de groepsfoto, en tijdens 
onze afslag werden er ook foto’s ge-
maakt. Geen van ons vieren begon met 
een airshot dus dat viel weer mee. Eén 

van mijn medespelers legde met zijn 
2e slag de bal een meter naast de pin 
en maakte de birdie, zijn dag kon niet 
meer stuk. Ikzelf was niet ontevreden 
met mijn par. Spelen met een caddie is 
een aparte ervaring, zeker als ze aan-
geven waar je naar toe moet spelen, 
wat niet altijd logisch lijkt. Ik zal niet 
de hele ronde beschrijven, dat laten we 
maar aan anderen over, maar vóór de 
ronde had ik maar 2 doelen: de par 3 
11e hole uitspelen (dat was me de eer-
ste keer niet gelukt door een heel ver-
velende bunker) en mijn totaalscore van 
toen verbeteren. Dankzij mijn gelukkig 
steady spel van die dag is beide gelukt, 
zelfs nog een birdie gemaakt, mijn to-
taalscore was 26 slagen lager dan toen, 
dus ongeveer een slag per jaar.... Mis-
schien dat ik over 10 jaar nog eens ga!

St. Andrews Dukes Course
De 3e dag was gereserveerd voor een 
rondje op de St Andrews Dukes Course, 
geen linksbaan maar wel een bosbaan. 
Mogelijkheid voor lidmaatschap aanwe-
zig! Zeker aan te raden voor RGC’ers 
met een slice-probleem want de meeste 
holes leken een dogleg naar rechts te 
zijn. Ook hier mooie hoogteverschillen 
met spectaculaire vergezichten. 

Gleneagles
De Experience zat erop, maar onze trip 
nog niet, als “afzakkertje” hadden we 
een nacht in het Gleneagles Hotel ge-
boekt, en een starttijd gereserveerd op 
de PGA Centennial baan, waar in 2014 
de Ryder Cup wordt gespeeld. Het Gle-
neagles Hotel is een “must” als je op het 
complex wilt verblijven en spelen, een 

vijfsterren omgeving met vijfsterren 
service (op die ene ober na dan). He-
laas gooide het noodweer roet in het 
eten om een redelijke score neer te 
zetten, maar we hadden dat al op St 
Andrews gedaan dus het kon ons ei-
genlijk niets schelen.

Op zondagmiddag weer per KLM van 
Edinburgh naar Amsterdam, en dan 
nagenieten met de foto’s, boeken en 
scorekaarten. Wat een ultieme be-
stemming is St Andrews toch, een plek 
die ik iedereen aan kan raden, ook als 
boeking op de Old Course niet moge-
lijk is….  

Ruud de Jong
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Wedstrijd 
Commissie

Wedstrijd 
Commissie

Dit verslag van de BAJA Maandbekerserie begin ik met het 
goede nieuws dat Jack Baldewsingh, namens BAJA Constructies, 
het volgend jaar wederom als sponsor zal optreden. 

Veel goede scores

Record aantal deelnemers 
BAJA Maandbeker

Dat zijn sponsoring in hoge mate door 
veel leden gewaardeerd wordt blijkt wel 
uit de explosieve groei van het aantal 
deelnemers bij de tot nu toe gespeelde 
wedstrijden.

De wedstrijden  1, 2 en 3 hadden res-
pectievelijk 82, 95 en 95 (43, 53 en 78 in 
2010) deelnemers. Dit is  een ongekend 
groot aantal voor individuele wedstrij-
den. Deze cijfers werden bekend ge-
maakt bij de prijsuitreiking na wedstrijd 
3. Naar aanleiding van deze gegevens 
besloot Jack spontaan om volgend jaar 
wederom deze wedstrijdserie te spon-
soren. 

Namens de vele deelnemers wil ik Jack 
dan ook bedanken dat hij hier volgend 
jaar weer toe bereid is. Het beste bewijs 

dat we zijn sponsorschap waarderen is 
door in grote getale voor de wedstrijden 
te blijven inschrijven. 
Zoals verwacht heeft de recente aan-
passing van onze handicaps in combi-
natie met de uitstekende baanconditie 
tot gevolg dat er hoge scores zijn bin-
nen gebracht, met name in wedstrijd 1 
en 2. Voor wedstrijd 3 was dat door de 
regenachtige weersomstandigheden iets 
minder het geval. 

Bijkomend effect van het grote aantal 
deelnemers is dat voor de overall prijs 
(beste resultaat  van 4 wedstrijden) veel 
meer spelers in de race zijn en (waar-
schijnlijk) pas in de laatste ronde beslist 
wordt wie deze prijs gaat winnen.
Voor de stand van de overall score ver-
wijs ik naar de RGC-site / leden-bedrijs-

leden/ standen-uitslagen / Baja Maand-
beker.

Na afloop van wedstrijd 3 was er weer de 
prijsuitreiking van de eerste serie wed-
strijden. In totaal waren er, met dank 
aan de sponsor, 30 prijzen te vergeven. 
Ondanks dat de winnaars groepsgewijs 
naar voren werden geroepen kostte dit 
toch wel enige tijd. Aangezien alle deel-
nemers door de sponsor waren voorzien 
van drankjes was dit geen enkel pro-
bleem.

Wedstrijd 3 was tevens de kwalificatie 
voor de voorronde voor het KLM open.
Fred Leunissen en Jaap Vermeer hebben 
zich hiervoor geplaatst.

Pim van der Maas

hcp ≤ 18  hcp > 18
1 Elly Janmaat 61 Str 1 Jennifer Leunissen 45 Stbf
2 Bep van Essen 66 Str 2 Wim Kortekaas 44 Stbf
3 Gerben Brouwer 67 Str 3 Anneke Clark 42 Stbf 
Neary: Gerben Brouwer  Neary: Steef van Schaik
Leary: Ramon Maduro  Leary: geen winnaar

Uitslag wedstrijd 2
hcp ≤ 18  hcp > 18
1 Jaap Vermeer 65 Str 1 Ria v. Lamoen 43 Stbf
2 Johnny Rameswar 68 Str 2 Wil Onstwedder 40 Stbf
3 Jesper van Dijk 69 Str 3 Cor Onstwedder 39 Stbf
Neary: Anita Ockhorst  Neary: Jennifer Leunissen
Leary: Remy Ceulemans  Leary:  Eth van Kooy

Uitslag wedstrijd 3
hcp ≤ 18  hcp > 18
1 Fred Leunissen 40 Stbf 1 Juud Holla  37 Stbf
2 Jaap Vermeer 39 Stbf 2 Steef van Schaik 36 Stbf
3 Joey Gonzalez 39 Stbf 3 Mark Mendeszoon 35 Stbf
Neary: Fred Leunissen  Neary: geen winnaar
Leary: Kevin Murtagh  Leary: de heer Keunsoo Byun

Veel modieuze hoofddeksels en Oranjehelmen

Zomerse Koninginnedagwedstrijd

6-bal Carrousel

Doordraaien tijdens Paaswedstrijd

Op zaterdag 30 april 2011 werd deze 
clubwedstrijd onder werkelijk zomerse 
omstandigheden gespeeld. Een Konin-
ginnedagzonnetje, daar reken je ge-
woon op! Maar een dag met zulke zo-
merse temperaturen, dat was wel heel 
bijzonder.

Wat ook héél bijzonder was, was de wij-
ze waarop vele van de 116 deelnemers 
op deze Oranje dag gekleed en verkleed 
waren. Oranjeleeuwen inclusief staart, 
zeer modieuze hoofddeksels en Oranje-
helmen, zelfs tot Oranjevoertuigen om-
gebouwde buggy’s waren te zien. Hulde 
voor de deelnemers aan deze wedstrijd! 
De mooiste crea-bea’s werden door  Han-
neke Arnoldus namens de evenementen-
commissie beloond met een prijs.
Zoals vermeld was de opkomst groot 
en dat doet de leden van de wedstrijd-
commissie deugd. De 116 deelnemers, 
verdeeld in 29 flights, werden door Mi-
randa Rietveld koninklijk weggetoeterd 

voor hun wedstrijd. De wedstrijdvorm 
was scramble 4-bal strokeplay, waarbij 
werd vermeld dat degene die de beste 
bal had geslagen, niet de volgende bal 
mocht slaan. Niets stond een aangena-
me wedstrijd in de weg. Het weer was 
prachtig en de baan en de greens lagen 
er, weliswaar een beetje hard, maar 
toch perfect bij. Dat bleek ook wel uit 
de scores: maar liefst 4 flights speelden 
bruto gelijk of onder par. Uiteindelijk le-
verde dit na berekening van de handicap 
de volgende uitslag op:

1e Prijs 
De familie Van EEK met de familie KARA-
GANTCHEFF
met 69 slagen bruto en 57 slagen netto 
met pl.hcp 12

2e Prijs 
De familie LAMOEN met de familie MEE-
WISSE 
met 74 slagen bruto en eveneens 57 sla-

gen netto maar met pl.hcp 17

3e Prijs 
De familie BIERLING
met 68 slagen bruto en 58 slagen netto 
met pl hcp 10

Niet onvermeld mag blijven dat Ilonka 
en Jan Paul werden gecaddied door hun 
kleinzoon, wat een mooi beeld ople-
verde. Alle prijswinnaars nogmaals van 
harte gefeliciteerd!
Tot slot wil ik Peter, de caddiemaster, 
Johnn, onze hoffotograaf en het perso-
neel van de Horeca bedanken voor hun 
inzet en hulp op deze dag. 

Namens de wedstrijdcommissie,
Jan Heins

Traditiegetrouw organiseerde de wed-
strijdcommissie ook dit jaar weer de 
Paaswedstrijd,maar in tegenstelling tot 
de voorgaande jaren was het dit jaar niet 
een Superball. Daar zowel de Koningin-
nedagwedstrijd, ook een Superball, als 
de Paaswedstrijd binnen een tijdsbestek 
van vijf dagen zouden worden gespeeld, 
heeft de commissie dit jaar voor een an-
dere wedstrijdvorm gekozen.

Het werd een 6-bal Carrousel. Een wed-
strijdvorm waarin zes spelers een team 
vormen en deze met steeds wisselende 

Uitslagen
1e 2de 3de 
Anneke Clark Frits Jaspers Lidwien Vlek
Emmy Bruinsma Mirjam Jaspers Ruud Vlek
Ted Krouwer Pieter Drenth Jan van Spellen
Johnny Rameswar Wim Kortekaas Thea van Spellen 
Hans Erik Terpstra Marian  Verhoeven Greta Biersteker
Katja Wolff Frans Verhoeven Peter van der Mee

tweetallen op elke hole drie foursomes 
speelden. Strikt genomen speelde men 
dus een driebal. Dat was in de wedstrijd-
duur duidelijk te merken want binnen 4 
uur was men binnen en kon ieder aan 
hole 19 beginnen.
Het aantal inschrijvingen bleef lange 
tijd erg achter met de voorgaande ja-
ren. Onbekend maakt onbemind, mis-
schien? Maar uiteindelijk hadden we 
toch 16 teams (96 deelnemers) die op 
tweede Paasdag de strijd met elkaar 
aangingen.

Voor velen was het de eerste keer dat 
men deze wedstrijdvorm speelde. 
Na afloop waren de reacties in het al-
gemeen positief; de commissie zal zich 
beraden of deze wedstrijdvorm volgend 
jaar een plaats op de wedstrijdkalender 
kan krijgen.

Namens de wedstrijdcommissie,
Pim van der Maas
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In het weekeinde van 28 & 29 
mei werden de strokeplay-
kampioenschappen verspeeld. 

Precies volgens het schema kon ons 
bestuurslid technische zaken, Ruud de 
Jong de prijzen uitreiken over de vol-
gende gespeelde categorieën:
Dames (54 holes)
Met succes heeft Meike Ludwig(93-85-90) 
haar titel, in de over drie rondes ver-
speelde wedstrijd, verdedigd. Runner-
up werd Greta Biersteker(91-90-92) op 
vijf slagen achterstand. De derde prijs 
ging naar Monique Cupido (92-95-93) op 
12 slagen. Deze drie dames waren goed 
aan elkaar gewaagd. De voorsprong die 
Meike echter pakte in ronde twee stond 
ze niet meer af.
In deze wedstrijd werd er ook nog eens 
een onderlinge strijd geleverd door ons 
eerste damesteam, waarbij de captain 
uiteindelijk aan het langste touwtje 
trok.

Dames senioren (36 holes)
In deze categorie waren de verschillen 
kleiner. Imelda Looman(89-90) werd de 
kampioen op de voet gevolgd door In-
grid Pijnakker (88-95), die na de eerste 

dag verrassend de leiding had genomen. 
Derde werd Cea Weekhout(98-91). 
Leuk was te zien dat na de eerste ronde 
Els Harings de derde plaats bezette. He-
laas kon zij  deze prestatie niet herha-
len op zondag.

Dames veteranen (18 holes)
In deze “ervaren jeugd” groep waren de 
verschillen nog kleiner. Hier pakte Wil 
Onstwedder de beker(47-49). Op twee 
slagen achterstand finishte Liesbeth 
Polman(48-50), net als vorig jaar op de 
tweede plaats. Deze beide dames wa-
ren de enige dames in deze groep die 
onder de honderd scoorde.

Heren (72 holes)
In deze groep moesten er vier rondes 
worden gespeeld. Ook hier waren de 
verschillen klein.
Jesper van Dijk (75-74-73-79), captain 
van ons eerste herenteam bleef de oud 
heren 1 captain, Arnoud van Tilburg (74-
80-74-75) net twee slagen voor. Derde 
op eerbiedige afstand werd Robert de 
Kramer (80-75-77-81).

Heren senioren (36 holes)
Henk Rameswar (82-80) werd hier over-

tuigend kampioen. Tweede, op tien 
slagen werd Klaas Aliradja (84-88). De 
derde prijs ging naar Bert Verreck (89-
84), die net als Willem Bosman (88-85) 
173 slagen nodig had, echter over zijn 
laatste ronde deed Bert één slag min-
der dan Willem en kon hij zodoende de 
derde prijs in ontvangst nemen.

Heren veteranen(18 holes)
Ook hier was er een afgetekende kam-
pioen. Peter van de Mee (47-40) had 
duidelijk zijn weekeinde. Frits Jasper 
(54-46) werd tweede. In deze categorie 
speelde tevens de oudste deelnemer, 
Martin Beels, met zijn 89 jaar behaalde 
hij een puike vijfde plaats. Een presta-
tie en zeker het vermelden waard.
Een speciaal woord van dank aan de 
greenkeepers en baancommissie voor 
een perfecte baan
Al met al was het een mooi kampioens-
weekeinde met heel veel tevreden ge-
zichten. Zeker van ondergetekende, 
want de hulp die hij kreeg van de refe-
rees (Evelien en Anita), Ruud Schiffer en 
Ruud Sprokkereef en zijn team, maakte 
dit weekeinde tot een waar succes.

Jaap Vermeer

Wedstrijd 
Commissie

Strokeplaykampioenschappen 2011

Mooi kampioensweekend
Beste Leden,

Nog heel ver weg maar de winter komt er weer 
aan. Dus ook de wintercompetitie op onze golf-
club. En het belooft wel wat te worden dit jaar!

Om te beginnen is er de openingswedstrijd op zon-
dag 30 oktober 2011.
De inschrijving voor deze wedstrijd dient tevens 
als inschrijving voor de wintercompetitie.
Zie wedstrijdagenda op de site. Na deze wedstrijd wordt 
de poule-indeling gemaakt en kunnen de teams onderling 
datum en tijd afspreken om hun wedstrijden te spelen.
De openingswedstrijd staat dus los van de competitie. De 
punten in deze wedstrijd gaan mee naar de sluitingswed-

strijd op zondag 4 maart 2012, alwaar de prijs-
winnaars van deze twee wedstrijden bekend ge-
maakt zullen worden.
Ook wordt op deze dag de finalewedstrijd van de 
Wintercompetitie gespeeld.
Alleen de te verdienen prijzen zijn al heel erg 
speciaal.

Dus noteert u deze dag maar alvast in uw agenda. De orga-
nisatie is druk bezig om deze dag rond de finalewedstrijd 
heel erg speciaal te maken.

Juud Holla

Sponsoren

Rijswijkse Golfclub
Wintercompetitie

Speel mee met de
Wintercompetitie

Openingswedstrijd 30 oktober 2011

Tennispark Overdam in Leidschendam  

Ed Klaarhamer

Verhuur onroerend goed J.M. Smit 

Holding BV - Dick Smit

Meines & Partners - Lobby, Public Affairs 

Corina Holla

Berry Grove-webdevelopment en quality 

assurance – Derek Smit

We zijn nog op zoek naar sponsoren. Interesse?
Neem dan contact op met Ineke Vincent, Dick Smit, 
Jan Heins of Juud Holla
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Evenementen
commissie

Evenementen
commissie

Baan
commissie

Van de Baan……
 

Op 30 april heeft de Evenementencom-
missie vol bewondering alle oranje en 
rood-wit-blauw uitdossingen van de deel-

Ja, van de baan. Deze keer niet zozeer 
bedoeld als bijdrage van de Baancom-
missie, maar nu meer in de letterlijke 
zin. Helaas zijn er een aantal bomen van 
de baan. 

Watermerkziekte
Besmet door de watermerkziekte heeft 
een aantal toch wel aanwezige wilgen 
het veld moeten ruimen. Wilgen zijn 
snelgroeiers en worden, net als de po-
pulieren, over het algemeen niet oud 
en worden daarom ook wel wijkers ge-
noemd. 
De watermerkziekte wordt veroorzaakt 
door de bacterie Brenneria salicis die de 
houtvaten verstopt waardoor delen van 
de boom of de gehele bomen afsterven. 
De aangetaste bomen vertonen verwel-
king, bruinverkleuring en verdroging van 
de bladeren aan verspreide takken of 
delen van de kroon, die vervolgens af-
sterven.
Dit werd bij een groot aantal bomen, 

Businessclub
commissie

Ajoen Ajoen 2011 volwassen! Uitslagen Business Club 
Wedstrijden

Zaterdag 9 juli werd iedereen bij binnen-
komst verwelkomd met een kopje koffie 
en traditionele spekkoek. Alle deelne-
mers kregen een golfballetje ter aan-
moediging, gesponsord door George van 
Kasteren.  Onder goede weersomstandig-
heden  gingen 96 achttien holers en 8 ne-
gen holers van start. Tijdens de wedstrijd 
werden de spelers in de baan getrakteerd 
op een kiploempia of een nieuwe varië-

teit met kreeft. 
Na afloop werd er gezellig geborreld, 
omgekleed en de  niet-spelende partners 
werden thuis opgehaald. Daarna barste 
het feestgedruis los. De Evenementen-
commissie bood iedereen een glas pro-
secco aan en daarmee werd getoast op 
de volwassen geworden Ajoen Ajoen. 
Gebleken was dat het dit jaar namelijk 
geen lustrum was maar dat het al 21 jaar 
geleden was dat de eerste Ajoen Ajoen 
wedstrijd gespeeld werd. 
De Balinese zangeres Dewi ten Cate 
zorgde  samen met haar begeleider Cor 
voor  swingende muziek. Op een gege-
ven moment stond bijna iedereen op de 
dansvloer, toch mooi dat in het nieuwe 
clubhuis zo veel ruimte is. De overheer-
lijke rijsttafel, een prachtig buffet dat in 
de business lounge stond uitgestald werd 

Uitslag 18 holes Ajoen Ajoen
1 Trudy van den Burg en Bas Guijt 39 Stfd
2 Cor en Frans van Eek 38 Stfd (constante ronde: 19/19)
3 Marianne en Bert van Schie 38 Stfd
4 Karin en Jules Croonen 38 Stfd

Uitslag 9 holes Ajoen Ajoen
1 Joke en Ies van Geest 17 Stfd
2 Anna Geburtig en Ton Rigters 16 Stfd

Genieten van traditionele Indische gastvrijheid 
is het motto bij de jaarlijkse Ajoen Ajoen wed-
strijd, een gezelligheidswedstrijd met een Indisch 
tintje. 

ook dit jaar weer bereid door Peter ten 
Cate, de echtgenoot is van Dewi en ei-
genaar van het  Indonesisch restaurant 
Indrapura op het Rembrandtplein in Am-
sterdam. 
Dankzij de support van George van Kaste-
ren werden alle gasten extra in de watten 
gelegd, niet alleen was er het al eerder 
genoemde golfballetje bij aanvang van 
de wedstrijd, maar ook potjes sambal, 
kroepoek en emping werden door Geor-
ge gesponsord. De gratis loterij was ook 
dankzij sponsoring van George mogelijk. 
Zo waren er te winnen manden met In-
dische producten (ketjap, woksausen etc 
van het merk Koningsvogel, een van de 
labels van George), maar ook waren er 
grote orchideeën en elektrische gadgets. 
Als klapstuk van de avond stond bij de 
uitgang een  orchideeëntuin klaar. Voor 
iedereen was er een orchidee, gespon-
sord door een trouwe deelnemer aan 
Ajoen Ajoen, Leo Arkesteijn, om thuis 
nog eens na te genieten van deze gezel-
lige avond! 
Volgend jaar is er natuurlijk weer een 
Ajoen Ajoen, U komt dan toch ook?

Het Ajoen Ajoen Comité,
Ed Klingens & Hanneke Arnoldus

10 mei                                 
1e bedrijvencompetitie
1e prijs – Beleggingsmaatschappij Blaak BV
Edith van Hek, Sasha Karagantcheff

2e prijs – Z-Tiles
Maurice Korrubel, Frank van Grieken

3e prijs – BV Herensteeg
Mieke & Jan Nijssen, Robert Hordijk

Longest drive: Marcel Bogaart
Neary: Hans zijdevelt

7 juni – Bedrijvendag op                     
de Edese Golfclub
1e prijs – Jan Mulder –  43 stableford
2e prijs – Edith van Hek –  41 stableford
3e prijs – Roel Rietveld –  38 stableford
Longest drive: Maurice Korrubel
Neary: Ineke Vincent

nemers aan de Koninginnedag-wedstrijd 
bestudeerd. Als prijs voor de mooiste 
outfit had de Evenementencommissie 
vier dieren-headcovers aangeschaft. De 
originaliteit en kwaliteit van de ‘hoofd-
bedekking’ (=headcover) van de spelers 
was dan ook bepalend. De winnaars zijn: 
Hanneke Janssen en Ria Vriesen die met 
prachtige hoeden getooid waren en Dick 
Smit en Juud Holla die de hele wedstrijd 
met een oranje bouwhelm op het hoofd 
hebben gespeeld.
De Evenementencommissie

vooral bij hole 13 en 14, steeds duidelij-
ker zichtbaar, maar we hadden de hoop 
dat deze door drastisch snoeien nog ge-
red zouden kunnen worden. Op advies 
van de experts moest eind juni toch de 
zaag erin. Er restte na een paar dagen 
een trieste stapel boomstammen en een 
hoop houtschilfers buiten het hek.

Ander aanzien
Door het verdwijnen van de bomen heeft 
de baan op een aantal plaatsen onge-
wild weer een ander aanzien gekregen. 

Op hole 13 en 14 is het opeens een stuk 
lichter en weidser geworden en vanaf 
het clubhuis is er nu meer uitzicht rich-
ting Delft. En voor cross-country wed-
strijden zijn er wellicht weer andere 
mogelijkheden.
Plannen om de ruimtes weer in te rich-
ten en nieuwe, meer duurzame bomen 
te planten worden nu ontwikkeld.
Bijgaand een aantal foto’s van de situ-
atie voor en na de kap.

Arthur Bartels

5 april Openingswedstrijd
1e prijs – team Ron Sturrus 
gasten Kees int Veen, Koos Koelman 
netto. 56 slagen

2e prijs – team Ben Oosterheert 
gasten Folkert Wijnstra, Jan Oosterheert, Lex 
Berns
bruto 67 slagen, netto 58 slagen

3e prijs – team Corina Holla
gasten Herman Pijnacker, Kees Hiens, Juud Holla
bruto 73 slagen, netto 58 slagen

Longest drive heren: Maurice Korrubel
Longest drive dames: Anneke Hoogduijn
Neary: Edith van Hek

Opvallende hoeden Koninginnedag-wedstrijd 
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Decisions on the 
rules of golf

Oplossing                                                
Pim’s regelprobleem

Pim slaat zijn eerste slag helemaal mis, maar hij heeft wel een slag ge-
daan, dus is zijn bal in het spel. Je zou denken dat hij, door zijn half 
uitgeslagen plag aan te stampen, zijn ligging verbetert (R 13-2) en dus 2 
strafslagen oploopt. Maar in R 13-2 staan een aantal uitzonderingen. En 
één van die uitzonderingen is dat de speler geen straf krijgt bij het ma-
ken of verwijderen van oneffenheden binnen de afslagplaats. Het maakt 
niet uit of de bal in het spel is of niet. Dus geen strafslagen.
Pim slaat zijn tweede slag op de fairway en zijn derde slag in het water. 
Hij dropt dan zijn bal met een strafslag, binnen 2 stoklengtes, niet dich-
ter naar de hole en omdat de bal niet terugrolt in de hindernis en ook niet 
meer dan 2 stoklengtes vanaf de plaats waar de bal de grond raakt, moet 
hij de bal gewoon spelen zoals die ligt. Je moet alleen opnieuw droppen
(R 20-2c v) als je, na gedropt te hebben, met je stand weer terecht komt 
in een abnormale terreinomstandigheid of op een vast obstakel (bv een 
pad of sproeikop). 
Pim ontwijkt het probleem door linkshandig de bal weg te tikken met de 
achterkant van zijn club. Dit is toegestaan. ( R 14-1) Je moet de bal slaan 
met de kop van de stok en zolang je slaat en niet duwt, schuift of lepelt, 
is er niets aan de hand. 
Pim slaat daarna de bal op de green. Bij het aandrukken van zijn marker 
blijft de marker aan zijn putter hangen. In R 20-1 staat dat de speler 
geen straf krijgt als de bal of balmerker per ongeluk wordt bewogen bij 
het opnemen van de bal , maar alleen als het bewegen rechtstreeks toe 
te schrijven is aan het marken (dat is hier het geval)  en de bal of marker 
moet worden teruggeplaatst. Pim handelt dus goed, geen strafslag.
Pims put blijft op het randje van de hole liggen. Je mag dan, zonder on-
nodig oponthoud naar de hole lopen en dan nog 10 seconden wachten. 
Als de bal binnen die 10 seconden alsnog in de hole valt,wordt de speler 
geacht  te hebben uitgeholed met zijn laatste slag. Valt de bal daarna in 
de hole dan moet er een strafslag bij de score worden opgeteld. (R 16-2). 
Een strafslag dus.
Al met al heeft Pim 6 slagen en 2 strafslagen. Hij maakt een 8.

We zijn aangeland bij R 15-3 - het spelen van een verkeerde 
bal.
In matchplay is het heel eenvoudig: wie een verkeerde bal 
speelt verliest de hole.
Mocht het zo zijn dat twee tegenstanders de ballen per onge-
luk hebben verwisseld en je komt daar pas bij een volgende 
slag achter, dan is de eerste speler die de bal van zijn tegen-
stander speelde de klos en is de hole verloren. Echter, zegt 
de regel, als niet meer kan worden vastgesteld wie de eerste 
boosdoener is dan mag je de hole met verwisselde ballen uit-
spelen.

Denk er aan dat je ook uit een hindernis geen verkeerde bal 
meer mag spelen. Daarom mag je  nu ook in een hindernis, 
water of bunker, de bal identificeren. 
Men maakt een uitzondering: de lefgozer die een bewegende 
bal uit het water durft te slaan en dan een verkeerde bal 
blijkt te hebben geslagen, krijgt geen straf. Je kunt nu een-
maal geen bal merken en opnemen en terugplaatsen als een 
bal in het water ronddobbert.
In strokeplay ligt het eigenlijk ook eenvoudig: wie een ver-
keerde bal speelt krijgt 2 strafslagen. Ook de uitzondering van 
de bewegende bal in het water is hetzelfde.
Maar een strokeplayspeler moet wel verder spelen en dus gaat 
de regel verder…
De speler moet zijn fout herstellen door het spelen van de 
goede bal en als hij dat niet doet dan volgt diskwalificatie. 

Van belang is verder dat de slagen, gespeeld met de verkeerde 
bal NIET meetellen in de score en dat als de verkeerde bal van 
een medespeler was, deze een bal moet PLAATSEN  op de plek 
waar de bal lag toen hij door de medespeler werd gespeeld.

VRAAG:
Een speler slaat, maar mist, een ver-
keerde bal. Wat nu?
ANTWOORD: 
Omdat de speler een slag deed  naar 
een verkeerde bal, verliest hij de hole 
of krijgt hij 2 strafslagen.

VRAAG:
Een bal, in stukken gebroken, was ach-
tergelaten en lag in hoog gras. Een spe-
ler dacht dat het zijn bal was en deed 
er een slag mee. De speler stelde dat 
een deel van een bal geen bal was en 
dat hij daarom geen verkeerde bal had 
geslagen. Is dat juist?
ANTWOORD: 
Nee. De speler deed een slag met een 

verkeerde bal. Dus verlies van hole of 2 
strafslagen.
Dus, als je niet zeker bent, identifi-
ceer je bal even. Wel de goede proce-
dure natuurlijk volgen! Je medespeler 
waarschuwt, bal merken, opnemen en 
schoonmaken voor zover nodig en weer 
terugplaatsen.

VRAAG:
Een speler denkt dat hij zijn oorspronke-
lijke bal misschien buiten de baan heeft 
geslagen en speelt een provisionele bal. 
Voordat hij bij de plek komt waar zijn 
eerste bal vermoedelijk ligt, doet hij 
eerst nog een slag met zijn provisionele 
bal. Daarna vindt hij zijn eerste bal, 
die nog binnen de baan ligt. Hij speelt 

dus verder met deze bal en neemt zijn 
provisionele bal op. Die provisionele bal 
blijkt nu een verkeerde bal te zijn ge-
weest.
Krijgt de speler nu 2 strafslagen voor het 
spelen van een verkeerde bal, ook als 
er met die bal niet meer verder wordt 
gespeeld?
ANTWOORD:
Ja. Normaal vervallen straffen, opgelopen 
bij het spelen van de provisionele bal, als 
de provisionele wordt opgegeven, zoals 
bal bewogen ( R 18- 20 of bal in het water 
( R 26-1)
Maar dit geldt niet voor het spelen van 
een verkeerde bal, net zo min als straffen 
voor oefenen ( R 7-2 ) of advies ( R 8-1).
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Pim en het regelprobleem 18
De laatste hole! Hole 18 is een par 5.
Pim vindt dat hij, gezien zijn nogal mi-
serabele resultaat op de vorige holes, 
nog maar eens een poging moet wagen 
om, althans op één hole, een accepta-
bele score neer te zetten.

Omdat hij vanaf de afslag een brede 
fairway ziet met weinig rough, pakt Pim 
zijn driver uit de tas en heeft een ge-
weldige drive in gedachten. Helaas pakt 
dat niet goed uit. Hij slaat ruim achter 
de bal in de grond. De bal ligt nog keu-
rig op de tee, maar achter de bal ligt nu 
een half vastzittende plag gras.

Voordat hij een tweede poging doet om 
zijn bal af te slaan, trapt hij de plag 
plat.
Zijn tweede slag is goed en midden op 
de faiway besluit hij tot een draw een 
beetje naar rechts omdat links een wa-
terhinderis ligt. Zijn draw eindigt als 
hook en Pims bal eindigt dus toch in het 
water.

Omdat het een laterale waterhindernis 
is besluit Pim de bal binnen 2 stoklengtes 
te droppen vanaf het punt waar de bal 
de waterhindernis was ingerold. De ge-
dropte bal rolt terug richting waterhin-
dernis, maar blijft binnen 2 stoklengte 
net buiten de waterhindernis liggen en 
rolt ook niet dichter naar de hole.

Eerst denkt Pim dat hij zijn bal opnieuw 
moest droppen omdat hij nu bij het 
slaan van zijn bal in de waterhindernis 
zou moeten staan, maar bij nader inzien 
is hij daar niet zeker van. Daarom be-
sluit hij de bal linkshandig te slaan met 
de achterkant van zijn ijzer 3, waardoor 
zijn voeten buiten de hindernis staan bij 
het slaan. Hij komt met deze slag niet 

ver, maar hij kan nu in ieder geval weer 
een rechtshandige slag doen.
Met zijn ijzer 9 slaat hij de bal op de 
green, vlakbij de bal van zijn medespe-
ler.

Pim neemt zijn bal op en drukt zijn mar-
ker aan met zijn putter. Daarna loopt 
hij naar de vlag om die te gaan bewa-
ken. Daar bemerkt hij dat zijn marker 
aan zijn putter is blijven kleven. Nadat 
zijn medespeler heeft geput, plaatst 
Pim zijn marker, omdat hij de exacte 
plaats niet meer weet, zo nauwkeurig 
mogelijk terug. Zijn put blijft op het 
randje van de hole liggen. Pim loopt 
naar de hole toe, wacht nog even en na 
ongeveer 12 seconden valt de bal alsnog 
in de hole.

Wat is Pims score op deze laatste hole? 

Als in dit geval die medespeler een plag heeft geslagen, hoef 
je natuurlijk niet de bal in die uitgeslagen plag terug te plaat-
sen, maar pas je R 20-3b toe (ligging verandert) en plaats je 
een bal zo dicht mogelijk bij, maar in ieder geval binnen 1 
stoklengte van, de oorspronkelijke plek. En deze plek moet zo 
veel mogelijk lijken op die oorspronkelijke plek. 
Hieronder nog een paar Decisions ter lering en vermaak.

?

Regellessen voor                          
het GVB examen

Regelvragen? 
Stel ze vooral!

GVB Regelexamen 2011
Examens van september/oktober 
woensdag 31 augustus (aanvang 19:30)
maandag 5 september (aanvang 19:30)
woensdag 7 september (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

U weet echt alles van de regels? 
Geen spoor van twijfel als u uw rondje loopt?
Maakt u nooit onduidelijke of gekke situaties mee? 
Geen enkele discussie over de regels met uw medespelers? 
U weet in elke golfsituatie precies wat in het regelboekje 
staat?

Zo ja, dan heeft u deze rubriek inderdaad niet nodig. Voor 
alle anderen: stel gerust alle regelvragen die in u opkomen! 
Juist leuk om ze met andere leden te delen en de vorig jaar 
gestopte rubriek weer in ere te herstellen.

Vertel of vraag het ons via 
regels@rijswijksegolf.nl!

Regel
commissie

Regel
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NEDERLAND SPECIAL

Vraag de gratis brochure aan op www.fairwaygolftravel.nl of bel tussen 09.30 en 17.00 uur op 0251 - 67 44 30 (maandag t/m vrijdag). Voor deze en meer scherpe aanbiedingen zie: www.fairwaygolftravel.nl

Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel: 0251 674430 - fax: 0251 674305 - info@fairwaygolftravel.nl

Gelegen op een statig landgoed uit 
1868 in het Friese Beetsterzwaag 
vindt u het Bilderberg Hotel Lauswolt. 
Het rustig gelegen hotel is recent ge-
heel gerenoveerd en beschikt over 65 
ruime en elegante kamers, junior sui-
tes en suites voorzien van o.a. een sa-
telliet-tv, minibar, kluisje en een luxe 
badkamer met bad of douche.
Op het resort vindt u ondermeer een 
Wellness Center “The Art of Beauty 
- La Prairie, een binnen- en buiten-
zwembad, een solarium, Turks bad, 
een sauna en tennisbanen.
Culinair valt er eveneens veel te ge-
nieten in het toprestaurant ‘De Hee-
ren van Harinxma’ en het terras is 
gekozen tot het beste terras van Fries-
land.
Golf & Countyclub Lauswolt is direct 
gelegen naast het hotel. Deze baan 
loopt afwisselend door bos en open 
natuurgebied en wordt gekenmerkt 
door de verschillende waterhinder-
nissen en smalle fairways. 
De uitgestrekte velden en bossen bie-
den mogelijkheden voor wandel- of 
fietstochten. Leuke stadjes en het gro-
te aantal meren geven deze bestem-
ming vele mogelijkheden.

Verscholen in de Twentse bossen ligt 
het onlangs geheel vernieuwde Land-
goed de Wilmersberg. U wordt hier 
gastvrij ontvangen in het statige land-
huis. De huiselijke kamers zijn luxe, 
comfortabel en voorzien van alle ge-
makken. Geniet bij onbestendig weer 
bij het haardvuur in de lounge van een 
heerlijke high tea. Of drink bij mooi 
weer een goed glas wijn op het terras 
en laat het indrukwekkende uitzicht 
van het Twentse coulisselandschap 
op u inwerken. Proef de Twentse keu-
ken in restaurant “’t Farwick”, laat u 
in de watten leggen door één van onze 
schoonheidsspecialistes of ontspan in 
onze Wellness. In de directe nabijheid 
van Landgoed de Wilmersberg liggen 
maar liefst vier mooie 18-holes golfba-
nen. De 27-holesbaan Het Rijk van Sy-
brook ligt op slechts 10 minuten rijden, 
een populaire golfbaan met door oude 
bomen omzoomde fairways en fraai ge-
integreerde waterpartijen. U kunt ook 
kiezen uit drie banen die net over de 
grens zijn gelegen: Euregio Bad Bent-
heim (DU), Emstal Lingen/ Ems (DU), 
Golfsportclub Rheine/ Mesum Rheine 
(DU). Op weekdagen kunt u op de ba-
nen in Duitsland met gvb spelen indien 
1 speler met een handicap meespeelt. 

Hotel de Zon is prachtig gelegen, direct 
aan de Overijsselse Vecht. De omgeving 
wordt gekenmerkt door rust en ruim-
te met vele mogelijkheden om te wan-
delen, fietsen en varen. Heerlijk met 
de sloep een tochtje maken op de rivier 
en het aperitief op het water gebruiken. 
Het hotel beschikt over 35 mooi inge-
richte kamers, een restaurant met een 
uitstekende keuken, een terras aan de 
Vecht, een Finse sauna en een stoom-
bad.
Op zo’n 700 m. van Hotel de Zon ligt 
het zusterhotel Hotel Paping direct aan 
de rand van aan het eeuwenoude Laer-
bos. Dit hotel beschikt over een uitge-
breide Spa met ondermeer sauna en 
binnenzwembad.
Aan de rand van het Ommerbos, op 5 
mintuen rijden, ligt de 18-holes baan 
van Golf & Country Club de Hooge Gra-
ven. Een lange en niet eenvoudige wed-
strijdbaan waar bos, heide en stuifzand 
de natuurlijke entourage vormen. Twee 
waterpartijen en een ruime rough ma-
ken een belangrijk deel uit van het spel. 

Nabij het drielandenpunt, waar de gren-
zen van Nederland, België en Duitsland 
elkaar ontmoeten, ligt in het prachti-
ge Limburgse heuvellandschap het bij-
zonder charmante en gezellige Kasteel 
Vaalsbroek. U verblijft in dit 4-sterren 
hotel, onderdeel van de bekende Bilder-
berg groep, in één van de 130 luxueu-
ze en ruime hotelkamers, junior suites 
en suites.
In het uitstekende à la carte restaurant 
“In de Oude Watermolen” kunt u genie-
ten van de Franse keuken met regionale 
Limburgse invloeden. 
Wij selecteerden in de omgeving zes 
fraaie 18-holes banen gelegen in Neder-
land of net over de grens in België of 
Duitsland. Zo kunt u bijvoorbeeld spe-
len op de prachtig onderhouden baan 
van Hoenshuis of op de nieuwste aan-
winst in de regio - het Rijk van Margra-
ten met een prachtig panoramisch uit-
zicht over Maastricht. Net over de grens 
in België ligt de technische en lasti-
ge baan van Henri Chapelle met sterk 
glooiende fairways, diverse waterha-
zards en vele prachtige vergezichten op 
de omliggende valleien. De Belgische 
baan van Mergelhof is behoorlijk heu-
velachtig en kent veel bunkers en dog-
legs.

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een 2-pk inclusief 

ontbijt
*  1 x 3-gangen diner
*  2 greenfees p.p. Lauswolt

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een royale Land-

goedkamer inclusief ontbijt
*  1 x 3-gangen diner
*  2 greenfees met keuze uit 4 banen: Rijk 

van Sybrook / Bad Bentheim (DU) / 
Emstal (DU) / Rheine Mesum (DU)

*   welkomst drankje

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een 2-pk 

inclusief ontbijt
*  1 x diner
*  2 greenfees de Hooge Graven
*  2 x lunch (clubhuis)

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een 2-pk inclusief 

ontbijt
*  2 greenfees met keuze uit 6 banen: 

Hoenshuis (NL) / Brunssummerheide 
(NL) / Rijk van Margraten (NL) / Mer-
gelhof (BE) /  Henri Chapelle (BE) / 
Haus Kambach (DU)

Friesland

Twente

Overijssel

Zuid Limburg

Bilderberg Landgoed Lauswolt ****

Landgoed de Wilmersberg ****

Hotel de Zon **** / Hotel Paping ***

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek ****

  e 265,- p.p.

- periode: 20/04 – 31/10/2011
-  geldig bij aankomst op zondag, maandag, dinsdag 

en woensdag
- toeslag bij aankomst op andere dagen: € 115 p.p.

  e 235,- p.p.
-  periode: 20/04 – 31/10/2011
-  geldig bij aankomst op zondag, maandag, en dins-

dag
-  aankomst andere dagen: € 265 p.p.
-  toeslag weekend greenfee: € 13 per greenfee
-  toeslag weekend overnachting (vrijdag en/of zater-

dag):   € 13 p.p.p.n.

Hotel de Zon: e 259,- p.p.

Hotel Paping:  e 229,- p.p.
-  periode: 20/04 – 31/10/2011
-  bij reservering vóór 01/06/2011 gratis 1 x toegang Spa land-

schap  
(gelegen naast Hotel Paping) – normaal € 19 p.p.

e 229,- p.p.

-  periode: 20/04 – 31/10/2011 
-  BIJ AANKOMST OP ZONDAG, MAANDAG OF 

DINSDAG: 3e NACHT GRATIS 
-  prijzen geldig voor maximaal 4 kamers –  

bij meer kamers prijzen op aanvraag

                      Kijk voor deze en andere aantrekkelijk geprijsde golfvakanties op www.fairwaygolftravel.nl of bel tussen 09.30 en 17.00 uur met 0251 – 67 44 30 (maandag t/m vrijdag).

Geen massale all-inclusive drukte maar een 
kleinschalig luxe hotel met een hoogwaardige 
service, culinaire klasse en een zeer uitge-
breid all-inclusive concept.

Het 5-sterren Fairplay Golf Hotel & Spa, lid 
van “The Leading Small Hotels of the World” 
behoort tot één van de meest geliefde golfho-
tels in Spanje. U verblijft in stijlvol ingerichte 
kamers en geniet van de uitstekende service 
en de bijzonder hoogstaande all-inclusive 
verzorging.
Het ligt direct aan de eigen 18-holes golfbaan 
Benalup  en op ongeveer 20 minuten van de 
prachtige brede zandstranden van de Costa 
de la Luz..
Het resort beschikt over meerdere restaurants 
waaronder een Aziatisch en een gastrono-
misch Frans restaurant. Verder zijn er ten-
nisbanen, een theater en een Yacht-Club aan 
de kust (20 min.). 

De 18-holes van de Benalup Golfclub lopen 
lichtglooiend door een weids Andalusisch 
landschap. Op deze uitdagende baan met 
strategisch geplaatste hindernissen, 7 meren 
en grote, soms glooiende greens is de nodige 
precisie vereist. Tijdens het spel kunt u op 
vele plaatsen genieten van prachtige verge-
zichten. 
Als alternatief voor een dagje golfen kan wor-
den gekozen voor een bezoek aan de interes-
sante steden als Sevilla, Jerez de la Frontera 
of een van de leuke kleine witte plaatsjes in 
de regio.

Dit zeer luxe en veelzijdige resort (2005) 
kan worden gekwalificeerd als het beste en 
meest uitgebreide golfresort van de Canarische 
Eilanden. Het is gelegen aan de westkust 
van Tenerife en beslaat een oppervlakte van 
ongeveer 160 ha.
 
met meren, watervallen, subtropische tuinen, 
bananenplantages en een spectaculaire eigen 
golfbaan (ontwerp Dave Thomas). Verder zijn 
er maar liefst 8 zwembaden, 10 restaurants, 
een 2.500 m² groot Welness & Spa Center en 
een privéstrand met beach club te vinden. De 
kamers in het Citadel hoofdgebouw (stan-
daard) zijn bijzonder ruim en fraai ingericht 
met gebruik van veel natuurlijke kleuren en 
materialen. 

Tussen het hoofdgebouw en de kust zijn 
tevens in aparte villa’s ondergebrachte kamers 
beschikbaar (toeslag) met nog meer privacy 
en luxe. 
De prachtige en zeer afwisselende Abama 
golfbaan is gelegen tegen de heuvels, om-
geven door palmen en biedt spectaculaire 
uitzichten over de Atlantische Oceaan. 

Met veel waterhindernissen, blinde holes, 
flinke hoogteverschillen en snelle greens is het 
een echte uitdaging. Een buggy met een GPS 
systeem is bij de greenfee inbegrepen.

FAIRPLAY GOLF HOTEL & SPA *****                                   verfijnde all-inclusive luxe

ABAMA GOLF & SPA RESORT *****         het meest luxe golf resort op de Canarische Eilanden

Weekarrangement:
• 7 dagen Avis huurauto cat. B per 2 personen
• 7 nachten verblijf in een 2-persoonskamer
(*) op basis van ALL INCLUSIVE verzorging
• 7 greenfees p.p. Benalup (v.a. 01/01: 5 

greenfees p.p.)
• reissom € 869 p.p. *

Weekarrangement:
* 7 dagen Avis huurauto cat. B per 2 personen
* 7 nachten verblijf in een 2-persoonskamer  

inclusief ontbijt
* 3 greenfees p.p.: 1 x Abama / 
   1 x Costa Adeje / Las Americas 

Periode 01/11 – 23/12/2011: reissom € 899 p.p. *

Periode 01/01 – 15/02/2012: reissom € 869 p.p. *

* gratis upgrade kamer indien boeking gemaakt tussen 

01/09-30/09/2011 met verblijf in periode 01/11/11 – 15/02/12

• 4 dagen buggyhuur Benalup: slechts € 35 (€ 105 korting)

• verblijf is inclusief 1 x Spa Circuit per persoon per dag

• reserveren 60 dagen voor vertrek

• diverse vluchten Malaga/Sevilla/Jerez

  mogelijk vanaf € 150 p.p.

• periode 01/11 – 18/12/2011

• reserveren voor 30/09/2011

• arrangement inclusief inclusief fles wijn +  

 1 x Thermal Spa Circuit

• greenfee Abama inclusief gedeelde buggy 

 + driving range ballen

• periode 06/01 – 31/01/2011: € 1.115 p.p. 

• vluchten Tenerife vanaf  € 325 p.p.

Spanje
 Andalusië

Spanje
 Tenerife

€ 869,- p.p.

€ 999,- p.p.


