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Redactioneel

Lentekriebels
Allereerst wil ik namens de communicatiecommissie iedereen bedanken voor de positieve 
reacties op de vorige Greenvliet. Deze reacties stimuleren ons enorm om interessante en 
leuke inhoud te verzamelen, veelal bij de verschillende commissies. Wat we ook leuk zouden 
vinden: meer verhalen van of over leden zelf. Dus heeft u een leuke golfreis gemaakt, op een 
mooie baan gespeeld of iets anders meegemaakt wat een leuk verhaal oplevert, laat het ons 
weten. Graag gelardeerd met foto’s. 

Mis
Ook gaat er wel eens wat mis. Zo was bij de opmaak van de vorige editie een foto aan onze 
aandacht ontsnapt waarop iemand staat afgebeeld, die qua kleding niet aan de door RGC op-
gestelde kledingvoorschriften voldeed. Slordig (van ons)! Hiervoor onze excuses. Verder waren 
drie competitieverslagen wel tijdig verstuurd, maar niet bij ons ontvangen. Deze verslagen 
vindt u in deze editie. 

Wedstrijden
De jaarlijks terugkerende wedstrijden liggen alweer achter ons. De Vlietrandtrofee bleef in 
ons bezit na een spannende strijd tegen Leeuwenbergh. Op 24 augustus vond alweer de laat-
ste zomeravond competitie van dit jaar plaats. Zelf heb ik helaas maar drie avonden kunnen 
meespelen,  genoeg om te zien met welk enthousiasme Annelies Bremer deze avonden organi-
seerde. Na jaren van “trouwe dienst” stopt ze er mee. Bedankt Annelies!

Golfweek
De Golfweek was wederom een enorm succes. Helaas ging de enige wedstrijd waar ik aan mee 
zou doen niet door omdat de hemel zo ongeveer naar beneden kwam. Gelukkig werd het weer 
beter naarmate de week vorderde en kon er na afloop van een aantal wedstrijden zelfs lekker 
buiten op het terras geborreld worden. Iets wat deze zomer niet vanzelfsprekend was. Op de 
site vindt u foto’s van de Golfweek, en verderop in deze GreenVliet leest u er meer over. 
Op het moment van schrijven, eind september, genieten we van een mooie nazomer. Straks 
spelen we alweer op wintergreens, moeten de handschoenen aan, de mutsen op, zitten we 

aan het kerstdiner en worden goede voornemens uitgesproken voor 2012. Omdat 
de volgende Greenvliet pas in het nieuwe jaar verschijnt wil ik een alvast een 

kerstgroet uitbrengen aan alle leden en iedereen een gezond, sportief en 
voorspoedig 2012 toewensen.

Tot de volgende Greenvliet!

Namens de communicatiecommissie, 
Paul de Boom
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Inleveren kopij
De volgende GreenVliet verschijnt medio oktober 2011.
Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 16 september 2011 in het 
bezit zijn van de communicatiecommissie. Per e-mail naar: 
communicatie@rijswijksegolf.nl

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

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

Management RGC 070-395 48 64
Caddiemaster 070-395 48 64

Reserveringen
De gehele week met uitzondering van dinsdag en de
bekende bloktijden en wedstrijden. Leden mogen twee dagen
van te voren telefonisch reserveren tussen 09.00 en 17.00 uur.
Greenfee spelers kunnen één dag van te voren reserveren.

De Rijswijkse Golfshop 
070-395 22 69

Horeca 
070-399 24 69

Voorzitters Commissies
Automatiseringscommissie: 
Ruud Schiffer 070-307 06 44
Baancommissie: Arthur 
Bartels 070-390 55 64
Businessclub commissie: 
Maurice Korrubel 0252-43 50 50
Clubhuiscommissie: 
Caroline Schiffer-van der Sluys 06-55 82 87 63
Communicatiecommissie: 
Paul de Boom 06-41 29 03 24
Damescommissie: 
Diana Looms 070-365 09 22
Evenementencommissie: 
Hanneke Arnoldus 06-53 78 10 57
Handicapcommissie: 
Jan Paul Bierling, 06-53 69 21 54
Herencommissie: 
Alex de Vet 015-361 40 46
Jeugdcommissie: 
Hetty Verboom 070-369 32 59
GVB commissie: 
Marleen van Hogezand 015-251 01 00
Seniorencommissie: 
Frits Jaspers 015-310 69 10
Wedstrijdcommissie: 
Jaap Vermeer 070-399 67 62
Regelcommissie: 
Evelien van Tilburg 070-364 95 44
Handicartconsul: 
Liesbeth Polman 070-327 38 41

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

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen 
het einde van het jaar, uitsluitend schriftelijk bij de secretaris 
van de vereniging, en met inachtneming van een opzegtermijn 
van ten minste 4 weken. 
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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.

Greenvliet augustus 2011.indd   40 1-8-2011   13:13:58
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Het viel best mee, het weer

We kunnen met elkaar terugkijken op 
een mooie golfweek. Het weer liet zich 
op alle mogelijke wijzen zien, van vre-
selijke regen tijdens de Kraeyenburgh-
beker op de eerste zaterdag tot een 
stralende en warme dag tijdens de laat-
ste zaterdag toen om de Ganzentrofee 
werd gespeeld. 
Ook het KLM-open kende wisselende 
weersomstandigheden, waardoor weds-
tijden moesten worden uitgesteld of 
onderbroken. Treurig is het, dat voor-
afgaande aan het toernooi , onverlaten 
hebben geprobeerd het plezier van vele 
golfliefhebbers te bederven door een 
aantal greens te vernielen. Je vraagt je 
af wat die mensen beweegt. De organi-
satie van het toernooi heeft de gevolgen 
van de vernielingen goed opgevangen en 
de wereldtop hebben ons vele uren kijk-
plezier op de Hilversumse zelf of via de 
televisie kunnen bezorgen.

Pilot marshallen
Het marshallen, waar we al langere tijd 
bezig waren met de voorbereidingen 
is inmiddels in pilotvorm van start ge-

gaan. Ruim twintig leden hebben zich 
als marshal opgegeven  en tijdens een 
aantal bijeenkomsten zijn de ins- en 
outs, alsmede de organisatie besproken. 
Het team van marshals is nog niet com-
pleet, wij kunnen nog meer vrijwilligers 
gebruiken. Vele handen maken immers  
licht werk en het is leuk om wat terug 
te doen voor de club, terwijl het uzelf 
ook ten goede komt als u uw golfrondje 
loopt. Belangrijk voor het welslagen van 
de pilot is het respect dat wij voor elkaar 
onderling en voor de marshals hebben. 
Bob Knaap vertelt u graag meer over 
taak en inhoud van de marshalfunctie. 
Op de website kunt er ook over lezen.

RESPECT met hoofdletters
Een minder leuk onderwerp is het vol-
gende. Helaas is het de afgelopen peri-
ode voorgekomen dat de caddiemasters 
onheus en grof door leden bejegend 
werden. Wij willen en kunnen dit als 
bestuur niet tolereren en wij weten 
zeker dat u dat ook niet wilt. De cad-
diemasters doen belangrijk werk, ma-
ken het ons allen mogelijk regelmatig 

ons rondje te lopen en  zorgen voor de 
daarmee gepaard gaande organisatie 
volgens de richtlijnen van het bestuur. 
RESPECT voor elkaar schrijf ik hier met 
hoofdletters. Wie de schoen past trekke 
hem aan.

Algemene Ledenvergadering
Elders in deze Greenvliet vindt u de aan-
kondiging en uitnodiging voor de gecom-
bineerde Algemene Ledenvergadering/
Vergadering van Certificaathouder op 
21 november aan. De Algemene Verga-
dering is het hoogste orgaan binnen de 
vereniging, waar u mee kunt besluiten 
over het wel en wee van onze club. Wij 
hopen dan ook op een grote opkomst en 
een goede discussie over onder andere 
het budget voor volgend jaar.
In de vorige ALV werd ons nadrukkelijk 
verzocht meer werk te maken van het 
opstellen van een Technisch Beleidsplan 
want door allerlei andere perikelen had-
den wij onze toezegging op dit punt niet 
na kunnen komen. De ontwikkeling van 
het plan is in volle gang met behulp van 
het bestuur, management, onze pro’s en 
een aantal daartoe aangezochte leden.

Geen reden om uw clubs op te bergen
Langzamerhand gaan we dan het najaar 
in, waar de activiteiten binnen onze 
club zeker niet stil komen te liggen. De 
Dames- Heren- en Seniorenochtenden,  
andere wedstrijden en competities gaan 
onverminderd door en er is ook initiatief 
genomen voor een nieuwe vorm van win-
tercompetitie, die voor alle leden open 
staat.
Wij hopen dat u goed gebruik maakt 
van de mogelijkheden die onze club ons 
biedt, ook in de winterperiode zijn de 
omstandigheden vaak goed  om te spe-
len, bepaalde technieken te oefenen, 
lessen te nemen om uiteindelijk goed 
voorbereid het volgende seizoen daar 
weer van te profiteren.
Wij wensen u een goede tijd toe en ho-
pen op uw inbreng op 21 november.

Fred Hoogerbrug

Van het
bestuur

Van het
bestuur

De nieuwe Greenvliet ligt weer voor u. De hoop op een mooie nazomer 
na een tegenvallende zomer is langzamerhand vervlogen. Hoewel, als 
golfer merk je vaak dat wanneer je toch besluit de baan in te gaan, 
het uiteindelijk mee blijkt te vallen.

Agenda
voor de gecombineerde Algemene 
Ledenvergadering van de vereniging 
Rijswijkse Golfclub en de Algemene 
vergadering van Certificaathouders 
van de 
BV Golfbaan Rijswijk, te houden op 
maandag 21 november 2011, aan-
vang 20.00 uur. 

1. Opening

2. Notulen 20 juni 2011 RGC/BV

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen bestuur

5. Technisch beleid

6. Baanplannen

7. Lustrum 2012

8. Prognose resultaat RGC/BV 2011 en 
 begroting RGC/BV 2012

9. Vaststellen contributie 2012

10. Benoeming kascommissie

11. Rondvraag

12. Sluiting

NB. Leden die het voornemen hebben het lid-
maatschap van de RGC op te zeggen per 1 janu-
ari 2012, dienen dit schriftelijk vóór 1 december 
2011 te melden aan de secretaris.

Uitnodiging
Aan de leden van de RIJSWIJKSE GOLF CLUB & Certificaat-
houders van de BV GOLFBAAN RIJSWIJK

Rijswijk,  oktober 2011

Geachte mevrouw/mijnheer,

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

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 21 november 2011 
om 20.00 uur in het clubhuis van de Rijswijkse Golfclub, Delftweg 59 te 
Rijswijk.

De notulen van de gecombineerde Algemene Ledenvergadering/Algemene 
vergadering van certificaathouders van 20 juni 2011 en andere relevante 
stukken zijn vanaf 7 november 2011 af te halen bij de caddiemaster en 
zijn dan ook beschikbaar op onze website.

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur

Mw. E. Mojet
secretaris
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(advertorial)

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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Management
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Dress Code Rijswijkse GC

Marshallen maakt het leuker !

Heren
• Shirts met mouw zijn toegestaan;
• Geen korte broeken, maar bermuda’s zijn toegestaan;
• Sokken zijn verplicht;
• Golfschoenen of golflaarzen met softspikes hebben de voorkeur 

(stalen spikes zijn wel toegestaan)

Dames
• Shirts met kraag en of mouw zijn toegestaan;
• Geen korte broeken, maar bermuda’s en golfrokjes zijn toege-

staan;
• Sokken zijn verplicht;
• Golfschoenen of golflaarzen met softspikes hebben de voorkeur 

(stalen spikes zijn wel toegestaan)

Trainingspakken, joggingpakken, leggings , hemdjes , singlets e.d.  
zijn niet toegestaan. Kleding dient altijd netjes schoon en ver-
zorgd te zijn.

Pilot
Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn wij 
op 15 september j.l. gestart met een 
pilot marshalling op de Rijswijkse GC. 
Bestuur en manager hebben hun oor te 
luisteren gelegd bij een aantal deskun-
digen en bij andere clubs om te kijken 
hoe zij dit doen. Vervolgens is besloten 
om met een pilot te starten volgens 
een voorlopig draaiboek / plan. Er is 
een marshal-commissie opgericht, deze 
bestaat uit de heren Ronald Holtkamp 
(voorzitter), Ed Klaarhamer en Tom 
Wesselingh. Toegevoegd is Bob Knaap 
als manager van de BV.

Diverse leden hebben zich opgegeven 
om te gaan marshallen. Na een pre-
sentatie op 18 augustus door onderge-
tekende en een “briefing” op maandag 
12 september door de commissie zijn 
de marshals drie dagen later vol frisse 
moed gestart.

Kerntaken
De rol van de marshal is die van gast-
vrouw of gastheer in en om de baan. 
Een aantal kerntaken van de marshal 
zijn: 
- handhaven speelsnelheid
- veiligheid
- regelhandhaving
- toegangscontrole (lid of greenfee)
- zorg voor de baan (herstel pitchmarks , 

plaggen terug leggen, aanharken bun-
kers e.d.)
- kledingvoorschrift

Gastvrouw/gastheer
Het gaat te ver om hier volledig te om-
schrijven wat de marshal gaat doen. Zo-
als gezegd is zij/hij in de eerste plaats 
gastvrouw of gastheer en geen politie-
agent. Op een vriendelijke en tactvolle 
manier zal de marshal, indien nodig, 
spelers aanspreken over hun gedrag 
of gebeurtenissen in de baan. Wij ver-
wachten van iedereen dat zij de aanwij-
zingen van de marshals wel opvolgen!

Respect
De marshal zal zich niet achter een 
boom verstoppen om u wellicht te be-
trappen op een overtreding maar hij/zij 
treedt de spelers met open vizier tege-

moet. Van de spelers vragen wij respect 
voor de marshal zoals de marshal dat 
ook voor u zal hebben. Met dit respect 
moet het marshallen van toegevoegde 
waarde zijn voor het spelen op de Rijs-
wijkse Golfclub.
Marshals zullen niet aanwezig zijn tij-
dens clubwedstrijden (verantwoorde-
lijkheid ligt bij de desbetreffende com-
missie). Bij baanverhuur zal de marshal 
wel aanwezig zijn. 

Evaluatie
De pilot eindigt op 31 oktober 2011 
(einde seizoen). Hierna zal in novem-
ber een evaluatie plaatsvinden met de 
marshals. Alle ervaringen ( positief en 
negatief ) worden meegenomen ten 
einde een draaiboek te maken, wij gaan 
dan medio maart 2012 (aanvang sei-
zoen) definitief met marshallen begin-
nen gedurende het hele seizoen 2012.

Aanmelden
Als laatste wil ik aan de leden een op-
roep doen om u op te geven als marshal. 
We hebben er nu 25 en we moeten er 
ruim 40 hebben. Aanmelden kan via ma-
nagement@rijswijksegolf.nl.

Marshallen maakt het leuker !

Bob Knaap
Manager
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caminada

Horeca
nieuws

Beste leden,
Nu de dagen korter worden en de tempe-
ratuur terugloopt kunt u merken dan het 
golfseizoen  er alweer bijna op zit. Het 
is voor mijn gevoel voorbij gevlogen dit 
jaar. Terwijl ik dit stuk aan het schrijven 
ben straalt de zon uitbundig en zou je 
bijna denken dat we er een schitterend 
zomerseizoen op hebben zitten. De waar-
heid is echter anders.... De regen heeft 
dit jaar de overhand gehad en ondanks 
een paar mooie dagen zijn er toch helaas 
heel wat wedstrijden in het water geval-
len, desondanks mocht dat de pret niet 
drukken en heb ik u gelukkig in grote ge-
talen voorbij zien komen. Weer of geen 
weer, de opkomst was en is altijd hoog en 
de gezelligheid zit er altijd goed in. 

Ook in de horeca kijken we terug op een 
goed seizoen zonder noemenswaardige 
incidenten. Het enige wat mij en velen 
van u opvalt is dat het nog wel eens fout 
kan gaan met de registratie van uw con-
sumpties in het saldo systeem en ik wil 
u dan ook hierbij nogmaals oproepen om 
uw NGF pasje mee te nemen indien u wat 
bestelt bij de bar. Op deze manier kan de 
registratie nooit  verkeerd gaan of op een 
verkeerde naam worden aangeslagen en 
krijgt u na iedere transactie een keurig 
overzicht van wat er met uw saldo is ge-
beurd. Voor iedereen de beste oplossing, 
lijkt mij. In het laagseizoen gaan we pro-
beren een gevolg te geven aan ons suc-
cesvolle zomerseizoen en zullen we re-
gelmatig evenementen gaan organiseren 
om u, indien er geen balletje kan worden 
geslagen, de gezelligheid van onze ver-
eniging te laten ervaren. Houdt u dus de 
nieuwsberichten in de gaten. 

Ik wil bij deze ook even stilstaan bij het 
afscheid van een gewaardeerd collega. 
Na bijna 10 jaar trouwe dienst gaat onze 
chef Marco ons helaas verlaten. Hij gaat 
aan de slag bij de Noordwijkse om daar de 
keuken te leiden. Ik wil hem namens ons 
en ik denk ook namens u bedanken voor 
de vele prachtige jaren en wij wensen 
hem veel geluk en succes bij zijn nieuwe 
uitdaging en wij hopen hem nog eens aan 
de andere kant van de bar te zien...

Met vriendelijke groet, namens uw hore-
cateam,

Casper Kleijs

De gezelligheid zit er         
altijd goed in

Management
nieuws

Drukbezochte RGC stand 
@Xpat beurs Feel at home 
in the Hague

Feel at home

Zondag 18 september jl. van 11.00 uur tot 17.00 uur vond 
de Xpat - beurs “Feel at home in The Hague” plaats in het 
atrium van het Haagsche stadhuis.

Kirstin Nederpelt (caddiemaster), Nick 
Davis (professional), Crijn de Feijter 
(stagiair) en Bob Knaap waren aanwezig 
op deze beurs om de Rijswijkse GC te 
promoten.
Het was een zeer druk bezochte beurs 
en wij mochten veel bezoekers bij onze
stand met afslagkooi en putting green 
begroeten. Bezoekers waren vooral ge-
interesseerd in lidmaatschappen, jeug-
dlessen en greenfees.

Bob Knaap
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Het aantal inschrijvingen was 724, waar-
van 79 gasten. Het enthousiasme van 
onze leden neemt ieder jaar toe. En dat 
is waar het om gaat en geeft  het Golf-
week comité het gevoel goed bezig te 
zijn.  
Vooraf en  tijdens  is veel te regelen, 
maar de weergoden niet.  Nauwlettend 
wordt de meteo  bekeken en de buienra-
dar in de gaten gehouden.

Stortbuien
Dat de voorspellingen niet altijd kloppen 
met de werkelijkheid buiten hebben 132 
deelnemers met de Kraeyenburghbeker 
ondervonden. Zij hebben bijna allemaal 
man-/vrouwmoedig de wedstrijd onder 
voortdurende stortbuien uitgespeeld.  
Ook de baan “zuchtte” onder de water-
overlast. Druipend en tot op de draad 
toe nat kwamen de spelers van de baan.  
Binnen en op het terras werd onder het 

Golfweek
comité

Succesvolle Golfweek 2011
Het enthousiasme van de leden neemt ieder jaar toe

UITSLAGEN GOLFWEEK 2011 

Het geeft altijd weer een plankenkoortsgevoel voorafgaand aan de 
Golfweek. De tijd en energie die erin wordt gestoken om goed voor-
bereid en beslagen ten ijs te komen wekt de spanning op als voor de 
start van races . 

genot van een drankje het “leed” weg-
gewerkt . Het hapje erbij werd aange-
boden door  het Golfweek comité voor 
het doorzettingsvermogen.

De President’s Cup is niet doorgegaan 
vanwege de slechte weers- en baan-

omstandigheden. Of deze nog gespeeld 
wordt dit jaar is de vraag.

Hazencup
Eind zondagmiddag  even bij de caddie-
master  informeren of  op maandag de 
Hazencup kan doorgaan. Het antwoord 
was: “Er kan gespeeld worden, maar 
geen buggy’s in de baan.”  Jammer voor 
hen, die hiervan gebruik moeten maken. 
Gelukkig hadden zij voor deze beslissing 
alle begrip. De baan was nog heel nat 
en de temperatuur kwam niet boven het 
kwik van 15 C. De wedstrijdleiding nam 
het initiatief en verraste de 132 deel-
nemers op een warme slok  chocolade-
melk.  Dat was zeer welkom.
Ladies Friendship Trofee
De weersvoorspellingen voor de rest 
van de week luidden steeds optimisti-
scher. De Ladies Friendship Trofee met 
het maximaal aantal deelnemers van 

1e prijs Jaap Vermeer en Frans Erik Terpstra  41 punten
2e prijs Maurice Korrubel en Pierre Vervegaert 40 punten 
3e prijs John Rameswar en Ronald Buitenhek 39 punten 
4e prijs Robbert Aeyelts Averink en Bas vd Hoek 39 punten

Neary dames Sandra Karagantcheff
Neary heren  Frank  Sonneberg / gast van Janneke Hes
Longest drive dames Meike Ludwig
Longest drive heren  Jaap Vermeer
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1e prijs Theo van Bemmel en Pierre Vervegaert  bruto 69, netto 62 
2e prijs Joey Gonzalez en Arthur Hausani  bruto 72, netto   66 
3e prijs Greta Biersteker en Klaas Aliradja  bruto 72, netto  66 
4e prijs Marinus Cupido en Arthur Bartels  bruto 73, netto  66
5e prijs Amato Fazzi en Nico Arkesteijn bruto 78, netto  66
  
Neary dames Marga Alleblas
Neary heren Amato Fazzi
Longest drive dames Monique Cupido
Longest drive heren Floris Arkesteijn
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1e prijs Greta Biersteker en Michiel Povel  37 punten
2e prijs Caroline vd Sluijs en Jan Degenaar  37 punten
3e prijs Dymphie Sikkes  en Jan Feitsma 36 punten
4e prijs Marian Verhoeve en Pim vd Maas 36 punten
5e prijs Marleen Hogezand en Frans van Eck 36 punten

Neary dames Joke Hendriks
Neary heren Wim Bosman
Longest drive dames  Monique Cupido
Longest drive heren Sasha Karagantcheff
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144 werd onder zonnig “gesternte” ge-
speeld.
’s Avonds schotelde de horeca  een Itali-
aans Buffet op tafel waarvan velen heb-
ben genoten. Voor de muzikale omlijs-
ting was een nieuwe ster aangetrokken 
in de persoon van Kees Balm, die menig 
beentje op de dansvloer kreeg. 

Greenvliet  Trofee
De Greenvliet Trofee op donderdag met 
ook een “volle bak”. Deze wedstrijd 
verliep zonder problemen. Hoewel, aan-
gekomen op hole 16 stonden meerdere 
flights in de file.  Het was en gezellige 
samenscholing. Na de prijsuitreiking kon 
men aan het diner aanschuiven. Mu-
zikant Kees bespeelde niet alleen het 
“harmonium” maar paradeerde ook met 
z’n “trekzak” tussen de tafels door. Uit 
onverwachte hoek verscheen een enter-
tainster naast hem  met een perfecte 
performance van O, o Den Haag. Helaas 
hebben we haar naam niet kunnen ach-
terhalen.    

AM AM
Na dit latertje was het vroeg op  voor de 
AM AM.  Deze wedstrijd scoort ieder jaar 
weer het laagste aantal inschrijvingen. 
Zwakt de interesse aan het eind van 
de week af? Of slaat de golfvermoeid-
heid toe,  als er al 4 wedstrijden zijn 
verspeeld.  Voor deze wedstrijd startten  
64 deelnemers. 

Ganzentrofee
De Ganzentrofee, het sluitstuk van de 
Golfweek. Helaas moesten velen “ver-
zaken” vanwege onverwachte andere 
besognes. Met de 112 “overgeblevenen” 
kon deze wedstrijd in sneltempo worden 
gespeeld.  Het was nu zaak niet te be-
zwijken onder de (sub)tropische tempe-
ratuur. Ditmaal was de  “roep” om water 
een veel gehoorde kreet in de baan. Met 
een glas prosecco in de hand  vond de 
prijsuitreiking plaats. Een toast werd 
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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

uitgebracht op het succes van de Golf-
week.  Voorzitter Fred  kreeg als laatste 
het woord en sloot de Golfweek af met 
dank  aan de comitéleden en reikte hen 
een heerlijke fles prosecco  uit.            

Dank
Het Golfweek Comité bedankt iedereen, 
die deze week tot een succes hebben 
gemaakt: deelnemers, commissieleden 
aan de wedstrijdtafel, caddiemasters, 
greenkeepers, fotografen en vele ande-
ren.
En zeker niet te vergeten de sponsors, 
die steeds weer bereid zijn een bijdrage 
te leveren: Intermepha, Johan Hallo Ma-
nagement, Westland Florada, Koolschijn 
Bouwmaterialen, Wolting Gebiedsma-
nagement & Advies, Restaurants vd Dus-
sen, Suzuran, Corfu & Olivia, de Poent-
jak  en 
de Golfshop en Horeca Rijswijkse Golf-
club. Allen hartelijk dank!

Dank voor alle support aan het Golfweek 
Comité.   Op-/aanmerkingen en sugges-
ties worden weer  meegenomen in de 
evaluatie.  

Ineke Vincent  en Sandra Karagantcheff 
hebben besloten na een aantal jaren 
Golfweek Comité in 2012 plaats te ma-
ken voor anderen. Dank voor jullie inzet 
en energie . 

Namens het Golfweek Comité , 
Diana Looms

1e prijs Willem Dolman, Leon Aldewereld Netto 122 punten
 Alex Jackson en Marleen Hogezand
2e prijs Marijn van Manen, Dick Spaargaren Netto 131 punten
 Theo van Denzel en Ali vd Werff
3e prijs Rob Hagedoorn, Jan vd Ende Netto 134 punten
 Wim Kortekaas en Ilonka van Riet
Beste “Pro”  Eddy Jonkers Both Netto  70  punten 

Neary dames Ilonka van Riet
Neary heren Alex Jackson
Longest drive dames Greta Biersteker
Longest drive heren Leon Aldewereld
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1e prijs Meike en Edwin Ludwig  43 punten
2e prijs Ellen Mojet en Arthur Bartels  40 punten
3e prijs Ruud ter Borg en Marlon Sichman  40 punten
4e prijs Lutien Greven en Jaap Vermeer   40 punten
5e prijs Miranda Rietveld en Marijke Dekker   40 punten

Neary dames Ineke Vincent
Neary heren Steef van Schaik
Longest drive dames Miranda Rietveld
Longest drive heren Maurice KorrubelG
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1e prijs Floris Arkesteijn en Greta Biersteker 43 punten
2e prijs Wouter Zandee en  Dymphie Sikkes  41 punten
3e prijs Ramon Maduro en Sandra Karagantcheff 39 punten

Neary dames  Katja Wolff
Neary heren Ramon Maduro
Longest drive dames Dymphie Sikkes
Longest drive heren  Floris Arkesteijn
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UITSLAGEN GOLFWEEK 2011 
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Dames
commissie

Heren
commissie

Herfsttrofee baanimpressie 

Bij het denken over hoe het golfen in 
juli en augustus was, wilde ik eerst 
schrijven dat het twee erg natte maan-
den waren. Maar toen zag ik het aan-
tal gespeelde wedstrijden en bleek dat 
er maar eigenlijk 1 wedstrijd niet was 
doorgegaan door regen en onweer.
Dus kunnen we concluderen dat het 
heerlijke golfdagen waren voor de da-
mes!
Dat blijkt ook wel door de goede op-
komst die gemiddeld uit 46,6666 perso-
nen bestaat. 

Bekerwedstrijd Stichting Handicart
Bij de Bekerwedstrijd ten bate van de 
Stichting Handicart werd er naast het 
ophalen van geld voor deze stichting 
na de wedstrijd voor het eerst prijzen 
uitgedeeld aan allen die een Birdie had-
den geslagen. Dat bleken er toch zo          

maar 6 dames te zijn.

Ton Goedman Vriendschapstrofee
De Ton Goedman Vriendschapstrofee is 
een vriendinnendag van onze eigen da-
mes. Je schrijft je in met een vriendin 
en mocht je die niet direct een vaste 
golfvriendin hebben dan krijg je er een 
van de damescommissie. De wedstrijd is 
ter herinnering aan Ton Goedman voor 
alle vriendschap die zij kreeg tijdens 
haar ziekbed. Traditiegetrouw worden 
er bij de lunch aardbeien geserveerd.

Uitwisseling Ockenburgh
In augustus kwamen de dames van Oc-
kenburgh naar ons toe. Er stond veel op 
het spel want nu werd bepaald waar de 
wisseltrofee een jaar lang mocht prij-
ken. Met een totaal score voor Ocken-
burgh van 596 punten en voor Rijswijk 

van 660 punten is duidelijk dat de tro-
fee in de dameskleedkamer in Rijswijk 
staat.

Prijsvraag
In de vorige Greenvliet stond een prijs-
vraag wie het toilet op de bijgevoegde 
foto kende.
Niemand heeft gereageerd, terwijl we 
weten dat zowel dames als heren van dit 
toilet gebruik gemaakt hebben… Waar-
schijnlijk waren zij met hun gedachten 
toch meer bij het golfen of bij de vraag: 
hoe krijgen wij Henriette Hens zo snel 
mogelijk in het ziekenhuis.
De Baan heet: Golf de Mazy – Falnuée, 
een prachtige baan die vanuit Nederland 
makkelijk te bereiken is. Een aanrader!

De damescommissie

Deelname: Op 21 september is de Herfst-
trofee gespeeld. Met 44 deelnemers viel 
de opkomst wat tegen.  Dit aantal ana-
lyserend (meer dan 15 vaste deelnemers 
aan de woensdag verbleven  in Thailand, 
Tunesië, Spanje of een ander ver land) 
kwamen we tot de conclusie dat een 
aantal leden zich tot doel stelt om onze, 
volgens onze minister van Financiën, in 
een zware storm verkerende economie 
flink te stimuleren. Het is hen zeer ge-
gund. De wel aanwezigen speelden de 
wedstrijd op een prachtige baan met 
naar Nederlandse maatstaven snelle 
greens.
Uitslag: Met 67 slagen netto was Jan 
Paul Bierling de grote winnaar. Goede 
tweede was Johan van Oosten met een 
nettoscore van 69. 
De longest drive werd geslagen door Ri-
nus Dimmendaal. 

Heerlijke golfdagen in juli en augustus

De dag na de troonrede en de beloofde 
storm van minister de jager

Heren
commissie

Slechts 1 wedstrijd afgezegd vanwege het weer

Herfsttrofee: 

De neary is een heel apart verhaal want 
Wim Prins sloeg op de 12e een hole-in-
one. Deze gebeurtenis, die voor me-
nig speler of speelster toch een droom 
blijft, kostte Wim menig rondje maar 
die gaf hij graag. 
Persoonlijk commentaar van Wim: “Op 
hole 12 vloog mijn afslag met een mooie 
boog richting de vlag. Ik zag de bal nog 2 
stuitjes maken en daarna een stukje rol-
len maar toen was ik hem kwijt. Volgens 
één van mijn flightgenoten lag hij in een 
kuiltje maar ik ken maar één kuiltje in 
de green van hole 12 en dat is de cup. 
Nu vertrouw je het eerst niet maar dich-
terbij gekomen was er nog geen bal te 
zien. Hij lag echt in de hole. Mijn eerste 
hole-in-one na negen jaar ploeteren.” 
De neary is een heel apart verhaal want 
Wim Prins sloeg op de 12e een hole-in-
one. Deze gebeurtenis, die voor me-
nig speler of speelster toch een droom 
blijft, kostte Wim menig rondje maar 
die gaf hij graag. 
Persoonlijk commentaar van Wim: “Op 
hole 12 vloog mijn afslag met een mooie 
boog richting de vlag. Ik zag de bal nog 
2 stuitjes maken en daarna een stukje 

Met de tas weer op de rug, de wanten 
aan en de muts op het hoofd gaan we 
weer de kou in en de wintergreens tege-
moet. Ook deze ambiance is voor velen 
een uitdaging om onder moeilijke om-
standigheden, hoewel niet qualifying, 
toch binnen de buffer te spelen. De run-

Hole in one

Winterprogramma herendag

rollen maar toen was ik hem 
kwijt. Volgens één van mijn 
flightgenoten lag hij in een 
kuiltje maar ik ken maar 
één kuiltje in de green van 
hole 12 en dat is de cup. Nu 
vertrouw je het eerst niet 
maar dichterbij gekomen was er nog 
geen bal te zien. Hij lag echt in de hole. 
Mijn eerste hole-in-one na negen jaar 
ploeteren.” 

Persoonlijk commentaar van de 
winnaar van de Herfstrofee, Jan Paul 
Bierling: 
“21 september was een gedenkwaardige 
dag en wel hierom:  Er is een hole-in-
one gescoord door Wim Prins op hole 
12!! Proficiat en hartelijk dank voor de 
alcoholische versnapering na afloop van 
de wedstrijd. 
Een hole-in-one komt zo weinig voor en 
is daarom eigenlijk belangrijker dan het 
behalen van de winst van de Herfsttrofee 
, wat mij overkomen is. Voor mij is het 
echter wel bijzonder omdat ik na 11 jaar 
golfen eindelijk een single handicap op 
mijn NGF-kaartje kan laten registreren. 
Het lag absoluut niet in de verwachting, 
maar je hebt van die dagen dat alles 
meezit en dat was vandaag. Volgende 
week neem ik een sabbatical zodat 9,7 
voorlopig op mijn kaartje blijft staan. 
Volgend jaar zien we wel verder en ga 
ik proberen een “sociale en gezellige” 
single handicapper te zijn, ook al duurt 
dit maar 3 kaarten.
Een ander opmerkzame prestatie was de 
longest drive van Rinus Dimmendaal. Ri-
nus kan hééél ver slaan,  zoals vandaag!! 
Klasse Rinus!!
De warme lunch na de wedstrijd was 
uitstekend verzorgd door de Horeca en 
goed geregeld door de Heren Commis-
sie. Bedankt!

nerscore wedstrijden (de beste score per 
hole blijft over een aantal wedstrijden 
staan) is een heel leuke wedstrijdvorm 
om ook tijdens de winter een (golf)uit-
daging te zoeken. Alle heren zijn van 
harte welkom op de woensdagochten-
den ook in de winter. Voor degenen die 

We kunnen terugkijken op een gezellige 
(herfst)dag met veel hoogtepunten.”

Lunch: De sfeer binnen ons nieuwe club-
huis en de “verzorging door de horeca” 
zijn ook tijdens de heren(woens)dagen 
regelmatig punt van discussie. Ook bin-
nen de herencommissie is  “de negen-
tiende hole”  een heel duidelijk punt 
van aandacht. 
 Wat is leuker om na afloop van een fijne 
wedstrijd met je flightgenoten en ande-
ren te praten over die ene put die wel 
of niet viel of dat ellendige hoge gras 
waar je je bal niet kunt vinden. We mo-
gen zeggen dat deze wedstrijd met een 
uitstekend  verzorgde (tapas)lunch op 
een uiterst plezierige wijze werd afge-
sloten.

Een uitzonderlijke prestatie van Wim 
Prins

de winnaars, v.l.n.r Rinus Dimmen-
daal, Jan Paul Bierling en Wim Prins

Gezellig napraten

hier nog geen tijd voor genomen heb-
ben, probeer het eens een keer. Je bent 
van harte welkom.

Namens de Herencommissie, 
Aart Groenendijk
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Ondanks de wat sombere weers-
voorspelling trokken op donder-
dag 25 augustus om ca. kwart 
voor negen 58 veteranen goedge-
mutst de baan in. Zoals vaker die 
week zaten de weerdeskundigen 
er volledig naast en werd het 
schitterend golfweer.

Uitslag
1  Ilonka van Riet/Frits van Duijn/Hans Breekveldt 57 netto 
2  Liesbeth Hardon/Dick Spaargaarden/Dick Smit 58 netto
3  Greta Biersteker/Jeanette Sinjorgo/Rob Nout 59 netto

Op donderdag 28 juli j.l. speelden de se-
nioren een Cross Country. 
Het prachtige maar voor vele senioren 
toch lastige parcours was uitgezet door 
Wim Prins, hiervoor onze hartelijke 
dank. Het weer was prima en de baan 
lag er schitterend bij. Met 56 senio-
ren en een niet senior was de opkomst 
groot. Reden genoeg dus om er een ge-
zellige en sportieve dag van te maken. 
De commissie stelde flights samen van 

Belangrijk doel van de wedstrijd: plaat-
sing voor de finale van de Arendsen de 
Wolff trofee die dit jaar op een zaterdag 
in Herkenbosch wordt gehouden. Ver ge-
noeg van Rijswijk verwijderd om er met 
je (al of niet wettelijke) partner een 
leuk en romantisch weekend van te ma-
ken. Menig mannelijke deelnemer had 
daar klaarblijkelijk bij zijn partnerkeuze 
rekening mee gehouden. Maar zoals zo 
vaak bij golf werd het spel de oorzaak 
van menige desillusie.
Er was haast geboden want om kwart 
over één moest de baan weer vrij zijn 
voor een shotgun wedstrijd van een 
aantal Vastgoed bedrijven, die kenne-
lijk momenteel wat ruimer in hun tijd 
zitten. Dat elk nadeel zo zijn voordeel 
‘heb’ bleek uit het feit dat we op het 
buitenterras bij terugkomst muziek had-
den, er was zowaar een soort van bra-
derie met stalletjes ingericht, en ook 

Sinds 1995 vindt ieder jaar de uitwisse-
ling met Duinzicht plaats, een prachtige 
9 holes golfbaan, verscholen achter de 
renbaan Duindigt, waar de met zorg 
gefokte paarden slechts een paar keer 
per jaar op topniveau hun kunsten laten 
zien, zodat de omringende golfbanen 
binnen korte termijn bij aflatende re-
sultaten van de paarden, graag hun par-
cours zouden willen uitbreiden.

Dit jaar stonden 14 en 21 juli op de agen-
da. 14 juli verzamelden we om 9 uur op 
Duinzicht en het was al snel duidelijk, 
dat we die dag niet zouden gaan spelen: 
storm en enorme regenbuien gooiden 
roet in het eten: na kort overleg was het 
duidelijk: afgelast!!

21 juli werd de volgende datum op Rijs-
wijk en beide teams hadden er zin in. 
Het was een zonovergoten en gezellige 
dag en na 18 holes chapman greensome 
stableford waren de Rijswijkse senioren 
er in geslaagd om de lagere handicap-
pers van Duinzicht op eigen terrein te 
verslaan: 1-0.
Nu de return: Duinzicht uit, altijd lastig 
en zeker met de twee nieuwe holes, die 
verscholen achter de renbaan voor een 
extra hindernis zorgden. 

De deelnemers van RGC verschenen top-
fit en geheel afgetraind op de teebox en 
bezorgden de golfers van Duinzicht een 
memorabele dag: met fbbb konden de 
Rijswijkers ook dit keer de winst naar 
zich toe trekken en dus ook de wissel-

Cor Onstwedder stijgt boven zichzelf uit!

Senioren Cross Country onder perfecte omstandigheden

Uitwisseling Rijswijk-Duinzicht: senioren topfit en afgetraind
Arendsen de Wolff

De ‘oudjes’ hadden het weer naar hun zin!

Heren
commissie

Senioren
commissie

Senioren
commissie

Voor degenen die afgelopen zomer in ons 
kikkerland gebleven zijn was de over-
gang  naar de herfst nauwelijks merk-
baar. Het was een koude, maar vooral 
natte zomer. Toch is het uiterst opmer-
kelijk dat er zelden  “baan gesloten”  op 
het bord heeft gestaan. Een compliment 
aan allen die hiervoor gezorgd hebben! 

Over de golfdriedaagse en de Vliet-
stroomtrofee heeft u in de vorige Green-
vliet gelezen. Nadien is op de woensda-
gen bijna wekelijks een instuif gespeeld 

Van de zomer in de herfst
die zich dan mocht verheugen op een 
toenemend aantal deelnemers; afhan-
kelijk van de weersomstandigheden tus-
sen de 40 en 60. Het valt op dat je, om 
een wedstrijd te winnen, boven de 40 
stablefordpunten moet scoren. We zijn 
benieuwd of, en zo ja hoeveel het al-
gemeen handicapgemiddelde binnen de 
club in het afgelopen seizoen gedaald is 
en welke bijzondere persoonlijke muta-
ties er zijn. Op 6 juli was er de Vrien-
dendag met meer dan 70 deelnemers. 
Verder  werd er op 27 juli een heel leuk 

uitgezette cross country gespeeld.
Gedurende de zomer en de herfst wordt 
op verschillende woensdagen de maand-
beker gespeeld. Een strokeplay wed-
strijd over meer rondes, die zich mag 
verheugen over een grote belangstel-
ling. Op het moment dat de bijdrage aan 
deze Greenvliet geschreven werd moest 
de laatste ronde nog gespeeld worden 
met een viertal spelers (Wim Prins, Bas 
Guijt, Jan van Spellen en Frans Vogels) 
die binnen twee slagen aan de leiding 
stonden.

omdat we tijdens de prijsuitreiking over 
een goede geluidsinstallatie konden be-
schikken.
De spelvorm was een mixed greensome. 
Helaas bleek de wedstrijdleiding bij de 
indeling één heer voor een dame te heb-
ben aangezien zodat 2 heren als team 
moesten samenspelen. Aangezien je 
bij een greensome veel plezier aan een 
dame kunt beleven, denk bijvoorbeeld 
aan de afslag van hole 15, was dit gemis 
duidelijk in hun score te herkennen; zij 
werden helaas laatste. De wedstrijdlei-
ding besloot derhalve om dit nadeel als-
nog te compenseren met de uitreiking 

van een extra balletje aan beide heren.
De borrel en de (perfecte) lunch na de 
wedstrijd waren, zoals gebruikelijk bij 
de senioren, zeer geanimeerd. Als Her-
kenbosch-finalisten eindigden Marianne 
Verhoeve en Wim Kortekaas met 39 Sta-
bleford punten. Overige prijswinnaars 
waren (zie foto) Sandra Karagantcheff 
met Jan Heins, Bep van Essen met Jan 
Paul Bierling en als vierde Inge Verlind 
met Ernst Rohlfs. Zij allen werden geho-
noreerd met smaakvolle prijzen.

Namens de seniorencommissie.
Rob Nout

gelijke handicap sterkte. Hierdoor werd 
het ook nog eens een spannende wed-
strijd want de eindscores lagen erg dicht 
bij elkaar. Na afloop was er prima lunch 

waarvoor onze dank uitgaat naar Ruud 
met zijn bemanning.

De seniorencommissie

bokaal, net zoals in 2010, mee naar huis 
nemen.
Opmerkelijk was de prestatie van de bij-
na 80- jarige Cor Onstwedder, die met 
parren en birdies bijna boven zichzelf 
uitsteeg!! Deze baan ligt Cor duidelijk 
goed.....

Veel dank aan Patricia Dormits, die na 6 
jaar afscheid nam als organisatrice van 
Duinzicht en Jos Verhoeven, die Patricia 
opvolgt.
De lunch bij Duinzicht was voortreffelijk 
en met veel liefde klaargemaakt en op-
gediend.
We zullen er alles aan doen om deze 
uitwisseling volgend jaar een vervolg te 
kunnen geven.

Ook veel dank aan de deelnemers van 
Rijswijk voor jullie inzet en positieve 
bijdrage.
Pim van der Maas en Dymphie Sikkes
Erik en Nellie Broekman
Jan Paul Bierling en Cock van der Valk
Jan van der Valk en Doke van Haaster
Rob Nout en Ineke van der Maas
Frits Jaspers en Marianne Verhoeve
Frits van Duijn en Joke Meewisse
Dick Spaargaren en Hennie Boerman
Cor Onstwedder, Janneke Hes en onder-
getekende.

Namens de seniorencommissie, 
Ilonka van Riet
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De uitwisseling met Groen-Geel, 
die de seniorencommissie sinds 
een groot aantal jaren organi-
seert, heeft ook dit jaar weer 
plaatsgevonden. Tijdens deze uit-
wisseling spelen 18 leden van RGC 
tegen 18 leden van Groen-Geel. 

Z-Tiles Masters eindstand 2011 TOP 10

Baanrecord:    pim Gebuis: 68         (2010) 
Toernooirekord bruto:   Jesper van Dijk : 71   (2011) 
Toernooirekord netto:   Dymphie Sikkes: 64   (2011)               verschil
                   284      284
 b n b n b n b n b n br net bruto  netto
v Dijk-Jesper 71 68 73 70 dns  76 74 72 70 292 282    8 -2
Krouwer-Ted 86 71 93 77 88 74 dns  83 69 350 291   66  7
Sikkes-Erik 89 75 81 67 94 81 105 92 83 69 347 292   63  8
Gonzales-Joey dns  88 71 87 71 88 72 96 81 359 295   75 11
Rameswar-Johnny 74 66 88 82 82 75 dns  82 75 326 298   42 14
Krouwer-Andre 92 79 90 77 85 72 dns  83 71 350 299   66 15
Vermeer-Jaap dns  83 70 85 72 95 83 87 75 350 300   66 16
Brouwer-Gerben 91 74 94 77 94 77 108 91 96 79 375 307   91 23
Rietveld-Roel 97 82 89 75 92 79 dns  87 74 365 310   81 26
Korrubel-Maurice 100 86 91 79 86 75 90 79 93 82 360 315   76 31
beste 4 scores tellen

Op 24 september werd de laatste Z-tiles 
masters gespeeld. Deze nieuwe doorlo-
pende Q- wedstrijd voor lage handicap-
pers (heren <15; dames <20), gespeeld 
vanaf de backtees, werd goed bezocht en 
is uitermate enthousiast ontvangen door 
de deelnemers.

De winnaars
Van de vijf wedstrijden, waarvan er vier 
mee telden, kwam als grote bruto win-
naar naar voren: Jesper van Dijk. Met 
scores van 71-73-76-72 ttl: 292 bleef hij 
de nummer twee ruim voor.
Voor de netto score was hij ook veruit de 
beste (-2 over vier rondes). De runner up 
(netto) werd Ted Krouwer( +7), die op 
de laatste dag Joey Gonzales (+11) knap 
passeerde.

De beste netto voor één ronde werd ge-
scoord door Dymphie Sikkes (64). Beste 
bruto ronde was eveneens voor Jesper 
(level par).
De dagwinnaars waren: Dymphie Sikkes 
(64), Erik Sikkes (67), Meike Ludwig (67), 
Joey Gonzales (72) en Huub Kouwenho-
ven (69). Zij krijgen een doos speciale 
ballen met opdruk. Vindt u een balletje 
met Masterwinnaar in de baan dan weet 
u van wie die kan zijn.

Walk of fame op terras
Jesper werd vereeuwigd op een speciale 
tegel die u later op het terras zult tegen 
komen. Daarnaast kreeg hij nog een mooi 

De Z-tiles Masters zijn gespeeld, RGC krijgt ‘walk of fame’

Golfende Grootvaders: de Old Grand Dad wedstrijden

horloge als aandenken. 
Het volgende seizoen zal deze wedstrijd 
terug keren op de wedstrijdkalender. We-
derom gesponsord door Maurice Korrubel 
(Z-Tiles).
Een kleine verandering zal zijn dat in 
plaats van vier wedstrijden, er drie zul-
len tellen voor de overall prijs. 

Tot volgend seizoen!
Jaap Vermeer

Bij RGC
Op 7 juli mochten wij onze gasten van 
Groen-Geel bij onze club ontvangen. 
Tussen alle regendagen in waren de 
weergoden ons op deze dag heel goed 
gezind. Onder een stralend blauwe he-
mel werd een mixed chapman green-
some wedstrijd gespeeld, een spelvorm 
die bij iedereen heel goed in de smaak 
viel.
Na afloop van de wedstrijd werd er weer 
gezellig geborreld op het terras van 
clubhuis. Heel veel vaste deelnemers 
aan deze uitwisseling komen elkaar elk 
jaar opnieuw weer bij deze uitwisseling 
tegen.
De einduitslag was in het voordeel van 
RGC met een voorsprong van maar liefst 
73 stableford punten. 

Bij Groen-Geel
Op 18 augustus waren we te gast bij 
Groen-Geel. Op een klein buitje na had-
den we ook hier prima weer. We werden 

Uitwisseling Rijswijk met Groen-Geel

Ruime winst voor RGC!

hier ontvangen met een heerlijk kopje 
koffie, waarna we een mixed greensome 
shotgun speelden. Tijdens de wedstrijd 
werden er op de baan lekkere krenten-
bollen uitgedeeld. Traditiegetrouw was 
er na afloop ook weer een prima lunch 
voor de deelnemers. Tijdens de lunch 
had iedereen weer de gelegenheid om 
gezellig na te praten met de medespe-
lers. 
De uitslag van deze dag was in het voor-
deel van de spelers van Groen-Geel, die 
met een voorsprong van 15 stableford 
punten de overwinning binnen haalden.

Op vrijdag 24 juni werd ons OGD club-
kampioenschap gespeeld. Deelnemers 
zijn  grootvaders die behalve lid van 
RGC ook contribuant zijn van de St. Old 
Grand Dad. Veel andere golfverenigingen 
hebben ook hun OGD kampioenschap. In 
totaal zijn er in Nederland 6000 golfen-
de grootvaders lid van de Stichting.
Doel van de Stichting is het verlenen van 
financiële steun voor sport, spel en be-
weging door jongeren met één of meer-
dere beperkingen
De laatste jaren worden 30-40 subsidie-
projecten per jaar beoordeeld en afge-
handeld. Het jaarlijkse schenkingsbe-
drag ligt tussen de 130.000 en 150.000 

Na de prijsuitreiking ging de wisselbo-
kaal ook dit jaar weer naar Rijswijk, 
dat met een voorsprong van 58 punten 
Groen-Geel toch weer ruimschoots bleek 
te hebben verslagen.

Iedereen heeft tijdens de uitwisseling 
weer twee gezellige dagen gehad. We 
kijken al weer uit naar de uitwisseling in 
het komende jaar.

Namens de seniorencommissie
Ria van Lamoen

Jesper als eerste op 
RGC’s walk of fame

euro.  Voor meer informatie zie 
www.oldgrand-dadclub.nl
Wij hadden bij ons kampioenschap 27 
deelnemers en daarnaast hadden ruim 
10 leden aangegeven om uiteenlopende 
reden niet te kunnen meedoen. Uit een 
ledenbestand van 57 een zeer hoog op-
komstpercentage. Deze clubwedstrijd 
was de eerste in een serie van 3 wed-
strijden. Hierna volgde nog de regiofi-
nale en tenslotte was er de landelijke 
finale. 
Met een score van 37 Stablefordpunten 
werd Carl Weber de winnaar. Hij kon dit 
jaar het bekende beeldje van de “gol-
fer” (zie foto ) mee naar huis nemen. Hij 

en de volgende 5 spelers uit het klasse-
ment gingen door naar de regiofinale. 
Aan het eind van de wedstrijd verscheen 
ook de voorzitter van de St. Old Grand 
Dad, lid van RGC, Helgert van Raamt. Hij 
benadrukte dat het door de Stichting erg 
op prijs wordt gesteld wanneer de leden 
zelf projecten voordragen. Ook vulde hij 
de prijzenpot nog aan met enkele “Old 
Grand Dad”prijzen.  Aansluitend aan de 
wedstrijd was er weer de traditionele 
maaltijd waaraan vrijwel alle spelers 
deelnamen.
Op 15 juli was de regiofinale. Plaats: 
golfbaan de Hooge Bergsche te Berg-
schenhoek. Op 14 juli stonden de he-
melsluizen wagenwijd open en werd een 
nieuw neerslag record voor Nederland 
gevestigd. Wonder boven wonder kon 

de wedstrijd wel doorgaan, maar wa-
ren handicarts niet toegestaan. Van de 
Rijswijkse afvaardiging kon alleen (in-
valler!) Jan Paul Bierling een score (30 
Stbf) noteren die goed genoeg was om 
door te gaan naar de landelijke finale. 
Deze werd op 8 augustus op de Twentse 
Golfclub gespeeld. Hier eindigde Jan 
Paul met 32 Stbf punten op een keurige 

gedeelde 13de plaats. 
Tot slot het verzoek aan de golfende 
grootvaders op onze club zich ook aan 
te melden bij de St. Old Grand Dad. On-
dertekende verschaft u gaarne verdere 
informatie.

Pim van der Maas

Uitslag Clubkampioenschap OGD
plaats 1 t/m 10

1 Carl Weber 37 Stbf  6 Dick Spaargaren 34 Stbf
2 Jan Samwel 37  7 Frits Jaspers 34
3 Roel Jense 36  8 Jan Paul Bierling 32
4 Rob van Os 35  9 Martin van Dorp 31
5 Pim van der Maas 35 10 Frits Hamel 31
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Wedstrijd 4, gespeeld op 16 juli, had met  
65 spelers het laagste aantal deelnemers 
uit de BAJA serie. In deze wedstrijd 
scoorden enkele hooggeplaatste spelers 
weer goed. Hierdoor kon mijn voorspel-
ling, gedaan in het verslag van wedstrijd 
1-3,  dat vanwege het grote aantal deel-
nemers de strijd voor de overallprijs tot 
de laatste wedstrijd spannend zou blij-
ven gelijk naar de prullenbak… De ronde 
van 66 netto/67 bruto!! van Jesper van 
Dijk verdient een extra vermelding, bij 
deze.

Wedstrijd 5 had een record aantal deel-
nemers. Even zag het naar uit dat we 
de magische grens van 100 zouden over-
schrijden, maar door een aantal afzeg-
gingen hadden we “slechts” 97 deelne-
mers. In deze laatste wedstrijd werd er 
weer goed gescoord en beide overall 
winnaars, Jaap Vermeer (hcp t/m 18) en 
Juud Holla (hcp 18+), lieten zien dat hun 
overall prijs terecht was. Beiden eindig-
den zij als eerste in hun categorie bij de 
laatste wedstrijd.
Jack Baldewsingh, de ‘man van staal’,  
kunnen we ook ‘de man van verrassin-
gen’ gaan noemen. Bij de prijsuitreiking 
na wedstrijd 3 was er de aankondiging 
nog een jaar langer te sponsoren en nu 
had hij weer een tweetal verrassingen. 
Alle deelnemers kregen voor aanvang 
van de wedstrijd naar keuze een cap of 
pet met sponsornaam en bij de prijsuit-
reiking had hij een extra prijs voor de 
geweldige prestaties van  Jesper van 
Dijk gedurende het hele seizoen.
In totaal hebben dit seizoen aan de 5 
wedstrijden uit deze serie 434 leden 
deelgenomen. De getallen spreken voor 
zich, het is duidelijk dat deze wedstrijd-
serie is uitgegroeid tot één van de popu-
lairste individuele wedstrijden van het 
clubseizoen.
Na afloop van de laatste wedstrijd volg-
de de prijsuitreiking waarbij de spon-
sor zijn prijzen aan de overallwinnaars 
uitreikte. Natuurlijk genoten tijdens de 
prijsuitreiking de deelnemers weer van 
de door de sponsor aangeboden drankjes 
en hapjes.  
Als dank voor zijn sponsoring ontving 
Jack  een golfshirt en een pitchfork met 
inscriptie. 

Pim van der Maas

In het weekeinde van 17 & 18 septem-
ber zijn de matchplaykampioenschap-
pen weer gespeeld.
Het weekeinde heeft alles gehad wat 
een kampioenschap zo mooi maakt: 
veel regen, wind en tijdens de finales 
een lekker zonnetje.
De halve finales van zowel de heren als 
de dames werden zondag ochtend ge-
speeld, waarbij bij de dames de uitsla-
gen redelijk snel bekend werden en de 
heren op de 17e hole en zelfs de 19e 
hole werd beslist.

De finales:
Bij de dames won Greta Biersteker op 
de 16e hole van Monique Cupido (3&2). 
Deze finale was een reprise van vorig 
jaar alleen was toen de uitslag precies 
andersom.
Vlak achter de dames liepen de heren 
senioren Henk Rameswar en Ramon Ma-
duro.
Deze heren speelden vorig jaar óók de 
finale. Henk, die met zijn overwinning 
(4&3) zijn titel prolongeerde heeft te-
vens de dubbel behaald (match/stroke-
play kampioen). 
Daarachter liepen de heren één spe-
lers Jürgen de Kloet en Jesper van Dijk. 
Jesper was de defending champion en 
won met 3&2 van Jürgen. Ook Jesper 
behaalde de dubbel.
Wilt u alle uitslagen nog eens nazien: 
kijk onder het kopje Wedstrijden/uit-
slagen.

De referees Evelien en Anita hoefden  
gelukkig  niet in actie te komen, maar 
waren toch weer het hele weekeinde 
paraat: super!
Dit waren weer de laatste clubkampi-
oenschappen voor 2011. Dus veel trai-
nen, de winter goed verteren en dan 
klaar zijn voor 2012 om te proberen op 
de “echte” borden te komen.

Jaap Vermeer

De BAJA Maandbeker, wedstrijden 4-5
Alles wat een kampioenschap 
zo mooi maakt

Wedstrijd
commissie

Wedstrijd
commissie

uitslag wedstrijd 4
hcp ≤ 18  hcp > 18
1 Jesper van Dijk  66 Str 1 Juud Holla  37 Stbf
2 Wim Prins 69 Str 2 Keunsoo Byun 36 Stbf
3 Jan van Spellen 69 Str 3 Miranda Rietveld  35 Stbf 
Neary: Sandra Karagantcheff Neary:Juud Holla
Leary: Huub Kouwenhoven Leary: geen winnaar

uitslag wedstrijd 5

hcp ≤ 18  hcp > 18
1 Jaap Vermeer 40 Stbf 1 Juud Holla        38 Stbf
2 Arthur Bartels 40 Stbf 2 Loes van Doorn 38 Stbf
3 Theo van Bemmel 39 Stbf 3 Elger Jelsma  37 Stbf
Neary: Erik Sikkes  Neary: Rob Nout
Leary: Luc Heynen  Leary: Paul Besseling

Overallklassement

hcp ≤ 18  hcp > 18
1 Jaap Vermeer 27,50 p 1 Juud Holla 29,50 p
2 Jesper van Dijk 20,50 p 2 Wim Kortekaas 28,00 p
3 Johnny Rameswar 13,00 p 3 Loes van Doorn 22,75 p

Matchplaykampioenschappen 2011



Teamplayer? 
Feeling met 
communicatie?
Wegwijs met 
woorden voor 
print en on-line?
RGC lid én gek op golf?

Dan is de communicatiecommissie 
vast iets voor jou!  

Interesse? 
Laat het even weten via 
secretariaat@rijswijksegolf.nl.
Het bestuur neemt dan zo snel 
mogelijk contact op. 
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Ontdek de geheimen
 S it  D i t  D lftvan Smits Designcenter Delft

Met trots onthullen wij onze 
najaarscollectie, samengesteld met 
veel passie voor wonen. Ontdek de 
spannende woon-ideeën in een 
sfeervolle ambiance. 

Aan het Smits Designcenter Delft vindt 
u bijvoorbeeld de complete collectie 

 L l  E  d  i t  dij  i  van Leolux. En de mooiste gordijnen in
de stoffen studio. 

Kom langs in het Smits Designcenter 
Delft  U bent van harte welkomDelft. U bent van harte welkom.

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

stoffering   |  realisatie  |  ontwerp  |  verlichting  |  3D-tekenen  |  kleuradvies 

Golfweek
Zoals u ongetwijfeld weet beschikt de 
RGC over goede oefenfaciliteiten. Naast 
de driving range met zijn twee verdie-
pingen, de nieuwe putting green en een 
oefenbunker is er sinds kort, op de pla
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Jeugd
commissie

De Familiescramble, 4 september 2011

Jeugd
commissie

Op 4 september jl. werd met de Familiecramble 
de Golfweek 2011 afgesloten, 

De winnaars:

1e Joep en Bram Mokkink met hun ouders
2e Jake en Jady van Zijl met hun ouders
3e Alexander Spaans en Barend Recter met hun vaders

Pechvogelprijs: Morris Zeyen met zijn ouders
Longest drive meisjes en neary: Emma Brinkel
Longest drive jongen: Thomas Todeschini

Sluitstuk van de Golfweek

Uw advertentie 
in GreenVliet?

Bel of mail 
voor 

een mooie aanbieding!

06 472 89 854

advertentie.greenvliet@gmail.com 

Green
Vliet

Kids met GVB
24 september jl. hebben 21 kids het GVB examen afgelegd en behaald. 

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Hieronder de namen van onze jonge talenten, in startvolgorde:

Flight 1, 
examinator: Frits Jaspers

Maarten de Heus
Hugo Botermans
Lucas Todeschini

Flight 4, 
examinator: Frits van Duijn

Yannick van der Maas
Bernard Brinkel
Jochem Botermans

Flight 5, 
examinator: Joke van Duijn

Pepijn Brekhof
Bas van Rijn
Casper Schulze

Flight 6, 
examinator: Hetty Verboom

Claudia Favier
Philene Janssen
Hope ter Borg

Flight 7, 
examinator: Hetty Krap

Lia Mendeszoon
Anne Lieke de Heus
Eline van Oosterom

Flight 2, 
examinator: Jan Paul Bierling

Yfke de Heus
Emma Brinkel
Tom Erpenbeek 
de Wolff

Flight 3, 
examinator: Rinus Dimmendaal

Chiara van der Maas
Ariane Lakerveld
Julia van Westing
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Clubhuis
commissie

Bussinessclubcie
commissie

Beste clubleden,
1 STICKER
2 NAAM SPELER + LIDCODE
3 NAAM  MARKER + LIDCODE (GEEN LID, DAN HET 

GVB-NUMMER)
4 U SPEELT VAN BACK  OF STANDAARD TEES (GEEF 

DIT AAN)
5 HANDTEKENING SPELER EN MARKER
6 DATUM EN TIJD
7 EXACT HCP
8 PLAYING HCP
9 HEEFT U NOG GEEN OFFICIËLE HANDICAP EN 

KUNT U DAARDOOR GEEN STICKER UITDRAAI-
EN, GEEF DAN  AAN OF HET UW  1e, 2e, 3e of 4e  
Q KAART IS. BIJ EEN 4E KAART KRIJGT U EEN 
ACTIEVE HANDICAP.

De scores op de qualifyingkaart dient u zelf te verwerken 
op de daarvoor bestemde computer in de hal van ons club-
huis.
Mogen er buitenlandse kaarten ingeleverd worden? Nee. U 
mag alleen een Q-kaart inleveren van een ronde, die ge-
lopen is op andere banen binnen Nederland. Buitenlands 
kaarten worden alleen geaccepteerd indien het om een of-
ficiële wedstrijd gaat. De kaart moet in dat geval voorzien 
zijn van wedstrijdgegevens of vergezeld zijn van een start- 
dan wel uitslagenlijst.

Qualifyingkaarten moeten ingeleverd worden, mocht u de 
kaart willen behouden kan dit pas na verwerking handicap-
commissie. Geef dit dan aan op de kaart, dan krijgt u de 
kaart terug.
 Alleen duidelijk en leesbaar ingevulde kaarten kunnen ver-
werkt worden.
 
De handicapcommissie

Sinds kort hebben we een prach-
tige prijzenkast. Je kan hem niet 
missen, direct bij binnenkomst 
boven in het clubhuis heeft hij een 
mooie plek gekregen. 

De kast is ontworpen en gemaakt door 
Frans van Eek. Wat een prachtig resul-
taat! De prijsbekers zijn allemaal ge-
poetst en staan inmiddels te blinken 
achter het glas.

Voor de ochtendwedstrijd (2x 18 holes) 
hadden zich 27 deelnemers aangemeld. 
In flights van 3 zijn die om 9.00 uur van 
start gegaan en rond 13.00 uur kwamen 
de flights weer mooi op tijd binnen. Na 
een snelle lunch, gesponsord door VVE 
Beheer, ging de tweede ronde om 14.00 
uur van start. Samen met degenen die 
1 x 18holes speelden ging men de baan 
in. In totaal waren er in de middag maar 
liefst 69 deelnemers.

Zo rond 18.00 uur kwam iedereen weer 
binnen en moesten wij gaan rekenen. 

Prominente prijzenplek
Stralend weer en een hele goede opkomst

Qualifyingkaart

Nieuwe prijzenkast BC Strokeplay kampioenschappen, 2 augustus jl.
Zoals een lid me vertelde, het wordt 
steeds meer een echt clubhuis. Frans, 
nogmaals dank namens alle leden. 

Verder altijd bezig met aanpassingen en 
verfraaiingen. De dagen worden korter 
en langzaam gaan we richting de kerst-
periode waarin het clubhuis in kerstsfe-
ren gebracht zal worden.

Namens de clubhuiscommissie,
Caroline van der Sluys

Er waren spelers die 2 x 18 holes had-
den  gespeeld, spelers die 1 x 18 holes 
hadden gespeeld en de teamresultaten 
moesten ook worden uitgerekend (af-
hankelijk van het aantal gespeelde holes 
voor elk team).

De prijzen werden gesponsord door:
• Van der Dussen Restaurant Lounge
• J.Th. Lansink Beheer B.V.
• Broeseliske Van Vlijmen Advocaten

Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig 
nagepraat op het terras onder het genot 
van een drankje en door de horeca van 
onze club gesponsorde borrelhapjes.
Alle sponsors bedankt voor hun bijdrage 
voor het doen slagen van deze dag. De 
BC leden en hun gasten hebben genoten 
van een leuke dag met veel golf.

De BC commissie: Maurice, Joachim, 
Edith, Ineke

Wedstrijd over 2 x 18 holes
BC lid met de beste bruto score en BC Clubkampioen Strokeplay: 

Arthur Hausani  -  172 slagen over 2 rondes;
BC lid met de beste netto score:  
Jan Nijssen         –  127 slagen over 2 rondes 

Gastspeler met de beste bruto score:  
Bjorn Beekman met 152 slagen over 2 rondes

Gastspeler met de beste netto score:  
Robert Hordijk met  147 slagen over 2 rondes

Wedstrijd over 1 x 18 holes
Speler met de beste bruto score: Evert  v.d. Wauwer met 85 slagen
Speler met de beste netto score: Jos Hania met  61 slagen

Beste team
Het team met het beste gemiddeld aantal netto slagen:
Mieke Nijssen en Robert Hordijk met gemiddeld 71 slagen.
Gelijk geëindigd, maar met een iets hogere handicap:  

Jan Nijssen en Paul Walter.

Dinsdag 2 augustus, stra-
lend weer en een hele 
goede opkomst. De BC le-
den en hun gasten (max. 
twee introducés per BC 
lid ) hadden de keus uit 
het spelen van 1 x 18 
holes of 2 x 18 holes.  

Wanneer  u een qualifyingkaart loopt moet deze 
voorzien zijn van:

Handicap
commissie

Hoe werkt het ook alweer
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Golf & 
Business

Verzekeraar Univé Zuid-Holland 
is sinds drie jaar bedrijfslid van 
de Rijswijkse Golfclub. 

Tijd voor een kennismaking!

Univé is altijd dichtbij
Dennis Teijgeler (43) en Bob Hansen (52), 
beiden lid van de Raad van Bestuur van 
Univé, golfen graag, voelen zich thuis 
bij de Rijswijkse en proberen regelma-
tig tijd vrij te maken om een rondje te 
spelen. Dat laatste lukt nog iets te wei-
nig, vinden ze. Maar ze hebben leuke 
plannen voor de toekomst. Tijd voor een 
kennismaking!

In de buurt
De keuze, drie jaar geleden, voor de 
Rijswijkse als homecourse van Univé 
Zuid-Holland was een bewuste. Met het 
Univé kantoor in Delft was de nabijheid 
van onze club zeker een factor. Dennis 
Teijgeler: “Je zit er zo, dan is het heer-
lijk om na het werk nog even 9 holes 
te spelen en daarna een hapje te eten. 
Bovendien hoorden wij positieve gelui-

den over de Rijswijkse: gezellig, pro-
fessioneel en een actieve businessclub. 
Dat sprak ons aan.” De mannen zijn van 
plan om golf en business in de toekomst 
intensiever te combineren. Bob Hansen: 
“Intern doen we al leuke dingen met 
golf. Zowel wij als onze collega’s zijn in-
middels al een paar keer met relaties op 
de Rijswijkse geweest, we hebben een 
clinic gehouden en een golfdag georga-
niseerd voor de Univé organisaties. En 
we hebben een Univé golfcircuit met  6 
wedstrijden per jaar op golfcourses door 
het hele land, waarbij we ook graag de 
Rijswijkse aan doen.”

Over Univé 
Univé Verzekeringen wordt gevormd 
door 21 regionale coöperaties/Onderlin-
gen met elk een eigen bestuur, directie 

en Raad van Commissarissen. Elke coö-
peratie is voor toezichthouder De Neder-
landsche Bank een zelfstandige entiteit. 
Univé Zuid-Holland, drie jaar geleden 
ontstaan uit een fusie tussen Univé West 
Nederland en Univé Zuid-Holland West, 
opereert autonoom en wordt niet of 
nauwelijks beïnvloed door de centrale 
top. Dennis: “Meer dan 100 jaar geleden 
zijn de meeste coöperaties/Onderlingen 
ontstaan in landelijke gemeenschappen 
waarbij agrariërs met elkaar geld stort-
ten, zodat, als een boerderij in vlam-
men zou opgaan, ze dat samen zouden 
kunnen betalen.” Waar Univé dus ooit 
begon als brandverzekeraar, zijn ze in-
middels uitgegroeid tot een totaalverze-
keraar met een grote naamsbekendheid, 
die de laatste jaren prijzen in de wacht 
sleept vanwege hoge scores op klantte-
vredenheid.

Personal touch
Dennis: “De personal touch is belang-
rijk. Wij willen dat onze verzekerden 
zich echt klant voelen en aandacht krij-
gen door een persoonlijke benadering 
en een hoog service niveau. Dat resul-
teert bijvoorbeeld in een snelle scha-
deregeling.” Bob vervolgt: “We kunnen 
dat ook, omdat we als coöperatie geen 
winstoogmerk hebben. We moeten na-
tuurlijk geld verdienen om schades te 
kunnen betalen en om te voldoen aan 
solvabiliteitsverplichtingen, maar we 
willen onze leden ook een eerlijke prijs 
aanbieden. Dat is niet altijd de laagste 
prijs, maar daar staat wel service en be-
trokkenheid tegenover. Dat is het grote 
verschil met een commerciële verze-
keraar, waar het bedrijfsbelang op de 
eerste plaats komt.” Betrouwbaar, per-
soonlijk, betrokken, dichtbij, zorgzaam 
en kwaliteit: het zijn kernwaarden van 
Univé die binnen de gehele organisatie 
breed worden gedragen. Bob: “Ook in ons 
personeelsbeleid. We kijken altijd of de 
werknemer in ons profiel past. Een snelle 
verkoper die veel geld voor ons verdient 
is leuk voor de korte termijn, maar is 

dat echt wat de klant 
wil en nodig heeft? 
Uiteindelijk kiezen 
we altijd voor het be-
lang van de klant.”

Univé is dichtbij
Tegenwoordig kiezen 
veel mensen voor 
snel en goedkoop 
verzekeren via inter-
net. Dennis: “Natuur-
lijk kun je bij Univé 
ook snel online een 
autoverzekering re-
gelen. Maar heb je 
service en advies no-
dig, dan kun je altijd 
bij een van de Univé 
winkels terecht. In-
ternet is anoniem en 
op afstand, wij zijn 
altijd dichtbij. Onze 
filosofie is dat al die 
distributievormen optimaal kunnen wor-
den gecombineerd in het belang van 
onze klant: scherpe premie, toegang tot 
internet en het gemak van persoonlijke 
service.”

Vruchtbare samenwerking 
Voor hun zakelijke klanten zou Univé 
Zuid Holland graag wat meer willen be-
tekenen, en dat kan heel goed samen 
met de Rijswijkse. Dennis: “Denk aan 
een jaarlijks Univé evenement, of het 
behalen van je GVB tegen een geredu-
ceerd tarief. Wij zouden onze topklan-
ten de GVB cursus kunnen aanbieden, 
waarna ze wellicht lid willen worden van 
de Rijswijkse.” Bob: “Zoiets vinden wij 
leuker dan het sponsoren met borden of 
zo. Als coöperatie beheren wij het geld 
van onze leden, en voor hen is zo’n con-
structie veel interessanter. Golf is ten-
slotte nog steeds een groeiende sport, 
en op deze manier is het leuk om kennis 
te maken met elkaar en met het spel. 
Dat kan vruchtbaar uitpakken voor zo-
wel Univé als de Rijswijkse.” 

Andere leuke dingen
Zowel Bob als Dennis zou meer tijd wil-
len steken in het golfspel, maar met een 
drukke baan en een gezin zit hun week 
al hartstikke vol. Bob: “Mijn vrouw heeft 
haar GVB, en we hebben ook wel eens 
op Rijswijk gespeeld, maar in het week-
end doen we graag iets met het hele ge-
zin. Ik heb qua handicap ooit wel eens 
lager gezeten, maar zit nu op 31.” Den-
nis, die ook nog eens in de avonduren 
een universitaire studie Bedrijfskunde 

volgt, speelt eveneens van hcp 31, maar 
doet ook aan wielrennen, voetballen en 
skiën. Bovendien hebben de mannen 
nóg een hobby gemeen: koken. In de 
netwerkclub Orenia koken zij vier keer 
per jaar, onder begeleiding van topkok 
Eric van Loo van Restaurant Parkheuvel, 
met ondernemers uit de regio Rijnmond, 
waarna ze, met de juiste drank erbij, 
van hun zelfbereide diner genieten. Ook 
hun vrouwen hebben plezier van deze 
kookkunsten: in december verzorgen de 
heren een uitgebreide lunch. 

Geen poespas
Beide mannen hebben zich voorgenomen 
zich volgend seizoen actiever in te schrij-
ven voor de businessdagen en –wedstrij-
den, want de keren dat Dennis meedeed 
aan de businessmiddag zijn goed beval-
len. Dennis: “Van te voren hebben we 
niet gecheckt welke bedrijven al lid wa-
ren van RGC. We kenden ook niemand; 
zijn er gewoon blanco in gestapt. Toen 
we drie jaar geleden kwamen kijken 
was de accommodatie nog niet wat je 
van een golfclub zou verwachten, maar 
het was er al wel gezellig.”Bob: “Com-
mercie is ons niet vreemd, maar we ko-
men hier niet om per definitie klanten 
te werven. Bij Univé past geen ‘kijk ons 
nou eens’ gedrag, dus zochten we een 
golfclub zonder pretenties. Rijswijk is 
rustig, met een mooi nieuw clubhuis, 
en zowel op de baan als aan de balie en 
in het restaurant zijn de mensen vrien-
delijk. Dat zijn zaken die wij belangrijk 
vinden. Geen poespas, maar basic en 
degelijk. Net als Univé!”

Tekst: Miranda Rietveld
Foto’s: Paul de Boom

Heerlijk om   
na het werk 

nog even        
9 holes te   
spelen en 

daarna een 
hapje te 

eten
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Wedstrijd
commissie

Wedstrijd
commissie

Na het kampioenschap van vorig 
jaar, gingen we vol goede moed 
het nieuwe seizoen tegemoet.

Reikhalzend uitkijkend naar de nieuwe 
indeling met de hoop op nieuwe banen 
en nieuwe teams. We werden niet  te-
leurgesteld. Zelfs de afstanden waren 
goed te doen.

Merwelanden het begin van de compe-
titie
Het voorspelen, we waren net op tijd
Lange files door een overval in De Spaan-
se Polder Onze concentratie waren we 
compleet kwijt
De dag zelf eerste ontmoeting met de 
tegenstanders,
Altijd spannend, maar meteen gezel-
ligheid. Het weer zat mee en ondanks 
vreemde  luchtjes,
Fijn gespeeld, maar kijk uit op hole 17, 
want als 18 afslaat ben je zo je koppie 
kwijt

Albatros O wat hebben we gelachen
De handicarts die waren op de bon,
De marshal, eerst mijn pet op, heeft 
U een pitchfork? Uiteindelijk stond hij 
toch zijn kar af en het spel begon.

Rust in Het Brabantse land nou dat kun je 
mooi vergeten, Vliegtuigen vlogen door 
de geluidsbarrière heen Een harde knal, 
je lag van de schrik onder je buggy,
Waardoor je concentratie meteen ver-
dween

Capelle voor sommige moeilijk te vin-
den, De TomTom leverde je op Kralingen 
af, En door grote wegwerkzaamheden
Raakte je ook nog eens van de slag

Een handicart, geen  probleem, wel even 
halen, Wat een afstand, zelfs al ben je 
goed ter been.Geen plastic tees dat is 
wel even balen, snel houtjes halen
En door de warmte vlogen de ballen ver 
heen.

Rijswijk, wij waren gastvrouw, dreigend 
weer, wind uit de verkeerde hoek,
De Rijksweg liet zich goed horen en er 
raakte heel wat ballen zoek

Ons team, waarvan bijgaand een 
foto, bestond uit de heren Verzijl, 
Van Eek, Joppe, Tumbuan, Weber, 
Nout, Niemans en ondergetekende 
als captain.

De competitie begon voor ons als gast-
heer op 8 april. Mooi weer, baan in uit-
stekende conditie.
De bezoekende teams te weten: Klei-
burg, Reymerswael, Grevelingenhout, 
Cromstryen waren unaniem vol lof over 
ons clubhuis alsmede de baan.

Daar heren senioren 4r ook gastheer 
was, waren er tijdens de maaltijd rede-
lijk veel personen aanwezig. Aangezien 
alles zich in een ruimte afspeelde was 
het wel wat hinderlijk als de captain van 
4 ging speechen, dan kon men door het 
geroezemoes weinig verstaan. Gelukkig 
heeft dit fenomeen zich maar tot een 
wedstrijd beperkt.

Vrijdag 15 april waren wij weer onder 
mooie weersomstandigheden te gast op 
Kleiburg. Wij speelden tegen Cromstry-
en en moesten helaas het onderspit del-
ven. We hebben het maar op de greens 
gestoken, die waren namelijk gezand, 
gestoken en bemest. De mestkorrels 
bleven aan de bal hangen. Dat liep dus 
niet. Cromstryen had er wellicht geen 
last van; zij wonnen.

De ontvangst na de wedstrijd was net zo 
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Het Dagboek van de competitie van Dames 4 Mooi seizoen qua sfeer en weer voor heren senioren 3

Sommigen vonden de baan zo mooi dat 
zij holes tweemaal hebben gelopen,
Ach,  moet  kunnen , het is Lente dus 
geniet ervan,

Hierdoor is alles wat uitgelopen,
Maar gelukkig, niemand zei er iets van
Anja wilde nog met  de  handicart gaan 
zwemmen, Gelukkig heeft Francien haar 
op andere gedachten kunnen brengen.
O Oude Maas Kampioen van Dubbel Ne-
gen Het is gebeurd, jullie zijn de num-
mer één Op jullie baan zullen we nog 
verder strijden, wij gaan niet lijden
Maar volledig door ons Dakkie heen.

Aan alle Dames , wij willen jullie har-
telijk bedanken, De gastvrijheid, lekker-
nijen, super eten, het was top,
En Albatros met hun heerlijke Asperges, 
wat een service, het kon niet op
Wij gaan nu op de winnaars het glas hef-
fen En hopen dat wij elkaar nog eens 
zullen treffen.

belabberd als verleden jaar: twee con-
sumpties de man. Een mager boeltje. 
Wij dachten op 8 april de toon te heb-
ben gezet om althans de andere clubs te 
laten zien hoe wij denken dat het moet. 
Je speelt per slot gratis op 4 min of meer 
onbekende banen, wij zowel als alle an-
dere teams,  dus lijkt het mij een must 
om de gasten goed te ontvangen. Enfin 
daarover zijn de meningen verdeeld.

De mannen van Cromstryen, waar we 
vrijdag 22 april zouden spelen, hadden 
ons al toegezegd dat de ontvangst bij 
hen zou zijn zoals die bij ons op Rijswijk 
was. Daarvan was geen woord teveel ge-
zegd. De ontvangst was koffie met een 
broeder, een soort gevulde krentencake, 
prima! Net als het weer. En de baan ver-
keerde in prachtconditie, snelle greens, 
mooie fairways kortom tip top. Inrich-
ting clubhuis eerste klas; prima douches, 
flinke handdoeken.

Ons clubhuis is nieuw en modern, doch 
mijns inziens kan het niet tippen aan 
dat van Cromstryen. Jammer dat van de 
zijde van Rijswijk men niet eens elders 
is gaan kijken om zich te oriënteren hoe 
het ook zou kunnen. Enfin, gebeurd is 
gebeurd, het zij zo.

Wij hebben op deze dag van Reymerswa-
el gewonnen met 24:12. Aangezien we 
de eerste wedstrijd met dezelfde cijfers 
hebben verloren is er dus niet veel ver-
anderd.

Tijdens het Indonesisch buffet maakte 
de captain van Kleiburg zijn excuses 
voor de ontvangst op Kleiburg. Er was 
een misverstand met de catering?! Men 
had het zich toch kennelijk aangetrok-
ken.

Vrijdag 29 april waren wij te gast op 
Grevelingenhout. Ontvangst : koffie 
met een bolus. Voor een rechtgeaarde 
Zeeuw is dat smullen. Mooie baan, alle 
factoren voorhanden om Kleiburg in de 
pan te hakken. Helaas het werd 19:17 
in het voordeel van Kleiburg. De happen 
na de wedstrijd waren iets speciaals:  
ieder kreeg een bordje met 3 versnape-
ringen. Een schaaltje met garnalen, een 
Engelse sandwich en nog iets. Kortom 
geen gegraai in een schaal bitterballen 
en vlammetjes, waarbij de laatkomers 
het risico lopen, dat net alles op is. Zeer 
goed  geregeld en iets voor onze cate-
ring om daar eens over na te denken. Zo 
leer je overal wat.

Vrijdag 6 mei de laatste wedstrijd op 
Reymerswael. Prachtig weer, ontvangst 
koffie met een appelflap, baan mooi, 
echter de greens een beetje hobbelig. 
Wij verloren van wat later de kampioen 
bleek te zijn Grevelingenhout met 21:15 
.Dus voor zo’n goeie tegenstander niet 
slecht.
De borrel was ook goed verzorgd en voor 
de happen kreeg ieder een bon geldig 
voor de bewuste happen, dus ieder kreeg 
zijn deel. Prima idee, misschien ook iets 
voor onze catering. Het diner was voor-
treffelijk een jonge vrouw zwaaide de 
scepter in de keuken en deed dat met 
verve. Tijdens het diner kwam zij vra-
gen of alles naar wens was, dat was het 
zeker.

Wij kunnen terugzien op een mooi sei-
zoen, niet wat de scores betreft, doch 
wel wat de sfeer en het weer betreft. We 
hebben gespeeld met allemaal gezellige 
kerels en ik hoop, dat mijn teamgenoten 
het met mij eens zijn.Laten we zeggen: 
bij leven en welzijn, tot volgend jaar.

Marius van den Berg (Capt. Heren seni-
oren 3)

Dames 4:van links naar rechts:
Marleen van Hogezand, Hetty Krap 
(captain) Mirjam Jaspers, Hanny Benjert, 
Cocky van de Valk, Nellie Broekman, Ria 
Lamoen en Joke van Duijn
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“Het grote avontuur van Heren 8” lijkt de titel van een spannend jongensboek of de 
titel van een film. Niets is minder waar;  waarschijnlijk komt er een boek uit dat daarna 
door Spielberg zal worden verfilmd. HEREN 8 KAMPIOEN EN GEPROMOVEERD, 

4e KLASSE HERE WE COME!!!!!

Wedstrijd
commissie

Competitieverslagen 2011

Het grote avontuur van Heren 8 in de H149
POULE STAND - H149

Nr Team P WP + 0 - PP+ PP- Opmerking
1 Rijswijkse 8 4 7 3 1 0 51 21 gepromoveerd

Het gaat te ver om nu in details alle bij-
zonderheden op te schrijven dus verwijs 
ik gemakshalve naar het boek dat waar-
schijnlijk rond Sinterklaas en de Kerst 
zal uitkomen. Wat ik de lezers niet wil 
onthouden zijn de hoofdrolspelers en 
enkele wetenswaardigheden.

Allereerst:  de H149 is geen nieuw vlieg-
tuig of een onderzeeër, het is ons com-
petitienummer van de NGF competitie.
De hoofdrolspelers zijn:

Jan van Es(C) 
Dirk-Jan Boelhouwer (Boelie)
Rob Fels
Jan van Spronsen
Walter van Hese 
Jaap de Regt
Peter K van Oostveen (PK)
Hanco van den Berg

Locaties
Alle locaties liggen ten zuiden van Rijs-
wijk in de diverse landen.

Historie
Heren 8 wordt ook wel “het leuke team” 
genoemd, de oorsprong daarvan ligt in 
het verleden(2010). Niet alleen de leden 
van het team vinden elkaar leuk maar 
ook de tegenstanders en clubleden vin-
den Heren 8 leuk. De samenstelling is, 
met uitzondering van 1 lid, opgebouwd 
uit Quickers, die een gezamenlijk voet-
bal en/of cricketverleden hebben. In 
het seizoen 2010 heeft het bestuur van 
Rijswijk toestemming gegeven om ons 
“vriendenteam” in te schrijven. Dat dit 
een succes is geworden blijkt uit feit dat 
heren 8 in 2010 is gepromoveerd uit de 
kelders van de NGF naar de 5e klasse.

Het avontuur van 2011
Heren 8 is een hecht team dat meestal 
op woensdagmiddag op de club te vin-
den is. Het hele jaar wordt er doorge-
traind en alle leden nemen de golfsport 

uiterst serieus. Ook de 19e hole maakt 
een belangrijk deel uit van de mentali-
teit die heren 8 op de golfcourses laat 
zien. Ik kan mij niet herinneren dat wij 
als gasten en gastheren ergens niet als 
laatste het licht hebben uitgedaan.

Dat de golfsport een serieuze aangele-
genheid is blijkt wel uit het feit dat men 
ca. 47 weken bezig is in vorm te komen 
om die in slechts 4 weken te mogen 
openbaren. Dat de druk daardoor hoog 
oploopt mag duidelijk zijn. Dat Heren 8 
uit 8 leden bestaat is een bewuste keuze 
om de druk te verdelen. De golfkwalitei-
ten van Heren 8 zijn aan elkaar gewaagd 
waardoor binnen het team een gezonde 
competitie ontstaat, daarnaast zijn het 
8 karakters, met verschillende talenten, 
die goed bij elkaar passen. Kortom de 
ideale uitgangspositie om de strijd aan 
te gaan in de 5e klasse.

Trainingskamp
Maar voordat de eerste ballen in de 
competitie geslagen werden, werd er 
afgereisd naar Hardelot in Frankrijk om 

daar een trainingskamp op te slaan. De 
locatie was in de middle of nowhere. Het 
ruim bemeten goed geoutilleerde land-
huis dat gehuurd was kende alle luxe en 
gemakken, die voor de verwende heren 
van heren 8 ruim voldoende was.
 Ter informatie: 7 slaapkamers, 3 bad-
kamers, 2 biljartzalen, 1 ontbijtzaal, 1 
grote eetkeuken met manshoge open 
haard en alle apparatuur van een  3 
sterren restaurant, zitkamer met breed-
beeld televisie en geluidsapparatuur van 
een kleine disco, jeu de boules baan, 
parkeerplaats voor 10 auto’s, een chip-
pingveld, etc.

Teambuilding
Op het trainingskamp dat ruim gespon-
sord werd door sponsors die onbekend 
willen blijven, werd niet alleen getraind 
op mooie golfbanen, maar werd gewerkt 
aan de teambuilding, de basis voor suc-
ces. Dat er maar 24 uur in een dag zit, 
vonden wij wat weinig maar wij moesten 
het er mee doen. Wij hebben dat opge-
lost door zo weinig mogelijk te slapen. 
Een teambuilding bestaat uit heel veel 

elementen die zeer nauwgezet uitge-
voerd moeten worden. Dat begint al bij 
de indeling van de auto’s, de teams en 
de slaapkamers. Ook de taakverdeling 
op bet trainingskamp is zeer belangrijk. 
Bijvoorbeeld wie doet de boodschap-
pen, wie het ontbijt, wie doet het di-
ner, wie zorgt voor de wijn, wie doet de 
openhaard en wie doet de Corenwijn, 
etc. etc.

Afharden
Daarnaast worden de leden continu met 
competitie geconfronteerd, waarbij 
mensen vernederd worden met biljar-
ten, jeu de boules, kaarten of dobbelen. 
Hierdoor worden mensen gehard en kun-
nen daardoor makkelijk een golfcompe-
titie aan. Ook Boelies Rendang  (Rendier 
volgens Rob)heeft daar toe bijgedragen.
Uiteraard wordt er erg goed voor de in-
wendige mens gezorgd en moet er veel 
gelachen worden, een drankje op z’ 
n tijd ,voor de meeste ,helpt ook wel 
mee. Dat gezamenlijk zingen (lallen vol-
gens enkele teamgenoten)ook erg goed 
voor de teambuilding en slecht voor de 
nachtrust werkt heb ik persoonlijk on-
dervonden.

De competitie
Na een bijzonder geslaagd trainingkamp 
moesten wij 3 april aantreden op de 
Hooge Bergsche.
Wij zagen er prachtig uit in onze gespon-
sorde outfit. Dat een blauwe trui door 
meer teams als mooi ervaren wordt, 
bleek wel omdat 3 van 4 tegenstanders 
een blauwe trui hadden. Wat zij niet 
hadden was onze cyclaam kleurige polo. 
Onze tegenstanders waren de Brabantse 
heren van Landgoed Bergvliet. Goed-
lachse sportieve tegenstanders die goed 
partij gaven, al laat de uitslag dat niet 
helemaal zien omdat onze 1e zege 15- 3 
was.
Onze 1e prijs werd aan tafel uitgereikt 
door de captain van de Hooge Bergsche, 

zijn vrouw had ons uitgekozen, ik geloof 
als knapste team, de prijs bestond uit 
een ingelijste foto van ons team. Dat de 
sfeer goed was binnen deze competitie 
was al duidelijk na de 1e wedstrijddag.
10 April was heren 8 gastheer, hiervan 
kan opgemerkt worden dat het goed 
verlopen is en dat de uitslagen lieten 
zien dat Oude Maas waarschijnlijk het 
te kloppen team zou worden.
17 April was ik niet aanwezig maar vol-
gens de verhalen was er geen vuiltje aan 
de lucht en werd Capelle aan onze zege-
kar gebonden. Bij het diner heeft Hanco 
wel gezegd dat de kampioen bekend was 
en dat de strijd gestreden was. Oude 
Maas was het daar niet helemaal mee 
eens. Maar na een 14 – 4 overwinning 
mag je best al een beetje kapsones heb-
ben.
1 Mei op Capelle mochten wij de strijd 
aanbinden met de Hooge Bergsche, een 
leuke strijd met een terechte winnaar, 
de 3e zege was binnen,  15-3, volgens 
sommige leden was dat teleurstellend, 
het had 18-0 moeten zijn. Een meevaller 
was, dat Oude Maas slechts met 14-4 ge-
wonnen had, waardoor wij 1 wedstrijd-
punt meer hadden dan Oude Maas. Oude 
Maas was onze laatste tegenstander en 
wij zouden aan een gelijkspel voldoende 
hebben.

Thriller
De laatste wedstrijd van 8 mei op Land-
goed Bergvliet had een scenario waar 
Alfred Hitchcock zijn vingers zou bij 
hebben afgelikt. Het kampioenschap 
tussen de nummer 1 en 2 was ongekend 
spannend met 1 wedstrijdpunt verschil, 
maar wie zou degraderen was net zo 
spannend, de gastheer was al veilig.
Landgoed Bergvliet is een nieuwe baan 
in Oosterhout met gastvrije mensen en 
een baan met een mooie lay-out. Alleen 
de droogte had hier ook zijn sporen al 
achtergelaten, de fairways waren hard 
als beton en de greens niet veel minder 

hard. Dit eiste wel enige aanpassingen 
van de speelwijze. Dat Oude Maas een 
gelijkwaardige tegenstander was bleek 
uit de uitslagen van de morgensessie. 
Tussenstand 3-3. En zeer kleine verschil-
len in de onderlinge uitslagen. Na een 
korte lunch onder een uitbundige zon 
ging de strijd door.
Ongelooflijk maar waar,na 9 holes was 
de wedstrijd nog volkomen in evenwicht 
en liep de spanning op.
Iedereen deed zijn uiterste best en de 
verschillen bleken heel klein. Wij moes-
ten nog 3 singels winnen om kampioen 
te worden. De topspelers verloren net 
op de laatste hole en  bij de midden-
spelers werd 1 partij gewonnen en de 
andere ook op de laatste hole verloren. 
2 punten waren binnen, onze slotspeler 
PK maakte gehakt van zijn tegenstander, 
4 punten waren binnen, dus nog 1 partij 
in de baan die gewonnen moest worden.  
Oude Maas 9 punten, Rijswijk 7 punten. 
Met nog 4 holes te gaan stond Walter 2 
holes achter. Alle teamleden waren er 
van overtuigd dat wij zouden gaan ver-
liezen. Om Walter niet zenuwachtiger te 
maken dan nodig was werd er besloten 
niet te gaan kijken en ons verdriet al-
vast te verdrinken op het terras.

Walter kwam zeer sterk terug, zoals je 
van een topsporter mag verwachten, 
en moest op hole 18 een put maken 
van 3 meter om in de strijd te blijven, 
maar de man van Oude Maas had echter 
slechts een putje van 90 centimeter om 
het kampioenschap te winnen. 
Dat het gaat om 1 of 2 putjes op de laat-
ste hole van de laatste wedstrijd van de 
laatste speler kan en mag je niet ver-
wachten, toch!?! Alle trainingen, het 
trainingsweekend, de mentaliteit, de 
koelbloedigheid, de teambuilding en 
de kunde lieten de put van 3 meter val-
len. Heren 8 had het niet meer in eigen 
hand…….!
De man van Oude Maas moest nu zijn 
putje wel maken om te winnen. Hij liet 
de bal 3 centimeter te kort dus...........
MISTE !!!!!   
Na een bad in de water-drivingranche en 
van de meegebrachte Champie hebben 
wij nog lang nagenoten van de overwin-
ning. Heren 8 wij kunnen trots zijn op 
de teamprestatie waar iedereen zijn bij-
drage aan geleverd heeft.

Namens heren 8 hartelijk dank voor alle 
spontane reacties, natuurlijk wil ik ook 
namens ons team het thuisfront bedan-
ken.
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Decisions on the rules of golf, de Green (Regel16)

1) Je mag losse natuurlijke voorwerpen, 
zowel met je hand, pet, handdoek of 
club verwijderen, vooropgesteld dat 
je verder niets aan de situatie veran-
dert door iets aan te duwen, vlakker 
te maken.

 Berucht zijn natuurlijk spikemarks, 
maar die kom je tegenwoordig niet zo 
veel meer tegen.

 Mag je, heel toepasselijk deze 
zomer,ook water of dauw van je put-
lijn vegen? Twee decisions geven daar 
antwoord op.

Programma bridge, seizoen 2011-2012

Exotisch dier

Voor de komende winterperiode heb ik 
de volgende data vastgelegd.

28 oktober 2011 (let op: dit is niet 
de gebruikelijke derde vrijdag van de 
maand)
18 november 2011
16 december 2011.
20 januari 2012.
17 februari 2012.
16 maart 2012.

Aanwezig: 19.15 uur 
Aanvang bridge: 19.30 uur. 
Inschrijfgeld: 6 euro per paar

Wij van de Rijs-
wijkse houden wel 
van een beetje 
exotisch. Maar dit 
beestje verwacht 
je toch niet langs 
de sloot van hole 
11…? Gespot op 26 
augustus jl. door 
Doke van Haaster 
en Hanneke Arnol-
dus tijdens hun 
voorronde van de 
Matchplay kampi-
oenschappen.

Regel 16 gaat over wat er op de green mag en niet mag. De vlaggen-
stok (R 17) komt volgende keer aan de beurt.Het belangrijkste deel 
van R 16-1 gaat over de putlijn. De putlijn is (def): de richting waarin 
de speler wil dat zijn bal gaat na een slag. Ook een redelijke marge 
links en rechts van de putlijn behoren er bij. De putlijn loopt door tot 
de hole, niet er voorbij. De regel stelt nu dat deze putlijn niet mag 
worden aangeraakt. Het zal u niet verbazen dat er een aantal uitzon-
deringen zijn:

Er worden 6 rondes van 4 spellen ge-
speeld, afhankelijk van de opkomst in 1 
of meerdere lijnen. Aan het einde van 
de avond wordt de uitslag met behulp 
van de computer bepaald.

Ik hoop weer vele bridge liefhebbers te 
mogen begroeten.

G.van ´t Veen.

aan ,dan overtreedt hij R 16-1a
b) als de juiste afmeting van de hole is ver-

anderd, dan moet de speler de wedstrijd-
commissie vragen de hole te repareren.  
Alleen als er niemand beschikbaar is, 
mag de speler de hole zelf repareren. 

Over regel 16-2 is niet veel te vertellen. 
Als de bal op de rand van de hole ligt en 
een gedeelte er van hangt over de hole, 
loop je er in een normaal tempo naar toe. 
Dan mag je nog 10 seconden wachten. Valt 
de bal binnen die 10 seconden in de hole, 
dan heb je met je laatste slag uitgeholed. 
Valt de bal na die 10 seconden in de hole, 
dan heb je de bal uitgeholed met je laat-
ste slag, maar moet je een strafslag bij je 
score optellen. Duidelijk.

Nog een aardige decision hierover, waarbij 
in een matchplay wedstrijd een speler zijn 
tegenstander probeert te vernachelen…….

VRAAG:
In een matchplaywedstrijd put speler A 
en zijn bal komt ogenschijnlijk tot stil-
stand, een gedeelte van de bal echter 
hangt over de hole. Binnen 5 seconden 
geeft zijn tegenstander B hem de hole en 
tikt de bal weg. Mocht B dit doen?

ANTWOORD:
Nee. Speler A heeft recht om in een nor-
maal tempo naar de hole te lopen en 10 
seconden te wachten om te kijken of zijn 
bal echt stil ligt. Omdat B inbreuk maakt 
op de rechten van speler A verliest speler 
B, in redelijkheid (R 1-4) de hole, aange-
nomen dat de put van speler A niet voor 
de half was. In dat geval behoort Regel 2-2 
(gehalveerde hole) te worden toegepast en 
wordt de hole gehalved. 

VRAAG:
Mag een speler wiens bal op de green ligt 
tijdelijk water opzij vegen of opnemen 
met een handdoek?
ANTWOORD:
Nee, want dan raakt hij zijn putlijn aan.

VRAAG:
Mag een speler dauw of rijp van zijn put-
lijn vegen?
ANTWOORD:
Nee, R 16-1 verbiedt het aanraken van de 

putlijn, behalve bij het verwijderen van 
losse natuurlijke voorwerpen etc. Dauw 
en rijp zijn volgens de definitie geen 
losse natuurlijke voorwerpen, dus over-
treed je dan R 16-1.

2) Je mag de putter bij het adresseren vlak 
voor de bal zetten, vooropgesteld dat 
je niets aandrukt. Waarom mensen dat 
doen is mij nog steeds een raadsel, maar 
het mag.

3) Bij het meten om te kijken wie als eer-
ste moet putten.

4) Bij het marken, opnemen en terugplaat-
sen van de bal.  

5) Bij het repareren van pitchmarks en 
oude hole-pluggen en alléén deze twee.

Geen spikemarks repareren dus, want dan 

heb je 2 strafslagen te pakken voor het 
verbeteren van je speellijn (R 13-2). Pitch-
marks zijn altijd wel te repareren, maar 
wat te doen als je een oude hole-plug niet 
vlak ligt?

VRAAG:
Een speler ligt op de green. Een oude 
hole-plug ligt verzonken of juist als een 
hobbeltje op de speellijn van de speler. 
Welke mogelijkheden voor relief heeft 
de speler dan?
ANTWOORD: 
De speler mag proberen de hole-plug op 
gelijk niveau te krijgen met het opper-
vlak van de green. Als dit niet mogelijk is, 
dan mag hij zijn spel onderbreken en de 
wedstrijdcommissie vragen het geheel te 
herstellen. Als dit niet kan zonder onnodig 
oponthoud, dan behoort de commissie de 
hole-plug als abnormale terreinomstan-
digheden te verklaren en kan de speler de 
plug ontwijken volgens R 25-1b

Pitchmarks en oude hole-pluggen mag je 
ook herstellen als je nog niet op de green 
ligt.  Andere beschadigingen aan de green, 
zoals konijnenkrabbels, vallen weer onder 
R 25.

Tenslotte nog de vraag wat je moet doen 
met een beschadiging van de hole zelf door 
de inslag van een bal of omdat voorgangers 
de hole beschadigd hebben met het uitha-
len of terugzetten van de vlag.
Valt de hole onder de putlijn? Ja, zegt een 
decision. Wat mag je dan?

VRAAG:
Voorafgaand aan het putten, ontdekt een 
speler dat de hole is beschadigd. Wat is 
de juiste procedure?

ANTWOORD:
Als de beschadiging duidelijk van een balin-
slag komt, mag de speler deze repareren.
Als dit niet duidelijk is,
a) moet de speler verder spelen zonder de 

beschadiging te repareren. Als hij dit 
toch doet en hij raakt daarbij de hole 



12 - GreenVliet

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) 
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