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Rijswijkse Golfclub bestaat dit jaar 25 jaar

Juni 2012 is de lustrummaand!
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Redactioneel

Voorwoord
Allereerst wil ik iedereen een goed, sportief en gezond 2012 wensen. Toch wil ik nog heel even 
stilstaan bij het verschrikkelijke nieuws dat ik eind november te horen kreeg, het bericht dat 
Rob Rameswar op 24 november jl. plotseling was overleden tijdens zijn verblijf in Suriname.  

Mijn GVB heb ik onder begeleiding van Rob gehaald. Altijd kwam hij op de drivingrange even 
naar me toe om te polsen hoe het met mijn vorderingen ging. Altijd kreeg ik tips als hij zag 
dat er iets verbeterd kon worden. Ik zal dat erg missen. Ik wens de gehele familie enorm veel 
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.  

De kortste dag van het jaar ligt inmiddels weer achter ons, langzaam worden de dagen weer 
langer. Voor we het weten spelen we weer op zomergreens en kunnen we tot in de avond 
genieten van onze mooie golfbaan. Iets om naar uit te kijken.

Als commissie trachten we jullie via de website en de Greenvliet op de hoogte te houden van 
alles wat er speelt op de RGC. Daarbij kunnen we niet zonder jullie input en steun. 

Tot de volgende Greenvliet!

Namens de communicatiecommissie, 
Paul de Boom

Inhoud

GreenVliet

Officieel orgaan van de Rijswijkse Golfclub
25e Jaargang nr. 1, februari 2012

GreenVliet verschijnt vier keer per jaar.

Internet www.rijswijksegolf.nl

Communicatiecommissie: Paul de Boom, Miranda Rietveld, 
Renée Vissers; website: Frans Erik Terpstra, Mariska van Heel

E-mail communicatie@rijswijksegolf.nl

Redactieadres 
Delftweg 59, 2289 AL Rijswijk

Ontwerp, opmaak en druk 
Diseno, Pijnacker

Coördinatie / advertenties:  
Diseno, 06 472 89 854

advertentie.greenvliet@gmail.com

Foto omslag Paul de Boom

Inleveren kopij
De volgende GreenVliet verschijnt medio mei 2012.
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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
Tom Rigters, penningmeester 06-10 61 89 00

Bob Davis, lid 070-335 09 41
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

HOTEL LA FINCA GOLF & SPA RESORT *****  

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

Costa Blanca

SPANJE SPECIAL

Arrangement: € 435 p.p

La Finca is een relatief nieuw (2009) 5-sterren re-
sort hotel, gelegen tussen Murcia en het historische 
Elche. Het is een modern design hotel met 117 zeer 
ruime en fraai gedecoreerde kamers, welke allen 
zijn voorzien van een balkon of terras met uitzicht 
op de tuin of het zwembad. Het resort beschikt over 
een uitstekend restaurant, een uitgebreide Spa en 
een eigen 18-holes golfbaan met golfschool.
De prachtige championship course van La Finca is 
een vrij lange baan met diverse
waterhindernissen en uitzichten over het bergach-
tige achterland. 
Villamartin (1972) is een zeer afwisselende baan, 
meermalen gastheer van belangrijke toernooien. De 
baan is gelegen in het lage deel van een vallei met 
veel bomen en kent een typische Engelse sfeer.
Las Ramblas loopt door een prachtig, flink heuvel-
achtig terrein omgeven door veel bomen en water-
partijen. De spectaculaire setting maakt de baan 
zeker aantrekkelijk voor de golfer die enig risico in 
zijn spel legt. De baan kent prachtige uitzichten op 
de Middelandse Zee.
De stranden van de Costa Blanca zijn vanuit het 
hotel in ongeveer 15 autominuten te bereiken.

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

basis van logies/ontbijt
* 3 greenfees p.p. m.k.u. 3 banen: 
 La Finca / Villamartin / Las Ramblas
 

• periode: 05/02 – 29/02/2012
• periode: 01/03 – 31/03/2012:  € 495 p.p.
• SPECIAL: WEEKARRANGEMENT (min. 7 n.) 
 GRATIS UPGRADE SUPERIOR ROOM (indien beschikbaar)
• periode 01/02 - 28/02/2012 + 11/06 -16/09/2012: greenfee 
 La Finca is inclusief gratis buggy (1 buggy per 2 personen
 indien beschikbaar) - min. 3 nachten
• exclusief vlucht Alicante (vanaf € 150 p.p.)

PRECISE GOLF RESORT EL ROMPIDO *****     
Costa de la Luz

Arrangement: € 679 p.p

Heerlijk rustig golfhotel direct gelegen aan de 
mooiste golfbanen in de omgeving!
Vanuit dit trendy en moderne 5-sterren El Rompido 
Golf Resort heeft u zicht op de golfbaan, het om-
ringende natuurgebied en de zee welke op slechts 
enkele minuten rijden ligt. U verblijft in één van de 
ruime en comfortabel ingerichte kamers voorzien 
van alle gemakken zoals minibar, airconditioning, 
internetaansluiting, 24-uur roomservice en met 
een balkon of terras. Voor een diner kunt u terecht 
in het eigen restaurant of in het nabijgelegen vis-
sersdorpje El Rompido (shuttle aanwezig). In deze 
natuurlijke en beschermde omgeving liggen direct 
naast het hotel twee prachtige en zeer boeiende 
banen, nog nagenoeg zonder bebouwing: 
El Rompido South en El Rompido North. Beide 
banen worden gekenmerkt door pijnboombossen 
en het water van de lagune welke uw spel door-
kruist. De lastige South course met diverse doglegs 
vraagt om precisie en techniek. De North course is 
vriendelijker, heeft een meer open karakter waar de 
holes worden goed beschermd door de strategisch 
geplaatste bunkers. Vanaf het terras bij het mo-
derne clubhuis heeft u een weids uitzicht over beide 
golfbanen. Daarnaast kunt u gebruik maken van de 
uitgebreide oefenfaciliteiten van het resort.

• 7 dagen Avis huurauto cat. B per 2 personen 
• 7 nachten verblijf in een 2-persoonskamer op basis van SEMI ALL INCLUSIVE verzorging
• 5 greenfees p.p. op 2 banen: El Rompido North / El Rompido South

• periode: 15/02 – 29/02/2012
• periode: 01/05 – 30/06/2012  € 665 p.p.
• exclusief vlucht Faro (vanaf € 155 p.p.)

GRATIS UPGRADE naar superior kamer (indien beschikbaar bij boeking) 
periode februari + mei + juni 2012 
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Van het
bestuur

Van het
bestuur

Lustrum!
Ten tijde van het schrijven van deze column bevinden wij ons nog in het begin van het jaar, 
dus kunnen wij u nog het allerbeste en een goede gezondheid toewensen voor het Nieuwe 
Jaar. 

Voor de Rijswijkse een bijzonder jaar, want wij be-
staan in de loop van dit jaar maar liefst 25 jaar en 
dat gaan we met elkaar op diverse wijzen vieren. 
U hoort en leest daar de komende tijd meer over, 
maar we kunnen u alvast verklappen dat het be-
stuur en het lustrumcomité de maand juni heeft 
uitgeroepen tot Lustrummaand met op 16 juni een 
feestavond voor alle leden. In de maand juni wordt 
een aantal jubileumwedstrijden georganiseerd, 
waarbij het comité er voor zal zorgen dat iedereen 
die dat wil tenminste één keer aan bod komt om 
deel te nemen.

Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie, die op 8 januari 
plaatsvond, is er al een beetje teruggekeken op 
2011. De golfwereld is aan sterke veranderingen 
onderhevig. Het lidmaatschap van een golfclub is 
voor een golfspeler geen vanzelfsprekende zaak 
meer. Ook merken wij dat het voor veel mensen 
financieel moeilijker wordt de initiële kosten van 
een lidmaatschap op te brengen. In ons jubileum-
jaar willen we het kandidaat leden wat makkelijker 
maken om lid te worden. De statuten geven echter 
wel aan dat wij daarvoor de toestemming van de 
Algemene Ledenvergadering nodig hebben. Daarom 
willen we binnen afzienbare tijd een Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering bijeen roepen. Iedere 
golfer moet zich bij ons thuis kunnen voelen. Het 
maakt daarbij niet uit of hij of zij uitsluitend re-
creatief wil spelen en al dan niet aan wedstrijden 
mee wil doen. Aan de andere kant willen we gezien 
worden als een club waar het mogelijk is op elke 
leeftijd en vanaf elk spelniveau je golfgame (sterk) 
te verbeteren. Het Platform Technische Zaken sa-
men met het Golf Performance Centre zal zich hier 
voor inspannen.
Leden willen graag verder voordeel zien van hun 
lidmaatschap dan enkel hun speelrecht, deelname  
aan wedstrijden en competities en deel zijn van 
een club. Eén van die extra voordelen kan zijn het 
tegen gereduceerd tarief spelen op een andere 
club. Daarom zijn wij naast de Samenwerking West 
Nederland een nieuwe samenwerking aangegaan 
in de Golden Hospitality Chain. Daardoor kunnen 
leden op nog meer banen met een korting op de 
gangbare greenfee spelen. Op de site kunt u er 
meer over lezen.
In overleg met het bestuur heeft de wedstrijdcom-
missie een mooi programma  voor 2012 opgesteld, 
waarbij getracht is meer oog  te houden voor le-
den die niet aan wedstrijden deelnemen, door zo-
veel mogelijk te trachten maximaal één wedstrijd 

per weekeinde te organiseren. Daardoor blijft één 
dag vrij speelbaar, waarbij wij erop rekenen dat 
bij drukte de wedstrijdspeler zo sportief is de niet 
wedstrijdspeler die dag voor te laten gaan. 

Competitie
Nog even en wij zijn de winter door, hoewel… win-
ter? Tot dusver hebben alleen de mensen die op 
wintersport zijn geweest sneeuw gezien en kou 
gevoeld. Maar met het voorjaar in zicht kijken we 
al uit naar de start van de NGF-competitie. Een 
record aantal teams van RGC heeft zich hiervoor 
ingeschreven. Natuurlijk kijken wij uit naar de 
prestaties van alle teams, maar de ogen zijn vooral 
gericht op ons eerste Herenteam. Zijn zij in staat 
om ook dit jaar weer hoge ogen te gooien in de 
Hoofdklasse?  Ook zijn wij zeer benieuwd hoe onze 
drie jeugdteams het er van af gaan brengen. Spelen 
daar onze toekomstige eerste teamleden al in? Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst geldt ook voor 
onze vereniging. 

Eerder lieten wij al weten in een turbulente golf-
wereld te opereren. Hoe de golfsport in Nederland 
zich in de toekomst precies ontwikkelt weten wij 
niet. Maar wij wensen u wel veel golfplezier in 
2012!

Fred Hoogerbrug

IN MEMORIAM ROB RAMESWAR

Op donderdag 24 november 2011 is tijdens zijn verblijf in Suriname 
onze golfprofessional 

Rob Rameswar overleden.

Rob was sinds juli 2009 bij ons werkzaam als professional, maar was al ruim voor 
die tijd betrokken bij de Rijswijkse GC, niet in de laatste plaats voor zijn zoon 

Rob jr. die lid is van de Rijswijkse GC. 

Rob was ook een gewaardeerd deelnemer aan onze jaarlijkse Pro Am, 
die hij 1 keer wist te winnen.  

Rob Rameswar was een man op wie je altijd kon bouwen en die zijn afspraken na kwam. Hij 
heeft vele mensen opgeleid voor het GVB; ook voor de stap daarna, van iemand een topgolfer 

maken, was je bij Rob aan het juiste adres.

We zullen Rob erg missen, als mens, golfer en leraar. 
Wij wensen zijn vrouw , kinderen, familie , vrienden, cliënten en collega’s sterkte met het 

verwerken van dit verlies.

Het bestuur van de Rijswijkse GC , namens deze,
Bob Knaap Manager

Rijswijk, 7 januari 2012

Langs deze weg willen wij iedereen bij de Rijswijkse Golfclub bedanken voor de overweldigende 
belangstelling en de grote hoeveelheid prachtige bloemen die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van onze echtgenoot, vader en broer Rob Rameswar. De bevestiging dat Rob een zeer 
gewaardeerde man was heeft ons zeer goed gedaan. Jullie hartverwarmende reacties zijn een 
grote steun bij het verwerken van dit verlies. 

Elaine,
Azaad, Jane en Ginger,
Andy, Annette en Andrew,
Natasja, Michael, Elaisa, Delaya en Dylon 
Robby jr.,
Henk en Johnny
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Dames
commissie

Dames
commissie

Terwijl de sneeuwklokjes hun kopjes al boven de grond uit-
steken, kijken wij als damescommissie nog even terug op de 
gespeelde wedstrijden in het najaar 2011.
Zoals gebruikelijk waren er veel dames aanwezig op de wed-
strijddagen. 
Maar ook verheugde het de damescommisie dat bij de lunches 
en tevens de prijsuitreikingen er dames bij kwamen die door 
persoonlijke omstandigheden niet konden meespelen maar 
wel van de gezellige lunch gebruik wilden maken.

Trofeeën
Op de laatste lunch van het golfseizoen werden tevens de 
overall prijzen bekend gemaakt.
Op een na zijn alle trofeeën in de dameskleedkamer van nieu-
we namen voorzien.

De trofee die nog niet van nieuwe namen is voorzien, is de Ton 
Goedman trofee. De sokkel waar de trofee op staat is reeds 
vol dus zal er eerst een nieuwe sokkel moeten komen, voor 
we de nieuwe namen eraan toe kunnen voegen.

In oktober werd weer een start gemaakt met de runnerscore 
2011-2012.

Afhankelijk van het weer waren er meer of minder dames 
aanwezig. 
Alleen toen Sinterklaas schreef dat hij met cadeaus zou langs 
komen waren we weer gelukkig met veel dames aanwezig.

Edelweiss
Nu is de blik weer op het voorjaar en een nieuw wedstrijd-
programma gericht.
Maar voor we aan dat wedstrijdprogramma beginnen maken 
we eerst de runnerscore af en krijgen we nog een clinic in 
februari.
Om de wedstrijden straks te winnen is het vast handig om nu 
al bij het putten (daar win je de wedstrijd mee) het liedje 
“Edelweiss” uit de Sound of Music te zingen.
Dit schijnt het putten te verbeteren, stond in de NRC van 20 
november.

Laten wij dus dit jaar zingend door de baan gaan en we komen 
allen tot ongekende golfresultaten in ons golfspel in 2012.

De damescommissie

Het najaar 2011 volgens de Damescommissie

De 10e : weer een + voor ons, 3 down en 
vier te gaan. 
De 11e hole gelijk, dus dormie, maar nog 
altijd 2 punten te behalen met een gelijk 
spel en wie weet nog meer.
Hole 12 altijd een lastige hole, hij gaat 
goed of niet. Jan Eén slaat royaal over 
de green; de Andere Jan rechts schuin 
achter de bunker. Jeanine’s bal rolt over 
de green ook in het hogere gras. En Jos 
komt in de bunker. De tweede slag…. Jan 
Eén slaat… en echt waar, de bal rolt en 
rolt…in de hole. Een birdie! Groot ge-
juich want de winst lijkt binnen. Andere 
Jan raapt op want beter was niet er niet 
te halen. Jos doet een poging vanuit het 

van de Leden

Wintercompetitie verhaal met een lach
We spelen nog met zomer greens. En na 7 holes, staan Jan en Jan er met 5 up goed voor. 
Voor ons, Jeanine en Jos, 5 down. Niet echt leuk, maar wij geven ons niet gewonnen. 
Dan hole 8, een hoera voor ons: winst, dus nu een +, en nog 4 down. Hole 9 gelijk. Nog vijf 
holes te gaan en 4 down, wie weet….. 

zand, soms lukt het wel, een chip in. He-
laas nu niet. Dan roept Jos : “Jeanine, 
gewoon een chip in, je kan het!”
En dus: Jeanine’s chip. De bal rolt en rolt 
en rolt en…… in de hole!!! Ook een  bir-
die! Jan en Jeanine vallen elkaar sportief 
om de hals. Wat een vreugde, wat een 
toeval, prachtig en de hole winst omdat 
Jeanine wél een slag had en Jan niet. Nog 
2 holes te gaan, zou het toch gaan luk-
ken…? Maar helaas… geen winst op hole 
13. Wij verliezen dus de wedstrijd maar 
eerlijk gezegd het was wel geweldig! 
Wintercompetitie is ècht leuk.

Jos Niemans & Jeanine Klopper

Ook enthousiast over een leuke wed-

strijd, een gezellige flight of zomaar 

iets wat op of rond onze RGC is 

gebeurd? Of heb je iets te melden wat 

niet direct gezellig is maar wel interes-

sant voor de leden van RGC? Stuur je 

verhaal vooral naar communicatie@

rijswijksegolf.nl. De volgende editie 

komt uit in mei, kopijdatum 1 april. 

We zijn blij met jullie bijdragen!

Uitslagen september en oktober 2011

Birdie Queen 2011
Greta Biersteker                                                                                   

Overall vossenjacht  2011
Tineke Lip

Overall bekerwedstrijd  2011
Mariska van Heel

Overall lepeltjeswedstrijd 2011
 Cocky Hofstra                                         

1. M.Cupido, J.Niemans, R.de Bruin netto 49    
2. I.Pijnakker, H.Krap, I.v.d.Maas netto 50   
3. B.v.Essen, J.Klopper, C.v.d.Valk netto 53  

6 september Texas Scramble 3 – bal 
Aantal deelnemers 41

1. Christiane Depoorter & Mirjam Jaspers 6 
2. Miranda Rietveld  & Jeanine Klopper  2
3. Elly Janmaat & Tineke Lips 2 

13 september Vossenjacht no 3 fbbb
Aantal deelnemers 58

1. Helene de Vries Schultink  
2.  Loes van Doorn
3.  Dymphie Sikkes 

20 september Vlaggenwedstrijd 
Goudenkoets wedstrijd
Aantal deelnemers 48

1. Marleen Billekens 25 punten  
2. Anneke van Besouw 25 punten  
3. Jennifer, Liesbeth, Greta en Mirjam 24 punten

27 september Eclectic stableford
Aantal deelnemers 48

1. Loes van Doorn   37 punten 
2. Marleen Billekens   37 punten 
3. Henriette Hens   36 punten

04  oktober Bekerwedstrijd stableford-
Aantal deelnemers 42

1. Jennifer Leunissen, Dympie Sikkes, Ank Vogels 79 pnt. 
2. Jeanine Klopper, Jos Niemans, Ria v.d. Linden 77pnt. 
3. Ria de Bruin, Inge Verlind, Helma Baars 74pnt 
 
4. Karin Croonen, Tineke Lips, José v.d. Horst 74pnt.
Longest drive 0  – 24,9:  Monique Cupido    
Longest drive 25 – 36:  Mary v.d. Sman
Neary 0 – 36:  Jennifer Leunissen

11 oktober  Esdoorntrofee 3-bal 
Stableford
Aantal deelnemers 55

1. Ria de Bruin netto  76                
2. Liesbeth Hardon netto  76                
3. Bep van Essen netto 77       
Longest drive 0 - 24,9: Marianne van Os   
Longest drive 25 – 3: Liesbeth Hardon 
Neary 0 - 24,9:   Bep van Essen
Neary 25 – 36: Liesbeth Hardon

18 oktober 2011
Lepeltjeswedstrijd no.: 4 
Strokeplay Q 
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Het Nieuwe Jaar is net gestart als deze Greenvliet 

verschijnt.  Als de volgende editie uitkomt hebben we 

alweer een groot deel van het wedstrijdprogramma 2012 

afgewerkt, en is ons golfpeil op zo’n hoog niveau gebracht 

dat we in de vakantie rustig achterover kunnen leunen 

om ons voor te bereiden op de golfweek, die dit jaar van 

25 augustus t/m 1 september staat gepland. Alvast in uw 

agenda noteren!

Golfweek
comité

Vooraankondiging Golfweek 2012
Zet alvast in uw agenda!

Namens het Golfweek Comité allemaal een heel goed en 
gezond 2012 gewenst met veel golfplezier. 

Tijdens een gezellig etentje met de tafeldames erbij, kon-
den we alleen afscheid nemen van Mirjam, want Nellie was 
jammer genoeg ziek. Diana, onze voorzitster bedankte Mirjam 
heel hartelijk voor het werk gedaan voor de commissie en dus 
voor alle dames van de dinsdag.

Altijd stond Mirjam klaar om te helpen en daar waar nodig bij 
te springen, wij zullen haar missen voor de commissie, maar 
gelukkig zien we haar spelend in de baan en tijdens wedstrij-
den weer terug.
 
Er zat toch een klein voordeeltje aan de ziekte van Nellie, 
want nu kunnen we nog een keer gezellig van haar afscheid 
nemen.
Tevens werden die avond de nieuwe commissieleden Jos Nie-
mans en Ria de Bruin welkom geheten.

Voorafgaand aan het diner speelden 33 
seniorleden onder lente-achtige om-
standigheden een 3 stokkenwedstrijd 
over 9 holes.
Na afloop hebben we gezellig geborreld 
rondom de open haard en langzamer-
hand druppelden alle gasten voor het 
kerstdiner binnen. 

Voortreffelijk
De horeca had voor 45 personen zes ron-
de tafels prachtig gedekt. Het 6-gangen 
diner was werkelijk voortreffelijk bereid 
door chef-kok Fred. Onze complimenten 
voor het hele horecateam!!
Na het voorgerecht werden de prijzen 

Reden voor dit initiatief was het plezier 
dat zij aan de golfsport beleefden. Wed-
strijden hoefden niet meer zo nodig.
Ze peilden onder de tachtigjarigen of er 
genoeg belangstelling was om met elkaar 
de baan in te gaan, en die belangstelling 
was er. Het bestuur van RGC vond het 
een prachtig idee.  “De OCTO’s” kregen 
de mogelijkheid om op iedere eerste 
vrijdagmorgen van de maand rond ne-
gen uur een aantal starttijden te reser-
veren.  
Onder de naam “De OCTO’s”, een voor 
de hand liggende naam, zijn ze gaan 
spelen. Daar zij niet meer de vaardig-
heid van jonge spelers hebben en het 
merendeel ook geen actieve handicap, 
hebben zij voor zichzelf de golfregels 
wat versoepeld.  Dit houdt in dat alle 
spelers en speelsters afslaan vanaf de 

Samenstelling Damescommissie per 1-1-2012
Senioren Kerstwedstrijd en Kerstdiner

De OCTO’s!

In december heeft de damescommissie afscheid genomen van 
Nellie Broekman en Mirjam Jaspers. Vorig jaar rond deze tijd lag er een dik pak sneeuw op onze golfbaan en werd de wedstrijd afgelast. 

Wel hebben we toen voor het eerst het senioren kerstdiner georganiseerd. Dat was zo’n succes, dat 
we het dit jaar ook weer op de kalender hebben gezet.

Binnen het ledenbestand van onze 
golfclub hebben zo’n tien jaar ge-
leden een aantal leden op leeftijd 
de spelersgroep “De OCTO’s” ge-
formeerd. De initiatiefnemers zijn 
Marten Beels en Eddy Graaff. 

De damescommissie ziet er per 01-01-2012 als volgt uit:
Diana Looms Voorzitter
Liesbeth Hardon Vice-voorzitter
Jos Niemans Secretaris
Marianne van Os Penningmeester
Ria de Bruin Lid alg. zaken

De tafeldames:
Jos Woltjes
Jeanine Klopper
Jennifer Leunissen
Tineke Lips
Marja van Ede

We hopen met elkaar weer op de dinsdag een goed program-
ma aan alle dames te kunnen aanbieden.

De Damescommissie

van de wedstrijd uitgereikt.
Twee leden van de seniorencommissie, 
Rob Nout en Frits Jaspers eindigden met 
een monsterscore van 24 stablefordpun-
ten gelijk, maar omdat Frits Jaspers een 
lagere handicap heeft, mocht hij de fles 
champagne in ontvangst nemen. De der-
de prijs was voor Jan van der Valk met 
21 punten.

Ook werden er nog twee kerststollen 
uitgereikt aan Fred Biesenbeek en Hen-
ny van ‘t Hof.
Daarna genoten we weer verder van de 
heerlijke maaltijd, die vergezeld werd 
door bijpassende wijnen.

rode tee en dat door de baan de regel 
“preferred lie” wordt toegepast.
Na afloop van de wedstrijden (9 holes) is 
er een zeer gezellig samenzijn. Vaak zijn 
echtgenoten van de spelers ook van de 
partij. Een bijzonder goed initiatief van 
de grondleggers is, dat oud RGC leden 
van in de tachtig jaar voor dit gezellige 
samenzijn worden uitgenodigd. Meer-
dere van hen zien we dan ook regelma-
tig verschijnen op deze ontmoetingen. 
Tweemaal per jaar wordt er gezamenlijk 
na een wedstrijd gegeten.

George van Kasteren, ook een OCTO, 
heeft een wisselbeker ter beschikking 
gesteld, waarvoor op een der laatste da-
gen van het seizoen gestreden is en zal 
worden. Winnaar in 2005 en in 2006 was 
Piet Bijman en in 2007 mocht Sim van 
de Meulen de beker in ontvangst nemen. 
Beide winnaars zijn helaas overleden. 
Door weersomstandigheden werd nadien 
niet meer om de beker gespeeld, zo ook 
dit jaar.  
Helaas is mede-inititatiefnemer Marten 
Beels op 21 oktober jl. overleden. Op 
27 oktober werd er een afscheidsdienst 

Dames
commissie

Senioren
commissie

donderdag 22 december 2011

Na afloop keerde iedereen voldaan en 
dankbaar huiswaarts...

De Seniorencomissie

gehouden in het crematorium Eikelen-
burg. Heel veel leden van de Rijswijkse 
Golfclub woonden de dienst bij, waaruit 
blijkt dat Marten bij de club een zeer 
geliefd persoon was Op de baan was 
Marten altijd heel direct en zeer cor-
rect. Ik herinner mij, toen ik een keer 
met Marten op de baan speelde, dat ik 
mijn bal in het water sloeg, waarop hij 
zei, ”Je mag wel gaan kijken of je je bal 
ziet, maar je mag er niet naar zoeken, 
we moeten doorlopen!” 
Eddy Graaff heeft te kennen gegeven 
dat hij met ingang van januari 2012 wil 
stoppen als voorzitter van de OCTO’s. 
Hij heeft Ies van Geest en Jan van den 
Ende bereid gevonden de taken van wij-
len Marten en hemzelf over te nemen.                            
Volgend seizoen zal de schrijver van dit 
stukje proberen wat meer wedstrijd-
element in het spel van “De OCTO’s” 
aan te brengen, rekening houdend met 
“OCTO’s” die een actieve NGF handicap 
hebben. De dames zullen extra slagen 
krijgen, daar de heren nu ook van rood 
spelen.   

Jan van den Ende
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Dan komen, althans als zij zoet zijn ge-
weest, de Sint en zijn Pieten op bezoek. 
Gelukkig ook nu, tijdens een 9-holes 
‘stokkenwedstrijd’ (3 stokken en een 
putter), verscheen Sint met zijn twee 
trouwe Pieten in de baan. ‘De makker’ 
had tijdelijk zijn wild geraas gestaakt 
waardoor het zowaar die ochtend droog 
bleef.

Aangezien Amerigo van Bob de baan niet 
in mocht, moest Sint zijn toevlucht ne-
men tot een buggy. Pensioenpiet Fran-
cisco stuurde het apparaat wat onwen-
nig de baan in zodat Sint na een half uur 
van buggy moest verwisselen vanwege 
een lekke band, waarschijnlijk veroor-
zaakt door een verdwaalde pepernoot.

De Pieten lieten de Glühwein rijkelijk 
vloeien in de baan wat bij de meeste 
deelnemers sfeerverhogend werkte en 
zelfs bij een aantal tot betere presta-
ties leidde, wat weer door de Pieten 
gecompenseerd werd door van sommige 
spelers, ongezien, een extra stok af te 
nemen. Dit werd niet door alle golfers 
in dank afgenomen, niet begrijpend dat 
Sinterklaas niet alleen een feest is van 
cadeaus maar ook van boetedoening, 
waarbij stokslagen tot het verleden be-
horen.

Na de wedstrijd kwamen de Sint en 
zijn twee Pieten ook nog op bezoek in 
het clubhuis. De Goedheiligman zorgde 
er persoonlijk voor dat de Pieten de in 
beslag genomen stokken 

Senioren
commissie

Senioren
commissie

De senioren geloven er weer in
Sinterklaas Sinterklaas

De eerste donderdag in decem-
ber is voor de senioren altijd een 
spannende dag. 

Vossen zijn voor de jacht een beschermde diersoort, maar op 
de Rijswijkse golfbaan werden zij afgelopen zomerseizoen op 3 
donderdagochtenden flink opgejaagd.

weer retourneerden naar de rechtma-
tige eigenaars.
Een aantal dames deed hun beklag over 
het feit dat de heren wel heel veel me-
ters in de baan cadeau hadden gekregen 
vanwege de verplaatste teeboxen. De 
arme Sint begreep daar niets van. Hij 
ging er namelijk van uit dat in het ge-
emancipeerde Holland de dames juist 
blij zouden zijn dat zij eindelijk gelijk 
behandeld werden als de heren. Boven-
dien bleken van de drie prijswinnaars - 
Liesbeth Hardon (1e prijs, 23 punten), 
Charles Ligtvoet (22 punten) en Jean-
nette v.d. Berg (21 punten)-  er twee van 
het vrouwelijke geslacht te zijn.
 
Nadat de Sint de prijsuitreiking had 
verzorgd, werd een aantal senioren 
uitgenodigd om zich bij de Sint te ver-
antwoorden voor hun daden in het af-
gelopen jaar. Ondanks zijn hoge leeftijd 
bleek Sint naast een goede feitenkennis 
tevens oog te hebben voor het aanwe-

zige vrouwelijk schoon, waarbij zij na-
tuurlijk door de Pieten getrakteerd wer-
den op een “zwarte” zoen.

Voor eenieder was er een smaakvol ca-
deau uitgezocht door hulppiet Joke. 
Nadat de Sint en zijn Pieten waren ver-
trokken, kregen de aanwezigen nog een 
kop heerlijke, door de hoge opkomst 
helaas wat verwaterde, erwtensoep met 
roggebrood en katenspek.

De senioren kunnen weer terugkijken op 
een heel gezellige dag en zij hopen dat 
ook volgend jaar Sinterklaas weer tijd 
zal hebben om hen te bezoeken. Hope-
lijk ervaart men dan nog steeds dat een 
zwarte Piet niet discriminerend is. Maar 
ja, je weet nooit in dit land!

Namens de Seniorencommissie, 
Rob Nout

De eerste vossenjacht vond 
12 mei plaats en de winnaars 
mochten daarna op 11 augus-
tus de scores neerzetten. Het 
vossenjachtseizoen werd 30 
september afgesloten met een 
shotgun, waarna de overall win-
naars bekend werden gemaakt. 

Alleen degenen, die drie maal 
met dezelfde partner hebben 
gespeeld, kwamen in aanmer-
king voor de eindoverwinning.

Alle vossen en andere deelne-
mers konden na afloop genieten 
van een rijk gesorteerd tapas-
buffet, wat bij een ieder erg in 
de smaak viel.
Tijdens deze warme lunch wer-
den de prijzen uitgereikt.

Hier volgen de uitslagen:

Senioren Vossenjacht

12 mei:
1. Cees en Joke Meewisse +12
2. Joke en Frits van Duijn +5
3. Erik en Nellie Broekman +5

11 AUGUSTUS:
1. Fred en Jennifer Leunissen +3
2. Sasha en Sandra Karagantcheff +2
3. Hannie Benjert en Alie van der Werf +1

30 SEPTEMBER:
1. Jan Paul Bierling en Ilonka van Riet +4(lagere handicap)
2. Erica Loth en Marleen Billekens +4
3. André en Jos Niemans +3

OVERALL WINNAARS:
1. Cees en Joke Meewisse
2. Fred en Jennifer Leunissen
3. Jan Paul Bierling en Ilonka van Riet

De data voor het komende vossenjachtseizoen worden binnenkort bekend gemaakt. On-
dertussen kunt u op zoek gaan naar een leuke partner om samen aan deze wedstrijden 
deel te nemen.

De seniorencommissie
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Nog geen businesslid van de Rijswijkse, 
maar gezien zijn drive en het feit dat 
besparingen booming business zijn in 
deze economisch lastige tijden, wordt 
dat in de nabije toekomst vast wel het 
geval. We spreken hem voorafgaand aan 
de training, op een stormachtige don-
derdagavond.

Hoe zit dat, 22 en een eigen be-
drijf? Moet je niet studeren?
“Dat was wel het plan. Na de havo heb ik 
1 jaar niks gedaan; ik probeerde golfpro-
fessional te worden maar maakte niet 
veel progressie. Daarna kwam ik bij de 
Randstad Topsport Academie: twee volle 
dagen school en daarnaast trainen en 
sporten. In het derde jaar moest ik stage 
lopen, maar ontdekte tegelijkertijd dat 
er markt was voor de plannen die ik had. 

Golf
Business

“WirWar brengt ondernemers korting”
Floris Arkesteijn

In deze Golf & Business aandacht 
voor een jonge ondernemer: Floris 
Arkesteijn (22), speler van Heren 
1 en eigenaar van WirWar Bespa-
ringen. 

Dus zette ik de studie op pauze, ben met 
WirWar begonnen en eigenlijk gaat het 
hartstikke goed. Mocht het toch geen 
succes worden dan kan ik altijd nog ver-
der met mijn studie maar voorlopig ben 
ik hier fulltime mee bezig.”

Leg even uit wat WirWar Bespa-
ringen precies doet. 
“Wij realiseren kostenbesparingen voor 
particulieren en bedrijven. Mijn com-
pagnon Rick Doorneveld richt zich op de 
telefonie- en internetkant, ik kijk naar 
energie, portikosten, LED verlichting en 
verzekeringen. Je kent dat wel: men-
sen zitten al honderd jaar bij KPN, en 
betalen voor telefoonkosten terwijl het 
eigenlijk, zonder dat ze het weten, veel 
voordeliger kan. Bij bedrijven ligt de 
mogelijkheid tot besparen op meerdere 
gebieden, afhankelijk van de branche.”

“Om goed in kaart te krijgen waar de 
besparingsmogelijkheden zitten, maken 
we een scan. Dat doen we door facturen 
van onze klanten te beoordelen en in 
ons netwerk te zoeken naar betere aan-

biedingen. Denk aan volumecontracten 
die door veel bedrijven worden afgeslo-
ten: daar kun je op meeliften. Vervol-
gens stellen we een advies samen voor 
onze klant. Gaan ze akkoord, dan regelt 
Wirwar de administratieve handelingen 
om contracten over te zetten.” 

Lukt het altijd, besparen?
“Eigenlijk wel. Maar we werken op no 
cure, no pay basis, dus als na de scan 
blijkt dat het bedrijf al optimaal bezig 
is, betaalt de klant ons niks. Toch kan 
het bijna altijd beter en komen we bij 
elk bedrijf wel tot een besparing. Bij 
de een is dat op frankeerkosten, bij de 
ander is het interessant om over te stap-
pen op LEDverlichting.”

Waarom moeten we voor bespa-
ringen bij Wirwar zijn? Dat kunnen 
bedrijven toch ook zelf?
“Inderdaad hebben grotere bedrijven 
vaak een eigen inkoopafdeling die prijs-
afspraken maakt. Zij denken dan al dat 
ze voordelig inkopen omdat ze voor 
energie 2 cent per kWh minder betalen, 

maar onze ervaring is dat het altijd nog 
beter kan, bijvoorbeeld 5 cent minder. 
En voor ondernemers zonder inkoopaf-
deling is het een enorm gedoe om al die 
kosten uit te zoeken. De meesten heb-
ben daar geen zin in. WirWar kan, omdat 
we zo’n uitgebreid netwerk hebben, de 
prijzen en tarieven heel goed vergelij-
ken en de beste deal eruit slepen voor 
onze klanten. Wij brengen de partijen 
bij elkaar. De klant gaat na akkoord di-
rect minder betalen, zonder er iets voor 
te hoeven doen en zonder omkijken. En 
soms blijft het niet bij het bedingen van 
een voordeliger tarief: we hebben voor 
een van onze klanten ook geregeld dat 
ze drieduizend euro van de Belasting-
dienst terugkregen. Ondernemers kun-
nen met de diensten van WirWar erop 
rekenen dat ze niets teveel betalen en 
geen voordeel mislopen.”

En wat is voor jou de kick?
“Dat ik het verschil kan maken, in wat 
voor veel mensen ondoorzichtige mate-
rie is. Ik kom korting brengen. Binnen 
een week ligt er een besparingsadvies, 

binnen twee weken is het gefikst. En 
het kost de ondernemer in feite niets: 
ze gaan minder betalen, en van wat ze 
het eerste jaar minder betalen, krijgen 
wij de helft. Na dat jaar gaan wij ertus-
senuit.”
“Als jonge ondernemer bij die bedrijven 
binnenkomen, met directeuren aan ta-
fel zitten en zaken voor ze te regelen 
waar ze zelf niet genoeg van weten, dat 
is ook een kick. Ik richtte me eerst op 
het MKB in het Westland, maar inmid-
dels zijn we in gesprek met een klant 
die meer dan 10.000 werknemers heeft 
door heel Nederland. En ik weet gewoon 
dat er toekomst zit in deze business. 
Steeds meer bedrijven willen groen zijn 
en maatschappelijk verantwoord on-
dernemen, en er zijn zoveel gebieden 
waar we ons op kunnen richten, denk 
aan leaseauto’s, schoonmaakbedrijven 
of afvalverwerking. Besparen kan altijd, 
zolang je het maar kunt vergelijken.”

Nu even over jou persoonlijk.     
Single, handicap 3…?
“Inderdaad, vrijgezel, én gestegen in 

handicap. Hm. Dat moet beter. Ik ben 
één van de hogere handicappers in het 
team, maar we zitten redelijk dicht bij 
elkaar. Voorin hebben ze het nog wel 
eens lastig, achterin kunnen we vaak 
punten pakken. Ik vind wel dat de bege-
leiding van Heren 1 wat beter kan. Het 
is te vrijblijvend. Ook met de training, 
we zijn bijna nooit met z’n allen. Wat is 
het plan dit jaar? Gaan we op trainings-
stage, doen we nog een kwalificatie? 
Ik zou het graag wat professioneler en 
strakker willen, zodat we in ieder geval 
weten waar we aan toe zijn. Nu hangt 
het een beetje als los zand aan elkaar, 
zonder een duidelijke visie. Jammer, 
want we hebben echt een goed team, 
dat mee kan in de top van Nederland. 
Maar Rijswijk blijft een gezellige club. 
En we gaan gewoon hoge ogen gooien dit 
seizoen.”

Voor meer info: 
www.wirwar-besparingen.nl

Tekst: Miranda Rietveld
Foto’s: Paul de Boom
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Uw zaken goed regelen is voor ons topsport

De winst is voor u.

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

Wand- & Vloertegels - Mozaiek - Natuursteen

Elke 4 jaar worden de golfregels op-
nieuw bekeken door de Royal and An-
cient Golfclub St. Andrews en de United 
States Golf Association.
De wijzigingen in de Regels vallen in het 
algemeen in twee categorieën in te de-
len:
1) Herschrijving van een aantal regels 

om de duidelijkheid te verbeteren en
2) Wijzigingen die de strafmaat in be-

paalde situaties terugbrengen tot be-
tere verhoudingen  

 Vóór in het nieuwe regelboekje staan 
alle wijzigingen aangegeven.

 De eerste categorie zullen we niet be-
spreken, u kunt deze zelf nalezen.

  In de tweede categorie verandert er 
weinig aan de huidige regels, maar 
er zijn wel enkele veranderingen die 
gunstig zijn voor de speler. 

  De wijzigingen die er werkelijk toe 
doen zijn de volgende:

Definitie van Adresseren en Bal 
bewogen ( Regel 18- 2b)

De definitie van adresseren is zo aange-
past dat de speler heeft geadresseerd 
alleen door zijn club vlak voor of ach-
ter de bal op de grond te zetten, onge-
acht of hij zijn stand heeft ingenomen 
of niet.
Daardoor is er in de regels geen sprake 
meer van adresseren van de bal in een 
hindernis, je mag daar de grond niet 

Golfregels

Nieuwe Golfregels voor 2012

Regel
commissie

met je club aanraken. Wat zijn de kon-
sekwenties van deze wijziging?

Door de baan en op de green:
Zolang je je club nog niet vlak voor of 
achter de bal op de grond hebt gezet, 
(dus je hebt nog niet hebt geadresseerd) 
dan is R 18-2a van toepassing.
Ben jij de oorzaak dat de bal beweegt 
● 1 strafslag en terugplaatsen
 Ben jij niet de oorzaak dat de bal be-

weegt 
● geen strafslag en de bal spelen waar 

hij tot stilstand komt.

Als je je club wel vlak voor of achter 
de bal op de grond hebt gezet, ( dus je 
hebt wel geadresseerd) dan is R 18- 2b 
van toepassing.
Beweegt de bal, dan wordt de speler ge-
acht de bal te hebben bewogen 
● 1 strafslag en terugplaatsen.
ECHTER er is een noot aan deze regel 
toegevoegd………
R 18-2b is NIET van toepassing als het 
bekend of praktisch zeker is dat de spe-
ler de beweging van de bal niet heeft 
veroorzaakt. Je moet dan de bal spelen 
waar deze tot stilstand komt.

Als het dus fors waait of je bal ligt op 
een helling, dan hoef je niet meer bang 
te zijn dat je een strafslag oploopt als 
de bal begint te rollen nadat je hebt ge-
adresseerd. Tot nu toe zag je spelers , 

met name op de green, dan vaak angst-
vallig hun putter achter de bal laten 
zweven en niet grounden. Dat hoeft dus 
niet meer. 
Maar kijk wel uit , in beide situaties, dat 
als de bal begint te rollen, je deze niet 
stopt met je putter of club, want dan 
overtreed je R 19-2 ( bal in beweging 
van richting veranderd of gestopt) en 
heb je toch 1 strafslag!

In de hindernis:
In een hindernis kan je nu dus niet meer 

adresseren. Er zijn 2 mogelijkheden…
1) Je benadert de bal of neemt je stand 

in om te slaan en als gevolg daarvan 
beweegt de bal 

● je krijgt 1 strafslag en je moet de bal 
terugplaatsen

2) Je bent er niet de oorzaak van dat de 
bal beweegt 

● geen straf en de bal spelen waar deze 
tot stilstand komt.

Starttijd ( Regel 6-a)
De regel was dat, als je niet op tijd was 
voor je starttijd, je gediskwalificeerd 
werd. 
Daar is later een noot aan toegevoegd 
die je toestond binnen 5 minuten van 
de originele starttijd alsnog te starten, 
maar dan met 2 strafslagen in strokeplay 
of verlies van de eerste hole in match-
play. Die noot moest dan wel zijn opge-
nomen in het wedstrijdregelement. In 

Dit oude boekje kan binnenkort vervangen worden door het nieuwe boekje: RULES OF GOLF 2012 - 2015
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Golf: je kan er heel ingewikkeld 
over doen, maar in principe is het 
niet meer dan een aantal handelin-
gen zo goed mogelijk uitvoeren. 
En die handelingen noemen we 
skills, gewoon, omdat dat mooier 
klinkt …

GVB regelexamen 2012

Examens van april/mei Woensdag 11 april (aanvang 19.30 u)
 Maandag 16 april (aanvang 19.30 u)
 Woensdag 18 april (aanvang 19.30 u)
Examens van juni/juli Maandag 04 juni (aanvang 19.30 u)
 Woensdag 06 juni (aanvang 19.30 u)
 Maandag 11 juni (aanvang 19.30 u)
Examens van september/
oktober/november Woensdag 29 augustus  (aanvang 19.30 u)
 Maandag 03 september (aanvang 19.30 u)
 Woensdag 05 september (aanvang 19.30 u)

Het maken van een fullswing is een skill, 
zo ook een chip of een put.
Binnen die skills kan je weer variëren of 
diepgang aanbrengen, maar om te spe-
len heb je in ieder geval wat basisskills 
nodig!

Nou is er nog wel eens een verschil tus-
sen skills en verwachtingspatronen. 

Verwachtingspatronen hebben echter 
vaak weinig met realiteit te maken, 
maar meer met wensen en dromen (lees 
zelfoverschatting/-onderschatting).
Om het patroon te doorbreken is wat 
realiteit nodig. Het handicapgetal biedt 
die realiteit helaas niet.

Omdat een ronde golf dus eigenlijk uit 
een serie uitgevoerde skills/vaardighe-
den bestaat die prima meetbaar zijn, 
moesten we maar eens gaan meten!! Een 
aantal van jullie zal wellicht statistieken 

Van de Pro’s

En? Hoe staat het met jouw Skills?

Evenementen
commissie

bijhouden, maar het gros zal daar na de 
tweede hole al mee gestopt zijn. Toch 
is het verstandig om te blijven doen. In 
een volgende uitzending meer daarover. 
Nu echter over tot de orde van de dag.

De basismeting!
De basismeting kan je met je pro doen. 
Middels de Flightscope Ball Radar gaan 
wij meten hoe goed je drived en hoe 
goed je schoten tot zeg 110 meter be-
heerst.
Daarnaast zijn er skills-tests voor je 
shortgame en putten. Allemaal heel ba-
sic, maar daarmee niet minder belang-
rijk. Het geeft je een startpunt en meet- 
referentie voor de rest van het jaar.

De Skilltest-weken
Twee maal per jaar gaan wij Skilltest-
weken organiseren, waarin de belang-
rijke onderdelen getest worden en er 
dus a. een reëler zelfbeeld en b. een 
ranking ontstaat. Na twee weken is er 
dus iemand die boven aan die lijst staat 
en die persoon kan een mooie prijs te-
gemoet zien! De eerste testserie is aan 
het begin van het seizoen (we zetten in 
op eind maart/begin april), de tweede 
aan het einde. 

We testen je approaches binnen 110 me-
ter en je drives middels de Flightscope 
Radar en daarnaast natuurlijk je short-

game en je putten. Uit die tests komt 
een score/handicap. De test duurt circa 
anderhalf uur en is in groepsverband.
Naar aanleiding van deze tests kan je 
in de baan verstandiger keuzes maken 
en sta je met meer overtuiging achter 
je bal, omdat je je sterke onderdelen 
kent en je zwakkere onderdelen inmid-
dels hebt aangepakt, met of desnoods 
zonder verdere hulp van ons. 

Ga snel naar onze website, www.
gpcrijswijk.nl en schrijf je in voor 
de nieuwsbrief. 
We brengen je dan als eerste op de hoog-
te en kan dan met voorrang inschrijven 
voor de testserie!

Aan de test zijn wel kosten verbonden, 
over de hoogte daarvan hoort u spoedig 
van ons. Mocht je de test willen combi-
neren met een plan van aanpak, neem 
dan contact op met een van de pro’s. 
We zullen dan tijdens de test ook video-
opnames maken voor een diepgaander 
analyse/assessment.

Namens Golf Performance Center 
Rijswijk,

Meindert Jan Boekel - PGA Professional

het nieuwe Regelboekje is de noot de 
regel geworden.
De wedstrijdcommissie hoeft de tekst 
van de noot nu dus niet meer op te ne-
men in het wedstrijdregelement.

Zoeken naar de bal ( Regel 12-1)
Deze regel stelt dat je bij het zoeken 
naar de bal door de baan lang gras, 
struiken, brem, heide of iets dergelijks 
mag buigen, aanraken zover als nodig 
om de bal te vinden, maar alleen zover 
als nodig. Als je daarbij de bal beweegt 
heb je 1 strafslag ( R 18-2a) en moet je 
de bal terugplaatsen. Je hebt niet het 
recht de bal te zien en moet alles in de 
oude situatie terugbrengen voordat je 
gaat slaan of je kan natuurlijk de bal on-
speelbaar verklaren.
In een hindernis was je niet strafbaar 
als je bij het zoeken naar de bal, die 
vermoedelijk bedekt was met zand of 
losse natuurlijk voorwerpen, deze be-
woog.

De regel is herschreven voor de duide-
lijkheid, maar er zijn ook twee veran-
deringen in aangebracht: 
1) Als je bal vermoedelijk is bedekt met 

zand mag je, waar dan ook op de 
baan, zand aanraken of wegnemen 
om je bal te vinden. Als de bal daarbij 
beweegt volgt er geen straf moet je 
de bal terugplaatsen en de ligging zo 
goed mogelijk nabootsen. Daarbij mag 
je een klein deel van bal zichtbaar la-
ten.

 Goed nieuws dus voor als je op een 
baan speelt met natuurlijke zandver-
stuivingen oid. 

2) Slechter nieuws is dat als de bal in 
een hindernis ligt en bedekt is met 
losse natuurlijke voorwerpen, je niet 
meer straffeloos de bal mag bewegen 
bij het zoeken. ( R 18-2a).

 Hopelijk houden de greenkeepers de 
bunkers schoon in de herfst!

Bij het zoeken naar de bal in het wa-
ter, in een obstakel of in abnormale ter-
reinomstandigheden zijn er geen veran-
deringen. Je mag zoeken en als de bal 
daarbij beweegt, moet je deze terug-
plaatsen zonder straf.

Bal in hindernis ( Regel 13-4) , 
verboden handelingen ● uitzonde-
ring 2
Tot nu toe was het niet toegestaan om 
het zand in de bunker aan te harken 
voordat de speler had gespeeld.

De nieuwe regel is dat dit nu op elk mo-
ment mag, maar alleen uit zorg voor de 
baan. 
De speler mag nog steeds niet, met het 
aanharken van de bunker, zijn stand of 
speellijn verbeteren ( R 13-2), of de ge-
steldheid van het zand testen. ( R 13-4)

Als je de hark ergens anders in de bunker 
ophaalt en ondertussen wat onregelma-
tigheden aanharkt, ben je dus niet meer 
strafbaar, maar als je dit regelmatig 
doet, kan men zich gaan afvragen waar 
je eigenlijk mee bezig bent, zorg voor 
de baan of testen.
Het lijkt mij daarom verstandiger de 
bunker niet aan te harken tot na je slag 
om discussies te voorkomen. 

Bal in beweging van richting ver-
anderd of gestopt ( Regel 19-1)
Regel 19-1 behandelt het probleem wat 
te doen als een bal van richting wordt 
veranderd of gestopt door een outside 
agency, een medespeler in strokeplay of 
iemand die niets met het spel te maken 
heeft.
Gebeurt dit per ongeluk, dan moet de 
bal gespeeld worden zoals deze tot stil-
stand komt. Alleen op de green vervalt 

de slag en moet de slag worden overge-
daan.
Er is nu een noot toegevoegd voor wat 
er moet gebeuren als de bal opzette-
lijk van richting wordt veranderd of ge-
stopt. 
Alleen interessant voor wie met publiek 
speelt, Heren 1 misschien?
Bij opzet moet de bal niet worden ge-
speeld zoals deze tot stilstand komt, 
maar er moet geschat worden waar de 
bal bij benadering tot stilstand zou zijn 
gekomen en daar moet de bal worden 
gedropt en vanuit die positie wordt dan 
weer verder gespeeld. Op de green ver-
valt de slag en moet de de bal worden 
teruggeplaatst en de slag opnieuw wor-
den gespeeld.
Is de boosdoener een medespeler dan 
krijgt deze 2 strafslagen ( R 1-2)

De regelcommissie hoopt dat u ons het 
komende jaar gekke, interessante of on-
duidelijke spelsituaties en vragen zult 
voorleggen en dat wij daar een ade-
quaat antwoord op kunnen geven en wij 
wensen u een SWINGEND 2012.

Namens de Regelcommissie
Evelien van Tilburg

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

REGELLESSEN VOOR HET GVB REGELEXAMEN:

REGELAVONDEN VOOR COMPETITIETEAMS:

HET PROGRAMMA VAN DE REGELCOMMISSIE 2012

Alle herenteams Woensdag 14  maart (aanvang 19.30 u)
Alle damesteams Maandag 19  maart (aanvang 19.30 u)

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

Regel
commissie
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Op 17 december 2011 vond het 
traditionele Kerstdiner plaats.  

Het record aantal deelnemers van 71 
had er werkelijk alles aan gedaan om 
feestelijk - velen zelfs in smoking en 
avondkleding - te verschijnen. De ho-
reca onder leiding van Ruud Sprokkereef 
had ook zijn beste beentje voorgezet en 
een uitstekend 5-gangen diner verzorgd, 
waarbij de Evenementencommissie het 
passende wijnarrangement aanbood. Al 
met al kunnen we dan ook terugzien op 
een zeer geslaagd evenement.

Kerstdiner

Record aantal deelnemers Kerstdiner 2011

VOOR DE TWEEDE 
KEER IN HET 

NIEUWE CLUBHUIS

25% MEER DEELNEMERS
LEKKERE WIJNEN AANGEBODEN DOOR 

DE  EVENEMENTENCOMMISSIE

STIJGENDE BELANGSTELLING, NIET ALLEEN DE OUDERE 
LEDEN, OOK DE JONGEREN WAREN VERTEGENWOORDIGD

‘ALS IK GEWETEN HAD DAT 
HET ZO LEUK WAS HAD 

IK ME VORIG JAAR 
OOK INGESCHREVEN!’

‘VOLGEND JAAR WEER!’

IEDEREEN TEVREDEN

‘TOP SFEER!’
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Het lustrum-comité rekent erop 
dat een van uw belangrijkste voor-
nemens voor 2012 zal zijn om deel 
te nemen aan een van de vele ac-
tiviteiten in de lustrum-maand juni 
2012. De bijgevoegde lustrumka-
lender geeft de wedstrijden en 
data. 
De opening is op zaterdag 2 juni 
met een 25 holes-wedstrijd, we be-
staan immers 25 jaar. Op zondag 10 
juni is er een fundraising-wedstrijd 
met in elke flight een fysiek gehan-
dicapte golfer, bijvoorbeeld in een 
rolstoel. De opbrengst is ten be-
hoeve van voorzieningen voor ge-
handicapte golfers. Deze wedstrijd 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met de NGG, de Nederlandse 
Golfvereniging voor Gehandicapten 
en staat op hun nationale wed-
strijdkalender (www.gehandicap-
tengolf.nl).  
Zaterdag 16 juni zal er overdag de 
Prins Bernhard Bokaal-wedstrijd ge-
speeld worden terwijl er ’s-avonds 
een groot lustrumfeest tot in de 
nacht van 17 juni, de feitelijke op-
richtingsdatum, georganiseerd zal 
worden. Wat ook de weersomstan-
digheden zullen zijn, het feest gaat 
in ieder geval door, dus reserveer 
16 juni in uw agenda.
Net als in de Golf-week gebrui-
kelijk willen we zoveel mogelijk 
leden de gelegenheid geven aan 
een lustrum-wedstrijd deel te ne-
men. Het lustrum-comité zal erop 
toezien dat alle aanvragen voor 
wedstrijden eerlijk worden ver-
deeld, zodat u mogelijk niet voor 
alle wedstrijden, waarvoor u zich 
hebt ingeschreven, geplaatst kunt 
worden. 
Het lustrum-comité hoopt u in 
grote getale te mogen begroeten 
in juni!

Namens de 
Evenementencommissie, 
Hanneke Arnoldus

donderdag 31 mei 2012 
vrijdag 1 juni 2012 
zaterdag 2 juni 2012 Start Lustrum maand: 25 holes wedstrijd 
  voor de leden
zondag 3 juni 2012 8.45-11.00 Competitie Jeugd 3 gastheer
maandag 4 juni 2012 
dinsdag 5 juni 2012 “dames-ochtend: vriendinnendag business-middag:   
  spelen op andere baan ergens in Nederland”
woensdag 6 juni 2012 heren-ochtend: lustrumwedstrijd in te vullen door   
  heren-cie
donderdag 7 juni 2012 senioren-ochtend
vrijdag 8 juni 2012 
zaterdag 9 juni 2012 
zondag 10 juni 2912 “Goed Doel Wedstrijd met gehandicapte golfers in 
  elke flight doel: fundraising tbv voorzieningen gehandi 
  capte sporters “
maandag 11 juni 2012 lustrum 9 holes -westrijd voor personeel / 
  greenkeepers / horeca
dinsdag 12 juni 2012 “dames-ochtend business-middag: lustrum-wedstrijd 
  in te vullen door business-cie”
woensdag 13 juni 2012 heren-ochtend
donderdag 14 juni 2012 senioren-ochtend: lustrum-wedstrijd in te vullen 
  door senioren-cie
vrijdag 15 juni 2012 
zaterdag 16 juni 2012 “Prins Bernhard Bokaal, Lustrum-wedstrijd voor leden 
  Feestavond  “
zondag 17 juni 2012 17 juni 1987: oprichtingsdatum RGC
maandag 18 juni 2012 
dinsdag 19 juni 2012 “dames-ochtend: Lustrumwedstrijd in te vullen door  
  dames-cie business-middag” 
woensdag 20 juni 2012 heren-ochtend
donderdag 21 juni 2012 “senioren-ochtend Langste dag wedstrijd cross 
  country wedstrijd”
vrijdag 22 juni 2012 
zaterdag 23 juni 2012 Lustrumwedstrijd genodigden bestuur, besturen   
  golfclubs, burgemeester en wethouders, leden van het  
  eerste uur , sluiting lustrummaand
zondag 24 juni 2012 8.45 -12.00 Competitie Jeugd 1 en 2 gastheer
maandag 25 juni 2012 
dinsdag 26 juni 2012 “dames-ochtend 
  business-middag”
woensdag 27 juni 2012 heren-ochtend
donderdag 28 juni 2012 senioren-ochtend
vrijdag 29 juni 2012 
zaterdag 30 juni 2012 Strokeplay kampioenschappen
zondag 1 juli 2012 Strokeplay kampioenschappen
maandag 2 juli 2012

RGC’s vijfde lustrum: 
1987 – 2012

Wedstrijdschema lustrummaand juni 2012 

Dag Datum Wedstrijd

Clubhuis
commissie

Op vrijdag 9 december hebben Lutien 
Vermeer en ik het clubhuis in kerstsfe-
ren gebracht.
Aangezien er niet veel kerstspullen wa-
ren, mochten er nieuwe worden aan-
geschaft. We hebben voor kunstbomen 
gekozen, aangezien deze langer kunnen 
blijven staan en ze niet brandgevaarlijk 
zijn. 
De kerstspullen zijn over het algemeen 
onbreekbaar, ook een groot voordeel. 
Het adres waar de meeste kerstspullen 
en boom vandaan komen is de Outlet 
Boerderij (Bovendijk 87) in Wateringen. 
Een adres wat zeer zeker de moeite 
waard is om een bezoek te brengen. 
Blauw is een clubkleur, dus blauw bij de 
entree in de hal en voor rood met goud 
gekozen, omdat dit heel warm boven in 
het restaurant staat. 

Ik was heel blij dat Lutien wilde helpen, 
aangezien het een heel werk is om al-
les te versieren. Na 5 uur hard werken 
is het clubhuis omgetoverd in kerstsfe-
ren.

Ook dit jaar staat weer een aantal pro-
jecten voor de clubhuiscommissie te 

gebeuren. 
Lutien, nogmaals veel dank voor je on-
uitputtelijke hulp! Dit jaar weer?!

Namens de clubhuiscommissie,
Caroline van der Sluys

Kerstsfeer in het clubhuis2012 is het lustrumjaar!
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Reisverslag

Het zou gek zijn om jullie te vragen reis-
verslagen te maken en dat vervolgens 
zelf niet te doen. Vandaar een kort ver-
slag van mijn eerste golfvakantie naar 
Spanje.

Op vakantie in oktober. Niet de mak-
kelijkste periode om niet al te ver van 
huis een warme/zonnige bestemming te 
vinden. De keuze viel op Estepona, 60 
autominuten ten zuiden van Malaga, aan 
de Costa del Sol/Golf. Een gok, want ik 
weet uit ervaring (ik heb acht jaar in 
Spanje gewoond) dat je het qua weer 
echt moet treffen in deze maand. En 
een verregende vakantie, dat wil nie-
mand. 

Op de bluf
De afgelopen 20 jaar heb ik altijd gereisd 
met surfboards, en die zorgden standaard 
voor problemen bij het inchecken. Niet 
zo gek want het gaat om pakketten van 
2.5meter lengte. Ik moest echt alles uit 
de kast halen om de boards aan boord 
te krijgen. Voor surfplanken moet altijd 
extra betaald worden en als student heb 
je het niet zo breed. Het verhaal dat 
het decoratiemateriaal voor een foto-
shoot betrof was vaak voldoende over-
tuigend en werd mijn standaardverhaal. 
Na het vertellen van dit verhaal kreeg 
ik het pakket vaak gratis aan boord, al 
herinner ik me nog wel een keer dat ik 
450 euro extra moest betalen. Gelukkig 
hoeven deze capriolen voor een golfset 
niet te worden uitgehaald. Gewoon van 
tevoren aanmelden/betalen en inchec-
ken, al vind ik 90 euro extra wel veel, 
maar goed.  

Uitzicht
De vlucht verliep verder prima. Aan-
gekomen op het vliegveld van Malaga 
voelde ik me meteen weer thuis in Span-
je. De temperatuur was heerlijk en de 
verwachting was dat het de komende 
twee weken zonnig zou blijven. Met de 
huurauto naar ons appartement in Este-
pona. De instructie om aan de sleutel te 
komen, we kwamen namelijk laat in de 
avond aan, bleek te werken. Het duurde 
alleen even voordat ik de hoofdschake-
laar vond. Toen de lampen aangingen 
bleek dat we een inderdaad een prach-
tig appartement hadden, precies zoals 

Golfen in Spanje 

Met een redelijke score kwam ik van de 
baan, een baan die ik in totaal vier keer 
zou spelen, met wisselende scores. De 
uitleg bij de verschillende holes in de 
courseguide helpt je enorm een rede-
lijke ronde te spelen. 

Los Arqueros
Een toeristisch uitstapje naar het leuke 
Ronda combineerden we met een ronde 
op Los Arqueros Golf & Country  , Be-
nahavis. Een baan ontworpen door wij-
len Severiano Ballesteros, ons allen be-
kend. Hier werd duidelijk dat het met 
de Spaanse economie niet goed gaat. De 
baan lag er erg goed bij maar het aan-
tal huizen dat in deze omgeving te koop 
staat en het aantal niet afgebouwde en 
verlaten projecten spreken boekdelen. 
Bouwkranen staan er werkloos bij.
Na een emmertje ballen op de driving 
range in de buggy richting de eerste 
hole. Geen overbodige luxe want al snel 
bleek dat ook hier de hoogteverschillen 
aanzienlijk waren, leuk. De vorm van de 
dag was ver te zoeken en al snel begon 

dit mijn spel te beheersen. Ik kreeg het 
niet uit mijn hoofd. Gelukkig scheen de 
zon.

Finca Cortesin
De derde baan waar ik wilde spelen was 
Finca Cortesin Golf Club. Voorwaarde 
was wel dat ik het gevoel moest hebben 
een lekkere bal te kunnen slaan. Op de 
drivingrange sloeg ik geen bal echt lek-
ker, reden om geen ronde te spelen op 
de baan waar het Volvo World Matchplay 
Championship werd gehouden. Want om 
nou 180euro uit te geven en ontevreden 
van de baan te komen….

Na het spelen van deze moeilijke banen 
(geen bal ligt vlak, supersnelle greens….
etc) dacht ik eenmaal weer thuis wel 
even een superronde op onze eigen baan 
te spelen. Dat viel ernstig tegen. Onze 
baan is en blijft zeer uitdagend en je 
hebt nu eenmaal een handicap waarvan 
je niet kan verwachten dat je elke bal 
(ook al ligt deze perfect in de baan) per-
fect slaat. Na afloop van de ronde nog 

even wat nagepraat met Mariska, Karel 
en Roel, onze pro. Door Roel werden we 
weer even met beide voeten op aarde 
gezet, zelfs pro’s slaan in een ronde 
maar 6-10 ballen precies zoals ze deze 
in gedachten hadden. Vaak leggen we de 
lat te hoog en kunnen we met een goed 
geslagen bal toch zeer ontevreden zijn. 
Zelf als een medespeler je een compli-
ment geeft hebben we zelf altijd nog 
wel iets op of aan te merken. Speel dus 
lekker je ronde, geniet ervan, compli-
menteer jezelf meer en ga vooral oefe-
nen op het korte spel. Want het is een 
cliché, maar binnen de 100 meter vallen 
veel slagen te winnen.

Heeft u ook een leuk (reis)verhaal dat u met 
anderen wilt delen. Laat dit ons dan weten 
en stuur een mail naar communicatie@rijs-
wijksegolf.nl

Tekst: Paul de Boom
Foto’s: Paul de Boom en Golfmania.com

beschreven en verbeeld in de brochure. 
Dat werd de volgende dag extra duide-
lijk toen de gordijnen open gingen en je 
de zon langzaam uit de zee tevoorschijn 
zag komen, prachtig. Wat een begin van 
de vakantie.
In tegenstelling tot de surfvakantie, 
waarin alles draaide om het surfen en 
niets anders dan dat, wordt dit een 
echte relaxvakantie. Geen plannen ma-
ken. Pas op de dag zelf bepalen wat we 
gaan doen, afhankelijk van het weer en 
de zin. Op weg naar de supermarkt wel 
even een bezoek gebracht aan Estepona 
Golf om een starttijd voor de volgende 
dag te boeken. Met de courseguide op 
zak weer terug naar de kust. De foto’s 
en de uitleg bij elk van de 18 holes belo-
ven veel goeds, een uitdagende baan. 

Estepona Golf
De volgende dag melden we ons bij de 
caddymaster. We krijgen wel een waar-
schuwing: neem geen waardevolle spul-
len mee de baan in. Het bleek geen 
overbodige mededeling want nog in het 
clubhuis hoorden we dat er die dag 3 
flights bestolen bleken te zijn door die-
ven die op strategische plekken langs te 
baan observeren en toeslaan als het kan. 
Geoefend als ze zijn, weten ze precies in 
welke vakken van de golftas waardevolle 
spullen worden opgeborgen. Dit was de 
reden om mijn fotocamera niet mee de 
baan in te nemen. Een enorme tegenval-
ler omdat ik als fervent fotograaf veel 
zin had om mooie foto’s te maken. 

De eerste holes ben je bij elke slag 
enorm op je hoede. Je kijkt continu om 
je heen of je niks verdachts ziet en dat 
komt de concentratie niet ten goede. 
De baan lag er helaas niet zo mooi bij 
als op de foto’s in de courseguide en op 
de website. Neemt niet weg dat het een 
hele leuke baan is met een aantal zeer 
uitdagende holes. 

Hole 3, een par 4 van 375m is hier een 
voorbeeld van. Door de enorme helling 
resulteert een goede afslag in veel afge-
legde meters, de bal blijft dan rollen.
Ook hole 5, een par 3 van 144m is bij-
zonder te noemen, met een afslag hoog 
boven de pin. De landing van de bal ver-
oorzaakte een behoorlijke krater omdat 

de green erg zacht was. Gelegen langs 
de openbare weg was dit tevens de hole 
waar de meeste diefstallen plaatsvin-
den.

De signature hole 10 is ook zéér de 
moeite waard. Een par 4, dogleg naar 
links, 247m. Wederom een teebox hoog 
boven de pin, bossen op links en water 
op rechts. Gelukkig kwam mijn bal mid-
den op fairway en kwam ik er met een 
bogey vanaf.
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Naast de eetgelegenheid in ons 
restaurant kunnen wij ook cate-
ring op locatie leveren. Dezelfde 
kwaliteit uit dezelfde keuken, 
maar dan bij u thuis, uw vereni-
ging of bijvoorbeeld uw bedrijf. 
Vanaf ongeveer 10 personen 
wordt de catering afgeleverd in 
rijswijk en voorburg.

Een heerlijk lopend buffet voor uw verjaardagsfeestje, bruiloft of jubileum 
wordt compleet geleverd met chafing dishes om het eten warm te houden.

Indien gewenst verhuren we tevens serviesgoed en bestek. Bel voor vragen of 
informatie over de mogelijkheden.

Indonesische specialiteiten restaurant
Hendrik Ravesteijnplein 61
2282 GW
Rijswijk

Email: info@indrapura-rijswijk.nl
tel. 070-3995151
mob. 06-23138386
Fax. 070-7523888

Openingstijden:
Maandag: gesloten (alleen op afspraak)
Dinsdag t/m Zondag:  12:00 t/m 22:00

Alle feestdagen : 12:00 t/m 22:00
(ook voor afhaal)

De nieuwe brochure van 

Bestel nu de nieuwe jaarbrochure op www.fairwaygolf-
travel.nl en profiteer van scherpe tarieven, vroegboek-
kortingen en aantrekkelijke aanbiedingen. In de brochure 
vindt u naast bestemmingen waar het tijdens onze 
wintermaanden heerlijk golfweer is, tevens vele fraaie 
golfaccommodaties voor een kortere of langere golftrip 
dichter bij huis.   

De nieuwe brochure van Fairway Golftravel is uit met 
scherpe tarieven en aantrekkelijke aanbiedingen in de 
periode januari t/m oktober 2012. Zo vindt u in deze 
brochure ondermeer reizen naar Spanje (inclusief de Ca-
narische Eilanden), Portugal, Marokko, Florida, Egypte, 
Thailand en Zuid Afrika - allemaal bestemmingen waar 
het ’s winters heerlijk golfen is. Maar er is ook een ruime 
keuze aan golfbestemmingen in de omliggende landen 
zoals België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. 

U kunt de arrangementen reserveren inclusief of exclu-
sief vluchten en er kan op een zeer flexibele wijze een 
golfvakantie op maat voor u worden samengesteld.
Veel accommodaties worden aangeboden met diverse 
extra’s en speciale aanbiedingen.
Zo krijgt u in het nieuwe, luxe en  ruim opgezette Monte 
da Quinta, gelegen op het bekende Quinta do Lago 
Resort in de Algarve,  een gratis upgrade naar een suite 
met 2 slaapkamers (indien beschikbaar), een diner incl. 
huiswijn, een massage, een personal trainer sessie en 

dagelijks open bar van 18:00 - 19:30 uur inbegrepen in 
verblijf. Hotel Villaitana aan de Spaanse oostkust biedt 
tot 29/02 een speciaal arrangement inclusief 7 dagen 
huurauto, 7 nachten logies & ontbijt met gratis upgrade 
naar een junior suite (indien beschikbaar) en 5 greenfees 
p.p. op 2 banen voor slechts € 425 p.p. 
Of een week in januari  (7 nachten) bij de zonzekere 
Marokkaanse kustplaats Agadir op basis van All Inclusive 
verzorging inclusief transfers en 3 greenfees p.p. op 2 
banen voor  € 629 p.p.  (alle genoemde prijzen excl. 
vlucht).
Voor meer informatie over deze de vele andere 
aanbiedingen kunt u de gratis brochure aanvragen en 
voor een compleet overzicht van alle bestemmingen 
en aanbiedingen kunt u terecht op de website: www.
fairwaygolftravel.nl.

Fairway Golftravel is al meer dan 12 jaar een betrouw-
baar adres voor uw golfvakantie  en is aangesloten bij 
de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het 
Calamiteitenfonds zodat u met maximale zekerheid op 
reis kunt gaan. 

Fairway is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
(0251-674 430) tussen 09.30 tot 17.00 uur en per e-mail 
via info@fairwaygolftravel.nl. U bent ook van harte 
welkom in het kantoor in Castricum voor een persoonlijk 
reisadvies door het ervaren team.

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

is uit !

Advertorial

Uw advertentie 
in GreenVliet?

Bel of mail 
voor 

een mooie aanbieding!

06 472 89 854

advertentie.greenvliet@gmail.com 

Green
Vliet

Grondstoffenprijzen en aandelenindexen
van opkomende landen in 2012 

sterk uit de startblokken
Wenst u winstoptimalisatie van uw beleggingsportefeuille,  

dan is het zaak in te stappen tegen aantrekkelijk lage koersen.
Tip: neem een gratis proefabonnement op AdvanceBeleggen.nl of bel eens met Wouter van 

Ganswijk van Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage BV (OVG). Telefoon: 070- 3588866

OVG Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage B.V. 
voor beleggers die persoonlijke aandacht en maatwerk verlangen

AdvanceBeleggen.nl
Succesvol beleggen in aandelen, obligaties, vastgoed en garantieproducten van banken 
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Daardoor stagneert het aantal leden van 
A en B clubs of loopt zelfs terug. Met 
dit landelijke beeld en met lopende en 
nieuwe zaken van de B.V. en de Vereni-
ging heeft het Bestuur zich het afgelo-
pen jaar beziggehouden. Hieronder volgt 
een bloemlezing. Een woord van grote 
dank gaat ook nu weer uit naar de vele 
commissieleden en andere vrijwilligers 
die het bestuur daarbij ondersteunden. 
Hun verslagen vindt u elders in dit blad.
  
Baan
Zoals eerder aangekondigd hebben wij 
de baan in 2011 rust gegeven. Door het 
goede onderhoud werd de baan steeds 
beter en er werden vele complimenten 
ontvangen van leden en gasten. Voor 
de komende jaren wordt er een lange 
termijnplan ontwikkeld, waarbij de toe-
komstige behoeften/wensen worden ge-
inventariseerd en waardoor het mogelijk 
is de daarmee gepaard gaande kosten te 
kunnen budgetteren.
Helaas moeten we weer melden dat we 
over de schadevergoeding inzake de 
verzakking door een mislukte boring nog 
geen overeenstemming hebben bereikt. 
Na diverse gesprekken en het over en 
weer verduidelijken van de standpun-
ten hebben we recentelijk besloten een 
voorstel  te doen aan de verzekeraars. 
Mocht het niet tot een oplossing komen, 
dan zien wij geen andere weg  dan de 
rechter in te schakelen.

B.V.
Het Bestuur heeft veel steun van de Ma-
nager en zijn team. Kirsten is inmiddels 
goed ingevoerd als caddiemaster, die 
samen met Peter het eerste aanspreek-
punt is achter de balie. Zoals u ook in 
de najaars ALV heeft kunnen vernemen 
zijn de verwachte financiële resultaten 
voor 2011 niet slecht. Maar door de ver-
anderende golfwereld is continuïteit bij 
een ongewijzigd beleid  geen vanzelf-
sprekende zaak meer. Het komt er in het 
kort op neer dat kandidaat-leden moeite 
hebben met de relatief  grote initiële in-
vesteringen die zij moeten doen om lid 
te worden van een “echte” golfclub en 

Jaarverslag 2011 Bestuur
In het jaar 2011 zette het nieuwe denken over lidmaatschappen onder 
de nieuwe golfers zich door. Veel nieuwe (maar ook bestaande) golfers 
worden lid van een club zonder baan of worden vrije golfer. 

mede daardoor het vrije spelen als op-
lossing zien.
Om te trachten onze leden meer  te bie-
den zijn afspraken gemaakt met twee 
samenwerkingsverbanden. Hierdoor is 
het mogelijk dat de leden van de clubs 
die deelnemen aan de samenwerking 
op elkaars baan kunnen spelen tegen 
een gereduceerd tarief. Sloten wij ons 
eerder in 2011 aan bij Samenwerkings-
verband West Nederland met ongeveer 
15 clubs, eind van het jaar is aanslui-
ting gevonden met de Golden Hospita-
lity Chain met uitsluitend 18 holes clubs, 
waar de clubs meer verspreid zijn over 
ons land.  

Bestuur
In de Algemene Ledenvergadering van 
juni is Ruud de Jong, bestuurslid Techni-
sche Zaken,  na een periode van vijf jaar 
teruggetreden als bestuurslid en heeft 
zijn taken overgedragen aan Bob Davis, 
tot dan Penningmeester. In dezelfde ver-
gadering werd Tom Rigters gekozen als 
Penningmeester, waardoor het Bestuur 
weer compleet is en alle functies zijn 
ingevuld en de commissievoorzitters een 
aanspreekpunt binnen het bestuur heb-
ben. In het najaar van 2011 heeft een 
pilotproject  plaatsgevonden met mars-
hals in de baan. De organisatoren na-
mens het bestuur realiseren zich dat het 
een leertraject is, maar acht de proef 
zeker  geslaagd. In het nieuwe seizoen 
zult u regelmatig marshals in de baan 
vinden die vooral gastheer/gastvrouw 
zijn en willen bijdragen aan een goede 
doorloop van het spel. Iets voor u om u 
aan te melden? Op die wijze leert u op 
een makkelijke wijze veel leden (beter) 
kennen.

NGF-Competitie
Net als voorgaande jaren werd RGC in 
2011 in de NGF-competitie door veel 
teams vertegenwoordigd. Dat legt best 
wel een druk op de beschikbaarheid van 
de baan. De aanvankelijke doelstelling 
van het eerste Herenteam voor 2011 was 
handhaven in de Hoofdklasse. Na een 
paar wedstrijden bleek echter dat er 

door het goede spel veel meer mogelijk 
was. Helaas werden de kruisfinales op 
een haar na gemist!  Het 8e Herenteam 
is hier ook een vermelding waard. Het 
werd op een mooie wijze kampioen in 
zijn pool  en promoveerde.

Lokale Overheden
Van de Gemeente Rijswijk hebben we 
begrepen dat er nog geen Schoongrond-
verklaring is afgegeven voor het landje 
bij Uzimet. Wij hebben er  op gezette 
tijden contact over met de Gemeente. 
Langzamerhand kunnen we vaststel-
len dat het idee van de Gemeente Den 
Haag om bedrijven vanuit de Binckhorst 
te verplaatsen naar het terrein van RGC 
vanuit de ijskast is verhuisd naar de 
diepvries. Wij blijven echter alert.

Businessclub
De Businessclub stijgt sinds 2010 in 
aantal leden. De businessmiddag op de 
dinsdag is al lange tijd een populaire 
ontmoetingsgelegenheid voor onze be-
drijfsleden. Wij zijn verheugd dat  steeds 
meer bedrijfsleden ook  mee doen met 
de “gewone” wedstrijden en competi-
ties, waar zij zich niet onbetuigd laten. 
De integratie werkt positief door voor de 
gehele vereniging.

Voorzittersoverleg
Ook in 2011 kwamen de voorzitters van 
de commissies een paar keer bijeen met  
het bestuur. Het zijn altijd avonden met 
interessante open en eerlijke discussies. 
De voorzitters krijgen (voor)kennis van 
op handen zijnde belangrijke zaken en 
het bestuur heeft de gelegenheid om in 
een daartoe uitnodigende setting te le-
ren wat er onder de leden leeft en met 
welke problemen de voorzitters in hun 
werkgebied worden geconfronteerd. 
Uiteindelijk doel is van elkaar te leren 
en met elkaar eventuele problemen op 
te lossen. 

25-jarig jubileum
We kunnen deze terugblik niet eindigen 
zonder melding te hebben gemaakt van 
ons 25-jarig jubileum in 2012. Een Lus-
trumcomité werkt aan een jubileumpro-
gramma voor juni, waar u binnenkort 
over wordt geinformeerd. Wij vinden dit 
lustrum een fantastisch vooruitzicht. 

26 - GreenVliet

Jaarverslagen 2011 

GreenVliet - 27

Jaarverslagen 2011

Henriëtte Hens heeft na 6 jaar voorzit-
terschap per 1 januari 2011 de voor-
zittershamer overgedragen aan Diana 
Looms. De officiële overdracht vond 
plaats na de openingswedstrijd in maart. 
Namens alle dames mocht Henriëtte een 
cadeau in ontvangst nemen en werd zij 
uitgebreid bedankt voor al het werk wat 
zij in die jaren heeft gedaan voor de da-
mescommissie. 

Dinsdag
Iedere dinsdag wordt de commissie on-
dersteund door de Tafeldames Jos Nie-
mans-Koot, Jos Woltjes-Plaum, Jennifer 
Leunissen- Martin, Ria de Bruin-Kerkvliet 
en Jeanine Klopper. 
Fem Wiener is per 1 januari 2011 ge-
stopt met haar tafeldame-activiteiten. 
Jeanine Klopper heeft haar plaats inge-
nomen. Ook van Fem is in januari in een 
gezellig samenzijn afscheid genomen.

De dames konden in februari weer deel-
nemen aan de clinic onder de bezielende 
leiding van pro John La Bree. Zeer naar 
tevredenheid hebben zij hun spelpeil 
kunnen verbeteren. 
Op 12 maart was de laatste dag van de 
winter instuif runnerscore 2010/2011. 
De winnaressen waren in de hcp-cate-
gorie 0-23.9 Sandra Karagantcheff en 24 
-36 Jennifer Leunissen.   

Zomerseizoen
19 maart startte het zomerseizoen met 
een uitgebreid wedstrijdprogramma. 
Door de nieuwe rating van de baan kreeg 
vrijwel iedereen meer slagen volgens de 
nieuwe handicaplijst toebedeeld. Tij-
dens het seizoen hebben veel dames hun 
hancicap kunnen verlagen. 
Op vele dinsdagen werd van meerdere 
holes gestart en bij enkele wedstrijden 
van hole 1. Op de laatste dinsdag van de 
maand was de shotgun en ook de prijs-

Jaarverslag 2011 Damescommissie 
In 2011 is de damescommissie als volgt samengesteld:
Diana Looms, voorzitter
Liesbeth Hardon, vice-voorzitter
Nellie Broekman -van der Valk, secretaris
Marianne van Os-van Baarle, penningmeester
Mirjam Jaspers-de Jager, lid

uitreiking met aansluitend de lunch. 
De uitslagen van de wedstrijden werden 
via de website en op het mededelingen-
bord in de dameskleedkamer gepubli-
ceerd, zodat een ieder haar resultaten 
kon terugzien. 

Een aantal highlights uit het wedstrijd 
programma:
De vossenjacht, lepeltjes- en bekerwed-
strijd zijn meerrondenwedstrijden.  Uit 
het totaal aantal gespeelde wedstrij-
den levert een overall-klassement de 
winnares(sen). 
De bekerwedstrijd werd gewonnen door 
Mariska van Heel, de lepeltjeswedstrijd  
door Cocky Hofstra en de Vossenjacht 
door Tineke Lips.  Driemaal is de vossen-
jacht gespeeld met steeds andere vos-
sen,  n.l. Doke van Haaster en Marianne 
van Os, Anke Vogels en José vd Horst en 
Ineke Maas en Lydia Broerse. 
Tijdens het zomerseizoen worden de ge-
scoorde birdies tijdens de wedstrijden 
genoteerd. In totaal scoorden een 30-tal 
dames 60 birdies. De meeste birdies vie-
len in de maand juli.
Greta Biersteker spande de kroon met 
6 birdies. Zij mag zich Birdiequeen noe-
men.

Vriendinnendag
Op 7 juni was onze jaarlijkse Vriendin-
nendag. We mochten 56 dames ontvan-
gen.  De dresscode was rood/geel; de 
kleuren van de Spaanse vlag. Dit gaf 
weer een fleurig beeld in de baan. De 
groepsfoto is er het bewijs van. Sommi-
ge dames hadden het zo letterlijk opge-
vat en volgden de code bijna tot en met 
het diner. Het diner was een tapasbuffet 
naar Spaanse keuken. 

De uitwisseling met Ockenburg stond 
weer op het programma. Nellie Broek-
man en Liesbeth Hardon waren de “re-

gelaars” en gastvrouw. Dit jaar gingen in 
mei 20 RGC-dames naar  Ockenburgh;  in 
augustus kwamen 20 Ockenburgh-dames 
bij RGC. De Ockenburgh-dames wonnen 
op hun eigen baan met gering verschil, 
maar na tegenbezoek bij RGC bleken 
onze dames toch iets te sterk met totaal 
660 punten tegen 596 voor Ockenburgh. 
RGC mocht de Overall-wisseltrofee in 
ontvangst nemen, die in de dameskleed-
kamer is te bewonderen.      

Hadden we in het voorjaar zonnige uren 
en zomerse temperaturen, liet de zo-
mer veel water en zware onweersbuien 
over ons  komen, waardoor een aantal 
keren niet gespeeld kon worden. Het na-
jaar droeg weer bij tot die mooie Indian 
Summer tot ver in november. In optima 
forma is gebruikgemaakt van de baan. 
Dat zien wij terug in het aantal deel-
neemsters per wedstrijd.  In het zomer-
seizoen waren dat zo’n 50 dames en in 
het winterseizoen 25. 
De financiën zijn zeer gezond, mede 
door de vele deelneemsters per wed-
strijd, zodat we zo nu en dan iets extra’s 
kunnen regelen voor de dames.

Winterperiode
De instuif runnerscore 2011/2012 is 
weer gestart. Iedereen kan zelf bepa-
len, afhankelijk van het weer, hoeveel 
holes men wil lopen. De speelsters, die 
hun scores invoeren,  kunnen iedere 
week hun totaalscore op internet bekij-
ken en eventueel in een volgende ronde 
verbeteren. 
In de winterperiode zijn geen lunches, 
maar probeert de damescommissie wel 
iets leuks te organiseren. Eind novem-
ber was dat de 9-holes Sinterklaaswed-
strijd, waaraan 50 dames hebben deel-
genomen. Dames die niet konden spelen 
waren wel na de wedstrijd aanwezig. De 
damescommissie verraste alle aanwezi-
gen met een presentje, namens de Sint 
aangeboden. 

Het jaar 2011 is ten einde. We hopen dat 
in 2012 met evenveel of nog meer en-
thousiasme wordt deelgenomen aan de 
wedstrijden of andere activiteiten .

De Damescommissie
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Jaarverslagen 2011

Liefst vier nieuwe commissieleden 
moesten zich in de eerste paar weken 
van het verslagjaar de kennis eigen ma-
ken van het computerprogramma waar-
mee wedstrijden georganiseerd kunnen 
worden. Dat viel niet mee. Met betrek-
king tot het gebruik van dit Nationaal 
Golfprogramma zijn meerdere door de 
verschillende commissies opgestelde 
handleidingen in omloop. Het eenvou-
digste bleek om toch ook maar zelf iets 
te ontwerpen zodat eventuele fouten of 
onduidelijkheden ook zelf direct opge-
lost kunnen worden. We hebben dit jaar 
zeker in het begin geruime tijd in de ge-
zellige commissiekamer doorgebracht; 
misschien heeft dat te maken met onze 
65+ leeftijd, maar misschien ligt het ook 
wel aan het programma. Maar nu heb-
ben sommigen van ons toch een rede-
lijke kennis omtrent de werking van dit 
programma opgebouwd.

Resultaten
Gelukkig zijn alle resultaten van alle 50 
wedstrijden goed vastgelegd. Alle prij-
zen, ook die van de meerronde wed-
strijden zoals Matchplay, Runnerscore, 
Maandbeker, Lentetrofee, Vlietstroom-
trofee en Herfsttrofee, zijn bij de juiste 
personen terecht gekomen.
De herencommissie had de eer dit jaar 
de Golfdriedaagse te mogen organise-
ren. Met wat deskundige hulp van een 
paar dames- en seniorencommissieleden 
werd het een groot succes. Wel jammer 
van het slechte weer van de laatste dag 
waardoor het aantal deelnemers die dag 
duidelijk minder was dan op de eerste 
twee dagen.
Ging het dan allemaal fout- en probleem-
loos?; Nee! Rond eind oktober werd het 
wat onrustig in de commissie. We speel-
den matchplay, waarbij naast wedstrijd-
punten ook individuele bonuspunten 
te verdienen zijn voor netto birdies en 
netto eagles (te berekenen vanuit de ei-

Jaarverslag 2011 Herencommissie
De Herencommissie bestond het 
afgelopen jaar uit de heren: Wim 
Prins, Frans Vogels, Dick Smit, 
Gerrit Bross (penningmeester), 
Aart Groenendijk (secretaris)  en 
Alex de Vet (voorzitter). 

gen volledige playing handicap). Om het 
voor iedereen leuk te houden is er voor 
de wedstrijd als zodanig ook nog een 
75% handicapverrekening toegepast. Dit 
was voor sommigen teveel bij elkaar, uit 
de ingeleverde kaarten was geen win-
naar aan te wijzen, de fantasie bij het 
toekennen van bonuspunten was groot. 
Dus geen prijsuitreiking zoals we dat 
gewend zijn bij de herendag. Een week 
later was de baan in onderhoud, een par 
5 en een paar par 4’s waren par 3, ja 
wat doe je dan met de bonuspunten en 
handicapverrekening? De meningen wa-
ren verdeeld, de fantasie was groot, dus 
weer geen prijsuitreiking. Achteraf is al-
les weer goed gekomen gelukkig.

Jammer
In diezelfde tijd werden we opgeschrikt 
met de mededeling dat het tegelijker-
tijd starten van hole 1 en 10 bij de ge-
wone instuifwedstrijden niet meer was 
toegestaan. Alleen hole 1 mocht vanaf 
dat moment voor het starten worden ge-
bruikt. Jammer, geen gezamenlijke hole 
19 en geen prijsuitreiking meer (met dit 
laatste hadden we al geoefend gelukkig) 
en bij grote opkomst lange wachttijden 
voor het starten. Als gevolg van deze re-
gel proberen we twee groepen te cre-
eren; de vroege vogels die voor 10 uur 
starten en de notoire langslapers en/of 
filerijders die na 10 uur van start gaan. 
De laatste categorie kan zich dus ook la-
ter aan de tafel melden. Alle deelnemers 
kunnen hun voorkeur aangeven door bij 
het on line inschrijven onder de kolom 
mededelingen simpel “vroeg” of “laat” 
te vermelden. Met een eenmaal in de 
maand te organiseren shotgun hopen we 
na afloop hiervan toch alle prijswinnaars 
in het openbaar te voorzien van de door 

hen verdiende prijzen m.b.t. de na de 
laatste shotgun gespeelde wedstrijden. 
En daarmee proberen we ook het ka-
rakter van de herendag zoveel mogelijk 
in stand te houden. We houden u op de 
hoogte van de voortgang.
De nieuwe commissie heeft toevalliger-
wijs ook in die naar later bleek onrus-
tige weken een enquête uitgezet onder 
de leden. Belangrijke items hierbij wa-
ren: de al of niet feestelijke invulling na 
shotguns (dus met lunch e.d.) , de aard 
van de wedstrijden ( ofwel veel “fun” 
of een meer competitief karakter), de 
omvang van het inschrijfgeld en de sa-
menstelling van de prijzen. De commis-
sie ontving 40 formulieren. Wat betreft 
het aantal lunches kozen de meeste 
deelnemers ervoor deze alleen te hou-
den in combinatie met shotguns met 
een speciaal tintje, zoals Vriendendag, 
laatste Maandbeker, einde Runnerscore. 
Bijna unaniem werd ervoor gekozen het 
huidige wedstrijdschema voort te zetten 
waarin het competitie-element de bo-
ventoon voert, de “fun” verdwijnt voor 
zover aanwezig dus grotendeels uit het 
schema. Verder werd ervoor gekozen 
het inschrijfgeld te verhogen naar EUR 
2,50 en de prijzen te laten bestaan uit 
waardebonnen; onze Top-flite balletjes 
hebben de enquête dus niet overleefd.
De belangstelling voor deelname aan 
de herendag op woensdag nam ook dit 
verslagjaar weer toe. Die heren die nog 
nooit deel genomen hebben nodigen we 
dit jaar graag uit voor een kennisma-
king.

Gerrit Bross
Tijdens de oudejaarslunch 
hebben we afscheid ge-
nomen van het commis-
sielid Gerrit Bross die 
gedurende drie jaar naast 
de reguliere diensten 
voor de financiën heeft 
gezorgd. Hij heeft inmid-
dels de boekhouding overgedragen aan 
ons nieuwe commissielid Aad van Dam. 
De Herencommissie wenst iedereen ze-
ker ook in dit (lustrum)jaar veel speel-
bare dagen op onze mooie 18-holes baan 
toe en veel gezelligheid op de 19e.

De Herencommissie

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor 
mijn moeder Els
Brenda Schaaper (42)
mede-organisator KWF 
SamenLoop
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In 2011 hebben wij 8 keer een commis-
sievergadering gehouden. 
Een drietal instuifwedstrijden kon we-
gens de slechte weersomstandigheden 
geen doorgang vinden. De instuifwed-
strijden werden in de wintermaanden 
door gemiddeld 42 senioren bezocht, in 
de zomermaanden lag het gemiddelde 
aantal deelnemers op 51.
De regenboogwedstrijd (de openings-
wedstrijd van het nieuwe seizoen) werd 
door het barre weer door slechts enkele 
deelnemers uitgespeeld. De meesten 
hadden de baan voortijdig verlaten.

Golfdriedaagse
Bijzonder geslaagd waren weer de uit-
wisselingen met Groen/Geel en Duin-
zicht, beide wedstrijden werden door de 
Rijswijkse senioren gewonnen. Zij zullen 
ook voor komend jaar weer op het pro-
gramma staan.
De golfdriedaagse en de vrienden- en 
vriendinnendag waren weer druk be-
zochte dagen.
De organisatie van de golfdriedaagse 
was afgelopen zomer in handen van de 
Herencommissie, met een deelname van 
234 golfers over drie dagen en mede 
door het onverwachte  prima weer was 
dit een geslaagd evenement. Onze dank 
gaat hierbij uit naar de herencommis-
sie.

Aan de vrienden en vriendinnendag de-
den zo’n 70 deelnemers mee. Mede door 
het  schitterende weer en de gezellige 
aangeklede borrel kunnen wij hier weer 
met een goed gevoel naar terugkijken.

Golfdriedaagse
De dauwtrapwedstrijd waar alle leden 
aan mee mogen doen (helaas komen 
alleen ieder jaar weer alleen de seni-
orleden vroeg uit hun bed ) was weer 
een gezellige happening. Casper was 
om 5.00 uur aanwezig om voor de kof-
fie te zorgen en het clubhuis te openen. 

Hoogtepunten 2011:
• Bekers voor de winnaars van de wed-

strijden.
 Na afloop van elke wedstrijd is het 

dringen bij de wedstrijdtafel om te 
weten wie er gewonnen heeft. 

• Familiescrambles en ouder-kind wed-
strijden met veel deelnemers. 

 Gezellig samen golfen met ouder(s) 
opa’s, oma’s en ooms, tantes, neven, 
broers, zussen en dan ook nog een 
mooie prijzen kunnen winnen. Popu-
lair bij kids en volwassenen. 

• Sinterklaas bokaal voor 2e keer op rij 
gewonnen door Roos en Casper Dolman 
met hun oma en vader. En natuurlijk 
was Sinterklaas er zelf bij om deze 
te overhandigen. Maar ook de warme 
chocolade melk die de zwarte Pieten 
uitdeelden in de baan. 

• 21 kids die in september GVB hebben 
gehaald.

 Allemaal in 1x geslaagd, ook Eline die 
omdat ze al 14 is ook nog mondeling 
theorie-examen moest doen. 

• Rijswijkse Jeugd Open op 22 mei met 
99 deelnemers, veel hulp van leden en 
ouders en sponsoring van aantal be-
drijfsleden waardoor elke deelnemer 
een leuke goodie bag kreeg. 

• Victor Hovius die tijdens deze wed-
strijd een ticket won voor finale US 
Kids Tour.

• Deelname met 2 teams aan de Jeugd 
Dubbel-9 competitie.

Jaarverslag 2011 Seniorencommissie Jaarverslag 2011 Jeugdcommissie
De seniorencommissie bestond in 2011 uit de volgende personen: Erik Broekman, Frits Jaspers, 
Hetty Krap, Ria van Lamoen, Ilonka van Riet en Rob Nout.
Per 1 januari 2012 heeft Erik Broekman na 4  jaar trouwe dienst de commissie verlaten en is opge-
volgd door Bas Guijt.

Ook in 2011 groeide de jeugd van de Rijswijkse Golfclub door. Niet alleen in lengte en leeftijd maar 
ook in aantal. Eind 2011 zaten we op 110 jeugdleden van 18 jaar of jonger. 
Daarvan deden er bijna 80 mee met de groepslessen. Die zijn daarom inmiddels niet meer alleen op 
zondag maar ook op vrijdagmiddag. 

Daarna kwam hij de baan in met koffie 
en krentenbollen en stond er na afloop 
een prima ontbijt klaar.

Gedeeld 1e
De wedstrijd van Arendsen de Wolff  had 
54 deelnemers. Het koppel Marianne 
Verhoeve en Wim Kortekaas dat onze 
vereniging ging vertegenwoordigen bij 
de landelijke finale op Herkenbosch zijn 
daar schitterend gedeeld 1e geworden.

De maandelijkse lunch of high tea na de 
shotgunwedstrijden zijn gezellige bij-
eenkomsten die ook het komende jaar 
weer gehouden zullen worden.
Het Sinterklaasfeest werd druk bezocht 
zodat de hulp Pieten op het laatste mo-
ment nog wat extra cadeautjes moesten 
kopen. Voorafgaand aan het Sinterklaas-
feest werd een stokkenwedstrijd gehou-
den. Sint en de Pieten maakten het in 
de baan voor sommige deelnemers wel 
erg moeilijk, door ongezien een stok bij 
hen weg te nemen uit de tas. Maar de 
Pieten maakten het na afloop goed om 
tijdens de erwtensoep alle deelnemers 

• Wintercompetitie banen in de omge-
ving waarvan alle wedstrijden door 
gegaan zijn.

• Vanwege Mini-regionale spelen op 
Groenendael, Haagsche en Noordwijk-
se.

• Deelname jeugdleden aan wintercom-
petitie op de club.

• Steeds meer jeugdleden met een (se-
rieuze) handicap.

Wat gaat 2012 brengen?
We zijn druk bezig met plannen voor 

2012. In ieder geval staat het volgen-
de op het programma:

• Deelname aan de NGF competitie in 
juni met 3 Jeugdteams: 1 in de open 
competitie en 2 teams in de dubbel-9 
competitie;

• Groepslessen starten weer vanaf 22 
januari met ca 70 deelnemers;

• Regelkennis kids verhogen mbv regel-
commissie en ouders

• Rijswijkse Jeugd Open op zondag 20 
mei;

• Wintercompetitie met banen in de om-
geving van 22 januari t/m 11 maart;

• 3 jeugdleden in winnaarspoule winter-
competitie op de club;

• Meer kids met een handicap en na-
tuurlijk verlaging van de bestaande 

een cadeautje te geven.
Op donderdag 22 december hielden wij 
een Kerstwedstrijd met aansluitend een 
Kerstdiner, dat door een groot aantal se-
nioren werd bezocht. De sfeer was deze 
avond heel gezellig en wij genoten met 
z`n allen van een  prima 7 gangen diner. 
Onze dank gaat hierbij uit naar Ruud en 
zijn personeel.

Door verschillende sponsoren wordt het 
ons mogelijk gemaakt zo nu en dan iets 
extra’s te doen, waarvoor wij hen zeer 
dankbaar zijn.
De commissie is er in geslaagd voor het 
komende seizoen weer een nieuw wed-
strijdschema samen te stellen. Iedere 
laatste donderdag van de maand wordt 
er een shotgun gehouden waarbij tijdens 
de prijsuitreiking ook de balletjes van de 
instuifwedstrijden worden uitgereikt.

Wij hopen voor 2012 weer op een grote 
opkomst.

Frits Jaspers, voorzitter

handicaps;
• Mini-regionale competitie in septem-

ber; 
• Nog meer kids met GVB;
• Paarse en lichtblauwe family tees zo-

dat hole ook voor kids (maar ook be-
ginnende “grote mensen”) in 2 of 3 
slagen te halen is.  Dat is goed voor de 
motivatie van de kids en doorstroom 
voor de meer ervaren golfer;

• Leden vragen om als jeugdcoach met 
jeugdleden een aantal holes te spelen 
zodat jeugdleden onder begeleiding 
meer baanervaring krijgen. 

Namens de jeugdcommissie, 
Hetty Verboom
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Dit seizoen zijn er onder hun leiding 26 
weekeind wedstrijden verspeeld met 
daarnaast nog de clubkampioenschap-
pen (matchplay/strokeplay/foursomes) 
en de woensdagavond instuif wedstrij-
den.
De doorlopende wedstrijdseries waren 
tot de laatste speeldag erg spannend 
en wederom een groot succes. Geluk-
kig kunnen wij u melden dat alle drie de 
sponsoren: Maandbeker: Baja Construc-
ties (Jack Baldewsingh), Vossenjacht: 
Promo de L’eau (Sander v.d. Water) en 
Masters: Z-Tiles (Maurice Korrubel) ook 
het volgende seizoen weer hun mede-
werking hebben toegezegd.
Ook zijn er afgelopen jaar nieuwe wed-
strijden geïntroduceerd. Sommige met 
groot succes, andere zijn uiteindelijk 
niet doorgegaan. Zo blijven we toch 
steeds zoeken.

Winterperiode
De wintercompetitie is dit jaar groter 
aangepakt met een openings- en slui-
tingswedstrijd. Als u dit leest komt die 
er net aan of is net geweest. Juud Holla, 
Dick Smit, Ineke Vincent en Jan Heins 
hebben hun handen vol aan deze com-
petitie, maar de reacties zijn dan ook 
geweldig positief. Perfect winterweer 

Over het GVB examen van 2011 is al 
veel geschreven. Er hebben dan ook 
vele veranderingen plaatsgevonden die 
niet altijd even soepel zijn verlopen. 
Veel opstartproblemen, ook vanuit de 
NGF, maakten het er niet makkelijker 
op. Het nieuwe systeem rammelde aan 
alle kanten en voor de kandidaten was 
en is het erg moeilijk om op tijd en juist 
ingeschreven te worden in het nieuwe 
systeem.
Misschien dat dit ook de oorzaak is dat 
wij in 2011 veel minder kandidaten aan-
geleverd hebben gekregen. Wij wachten 
nog op een evaluatie van de NGF en ho-
pen dat het e.a. wat soepeler gaat ver-
lopen. Dit zal voor zowel de kandidaten 
als onze examinatoren een verlichting 
betekenen. Ook zal de drivingrange en 
de baan korter bezet zijn en hebben 
onze leden minder last van de GVB exa-
mens.

Het theorie examen is een stuk een-
voudiger geworden en dat was goed te 
merken bij de kandidaten die allemaal 
ruim voldoende geslaagd zijn voor dit 
gedeelte.
De examendagen voor 2011 waren op: 18 

Er zijn 2 x 3 GVB regelavonden voor le-
den en niet-leden gegeven in april en 
juni.  De geplande regelavonden in sep-
tember gingen niet door i.v.m. te weinig 
inschrijvingen (te weten minder dan 5 
personen).

Tijdens de competitie waren leden van 

de regelcommissie telefonisch bereik-
baar voor alle thuisspelende teams voor 
het geval er zich regelproblemen zou-
den voordoen.
Verder zijn leden van de regelcommissie 
opgetreden als referee bij de strokeplay- 
en matchplayclubkampioenschappen. 
De commissie bestond uit  Jos de Blieck, 

Anita Ockhorst, Edwin Varkevisser en 
Evelien van Tilburg (vz).
 
Namens de regelcommissie, 
Evelien van Tilburg

Jaarverslag 2011 wedstrijdcommissie Jaarverslag 2011 GVB Commissie

Jaarverslag 2011 Regelcommissie

De mensen die dit jaar de wedstrijden voor u hebben georganiseerd zijn, voor de woensdagavonden 
Annelies Bremer, verder Emmy Bruinsma, Katja Wolff, Pim van der Maas (penningmeester), Jesper 
van Dijk, Jan Heins  en Jaap Vermeer (voorzitter).

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

De Regelcommissie heeft in maart twee regelavonden voor de competi-
tieteams gegeven, één voor de heren en één voor de dames.

zorgde wel voor een drukke baan bezet-
ting, zeker met de start, want iedereen 
verwachtte, net als vorig jaar, een pak 
sneeuw en/of veel regen, dus zo snel 
mogelijk de wedstrijden plannen was 
het idee van vele deelnemers. Al met al 
een groot succes.
Ook de zomeravondcompetitie was druk 
bezocht. Dit onder leiding van Annelies 
Bremer, die na vele jaren deze wedstrij-
den te hebben geleid het stokje door-
geeft aan Ton Zwager.

De clubkampioenen van 2011 zijn: 
Strokeplay: Meike Ludwig (Dames), 

Imelda Looman (Dames sen), Jesper 
van Dijk (Heren) en  Henk Rameswar 
(Heren sen).

Matchplay: Greta Biersteker (Dames), 
Jesper van Dijk (Heren) en Henk Ra-
meswar (Heren sen).

Foursome: Sandra Karagantcheff en In-
eke Vincent, Remy Ceulemans en Erik 
Budel.

De wedstrijd voor competitiespelers 
zal in plaats van aan het einde van het 
seizoen vóór het competitieseizoen als 
“warming-up” wedstrijd op 26 februari 
worden gespeeld. 
Voor het aankomende seizoen zal er over 
het algemeen slechts één wedstrijd per 

april, 16 mei, 20 juni, 18 juli, 12 sept., 
10 okt. en 21 nov. Gemiddeld waren er 8 
kandidaten per examendag.
Er hebben 23 RGC leden examen gedaan, 
waarvan 21 jeugdleden. De overige kan-
didaten kwamen van buiten de vereni-
ging, of waren kandidaten van Swinga-
way, de ANWB, of Delftse studenten.
Alle RGC leden zijn in één keer geslaagd. 

weekeinde worden gespeeld. Dit om ook 
niet-wedstrijdspelers meer mogelijkhe-
den te bieden om een rondje te kunnen 
lopen. Ook zullen de starttijden een half 
uurtje worden vervroegd en er zal naar 
worden gestreefd niet alle weekeinden 
vol te plannen. Daarnaast zullen de 
starttijden voor de wedstrijden worden 
beperkt. Dus indien u mee wilt spelen 
schrijf dan snel in.
Er komt geen wedstrijdboekje dit jaar, 
dus kijkt u goed op de site of in de hal 
naar het programma.
Ook zullen alle inschrijvingen voor wed-
strijden via telegolf gaan, dus geen in-
schrijflijsten meer. Eén teamlid schrijft 
in en vult zijn/haar partners lid code in 
het vakje opmerkingen. Dit geldt ook 
voor wedstrijden met teams met twee 
of meerdere spelers. Hierbij schrijft één 
speler in en bij opmerkingen de lid codes 
van de overige teamleden vermelden 
Indien mensen toch “gesplitst” inschrij-
ven zullen andere teams automatisch 
op de reservelijst worden geplaatst in 
verband met overtekening van het aan-
tal deelnemers. Dus let a.u.b. goed op 
en spreek dit goed met elkaar af. Indi-
vidueel inschrijven kan natuurlijk nog 
steeds.
Controleert u nog wel even of uw e-
mailadres klopt met het e-mailadres wat 
bij uw lidcode staat vermeld in de le-
denlijst op de site. Wij zijn voornemens 
om deze regelmatig te gaan gebruiken 
voor (aanvullende) mededelingen voor 
bepaalde wedstrijden.
Rest ons u een heel fijn, sportief, suc-
cesvol én gezond golfseizoen toe te 
wensen.

Namens de wedstrijdcommissie
Jaap Vermeer
Voorlopige dagen clubkampioenschap-
pen (nog niet definitief):
27 mei  Foursome
30 juni-1 juli Strokeplay
22 &23 sep Finale weekeinde 
matchplay (let op sluitingsdatum: voor-
rondes starten veel eerder)

Van de overige kandidaten is 90 % in één 
keer geslaagd.
Als voorzitter van de GVB commissie wil 
ik de commissieleden en alle examina-
toren hartelijk bedanken voor hun inzet 
en geduld.

Marleen van Hogezand
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Nadat er in september 2011 een introductieavond georganiseerd was voor leden die belangstelling 
hadden om te gaan marshallen is er, nadat een commissie gevormd was, een pilot gestart om te 
analyseren hoe het marshallen professioneel te gaan aanpakken voor het seizoen 2012.

De handicapcommissie bestond in 2011 uit de volgende leden: 
● Aart Aleman
● Ed Klaarhamer
● Juud Holla
● Jan Paul Bierling

De samenstelling van de communicatiecommissie is gedurende het jaar 2011 veranderd. Maurice Brou-
wers (voorzitter) en Doke van Haaster hebben de commissie verlaten en vanaf augustus is de samen-
stelling als volgt:

Jaarverslag 2011 Marshal Commissie Jaarverslag 2011 Handicapcommissie

Jaarverslag 2011 Communicatiecommissie

De pilot liep van 15 september 2011 tot 
en met 31 oktober 2011.
Zo’n 25 enthousiaste leden hebben het-
zij eenmalig dan wel meerdere keren 
een marshal shift gedraaid.
Uitgangspunten hierbij waren een aan-
tal kerntaken waarvan snelheid in de 
baan de hoogste prioriteit had, naleving 
etiquette en regels, pitchmarks en plag-
gen, toegangscontrole/greenfee, ge-
dragsregels en kledingvoorschriften.

Zowel leden als ook greenfee spelers 
hebben hun waardering uitgesproken 
over het marshallen waarbij dit ook 

De commissieleden kwamen regelmatig 
bij elkaar om te overleggen en konden 
ook veel werkzaamheden thuis uitvoe-
ren.
De baan is in het najaar van 2010 op-
nieuw gemeten en dat had tot gevolg, 
dat zowel de heren als de dames in 2011 
slagen erbij kregen. De baan werd voor 
de dames duidelijk langer, dus in verhou-
ding kregen de dames wat meer slagen. 

Zoals verwacht bracht deze verandering 
bij de meeste leden ook een daling van 
de handicap. Dat is een goede ontwik-
keling. 
Twee heren uit ons eerste herenteam, 
Jesper van Dijk en Remy Ceulemans heb-
ben hun handicap met respectievelijk 
84% en 50% verlaagd naar 0.3 en 2.8. Wij 
zijn enorm trots op jullie!
Mariska van Heel heeft er heel hard aan 
gewerkt om haar handicap met 23% te 
verlagen naar 22.5.
We hopen, dat de dalingen zich in 2012 
bij nog meer leden zullen voortzetten.

Omdat de baan tot halverwege novem-
ber in qualifying conditie was, zijn er 
meer kaarten gelopen dan vorig jaar, 
namelijk 2766 (incl. de kaarten, die op 
andere banen in Nederland gespeeld 
zijn), dat zijn 450 kaarten meer dan in 
2010. De dames liepen 600 kaarten en 
de heren 2000.
Juud Holla en Bea van Adelberg hebben 
net zoals in 2010 de meeste kaarten in-
geleverd.
Juud Holla kwam op 52 kaarten en Bea 
van Adelberg overtrof zichzelf met maar 
liefst 59 kaarten. Zij zijn met nog veel 
meer leden, die regelmatig een kaart 
lopen goede voorbeelden voor anderen. 
Daarnaast zien we helaas ieder jaar , 
dat een aantal leden pas op het laatste 
moment hun kaarten gaan lopen om een 
actieve handicap te houden. Als je met-
een in het begin van het seizoen al aan 

Paul de Boom (Voorzitter/Greenvliet)
Miranda Rietveld (Greenvliet)
Renée Vissers (Greenvliet)
Mariska van Heel (Website)
Frans Erik Terpstra (Website)
De opmaak en het drukken van de 
Greenvliet is uitbesteed aan Diseno uit 
Pijnacker. De redactie wordt gevoerd 
door Miranda, Renee en mijzelf. We zijn 
er in 2011 in geslaagd om een profes-
sioneel ogend en inhoudelijk interessant 
clubblad te maken.

Ons doel voor begin 2012 is om de hui-
dige website enigszins aan te passen om 
zo de navigatie, overzichtelijkheid en 
informatievoorziening te verbeteren. 

De Greenvliet zal in 2012 4 à 5 keer ver-
schijnen. 

breed gedragen wordt door bestuur en 
management.
In 2012 zult u meerdere malen een mars-
hal kunnen tegenkomen op het gehele 
complex, verspreid over de dag en dus 
niet alleen op vaste tijden. Marshallen 
zal op het gehele complex plaatsvinden, 
niet alleen in de baan maar dus ook op 
de oefenfaciliteiten. 
De commissie doet hierbij een beroep op 
alle leden. Heeft u interesse om marshal 
te worden, neem dan contact op met de 
marshal commissie, die bestaat uit Ed 
Klaarhamer, Tom Wesselingh en onder-
getekende. Er kunnen nog zeker 15 tot 

de benodigde 4 kaarten komt is de druk 
later in het seizoen niet zo hoog!
Wij hebben in totaal 6037 mutaties ver-
richt. 

Handicapherziening
Aan het eind van het jaar is weer de 
jaarlijkse handicapherziening toegepast. 
Via bepaalde formules wordt er door de 
computer een aanpassing gedaan aan de 
handicap: verhoging/verlaging of gelijk 
blijven van de handicap. Ook wordt be-
paald aan de hand van het aantal inge-
leverde qualifying kaarten of een handi-
cap actief of inactief wordt/blijft/is.
Deze verlaging of verhoging varieert van 
-3 tot +1.
We kunnen niet vaak genoeg zeggen, dat 
er voor een actieve handicap 4 quali-
fying-kaarten nodig zijn, die in heel Ne-
derland behaald kunnen worden, maar 
echter NIET in het buitenland.

Iedereen heeft inmiddels een boekje 
met de samenvatting van de Golfregels 

20 leden toetreden.
Wij spreken de wens uit dat door het 
marshallen op onze mooie baan het gol-
fen voor iedereen veel plezieriger gaat 
worden, er ook een meer professionele 
uitstraling gaat komen niet alleen van-
wege de noodzakelijke controlewerk-
zaamheden maar vooral ook door het 
gastheerschap van de marshals van onze 
club.

Marshalling maakt het leuker !

Namens de Marshal Commissie
Ronald Holtkamp

en het EGA Handicapsysteem ontvan-
gen.

De belangrijkste veranderingen zijn:

● De CSA verandert in CBA (Computed 
Buffer Adjustment). Dit houdt in, dat 
wanneer tijdens een Q-wedstrijd er zo 
goed/zo slecht is gespeeld, de Buffer 
omhoog of omlaag gaat.

● Wanneer er een 9- holes ronde is ge-
speeld, wordt de score met het aan-
tal punten verhoogd, dat in de 9 holes 
behaald is, met maximaal 18 punten. 
Bijvoorbeeld: iemand haalt 15 stable-
fordpnt. over 9 holes en krijgt er dan 15 
punten bij. Iemand haalt 24 punten en 
krijgt er 18 punten bij. Let op: in het 
boekje staat nog de oude regeling!!!

Wij wensen u allen veel golfplezier in 
2012!!

De handicapcommissie
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Op 1 januari bestond de commissie uit Hanneke Arnoldus, Guusje Brouwers-van Waes, Ruud Schiffer, 
Frans Erik Terpstra en Dieck Wesselingh-Schroots. 
De EC - immers voor alle leden - verzorgde ook dit jaar weer de “extraatjes” bij diverse wedstrij-
den en evenementen.

2011 was voor de businessclub een jaar waarin het aantal businessleden weer is toegenomen. 
Wij mochten 15 nieuwe bedrijfsleden verwelkomen. 

Ook in 2011 was er voor de AC weer voldoende werk aan de winkel om alles draaiende te houden, 
vragen van leden te beantwoorden en de diverse commissies te ondersteunen waar nodig. 

Jaarverslag 2011 Evenementencommissie Jaarverslag 2011 Businessclub RGC

Jaarverslag 2011 
Automatiseringscommissie RGC

Wel heeft de EC zich in 2011 wat meer 
bescheiden opgesteld om zodoende 
fondsen te kunnen reserveren voor de 
viering van het 5e lustrum van de club in 
juni 2012. Tezamen met het bestuur en 
het Lustrum Comité wil de EC dan groots 
uitpakken.

Koninginnedagwedstrijd
Toch hebben we getracht bij diverse 
wedstrijden nog een beste beentje voor 
te zetten, zoals het in ere  herstellen 
van een prijs voor het leukste stel bij 
de Koninginnedagwedstrijd, maar ook 
de gadget bij de openingswedstrijd (etui 
met golfbal, tees en pitchfork) werd 
door alle deelnemers aan die wedstrijd 
zeer op prijs gesteld.

De georganiseerde wedstrijden zijn goed 
bezocht, ook voor de laatste wedstrijd, 
een extra ingelaste winterwedstrijd,  
was het animo zeer groot.
Een hoogtepunt in 2011 was wederom 
het BC strokeplay-kampioenschap over 
36 holes. De BC Strokeplay Kampioen in 
2011 is Arthur Hausani.
Zoals inmiddels gebruikelijk organiseer-
den wij in 2011 de 1e bedrijvendag op 
een andere baan.
Wij hebben op de Edese golfclub ge-

Nu de website volledig overgenomen is 
door de communicatie commissie is onze 
bemoeienis voornamelijk beperkt tot 
de hardware en hebben we de diverse 
stukken van onze infrastructuur goed op 
orde kunnen brengen.

In het verslagjaar 2011 bestond de AC 
uit Erik Sikkes, Frans Erik Terpstra en 
Ruud Schiffer.

Tijdens de Langstedagwedstrijd werd 
zoals gebruikelijk haring en korenwijn 
geserveerd in de baan.

Voor de Zomerwedstrijd stelde de EC 
prijzen ter beschikking in de vorm van 
prachtige complete wijnsets.

Ajoen Ajoen 
De Ajoen Ajoen wedstrijd ontving een 
bijdrage ter eigen invulling.
Tot slot vond op 17 december 2011 het 
traditionele Kerstdiner plaats: een groot-
se opkomst dit keer met 72 deelnemers, 
die feestelijk gekleed er een geweldige 
avond van gemaakt hebben. Een uitste-
kend 5-gangen diner neergezet door de 
Horeca en een mooi passend wijnarran-

noten van de fraaie baan en het mooie 
weer die dag. Een dag eerder was er een 
driedubbele wolkbreuk over de Edese 
Golfbaan geraasd , dit was nog zicht-
baar aan de uitgespoelde bunkers en de 
kleedkamers die onder water hadden 
gestaan. Het mocht de pret niet drukken 
want de baan lag er verder prima bij en 
toen wij na afloop binnenkwamen kon 
er gewoon gebruik gemaakt worden van 
de inmiddels schoongemaakte en bijna 
droge kleedkamers .

gement aangeboden door de EC moch-
ten hieraan bijdragen. Helaas moest de 
Kerstwedstrijd vanwege de natte condi-
tie van de baan afgelast worden. 
Al met al kan de EC terugblikken op een 
mooi jaar, waarbij we alle leden alvast 
willen oproepen om zaterdag 15 decem-
ber 2012 voor het jaarlijkse Kerstdiner 
in de agenda te zetten, zodat we in het 
lustrumjaar het record aantal deelne-
mers kunnen verbeteren!

Een gelukkig, gezond en sportief 2012 
toegewenst!

De Evenementencommissie 

Dankzij een aantal sponsoren was het 
mogelijk om mooie prijzen voor de wed-
strijden te organiseren, ook zijn een 
aantal bedrijfsleden bereid geweest om 
de borrel na afloop van een wedstrijd te 
sponsoren. Alle sponsoren bedankt voor 
jullie bijdrage in 2011.

De BC Commissie.
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Na de behoorlijk grote ingrepen van de vorige jaren, heeft de baan in 2011 geen grote veranderin-
gen ondergaan en is vooral regulier onderhoud gepleegd aan de bomen en struiken in de baan en in 
de vorm van zanden van de baan en dressen van de greens.

Jaarverslag 2011 Baancommissie

Na de sloop van het oude clubhuis is het 
daar ontstane gat weer opgevuld met 
grond en is er een chip greentje aange-
legd. Ook is de toen aanwezige graafma-
chine gebruikt om het watertje pal voor 
de dames op hole 15 te dempen en te 
vervangen door een watertje tussen de 
heren tee en de dames tee.
Bij de start van het seizoen 2011 kon de 
nieuwe puttinggreen in gebruik geno-
men worden. Tevens werden de nieuwe 
course en slope ratings van kracht met 
hogere playing handicaps als resultaat. 
Veel leden hebben dan ook, zoals op 
grond daarvan verwacht, hun handicap 
kunnen verlagen.

Groen jaar
Het was een groen jaar. In het voorjaar 
veel zon en hoge temperaturen, zeer 
groeizaam weer dus. De zomer was re-
latief nat, zodat de baan zeker niet kon 
uitdrogen, maar juist mooi groen bleef. 
En vervolgens een prachtig najaar, waar-
door er nog lang genoten kon worden 
van de greens, die er ook dit jaar weer 
voortreffelijk bij lagen met pieken rond 
de clubkampioenschappen.

Gedurende het seizoen bleek dat de bo-
men bij hole 13 en 14 die aangetast wa-
ren door de watermerkziekte, niet meer 
te redden waren. Deze zijn gekapt.
Ook is de fairway van hole 14 meer naar 
rechts gemaaid om de veiligheid van het 
clubhuis en de puttinggreen te vergro-
ten.
Verder heeft het hoogheemraadschap 
groot onderhoud gepleegd aan de hoofd-
watergangen. Hierbij zijn een drietal 
tijdelijke slibdepots aangelegd waarin 
het gebaggerde slib kan bezinken.
Plannen worden gemaakt om de open 
gebieden en de baggerdepots weer in te 
richten.
De grote bunker in het zakkingsgebied in 
de fairway van hole 7 heeft gedurende 
het seizoen de status van bunker / hin-
dernis verloren en is nu gewoon “door 
de baan”. Er wordt daar geen onderhoud 
meer gepleegd zoals bij bunkers gebrui-
kelijk is, en de harken zijn verwijderd. 
Er mag dus nu gewoon geground worden.
In het speelseizoen houdt de baancom-
missie de baan in gaten. Zijn de water-
hindernissen voldoende zichtbaar, kan 
er goed gedropt worden bij waterhin-

dernissen, is de hoogte van rough zoals 
afgesproken, staan de paaljes goed, etc. 
Met name in de competitie periode en 
bij de clubkampioenschappen wordt hier 
nog eens extra aandacht aan besteed.
 
Baancommissie
De Baancommissie bestaat uit Greta Bier-
steker en Arthur Bartels, ondersteund en 
geadviseerd door John la Bree (professi-
onal), Evelien van Tilburg (regels) en Elly 
Davis (CtG). Regelmatig vindt er onder-
ling overleg plaats met Ben Oosterheert 
(bestuur), Bob Knaap (management) en 
André Borsboom (hoofd greenkeeper). 
Tevens wordt extern advies ingewon-
nen bij NL Adviseurs met name om tot 
een gedegen lange termijnplan te ko-
men met betrekking tot het groen in de 
baan en de verdere ontwikkeling van het 
parkbaan karakter.
In de bijna 25 jaar dat de baan nu be-
staat zijn er veel bomen volgroeid en 
deels aan het einde van hun levensduur 
gekomen. Deze zullen op den duur ver-
vangen moeten worden. Om grote gaten 
te voorkomen zullen bomen al selectief, 
om en om gekapt worden en vervangen 
door andere exemplaren. Verder worden 
exemplaren die te dicht op elkaar staan 
gekapt. 
Er wordt naar gestreefd om meer varia-
tie in het bomenbestand te krijgen, qua 
soort en kleur. Ook om minder gevoelig 
te worden voor ziektes. Verder wordt 

rekening gehouden met speellijnen en 
met waarborgen van de veiligheid in de 
baan.
Een aantal zaken wordt al uitgevoerd in 
de winterperiode.
Het bomenvak bij hole 12 rechts langs 
het pad is geschoond, resulterend in be-
ter zicht op het water. Rijen populieren 
worden uitgedund. En her en der door 
de baan worden in een aantal vakken 
slechte bomen al gekapt. Verder worden 
er knotwilgen geknot als onderdeel van 
het reguliere onderhoud.
Het watertje (“paddenpoeltje’) rechts 
bij de tee van 4 wordt weer open ge-
maakt.
Vorig jaar zijn er geen tee renovaties 
uitgevoerd.
Dit jaar wordt tee 14 vergroot en van 
nieuw gras voorzien. De benodigde grond 
is is uit de onmiddellijke omgeving van 
de tee gekomen om transportkosten te 
vermijden. 
Verder wordt de heren tee 7 deels vrij 
gemaakt van struiken en bomen om 
meer licht op de tee te krijgen. En het 
gras wordt vervangen.
Om de tees te sparen zijn dit jaar overal 

zogenaamde wintertees in gebruik ge-
nomen. Deze liggen meestal vlak bij de 
normale tee, maar in een aantal geval-
len is gekozen voor een alternatieve lo-
katie.
Met al deze activiteiten streeft de baan-

commissie ernaar om in het komende 
lustrumjaar de baan er weer optimaal 
bij te hebben liggen.

Baancommissie
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 Wij zijn... een internationale geneesmiddelen-   

fabrikant, gespecialiseerd op het gebied van longziekten.

 Wij zijn... gedreven door onze ambitie om mensen 

de beste zorg te bieden. De wens om de kwaliteit van      

leven te verbeteren is onze leidraad.  

 Wij zijn... een research-georiënteerde organisatie.  

In staat om innovatieve farmaceutische oplossingen te        

ontwikkelen én succesvol te vermarkten.  

 Wij zijn... sterk geworden door onze expertise,         

gekoppeld aan onze ondernemingszin. Ons teamwerk 

vindt zijn basis in deskundigheid, ervaring en teamspirit. 

Ons commitment is gestoeld op onze gezamenlijke        

passie  tot innoveren. Dat alles op een integere en sociaal 

en milieuverantwoordelijke wijze. Meer weten over ons?

www.chiesi.nl 

Chiesi geeft lucht aan 
mensen en ideeën


