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Redactioneel

Lente!
De tijd van wintersport en overwinteren is weer voorbij. Alhoewel, vandaag was het 
toch weer aardig fris en winderig; en vorige week, op 6 april, was de baan van 8 tot 
10 uur ‘s ochtends zelfs gesloten wegens vorst. De combinatie van vorst en de vroege 
morgenzon leverden trouwens wel prachtige foto’s op. Op het moment van schrijven 
bijna niet voor te stellen maar het is al mogelijk geweest om in poloshirt een complete 
ronde te spelen, heerlijk. 

De zomertijd is ingegaan en als je om 17:00 uur start kan je, als je het tempo er een 
beetje in houdt, voor het donker weer binnen zijn en in het clubhuis nagenieten van 
een fijne ronde op een baan die er prima bij ligt. Het gras wordt groener, de bomen krij-
gen blad, dieren komen tevoorschijn met hun jonge kroost, bosschages groeien dicht en 
ballen die niet op de fairway landen zijn steeds moeilijker te vinden, dat is dan weer 
een nadeel. 

Competitie, dames-, heren- en seniorendag, vossenjacht, Baja maandbeker, qualifying 
rondes enz…..allemaal weer gestart. Iedereen lijkt er zin in te hebben. En als we de 
weergoden moeten geloven wordt het een topzomer! 

Wij wensen iedereen een fantastisch golfseizoen!

Namens de communicatiecommissie, 
Paul de Boom

Ps. Mocht u zich afvragen “Wie zijn dat nu eigenlijk die de 
Greenvliet samenstellen en ervoor zorgen dat de website up-
to-date is?” Vanaf de volgende editie zullen we allemaal op 
deze pagina te bewonderen zijn.
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Communicatiecommissie: Paul de Boom, Miranda Rietveld, 
website: Frans Erik Terpstra, Mariska van Heel
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Inleveren kopij
De volgende GreenVliet verschijnt begin augustus 2012.

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 15 juni 2012 in het bezit zijn 
van de communicatiecommissie. Per e-mail naar: communicatie@

rijswijksegolf.nl

Secretariaat RGC
Delftweg 59, 2289 AL Rijswijk

tel: 070-319 24 24, fax: 070-399 50 40

Bestuur RGC
Fred Hoogerbrug, voorzitter 06-54 93 71 71

Ellen Mojet, secretaris 06-477 87 939
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. 

co
lo

fo
n4 Uitnodiging

5 Voorjaar in zicht

6 Technisch platvorm

8 Managementcommissie

10 Golfweek

12 Herendag

14 Regenboogwedstrijd

17 Ajoen Ajoen

18 Family tees

20 Disicion on the rules

22 Reisverslag Catalunya

24 Wintercompetitie

26 Kampioenenbal

28 Reisverslag Zuid Afrika

30 Golfbibbers

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

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

luxe 5-sterren accommodatie met eigen topbaan

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).

Tenerife

SPANJE / PORTUGAL

Weekarrangement: € 875 p.p

Dit zeer luxe en veelzijdige resort (2005) kan 
worden gekwalificeerd als het beste en meest uitge-
breide 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 
(standaard) 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, omgeven 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.

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

“Ocean View” inclusief ontbijt
* 7 greenfees p.p.Abama 
*  gratis upgrade Ocean View kamer

 

• periode 01/05 – 30/06/2012 + 01/09 – 30/09/2012
• greenfee Abama inclusief gedeelde buggy + 
 driving range ballen
• periode 01/07 – 12/07/2012 + 27/08 – 31/08/2012: € 889 p.p. 
• vluchten Tenerife vanaf  € 325 p.p.

PENHA LONGA HOTEL & GOLF RESORT ***** 
Costa Lisboa

Arrangement: € 659 p.p

In het schitterende natuurpark Sintra, waar groene 
bergen en meertjes een natuurlijk decor vormen, ligt 
het chique Penha Longa Hotel & Golf Resort. Een 
hotel dat veel weg heeft van een koninklijk paleis. 
Het resort ligt op korte afstand van de historische 
plaats Sintra en sfeervolle kustplaatsen als Cascais 
en Estoril. In deze laatste plaatsen vindt u fijne (vis)
restaurants en is het vooral zomers gezellig druk. 
Het romantische Lissabon op slechts 25 minuten 
rijden. 
Het Penha Longa is een zeer luxe resort met vele 
faciliteiten, een uitstekende service en een golfbaan 
van formaat voor de deur. Naast 194 kamers 
beschikt het over diverse bars en ondermeer een 
Portugees- en een Japans restaurant. De Six Sen-
ses Spa completeert het geheel en zo zijn hier alle 
ingrediënten aanwezig voor een perfect verzorgde 
golfvakantie.
De Atlantic course (hcp. 28/36) van Penha Longa 
behoort tot de Europese top en is prachtig gelegen 
aan de voet van het Sintra gebergte. Deze par-72 is 
6.290 meter lang van de backtees en een ontwerp 
van Robert Trent Jones Jr. Een geweldige golfbaan 
met hier en daar fraaie uitzichten op de Atlantische 
Oceaan. Daarnaast beschikt Penha Longa met 
de Monastery Course nog over een volwaardige 
9-holes golfbaan (par-35).

* 7 dagen Avis huurauto cat. B per 2 personen
* 7 nachten 2-persoonskamer logies & ontbijt
* 7 greenfees p.p. Penha Longa (Atlantic / Monastery)

• periode 01/06 - 30/06/12: € 659 p.p. (normal € 1.029 p.p.)
• periode 01/07 - 04/09/12: € 679 p.p.  (normal € 925 p.p.)
•	extra	korting	€	45	p.p.	bij	reservering	min.	30	dagen	voor	aankomst
• vluchten Lissabon (Transavia of TAP Portugal) vanaf ca.: € 150 p.p.
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Van het
bestuur

Van het
bestuur

Agenda
voor de gecombineerde Algemene 
Ledenvergadering van de vereniging 
Rijswijkse Golfclub en de Algemene 
vergadering van Certificaathouders 
van de B.V. Golfbaan Rijswijk, te 
houden op 18 juni 2012, 
aanvang 20.00 uur.

1.Opening

2. Notulen:  - 21 november 2011  RGC/BV
   - 5 maart 2012 RGC

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen bestuur
 
5. Jaarverslag 2011 RGC 
 (zie Greenvliet nr 1)

6. Jaarrekening 2011
•  toelichting op de jaarrekeningen
 2011 RGC/ BV
•  verklaring kascommissie RGC
•  goedkeuring jaarrekening RGC
•  goedkeuring jaarrekening BV 
 Golfbaan Rijswijk
•  décharge Bestuur BV 

7. Benoeming Kascommissie en 
 Commissie van Beroep RGC

8. Verkiezing bestuursleden RGC/BV

9. Verkiezing ereleden en leden 
 van verdienste

10. Rondvraag

11. Sluiting

Toelichtingen bij agendapunten en andere rele-
vante stukken zijn vanaf 4 juni 2012 af te halen 
bij de caddiemaster en zijn dan ook beschikbaar 
op onze website.

Het voorjaar is weer in zicht 
In de vorige uitgave schreven wij nog dat de winter zich dit keer niet in zijn strengste vorm had laten zien 
en dat het voorjaar dus in zicht kwam. Wij hadden toen niet kunnen bedenken dat wij nog een echt winters 
staartje kregen met sneeuw, strenge vorst en de dan daarbij onvermijdelijke Elfstedenkoorts. Helaas is de 
tocht der tochten ook dit jaar aan ons voorbij gegaan, maar wij waren dichtbij.

Competitie
Het golfseizoen is inmiddels geopend en 
er is weer een gezellige drukte op de 
baan en in het clubhuis. De eerste wed-
strijden zijn gespeeld en ook de compe-
titie is weer aan de gang. Ons vlaggen-
schip heeft één wedstrijd gewonnen en 
één verloren, dus het kan nog altijd. Van 
de vele andere competitieteams hebben 
wij zowel succesverhalen als wat minde-
re resultaten doorgekregen. Wat altijd 
aanwezig blijkt, is het plezier om aan de 
competitie deel te nemen. 

Buitengewone ALV
Een Buitengewone Algemene Ledenver-
gadering heeft op 5 maart plaatsgevon-
den. Er bleek grote belangstelling te zijn 
voor de geagendeerde onderwerpen en 
er namen ruim 125 leden aan de verga-
dering deel. Tijdens de vergadering heb-
ben de leden, om nieuwe lidmaatschap-
pen te stimuleren, er voor gekozen om 
het entreegeld voor nieuwe leden tijde-
lijk op te heffen en de nieuw uit te ge-
ven obligaties tijdelijk terug te brengen 
tot Euro 2.750,-. Zonder dat er nog veel 
ruchtbaarheid aan is gegeven lijken de 
besluiten hun vruchten af te werpen en 
kunnen we regelmatiger dan het laatste 
jaar, nieuwe leden verwelkomen.

Spontaan initiatief
Een aantal bestaande leden hebben, ge-
zien het prettige lidmaatschap dat zij 
genieten, aangeboden geen terugbeta-
ling van hun obligatie bij opzegging of 
overlijden te willen. Dit is een bijzonder 
en spontaan initiatief, waarvoor als u 
zich aan wilt sluiten, u zich bij het be-
stuur of de manager kunt melden. Het 
bestuur beraadt zich nog hoe hier ver-
der aandacht aan gegeven kan worden 
en of er wellicht een lijst van deze be-
gunstigers wordt gepubliceerd. 

ALV 18 juni
Zoals u elders in deze Greenvliet kunt 
lezen wordt u voor 18 juni uitgenodigd 
voor een Algemene Ledenvergadering, 
waarin onder meer de jaarcijfers van 
2011 worden behandeld. De ALV is ons 

belangrijkste beslissende orgaan, dus 
kom meepraten en stemmen over het 
wel en wee van uw vereniging.

Lustrum!
Het Lustrumcomité is hard aan het werk 
om ons 25-jarig lustrum te organiseren 
met tal van bijzondere activiteiten in 
de maand juni. U kunt het programma, 
dat nu nagenoeg is afgerond vinden op 
de prikborden en op de website. Buiten 
de wedstrijden en feestavond is er ook 
een initiatief ontwikkeld om de leden in 
de gelegenheid te stellen een boom of 
struik uit het bomenplan te sponsoren. 
U begrijpt dat het bestuur dit initiatief 
erg op prijs stelt en heel benieuwd is of 
zij in staat worden gesteld het bomen-
plan te realiseren.

Initiatieven voor nieuwe leden
De Nederlandse Golf Federatie en de 
Nederlandse Vereniging van Golfaccom-
modaties hebben afzonderlijke initiatie-
ven genomen  om de beginnende golfer 
te stimuleren frequenter te spelen en 
daardoor direct meer plezier van hun 
golfspel te kunnen hebben. Doel is uiter-
aard het lidmaatschap van een golfclub. 
De initiatieven komen in grote mate 
overeen en een aantal clubs, waaronder 
RGC  hebben de NGF en NGV gevraagd 
de initiatieven in elkaar te vlechten om 
de transparantie van de mogelijkheden 
te vergroten. 

Technisch Platform
Elders in deze Greenvliet leest u meer 
over de plannen en vorderingen van het 
Technisch Platform.  Doelstelling van het 

Platform is onder meer  om alle leden, 
die dat wensen, mogelijkheden te geven 
zich te verbeteren. Daarnaast  creëren 
zij faciliteiten, waardoor het voor spe-
lers tot op zeer hoge leeftijd mogelijk 
blijft een ronde te blijven lopen. En ui-
teraard wordt er aandacht besteed aan 
de ontwikkeling van de jeugd. Aan de 
uitslag van de enquête, waar uit het gro-
te aantal inzendingen de betrokkenheid 
van de leden bij onze club blijkt, wordt 
in deze uitgave aandacht besteed.

Marshals
Graag besteden wij in deze column ook 
nog aandacht aan de marshals, die er 
voor zorgen dat leden en gasten zich 
thuis voelen op onze baan. Om zoveel 
mogelijk marshalbezetting te heb-
ben tijdens de openingstijden van de 
baan, is het zaak dat de taak verdeeld 
kan worden over een zo groot mogelijk 
aantal marshals. Dus geef u op bij Ro-
nald Holtkamp of bij de manager; ook 
al kunt u niet iedere week, u bent wel-
kom. Op deze wijze doet u iets erg be-
langrijks terug voor uw club en leert u 
steeds meer leden kennen. Het bestuur 
is heel gelukkig met de vele vrijwilligers 
die zich voor de club inzetten, maar we 
blijven een vereniging en een vereniging 
is per definitie sterk afhankelijk  van 
vrijwilligers. Denkt u daarbij ook een 
aan het (eenmalig) assisteren tijdens de 
Open Dag op 21 april en tijdens de Rijs-
wijkse Jeugd Open op  20 mei. Ook is er 
behoefte aan leden die het leuk vinden 
om af en toe met jeugdspelers de baan 
in te gaan om ze meer ervaring bij te 
brengen. Bob Knaap en Hetty Verboom 
en de Jeugdcommissie weten u hierover 
meer te vertellen.

Tot slot willen wij u allen veel speelple-
zier toewensen en u uitnodigen gebruik 
te maken van de diverse samenwerkin-
gen, waardoor u tegen gereduceerd ta-
rief op andere banen kunt spelen. 

Fred Hoogerbrug 
namens het bestuur

Rijswijk, mei 2012

Geachte mevrouw/mijnheer,

Het bestuur van de vereniging Rijswijkse Golfclub en BV Golfbaan Rijswijk 
heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een gecom-
bineerde Algemene Ledenvergadering/Algemene vergadering van Certifi-
caathouders.

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 18 juni 2012 om 20.00 
uur in het clubhuis van de Rijswijkse Golfclub, Delftweg 59 te Rijswijk.

De notulen van de gecombineerde Algemene Ledenvergadering/Algemene 
vergadering van certificaathouders van 21 november 2011, de notulen van 
de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2012, en ande-
re relevante stukken zijn vanaf 1 juni 2011 af te halen bij de caddiemaster 
en zijn dan ook beschikbaar op onze website.

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur

Mw. E. Mojet
secretaris

UITNODIGING
Aan de leden van de 
RIJSWIJKSE GOLF CLUB &
Certificaathouders van de 
BV GOLFBAAN RIJSWIJK
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De doelstelling van het technisch platform is het stimule-
ren van de leden, waar zij dat willen, om hun golfspel te 
verbeteren. Dit binnen de (financiële) mogelijkheden van 
de Rijswijkse Golfclub.
In de maand februari heeft het technisch platform een 
enquête ontwikkeld en naar de leden gestuurd om via een 

aantal gerichte vragen inzicht te krijgen hoe men tegen 
de golfsport aankijkt. 287 leden hebben de enquête inge-
vuld. Hier waren wij heel blij mee als dit ook een meting 
is van de mate van belangstelling voor de meer technische 
zaken. Wij geven hieronder aan hoe op de hoofdvragen 
geantwoord is.

Technisch Platform van de Rijswijkse Golfclub
Sinds de oprichting in december vorig jaar heeft het technisch platform vier keer vergaderd. De 
huidige leden zijn: Hetty Verboom, Jaap Vermeer, Ruud de Jong, Jesper van Dijk, Pim van de Maas, 
Bob Knaap, Meindert Jan Boekel en Bob Davis.

Vraag 1 
Vindt u het belangrijk om beter te worden , of wilt u gewoon buiten zijn en ont-
spannen een rondje golfen waarbij het niet uitmaakt hoe u speelt of scoort ?

Vraag 2 
Neemt u deel aan clubwedstrijden ?

Vraag 3 
Aan welke wedstrijden neemt u deel ?

Vraag 4 
Neemt u deel aan de NGF competitie ?

Vraag 5 
Doet u dat om ervaring op te doen ?

Vraag 6 
Zou u het missen wanneer u niet meer aan de NGF Competitie mee kon doen ?

Vraag 7 
Oefent u buiten uw rondes op de baan ( driving range , chipping & puttinggreen )?

Vraag 8 
Neemt u regelmatig les ?

Antwoord :
44 % Ik vind het belangrijk beter te worden  en wil hierin investeren (tijd, les, geld oefenrondjes e.d.)
31 % Van tijd tot tijd komt mijn competitieve ‘ik” naar boven
24 % Ik speel puur voor ontspanning en wil buiten zijn 

Antwoord :
65 % Ja
36 % Nee 

Antwoord :
84 % Qualifying wedstrijden
80 % Funwedstrijden

Antwoord :
Ja 25, %
Nee 75 %

Antwoord :
Ja 65 %
Nee 35 %

Antwoord :
Ja 80 %
Nee 20 %

Antwoord :
Ja 87 %
Nee 13 %

Antwoord :
Ja 44 %
Nee 56 %

35 %

20 %

13 %

56 %

65 %

80 %

87 %

44 %

100 %
100 %

100 %
100 %

24 %

31 %

36 %

80 %

74 %

44 %

65 %

84 %

25 %

100 %
100 %

100 %

100 %
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Fultonstraat 8,  2691 HA ‘s-Gravenzande
Tel. (0174) 412361    Fax (0174) 419160
info@timmers-bv.eu   www.timmers-bv.eu

De bouwer van het clubhuis van R.G.C. ! 
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www.caminadanotarissen.nl

info@caminadanotarissen.nl

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

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

De resultaten van de enquête worden gebruikt om 
toekomstig beleid beter te peilen. Bijvoorbeeld het 
antwoord op vraag 10 geeft aan dat de leden oefen-
faciliteiten heel belangrijk vinden. Ook speelt de 
NGF competitie een belangrijke rol voor een kwart 
van de leden (vraag 7).
Naast de enquête zijn in het technisch platform 
de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: 
de handicapontwikkeling van de leden, oefenfaci-
liteiten, de voortgang van de jeugd, de competitie-
teams, een ladder competitie, ‘familietees’ op de 
eerste negen holes (verkorte baan), de vele voor-
stellen van de NGF en de NVG en, last but not least; 

het Golf Performance Centre (GPC).
Deze laatste ontwikkeling vormt een paraplu voor 
de golfactiviteiten van de professionals. Het GPC 
gaat nu van start (zie onze website voor meer in-
formatie) met een initieel productengamma en 
een zekere uniformiteit in de wijze van lesgeven. 
Hierbij hopen wij dat de leden en niet-leden op de 
goede weg geholpen worden als zij streven naar de 
gewenste verbetering in hun golfspel.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwik-
keling.

Bob Davis 

Technisch Platform van de Rijswijkse Golfclub

Vraag 9 
Doet u dat met een doelstelling in het vooruitzicht ?

Vraag 10 
Zou u beter willen weten of u daadwerkelijk de gewenste vooruitgang boekt ?

Vraag 11 
Neemt u regelmatig les ?

Antwoord :
Ja 46 %
Nee 54 %

Antwoord :
Ja 46 %
Nee 54 %

Antwoord :
Ja 36 %
Nee 64 %

54 %

54 %

64 %

46 %

46 %

36 %

100 %
100 %

100 %
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Dat is op de club te zien, want de oefen-
faciliteiten worden optimaal gebruikt 
door competitiespelers, maar ook door 
niet-competitiespelers, die op de eigen 
club graag hun rondje golf lopen. 
Als deze Greenvliet half mei in de bus 
valt, is de competitie voorbij en begint 
juni - de jubileummaand - met een vol 
golfprogramma. 

Na al deze activiteiten is de RGC-golfer 
in juli en augustus wel toe aan een rust-
periode om vanaf 25 augustus tot 2 sep-
tember weer fit te kunnen deelnemen 
aan de golfweek. 
Het Golfweek Comité is druk bezig met 
de voorbereidingen hiervoor. Dit jaar 
zijn naast Arthur Bartels, Frits Jaspers, 
Helma Baars en Diana Looms tot het 
Comité toegetreden Tom Wesselingh en 
Mariska van Heel. 

In de bij deze Greenvliet gevoegde flyer, 
staat het weekprogramma uitgebreid 
vermeld. 

In het programma is niet veel gewij-
zigd, behalve op de laatste zaterdag, de 
Ganzentrofee. Het leek het GC aardig 
een keer voor een andere spelvorm te 
kiezen. Hierin spelen twee heren tegen 

Golfweek
comité

Dames
commissie

DE GOLFWEEK  
van 25 augustus t/m 2 september 2012 Winterperiode 2011 - 2012

De schaatsen hangen weer in 
het vet en de lange latten staan 
weer op “stal”. Ofwel, de winter 
is voorbij, sneeuw en ijs hoeven 
we niet meer te verwachten. Het 
voorjaar en het zomerseizoen is 
weer gestart. 

De wintermaanden, met vorst en sneeuw, weerhielden de dames er niet van, als de 
baan open was te spelen. Er werd namelijk hard gewerkt aan de runnerscore en er 
zijn dames die geen enkele keer gemist hebben.

Boekenmarkt
Op de laatste dinsdag in januari vond na 
de wedstrijd de jaarlijkse boekenmarkt 
weer plaats.
Terwijl iedereen genoot van de eigen-
gebakken taarten, verruilden de boeken 
van eigenaar, de boeken die over bleven 
zijn naar het Rode Kruis gegaan.
De taarten waren zo lekker dat de laat-
ste speelster die uit de baan kwam al-
leen nog maar kruimels aantrof. Volgend 
jaar hopen we dat nog meer dames over-
heerlijke taarten gaan bakken.

Golfclinic
Februari stond in het teken van de golf-
clinic, dit jaar gegeven door Meindert 
Jan Boekel. Er was zoveel belangstelling 
dat er extra tijd gereserveerd moest 
worden.
Iedereen was erg enthousiast over de 
lessen.
De verkregen kennis zal zeker gebruikt 
worden bij het spelen van de wedstrij-
den, het verbeteren van de handicap en 
gewoon spelen voor je plezier.

Opening seizoen?
In maart vond de opening van het zo-
merseizoen plaats met de Vossenjacht 
tegen de damescommissie. Niet alle da-
mes van de commissie waren aanwezig, 
maar gelukkig hadden zij goede vervan-
gers gevonden en wel onze tafeldames.

Nu zijn veel dames druk aan het golfen 
met de competitie. En we hopen na-
tuurlijk op goede resultaten voor alle 
damesteams.

Verslag Damescommissie 

In het kort even:
zaterdag 25 augustus Kraeyenburghbeker FBBB stableford

maandag 27 augustus Hazencup Texas Scramble 2-bal

dinsdag 28 augustus Ladies Friendship, chapman greensome RGC-dame nodigt heer

donderdag 30 augustus Greenvliettrofee chapman greensome RGC-heer nodigt dame

vrijdag 31 augustus AM-AM alleen voor RGC=leden, individueel inschrijven.  

  Het Golfweek Comité deelt de teams in.

 zaterdag 1 september Ganzentrofee, FBBB, Matchplay

RUNNERSCORE  2011 – 2012 
Categorie: 0 -24.9   Bruto     

1. Monique Cupido 67   

 Categorie :  25-36  

2.  Hanny Benjert 83    

 Categorie:0-24.9 Netto

1.  Jos Niemans 52.70  

 Categorie :  25 – 36 

2.  Cocky vd Valk 54,90  

 

20 maart Vossenjacht tegen damescommissie
Aantal deelnemers: 40
1 Imelda Looman + 7 

2 Mariska van Heel  + 5   

3 Els Harings + 4 

27 maart Lepeltjeswedstrijd No. 1
Aantal deelnemers: 33
 1.  Ank Vogels Netto 64    

2.  Jeanine Klopper Netto 68    

3.  Ria van Lamoen Netto 71    

3 april Texas Scramble 3- bal strokeplay
Aantal deelnemers: 33
1.  Cocky Hofstra / Tineke v.d. Hoek / Marja v. Ede   

2.  Liesbeth Polman / Ria v. Lamoen / Liesbeth Hardon    

3.  Loes v.Doorn / Wil Onstwedder / Margreet Warntjes  

3.  Hanneke Janssen / Anita Franse / Ineke v.d. Maas

twee dames FBBB-Matchplay onder de 
naam “Battle of the Sexes”. Inschrij-
ving is eveneens per paar, maar dan van 
dezelfde sekse. Voor deze wedstrijd is, 
evenals voorgaande jaren, inschrijving 
inclusief aangeklede borrel. 
Het diner Satébuffet voor die avond is 
ook nieuw. Wie daarvan gebruik wil ma-
ken, moet op de dag zelf via de horeca 
inschrijven. 

Op alle dagen starten de wedstrijden 
om 13.00 uur. De prijsuitreiking is on-
geveer tussen 18.30 en 19.00 uur. Voor 
iedere dag, behalve de vrijdag, kunnen 
introducée(s) worden uitgenodigd. 
Voor alle wedstrijden inschrijven per 
paar, behalve voor de Am Am. 
Degene die uitnodigt, vult het formulier 
in met de naam van de genodigde part-
ner in het daarvoor bestemde vakje. De 

partner hoeft dan geen formulier meer 
in te vullen!!!!!!! Bij deelneming aan 
meerdere wedstrijden niet vergeten de 
voorkeur in te vullen.
Reservering van een handicart gaat ook 
via het inschrijfformulier. In het betref-
fende vakje invullen voor hoeveel per-
sonen. Wie op de 1e zaterdag, dinsdag 
en donderdag na de wedstrijd wil blij-
ven eten, op het inschrijfformulier in 
het betreffende vakje aangeven en met 
hoeveel personen.

Vanaf begin juni ligt het inschrijfformu-
lier ter invulling naast de golfweekbus 
in het clubhuis. De inschrijfdatum sluit 
op 5 augustus. Na 15 augustus zullen de 
deelnemers- en reservelijsten bekend 
worden gemaakt. 

Na het lezen van bovenstaande is na-
tuurlijk uw interesse gewekt en staat de 
week van 25 augustus t/m 1 september 
in de agenda genoteerd. De golfweek 
kan niet meer aan uw aandacht ontsnap-
pen. 

Het Golfweek Comité wenst u de ko-
mende maande veel golfplezier en zien 
u graag in de golfweek als deelnemer. 

Namens het Golfweek Comité
Diana Looms  



De eerste qualifying wedstrijd en om het 
nog wat moeilijker te maken ook nog 
strokeplay. 46 deelnemers waaronder 
enkele nieuwe leden trotseerden de kou 
en regen. 

Lootjes
Indeling van de flights bij de shotgun-
wedstrijden van de herendag vindt te-
genwoordig plaats met behulp van het 
trekken van lootjes. Zo bepaalt ieder-
een zijn eigen flightindeling, zou er dus 
dan sprake zijn van enige teleurstelling 
over de indeling of keuze van de hole  
dan ligt het dus niet aan de commissie. 
Alleen maar blije gezichten dit keer aan 
de wedstrijdtafel, want we beginnen 
ook langzamerhand te wennen aan de 
nieuwe vorm van flights indelen.

Mooie scores
Toch nog mooie scores! Gedeeld eerste 
werden Frans van Eek en Peter Rem-
merswaal met een netto score van 67 
slagen. De computer wees Peter als 
winnaar aan van de Lentetrofee (een 
betere score over de laatste 9 holes), 
maar doet die computer dat wel eerlijk, 
wij weten het niet, wie wel? Peter werd 
tevens trotse eigenaar van het golfhor-
loge beschikbaar gesteld door ons com-
missielid Dick Smit. Goede derde werd 

Het lijkt meer winter dan lente 
maar toch speelden  de heren op 4 
maart jl. om de Lentetrofee. 

Rob Roelvink met de laagste brutoscore 
77. Hij werd verwend met flessen wijn in 
cadeauverpakking beschikbaar gesteld 
door Rob Nout, die bij een gezellige na-
borrel het toch maar sneu vond dat de 
laagste score door handicapverrekening 
niet altijd een prijs krijgt.
Tijdens de overheerlijke maaltijd vond 
een stroom aan prijzen plaats van de 

wedstrijden van de afgelopen maand en 
voor de totaalscores van de wintercom-
petitie matchplay en de runnerscore. 
Voor de prijswinnaars zie de foto’s.

Alex de Vet, 
namens de Herencommissie
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Heren
commissie

Platinaweg 19
2544 EZ Den Haag
T 070- 40 43 119
F  070- 40 43 121

•
Vrolijk Special Cleaning
info@vsc-schoonmaak.nl

Aangesloten bij: K
P&

IS0 9001 gecertificeerd

www.vscschoonmaak.nl

VSC adv rijswijkse golfclub.indd   1 17-01-2012   11:40:29

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.

www.indrapura-rijswijk.nl

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)

10% korting 
exclusief voor 
leden van de 

Rijswijkse Golf Club 

(op vertoon van NGF-pas, 

korting geldt alleen 

voor restaurantbezoek)

Uw advertentie 
in GreenVliet?

Bel of mail 
voor 

een mooie aanbieding!

06 472 89 854

advertentie.greenvliet@gmail.com 

Green
Vliet

De herendag viert 
het lentefeest
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De Regenboogwedstrijd kon qua weersomstandighe-
den niet beter gepland worden dan op deze dag met 
volop zon en bijna zomerse temperaturen. 

De Octo’s spelen 9 holes, dit zullen voor-
namelijk de tweede 9 holes zijn, dit in 
verband met de baan bezetting. Zorg er-
voor dat u de juiste kaart van de 9 holes 
voor de score gebruikt.
De Octo’s met een actieve NGF handi-
cap spelen volgens die handicap maar 
wel van rood. De dames krijgen als te-
gemoetkoming twee  slagen extra. 
De Octo’s zonder actieve NGF handicap 
beginnen te spelen met een club han-
dicap van 40, de heren krijgen dan 23 
slagen en de dames 26 (24+2).
Verder spelen we volgens “prefered lie” 
door de baan.

Op donderdag 1 maart hielden de senioren 
hun jaarlijkse schrikkelwedstrijd . De wed-
strijd werd voor de tijd van het jaar onder 
redelijke weersomstandigheden gespeeld. 
Bij de schrikkelwedstrijd slaan de Dames 
van geel af en krijgen 7 slagen extra en de 
Heren slaan van rood en krijgen 7 slagen 
minder. Omdat de teemarkers nog op de 
wintertees stonden is in overleg met de 
baancommissie besloten dat de Heren bij 
de rode tegels en de Dames bij de gele te-
gels mochten afslaan. Ondanks duidelijke 
informatie op de wedstrijdtafel en een  
briefje aan de scorekaarten waarop dit te 
lezen was, waren er toch enkele flights in 
de fout gegaan en begonnen te spelen van 
de wintertees. Ondanks dat er spelers in 
de fout waren gegaan, zijn wij toch tot 
een bevredigende uitslag gekomen.
De prijzen zijn als volgt verdeeld:
Dames  1  Jeanine Klopper 34 pnt,  2 Jos 
Niemans  33 pnt,  3  Erica Loth  33 pnt.
Heren  1  Peter Remmerswaal 33 pnt, 2 
Charles Ligtvoet  33 pnt,  3  Frits Jaspers  
32 pnt.
De Heren hebben dit jaar met minimaal 
verschil van de Dames gewonnen. Gemid-
delde score Dames 25,9 punten, gemid-
delde score Heren 26 punten. Na afloop 
hebben wij nog kunnen genieten van een 
heerlijke kop erwtensoep met roggebrood 
en katenspek.

De seniorencommissie 

Daar wilden de 54 deelnemende senioren wel hun bed voor 
uit komen!
Er viel geen onvertogen woord, iedereen begon goedgemutst 
aan zijn/haar opdracht:
5x van geel, 5x van rood, 4x van wit en 4x van blauw afslaan 
om daarna met een zo laag mogelijk aantal slagen de baan te 
verlaten.
Na afloop werden tijdens een goedverzorgde High Tea de prij-
zen uitgereikt van zowel de Ringerscore als de Regenboog-
wedstrijd.

De Ringerscore is dit winterseizoen 12 keer gespeeld en alleen 
Frits Jaspers, voorzitter van de Seniorencommissie, heeft ook 
alle 12 keer meegedaan. De charme van de Ringerscore is, dat 
je onder zeer wisselende weersomstandigheden speelt en als 
het te bar wordt, kun je de ronde altijd eerder beëindigen.
Één dag was het zelfs mogelijk om vanaf het ijs te slaan. Er 
lag een klein sneeuwlaagje op en daardoor lag de bal perfect. 
Uiteraard mag je dan niet adresseren!!

Wij wensen alle prijswinnaars veel plezier met hun prijs en 
hopen veel deelnemers tijdens de seniorenochtend te kunnen 
begroeten.

Namens de Seniorencommissie, 
Ilonka van Riet

De Octo’s 

Jaarlijkse schrikkelwedstrijd 

Golfregels

Golfregels voor de Octo’s

Senioren schrikkelwedstrijd

De Regenboogwedstrijd van de 
senioren, 22 maart 2012

Senioren
commissie

Senioren
commissie

De handicap zal worden aangepast wan-
neer men meer dan wel minder dan 18 
stableford punten weet te behalen. Bij 
het niet behalen van 18 stableford pun-
ten gaat de handicap met een vol punt 
omhoog tot iemand een club handicap 
heeft bereikt van 45. Voor ieder punt dat 
men meer scoort dan 18, gaat de handi-
cap met een half punt naar omlaag.
Aan het eind van het seizoen stelt de 
commissie prijzen ter beschikking en 
wel voor de spelers die in het seizoen de 
meeste stableford punten weten te be-
halen en voor de spelers die de meeste 
pars weten te maken.
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Uitslagen Ringerscore:
Handicap 0-20
Heren:   1. Dick Spaargaren 56.03 11x gespeeld

 2. Alex de Vet 56.25 10x gespeeld

3. Frits Jaspers 58.58 12x gespeeld

Dames:  1. Loes van Doorn 58.88   9x gespeeld

 2. Janneke Hes 69.83   8x gespeeld

 3. Ilonka van Riet 70.95   4x gespeeld

Handicap 20.1-36
Heren:   1. Rob Nout 57.18  10x gespeeld

 2. Lex Zandee 59.40    8x gespeeld

 3. Peter Remmerswaal 60.69   7x gespeeld

Dames:  1. Erica Loth 62.43  11x gespeeld

 2. Joke van Duijn 68.80    8x gespeeld

 3. Ria van Lamoen 68.98    8x gespeeld

De wisseltrofee in de vorm van een Paradijsvogel 
gaat naar Dick Spaargaren (handicap 0-20) en 
Rob Nout (handicap 20.1-36).

Uitslagen Regenboogwedstrijd:
Dames:

1. Edith van Hek 34 stbf.

2. Sandra Karagantcheff 33 stbf.(playing hcp. 16)

3. Janneke Hes 33 stbf.(playing handicap 23)

Heren:

1. Willem Meewisse 40 stbf.

2. Otto van Beek 39 stbf.

3. Cor Onstwedder 37 stbf.

Deze regels zijn een eerste ontwerp en 
kunnen zo  nodig voor het volgende sei-
zoen worden aangepast. 
De Octo’s spelen vooral voor het plezier 
dat zij beleven aan het spel en aan de 
onderlinge ontmoetingen. De regels mo-
gen daar onder geen voorwaarde afbreuk 
aan doen, dan stoppen we er mee.   
De commissie hoopt op een grote maan-
delijkse opkomst en op een gezellige  
”after- golf- Party” om 11 uur.

Namens de Octo’s, Jan van den Ende
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Op maandag 28 mei, Tweede Pinksterdag, organiseert de Wedstrijdcom-
missie de jaarlijkse Handicart clubwedstrijd. De wedstrijd is non-qua-
lifying en staat open voor alle clubleden, ongeacht of men donateur is 
of niet. Aanvang van de wedstrijd 09.00 uur, shotgun. De vorm van de 
wedstrijd is Greensome.  

De sfeer van Tempoe Doeloe herleeft: het Ajoen Ajoen Comité nodigt u  
graag uit voor de jaarlijkse Ajoen Ajoen wedstrijd, een wedstrijd met 
een Indisch tintje op zaterdag 7 juli 2012! 

Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 (of 
meer) per deelnemer; dit bedrag komt 
geheel ten goede aan de Stichting Handi-
cart. Gevraagd wordt dat de deelnemers 
als team inschrijven. De winnende flight 
ontvangt een uitnodiging deel te nemen 
aan de regiofinale. Zijn zij onverhoopt 
verhinderd dan worden de runners-up 
gevraagd onze club daar te vertegen-
woordigen. De leden van de winnende 
flight (c.q. de runners-up) moeten wel 
een actieve handicap hebben.

Sponsors voor onze Handicart clubwed-
strijd zijn van harte welkom; daardoor 
kunnen meer prijzen worden uitgereikt. 
Zij kunnen zich opgeven bij Liesbeth 
Polman, de clubconsul van RGC. 
Met deze wedstrijd wordt aandacht ge-

De wedstrijdvorm is traditiegetrouw greensome, 
u kunt samen met een partner inschrijven voor 18 
holes of voor 9 holes. De shotgun wedstrijd begint 
om 13.00 uur en na afloop is er een uitgebreid en 
exquise Indisch buffet waarbij ook niet-spelers 
welkom zijn. De Balinese zangeres Dewi zal met 
haar vaste begeleider tijdens het avondprogramma 
optreden. Orchideeën en een loterij met mooie 
prijzen vormen een vast onderdeel van deze fees-
telijke avond.
De inschrijving voor deze wedstrijd wordt op 15 
mei geopend. Haast u: want vol is vol! Ook niet-
spelers die wel aan het avondprogramma willen 
deelnemen, dienen zich op te geven.
Als u zich inschrijft voor de wedstrijd, zorgt het 
Ajoen Ajoen Comité voor de spekkoek en een tropi-
sche verrassing in de baan!

Tot 7 juli,
Het Ajoen Ajoen Comité

MAANDAG 28 MEI 2012 Ajoen Ajoen

Handicart clubwedstrijd Zaterdag 7 juli: Ajoen Ajoen!

Evenementen
commissie

vraagd voor de Stichting Handicart die als 
doelstelling heeft tijdelijk of permanent 
mindervalide golfers in staat te stellen 
het golfspel te blijven beoefenen. De 
Stichting werd in 1986 opgericht. Nu, 
zes en twintig jaar later, maken dank-
zij de onmisbare steun van donateurs 
ruim 16.500 minder-valide golfers met 
een gebruikerskaart voor een handicart 
dankbaar gebruik van de diensten van 
de Stichting. 
Dankzij donaties aan de Stichting Vrien-
den van Handicart zijn er nu ca. 550 
Handicarts geplaatst bij 108 golfclubs. 
Daarnaast heeft de stichting Handicart  
afspraken gemaakt op meer dan dertig 
banen waar geen karren van de stichting 
staan. Donateurs maken met hun jaar-
lijkse donatie van gemiddeld € 25.- de 

verdere groei van het aantal Handicarts 
mogelijk. 
De Rijswijkse GC beschikt momenteel 
over zeven Handicarts.
Echter, Handicarts moeten ook worden 
onderhouden en dat kost geld, veel geld, 
terwijl tegelijkertijd moet worden geïn-
vesteerd in tijdige vervanging. Daarom 
zijn de bijdragen van de donateurs van 
het allergrootste belang en zijn nieuwe 
donateurs van harte welkom. Uw steun 
blijft nodig!

Van harte hopen wij velen van u te mo-
gen begroeten op maandag 28 mei a.s.

Namens de Handicartcommissie, 
Liesbeth Polman, clubconsul 

Handicart
commissie

“EEN HANDICART 
HOUDT U IN DE BAAN”
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Jeugd
commissie

Vanaf eind maart liggen er in de fairways van de 1e 9 holes lichtblauwe 
en paarse tees. Deze tees zijn er om het golfplezier en de doorstroming 
in de baan van beginners en jonge kinderen te vergroten. 

Maar ze kunnen ook gebruikt worden om 
het korte spel te oefenen, voor een par 
3 wedstrijdje of als een van de tees in 
een regenboogwedstrijd. 

De relatieve afstand ten opzichte van 
de rode tee is voor paars 60% en voor 
lichtblauw 40%. Voor paars wordt uitge-
gaan van afslagen van ca. 100 meter en 
vervolgslagen van 70 meter. Voor licht-
blauw van afslagen van ca. 70 m en ver-
volgslagen van 40 meter. 
Er is een speciale scorecard voor deze 
tees beschikbaar. Daarop staat niet al-
leen de lengte en de stroke-index aan-
gegeven, maar ook waar de tee zich 
bevindt. 
Per tee is er 1 “tegel” en de bal mag 2 
stoklengtes naar links, rechts of achte-
ren worden opgeteed en geslagen. 

De golfpro’s en jeugdcommissie zullen 
in jeugdwedstrijden, jeugdlessen en op-
leiding tot het GVB veel van deze tees 
gebruik gaan maken.  
Iedereen kan voor zijn niveau de beste 
tee kiezen. 
Een officiële rating zal er voor de licht-
blauwe en paarse tee niet komen. Maar 
het is wel een prima opstap om naar GVB 
/ clubhandicap 54 toe te werken. 
Je kunt het bijvoorbeeld opbouwen 
door als het lukt vanaf lichtblauw met 
2 slagen per hole 18 punten te halen. 
Als dat lukt om vanaf paars hetzelfde te 
proberen en als ook dat lukt, vanaf rode 
tee clubhandicap 54 te spelen. En dus je 
GVB te halen. 

Namens de Jeugdcommissie, 

Hetty Verboom

Familie tees voor beginners 
en jonge spelers

Tees voor beginners

Het verhaal kennen achter uw 
vermogen. Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Uw vermogen is één.
Het verhaal erachter is twee.
Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd, en hoe hard ervoor is
gewerkt. Bij Rabobank Private Banking kennen we dat verhaal. Vaak zijn we er al jaren bij betrokken en
zitten we er heel dicht op. Juist dát maakt ons advies zo persoonlijk. En zorgt ervoor dat we onze kennis
en expertise zo doeltreffend mogelijk kunnen inzetten. Bij een bedrijfsoverdracht of een nalatenschap
bijvoorbeeld. Of bij het vinden van een nieuwe, zinvolle bestemming voor uw vermogen. Het verhaal
kennen achter uw vermogen. Dat is het idee van Rabobank Private Banking.

www.rabobank.nl/privatebanking
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Regel
commissie

Regel
commissie

Ledenvragen

Dit keer is regel 17 aan de beurt, 
de vlaggenstok.

In Regel 17-1 staat dat een speler altijd 
de vlag mag laten bewaken of omhoog 
houden om de positie van de hole aan te 
geven, dus ook van buiten de green. 
Als iemand, je partner, medespeler of 
tegenstander bij de vlag gaat staan, 
wordt deze geacht de vlag te bewaken. 
Dat blijft zo totdat de bal tot stilstand 
komt. De bewaker mag de vlag dus al-
vast wegleggen, maar ook weer oppak-
ken als dat nodig zou zijn.
Als je niet wilt dat de vlag bewaakt 
wordt, bijvoorbeeld v als je van buiten 
de green speelt en de vlaggenstok als 
backstop ziet, moet je dat, voordat je 
gaat spelen, zeggen.

Andersom is het zo dat, als niemand de 
vlaggenstok bewaakt terwijl dat toch 
wel verstandig zou zijn omdat je vanaf 
de green put ( 2 strafslagen als je de 
vlaggenstok raakt - R 17-3), je de vlag-
genstok niet meer mag verwijderen als 
de bal in beweging is.  
Doe je dat zelf of vraag je iemand toch 
de vlag alsnog te verwijderen, dan heb 
jij 2 strafslagen of verlies van hole.
Haalt je  medespeler/tegenstander de 
vlag ongevraagd weg, terwijl de bal 
rolt, dan heeft hij 2 strafslagen /verlies 
van hole. ( R 17-2)

Wat kan er nu fout gaan bij het bewaken 
van de vlag? Niet veel zou je denken, 
maar soms gebeuren er onverwachte 
dingen!

VRAAG:
Een bewaker van de vlaggenstok haalt 
de vlag uit de hole en trekt de cup mee. 
De bal van de speler rolt in de hole. Is 
dit een probleem?

ANTWOORD:
Nee, de bal is uitgeholed.

Ingewikkelder wordt het als de bal de 
meegetrokken cup raakt.

VRAAG:
Een speler put vanaf de green.  De bal 
raakt de cup die uit de hole wordt ge-
trokken, samen met de vlag. Heeft de 
speler nu 2 strafslagen?

ANTWOORD:
Nee, de cup is een outside agency. 
Bewoog de cup niet toen de bal hem 
raakte, dan moet de bal gespeeld wor-
den vanaf het punt waar de bal tot stil-
stand kwam. ( R 19-1) Was de cup in 
beweging, toen de bal de cup raakte, 
dan vervalt de slag en moet de slag wor-
den overgedaan ( R 19-1b).
Bij twijfel moet de bal gespeeld worden 
daar waar deze tot stilstand kwam. 

Wat er gebeurt als de vlag eenmaal be-
waakt wordt en de bal raakt dan de vlag 
of bewaker, wordt geregeld in R 17-3. 
2 strafslagen of verlies van hole. 
Medespelers of tegenstanders die de 
vlag wel bewaken, maar niet goed op-
letten kunnen jou dus straf opleveren. 
De meeste bewakers  houden  de vlag 
m.i. vaak veel te lang in de hole. Het is 
een richtpunt. Op het moment dat de 
bal begint te rollen, kan de vlag eruit! 
Als je een medespeler of tegenstander 
hebt die te lang wacht, maak hem hier 
dan op attent, dan gebeuren er geen 
vervelende dingen. 

Denk er aan dat de straf bij overtreding 
van deze regel dus ook geldt als je de 
vlag laat bewaken als je van buiten de 
green speelt!

Toch maar even deze decision voor de 
duidelijkheid.

VRAAG:
De bal van een speler A ligt op de green. 
Hij vraagt zijn medespeler/tegenstan-
der B de vlag te bewaken. B voldoet aan 
dat verzoek maar haalt de vlag te laat 
uit de hole. De bal van A raakt de vlag-
genstok. Wat nu?

ANTWOORD:
Als B opzettelijk te laat de vlag verwij-

dert om A 2 strafslagen op te laten lo-
pen, wordt B gediskwalificeerd in zowel 
strokeplay als matchplay onder R 33-7 
omdat hij heeft gehandeld tegen de 
geest van het spel. In strokeplay moet 
A zijn slag overdoen.
Als B per ongeluk vergeet de vlag te ver-
wijderen (omdat de vlag vastzat in de 
cup of omdat B was afgeleid en A’s put 
niet zag) krijgt A 2 strafslagen omdat 
B handelde op A’s verzoek. A moet de 
bal spelen zoals die ligt en B krijgt geen 
strafslagen.

Tenslotte nog een opmerking over R 17-
4, de bal ligt tegen de vlaggenstok.
Je mag, staat in deze regel, als je bal 
tegen de vlaggenstok ligt de stok bewe-
gen of wegnemen. Als de bal dan in de 
hole valt , is de bal met de laatste slag 
uitgeholed, anders moet je de bal ge-
woon verder spelen. Nu is het m.i. zo 
dat als je de vlag voorzichtig uit de hole 
haalt de bal altijd in de hole valt, maar 
maak niet de fout van de speler in de 
volgende decision.

VRAAG: 
De bal van een speler ligt tegen de vlag 
maar is niet uitgeholed omdat de bal 
niet helemaal onder de rand van de 
hole ligt. De speler neemt de bal echter 
op omdat hij denkt dat de bal wel is uit-
geholed. Wat nu?

ANTWOORD:
Speler krijgt 1 strafslag voor het opne-
men van zijn bal zonder de positie te 
marken. ( R 20-1) De speler moet zijn 
bal terugplaatsen tegen de vlaggenstok 
en dan mag hij, alsnog, R 17-4 toepas-
sen.

VRAAG:
Mijn tegenstander in matchplay verklaarde zijn bal onspeel-
baar en dropte een bal. Hij ontdekte dat dat niet de bal was 
waar hij de hole mee begonnen was. Hij herstelde de fout en 
dropte de oorspronkelijke bal, overigens met goedkeuring van 
mij. Maar hoe zat het nu precies. Was dat goed of fout? 

ANTWOORD:
Als een speler zijn bal onspeelbaar verklaart, moet hij, met 1 
strafslag, een bal droppen, met keuze uit de 3 mogelijkheden 
aangegeven in R 28. 

Als er in de regels gespoken wordt over een bal, (R 26 wa-
terhindernis, R 27 bal verloren en R 28 bal onspeelbaar) dan 
betekent dat, dat een speler de bal mag vervangen. 
Spreken de regels over de bal (R 24 vast obstakel en 25 ab-
normale terreinomstandigheden) dan mag de bal niet worden 
vervangen.

In dit geval dropte jouw tegenstander dus correct en werd 
deze gedropte bal de bal in het spel. Door de bal in het spel 
op te nemen zonder de bal te merken krijgt hij 1 strafslag ( R 

20-1) en moet hij de bal terugplaatsen. Doet hij een slag met 
de onterecht vervangen bal dan verliest hij de hole (of krijgt 
in strokeplay 2 strafslagen.)
Omdat jij akkoord ging met de vervanging is er, in matchplay, 
geen straf voor welke overtreding dan ook. Zo werkt het bij 
matchplay. 

Zou de speler, in strokeplay, met de onterecht vervangen bal 
(dus zijn oorspronkelijke bal ) doorspelen dan wordt dat, vol-
gens R 15-2, de bal in spel en moet hij 2 strafslagen bij zijn 
score optellen. In strokeplay zou de speler er dus verstandig 
aan doen, als hij niet precies weet hoe te handelen, om twee 
ballen te spelen ( R 3-3) en dan aan de wedstrijdcommissie te 
vragen hoe het precies zit, anders tekent hij misschien voor 
een verkeerde score.
In dit geval telt dan de score met de eerst gedropte bal. 

namens de Regelcommissie, 
Evelien van Tilburg

Decisions 
on the rules of golf
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De finalisten (vlnr. Colin Mannsur, Remy 
Ceulemans (reporter), Jim de Heij, Nolan 
Clark, Nico Pals, Bert van de Knijff, Greg 
Parto)

De par 5, derde hole.
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Reisverslag

Ruim 300 golfers verschenen officieel aan 
de start in totaal zes voorrondes die op 
verschillende Burggolfbanen in Nederland 
werden gespeeld. Door middel van een ¾ 
handicapsysteem kwam na elke kwalifica-
tieronde een winnaar bovendrijven die ver-
volgens van 4-6 februari in Spanje tegen de 
vijf overige finalisten zou gaan strijden om 
de uiteindelijke titel. Ik had het geluk dat 
Burggolf mij uitkoos om als reporter deel te 
mogen uitmaken van dit avontuur.
Terwijl het Nederlandse landschap geteis-
terd werd door sneeuw, ijs en kou, vloog ik 
met het zestal inclusief begeleiding en een 

PGA Catalunya Golf Challenge

aantal partners het zachtere klimaat van 
het Spaanse Catalonië tegemoet. Hoewel 
de motivatie om te winnen bij allen even 
groot leek was voor de meesten de hoofd-
prijs toch al binnen. Een verzorgde reis naar 
Spanje, met als hoogtepunt het spelen op 
een fantastische golfbaan. En dat is natuur-
lijk niet voor iedereen weggelegd. De baan 
van PGA Catalunya, ontworpen door Neil 
Coles en Angelo Callardo en geopend eind 
1998, staat bekend als gastheer van de be-
ruchte Qualifing School en bevindt zich bin-
nen de top-100 van de wereld. Daarbij haas-
ten de golfgrootheden zich een keer in de 
drie jaar naar deze glooiende 18-holes om 
het Spaans Open te kunnen spelen.
Na een twee uur durende vlucht en een 
korte busrit arriveerde het gezelschap bij 
het PGA Catalunya Resort. Dit 4-sterren ho-
tel beschikt niet alleen over luxueus inge-
richte kamers en uitzicht over de 36 holes, 
maar biedt gasten ook een heerlijke SPA 
en fitnessruimte aan. De golfermentaliteit 
echter was zo groot dat de golfbaan de 
voorkeur kreeg om het eerst te bezoeken. 
Na een aantal minuten stonden we, getooid 
in golfkleding, klaar om de baan te verken-
nen en te bespelen. PGA Catalunya beschikt 

over twee 18-holes golfbanen, de Stadium 
Course en de Tour Course. De namen kun-
nen echter voor enige verwarring zorgen 
aangezien de Stadium Course juist de baan 
is die voor de European Tour en andere gro-
te toernooien wordt gebruikt. Voor vandaag 
stond de wat minder moeilijke Tour Course 
op het programma. Een mooie heuvelach-
tige baan die gekenmerkt wordt door ver-
raderlijke meertjes, hoogliggende afslagen 
en niet al te lange holes. Maar deze middag 
bleek slechts een voorproefje en generale 

Voor de finale van de eerste PGA Catalunya Golf Challenge zocht Burg-
golf een verslaggever die meeging naar Spanje. Deze reporter werd door 
middel van een prijsvraag uitgekozen en wachtte een verzorgde reis 
inclusief greenfees naar de nummer 2 baan van Europa. Onverwachts 
kwam ik als winnaar uit bus.

repetitie voor wat ons de volgende dag te 
wachten stond: de finaledag.
Hoewel sommigen een vliegreis en een 
ronde golf als vermoeiend ervaren, wisten 
we toch voldoende energie te vinden om 
in de taxi te stappen naar de nabijgelegen 
stad Girona. Een stad met een kleine 95.000 
inwoners waar heerlijke typische Spaanse 
maaltijden worden geserveerd en modewin-
kels in overvloed zijn. Met een volle maag 
terug naar het resort om je daar voor te 
bereiden op een met golf gevulde volgende 
dag is een zin die je graag uitspreekt.

Zondag
De ochtendzon gluurde tussen de gordij-
nen door en de finaledag was aangebroken. 
Hoewel ik buiten mededinging meespeelde 
was het toch ook voor mij spannend. De tij-
den waarop de wekkers gingen bleken erg 
verschillend maar niemand miste het over-
vloedige en heerlijke ontbijt. Met een crois-
santje nog in de hand begaven een aantal 
zich naar de weidse driving range om daar 
de range ballen weg te vegen en de stram-
me spieren los te krijgen. Anderen vonden 
een korte putt- en chipsessie voldoende 
als voorbereiding. Iedereen was er in ieder 
geval helemaal klaar voor om te starten en 

lekker te spelen.
Na negen holes in de benen te hebben 
was het tijd voor een korte lunchpauze. 
Het spelen van negen holes op de Stadium 
Course bracht al zoveel indrukken met zich 
mee dat iedereen vol met verhalen aan 
tafel schoof. De geweldige vergezichten, 
uidagende holes, tapijtachtige fairways en 
mooie greens zorgden voor een euforisch 
gevoel. Met de besneeuwde bergtoppen van 
de woeste Pyreneeën op de achtergrond is 
elke hole een lust voor het oog en wil je blij-
ven lopen over de geonduleerde fairways. 
Hier spelen is ongeacht je score al een fes-
tijn. De spelvorm tijdens de finale luisterde 
naar netto strokeplay. Als buitenstaander 
geniet je dan van het feit dat een enkeling 
informatie probeert los te peuteren over 
eventuele tussenstanden. 
De holes van de tweede negen brachten ook 
weer zeer aangename en uitdagende verras-
singen met zich mee. Terecht werd er opti-
maal genoten van de ronde. Sommige holes 
nemen tijd in beslag om rustig te bekijken. 
Na in totaal ongeveer vijf uur gespeeld te 
hebben met heerlijk weer, zat de Stadium 
Course erop. Een drankje in de bar zorgde 
voor een gepaste afsluiting van de wedstrijd 
en eigenlijk werd al bekend wie de winst 

had gegrepen in dit prachtige Burggolf ini-
tiatief. De prijsuitreiking tijdens het diner 
was dan ook al duidelijk. Colin Mannsur won 
de eerste PGA Catalunya Challenge. Colin 
won zijn voorronde op St. Nicolaasga en is 
lid van De Purmer en De Zaanse. Hoewel het 
nog niet was afgelopen, keken we zeer po-
sitief terug op een onvergetelijk weekend. 
Een deelnemer koos er zelfs voor om samen 
met zijn partner nog een week te blijven en 
gebruik te maken van de uitstekende ac-
commodatie. De rest zou de volgende dag 
weer in het vliegtuig stappen terug naar Ne-
derland. Maar voordat het zover was, eerst 
nog even een sauna en massage pakken om 
vervolgens vanuit bad een herhaling van de 
voetbalwedstrijd FC Barcelona- Real Socie-
dad te bekijken. De -19 graden Celsius van 
de volgende dag werkte dan ook behoorlijk 
ontnuchterend.
Al met al een fantastisch weekend waar ik 
hopelijk volgend jaar weer bij kan zijn, als 
reporter of misschien als speler.

Door Remy Ceulemans

Op het bitterkoude vliegveld Eindhoven 
begon de belevenis.

Remy Ceulemans
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Wedstrijd
commissie

Op zondag 4 maart 2011 werd met het spelen van de sluitings-
wedstrijd, de editie van de wintercompetitie 2011/2012 afge-
sloten. 

Bovendien werd in deze wedstrijd de 
finale wedstrijd gespeeld van de win-
tercompetitie tussen de finalisten Jacco 
Baal en Gerben Brouwer tegen Frans 
Verhoeve met Juud Holla.

Sluitingswedstrijd
Dit keer deden 44 koppels mee aan deze 
sluitingswedstrijd. Bij de openingswed-
strijd op 30 oktober 2011, werden door 
54 koppels gestreden om de prijzen.
Om 12.00 uur gingen de 44 paren van 
start. De wedstrijdvorm was, net zoals 
in de openings wedstrijd een four ball 
betterball stableford met 75% hcp ver-
rekening. Voor deze wedstrijd waren 
dagprijzen te verdienen en voor de ge-
zamenlijke wedstrijden waren voor de 
koppels die in dezelfde samenstelling 
speelden, zeer mooie prijzen te verdie-
nen.

Rumoer
Aan de wintercompetitie deden 57 
teams mee, die verdeeld over 10 poules 
hun wedstrijden speelden. In de voor-
ronde zijn bijna 90% van de wedstrijden 
gespeeld. Hulde daarvoor aan de deel-
nemers.

Deze uitgave van de wintercompetitie, 
die eigenlijk gewoon een vervolg op de 
twee voorgaande edities was, heeft in 
dit jaargang toch wel enige rumoer bin-
nen de vereniging gegeven. Zonder hier 
nu verder op in te gaan scheelde het 
niet veel of deze editie ging door eigen 
succes bijna ten onder. Er is veel over 
de organisatie heen gekomen. Klachten, 
soms terecht maar zeker niet altijd, gin-
gen vooral aan de bar en daarbuiten een 
eigen leven leiden. Maar van de deelne-
mers ontvingen wij vele positieve reac-
ties.

Binding
Het leuke van deze opzet is toch wel dat 
je A: in de winter gewoon nog lekker be-

2011/2012

Succesvolle Wintercompetitie

zig kunt zijn met het fantastische spel-
letje golf in een wedstrijdvorm en B: dat 
je ook nog eens, door de poulewedstrij-
den, kennis maakt met voor een ieder 
soms onbekende leden van onze club.
Het is toch prachtig om te zien dat twee 
jeugdleden van 15 jaar oud, de baan in-
gaan met twee ouwe knarren en dat alle 
vier het uitstekend naar hun zin hebben 
gehad.
Naar onze mening gaat het toch vooral 
daarom om op deze manier een leuke 
binding binnen onze club te maken. Dat 

staat los van het feit dat we in de evalu-
atie de kritische punten zullen evalue-
ren en zonodig en mogelijk zullen aan-
passen.

Sponsoren
Dit jaar hadden we vele en mooie prij-
zen. Dat gaat niet zonder sponsoren.
Op de eerste plaats de hoofsponsor: 
Corina Holla namens Meines & Partners.
De subsponsoren: Dick Smit van J.M. Smit 
Holding en Ed Klaarhamer van Overdam 
Tennispark. En niet te vergeten Gisella 
Segura Gelink die de prachtige folder en 
bon voor ons heeft ontworpen. Niet on-
vermeld mag blijven dat onze leden Jan 
Mulder en Jan Dalsem, horende van ons 
initiatief spontaan een bedrag doneer-
den.

Sluitingswedstrijd

De 1e prijs koppel Blokpoel/Verhage met 46 punten met een gezamenlijk pl.hcp van 19;
De 2e prijs koppel Korrubel/vdBerg met 44 punten met een gezamenlijke pl.hcp 10;
De 3e prijs koppel Karagantcheff/vEek met 43 punten en een gezamenlijke pl.hcp 22.

Longest Dames: Jos Niemans
Neary Dames: Mirjam Jaspers
Longest Heren: Rob Roelvink
Neary Heren: de 11 jarige Casper Dolman (Hulde!)

Openings en sluitingswedstrijd:

De 1e prijs een waardebon van € 100,--  : Hans Blokpoel en Peter Verhagen 
De 2e prijs een golfpakket twv € 50,--    : Rob Roelvink en Karel Klopper
De rode lantaarn werd gewonnen door het koppel Annelies en Rob Bremer die een 
½ les van een Pro krijgen aangeboden.

Er was ook verliezerspoule:

De 1e prijs een zakhorloge en doos ballen :  Aart Groenendijk en Harry Willems.
De 2e prijs een golfhandschoen  : Jan Hilkhuysen en Jan Heins

Dan: De Wintercompetitie!
Na prachtig gespeelde wedstrijden in de 
voorronden en in de spannende finale-
poule ging uiteindelijk de strijd tussen 
Jacco Baal met Gerben Brouwer tegen 
Frans Verhoeve en Juud Holla. Frans en 
Juud bleken op de finaledag iets ster-
ker te zijn en werden uiteindelijk de 
kampionen van de wintercompetitie 
2011/2012.
Naast de fraaie Wisselbeker uitgereikt 
door Corina Holla (zie vitrine in club-
huis) ontvingen beiden uit handen van 
Dick Smit ook een electrische trolley.
Jacco en Gerben ontvingen uit handen 
van Ed Klaarhamer twee zeer fraaie hor-
loges.
Het zij nog vermeld dat de prijs voor 
een hole in one, eveneens een elektri-
sche trolley niet is gevallen. De Rode 
lantaarn een aanmoedigingsprijs werd 
dit keer gewonnen door het sympathieke 
paar Diana Looms en Bert Wolting, ook 
een ½ uur les van een Pro op Rijswijk.

Na de prijsuitreiking werden de deelne-
mers uitgenodigd om deel te nemen aan 
een (winters) buffet, die overheerlijk 
was bereid door onze kok Fred.
De maaltijd werd genuttigd onder mu-
zikale klanken van Joyce van Zon die de 
gehele avond met mooie muziek vulde. 
Tot in de late uurtjes werd er nog heer-
lijk gedanst.
Al met al kunnen we terug kijken op 
een succesvol verlopen wintercompeti-
tie. Wij van de organisatie danken Bob 
Knaap voor de faciliteiten, de caddy-
masters voor hun inspanningen en hulp, 
het horecateam voor hun service.
En last but not least danken wij u deel-
nemers voor uw deelname, uw inzet en 
voor uw mooie reacties.
Tot de volgende keer!

De commissie wintercompetitie,

Ineke Vincent, Jan Heins, Dick Smit, 
Juud Holla



Winnaar van het kampioenenbal en dus 
Kampioen der kampioenen is geworden: 
Ad van Dijk met 40 punten. Eén jaar 
lang een gereserveerde parkeerplaats 
op ons parkeerterrein. Dus, ziet u een 
auto staan onder het bord “Kampioen 
der Kampioenen” dan weet u dat Ad op 
de club is.
Daarnaast zijn ook de oudste én jong-
ste deelnemer naar voren geroepen voor 
een prijs. Let op: een leeftijd verschil 
van 66 jaar! Dus het spelletje is echt 
voor jong en oud of netter gezegd: voor 
jong en de oudere jongeren.

Op 11 maart werd voor de tweede keer het kam-
pioenenbal gespeeld. Alle winnaars van 2011 wa-
ren uitgenodigd te strijden om de titel “kampi-
oen der kampioenen”.
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Wedstrijd
commissie

Kampioenenbal

Dokter Golf
Er komt een spreekuur 
voor mensen die een 
golfprobleem hebben.
Iedereen kan vrijblij-
vend, tijdens het spreekuur van 
Dr. Golf, met zijn/haar problemen 
aankomen.
U slaat ballen naar links, u slaat ze 
naar rechts, U shankt of wat voor 
een problemen u ook heeft, vraag 
het dan aan Dr. Golf.
Hij zal u aan een tafeltje aanhoren 
en mogelijke tips geven, dus alles 
verbaal.
De tijden van het spreekuur, die 
steeds wisselen, vind u op het mede-
delingenbord.

Technisch Platform

Swinkels openingswedstrijd
Zaterdag 3 maart is de traditionele ope-
ningswedstrijd gehouden. U weet wel: 
de prijs met de twee oude clubs. De 

overige prijzen zijn gesponseerd door 
onze nieuwe bierleverancier Swinckels. 
Dit biermerk is de toplijn van Bavaria.
Zowel de openings wedstrijd als het 
kampioenenbal waren Qualifying, ech-
ter alleen diegene die 36 punten of 
meer (incl. CSA) hebben gescoord zijn 
verwerkt. De rest niet i.v.m. gesteldheid 
van de baan.

Namens de Wedstrijdcommissie, 
Jaap Vermeer

Kampioenenbal & Swinckels 
openingswedstrijd

Lustrumwedstrijden

 

9.00 uur shotgun 
 

25 holes wedstrijd 

2 juni 2012 

Openingswedstrijd 

 
 
 
  
 
 

 
 
NGG 
 

Nederlands Golfvereniging 
     voor Gehandicapten 

 

BIJZONDERE  handicap WEDSTRIJD 
  

RGC samen met  NGG   
 

 10 JUNI 2012 
 

NGG-ers hebben een dubbele handicap 
spelers/sters met golfhcp. 5.1 t/m 36 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Alle RGC-leden kunnen inschrijven voor deze unieke wedstrijd 
t/m hcp. 36 Inschrijfgeld minimaal € 20,00 meer mag natuurlijk. 

 
Opbrengst wedstrijd: goede doel 

 

 

Prins Bernard Bokaal     

12.00 uur shotgun 
Texas Scramble 

18 holes 

9.00 uur shotgun 
9 holes 

Als afsluiting na de wedstrijd 
muziek door de band: 

Knappe mannen & Diva’s 

16 juni 2012 

Heeft u ook al zin in 
de lustrummaand?

Doe in ieder geval mee met deze drie 
lustrumwedstrijden. 

Alle RGC leden zijn welkom!
Zet ze in uw agenda en schrijf u snel in. 

Zonder u is het een stuk minder gezellig!

Er werd gestreden in twee categorieën: 
 Tot hcp 24 hcp 24+
1e Huub Kouwenhoven  41 1e Ad van Dijk  33 (betere 2e 9)
2e Jürgen de Kloet  39 2e Karel Klopper 33
3e Jaap Vermeer  35 (2e 9) 3e Joke van Duijn 31
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Reisverslag Joke en Frits van Duijn

s`Avonds laat kwamen wij aan in Kaapstad. 
We laten ons altijd halen en naar ons 1e 
guest house brengen. Daar werden wij har-
telijk ontvangen door Henk en Ine (gastheer 
en gastvrouw) van Kaapse Pracht, een prima 
adres in Somerset West om een poosje te 
vertoeven.
Het is kleinschalig opgezet en alles door 
Henk zelf gebouwd met een klein zwembad, 
heerlijk om even te poedelen. En als je wilt 
kan je zelf wat te eten klaarmaken in de 
buitenkeuken, ook door Henk zelf gemaakt. 
‘s Morgens maken ze een heerlijk ontbijt 
voor je maar je kan ook voor jezelf zorgen. 
De eerste dag komen ze de huurauto bren-
gen en gaan we wat boodschappen inslaan. 
Het is 38 graden, we houden ons gemak en 
in de auto en in de schaduw is het goed uit 
te houden. We zijn natuurlijk heel vaak we-
zen golfen, de golfbanen zijn allemaal heel 
goed aan te rijden dus we hebben keus ge-
noeg.
Na een week vertrekken we naar Knysna, 
zo’n 500 km rijden.
Het is de tuinroute en een hele stille maar 
goed te rijden autobaan. Ik vond het een 
beetje saai, we zagen struisvogels en ooie-

Zuid Afrika januari 2012

vaars. Na een paar keer gestopt te hebben 
komen we om 17.00 uur aan. We logeren 
in Knysna Gasthouse, een hele grote kamer 
met een aparte zithoek, grote badkamer en 
met twee douches dus we kunnen samen 
douchen en een heel groot bad. Een leuk 
terras met zwembad en hele aardige men-
sen, Erik en Iepie.

De eerste dag gaan we natuurlijk golfen 
want we zijn verslaafd. De golfbaan ligt om 
de hoek, maar het regent. Als we bij de cad-
dymaster staan, komt Frits er achter dat hij 
zijn paraplu vergeten is. We staan nog even 
te kletsen en daar komt het meisje dat bij 
ons Gasthouse werkt met zijn paraplu aan. 
Die had hij bij de ontbijttafel laten staan.
Het regent behoorlijk maar de temperatuur 
is prima. Na het halfwayhouse (na negen 
holes moet je een stop maken) gaat de zon 
schijnen. Het was een leuke baan en heel 
goed te lopen.

Zondags gaan we naar George, daar wordt 
de Volvo Golf champions op de Fancourt 
golfbaan gespeeld. Joost Luiten deed daar 
ook mee en daar gingen we naar op zoek. 

We zien hem bij hole zeven maar het gaat 
niet zo goed. Frits zegt: kom op Joost we 
zijn voor jou gekomen. Ik moet birdies ma-
ken, zegt hij. We lopen mee tot hole 17 en 
zoeken dan een plekje op de tribune bij 
hole 18. We zijn te laat om Joost te zien 
eindigen. Maar we hebben een mooie plaats 
op de tribune en zien de winnaars binnen 
komen. Het was heel spannend, er eindigen 
drie Zuid Afrikanen met min 12. Dus krijgen 
we nog een play off. Dan gaat het nog tus-
sen Grace (die komt uit George) dus voor 
hem was het een thuis wedstrijd en Ernie Els 
en Goossen. Grace heeft  gewonnen, groot 
feest op de tribune. Geweldig.

Als we naar de parkeerplaats lopen komt 
Joost het hotel uit, direct allemaal mensen 
om hem heen voor een handtekening. Ga 
er bij staan, zeg ik tegen Frits, dan maak 
ik een foto. Joost had het in de gaten en 
ging bij Frits staan en zo kwamen wij aan 
die leuke foto. Maar dan  zegt iemand tegen 
mij die bij Joost hoorde: “ mevrouw ga er 
ook bij staan dan maak ik een foto van jullie 
drieën!” Zo hadden wij deze leuke foto.

De andere dag bezoeken we Plettenberg Bay 
en een wildpark. Op een andere dag hebben 
we een boottocht gemaakt met de Feather-
bed Eco Experience. Het was een half uur 
varen naar een eiland en toen gingen we 
met een vierwieldrive 2,5 km. omhoog. We 
gingen lopen naar beneden op smalle paad-
jes:  het was fantastisch. Toen we beneden 
kwamen stond er een heerlijk buffet voor 
ons klaar. En toen we terug gingen zwom er 
een zeeotter mee met onze boot.
We zijn een dag gaan golfen op Pesula een 
prachtige baan langs de zee. Heel moeilijk, 
je zag de vlag bijna nooit staan vanwege de 
hoogte verschillen.
Na een rustdag gaan we een dag op Simola 
spelen met Erik en Iepie, onze gastheer en 

Wij zijn voor de derde keer naar Afrika geweest en het was weer een 
succes. En naar aanleiding van onze foto op het bord in de gang werd 
mij gevraagd iets te schrijven over onze vakantie, bij deze dus.

gastvrouw. Zijn zijn daar lid en nodigden ons 
uit.
Een prachtige baan, het leek wel een park. 
Mooie bomen en bloemen en ook apen. 
Iepie zei al tegen mij: is je tas goed dicht 
want ik hoor apen. Ja hoor, ze had gelijk bij 
de volgende afslag zaten er wel een stuk of 
acht. Er was een jong aapje bij maar voor 
ons hadden ze geen aandacht. Ze waren 
druk met elkaar aan het vlooien.  Prachtig.
De volgende dag zijn we een dagje naar het 
strand gegaan Buffalo Bay, waar je heerlijk 
kan wandelen.  
En dan zit onze tijd in Knysna er weer op en 
rijden we de volgende dag  weer terug naar 

Somerset West. Het regent de hele dag. Als 
we aankomen bij Kaapse Pracht voelt het als 
een soort thuiskomen en daar is het prachtig 
weer. Vandaar ook de naam.
We hebben nog heel veel golf gespeeld op 
Strand, Stellenbosch, Devonvale en in Paarl. 
Daar tussen door nog tripjes gemaakt en ons 
geen dag verveeld. Henk en Ine zijn prima 
gastouders ze helpen waar nodig en als je 

wilt, bespreken zij de restaurantjes en de 
golfbanen voor je. Het is echt een aanrader. 
Maar na vier en halve week waren we toch 
weer blij om thuis te zijn. En gaan we hier 
de hele zomer weer genieten van alle wed-
strijdjes die we leuk vinden, en van onze 
club genieten.

Groet van Joke en Frits van Duijn
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Van de Leden

Afgelopen november op bezoek bij Pe-
ter & Greta maakten wij (Mariska, Jan 
& Jeanine) kennis met deze baan in 
Spanje. Nadat we de baan al twee keer 
‘verkend’ hadden, ga je wat moediger 
door de baan. 
Na een redelijke afslag op hole 3 (par 4, 
338m) sta ik klaar voor mijn approach 
slag. Ik visualiseer hoe ik de bal naar de 
vlag wil spelen, concentreer me op de 
slag en....BAM!! De bal vliegt als een on-
geleid projectiel naar rechts richting de 
tee box van hole 4. Door de omringende 
bomen hebben we allen geen idee waar 
de bal is geëindigd. Daar aangekomen 

blijkt dat mijn bal in een net (ter be-
scherming van de spelers op hole 4) is 
terecht gekomen. Ik dacht toen: ‘Dat is 
best grappig als je bal zo eindigt’.
Het bezoek in november was zeer gezel-
lig en kreeg een vervolg in maart. Vol 
goede moed de baan weer in! Tijden het 
spelen van hole 3 keek ik nog naar het 
net van hole 4 en dacht: ‘Wat er ook ge-
beurt, niet in het net’. Hole 3 werd met 
een double bogey afgerond. Hole 4 (par 
3, 175m) kenmerkt zich door een green 
die vele meters lager ligt. Ik concen-
treer me op de slag en BAM! Ik raak de 
bal niet lekker en deze eindigt in ....... 

een boom. ‘Heb ik dat?’
Ondertussen begrijpt u wel dat deze 
hole 4 een bijzondere aantrekking en/of 
uitwerking op mij heeft.
Oh ja, u vraagt zich wellicht af of en 
hoe ik me uit deze bijzondere posities 
‘bevrijd’ heb. Naar goed gebruik heb 
ik NIET een strafslag genomen maar de 
ballen uit zowel het net en de boom ge-
speeld met één slag.

Karel Klopper

Golfbibbers!
Ik denk dat iedereen die golf speelt wel ergens een hole heeft die op de één of andere manier speci-
aal is. In het afgelopen half jaar heb ik ontdekt dat die van mij op Bonalba Golf in Spanje ligt.

Ja hoor, het is gelukt. Er is een ooievaar gespot op het 
nest tussen hole 6 en 7. Of het een hij of zij was, en of 
het een blijvertje wordt is nog niet duidelijk maar het 
was bijzonder genoeg om er een foto van te maken. 

Foto’s: Dick Smit en Henk Fortuin

Gespot op de baan



Gezamenlijk streven 
naar schone lucht 

voor iedereen

De Stichting Schone Lucht voor Iedereen streeft ernaar schone lucht hoger op de 

politieke en bestuurlijke agenda te krijgen. De stichting wil veroorzakers van luchtvervuiling stimuleren 

dit tegen te gaan en bovendien innovatie aanjagen om de lucht, die wij nu dagelijks zowel binnens- als 

buitenshuis gedwongen worden in te ademen, zo effectief mogelijk te zuiveren. De stichting roept het 

bedrijfsleven, non-profitorganisaties, de wetenschap en overheden op de krachten te bundelen in dit 

platform en een gezamenlijke vuist te maken tegen vervuilde lucht. Kijk voor meer informatie op  

www.schoneluchtvooriedereen.nl

Een initiatief van Chiesi Pharmaceuticals B.V.


