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Rijswijkse Golfclub 25 jaar
Dat hebben we gevierd!

BEWAARNUMMER

Rijswijkse  Golfclub

25 jaar

Nagenieten:
Lustrumwedstrijden 
& -viering

Even kennismaken:
New kid in town 
Martijn Miedema

Reisverslag:
Jeugdgolf in 
Schotland



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.
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HOTEL DU GOLF d’ARRAS ***    

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).

Noord-Frankrijk

FAIRWAY GOLFTRAVEL       AANBIEDINGEN

Arrangement: € 179 p.p

Door de ligging bij het plaatsje Arras, op slechts 50 
km onder Lille, is deze accommodatie een prima 
keuze voor een korte golfvakantie. In het oude 
historische centrum van Arras vindt u vele gezellige 
pleinen en straatjes met een groot aanbod aan 
restaurants en winkeltjes. Op 5 minuten rijden 
buiten het centrum ligt het gemoedelijke, in Louisi-
ana stijl gebouwde Hotel du Golf d’Arras. 
Een terras met een weids uitzicht op de golfbaan, 
een gezellige bar en een goed restaurant dragen 
bij aan de prettige ambiance van dit golfhotel. U 
verblijft in een van de 38 netjes ingerichte kamers.
Direct achter het hotel ligt de eigen 18-holes 
golfbaan Golf d’Arras. De fraai onderhouden
parklandcourse combineert 9 waterrijke en 9 
heuvelachtige holes. Vele riviertjes en meertjes
beïnvloeden het spel op deze afwisselende baan. 
De baan is jaarlijks gastheer voor het Franse
Ladies Open, een toernooi wat onderdeel uitmaakt 
van de Ladies European Tour. Een boeiende en 
uitdagende championship course met een leuk 
clubhuis en goede oefenfaciliteiten zoals 2 putting 
greens, 2 oefenbunkers, en een driving range.

*  3 nachten verblijf in een 2-persoonskamer inclusief ontbijt
*  3 greenfees p.p. Arras 

•	 periode	01/08	–	30/11/2012

LA CALA GOLF  RESORT ****         

Costa del Sol
Spanje

Arrangement: € 499 p.p

uitstekend geprijsd hotel met eigen golfbaan op 300 km van Utrecht

drie topbanen in een prachtige setting
Het La Cala Golf & Spa Resort is rustig gelegen in 
een indrukwekkend berglandschap op 15 minuten 
rijden van de stranden en op een half uur van het 
mondaine Marbella. Aan de Costa del Sol is het één 
van de weinige hotels waarbij men zoveel mogelijk 
de authenticiteit van een Spaanse Cortijo probeert te 
behouden. Het luxe golfresort kent een warme Andal-
usische stijl en beschikt over 3 eigen spectaculaire 
18-holes banen en een fraai Spa center.
Vanuit uw sfeervol gedecoreerde kamer, met balkon 
of terras, kijkt u uit op de omringende golfbanen of 
het zwembad. Voor een gastronomisch diner kunt u 
terecht	in	het	‘fine-dining’	restaurant	waar	de	lokale	
Spaanse keuken wordt geserveerd en voor een 
gezellig drankje in één van de bars op het resort.
De drie championship golfbanen van La Cala (Asia, 
America en Europa) zijn bijzonder uitdagend, soms 
sterk glooiend en zeker niet eenvoudig te noemen. Ze 
bieden tijdens het spel prachtige uitzichten op het om-
ringende landschap. Een buggy is niet verplicht maar 
wel aan te bevelen, deze zijn dan ook voldoende aan-
wezig. Een driving range, par-3 oefenbaan en zelfs 
een David Leadbetter golfschool complementeren dit 
uitgebreide en geliefde golfresort.

* 7 dagen Avis huurauto cat. B per 2 personen
* 7 nachten verblijf in een 2-persoonskamer inclusief ontbijt
* 3	greenfees	p.p.	met	keuze	uit	3	golfbanen:	La	Cala	America	/	La	Cala	Asia	/	La	Cala	Europe

•	periode	01/12/12	-	31/01/13:	€	499	p.p.	
•	periode	01/11/12	-	30/11/12:	€	525	p.p.		
•	bij	verblijf	tussen	01/12/12	-	31/01/13	en	reservering	vanaf	20/08/12	en	voor	30/09/12:	
 gratis upgrade naar Superior Room 
•	periode	01/12/12	–	28/02/12:	greenfee	inclusief	gedeelde	buggy;	overige	perioden:		
	 alleen	op	zondag	t/m	donderdag	+	op	vrij/zat	voor	10:00	uur	en	na	13:00	uur
•	vluchten	Malaga	vanaf	ca.:	€	150	p.p.
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GreenVliet verschijnt vier keer per jaar.

Internet: www.rijswijksegolf.nl

Communicatiecommissie: Greenvliet: Paul de Boom, Miranda 
Rietveld; 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: Raymond van Wielink, 06-472 89 854, 
advertentie.greenvliet@gmail.com

Foto omslag: Paul de Boom

Inleveren kopij:
 De volgende GreenVliet verschijnt eind oktober 2012.

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 1 oktober 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

Tom Wesselingh, lid 06-16 58 83 88
Arthur Bartels, lid 070-390 55 64
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 en greenfee spelers 
mogen twee dagen van te voren telefonisch reserveren tussen 

09.00 en 17.00 uur.

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: Han Hofman 06-51 19 33 36

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

Marshalcommissie: Ronald Holtkamp 070-390 97 82

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
Marshalcommissie: marshal@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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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

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).

En als we de weergoden moeten geloven wordt het 
een topzomer!

Met deze woorden eindigde ik mijn verhaaltje in de 
voorgaande GreenVliet. En daaraan moest ik van-
avond denken toen ik met doorweekte sokken van 
de green van hole 18 stapte. Geen reden om de 
hoop te laten varen want het belooft vanaf morgen 
(20 juli) zomerweer te worden!! De komende 2 we-
ken krijgt het weer een cijfer 8/9, daar waar het 
de afgelopen weken gemiddeld een 5 kreeg. Prima 
vooruitzichten dus voor de strijd om de Vlietrand-
trofee en de Golfweek. 

Van het weer over naar de website. Het zal u onge-
twijfeld opgevallen zijn dat niet alleen het uiterlijk 
veranderde maar dat er ook inhoudelijk veel meer 
informatie op te vinden is. Allemaal up-to-date. De 
website zal in de toekomst steeds meer de functie 
van de GreenVliet overnemen. Dat is natuurlijk al-
leen mogelijk als we met zijn allen input blijven 
leveren. Tot nu toe lukt dat prima. Iedereen be-
dankt daarvoor. 

Weer even terug naar het weer: het gras bij de bu-
ren kan onmogelijk groener zijn. Genieten dus.

Veel golfplezier!

Namens de communicatiecommissie, 
Paul de Boom
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Van het
bestuur

Uitschieters naar boven en beneden
Op het moment van schrijven zomert het in vrijwel heel Europa, zelfs in Nederland, maar daar is het einde 
al weer binnen een paar dagen aangekondigd. Dus heerlijk genieten op onze mooie baan of op het strand dan 
wel in een mooi vakantieland. Hoewel mopperen op het weer een ingeburgerde gewoonte is, moet ik er toch 
niet aan denken in de buurt van de bosbranden in Spanje of Portugal te verkeren of in de modderstromen in 
Oostenrijk. Laten we toch maar blij zijn met ons wispelturige klimaat met bijbehorende mooie luchten en 
verrassende uitschieters naar boven en beneden.

De competitie is voor de deelnemende teams van RGC 
over het algemeen goed verlopen. We telden kampioe-
nen en promovendi, alsmede enkele degradaties. Kampi-
oenen: gefeliciteerd! Het eerste Herenteam wist zich te 
handhaven in de Hoofdklasse, dus ook volgend jaar kun-
nen we de top van Nederland op onze baan verwachten. 
De NGF is voornemens om de opzet van de competitie 
in 2014 te herzien. Het uiteindelijke doel is meer golfers 
de gelegenheid te bieden om competitie te spelen en 
tegelijkertijd door een slimmere indeling de baanbelas-
ting te verlichten. Daarbij wordt ook gedacht aan een 
regionale indeling ter bekorting van de reistijden van de 
deelnemers. De captains van de competitieteams heb-
ben van de competitiecoördinator a.i. een enquête ter 
invulling ontvangen, waarin zij verschillende voorkeuren 
namens hun teams aan kunnen geven. De antwoorden 
zullen door het bestuur worden geanalyseerd en worden 
gecombineerd met de mening van het bestuur dat daar-
bij ook rekening zal houden met niet-competitiespelers 
en de baanexploitatie. De uiteindelijke conclusie zal 
door ons als RGC standpunt ingebracht worden in de lan-
delijke enquête en het overleg met de NGF.
Op 18 juni heeft de ALV plaatsgevonden. Tijdens de ALV 
traden de bestuursleden Ben Oosterheert en Bob Davis 
af omdat hun maximale termijn van twee maal drie jaar 
was verstreken. Het bestuur is hen veel dank verschul-
digd, hetgeen bevestigd werd door het warme applaus 
van de aanwezigen. De heren Tom Wesselingh en Arthur 
Bartels werden bij acclamatie respectievelijk benoemd 
tot bestuurslid Technische Zaken en Baanzaken. Wij 
wensen de heren veel succes! Na vele jaren is het door 
de ALV benoemen van Ereleden en Leden van Verdienste 
in ere hersteld. Wij wensen onze nieuwe ereleden en 
leden van verdienste van harte profi ciat. In het clubhuis 
boven aan de trap vindt u een bord met de namen van 
onze ereleden en leden van verdienste.
De achterliggende junimaand was tevens onze jubileum-
maand. Het tijdelijke jubileumcomité heeft een drietal 
zeer geslaagde wedstrijden georganiseerd, te weten de 
25-holes wedstrijd, de wedstrijd met en voor gehandi-
capte golfers en de Jubileumwedstrijd. Deze wedstrijden 
mochten zich verheugen op uitstekende weersomstan-
digheden. Daarnaast organiseerden de dames-, heren-, 
en seniorencommissie ook hun eigen jubileumwedstrij-
den. Op 16 juni hadden we na de Jubileumwedstrijd een 
heerlijke feestavond, waar de opkomst, wellicht door 
de minder goede weer weersvoorspellingen, wat tegen 
viel. Ten slotte hield het bestuur op 23 juni nog een ge-
slaagde en goed bezochte receptie voor leden van het 
eerste uur en genodigden uit de golfwereld, uit de poli-
tiek, onze leveranciers en buren. Elders in deze uitgave 
leest en ziet u meer over ons 25-jarig jubileum.
Ook werden de strokeplay kampioenschappen 2012 ge-

speeld in de diverse categorieën. Alle kampioenen: ge-
feliciteerd. Voor de rest van het seizoen staan nog de 
nodige wedstrijden op het programma.
Onlangs werden wij er van in kennis gesteld dat wij na 
een uitgebreide inspectie en een zware toetsing aan de 
eisen voor het GEO-certifi caat voldoen. Binnenkort zal 
het certifi caat ons op een passend moment op feestelij-
ke wijze worden overhandigd. Het GEO-certifi caat laat 
zien dat de club een duurzaam- en milieubewust beleid 
voert. Dit heeft weer een positieve uitstraling op de 
golfsport in het algemeen en onze club in het bijzonder 
en het laat zien dat golfbanen die goed geleid worden 
een zeer positieve bijdrage leveren aan de natuur en 
het milieu. Zo’n certifi caat vereist veel voorbereiding 
en initiatieven. Onze dank gaat hierbij uit aan Elly Davis 
en Bob Knaap alsmede de greenkeepers en de baancom-
missie.
In de loop van juni hebben wij Martijn Miedema als sta-
giair verwelkomd. Hij volgt de PGA pro-opleiding. U zult 
hem aan de slag zien op veel plaatsen in en rond het 
clubhuis, de driving range en de baan, om zodoende te 
voldoen aan de zware eisen die aan een dergelijke stage 
worden gesteld. Elders in de Greenvliet vindt u een in-
terview met Martijn.
In aansluiting op de notitie op onze website wordt mo-
menteel gewerkt aan een enquête om bij u navraag te 
doen welke lange termijn zaken u belangrijk vindt voor 
onze club. Met de uitkomst zullen wij verder aan de slag 
gaan om het lange termijn plan verder uit te werken. 
He bestuur communiceert met de gemeente Rijswijk, als 
eigenaar van de grond, over de afwikkeling van de claim 
inzake de verzakking. Na goedkeuring van de gemeente 
lijkt het er op dat de claim defi nitief afgewikkeld kan 
worden en wij tot schade herstel kunnen overgaan. Ook 
over de ons toegezegde grond van Uzimet blijven we in 
gesprek met de gemeente.
Momenteel kunnen we ons verheugen in een groeiend 
aantal leden. De groei komt behalve door de kwaliteit 
van onze baan en het clubleven, door de door u tijdens 
de Buitengewone Algemene Ledenvergadering in maart 
goedgekeurde tijdelijke maatregelen inzake entreegeld 
en obligatielening van dit jaar.
Leest u voor meer (actueel) nieuws onze vernieuwde 
website, de Nieuwsbrief en natuurlijk de Greenvliet. 
Mochten zaken of gebeurtenissen aanleiding geven tot 
vragen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met één 
van de bestuursleden of de manager. Dat is altijd beter 
dan (onderling) naar het juiste antwoord te gissen.
Met het vooruitzicht van de golfweek en wellicht nog 
een periode van mooi weer wensen wij u nog een mooie 
voortzetting van het golfseizoen.  

Namens het bestuur, 
Fred Hoogerbrug
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De Golf Driedaagse 2012
De EER, om de Golfdriedaagse te organiseren lag dit jaar bij de Damescommissie. Een jaar-
lijks terugkerend evenement waaraan wordt deelgenomen vanuit zowel de Senioren, Heren 
en Dames. Een “Feest van Verbroedering” werd het vorig jaar door de Herencommissie  
genoemd, en omdat wij er geen beter woord voor vinden, nemen wij dat graag over. 

Een “Feest van Verbroedering”, zo hebben we de 
Golfdriedaagse ook dit jaar ervaren. Het  aantal 
inschrijvingen was hoog, men had er zin in, zo con-
cludeerden wij. Over de drie dagen mochten we 
241 deelnemers aan de wedstrijdtafel begroeten, 
resp. 84, 75 en 82 per dag.
Het weer was ons gunstig gezind, echt golfweer, 
de baan lag er prachtig bij, wat wil je als organise-
rende commissie nog meer!!! 
Na iedere wedstrijd was de prijsuitreiking. Om-
dat iedereen de scorekaarten snel inleverde bij de 
wedstrijdleiding, liet de uitslag niet lang op zich 
wachten. En op het terras met het zonnetje, een 
verkoelend windje en niet te vergeten het drankje 
was het wachten zeker geen straf.
Over de drie dagen werden alle winnaars “beloond” 
met bonnen en ballen en de winnaars van de Ne-
ary’s en de Longest Drives met een fles wijn. Alle 
prijswinnaars nog van harte gefeliciteerd.

Hieronder vermelden we de 
overall-winnaars:

1e prijs     Anita Franse 111 stbfpnt     
2e  prijs    Mariska van Heel 105 stbfpnt 
3e  prijs    Greta Biersteker 104 stbfpnt

De vierde t/m de tiende prijs : 
Imelda Looman/ Jan v.d. Ende 102 stbfpnt, 
Marianne van Os/Ria de Bruin/ Cor Looman/ 
Loes van Doorn 101 stbfpnt en Jos Niemans 
100 stbfpnt.

De Golf Driedaagse werd afgesloten met een 
lunchbuffet, dat ook dit jaar weer goed verzorgd 
werd door de Horeca.
Tot slot willen wij de Greenkeepers, de Caddymas-
ter, de Horeca, de Handicapcommissie, Wim Prins 
en Frits Jaspers bedanken voor hun hulp en inzet. 
Mede hierdoor kan deze Golf Driedaagse als een 
geslaagd evenement genoemd worden: Het Feest 
van Verbroedering.

Namens de Damescommissie,
Jos Niemans
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Verslag Damescommissie april, 
mei en juni 2012
Deze keer wat minder verslaglegging van alle gespeelde wedstrijden.
Wel twee gedachtes van de schrijfster van dit stukje die opgekomen zijn.
Het gaat over de Vriendinnendag en het Ladies Open.

Vriendinnendag
Het aantal vriendinnen van buiten was dit jaar aanzienlijk     
lager dan andere jaren.

Vragen die je hierbij kunt bedenken zijn:
• Waar zijn die vriendinnen?
• Neemt het hebben van een vriendin af, als het economisch 

minder gaat?
• Is het niet meer Hot of Cool om een vriendin te hebben?
• Generen wij ons voor onze vriendinnen van buiten de 

club?
• Is het te duur om een vriendin uit te nodigen?
• Hebben we geen belangstelling meer voor elkaar?

Door dit laatste aandachtspunt kom ik bij:

Het Ladies Open
Enthousiast hebben 10 dames meegewerkt als spotters en 
marshals aan deze internationale wedstrijd. Twee dagen stra-

lend weer met heel veel mugjes, zodat we lek geprikt wer-
den, maar door het prachtig spel van deelnemers vergaten 
we het bijna. 
De derde dag begon met veel regen en toen het droog werd, 
kwamen de mugjes ook weer terug.
Wat zou het fi jn geweest zijn om op deze dagen wat leden van 
de club te mogen hebben gezien.
We hebben er maar 7 geteld.

Vragen die je hierbij kunt bedenken zijn:
• Is er geen belangstelling voor Damesgolf?
• Gaan we niet meer naar internationale toernooien, als het 

economisch minder gaat?
• Waar waren de heren om ons (club Rijswijk) aan te moedi-

gen bij onze strijd tegen de mugjes?

Graag heb ik het er met u over, als we na een wedstrijd heer-
lijk op ons eigen terras een kopje koffi e of een glaasje wijn 
drinken.

10 April Matchplay
Aantal deelnemers: 11

17 April Bekerwedstrijd no. 1
Aantal deelnemers: 36
1. Alie van de Werf  40 punten
2. Cocky Hofstra  35 punten
3. Cocky Laverman  35 punten

24 April Oranjebalwedstrijd 
Aantal Deelnemers: 30
1. Jos Niemans  37 punten
2. Marianne Nieuwland 36 punten

Teamprijs:
Hennie Boerman, Lydia Boerse en 
Jos Woltjes
Retour met 2 oranje ballen 30 + 10 = 
40 punten

1 Mei Regenboogwedstrijd
Wegens slecht weer niet gespeeld.

8 Mei Bekerwedstrijd no. 2
Aantal deelnemrs: 48
1. Loes van Doorn   40 punten
2. Greta Biersteker  39 punten
3. Cock van de Valk  39 punten

Longest 0 – 24.9
Sandra Karagantcheff 
Longest 25 – 36
Cock van de Valk
Neary 0 – 24.9
Jennifer Leunissen
Neary 25 – 36
Liesbeth Hardon

15 Mei Vossenjacht no. 1
Aantal deelnemers: 48
1. Doke v. Haaster en 
 Marianne van Os +1
2. Ank Vogels en 
 Jose van de Horst +1
3. Mirjam Jaspers en 
 Hanny Benjert +1

29 Mei Lepeltjeswedstrijd no.1
Aantal deelnemers: 36
1. Helene de Vries-schultink
 netto 66
2. Ria de Bruin
 netto 68
3. Doke van Haaster
 netto 69

1 / 2 / 3 Juni Ladies Open te 
Broekpolder
Zie hiervoor het verslag

12 Juni Vossenjacht no. 2
Aantal deelnemers: 44
1. Miranda Rietveld en 
 Jeanine Klopper   +5
2. Ingrid Pijnakker en
 Cea Weekhout   +4
3. Anke Vogels en 
 José van der Horst   +4

19 Juni Drie stokkenwedstrijd
Aantal deelnemers: 29
1. Jos Niemans 41 punten
2. Inge Verlind 39 punten
3. Ria van Lamoen 37 punten

26 Juni   Lepeltjeswedstrijd no.2
Aantal deelnemers: 39
1. Ria van Lamoen netto 70
2. Cocky Hofstra netto 71
3. Diana Looms netto 71
Longest 0 – 24,9 Bep van Essen
Longest 25 – 36 Hetty Krap
Neary 0 – 24,9 Cocky Hofstra
Neary    25 – 36 Tineke Lips

Uitslagen april, mei en juni 2012
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Heren
commissie

Lustrumwedstrijd Heren Commissie 
13 juni 2012
Op woensdag 13 juni heeft de herencommissie, binnen de totale lustrumactiviteiten, voor de eigen doelgroep 
de lustrumwedstrijd georganiseerd. De wedstrijd stond oorspronkelijk geprogrammeerd op 6 juni. Omdat op 
deze dag een groot deel van de vaste kern van de herendag verhinderd was, is de wedstrijd verplaatst naar 
de 13e. Achteraf een zeer gelukkig besluit want viel de regen op de 6e met bakken uit de hemel, de 13e was 
het stralend weer.

De herencommissie doneerde het normale inschrijf-
geld voor de woensdag aan het bomenplan en bij 
de inschrijving werd daarnaast nog een vrijwillige 
bijdrage aan de deelnemende heren gevraagd. Dit 
leverde bijna € 400 op. Daarnaast werd aan elke 
deelnemer die tijdens de wedstrijd een struik of 
boom raakte een Euro per hit gevraagd. Dit leverde 
nog eens € 98 op. Dit bracht in totaal  € 500 op voor 
het bomenplan.

Hoewel niet als zodanig gepland kregen we van het 
management toestemming voor een shotgun (mits 
om 12 uur de 1e tee vrij zou zijn, wat achteraf 
geen enkel probleem gaf). Om half negen startten 
13 fl ights bestaande uit 4 heren met samen een 
nagenoeg gelijke totale handicap met een texas 
scramble. Een wedstrijdvorm die door vrijwel alle 
deelnemers als heel leuk en vooral gezellig werd 
ervaren.

Met een netto score van 45 slagen (bruto 68) was 
de 1e prijs voor het team Dick Spaargaren, Ed Tum-
buan, John Pieper en Rob Haaze. De 2e prijs met 
46 netto was voor het team Tom Marks, Jan Sam-
wel, Amato  Fazzi en Jan v.d. Ende. De 3e prijs was 
met 49 slagen netto  voor het team Wim Prins, Olof 

Bout, Aart Groenendijk en Richard Ersanilli. 
De longest drive werd geslagen door Dick Spaarga-
ren en de neary was voor John Pieper.

Een valk bekijkt het bos meestal vanuit de lucht; 
misschien is dat de reden dat het team bestaande 
uit (onder andere) twee heren met de achternaam 
Valk de meeste ballen tegen een struik of boom 
sloeg. Zij ontvingen de prijs voor die meeste hits. 
Na afl oop van de wedstrijd werd onder het genot 
van het door de commissie aangeboden hapje en 
drankje nog gezellig nagepraat.
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Juni 2012 stond in het teken van het 

vijfde lustrum van de Rijswijkse Golf-

club. In deze maand werd gevierd dat 

25 jaar geleden, 17 juni 1987, de Rijs-

wijkse golfclub werd opgericht in het 

wijkcentrum Stervoorde. 

De bedoeling was om een golfbaan aan te leg-

gen voor inwoners van Rijswijk en mensen die 

in de gemeente Rijswijk werkten. De Engelse 

baanarchitect Donald Steel werd aangetrok-

ken als ontwerper van de golfbaan en in 1988 

kreeg de firma De Ridder de opdracht om de 

baan aan te leggen. Voordat de baan klaar 

was, werd er geoefend op een driving range 

op sportpark Hardenburg. Op 23 september 

1989 werd de golfbaan aan de Vliet officieel 

geopend door ZKH Prins Bernhard. 

BOMENPLAN LUSTRUM

In de beginjaren waren er drie partijen ver-

antwoordelijk voor de exploitatie van de 

golfbaan: de gemeente Rijswijk, Stichting 

Openbaar Golf Rijswijk en de Rijswijkse golf-

club. Uiteindelijk leidde deze ingewikkelde 

constructie tot problemen en in 1993 hebben 

de leden de club gekocht van de gemeente. 

Inmiddels zijn we een flink aantal jaren ver-

der, beschikt de club over een prachtig nieuw 

clubhuis en ligt de baan er prachtig bij. Van 

RIJSWIJKSE GOLFCLUB 
1987 – 2012   vijfde lustrum

een platte polderbaan is de Rijswijkse uitge-

groeid tot een van de mooiste parkbanen in 

Nederland. De oefenfaciliteiten zijn goed en 

worden nog steeds beter en de recente golf-

school begint vorm te krijgen. 

Om de kwaliteit te waarborgen heeft het Lus-

trumcomité het bomenplan tot speerpunt 

van de lustrumactivieiten gemaakt. 25 jaar 

geleden is ervoor gekozen om de baan snel 

een volwaardig aanzien te geven en zijn er 

destijds veel snelgroeiende bomen geplant, 

zogenaamde wijkers. Deze begroeiing heeft 

echter een korte levenscyclus. Een aantal van 

de snelgroeiers is inmiddels aan het omvallen 

en hebben hun langste tijd gehad. Een groep 

specialisten heeft een bomenplan opgesteld 

om  de vegetatie in de baan  waar nodig te 

vervangen en aan te vullen. Alle leden hebben 

thuis een brief gekregen met een bomenlijst 

en het verzoek om een struik of (gedeelte van) 

een nieuw te planten boom te sponsoren. In de 

gang beneden in het clubhuis hangt een platte-

grond van de baan waarop aangegeven is waar 

zo’n 4000 nieuwe bomen en struiken geplant 

zullen worden. Op de thermometer naast de 

plattegrond is te zien hoeveel geld er inmid-

dels gesponsord is.  

Uw bijdrage (mocht u nog niet hebben overge-

maakt: rekeningnummer 15.40.37.486 tnv BV 

golfbaan Rijswijk onder vermelding bomenplan 

lustrum) is zeer welkom.  

>
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Jeugd
reisverslag

Joep en Bram Mokkink hebben meegedaan aan het Europese 

Kampioenschap van US Kids Golf dat van 5 – 7 juni 2012 werd 

gespeeld op een aantal banen rond Gullane. De week ervoor 

hebben we vakantie gevierd in Brora om aan het Schotse weer 

en golfen op Links courses te wennen. Europees Kampioen zijn 

ze niet geworden, maar het was wel een geweldige belevenis 

en heerlijke vakantie. 

EK US Kids Golf en vakantie  Schotland

Joep en Bram 

Joep (11 jaar/ hcp 17,4) en Bram (9 jaar/ hcp 33,2) 

zijn begin 2009 begonnen met golfen op de Pitch& 

Putt baan in Leidschendam. Dat vonden ze zo leuk 

dat ze op golfles wilden. De zondag was de enige 

dag die nog niet bezet was en dus zijn ze in Rijs-

wijk gaan lessen en lid geworden. Joep haalde bin-

nen een half jaar zijn GVB en Bram een jaar later. 

Bram heeft in augustus 2009 als jongste lid samen 

met oudste lid Charles Barteling de 1e paal voor 

het huidige clubhuis geslagen. Joep heeft inmid-

dels niet alleen diverse wedstrijden bij de jeugd 

gewonnen, maar ook bij de herenochtend en Baja-

maandbeker is hij al 1e geworden. Joep is inmid-

dels in handicap zijn ouders voorbij en bij Bram zal 

dat ook niet heel lang meer duren. 

Vakantie / Golf in Brora en omgeving

De week voor het EK was het voor Joep en Bram 

schoolvakantie en daarom zijn we al een week eer-

der naar Schotland gegaan. We zijn met de boot 

van IJmuiden naar Newcastle gevaren en vandaar 

“on the right side of the road” links verder gere-

den. De Schotse wegen zijn over het algemeen 

twee-baans, kronkelend en met hoogteverschillen. 

Hard rijden is er dus niet bij. Maar wel veel moois 

te zien. Brora ligt in het hoge noorden van Schot-

land, ca 7 uur rijden vanaf Newcastle. Een ruige 

kust, uitgestrekte, bijna kale hooglanden maar ook 

mooie stukken groen, lochs en firths. Prachtig. 

We hebben de week in Brora iedere dag gespeeld. 

De Royal Dornoch  (in top 5 banen buiten USA) met 

greenfee van £ 100 pp vonden we te duur. Zeker 

omdat er hele leuke en veel voordeligere alterna-

tieven zijn, waar we voor £ 50 – 90 met z’n vieren 

konden spelen. 

Wij  hebben gespeeld op:

Brora: 18 holes links course direct aan zee.  De 

schapen en koeien lopen op de baan en daarom 

staat er schrikdraad om de greens en is er een local 

rule dat animal-droppings als tijdelijk water be-

handeld mogen worden.   

Bonar Bridge – Ardgay Golfclub: 9 holes highland 

course. Hier betaal je dagtarief en kun je na 9 

holes in het clubhuis dat meer op een huiskamer 

lijkt heerlijk lunchen met zelfgemaakte soep en 

verse broodjes. En nog zoveel rondjes lopen als je 

wilt.
Wick: ook hier 18 holes en direct aan zee. Niemand 

te bekennen in clubhuis, dus zelf inschrijven in 

gastenboek en greenfee (£ 25 en £ 10 voor kids) 

in brievenbus stoppen. Wij vonden Wick de leukste 

baan en dat kwam niet alleen omdat ik op hole 5 

mijn 1e Eagle ooit maakte. Na afloop was clubhuis 

wel bemand en bleek een soort kroeg met pooltafel 

te zijn. 

Tarbatt Ness: 9 holes links course. Zelfde “con-

cept” als Bonar Bridge, 9 holes en tussendoor knus 

en kneuterig maar wel superlekker lunchen in de 

“huiskamer”.  Joep liep zijn 3e rondje van 9 holes, 

slechts 1 boven de baan. 

Brora en Bonar Bridge hebben we 2x gespeeld.  Die 

waren én erg leuk én het dichtst bij. 

Op alle banen zijn we heel hartelijk en gastvrij 

ontvangen. Niemand doet ingewikkeld. In het hoge 

noorden zie je veel kids in trainingspak golfen. 

Vaak ook tijdens de gymles van school. 

We willen zeker terug naar Brora en gaan dan ook 

zeker naar Durness (noordwest punt). Daar waren 

de Schotten zelf erg enthousiast over maar het ligt 

nogal in een uithoek.

Op zondag zijn we via Loch Ness (geen monster ge-

zien) naar Gullane gereden. 

EK US Kids Golf

Het EK van US Kids Golf is een Open Europees Kam-

pioenschap voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar. 

Het werd dit jaar voor de 5e keer gespeeld. Kinde-

ren spelen met leeftijdgenoten en de tees verschil-

len per leeftijd. De tees staan zo dat de kinderen 

de green in regulation zouden moeten kunnen ha-

len. Dus hoe ouder hoe verder naar achteren en 

voor meisjes dichterbij dan voor jongens. 

Er is gespeeld op 5 banen: Longniddry, Gullane no. 

3, Craigielaw, Gullane no. 2 en Luffness New. Deze 

links banen liggen in East Lothian, ten zuid oosten 

van Edinburgh. Vlakbij Muirfield waar volgend jaar 

het British Open gespeeld wordt. 

Aan het EK namen kinderen uit de hele wereld mee. 

Zuid-Afrika had het grootste team met 48 kids. De 

meeste kinderen kwamen uit de UK, maar die had-

den zich vooral zelf ingeschreven. Maar er waren 

ook kinderen uit USA, India, Australië, Venezuela, 

Tsjechië, Nigeria en nog veel meer landen. Er heb-

ben nog nooit zo veel landen aan een internatio-

naal sportevenement voor junioren meegedaan. 

Op www.uskidsgolf.com onder Tournaments is nog 

veel meer informatie over het EK, deelnemers, 

spelregels en resultaten te vinden. 

Team Holland

Om mee te mogen doen met Team Holland moest je 

tijdens US Kids Tour wedstrijden (Rijswijkse Jeugd 

Open is daar onderdeel van) in Nederland hebben 

laten zien dat je goed (afhankelijk van je leeftijd 

max 80 – 95 slagen over 18 holes) kunt golfen. Maar 

ook ouders hebben die inschrijving, reis en verblij-

ven willen betalen.  En natuurlijk ook nog vrij van 

school krijgen. Meedoen in een Nederland verte-

genwoordigend team schijnt onder categorie “van 

nationaal belang” te vallen en was daarom geen 

probleem. 

Team Holland bestond uit 30 jongens en meisjes 

van 7 tm 17 jaar. 

Alle kids hebben gespeeld in gesponsorde teamkle-

ding: 3 polo’s (wit, zwart en voor de laatste dag 

oranje), een trui en jas. Voorzien van logo Team Hol-

land en Topgolf Holland. Voor alle flightgenoten was 

er een speldje met Nederlandse en Europese vlag. 

Doordat er op 5 verschillende banen en in meer dan 

10 categorieën gespeeld werd hebben we tijdens 

het EK niet echt als team kunnen optrekken. Maar 

waar mogelijk hebben we elkaar aangemoedigd. 

We hebben bij de start op zondag en na afloop met 

het hele team met aanhang gegeten en als afslui-

ting op de vrijdag na het EK op Longniddry gegolfd. 

(Na 4 dagen caddie van Joep te zijn geweest einde-

lijk zelf weer golfen).

Joep en Bram op EK

Maandag konden de spelers een “official prac-

tice round” spelen. Ouders mochten alleen mee 

als caddie, maar niet zelf spelen. Bram en Joep 

speelden op verschillende banen en tijden. Joep op 

Craigielaw en Bram op Gullane no. 3. Wij mochten 

mee als caddie. Hans met Bram en ik met Joep. 

Compleet met caddieschortje en Mokkink achterop 

de rug. 

Bram bleek voor zijn oefenronde ingedeeld te zijn 

met golfkampvriendje Jens uit Goirle. Dus dat was 

“keigezellig”.  Joep was met 3 jongens ingedeeld 

uit andere landen, maar die kwamen net als 3 jon-

gens van de volgende flight niet opdagen. Dus wer-

den we gekoppeld aan Sam uit Dorsett, UK. Sam 

had vorig jaar ook meegedaan en was dus al heel 

ervaren. Sam had zijn vader als caddie en moeder 

voor de gezelligheid mee. We hebben de oefen-

ronde goed gebruikt en veel aantekeningen in het 

caddieboekje gemaakt. Moeilijke baan, veel hoog 

gras en potbunkers. 

Maandagavond werd het EK officieel geopend op 

Gosford House, een grote mansion tussen Longnid-

dry en Gullane. Na het officiële deel was het tijd 
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De Senioren Vrienden en 
Vriendinnendag
Op 31 mei jl. hielden de senioren hun jaarlijkse Vrienden en Vriendinnendag. De 
weersvoorspellingen brachten niet veel goeds voor die dag, maar de weergoden 
waren ons goed gezind en wij hebben het de hele dag droog gehouden. 

De afgelopen jaren zagen wij een terugloop in het 
aantal gasten voor deze wedstrijd, maar dit jaar 
was de opkomst buiten verwachting. Er waren 86 
deelnemers waarvan 29 gasten, die allen werden 
ontvangen met koffie en cake. De spelvorm voor 
deze wedstrijd (een Chapman Greensome) blijkt 
iedere keer weer een goede formule te zijn. Na af-
loop was er een High Tea waarbij weinig thee werd 
gedronken. 

De prijswinnaars van deze wedstrijd 
waren: 
Neary Dames: Marleen Hogezand
Neary Heren: Jan Heins
Longest Drive Dames:  Imelda Looman
Longest Drive Heren: Cor Looman

Winnaars van de wedstrijd een lid met 
een vriend uit de vereniging.
1e Frans van Eek met 
  J. van den Berg  45 pnt.      
2e Sandra Karagantcheff 
  met Jan Heins   44 pnt.
3e Cor en Wil Onstwedder  43 pnt.

In de categorie waar het om ging een 
lid met een gastspeler werden de prij-
zen gewonnen door;
1e Karin Croonen met 
  Joop Hamer   46 pnt.
2e Pim van der Maas met 
  Wilma Veloo   41 pnt.
3e Hetty Krap met 
  Tetske Keyser   41 pnt.

Voor de winnaars waren er dinerbonnen 
beschikbaar gesteld  door restaurant Poentjak uit 
Den-Haag.

Al met al was de Vrienden en Vriendinnendag weer 
een geslaagd evenement.

Frits Jaspers

Senioren
commissie
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Rijswijk Blauw past bij jou!

Natuurlijk wil je als commissie iets extra’s doen tij-
dens de lustrummaand en wij hadden bedacht om 
met elkaar de catering te verzorgen, verdeeld over 
3 kraampjes in de baan, bemand door de commis-
sieleden, die in speciaal ontworpen blauwe lustrum 
polo’s rond liepen.

Zelfgemaakte hapjes en gekoelde drankjes wer-
den door de commissieleden aangeboden aan de 
deelnemers. Daarbij werd er aan degenen, die in 
één keer op de green van hole 12 belandden of een 
“Sandy” scoorden, een medaille uitgereikt.
Bij iedere hole moesten de senioren een vraag be-

antwoorden, die betrekking heeft op onze vereni-
ging. De leden van het eerste uur waren daarbij in 
het voordeel.

Ook door het goede weer werd het één groot feest 
en iedereen had het prima naar zijn/haar zin. Na 
afl oop van de wedstrijd werden de prijzen uitge-
reikt en werd er nog lang  nagepraat. Alle prijs-
winnaars kregen een Rijswijk-blauw- lustrum hand-
doekje.

Namens de Seniorencommissie, 
llonka van Riet

De lustrumwedstrijd van de senioren

Na de dames,- en de heren lustrumwedstrijd, waren de Senio-
ren 14 juni aan de beurt om hun eigen invulling te geven aan 
de wedstrijd voor die dag.

Senioren
commissie

deelnemers. Daarbij werd er aan degenen, die in 
één keer op de green van hole 12 belandden of een 
“Sandy” scoorden, een medaille uitgereikt.
Bij iedere hole moesten de senioren een vraag be-
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Rijswijk Blauw past bij jou!

De volgende sponsors willen 
we bedanken:
1) Intermepha: Marius van der Berg en 
 Ingeborg Verwer voor de wijn.
2) Frits en Joke van Duijn voor de 
 toegangskaarten voor het Senior Open.

De uitslagen zijn als volgt:
Longest drive heren: Ron Renooij
Longest drive dames: Bep van Essen
Neary heren: Peter Remmerswaal
Neary dames: Marianne Nieuwland

De uitslagen van de Texas-Scramble 
wedstrijd zijn als volgt:
1) Jan Paul Bierling/Jan Rietveld/ 
 Cocky v/d Valk  :netto:50
2) Wim Kortekaas/ Pim v/d Maas 
 Joke Meewisse  :netto:54

De winnaars van de quiz kregen toe-
gangskaarten voor het Senior Open.
De uitslag was:
1) Arthur Bartels/ Martin van Dorp/ 
 Jos Woltjes met 16 goede antwoorden.
2) Marinus Dimmendaal/ Janneke Hes/ 
 Ellen Mojet
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Juni 2012 stond in het teken van het 
vijfde lustrum van de Rijswijkse Golf-
club. In deze maand werd gevierd dat 
25 jaar geleden, 17 juni 1987, de Rijs-
wijkse golfclub werd opgericht in het 
wijkcentrum Stervoorde. 

De bedoeling was om een golfbaan aan te leg-
gen voor inwoners van Rijswijk en mensen die 
in de gemeente Rijswijk werkten. De Engelse 
baanarchitect Donald Steel werd aangetrok-
ken als ontwerper van de golfbaan en in 1988 
kreeg de firma De Ridder de opdracht om de 
baan aan te leggen. Voordat de baan klaar 

was, werd er geoefend op een driving range 
op sportpark Hardenburg. Op 23 september 
1989 werd de golfbaan aan de Vliet officieel 
geopend door ZKH Prins Bernhard. 

BOMENPLAN LUSTRUM
In de beginjaren waren er drie partijen ver-
antwoordelijk voor de exploitatie van de 
golfbaan: de gemeente Rijswijk, Stichting 
Openbaar Golf Rijswijk en de Rijswijkse golf-
club. Uiteindelijk leidde deze ingewikkelde 
constructie tot problemen en in 1993 hebben 
de leden de club gekocht van de gemeente. 
Inmiddels zijn we een flink aantal jaren ver-
der, beschikt de club over een prachtig nieuw 
clubhuis en ligt de baan er prachtig bij. Van 

RIJSWIJKSE GOLFCLUB 
1987 – 2012   vijfde lustrum
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1987 – 2012   vijfde lustrum
een platte polderbaan is de Rijswijkse uitge-
groeid tot een van de mooiste parkbanen in 
Nederland. De oefenfaciliteiten zijn goed en 
worden nog steeds beter en de recente golf-
school begint vorm te krijgen. 

Om de kwaliteit te waarborgen heeft het Lus-
trumcomité het bomenplan tot speerpunt 
van de lustrumactivieiten gemaakt. 25 jaar 
geleden is ervoor gekozen om de baan snel 
een volwaardig aanzien te geven en zijn er 
destijds veel snelgroeiende bomen geplant, 
zogenaamde wijkers. Deze begroeiing heeft 
echter een korte levenscyclus. Een aantal van 
de snelgroeiers is inmiddels aan het omvallen 
en hebben hun langste tijd gehad. Een groep 

specialisten heeft een bomenplan opgesteld 
om  de vegetatie in de baan  waar nodig te 
vervangen en aan te vullen. Alle leden hebben 
thuis een brief gekregen met een bomenlijst 
en het verzoek om een struik of (gedeelte van) 
een nieuw te planten boom te sponsoren. In de 
gang beneden in het clubhuis hangt een platte-
grond van de baan waarop aangegeven is waar 
zo’n 4000 nieuwe bomen en struiken geplant 
zullen worden. Op de thermometer naast de 
plattegrond is te zien hoeveel geld er inmid-
dels gesponsord is.  
Uw bijdrage (mocht u nog niet hebben overge-
maakt: rekeningnummer 15.40.37.486 tnv BV 
golfbaan Rijswijk onder vermelding bomenplan 
lustrum) is zeer welkom.  >
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RIJSWIJKSE GOLFCLUB 
1987 – 2012   vijfde lustrum

> LUSTRUM PROGRAMMA
Het Lustrumcomité, bestaande uit Fred Hoogerbrug 
en Ellen Mojet namens het bestuur, Ruud Schiffer 
(voorzitter Automatiseringscommissie), Jaap Ver-
meer (voorzitter Wedstrijdcommissie) en Hanneke 
Arnoldus (voorzitter Evenementencommissie) en 
Bob Knaap namens de BV hebben een Lustrumka-
lender opgesteld met lustrumactiviteiten voor alle 
leden. 
De Dames-, Heren-  en Seniorencommissies  en 
Business Club mochten een eigen invulling  geven 
aan de lustrumwedstrijd op hun respectievelijke 

speeldagen door de week. In de weekenden wer-
den er drie grote wedstrijden georganiseerd door 
het  Lustrumcomité: de Lustrumopeningswedstrijd 
over 25 holes, de lustrumwedstrijd in samenwer-
king met Nederlandse Vereniging Gehandicapte 
Golfers (NGG) en de Prins Bernhard Bokaal met ’s 
avonds het lustrumfeest. De lustrummaand werd 
afgesloten met een receptie van het bestuur voor 
de leden van het eerste uur, wethouders en burge-
meester van Rijswijk en besturen van omringende 
golfclubs.
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OPENINGSWEDSTRIJD zaterdag 2 juni 
2012: 25 HOLES WEDSTRIJD 

De aftrap van de golfmaand 2012: 
een speciale 25 holes wedstrijd. 
Op verzoek van het Lustrumcomité had Wim Prins 
een mooi parcours met een par 92 uitgezet op de 
18 holes waarbij ook gebruik werd gemaakt van de 
driving range en van de beide chipping greens. Door 
lange holes in twee holes te verdelen: een hole van-
af de bult achter hole 7 en met twee holes diagonaal 
over de driving range en de twee chipping greens 
kwam het totaal aantal te spelen holes op 25. 
Het was een mooi gezicht om mensen met golftrol-
leys dwars over een leeg gemaaide driving range te 
zien lopen richting achternet en ook de superkleine 
hole bij de ingang van het clubhuis was een moei-
lijk hole om par te maken; vele ballen eindigden 

in de fi etsenstalling of via een buggy in het water 
achter het clubhuis. 
Karel Klopper scoorde de enige eagle van de dag 
op hole 10. Binnen 5 uur waren alle deelnemers 
binnen en konden ze op het terras in de zon nage-
nieten van  deze bijzondere eenmalige wedstrijd 
over 25 holes. 
Na een speech van de voorzitter werden de prijs-
winnaars gehuldigd. 
1e prijs werd gewonnen door Wouter de Graaff, 2e: 
Wil Onstwedder, en 3e: Jaap Vermeer. Het inschrijf-
geld van de wedstrijd is gestort in het lustrum bo-
menfonds. De prijswinnaars ontvingen Bromelia’s, 
gesponsord door Bert van Schie, en een speciale 
lustrummok.
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ZONDAG 10 JUNI 2012: FUNDRAISING 
WEDSTRIJD PRO-AM GEHANDICAPTE 
GOLFERS & RGC

Hanneke Janssen, lid van onze vereniging en ook lid 
van de NGG, vertelde dat vele NGG leden ook in-
ternationale wedstrijden spelen waarbij zij tot de 
Europese top behoren. 

Op zondag 10 juni werd er een fundraising-wed-
strijd voor gehandicapte golfers gespeeld met in 
elke fl ight drie RGC spelers en één fysiek gehandi-
capte golfer, waarvan sommigen in een rolstoel. De 
opbrengst was ten behoeve van voorzieningen voor 
gehandicapte golfers. Voor aanvang van de wed-
strijd kon men tegen extra inleg voor het goede 
doel 2 mulligans en extra longest drives inkopen. 
De wedstrijd werd georganiseerd in samenwerking 
met de NGG, de Nederlandse Golfvereniging voor 
Gehandicapten.(www.gehandicaptengolf.nl). 
De wedstrijd werd gespeeld in een Pro-Am formule 
waarbij drie RGC-leden samen met een speler van 
de NGG een team vormde. Onder perfecte weers-
omstandigheden werd een mooie strijd geleverd. 
De NGG leden met handicaps tussen 7,8 en 24, heb-
ben laten zien dat ondanks een fysieke handicap 
(been- of arm-amputatie, dwarslaesie, MS etc.) het 
golfspel nog steeds heel goed, leuk en competitief 
kan zijn. Voorafgaand aan de wedstrijd werd op 
de driving range een demonstratie gegeven door 
Jesper van Dijk, speler van Heren 1, en een speler 
van de NGG. Jesper mocht gebruik maken van een 
speciale rolstoel voor een golfer met een dwars-
laesie. Deze rolstoel maakt het mogelijk dat een 
speler met deze handicap toch staand kan slaan. 
Met deze rolstoel kan ook op de greens gereden 
worden.
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Met bewondering keken de RGC-leden naar de 
behendigheid waarmee de NGG-ers, al dan niet 
gemotoriseerd, zich door de baan bewogen. Alle 
deelnemers waren het er over eens dat deze wed-
strijd zeker voor herhaling vatbaar is. Het totale bij 
elkaar gespeelde bedrag van 2.500 Euro werd door 
Fred Hoogerbrug, voorzitter van RGC, in de vorm 
van een cheque aangeboden aan Tineke Loogman, 
de voorzitter van de NGG.

De prijswinnaars:1e Hans Jan van Dongen-Kjeld 
Punt- Lutien Vermeer- Jaap Vermeer 78 pnt, 2e 
Martijn Wijsman- Roy, Jacques en Jeanette van den 
Berg 76 pnt, en 3e Pim Nijssen-Elly Janmaat- Frits 
en Mirjam Jaspers met 76 pnt.
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> PRINS BERNHARD BOKAAL 
Zaterdag 17 juni 2012
De laatste wedstrijd van de lustrummaand was de 
Prins Bernhard Bokaal.
Op 23 september 1989, twee jaar na de oprichting, 
werd de baan offi cieel geopend door ZKH Prins 
Bernhard die de eerste bal op de Rijswijkse golf-
baan sloeg. Op 17 juni 2012 sloeg onze erevoor-
zitter, John de Vries, met dezelfde club waarmee 
Prins Bernhard destijds afsloeg, een bal als aftrap 
van de wedstrijd om de Prins Bernhard Bokaal.

Gezien het grote aantal deelnemers was gekozen 
voor een greensome als spelvorm. Ook bij deze 
wedstrijd is het inschrijfgeld van de wedstrijd ge-
stort in het lustrum bomenfonds en kregen de prijs-
winnaars Bromelia’s en de lustrummok.

1e prijs: Jan Mulder & Hans de Bruin (39 pnt, 
lagere hcp), 2e prijs: Boudewijn & Ria van La-
moen (39 pnt) 3e prijs: Jules & Karin Croonen 
(38 pnt), en 4e prijs: Karel Klopper & Mariska 
van Heel (38 pnt)
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LUSTRUMFEEST ZATERDAGAVOND 
16 /17 juni 2012
Tussen de wedstrijd en het feest was er gelegen-
heid om aan het door de horeca verzorgde ta-
pas buffet deel te nemen. De lustrumfeestavond 
werd geopend door Fred Hoogerbrug en John de 
Vries, die allebei een korte toespraak hielden 
waarbij John enkele anekdotes met betrekking 
tot de oprichting 25 jaar geleden vertelde. De 
Evenementencommissie had ervoor gezorgd dat 
er op het terras een mooie tent was opgebouwd 
waar de band Knappe Mannen en Diva’s voor een 
spetterend muzikaal feest zorgden. Tot in de 
late uurtjes werd er gedanst en gefeest waar-
bij om 24.00 uur gevierd werd dat het precies 
25 jaar geleden was dat de Rijswijkse Golfclub 
werd opgericht.
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Jaap Vermeer, Han-
neke Arnoldus en 

Ruud Schiffer (leden 
van het Lustrumco-

mité)

Aanwezige ereleden en leden van verdienste RGC



LUSTRUMRECEPTIE 
ZATERDAG 
23 juni 2012 
Het bestuur ontving op zaterdagmid-
dag ter afsluiting van de lustrum-
maand een aantal genodigden op de 
lustrumreceptie waarbij onder meer 
vertegenwoordigers van burgemees-
ter en wethouders van Rijswijk, 
leden van het eerste uur, ereleden 
en leden van verdienste, buren zo-
als Uzimet en de buurvrouw van de 
boerderij met haar drie zonen, en 
besturen van omringende golfclubs 
het bestuur feliciteerden met het 25 
jarig bestaan.

Namens het Lustrumcomité, 
Hanneke Arnoldus

>

>
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Bob Knaap, manager en lid van het lustrumcomité
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Ajoen Ajoen  2012
22 jaar geleden besloten Margie en Pieter Overwater 
en George van Kasteren een jaarlijkse wedstrijd te 
organiseren waarbij de Indische gastvrijheid en ge-
zelligheid de belangrijkste elementen waren. De eer-
ste wedstrijd in 1990 was een strijd tussen de Indo’s 
en de Totoks, oftewel mensen die in de tropen zijn 
geboren en/of zijn opgegroeid en zij die daar nooit 
zijn geweest. Sindsdien is het onderscheid Indo/Totok 
weg gevallen maar een aantal traditionele elementen 
wordt wel degelijk gekoesterd zoals Indische spek-
koek, rijsttafel-dansant en orchideeën.

Koninginnedagwedstrijd 2012 
zonnig oranje gekleurd!
Ook dit jaar heeft de Evenementencommissie speciale 
prijzen ter beschikking gesteld voor de meest originele 
en best geklede deelnemers aan de Koninginnedagwed-
strijd.
Drie mannen sprongen er echt uit, Juud Holla, Dick Smit 
en onze enige Koreaanse deelnemer, K.C. Byun waren 
gekleed in feestelijk oranje satijnen jasjes met dito 
hoeden! Marleen van Hoogezand en Rinus Dimmendaal 
droegen niet alleen een mooie oranje uitdossing maar 
hadden ook hun handicart versierd. Als prijs ontvingen 
deze prijswinnaars rieten manden gevuld met allerlei 
oranje producten, van oranje paprika, oranje drankje 
tot oranje kookboekjes. 

De Evenementencommissie

Evenementen
commissie

Evenementen
commissie



Ajoen Ajoen  2012
De deelnemers aan Ajoen Ajoen troffen het ook dit 
jaar. Een prachtige dag, zonnig met zomerse tem-
peraturen, ontvangen worden met koffi e, een gra-
tis (altijd goed voor zuinige Nederlanders) golfbal-
letje voor alle deelnemers; dat is een prettig begin 
van deze jaarlijks terugkerende wedstrijd met een 
Indisch tintje. 84 deelnemers deden mee aan de 18 
holes wedstrijd en 9 deelnemers speelden 9 holes, 
spelvorm was Chapman greensome. Na afl oop van 
de wedstrijd was er tijd eventueel niet-spelende 
partners op te halen, en kon het feest beginnen.
Het toeval wil dat RGC-lid Caroline de  Zwaan, de 
vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Jakarta, 
met verlof in Nederland, samen met Arthur Bartels 
de wedstrijd gewonnen heeft. Caroline spreekt 
Maleis en hield haar prijswinnaars-toespraak in de 
taal van de Indo’s, gelukkig vertaalde ze het daarna 
in het Nederlands voor de aanwezige Totoks. 
De Evenementencommissie bood ter verhoging van 
de feestvreugde alle aanwezigen bij aanvang van 
de avond een glas prosecco aan. Zangeres Dewi ten 
Cate zong, begeleid door toetsenist Cor, de ster-
ren van de hemel en kreeg al snel een groot aantal 
aanwezigen op de dansvloer. 
Peter ten Cate had een voortreffelijke rijsttafel be-
reid, net als in voorgaande jaren. Peter is de eigenaar  
van het befaamde Indonesische restaurant Indrapura 
aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Dankzij onze 
sponsor George van Kasteren zijn alle gasten extra 
in de watten gelegd: het golfballetje bij aanvang, 
warme loempia’s in de baan, en ook de sambal, kroe-
poek en emping zijn door George gesponsord. Boven-
dien heeft hij de prijzen voor de loterij aangeboden. 
Zo waren er manden met Indische produkten zoals 

ketjap en woksauzen van het merk Koningsvogel (een 
van de labels van George) en mooie elektrische ap-
paraten zoals blenders te winnen. 
De Cultural Mashoni dansgroep bestaande uit vier 
Molukse danseressen, begeleid door drie gitaristen 
en twee zangeressen verzorgden twee keer een bij-
zonder entertainment optreden met traditionele 
Molukse dansen en muziek.
Het klapstuk van de avond was natuurlijk de or-
chideeëntuin, gesponsord door Leo Arkesteijn. Voor 
iedereen was er een prachtige orchideeënplant om 
mee naar huis te nemen en zo nog eens thuis na te 
genieten van deze gezellige avond. Helaas was Leo 
zelf verhinderd, maar hij heeft beloofd volgend 
jaar weer mee te doen.
U komt dan toch ook?

Het Ajoen Ajoen Comité, 
Ed Klingens & Hanneke Arnoldus

Uitslag Ajoen Ajoen 2012:

18 holes 
Caroline de Zwaan & Arthur Bartels 41
Ria van Essen & Bert van Schie 39
Katharina van Rijn & Johnny Rameswar 37
Mirli Smit & Henk Fortuin 36
 
9 holes 
Joke & Ies van Geest 14
Janine Verbeek & Rob Maier 8

ketjap en woksauzen van het merk Koningsvogel (een 
van de labels van George) en mooie elektrische ap-
paraten zoals blenders te winnen. 
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FAIRWAY GOLFTRAVEL  verzorgt al meer dan 
12 jaar individuele golfreizen, groepsreizen en 
incentives naar vele golfbestemmingen binnen en 
buiten Europa. 

Voor alle reizen geldt dat de kwaliteit voorop staat. 
De uitgebreide ervaring en kennis van alle facet-
ten van de reis staan garant voor een optimale 
golfvakantie. Door de persoonlijke service en het 
gehanteerde ´vrijheid blijheid´ principe kunnen 
wij de perfecte golfvakantie ´op maat´ voor u 
samenstellen. 

Naast de zeer scherpe tarieven in de brochure 
worden	op	onze	website	–	www.fairwaygolftravel.
nl - met regelmaat fantastische aanbiedingen 
gepresenteerd. 
U kunt zich ook abonneren op onze gratis E-News 
service zodat u direct op de hoogte bent van de 
laatste ‘specials’. Naast de hotels in de brochure 
kunt u op de website nog diverse andere accom-
modaties en bestemmingen vinden, zoals bijvoor-

beeld golfhotels in Cyprus, Kreta en Hongarije. 

Zoekt u een korte golfvakantie dichtbij huis, een 
uitgebreide reis naar een exotische golfbestem-
ming of een golfclinic afgestemd op uw niveau, wij 
kunnen u met deskundig advies de beste golfreis 
aanbieden. 

U kunt de arrangementen reserveren inclusief of 
exclusief	vluchten	en	er	kan	op	een	zeer	flexibele	
wijze een golfvakantie op maat voor u worden 
samengesteld.

Fairway Golftravel is een betrouwbaar adres voor 
uw golfvakantie door het lidmaatschap bij de 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het 
Calamiteitenfonds zodat u met maximale zeker-
heid 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.

Advertorial

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

BIJ RESERVERING VAN EEN ARRANGE-
MENT VAN MINIMAAL 7 NACHTEN VOOR 
2 OF MEER  PERSONEN MET VERBLIJF 
IN DE PERIODE 01/09 /2012 – 28/02/2013 
ONTVANGT U ALS LID VAN DE RIJSWIJKSE 
GOLFCLUB EEN KORTING VAN 1 x € 25 

(kortingscode: FWRGC ; voor nieuwe 
boekingen gemaakt vanaf 05/08/2012)

U bent ook van harte welkom om na telefonische 
afspraak uw reisplannen met ons te komen 
bespreken op ons kantoor in Castricum.

Op pagina 2 vindt u enkele aantrekkelijke aanbie-
dingen, zoals een arrangement naar Hotel du Golf 
d’Arras in Noord Frankrijk voor 3 overnachtingen 
met	3	greenfees	voor	slechts	€	179	p.p.
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Van de
leden

Alles smaakte even lekker!
Donderdag 21 juni was de lustrumwedstrijd voor de Senioren en wat was dat leuk! Ik 
doe er sowieso graag aan mee. De seniorencommissie heeft al zoveel leuke wedstrij-
den georganiseerd de afgelopen tijd. En ook nu hadden ze er weer gigantisch veel werk 
van gemaakt.
Ze waren vroeg uit de veren, want er was van al-
les gebakken en voorbereid en alles moest ook nog 
in de baan uitgezet worden, voordat de wedstrijd 
begon. Her en der stonden tafeltjes en stoeltjes, 
opgevrolijkt met kleurige parasols en slingers.
Lekkere drankjes en hapjes waren er voor iedereen, 
zoveel als je wilde en alles smaakte even lekker!
Weliswaar veel te vroeg aan de wijn, werd het spel 
er niet minder van, hooguit wat losser. 
De spelvorm was scramble 3-bal strokeplay, met op 
iedere hole een vraag over de 25-jarige vereniging. 
Onze flight had de rollen goed verdeeld. Één zorg-
de voor het noteren van de uitslagen, één voor de 
vragen en eentje legde elke afslag in het midden 
van de fairway!

De vragen waren best wel moeilijk, zeker als je nog 
niet zo lang lid bent, maar ach, het ging niet om 
het winnen, tenslotte hebben we allemaal al ‘een 
auto of een koelkast’, het gaat om de lol! 
Over de damesochtend kan ik niets zeggen, dan 
werk ik, en over de herenochtend al helemaal niet, 
ik ben nu eenmaal van een ander soort, wel hoor ik 
ook daar alleen maar leuke berichten over. 
Aan een aantal zaterdagwedstrijden heb ik inmid-
dels ook al met veel plezier meegedaan en daarom 
bij deze, seniorencommissie en alle anderen, heel 
erg bedankt voor alle moeite en plezier.

Trudy van der Burg
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Jeugd
reisverslag

Joep en Bram Mokkink hebben meegedaan aan het Europese 
Kampioenschap van US Kids Golf dat van 5 – 7 juni 2012 werd 
gespeeld op een aantal banen rond Gullane. De week ervoor 
hebben we vakantie gevierd in Brora om aan het Schotse weer 
en golfen op Links courses te wennen. Europees Kampioen zijn 
ze niet geworden, maar het was wel een geweldige belevenis 
en heerlijke vakantie. 

EK US Kids Golf en vakantie  Schotland

Joep en Bram 
Joep (11 jaar/ hcp 17,4) en Bram (9 jaar/ hcp 33,2) 
zijn begin 2009 begonnen met golfen op de Pitch& 
Putt baan in Leidschendam. Dat vonden ze zo leuk 
dat ze op golfl es wilden. De zondag was de enige 
dag die nog niet bezet was en dus zijn ze in Rijs-
wijk gaan lessen en lid geworden. Joep haalde bin-
nen een half jaar zijn GVB en Bram een jaar later. 
Bram heeft in augustus 2009 als jongste lid samen 
met oudste lid Charles Barteling de 1e paal voor 
het huidige clubhuis geslagen. Joep heeft inmid-
dels niet alleen diverse wedstrijden bij de jeugd 
gewonnen, maar ook bij de herenochtend en Baja-
maandbeker is hij al 1e geworden. Joep is inmid-
dels in handicap zijn ouders voorbij en bij Bram zal 
dat ook niet heel lang meer duren. 

Vakantie / Golf in Brora en omgeving
De week voor het EK was het voor Joep en Bram 
schoolvakantie en daarom zijn we al een week eer-
der naar Schotland gegaan. We zijn met de boot 
van IJmuiden naar Newcastle gevaren en vandaar 
“on the right side of the road” links verder gere-
den. De Schotse wegen zijn over het algemeen 
twee-baans, kronkelend en met hoogteverschillen. 
Hard rijden is er dus niet bij. Maar wel veel moois 
te zien. Brora ligt in het hoge noorden van Schot-
land, ca 7 uur rijden vanaf Newcastle. Een ruige 

kust, uitgestrekte, bijna kale hooglanden maar ook 
mooie stukken groen, lochs en fi rths. Prachtig. 
We hebben de week in Brora iedere dag gespeeld. 
De Royal Dornoch  (in top 5 banen buiten USA) met 
greenfee van £ 100 pp vonden we te duur. Zeker 
omdat er hele leuke en veel voordeligere alterna-
tieven zijn, waar we voor £ 50 – 90 met z’n vieren 
konden spelen. 

Wij  hebben gespeeld op:
Brora: 18 holes links course direct aan zee.  De 
schapen en koeien lopen op de baan en daarom 
staat er schrikdraad om de greens en is er een local 
rule dat animal-droppings als tijdelijk water be-
handeld mogen worden.   
Bonar Bridge – Ardgay Golfclub: 9 holes highland 
course. Hier betaal je dagtarief en kun je na 9 
holes in het clubhuis dat meer op een huiskamer 
lijkt heerlijk lunchen met zelfgemaakte soep en 
verse broodjes. En nog zoveel rondjes lopen als je 
wilt.
Wick: ook hier 18 holes en direct aan zee. Niemand 
te bekennen in clubhuis, dus zelf inschrijven in 
gastenboek en greenfee (£ 25 en £ 10 voor kids) 
in brievenbus stoppen. Wij vonden Wick de leukste 
baan en dat kwam niet alleen omdat ik op hole 5 
mijn 1e Eagle ooit maakte. Na afl oop was clubhuis 
wel bemand en bleek een soort kroeg met pooltafel 
te zijn. 
Tarbatt Ness: 9 holes links course. Zelfde “con-
cept” als Bonar Bridge, 9 holes en tussendoor knus 
en kneuterig maar wel superlekker lunchen in de 
“huiskamer”.  Joep liep zijn 3e rondje van 9 holes, 
slechts 1 boven de baan. 
Brora en Bonar Bridge hebben we 2x gespeeld.  Die 
waren én erg leuk én het dichtst bij. 
Op alle banen zijn we heel hartelijk en gastvrij 
ontvangen. Niemand doet ingewikkeld. In het hoge 
noorden zie je veel kids in trainingspak golfen. 
Vaak ook tijdens de gymles van school. 
We willen zeker terug naar Brora en gaan dan ook 
zeker naar Durness (noordwest punt). Daar waren 
de Schotten zelf erg enthousiast over maar het ligt 
nogal in een uithoek.
Op zondag zijn we via Loch Ness (geen monster ge-
zien) naar Gullane gereden. 

EK US Kids Golf
Het EK van US Kids Golf is een Open Europees Kam-
pioenschap voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar. 
Het werd dit jaar voor de 5e keer gespeeld. Kinde-
ren spelen met leeftijdgenoten en de tees verschil-
len per leeftijd. De tees staan zo dat de kinderen 
de green in regulation zouden moeten kunnen ha-
len. Dus hoe ouder hoe verder naar achteren en 
voor meisjes dichterbij dan voor jongens. 
Er is gespeeld op 5 banen: Longniddry, Gullane no. 
3, Craigielaw, Gullane no. 2 en Luffness New. Deze 
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EK US Kids Golf en vakantie  Schotland

links banen liggen in East Lothian, ten zuid oosten 
van Edinburgh. Vlakbij Muirfi eld waar volgend jaar 
het British Open gespeeld wordt. 
Aan het EK namen kinderen uit de hele wereld mee. 
Zuid-Afrika had het grootste team met 48 kids. De 
meeste kinderen kwamen uit de UK, maar die had-
den zich vooral zelf ingeschreven. Maar er waren 
ook kinderen uit USA, India, Australië, Venezuela, 
Tsjechië, Nigeria en nog veel meer landen. Er heb-
ben nog nooit zo veel landen aan een internatio-
naal sportevenement voor junioren meegedaan. 
Op www.uskidsgolf.com onder Tournaments is nog 
veel meer informatie over het EK, deelnemers, 
spelregels en resultaten te vinden. 

Team Holland
Om mee te mogen doen met Team Holland moest je 
tijdens US Kids Tour wedstrijden (Rijswijkse Jeugd 
Open is daar onderdeel van) in Nederland hebben 
laten zien dat je goed (afhankelijk van je leeftijd 
max 80 – 95 slagen over 18 holes) kunt golfen. Maar 
ook ouders hebben die inschrijving, reis en verblij-
ven willen betalen.  En natuurlijk ook nog vrij van 
school krijgen. Meedoen in een Nederland verte-
genwoordigend team schijnt onder categorie “van 
nationaal belang” te vallen en was daarom geen 
probleem. 
Team Holland bestond uit 30 jongens en meisjes 
van 7 tm 17 jaar. 
Alle kids hebben gespeeld in gesponsorde teamkle-
ding: 3 polo’s (wit, zwart en voor de laatste dag 
oranje), een trui en jas. Voorzien van logo Team Hol-
land en Topgolf Holland. Voor alle fl ightgenoten was 
er een speldje met Nederlandse en Europese vlag. 

Doordat er op 5 verschillende banen en in meer dan 
10 categorieën gespeeld werd hebben we tijdens 
het EK niet echt als team kunnen optrekken. Maar 
waar mogelijk hebben we elkaar aangemoedigd. 
We hebben bij de start op zondag en na afl oop met 
het hele team met aanhang gegeten en als afslui-
ting op de vrijdag na het EK op Longniddry gegolfd. 
(Na 4 dagen caddie van Joep te zijn geweest einde-
lijk zelf weer golfen).

Joep en Bram op EK
Maandag konden de spelers een “offi cial prac-
tice round” spelen. Ouders mochten alleen mee 
als caddie, maar niet zelf spelen. Bram en Joep 
speelden op verschillende banen en tijden. Joep op 
Craigielaw en Bram op Gullane no. 3. Wij mochten 
mee als caddie. Hans met Bram en ik met Joep. 
Compleet met caddieschortje en Mokkink achterop 
de rug. 
Bram bleek voor zijn oefenronde ingedeeld te zijn 
met golfkampvriendje Jens uit Goirle. Dus dat was 
“keigezellig”.  Joep was met 3 jongens ingedeeld 
uit andere landen, maar die kwamen net als 3 jon-
gens van de volgende fl ight niet opdagen. Dus wer-
den we gekoppeld aan Sam uit Dorsett, UK. Sam 
had vorig jaar ook meegedaan en was dus al heel 
ervaren. Sam had zijn vader als caddie en moeder 
voor de gezelligheid mee. We hebben de oefen-
ronde goed gebruikt en veel aantekeningen in het 
caddieboekje gemaakt. Moeilijke baan, veel hoog 
gras en potbunkers. 
Maandagavond werd het EK offi cieel geopend op 
Gosford House, een grote mansion tussen Longnid-
dry en Gullane. Na het offi ciële deel was het tijd 
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> voor de Highland Games: hooizakken, palen, kogels 
gooien en dergelijke. Met stoere Schotten in rok en 
sportkousen en schoenen. 
Dinsdag begon het EK echt. Joep moest als laat-
ste van zijn leeftijdgroep afslaan rond 11 uur. Hij 
speelde met Adil uit India en Eddie uit Engeland. 
Adil en vooral zijn vader waren af en toe behoorlijk 
irritant. Praatten als andere kids moesten slaan, 
liepen steeds vooruit en dus in de weg en moesten 
op elke oneffenheid in de green een put slagje oe-
fenen. En dan vervolgens bijna alle puts missen…. 
We werden er gek van. Het was dat de groep voor 
ons ook niet snel ging, want anders zouden we een 
tijdwaarschuwing gekregen hebben. Joep begon 
goed. Na 9 holes 4 boven de baan. Maar bij hole 
14 ging het even niet zo lekker en werd hij boos. 
En dan heb je het als caddie (en moeder) zwaar.  
Het is strokeplay en er worden 3 rondes gespeeld, 
dus dan moet je je koppie erbij houden. Als 11 ja-
rige voor het eerst op een grote wedstrijd valt dat 
niet mee. Helaas speelde hij daardoor de laatste 4 
holes +9 en eindigde Joep met een rondje van 89. 
Geen laatste plek, maar wel een vroege start de 

volgende dag rond 8.30 uur. 
Bram begon de 1e dag met Kristjan uit Slovenia en 
Evdokios uit Engeland. Kristjan is uiteindelijk 3e 
geworden bij boys 9 jaar.  Bram kwam binnen met 
een rondje 95. Ook Bram geen laatste maar wel 
vroegere starttijd. Bij Bram bleef dat begin van de 
middag omdat voor hem de meisjes groepen van 
10, 11, 12 en 13 startten. 

Het mooie weer was op woensdag verdwenen en 
dus moest er op dag 2 van het EK in de regen wor-
den gespeeld. Gelukkig hebben we allemaal water-
dichte regenpakken en schoenen. Toch kwamen we 
met natte voeten binnen. In het hoge gras worden 
je voeten via  de bovenkant nat, helaas helpen wa-
terdichte schoenen daar niet tegen. 
Joep speelde woensdag rondje 83 met Ben uit 
Schotland en John uit de USA. Joep steeg hierdoor 
weer iets op de ranglijst en volgende dag dus start 
iets na 9 uur. Bram speelde woensdag met Sam uit 
Schotland en Derrick uit Zuid Afrika. Ook Bram ver-
beterde zijn score van de vorige dag en eindigde 
met rondje 94. De laatste dag was het weer ’s och-
tends prima, maar helaas voor Bram ’s middags 
weer regen. Joep speelde met Henry uit Duitsland 
en Tiger uit Zuid Afrika. Joep begon met een paar 
bogeys maar herpakte zich daarna goed en eindigde 
daarna na 9 holes weer op +4. Helaas was ook dit 
keer hole 14 weer spelbreker maar dit keer bleef 
de schade over de laatste 4 holes beperkt tot +4 
mede door een birdie op de 18e hole. Rondje 84.  
En daarmee uiteindelijk 38e op de eindranglijst. 
Bram mocht donderdag weer met Sam uit Schot-
land en met Andrea uit Italië.  Ondanks dat het heel 
gezellig was heeft Bram weer een rondje 94 gelo-
pen. En is daarmee 39e geworden. 
Kortom allebei prima gespeeld, heel veel geleerd, 
nieuwe vrienden gemaakt en een hele leuke week 
gehad. 
Volgend jaar waarschijnlijk weer!

Hetty Verboom

Jeugd
reisverslag

EK US Kids Golf en vakantie  Schotland
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De wedstrijd werd gewonnen door het team be-
staande uit Peter van der Mee en Greta Biersteker, 
met 42 stablefordpunten. Zij zullen onze club ver-
tegenwoordigen op de regiofi nale, op maandag 17 
september a.s. op GC Oude Maas. De runners-up 
waren Loes van Doorn en haar zoon Wouter Zan-
dée, met 41 stablefordpunten. De derde prijs was 
voor Luuk Heijnen en Anneke Clarke, eveneens met 
41 stablefordpunten. André en Jos Niemans eindig-
den als vierde, eveneens met 41 stablefordpunten. 
Een bijzondere vermelding kreeg Pieter Oskam, hij 
speelde door afzeggingen zonder teamgenoot en 
scoorde 45 stablefordpunten. Onze hartelijke ge-
lukwensen. Heel veel dank gaat uit naar de wed-
strijdcommissieleden Jaap Vermeer en Jesper van 
Dijk voor de voortreffelijke organisatie.

Graag wil ik alle deelnemers bedanken voor hun 
ruimhartige donatie ten behoeve van de Stichting 
Vrienden van Handicart. Na aftrek van de bedragen 
voor de prijzen bleef er  € 606.- over; dit bedrag is 
overgemaakt naar de Stichting Vrienden van Han-
dicart. De damescommissie, de herencommissie en 
de seniorencommissie  bestemmen de opbrengst 
van de betreffende ochtendwedstrijden ook voor 
de Stichting Vrienden van Handicart. Ook hiervoor 
hartelijk dank.

Onze club heeft 199 donateurs, 124 van hen maken 
regelmatig gebruik van een handicart. Het zou fi jn 
zijn als het aantal donateurs onder onze clubleden 
stijgt. Naast de computer in de gang van ons club-
gebouw staat de folder “Keep golfers rolling”; hier-
aan is een antwoordkaart toegevoegd waarmee u 
zich kunt aanmelden als donateur van de Stichting 
Vrienden van Handicart. Bij voorbaat hartelijk dank 
als u zich aanmeldt. 
In de ruim 25 jaar van haar bestaan is het aantal 
handicarts uitgegroeid tot 565. Verdeeld over 112 
golfbanen hebben meer dan 16.000 pashouders van 

Op maandag 28 mei, Tweede 
Pinksterdag, organiseerde de 
Wedstrijdcommissie de jaarlijk-
se Handicartclubwedstrijd, een 
greensome-stableford. Het aan-
tal deelnemers was helaas kleiner 
dan vorig jaar, 62 nu en vorig jaar 
84, maar het enthousiasme was er 
niet minder om. De door de stich-
ting Handicart aangeboden logo-
golfbal werd als ‘collectors item’ 
in dank aanvaard.  

Stichting Handicart met behulp van een handicart 
kunnen golfen. Een unieke service die wij alleen 
in Nederland kennen. Op onze club staan 7 han-
dicarts. Daarnaast beschikt onze club nog over 5 
clubcars.  

Tenslotte nog een oproep aan de donateurs: wilt 
u zo vriendelijk zijn om in uw administratie nog 
eens na te kijken of u de jaarlijkse donatie al heeft 
overgemaakt. Op het overzicht dat  ik van het se-
cretariaat van Handicart kreeg staat nog een aantal 
00,00 vermeldingen. In plaats van u persoonlijk te 
benaderen leek het mij aardiger te volstaan met 
deze algemene oproep. 

Graag hoop ik u in 2013 op Tweede Pinksterdag 
weer in grote getale als deelnemers aan de Handi-
cartclubwedstrijd te mogen begroeten. 

Liesbeth Polman, clubconsul Handicart

Handicart
commissie

Succesvolle Handicart clubwedstrijd 
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Nieuws van de Business Club

Vrijdag 25 mei was er een wedstrijd 
gepland tussen de business clubs van 
Leeuwenbergh en de Rijswijkse Golf-
club. Deze wedstrijd heeft dit jaar 
plaats gehad op de baan van Leeu-
wenbergh.

Schitterend weer, de baan lag er mooi bij 
(al waren de greens wel een beetje hard), 
en we hebben allemaal genoten.

Leeuwenbergh heeft het thuisvoordeel goed 
gebruikt en de wedstrijd vrij ruim gewon-
nen:
Leeuwenbergh – Rijswijkse:  642 – 617 sta-
blefordpunten

Overige uitslagen zijn:
Beste team:  Steenbrink / Rappard (Leeu-
wenbergh) met 44 stablefordpunten
2de plaats: De Bruin / De Jong (Rijswijkse) 
met 43 stablefordpunten
3de plaats: Wind / Dolle (Leeuwenbergh) 
met 43 stablefordpunten
De longest heren: Pierre Ververgaert (Rijs-
wijkse)
De longest dames: Monique Cupido (Rijs-
wijkse)
Neary: Van Roon (Leeuwenbergh)

Na afloop was het goed toeven op het mooie 
terras van Leeuwenbergh en hebben velen 
nog genoten van een gezellige maaltijd.
Deze wedstrijd willen we elk jaar gaan or-
ganiseren, volgend jaar bij ons, gaan wij 
winnen!

BC Bedrijvencompetitie
Inmiddels zijn er door de BC leden twee 
wedstrijden gespeeld in de bedrijvencom-
petitie: een BC lid speelt met een introducé 
FBBB stableford.  De competitie gaat over 
drie wedstrijden en de twee beste scores 
tellen. Allebei de wedstrijden zijn gespeeld 
met mooi weer, goede opkomst en goede 
scores.

De volledige stand is op de website te vinden 
onder Leden/BedrijfsledenBusinessClub.

Nieuwe voorzitter
De Business Club heeft een nieuwe voorzitter: Han Hofman zal 
de functie per 1 augustus aanvaarden. De vacature was ont-
staan daar de huidige voorzitter, Maurice Korrubel, de functie 
wenste neer te leggen vanwege drukke werkzaamheden. Te-
gelijkertijd heeft Joachim van Vlijmen ook aangegeven per 
ultimo 2012 zijn werkzaamheden voor de Business Club te wil-
len beëindigen. Beide heren vanaf deze plaats hartelijk dank 
voor hun inspanningen voor de Business Club in de afgelopen 
periode !

Han is 48 jaar en directeur-eigenaar van Hoogenraad NVM Ma-
kelaars en bovendien mede-eigenaar van Lancyr Hoogenraad 
Verzekeringen & Financieel Advies. Beide bedrijven zijn ge-
vestigd in Rijswijk.
Naast deze zakelijke activiteiten is hij bovendien man van Da-
nielle en vader van Thomas.
Hij heeft in de afgelopen jaren een ruime ervaring opgedaan 
in het oprichten en besturen van sportverenigingen, business-
clubs, belangenverenigingen en “ aanverwante artikelen”.
De ambitie is uitgesproken dat de Business Club meer zicht-
baar mag worden, zowel in als extern. 
Daarnaast heeft hij zich voorgenomen een grotere mate van 
verbondenheid te realiseren tussen de “gewone “ leden en de 
business leden.

Gelukkig wordt Han bij het bereiken van deze doelen  op zeer 
deskundige wijze bijgestaan door twee secretariële groothe-
den, te weten Edith van Hek en Ineke Vincent, u allen zeer 
waarschijnlijk wel bekend.

Contact met Han ? Aarzel niet !
Han Hofman
Haagweg 171
2281 AJ RIJSWIJK
06 5119 3336
h.hofman@hoogenraad.nl

Maurice Korrubel 
en Joachim van 

Vlijmen

Han Hofman

Gespeelde wedstrijden afgelopen   maanden

Vlietrandtrofee  voor Business leden 
van Leeuwenbe rgh en de Rijswijkse

Businessclub
commissie

Businessclub
commissie
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Gespeelde wedstrijden afgelopen   maanden

Vlietrandtrofee  voor Business leden 
van Leeuwenbe rgh en de Rijswijkse

De 10 beste scores na 2 wedstrijden zijn:

      SCORE   totaal
 TEAM PM 15-mei 3-jul  

1 VVE Beheer Arthur Hausani 42 50 92
2 Lancyr Hoogenraad Han Hofman 46 43 89
3 Rabo Bank Nico Arkesteijn 41 46 87
4 BV Golfbaan Rijswijk Edith van Hek 39 45 84
5 AdBouwCom Joop de Jong 41 42 83
6 Mavotrans Fred van Zijl 42 38 80
7 ABN Amro 1 Wouter Haselberg 35 44 79
8 JMG Beheer Jan Mulder 38 41 79
9 Leyestaete Assurantien Peter Abdala 42 37 79
10 Residentie 
 Totaal Onderhoud Ronald van der Bemt 37 41 78

De laatste wedstrijd in deze serie is op 2 oktober.

Het wedstrijdprogramma voor de BC leden komende maanden is:

Augustus Tijd Wedstrijd Spelvorm Intro
07.08 14.00 Cross Country Shotgun 3
Woe 29.08 13.00 Vossenjacht Shotgun  1
   Texas Scramble 
September    
04.09 09.00 Strokeplay  1x 18 holes of 2
  Kampioenschappen 2 x 18 holes 
    
Oktober    
02.10 14.00 3e Bedrijvencompetitie  Shotgun 4bbb 1
  slotwedstrijd stableford
    
`
De andere dinsdagmiddagen kunnen de BC leden met 2 gasten vrij spelen vanaf 
14:00 uur.
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CBA vervangt CSA
De Handicap commissie krijgt veel vragen over de 
wijziging van CSA naar CBA. Ter verduidelijking 
volgt hieronder de uitleg.

CBA - Computed Buffer Adjustment
Het uit 2007 daterende CSA-systeem is per 1 janu-
ari 2012 gewijzigd.
De CBA, Computed Buffer Adjustment, is de 
opvolger van de CSA (Competition Stableford 
Adjustment). De CBA geldt alleen voor deelnemers 
aan 18-holeswedstrijden!
De CBA is gebaseerd op miljoenen Europese scores, 
waardoor de onvolkomenheden, die in het CSA-sys-
teem zaten, er nu uit zijn.

Handicap Categorie 1      Handicap 0 - 4.4Handicap Categorie 1      Handicap 0 - 4.4Handicap Categorie 1      Handicap 0 - 4.4Handicap Categorie 1      Handicap 0 - 4.4   Netto Stablefordpunten/ Bufferbereik

CBA +1 < Verhoging 36 37 Verlaging >

CBA 0CBA 0CBA 0CBA 0 < Verhoging 35 36 Verlaging >

CBA -1 < Verhoging 34 35 Verlaging >

CBA -2 <Verhoging 33 34 Verlaging >

CBA -3 <Verhoging 32 33 Verlaging >

CBA -4 RO Geen verhoging 32 Verlaging >

Handicap Categorie 2      Handicap 4.5 - 11.4Handicap Categorie 2      Handicap 4.5 - 11.4Handicap Categorie 2      Handicap 4.5 - 11.4Handicap Categorie 2      Handicap 4.5 - 11.4                     Netto Stablefordpunten/ Bufferbereik

CBA +1 < Verhoging 35 36 37 Verlaging >

CBA 0CBA 0CBA 0CBA 0 < Verhoging 34 35 36 Verlaging >

CBA -1 < Verhoging 33 34 35 Verlaging >

CBA -2 < Verhoging 32 33 34 Verlaging >

CBA -3 < Verhoging 31 32 33 Verlaging >

CBA -4 RO Geen verhoging 32 Verlaging >

Handicap Categorie 3      Handicap 11.5 - 18.4Handicap Categorie 3      Handicap 11.5 - 18.4Handicap Categorie 3      Handicap 11.5 - 18.4Handicap Categorie 3      Handicap 11.5 - 18.4                                Netto Stablefordpunten/ Bufferbereik

CBA +1 < Verhoging 34 35 36 37 Verlaging >

CBA 0CBA 0CBA 0CBA 0 < Verhoging 33 34 35 36 Verlaging >

CBA -1 < Verhoging 32 33 34 35 Verlaging >

CBA -2 < Verhoging 31 32 33 34 Verlaging >

CBA -3 < Verhoging 30 31 32 33 Verlaging >

CBA -4 RO Geen verhoging 32 Verlaging >

Handicap Categorie 4      Handicap 18.5 - 26.4Handicap Categorie 4      Handicap 18.5 - 26.4Handicap Categorie 4      Handicap 18.5 - 26.4Handicap Categorie 4      Handicap 18.5 - 26.4                                Netto Stablefordpunten/ Bufferbereik

CBA +1 < Verhoging 33 34 35 36 37 Verlaging >

CBA 0CBA 0CBA 0CBA 0 < Verhoging 32 33 34 35 36 Verlaging >

CBA -1 < Verhoging 31 32 33 34 35 Verlaging >

CBA -2 < Verhoging 30 31 32 33 34 Verlaging >

CBA -3 < Verhoging 29 30 31 32 33 Verlaging >

CBA -4 RO Geen verhoging 32 Verlaging >

Handicap Categorie 5     Handicap 26.5 - 36.0 Handicap Categorie 5     Handicap 26.5 - 36.0 Handicap Categorie 5     Handicap 26.5 - 36.0 Handicap Categorie 5     Handicap 26.5 - 36.0                                                           Netto Stablefordpunten/ Bufferbereik

CBA +1 < Verhoging 32 33 34 35 36 37 Verlaging >

CBA 0CBA 0CBA 0CBA 0 < Verhoging 31 32 33 34 35 36 Verlaging >

CBA -1 < Verhoging 30 31 32 33 34 35 Verlaging >

CBA -2 < Verhoging 29 30 31 32 33 34 Verlaging >

CBA -3 < Verhoging 28 29 30 31 32 33 Verlaging >

CBA -4 RO Geen verhoging 32 Verlaging >

CBA Tabel - Verschuiving van de Bufferzone CBA Tabel - Verschuiving van de Bufferzone CBA Tabel - Verschuiving van de Bufferzone CBA Tabel - Verschuiving van de Bufferzone 

Waarom en wanneer wordt CBA 
gehanteerd?
Soms wordt een rondje golf gespeeld onder om-
standigheden welke niet ‘normaal’ zijn in verge-
lijking met die van de Course Rating, bijvoorbeeld 
door extreem slechte weersomstandigheden of een 
zeer moeilijke course set-up.
Wanneer de omstandigheden zo ‘abnormaal’ zijn 
dat het de handicap van een speler op een niet-
correcte manier beïnvloedt, vindt een aanpassing 
plaats ter compensatie.
Binnen het EGA Handicap Systeem wordt deze aan-
passing het Computed Buffer Adjustment (CBA) ge-
noemd. CBA geldt alleen voor 18-holes Qualifying 
Wedstrijden en wordt automatisch door het sys-
teem toegepast vóór de aanpassing van de handi-
cap.

Wat gebeurt er bij de CBA-berekening?
Bij de CBA-berekening wordt de prestatie van het 
totale spelersveld, gerelateerd aan de bufferzone, 
vergeleken met de berekende verwachte prestatie 
van deze spelers onder ‘normale’ omstandigheden. 
Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen val-
len, wordt een aanpassing gemaakt van de buffer-
zone van de individuele speler.
De aanpassing kan resulteren in (1) een opwaartse 
bijstelling (indien de prestaties van het veld veel 
beter zijn dan verwacht) of (2) een neerwaartse 
bijstelling (indien de prestaties van het veld veel 
slechter zijn dan verwacht) van de limieten van de 
bufferzone (BZ).

Daarnaast kan het gebeuren dat de omstandighe-
den zo extreem zijn dat, nadat CBA is toegepast, 
alleen van spelers die beter dan hun handicap heb-
ben gespeeld de handicap wordt aangepast (RO).

Handicap
commissie

Wat is CBA precies?
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In het kader van het Committed to Green programma, 
ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren be-
wust om te gaan met natuur en milieu, ontving de 
Rijswijkse Golfclub op 29 juni 2012 bericht dat het 
internationale GEO certificaat is behaald.

Wat is Committed to Green ook al weer?
Committed to Green is ontstaan uit een initiatief van Euro-
pese Golf Associatie (EGA). Door de grote groei van de golf-
sport in Europa en de erkenning van de belangen van natuur 
en milieu ontstond behoefte aan een gecoördineerde aanpak 
van natuur- en milieubeheer op golfbanen. Het Committed to 
Green programma is ontwikkeld met financiële ondersteuning 
van de Europese Commissie, vanuit de gedachte dat een goed 
natuur- en milieubeleid bevorderlijk is voor de golfsport, zo-
wel technisch, esthetisch, politiek als economisch.

Committed to Green streeft naar planmatig beheer van het 
groen en het milieu op de golfbaan, en geeft aan op welke ge-
bieden de golfbaan bijzonder moet presteren om uiteindelijk 
de internationale erkenning te verwerven. Na het doorlopen 
van het GEO-certificeringsproces en een bezoek van een door 
de Golf Environment Organization aangestelde auditor, toetst 
een panel van deskundigen of de golfclub overeenkomstig de 
criteria uitvoering heeft gegeven aan het natuur- en milieu-
programma en wordt het GEO-certificaat uitgereikt.

RGC
RGC heeft al in 2006 een intentieverklaring getekend tot deel-
name aan het programma Committed to Green. Het laatste 
jaar is met hulp van NL Adviseurs een aantal noodzakelijke 
documenten opgesteld: het Natuurbeheerplan en het Milieu-
zorgplan. Ook is er het Bomenplan, het rapport van de Vlin-
derstichting uit 2006 en een veldonderzoek, uitgevoerd door 
NL Adviseurs in 2009. 

Committed to Green is niet alleen de natuur op de golfbaan, 
maar ook de omgang met natuurlijke middelen, zoals ener-
gie, water en lucht. In ons nieuwe clubhuis zijn duurzame ma-
terialen verwerkt en wordt zoveel mogelijk op energie- en 
waterverbruik bespaard. Natuurlijk kan het altijd beter en 
het streven blijft naar vermindering van het gebruik van alle 
grondstoffen.

Alle inspanningen zijn beloond met een positieve uitslag van 
de audit en het behalen van het GEO certificaat. Felicitaties 
zijn op zijn plaats!

Met dank aan het Committed to Green comité: Elly Davis, 
Marinus Cupido, Bob Knaap, Andre Bosboom, Arthur Bartels
NL Adviseurs: Guido Hamelink en Sander Kristalijn

De Rijswijkse Golfclub 
behaalt GEO certificaat!

Het onderstaande schema (voor Handicap Catego-
rie 3) laat zien hoe bijvoorbeeld met een CBA van 
-1 van een speler met een score van 32 Stableford-
punten de Exact Handicap niet verhoogd wordt.

Nog een voorbeeld:
Wat als in een wedstrijd de CBA-berekening uit 
komt op -3?
Nu schuift voor elke deelnemer aan deze wedstrijd 
zijn buffer met 3 naar links.

Dus:
Voor categorie 1 (>4,5, buffer 35-36) wordt de buf-
fer nu 32-33. Dus >33 SF punten betekent verlaging 
en < 32 SF punten betekent verhoging.
Voor categorie 2 (4,5 -11,4, buffer 34-36) wordt de 
buffer nu 31-33. Dus >33 SF punten betekent verla-
ging en < 31 SF punten betekent verhoging.
Voor categorie 3 (11,5-18,4, buffer 33-36) wordt 
de buffer nu 30-33. Dus >33 SF punten betekent 
verlaging en < 30 SF punten betekent verhoging 
(ZIE ONDERSTAANDE TABEL).
Voor categorie 4 (18,5-26,4, buffer 32-36) wordt 
de buffer nu 29-33. Dus >33 SF punten betekent 
verlaging en < 29 SF punten betekent verhoging.
Voor categorie 5 (26,5-36, buffer 31-36) wordt de 
buffer nu 28-33. Dus >33 SF punten betekent verla-
ging en < 28 SF punten betekent verhoging.

In de nieuwe opzet is de verwachting dat de golfer 
minder zal merken van de herberekening, vooral 
omdat er met de nieuwe methodiek minder aan-
passingen worden verwacht.

De Handicap Commissie

Committed to
green

Wat is CBA precies?
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Uw advertentie 
in GreenVliet?

Bel of mail 
voor 

een mooie aanbieding!

06 472 89 854

advertentie.greenvliet@gmail.com 
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Rijswijkse Golfclub bestaat dit jaar 25 jaar

Juni 2012 is de lustrummaand!

BEWAARNUMMER

Rijswijkse  Golfclub

25 jaar

In uw agenda:
Golfweek 2012
Lustrumwedstrijden

Golf & Business:
Floris Arkesteijn, WirWar
Besparingen

Reisverslag:
Golfen in Spanje
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Ex-hockeyer
Toen zijn vader hem op z’n 14e voor het eerst mee-
nam naar de driving range, vond Martijn golf totaal 
niet interessant. “Ik heb het toen twee keer gedaan, 
en daar bleef het bij. Ik deed ook al aan tennis, skiën 
en surfen. Bovendien hockeyde ik vrij goed: ik heb 
me twee keer gekwalifi ceerd voor de selectie Zuid 
Nederland. Pas toen ik op m’n 18e stopte met hockey 
omdat binnen het team de motivatie tanende was, 
ben ik gaan golfen. Want je moet toch iets doen! Toen 
ik die ballen lekker begon te raken werd ik fanatiek.” 
Hooked, dus. Voor Golfclub De Woeste Kop in Axel 
speelde hij vervolgens een paar jaar competitie.

Ex-skileraar
Het had maar weinig gescheeld of we hadden naar 
Oostenrijk moeten afreizen om les te krijgen van 
Martijn. Skiles, wel te verstaan. Want een paar jaar 
geleden wilde hij graag skileraar worden. “Ik vind zo-

veel sporten leuk om te doen. En skiën is geweldig. 
Maar tijdens de opleiding ben ik in een reuzenslalom 
onderuit gegaan. Het waren ijzige pistes en ik moest 
volle bak erin om de kwalifi catietijd te halen. M’n 
schouders zijn door die val aan gort. En dat beperkt 
me nu ook een beetje bij de andere sporten. Met golf 
heb ik er geen last van, maar met kitesurfen durf ik 
toch niet alle sprongen te maken die ik zou willen. 
Misschien dat ik me toch ooit moet laten opereren.”
Nu doet ‘ie het in ieder geval een beetje rustiger aan: 
op het moment van ons gesprek zit Martijn namelijk 
aan de balie om de geheimen van het caddiemaster-
schap te doorgronden. Martijn: “Eigenlijk niets voor 
mij, de hele dag stilzitten. Maar het past wel in het 
kader van de stage. En het is fi jn voor de club dat 
er een back up is voor de receptie, bij vakanties en 
zo.”

Ex-shop medewerker
De Rijswijkse is overigens niet zijn eerste stageplek, 
eerder dit jaar was hij stagiair onder de hoede van 
Ben Collier bij de Haagsche G&CC. “Ik heb een dik 
boek met allerlei stageopdrachten, maar daar kwam 
ik bij de Haagsche niet aan toe. Ben is een top Pro van 
wie ik veel kon leren, maar ik heb daar alleen in de 
shop gewerkt. Alleen bij nood mocht ik een keer een 
jeugdles geven. Eigenlijk ben ik daar te lang geble-
ven in de hoop dat het zou veranderen. Ik wist eerst 
ook niet precies wat de bedoeling was van de stage. 
Gaandeweg hoorde ik  van anderen dat ze leuke op-
drachten hadden, geld verdienden met lesgeven en 
zelf konden oefenen, terwijl ik op de Haagsche de 
shop bijna niet uit kwam. Dus ben ik gestopt en naar 
Rijswijk gekomen.”

All round golf Pro
Martijn is er nog niet uit wat hij ‘later’ wil gaan doen. 
“Je wordt opgeleid tot teaching professional maar je 
kunt het zo all round maken als je zelf wilt. Natuur-
lijk leer je lesgeven, maar alle aspecten erom heen 
zoals management, wedstrijden of reizen organiseren 
en coaching vind ik net zo leuk. Bij de Rijswijkse staat 
al een aantal opdrachten op stapel: pro’s observeren, 
jeugdspelers begeleiden en een clinic organiseren. Ik 
hoop dat ik hier de kans krijg zoveel mogelijk ver-
schillende projecten te doen. En dan aan het eind van 
de dag de baan in. Want zelf spelen vind ik eigenlijk 
nog steeds het allerleukste!”

Tekst: Miranda Rietveld
Foto’s: Martijn Miedema en Paul de Boom

Even
voorstellen

There’s a new kid in town!
Misschien heeft u hem op de club al gezien of gesproken: Martijn Miedema (25). In het 
kader van zijn PGA opleiding tot Golfpro loopt hij stage bij onze Rijswijkse. En het is de 
bedoeling dat hij allerlei stageopdrachten bij ons gaat doen. U krijgt heel waarschijnlijk 
meer van hem te zien de komende tijd; wij hoorden hem alvast een beetje uit. 

en surfen. Bovendien hockeyde ik vrij goed: ik heb 
me twee keer gekwalifi ceerd voor de selectie Zuid 
Nederland. Pas toen ik op m’n 18e stopte met hockey 
omdat binnen het team de motivatie tanende was, 
ben ik gaan golfen. Want je moet toch iets doen! Toen 
ik die ballen lekker begon te raken werd ik fanatiek.” 
Hooked, dus. Voor Golfclub De Woeste Kop in Axel 
speelde hij vervolgens een paar jaar competitie.

Ex-skileraar
Het had maar weinig gescheeld of we hadden naar 
Oostenrijk moeten afreizen om les te krijgen van 
Martijn. Skiles, wel te verstaan. Want een paar jaar 
geleden wilde hij graag skileraar worden. “Ik vind zo-



1 uur wandelen 
1 dag rust 

EEn niErpatiënt moEt Er hEEl vEEl voor ovEr hEbbEn om EEn bEEtjE normaal tE lEvEn.  
Bij Maja werd haar te hoge bloeddruk veel te laat opgemerkt. Hierdoor zijn haar nieren flink beschadigd. Een nierpatiënt 

als Maja heeft weinig energie. Ze moet elke dag rekening houden met wat ze doet. Maar door gezond te leven, heeft Maja 

kunnen voorkomen dat haar nierfunctie verder verslechtert. De Nierstichting zet alles op alles om nierschade bij mensen 

als Maja sneller op te sporen. Door voorlichting te geven aan mensen die risico lopen, zoals patiënten met hoge bloeddruk, 

diabetes en hart- en vaatziekten. En door onderzoek te doen naar het ontstaan van nierziekten. Dat kunnen we niet alleen. 

Wat hEEft u ovEr voor EEn niErpatiënt? stEun ons.
KijK Wat u Kunt doEn op niErstichting.nl
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Cursus
Ruim 20 enthousiaste marshals hebben actief deel-
genomen aan deze cursus die in twee delen werd 
gegeven. In de ochtend werd er door Sander van 
Goor van Medivent een levendige en duidelijke uit-
leg gegeven over reanimeren en een demonstratie 
van de AED. Hierdoor hoopt de commissie dat de 
marshals meer zelfvertrouwen hebben gekregen 
om in eventuele medische noodsituaties op te kun-
nen treden. Na de lunch kwam Sander Allegro van 
Allegro INN OvationS met een heldere, interactieve 
presentatie over “hospitality” en gastbenadering 
vanuit het horeca perspectief. Hieruit kwam duide-
lijk naar voren dat “hospitality” op een technische 
(kwaliteit) en persoonlijke manier (benadering van 
de “klant”) in te vullen is. Na afloop van de voor-
dracht van Sander Allegro werd in een decentrale 
discussie over het marshalschap duidelijk dat je 
deze lijn ook naar de marshals kunt doortrekken.  
Sommige marshals vinden het belangrijk om bij-
voorbeeld ‘zichtbaar’ en ‘onzichtbaar’ in de baan 
te zijn, anderen vinden het belangrijk dat de spe-
lers zich welkom voelen.  De 5 kerntaken van de 
marshal (speelsnelheid, veiligheid, regelhandha-
ving, zorg voor de baan en spelersassistentie) blij-
ven echter onverkort van kracht.

Protocol
De kennis die nu bijgebracht en verzameld is, zal 
binnenkort worden uitgewerkt in een protocol en 
worden vastgelegd in een nieuwe versie van ons 
Aide memoire. Dat zal beschikbaar zijn via de web-
site zodat elk lid weet waar de marshal zich op 
richt.
Concluderend kan gesteld worden dat deze cursus, 
mogelijk gemaakt door het bestuur, de deelnemers 
zeer aansprak. Of het uiteindelijk resultaat in de 
baan ook zo positief is, hopen wij van u, de leden, 
te horen.

Samenstelling Marshalcommissie 
per 1 augustus jl. gewijzigd
Sinds 1 augustus jl. maakt Tom Wesselingh geen deel meer uit 
van de Marshalcommissie. Loes van Doorn is als nieuw lid in de 
Marshalcommissie opgenomen. 

Marshal
commissie

Marshal
commissie

Marshallen: hospitality, professionalisering en de kerntaken
Op 11 juli jl. organiseerde de Marshalcommissie een cursus ter ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk van de marshals op de RGC. Doelstelling was om door vergroting van de 
marshalspecifieke kennis uniformiteit van optreden en professionaliteit uit te stralen en 
daarmee de eventuele schroom bij sommigen om te marshallen weg te nemen.

U kunt ook marshallen. Echt!
Ten slotte, de commissie hoopt op meer marshals. 
Wilt u ook wat doen voor de club wat niet al te veel 
tijd kost en waar u veel waardering voor krijgt? 
Geef u op bij marshal@rijswijksegolf.nl of spreek 
ons aan!

De Marshalcommissie:

Ronald Holtkamp
Loes van Doorn
Ed Klaarhamer



42 - GreenVliet

Plaats je de bal niet terug, dan 
krijg je 2 strafslagen. 
Echter...als de bal beweegt terwijl 
een speler met zijn slag begonnen is 
en hij slaat door, dan krijg hij wel 
één strafslag, maar de slag telt ge-
woon.

Overigens zijn er natuurlijk weer een 
aantal uitzonderingen waarbij de 
speler niet wordt bestraft als hij zijn 
bal beweegt. Deze kan je nalezen in 
R 18-2. Het betreft oa. de bal die be-
weegt bij het marken, plaatsen en 
terugplaatsen en meten en bij het 
weghalen van een los obstakel.
 
Wanneer is nu een stilliggende 
bal bewogen? 
Dat antwoord vinden we in de De-
finities. 
Een bal is bewogen als hii zijn lig-
plaats verlaat en op een andere 
plaats tot stilstand komt. 
Als je dus per ongeluk je bal aantikt 
en die rolt van zijn plaats maar komt 
weer terug, dan is de bal niet bewo-
gen. Maar…. als de bal, bv.  na het 
adresseren, dieper het gras inzakt     
(dus verticaal), dan is de bal wel de-
gelijk bewogen. 
Het kan ook natuurlijk gebeuren dat 
de stilliggende bal opeens beweegt, 
terwijl er niemand in de buurt is. 
Wordt je bal door de wind van zijn 
plaats geblazen, dan moet je de bal 
spelen waar die tot stilstand komt, 
maar een rondvliegende tak is iets 
anders!

VRAAG:
Een tak wordt over de baan gebla-
zen en raakt een bal die stilligt op 
de green en de bal rolt in de hole. Is 
die bal dan uitgeholed?

ANTWOORD: 
Nee, in deze omstandigheid is de tak 
een outside agency en moet je R18-
1 toepassen. De bal moet worden 
teruggeplaatst  zonder strafslag.
In de definitie van een outside 
agency staat dat wind geen outside 
agency is, vandaar dat je dan de bal 
moet spelen waar deze tot stilstand 
komt.
De volgende decision is een leuke 
vraag, omdat daar zowel de wind 
als een los obstakel een rol spelen.  
Ik heb dit een keer meegemaakt 
op Ockenburgh in een wedstrijd en 
gelukkig konden we toen de deci-
sion op tijd vinden en een uitspraak 
doen.

VRAAG:
De bal van een speler komt stil te 
liggen in een plastic zak, die op de 
baan ligt. Voordat de speler R 24-1 
(los obstakel) kon toepassen, blies 
een windvlaag de zak, met de bal 
daarin, naar een nieuwe positie. 
Moet de speler nu R 24-1 toepassen, 
en een bal droppen direct onder de 
plaats waar de bal in de zak lag , 
op de eerste plek of op de nieuwe 
plek?

ANTWOORD:
Wind is geen outside agency.  Ech-
ter, als een voorwerp door de wind 
wordt weggeblazen en als daardoor 
de bal beweegt, is het voorwerp 
zelf een outside agency in deze om-
standigheden – zie de decision hier-
boven.

In dit geval bewoog de zak, niet de 
wind, de bal. Dus moet de speler de 
bal droppen direct onder de plaats 
waar de zak oorspronkelijk lag.

Het gaat er al met al om wat of wie 
de oorzaak is dat een stilliggende 
bal beweegt.
De volgende decision geeft ant-
woord op bijna alle mogelijkheden.

VRAAG:
Een bal , die op de rand van een 
bunker ligt, valt in de bunker op het 
moment dat X (een toeschouwer, 
de speler zelf, een tegenstander 
of een medespeler) er langs loopt. 
Moet de bal worden teruggeplaatst 
of moet de bal uit de bunker wor-
den gespeeld?

ANTWOORD:
Het hangt er van af of X op een of 
andere manier de oorzaak is dat 
de bal bewoog. Als het duidelijk is 
dit niet het geval is, dan volgt er 
geen straf en moet de bal gespeeld 
worden daar waar deze tot stilstand 
kwam, dus in dit geval vanuit de 
bunker.
Als het duidelijk is dat X de veroor-
zaker is dat de bal bewoog, dan moet 
de bal worden teruggeplaatst. 
Als X de speler zelf is krijgt hij een 
strafslag volgens R 18-2a.
Als X een tegenstander is dan krijgt 
deze een strafslag volgens R 18-3b.
In alle andere gevallen volgt er geen 
straf.
Of X de veroorzaker is van het feit 
dat de bal bewoog, moet besloten 
worden na het afwegen van de om-
standigheden.
Belangrijk is de afstand tussen de 
bal en X en de gestelheid van de 
grond waar de bal lag.
Als er geen duidelijk bewijs is dat 
X de veroorzaker van de beweging 
van de bal is, moet men er van uit 
gaan dat de bal toevallig bewoog.   

Regel
commissie

We zijn aangekomen bij Regel 18.
Regel  18 is eigenlijk redelijk simpel. Als een bal, die stilligt, wordt bewo-
gen moet deze worden teruggeplaatst, meestal zonder strafslagen. 
Alleen als je, als speler van de bal, zelf je bal beweegt of als een speler 
in matchplay de bal van zijn tegenstander beweegt, anders dan tijdens het 
zoeken, volgt er één strafslag en moet de bal  worden teruggeplaatst. 

DECISIONS ON THE RULES OF G LF: 
REGEL18
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VRAAG:
We speelden op vakantie in Spanje op El Saler bij 
Valencia. In een bunker was een  grote berg zand 
gestort, duidelijk ter aanvulling van het overige 
zand in de bunker.  Er was geen enkele markering 
bij dat de bunker under repair was, maar een nor-
male situatie was het zeker niet.
Hoe moet je nu spelen als je bal zich inbedt in deze 
berg zand?  
Wat te doen als de bal van de zandberg afrolt en 
precies aan de verkeerde kant aan de voet van 
deze zandberg blijft liggen? 

ANTWOORD:
Je vindt het antwoord op deze vraag terug in de 
definitie van ‘grond in bewerking’. Daarin staat dat 
grond in bewerking ook omvat… voor verwijdering 
opgehoopt materiaal of een gat gemaakt door een 
greenkeeper, zelfs als dit niet als zodanig is gemar-
keerd. 
Nu lag dat zand van jullie er eerder om in de bun-
ker te verspreiden, maar dat heeft, wat mij be-
treft, een zelfde status als te verwijderen.
Die zandhoop is dus een abnormale terreinomstan-
digheid en die mag je ontwijken volgens R 25-1b.
Ligt de bal in de berg zand, dan zoek je je                  
nearest point of relief en drop je de bal binnen 
een stoklengte, niet dichter naar de hole en in de 
bunker. Dit zonder strafslag. 
Kan je geen punt in de bunker vinden zonder dich-
terbij de hole te komen, dan heb je nog de optie 
om de bal, met een strafslag, te droppen, in een 
rechte lijn van de hole over het punt waar de bal 
lag, buiten de bunker.

Als je bal van die zandberg af is gerold, dan heb je 
alleen relief als de bal de zandhoop nog raakt of als 
je bij je stand of bij de ruimte van je voorgenomen 
swing er nog last van hebt. Zo niet, dan heb je pech 
gehad en moet je de bal spelen zoals die ligt.  

VRAAG:
Op een andere baan troffen we een bunker met 
middenin een boom, wat als je bal tegen de boom 
aan in de bunker terecht komt? Er stond geen spe-
ciale local rule op de kaart. 

ANTWOORD:
Een bunker is een stuk grond of  kuil gevuld met 
zand, zie definitie. Met grasbegroeide grond in de 
bunker maakt geen deel uit van de bunker.
Als je bal op het zand ligt, dan lig je in de bun-
ker.  Die boom doet er niet toe, je mag hem niet 
zonder straf ontwijken. Dus spelen zoals hij ligt of 
onspeelbaar verklaren en 28-b toepassen en in een 
rechte lijn naar achter in de bunker droppen of 
28-c toepassen en binnen 2 stoklengtes in de bun-
ker droppen, niet dichter naar de hole.
Mocht je bal op met gras begroeide grond in de 
bunker liggen (dus niet een paar sprietjes gras die 
er niet horen), tegen die boom, dan lig je dus niet 
in de bunker. Die boom mag je nog steeds niet zon-
der straf ontwijken, maar als je de bal weer on-
speelbaar verklaart en voor optie 28-b kiest, hoeft 
je de bal niet in de bunker te droppen, maar mag 
je dat achter de bunker doen.

Regel
commissie

LEDENVRAGEN
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Ik mag u meedelen dat Rijswijk ook volgend jaar in de 
Hoofdklasse mee zal draaien! Na de laatste, vrij hecti-
sche poule-wedstrijd (die met 10-8 verloren ging) moes-
ten we noodgedwongen naar het Limburgse Weert om 
daar voor behoud van onze plek in de hoogste klasse van 
de Nederlandse competitie te strijden. Onze tegenstan-
der, de Kennemer, barste van de ervaring op het hoogste 
niveau en was dus zeker een tegenstander om rekening 
mee te houden.
Na een goede training op de zaterdag te hebben afge-
werkt, stonden we vol goede moed op de eerste tee, 
klaar om voor het lijfsbehoud te vechten. Met een 6-0 
voorsprong bij de lunch haddden we zeker een stap in 
de goede richting gezet en was een overwinning in 2 sin-
gles voldoende om er met de eindoverwinning vandoor 
te gaan.
Na een snelle overwinning van Pim en een gelijkspel van 
ondergetekende was er nog 1 punt nodig om de wed-
strijd naar ons toe te trekken. In partijen 3 en 4 werd 
het behoorlijk spannend met een 2 down achterstand 
met 3 holes te gaan in partij 3 en een 1 up voorsprong 
met 3 holes te gaan in partij 4. Partij 5 ging helaas ver-
loren en het was op dat moment niet bij mij bekend hoe 
het in de 6e partij er precies voor stond.
Terwijl het Rijswijk supporters-leger zich concentreerde 
rondom de middelste partijen, zag ik in de verte Sander 
uit het bos komen lopen met de armen in de lucht, het 

teken van de overwinning! Dat bracht ons puntentotaal 
op 11, meer dan voldoende om de eindoverwinning in 
de wacht te slepen. Ondanks dat de 3e en 4e partij nog 
steeds in volle gang waren, werd er besloten om deze 
administratief af te handelen, zodat de gang naar het 
clubhuis en een lekker koud biertje bespoedigd kon wor-
den.
Rijswijk zal volgend jaar weer van de partij zijn in de 
Hoofdklasse, maar dat hebben we natuurlijk niet alleen 
gedaan.
Ik wil graag via deze weg de supporters, begeleiders, 
caddies en coaches heel hartelijk bedanken voor hun on-
dersteuning. De wetenschap dat er zoveel mensen met 
ons meeleven draagt voor een groot deel bij aan het suc-
ces van ons team en daar zijn wij ontzettend dankbaar 
voor!
We hopen volgend jaar weer een mooi competitieseizoen 
te beleven en we hopen ook van harte dat u dan ook 
weer van de partij bent. We willen ook graag de club be-
danken voor de (financiële) ondersteuning, dankzij deze 
ondersteuning hebben we ons geen zorgen hoeven ma-
ken over de zakelijke kant van de competitie en konden 
we ons volledig concentreren op onze wedstrijden.
Tot volgend jaar!

Met sportieve groeten,
Jesper van Dijk (captain Heren 1)

Competitie
verslagen 
2012

Heren 1
Beste supporters van Heren 1!

Op de foto van links naar rechts: Remy Ceulemans, Floris Arkesteijn, Jesper van Dijk, Jurgen de Kloet, Pim Gebuis, 
Sander Verhoeckx. Niet op de foto: Michiel Povel
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Team: Jack Baldewsingh, Robbert de Kramer, 
André Krouwer (captain), Ted Krouwer, Henk 
Rameswar, Johnny Rameswar, Roel Rietveld

Dit seizoen waren we er weer erg vroeg bij 
met de ‘competitietraining’. Nou ja, eigen-
lijk trainen we het hele jaar door en zijn we 
dus het meest trainende competitieteam van 
de Rijswijkse. Voor het competitieseizoen van 
2012 hebben we versterking voor het team ge-
zocht en gevonden bij het ´jeugdlid´ Robbert 
de Kramer (4). Naast Robbert bestond het 
team uit: Henk Rameswar (5), Vice-Captain 
Jack Baldewsingh (5), Johnny Rameswar (5), 
Sponsor Roel Rietveld (Harley Davidson, 9), 
André Krouwer (Captain, 9) en Ted Krouwer 
(11). Op de eerste competitiedag waren we 
gastheer en zo konden we mooi de kat uit de 
boom kijken. De poule waarin we terecht wa-
ren gekomen, met Capelle a∕d IJsel 2, Haar-
lemmermeersche 2, Koninklijke Haagsche 4 
en Purmerend 3, was pittig. Er waren in de 
hele poule maar twee spelers met een handi-
cap boven de 10. In de eerste vier wedstrij-
den werden geen grote uitslagen geboekt, de 
wedstrijden werden gewonnen met 12 – 6, 10 
– 8 of 11 – 7, de teams waren dus aan elkaar 
gewaagd. Elk team verloor op z´n minst één 
wedstrijd en zo speelden op de laatste wed-
strijddag Capelle a∕d IJsel 2 en Koninklijke 
Haagsche 4 om degradatie, en Purmerend 3 

en Rijswijkse 3 om promotie.
Dat het vervoeren van een team in twee 
auto´s een logistieke uitdaging was bleek toen 
we na aankomst op de Haarlemmermeersche 
er achter kwamen dat we de schoenen van 
Johnny misten (die lagen nog op de tafel in 
de hal van het clubhuis van de RGC). ‘Geen 
probleem,’ zei Jack, ‘ik heb twee paar schoe-
nen bij me en Johnny mag mijn reservepaar 
wel aan’. Die waren echter net een maatje te 
klein voor Johnny, die erg opgelucht was toen 
Greta en Peter hem op hole 6 met zijn eigen 
schoenen verrasten. De foursomes kwamen 
we goed door, alle wedstrijden werden ge-
wonnen, wat een 6 – 0 voorsprong opleverde. 
Vol goede moed begonnen we aan de singles 
want er waren nog maar vier wedstrijdpunten 
nodig voor de overwinning. Deze werden in 
de eerste twee singles al binnengehaald en 
de uitslag van de wedstrijd kwam uiteindelijk 
uit op 15 - 3. Een promotiewedstrijd was niet 
nodig dit jaar zagen we op de NGF website en 
zo promoveerden we naar de Reserve 2e klas-
se waardoor we als vereniging in de breedte 
wat zijn gegroeid. Hopelijk kunnen we ons 
volgend jaar in de 2e klasse handhaven met 
dit team. Wij gaan er in ieder geval ons best 
voor doen en kijken al uit naar de donderdag 
avond trainingen met het eerste team :-).

André Krouwer

Competitie
verslagen 
2012

Heren 3
Meest trainende team van Rijswijk
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Team: Jaap Vermeer, Erik Wiener, Jan Dege-
naar, Joop de Jong, Vincent Zuiderwijk, Vin-
cent Jorna, Arthur Hausani

Anders dan de foto doet vermoeden gaat 
deze competitie bij ons in de boeken als 
winter(golf)sport. Koude april zondagen van 4 
tot 7 graden en veel, heel veel wind.
Winterbroeken, thermo ondergoed en skimut-
sen behoorden tot onze outfit.

Op 5 april afgetrapt als gastheer. Wij waren 
met het 3e gastheer op deze winterse zondag 
en ontvingen de teams van Rozenstein, Broek-
polder, Oude Maas en Cromstrijen. De handi-
caps van Rozenstein en Broekpolder waren 
vergelijkbaar met de teams van de poule van 
het 3e. Navraag leerde ons dat het team van 
Rozenstein vorig jaar 4e klasse speelde maar 
door het eigen bestuur om een of andere re-
den was gepasseerd ten gunste van een ander 
competitieteam. Broekpolder was 3 jaar ach-
ter elkaar gedegradeerd van de 2e naar de 5e 
klasse. De andere teams waren qua handicaps 
ongeveer gelijk aan ons team.

De 1ste wedstrijd (windkracht 6 en een graad 
of 4/5) op Cromstrijen tegen Rozenstein ging 
kansloos met 13-5 verloren. Tegen Oude Maas 
en Cromstrijen deden wij onze sportieve 
plicht zodat de laatste dag op Oude Maas te-
gen Broekpolder nog spannend kon worden. Bij 
winst met een verschil van 9 wedstrijdpunten 
zouden we kampioen kunnen worden. Bij ge-
lijkspel of verlies zouden we op de 3e plaats 
eindigen. Het werd een groots gevecht.

Toen de rook van de ochtend was opgetrokken 
en de 4bbb waren gespeeld stonden we 5-1 
voor. Broekpolder in paniek en wij euforisch. 
In de middag waren de mannen van Broek-
polder helaas ernstig strijdvaardig en scherp. 
Goede spelers en onverstoorbaar. 

Nog een leuk verhaal uit mijn partij. We start-
ten op Oude Maas van de 10e en op onze 13e 
(hole 4 van de baan) hole stond ik 2 down. 
Zojuist de vorige hole met een par kunnen te-
rugpakken en deze  hole is een par 5 met een 
behoorlijke wind tegen. Ik lag in 3 op de green 
een meter of 8 van de pin, mijn tegenstander 
laat zijn approach te kort en ligt tegen de 
bunker van de green aan. Hij moet over de 
bunker chippen op het smalle gedeelte van 
de green waar de vlag stond. Ik rekende me 
al rijk en hoopte de hole te winnen. Mijn te-
genstander liep met zijn trolley over de witte 
lijnen naar de green en de marshal ziet dat 
en spreekt hem aan. Er volgt een fel verbaal 
gevecht welke ik glimlachend op een afstand 
volg. Ik zie de hoofden rood worden en hoor 
dat ze allebei flink geïrriteerd zijn. Het voor-
uitzicht verder te spelen met een gestress-
te tegenstander maakte op dat moment de 
marshal tot mijn denkbeeldige beste vriend. 
Dat pakte echter anders uit. Tot mijn grote 
verbazing wint mijn tegenstander de discus-
sie van de marshal en hij mag zijn trolley la-
ten staan totdat hij klaar is. Onverstoorbaar 
en onaangedaan chipt hij met een lobwedge 
10 cm naast de hole en maakt par. En de res-
terende holes heeft hij geen foutje meer ge-
maakt. Ik verloor mijn single op de 16e met 
3 & 2. Ter illustratie van het spelniveau, mijn 
tegenstander stond op de 16e nog level par (1 
birdie, 1 bogey en de rest parren). Het team 
van Broekpolder speelde goed in de middag 
en de wedstrijd eindigde in 9-9. Helaas weer 
geen kampioen maar we hebben er even aan 
kunnen ruiken.

Mijn team heeft dit jaar goed en fanatiek ge-
speeld. Wij hebben de weken voorafgaand aan 
de competitie en ook gedurende de competi-
tie veel geoefend en de wedstrijden werden 
serieus benaderd. Een compliment voor mijn 
team. Voor volgend jaar geldt dat iedereen 
weer een jaar beter is geworden en dan doen 
we opnieuw een gooi  naar de 1ste plaats. 

Arthur Hausani

Heren 5
Skimuts standaard outfit

Competitie
verslagen 
2012
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Team: Maurice Korrubel, Min Tan, Roy van den 
Berg, Edwin Varkevisser, Theo van Bemmel, 
Pierre Ververgaert, Frank van Grieken, Steef 
van Schaik 

Na een korte voorbereiding begon op 1 april de 
competitie voor heren 7. Na een aantal jaren 
onze opwachting op voornamelijk Brabantse 
banen te hebben gemaakt, speelden we dit jaar 
wat meer in de regio. Meteen mochten wij onze 
kunsten vertonen op de baan van de Koninklijke 
Haagsche. Tegen Rozenstein werden gelijk ook 
de eerste punten van het seizoen gepakt (die 
later hard nodig bleken te zijn). Meteen werd 
tijdens het speechen van de captains duidelijk 
dat de meeste teams wel kampioensaspiraties 
hadden, wat de spanning opvoerde. 
Na het weekend op de Koninklijke, gingen we 
een week later weer terug naar Wassenaar om 
nu op de baan van Rozenstein te strijden tegen 
de heren van Kagerzoom. Een spannende ron-
de, waarbij 5 singles op de 18e beslist werden, 
helaas niet in ons voordeel en moesten we met 
een nederlaag genoegen nemen.
Tandje erbij dus, om volgende ronde op Zee-
gersloot beter voor de dag te komen. Voor-
spelen door een aantal in de stromende re-
gen, opwarmen in het clubhuis na 9-holes om 
daarna de oefenronde af te maken. Zelfs deze 

voorbereiding mocht niet baten, want ook te-
gen de jonge honden van de Haagsche kwamen 
we tekort. Ook al probeerden wij het met onze 
ervaring ze uit het spel te halen, we gingen er 
toch af met 4-14.
Nog één weekend om zelf nog wat te kunnen 
doen bleef er voor ons over. Op de 9-holes baan 
van Kagerzoom speelden we tegen Zeeger-
sloot, de koploper in de competitie. Ondanks 
de steun van de jongens van de Haagsche, die 
gebaat waren bij een overwinning van Heren 7, 
werd er met 10-8 verloren, nipt want de match 
werd op de 18e hole in de middag beslist.
Nu werd het afwachten, want alleen het gast-
heerschap bleef er voor ons over. Toekijken 
dus….. en dat deden we dan ook, terwijl we 
onze gasten een heerlijke hapjes, huisgemaakt 
door de door ons ingevlogen top-chef, begeleid 
door een heerlijke gekoelde prosecco trakteer-
den. Zeegersloot deed op RGC wat er van een 
kampioen verwacht mag worden en dat is win-
nen, heren 7 wist zich te handhaven door de 
winst in de eerste ronde, hakken over de sloot 
dus. Na een afsluitend diner en nakaarten was 
de competitie 2012 weer een feit. Nu maar 
weer trainen en wachten wat de toekomst 
gaat brengen voor de NGF competitie in Ne-
derland….

Heren 7
De spanning werd opgevoerd

Competitie
verslagen 
2012
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Team: Jan Borsboom, Keun Soo Byun, Pieter 
Drenth, Alex Jackson, Juud Holla, Hans Mok-
kink & Tom Wesselingh

De kickstart 
Met nog 3 weken te gaan, onstond een ge-
heel nieuw initiatief om een Heren 8 team te 
vormen met als spil Juud Holla. Het ronselen 
leverde al snel een gevarieerd team op met 
spelers die elkaar slechts zijdelings kenden en 
weinig of geen ervaring met competitie had-
den. Met Alex als Brit en Keun Soo als Koreaan 
versloegen we in ieder geval alle teams als 
de criteria “internationaal” en “inburgering” 
zouden zijn geweest. Geheel democratisch 
werd na afsluiting van de regelavond besloten 
dat ondergetekende captain moest worden. 
Gelukkig had Juud wel ervaring met compe-
titie zodat we niet geheel onbeslagen ten ijs 
kwamen. Voor uniforme, als RGC team her-
kenbaar, kleding werd ook nog even gezorgd. 
Geheel belangeloos regelde Jan een zwarte 
polo en dito trui uiteraard met geborduurd 
RGC logo. Voor een zwarte broek moesten 
de spelers zelf zorgen want de voorgestelde 
broek kon de toets der mode niet doorstaan. 
“The Men in Black” waren er klaar voor. Toch, 
volgend jaar maar een wit/grijze ruiten broek 
of iets frivoler zoals Dames 2?

Het spelverloop
Na een paar keer in groepen te hebben ge-
oefend, was het zover. De eerste wedstrijd 
werd met grote overmacht gewonnen van Ro-
zenstein. Helaas werd die trend niet doorge-

zet want de volgende drie wedstrijden tegen 
Cromstrijen, Kleiburg en Kagerzoom werden 
allen verloren, zij het altijd met enthousiast 
tegenspel ondanks de inzet van de geheime 
wapens (Hans en Keun Soo); eindresultaat 4e. 
In ieder geval werden alle wedstrijden onge-
acht het resultaat in uitstekende en sportieve 
sfeer op interessante en vaak onbekende ba-
nen gespeeld. Een leuke en leerzame ervaring 
die leert dat RGC toch een hele mooie baan 
en vooral een prachtig clubhuis heeft, iets 
wat door alle gastteams met enige afgunst 
werd bevestigd.

Après golf
Niet onvermeld mag blijven dat ook de nasleep 
van de wedstrijden een wezenlijk onderdeel 
van onze competitie was. Het weer nodigde 
dan niet altijd uit tot terrasgedrag, dat werd 
ruimschoots goed gemaakt door de binnen-ac-
tiviteit. De uitreiking van de rode lantaarn voor 
de laatste plaats leverde veel hilariteit op; de 
winnaar – Kleiburg – mocht zich verheugen in 
de eervolle promotie. De overblijvers keken 
alweer uit naar een vervolg in deze sportieve 
poule. Op de laatste speeldag werd Keun Soo 
(hij werd respectvol tot Koen hernoemd) zelfs 
uitgenodigd om enkele Koreaanse wijsheden te 
berde te brengen hetgeen door hem met verve 
werd gedaan. Een waardige afsluiting. Al met 
al is Heren 8 een geweldige ervaring rijker dat 
zeker een vervolg krijgt in 2013! Nu nog een 
beetje trainen!

Tom Wesselingh

Heren 8
Gevarieerd geronseld team

Competitie
verslagen 
2012
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Team: Saskia Brand, Marijke Dekker, Loes van 
Doorn, Jeanine Klopper, Miranda Rietveld, 
Mirli Smit, Hetty Verboom & Dieck Wesse-
lingh

Ongewijzigd ging Dames 2 zondag haar tweede 
competitieseizoen in. Net zo gezellig, maar 
nu mét aanvalsstrategie. Elke zondag trainen, 
zelfs in de sneeuw. Zodra het kon, aan wed-
strijden meedoen. Afreizen naar Nijmegen 
voor de Ladies Cup. Aan onze handicaps wer-
ken. En waar viel het meest te verbeteren? 
Bij onze shortgame. Dus schakelden we Mein-
dert Jan in voor een paar clinics. 

En toen moest Saskia onder het mes, waar-
door ze tijdens de competitie niet in actie 
kon komen. Een enorme setback. Wat doen 
vrouwen om teleurstellingen te boven te ko-
men? Juist: shoppen. We gingen ons te buiten 
aan de teamoutfit: broek en rokje. Het werd 
de Loudmouth Danger. Want een beetje aan-
valsstrategie kan niet zonder kleurrijke inti-
midatie.

Vervolgens moesten we ook een poloshirt. En 
een handdoekje. En een rood tasje. Voor het 
laatste is Dieck zelfs over een paar grenzen 
heen gegaan: uit een niet nader te noemen 
land lukte het haar 8 dezelfde tasjes mee te 
smokkelen. Zodat we volledig in stijl aan de 
competitie begonnen.

Jammer genoeg was het nogal koud in april. 
We vielen één voor één om met griep en keel-
ontsteking. De eerste wedstrijd, op Bergvliet 
tegen Haarlemmermeer, was Mirli ziek. Mi-
randa viel hoestend in maar de Haarlemmer-
meersche was niet te vermurwen: verloren 
met 15-3. Na Pasen de tweede wedstrijd: te-
gen Leeuwenbergh, het sterkste team uit de 
poule. Nu was Jeanine ziek, en kon Hetty aan 
de bak. Om in ieder geval een kansje te ma-
ken op 1 winstpunt (zo reëel waren we wel), 
had Mirli hier een serieuze strategie bedacht. 
En het werkte: ’s ochtends de eerste dub-
bel gewonnen en ’s middags 1 x winst en 1 x 
all square. Ook al verloren we met 13-5, het 
voelde als een overwinning tegen zulke lage 
handicappers. De 3e wedstrijd was op Capel-
le: deze pot tegen Bergvliet moesten we bin-
nenslepen. En dat deden we, ook al waren we 
collectief niet zo te spreken over de baan. De 

aanwezigheid van een aantal trouwe suppor-
ters (waaronder onze ballensponsor Martijn 
Smit) en bekenden (het ook op Capelle spe-
lende Heren 3 van RGC) maakte veel goed. 

In de één na laatste wedstrijd hadden we al-
lemaal heel veel zin. Op Leeuwenbergh de de-
gens kruisen met Capelle, het team waar we 
veel lol mee hadden maar waarvan we vorig 
seizoen dik verloren. Tijd voor revanche! Met 
een stand van 4-2 in ons voordeel tijdens de 
lunch kon het ’s middags nog alle kanten op. 
Weer konden we genieten van enthousiaste 
supporters, en Marijke en Saskia waren er nu 
ook bij voor de mentale steun. Het werd nog 
spannend, want halverwege de singles stond 
het ineens  9-5 voor Capelle. Gelukkig kwam 
de achterhoede binnen met de winst en werd 
het uiteindelijk 9-9. 

De laatste competitiezondag waren we gast-
vrouw. Het weer was goed, de teams hadden 
het naar hun zin, de kampioenen van Leeu-
wenbergh werden in het zonnetje gezet en 
we hebben onder het genot van het Italiaanse 
buffet deze competitie supergezellig afgeslo-
ten. 
Uiteindelijk zijn we 4e geworden. Maar we 
zijn beter gaan spelen, durven de vlag aan te 
vallen en komen dichter bij de pin uit. Met 
Capelle hebben we inmiddels onze eigen R/C 
Cup in het leven geroepen. In oktober de eer-
ste editie, dan gaan we echt van ze winnen!

Miranda Rietveld

Dames 2 zondag
De broek, de smokkelaarster 
en de revanche 

Competitie
verslagen 
2012
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Gezelligheid als vanouds

Dames Senioren 1
Terug naar de 2de klasse!

Competitie
verslagen 
2012

50 - GreenVliet

Team: Rita Vermolen, Hélene de Vries Schul-
tink (captain), Marianne van Os, Karin Croonen, 
Christiane de Poorter en Barbara Muntenaar

Met De Hooge Bergsche 2, Nieuwegeinse 2, Mer-
welanden 2 en Dorpswaard 1 hadden we dit jaar 
een poule waarmee we wel iets konden.
We hebben lang kunnen meedoen voor de 1e 
plek, ook al omdat we in de voorlaatste wed-
strijd wonnen van de latere poulewinnaar De 
Hooge Bergsche. Uiteindelijk zijn we toch te-
vreden met de 3e plaats in de poule. Het weer 
liet duidelijk te wensen over, maar de gezellig-
heid was weer als vanouds.
We hebben met ons team het seizoen afge-
sloten met een rondje op de Zaanse (zie foto) 
en als extraatje  hebben we een uitje gepland 
naar het Boshotel in Vlodrop met golf op o.a. 
Herkenbosch en een baan net over de grens in 
Duitsland. 

Team: Monique Cupido, Helma Baars, Ellly 
Janmaat, Edith van Hek, Imeldo Looman, 
Ineke Vincent en Sandra Karagantcheff (cap-
tain).
 
Vorig jaar waren wij gedegradeerd uit de 2de 
klasse. Ons doel was dus: terug naar de klasse 
waarin wij thuishoren.
Wellicht ook mede dankzij de lessen van Nick 
Davis, die wij van het bestuur kregen is het 
ons gelukt. Bestuur hartelijk dank!! 
De wedstrijd voor competitiespelers is ook 
door ons team gewonnen dus we waren vol 
goede moed en natuurlijk was de onderlinge 
sfeer goed.
 
Onze tegenstandsters waren de dames van De 
Haarlemmermeersche, Heemskerkse, Noord-
wijk en Rozenstein.
 
Het was een koude doch zeer gezellige com-
petitie waar we met plezier aan terug den-
ken.
Mede dankzij de goede sfeer en teamspirit 
zijn we poulewinnaar geworden. Nadat wij 
onze wedstrijden al hadden gespeeld hoorden 
we dat plaats 1 automatisch promoveert, dus 
geen promotiewedstrijd (wel jammer).

 Ik wil alle dames nog danken voor de gezel-
lige weken en Edith van Hek feliciteren met 
haar eerste, succesvolle golfcompetitie.
Wat mij betreft tot volgend jaar.
 
Sandra Karagantcheff



Dames senioren 2
Een seizoen in een lied gevangen 

Competitie
verslagen 
2012

GreenVliet - 13GreenVliet - 51

Team:  Greta Biersteker, Thea van Spel-
len-Brandenburg, Ilonka van Riet, Cea 
Weekhout, Marianne Verhoeve-Hlawaty, 
Lidwien Vlek, Doke van Haaster

In dezelfde samenstelling als vorig jaar 
hebben wij ook dit jaar weer meege-
speeld om de hoogste plaats in de poule. 
Uiteindelijk werden we 2e.
Omdat Cea weer een prachtig lied com-
poneerde voor de slotavond, waarin al 
onze wederwaardigheden worden ver-
meld, bijgaand de tekst van dit lied.
Lidwien Vlek (captain)

Competitie 2012
(Milord)
Kom luister naar ons lied
Vol vreugde en verdriet
Zo’n competitielied
Dat hoorde u nog niet

Een winst met 18 – 0
Zou voor ons ruim voldoen
En zelfs met 16 – 2
Zijn wij al kampioen

Helaas zijn wij wel sterk                      
In dit soort rekenwerk  
Indien nodig:
Maar ”champ” is Leeuwenbergh 
Maar kampioen zal fijn     
Verdiend, en dat is erg  (rit.)  
toch Merwelanden zijn   

’t Begon op  Crayestein
‘t Was koud met zonneschijn
De treinen reden vlug
Eerst heen, maar ook weer terug

Daar tijdens het diner
Bracht Doke haar idee    FORE!  ( Cea) 
Ze had een prijs bedacht
Waar zij zelf hard om lacht

Die dag een goed begin
We hadden ’t naar ons zin
We hebben wel geleerd:
De wind staat soms verkeerd…
     
De tweede dag op Rhoon:
De start was ongewoon:
We lieten hier “Zo fijn”
De laatsten d’eersten zijn

Matthëus 19
Daar is dat terug te zien
Wij zien een parallel
Maar we verloren wel  (Greta: Nee, nou 
geen borrelhap, naar huis!)

We zaten ómenom aan
Maar bij ‘t aan tafel gaan
Werd door ons vooergerecht
Die eenheid snel geslecht   (Greta: Mag 
jij geen toetje? oid)

De derde dag was koud
Op Grevelingenhout
We moesten er voor gaan 
Op deze leuke baan

8 – 8 en nog niet klaar
We hebben allen daar
Het zeeuws devies gezien:
De zege van Lidwien         LUCTOR ET 
EMERGO! (Cea)

Als laatsten aten wij
De tijd vergaten wij
Verdween vermoeidheid vlug
De busje-sfeer was terug       
Busje komt zo, busje komt zo
Busje komt zo, busje komt zo
Eventjes geduld nog
En het busje komt zo (allen)       

In Rijswijk heus, zó is’t
Werd nog niet écht beslist
Welk team er degradeert
Of rechtstreeks promoveert

Wij streden tot op’t merg
Vandaag op Leeuwenbergh
Want zelfs met 16 – 2
Namen wij de bloemen mee

Helaas zijn wij wel sterk
In dit soort rekenwerk
Maar “champ” is Leeuwenbergh
Hoera voor Leeuwenbergh!
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Reizen verstevigt de teamgeest

Competitie
verslagen 
2012

52 - GreenVliet

Team: Ingrid Pijnakker (captain), Janneke Hes, Els 
Harings, Inge Verlind, Jos Niemans, Jennifer Leu-
nissen, Katharina van Rijn

Het inmiddels vaste en hechte team van captain 
Ingrid Pijnakker was blij verrast om dit jaar eens 
naar banen in de noordelijke helft van de regio af 
te kunnen reizen. Reizen met elkaar in de FEDHI-
bus gaf ons alle gelegenheid de teamgeest nog ver-
der te verstevigen. In februari  was daarmee al een 
begin gemaakt met de Skillstest, de opwarmactie 
van het Golf Performance Center Rijswijk, opdat 
wij tijdig nog wat extra aandacht zouden kunnen 
geven aan de aangetoonde zwakke punten. Jam-
mer dat de verwerking van de gegevens tot na de 
wedstrijden duurde – voordeel is dat we nu weer 
een heel jaar de tijd hebben…

De eerste wedstrijd op Kagerzoom tegen Kleiburg 
kwam wat moeizaam op gang met 2 punten na de 
ochtend maar stug volhouden bracht de eindstand 
toch op een gelijkspel. Ook de andere teams speel-
den 9-9. Na de tweede wedstrijd op Kleiburg tegen 
Spaarnwoude  gingen we met een trots gevoel aan 
het immer gezellige diner: 10-8. Het was leuk om 
het wedstrijdverslag op de website van Spaarnwou-
de te lezen: “‘s Middags was het andere koek. De 
dames van de Rijswijkse leken wat oudere dames, 
maar speelden heel vast.”

Op de Kennemer trof ons het noodlot. Janneke 
Hes kwam bij het voorspelen heel ongelukkig te 
struikelen over geparkeerde trolleys waarbij zij 
een flinke schouderblessure opliep. Maar opgeven 
is er toch niet bij voor deze diehard. In de wed-
strijd wees zij met een klinkende 5/4 de tweede 
speelster van Kagerzoom terug. Ook Jos Niemans 

en Jennifer Leunissen wisten de volledige winst te 
pakken en met 13-5 hadden we inmiddels al 5 wed-
strijdpunten binnen. Het degradatiegevaar was ge-
weken. Zouden we in de laatste wedstrijd ook nog 
een puntje kunnen pakken?

Helaas, Janneke kon de blessure niet langer ne-
geren en Els Harings had een zware griep opgelo-
pen. Gek genoeg bleek het niet mogelijk om een 
invalster te vinden en moesten we in Spaarnwoude 
met vijf dames de strijd aanbinden met de favo-
riete dames van de Kennemer.  Katharina van Rijn 
heeft in haar eentje lang dapper stand gehouden 
in de 4BBB tegen speelsters met een 8 punten la-
gere handicap. Inge Verlind bracht met Ingrid een 
winstpartij binnen en in de singles sprokkelden we 
nog 5 punten bijeen. Met  11-7 waren wij dik en dik 
tevreden en konden we trots zijn op ons optreden.

Toen aan het eind van de competitie bekend werd 
dat alle poulewinnaars automatisch promoveren 
waren we zelfs opgelucht met het verlies van de 
laatste partij. Bij winst waren we poulewinnaar 
geworden en dus opgewaardeerd naar de derde 
klasse. Maar in die klasse is het gebruik van een 
handicart niet toegestaan. Zou ons team dan uit 
elkaar vallen?  Dit duivels dilemma is ons bespaard 
gebleven!

De laatste wedstrijddag ontvingen wij poule M26. 
Na afloop van een stormachtige en natte dag werd 
het met elkaar nog een heel gezellig afscheidseten-
tje. Een heel hartelijk applaus viel Jos ten deel na 
haar “Ode aan de Bal”. Ook al ons geknutsel en de 
gezellige tafelschikking oogsten veel waardering, 
zo konden we opmaken uit de woorden van de cap-
tain van het winnende team van De Kennemer.



Dames senioren 4, dubbel 9
Op inzet naar de 2e plaats

Competitie
verslagen 
2012

GreenVliet - 13GreenVliet - 53

Team: Marleen van Hogezand, Hetty Krap, 
Mirjam Jaspers, Hannie Benjert, Cocky van de 
Valk, Nellie Broekman, Ria van Lamoen, Joke 
van Duijn, Diana Looms

Met veel plezier keken we uit naar onze com-
petitie-indeling. Waren het weer de teams 
van afgelopen jaar of nieuwe teams om te-
gen te spelen? Wij werden niet teleurgesteld: 
twee nieuwe banen en drie nieuwe teams, al 
was het niet naast de deur.

Wij mochten als eerste onze gasten ont-
vangen, namelijk: Reymerswael, Domburg, 
Wouwse Plantage en Oosterhoutse. Zo waren 
wij in staat om alles goed in ogenschouw te 
nemen en ons op de volgende wedstrijd te 
concentreren, want winnen blijft toch het 
leukste dat er is, en uiteindelijk kampioen 
worden van de poule.

Het weer speelde dit jaar een grote rol bij 
iedere wedstrijd. Het was koud, veel wind en 
niet te vergeten de regen. 

Onze eerste wedstrijd tegen De Wouwse Plan-
tage verloren we nipt (17-19). Tegen de Oos-
terhoutse speelden we gelijk en kwam het op 
de laatste 2 wedstrijden aan, waar we zouden 
eindigen. Het bleef tot de laatste dag span-
nend wie er op de tweede plaats zou eindi-
gen. De winnaar was al bekend: Wouwse Plan-
tage. Zij hadden al 3 wedstrijden gewonnen 
en konden niet meer ingehaald worden. Wij 
moesten winnen en dat deden we ook!
Wij kijken dan ook met veel plezier terug op 
onze competitie. Mede door de fantastische 
inzet van alle speelsters, waren we in staat 
deze tweede plaats te bezetten.

Hetty Krap, captain Dames 4 (Pink Ladies)
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Status quo als strategie

Competitie
verslagen 
2012

54 - GreenVliet

Team: op de foto van links naar rechts: Ed 
Klingens, Willem Bosman, Marinus Cupido, 
Fred Leunissen, Bob Davis en Gerben Brou-
wer. Niet op de foto staan Jan Cusell en Hans 
van der Veen.

Het derde seniorenteam is in feite een voort-
zetting van het oude heren 4, dat inmiddels 
was afgezakt tot heren 6 en uiteindelijk he-
ren 7. Omdat we een nieuw team zijn, moes-
ten we  starten in de 6e klasse. Dit had als 
voordeel dat ook spelers die zijn aangewezen 
op een buggy konden meespelen. Aangezien 
we een aantal kanonnen met een relatief lage 
handicap in ons team hebben begonnen we 
met hoge verwachtingen aan het seizoen.
We zitten ruim in de spelers, en daarom kon 
een aantal van ons tijdens het begin van de 
competitie met vakantie (dachten we). Dit 
bleek een misrekening met consequenties. 
De nog onervaren captain werd op woens-
dagavond voor de eerste wedstrijd gebeld 
door onze sterspeler Willem Bosman, met de 
mededeling dat hij zodanig last van zijn rug 
had gekregen dat golfen voorlopig onmogelijk 
voor hem was. We zijn daardoor de eerste 
wedstrijd tegen Broekpolder de wei in gegaan 
met twee invallers van heren 4, Dirk-Jan Boel-
houwer en Jan van Spronsen. Helaas, helaas, 

de captain van Broekpolder is ook voorzitter 
van de regelcommissie van die club, en hij 
wees ons er fijntjes op dat, hoewel de playing 
handicaps identiek zijn, de exacte handicap 
van de heer Boelhouwer toch 0,2 punten lager 
is dan die van de heer Bosman, wat zijn inval-
len in ons team onmogelijk maakt. Dit alles 
leidde er toe dat we in plaats van de geplande 
overwinning genoegen moesten nemen met 
een 9-9 gelijkspel de eerste dag.
Alle volgende wedstrijden werden daarna 
volgens plan gewonnen, met als eindresultaat 
dat we samen met het team van Broekpolder 
op de eerste plaats eindigden, zelfs met het-
zelfde aantal wedstrijdpunten.
U begrijpt het al, het onderlinge resultaat 
geeft de doorslag, en in geval van een draw, 
het resultaat van de singles, en op het kleinst 
mogelijke verschil was Broekpolder uiteinde-
lijk  poulewinnaar en promovendus.
Achteraf bezien bleek dit voor ons het best 
mogelijke resultaat, omdat we volgend jaar 
weer in dezelfde opstelling kunnen optreden, 
inclusief onze buggyklanten. We moeten ons 
nog bezinnen op de strategie die we volgend 
jaar moeten volgen om deze status quo te 
handhaven.

 Marinus Cupido



Heren senioren 4
Weerzien met oude bekenden

Competitie
verslagen 
2012

GreenVliet - 13GreenVliet - 55

Team: op de foto vlnr staand: Ed Tumbuan, Marius van de 
Berg, Andre Niemans, Adrie Joppe; zittend: Rob Nout en Frans 
van Eek

De eerste wedstrijd was op de Beemster. In het clubhuis kwa-
men we er achter dat we 2 teams al kenden, nl. Rozenstein 6 
en Cromstrijen 9. Nieuw voor ons waren Beemster 2 en Kager-
zoom 2. Om aan de competitie mee te kunnen doen moest een 
aantal holes worden verlengd, met als gevolg dat de afslagen 
van een aantal holes elkaar kruisten. Hierdoor moesten we om 
de beurt wachten tot de andere hole vertrokken was. Deze 
kleine 9-holesbaan valt net zoals de omgeving onder wereld-
erfgoed. Je zag dat terug aan de rechte sloten maar ook aan 
de kort gehouden begroeiing. Wij speelden gelijk ( 18-18 ) 
tegen Kagerzoom. Rozenstein won van Cromstrijen.
Een week later speelden we tegen de Beemster op Rozen-
stein. Of het nu aan de fairways lag of aan ons spel weet ik 
niet maar we verloren. Zelfs de captain moest het onderspit 
delven. Volgens hem kwam dat omdat hij niet goed met zijn 
houten 3 onder de bal kon komen. Kagerzoom won van Crom-
strijen.
Op de 3e speeldag waren wij gastheer. De zon scheen, maar 
het was wel fris. Na ontvangst met koffie/thee en een Haagse 
Kakker gingen de gasten naar de eerste hole waar Ed uitleg 
gaf over waar men in de baan op moest letten. Op hole 5 
trakteerden de mannen van de Beemster, die op 1 speler na 

voor het eerst aan de competitie deelnamen, ons op een stuk-
je Beemsterkaas. Na afloop kregen wij op ons verzoek door 
de horeca heerlijke zelfgemaakte hapjes. Dat is weer eens 
iets anders dan die vlammetjes. Cromstrijen won nipt van de 
Beemster, Kagerzoom won royaal van Rozenstein.
Speeldag 4 was op Kagerzoom. Eveneens een 9-holesbaan met 
leuke vergezichten richting de Kagerplas. Hoewel we beter in 
ons spel kwamen verloren we toch van Cromstrijen. De Beem-
ster won van Rozenstein. Wij stonden nu met 1 punt op de 
laatste plaats.
De laatste wedstrijd was op Cromstrijen. Wij moesten tegen 
Rozenstein. En jawel nu het erop aan kwam ging het opeens 
wel goed. We wonnen met 23-13 en lieten de laatste plaats 
over aan Rozenstein. Maar hoe verging het de andere 2 ti-
telkandidaten? Als de Beemster zou  winnen werden ze pou-
lewinnaar. En dat lukte. Iedereen gunde dit de mannen van 
de Beemster. Een speler van Cromstrijen had een hele mooie 
trofee gemaakt met daarin verwerkt een balletje met logo 
van alle deelnemende teams.
Tenslotte willen we Carel Weber bedanken, die ons tweemaal 
als reserve uit de brand heeft geholpen. 
We hopen volgend jaar weer zulke gezellige mensen te ont-
moeten.

Marius van den Berg, captain.
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