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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: Anita Ockhorst 070-368 34 73
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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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

FAIRPLAY GOLF HOTEL & SPA *****               

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).

Spanje

FAIRWAY GOLFTRAVEL       AANBIEDINGEN

Weekarrangement: € 895 p.p.

Geen massale all-inclusive drukte maar een klein-
schalig luxe hotel met een hoogwaardige service, 
culinaire klasse en een zeer uitgebreid 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 golfhotels 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 Be-
nalup  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 gastronomisch 
Frans restaurant.  De 18-holes van de Benalup 
Golfclub lopen lichtglooiend door een weids Andal-
usisch 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 vergezichten.  Als alternatief 
voor een dagje golfen kan worden gekozen voor 
een bezoek aan de interessante steden als Sevilla, 
Jerez de la Frontera of een van de leuke kleine 
witte plaatsjes in de regio.

• 7 dagen Avis huurauto cat. B per 2 personen
• 7 nachten verblijf in een 2-persoonskamer premium op basis van ALL INCLUSIVE verzorging
• 3 greenfees p.p. Benalup  reissom  € 895 p.p. 
• gratis upgrade kamer
• reisperioden: 01/11/12 – 31/12/12
• verblijf is inclusief 1 x Spa Circuit per persoon per dag
• periode 01/01/13 - 15/02/13: € 1.089 pp  +  € 75 vroegboekkorting p.p. bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
• diverse vluchten Malaga / Sevilla / Jerez mogelijk vanaf  € 150 p.p. 

ELBA PALACE GOLF *****  GL                  

Fuerteventura
Spanje

Weekarrangement: € 625 p.p.

verfijnde all-inclusive luxe

zonzekere winter golf bestemming
In het hart van de Fuerteventura Golf Club ligt het 
stijlvolle 5-sterren hotel Elba Palace Golf hotel. Hier 
geniet u het hele jaar door van het aangename 
klimaat, de prima service en een weldadige rust. De 
61 luxe kamers en suites, ingericht met veel oog voor 
detail, beschikken over een badkamer met een aparte 
douche en een houten balkon of terras. De kamers 
kijken uit over de golfbaan of de zee. Een zwembad 
zorgt voor de nodige verkoeling terwijl het strand 
op nog geen 5 minuten ligt. Temidden van het hotel 
bevindt zich een prachtige patio die wordt omgeven 
door palmbomen en fraaie tuinen. Met daarbij een uit-
stekend restaurant, een wijnkelder en twee golfbanen 
zijn hier alle ingrediënten aanwezig voor een perfect 
verzorgde golfvakantie. Het clubhuis is gelegen in het 
hotel zodat u direct kunt starten op de Fuerteventura 
golfbaan (par-70). De afwisselende baan is vrij vlak 
van ontwerp met uitzondering van de laatste holes en 
vooral hier worden de greens goed beschermd. De 
brede fairways, vrijwel altijd aanwezige passaatwind 
en 3 grote meren maken het een prima baan voor 
spelers van ieder niveau. Tevens kunt u spelen op de 
naastgelegen baan van Salinas, een technische baan 
met woestijn- en waterhindernissen. Welke baan u 
ook speelt, u heeft bijna overal een prachtig uitzicht 
op de Atlantische Oceaan en het vulkanische eiland.

•  7 nachten verblijf in een 2-persoonskamer op basis van HALFPENSION verzorging
•  3 greenfees p.p. Fuertenventura Golf Club

• reisperioden: 27/11/12 – 25/12/12 
• periode 01/11/12 – 26/11/12: € 685 p.p.   + BONUS REISCHEQUE KORTING t.w.v. € 50 p.p.
• periode 04/01/13 – 31/01/13: € 759 p.p.   + BONUS REISCHEQUE KORTING t.w.v. € 50 p.p.
• diverse vluchten Fuertenventura mogelijk vanaf  € 270 p.p. 

Ik weet niet hoe dat voor u is, maar aan het eind van het zomerseizoen 
heb ik altijd een beetje dubbel gevoel. Jammer dat het golfseizoen, 
met al die leuke wedstrijden, afgelopen is; aan de andere kant ook wel 
weer lekker dat je, in het kader van de wintertraining, een beetje vrij 
kunt prutsen op de baan en de range (check hiervoor ook de rubriek 
‘Van de Pro’s in dit nummer!). En erg jammer dat de zomer alweer 
voorbij is gevlogen en de luchtige outfitjes weer achterin de kast mo-
gen, maar golfen in herfst & winter heeft ook zo z’n charmes. 

Ook een beetje dubbel: als communicatiecommissie zijn we blij met 
de positieve feedback op de RGC website. We streven nog steeds naar 
verbetering, maar de website is nu al zoveel beter, actueler en toeganke-
lijker, dat het niet meer nodig is om vier keer per jaar uit te komen met 
de GreenVliet. In 2013 zult u daarom twee GreenVliets op de mat aantref-
fen, één in het voorjaar en één in het najaar, waarbij het accent ligt op 
naslag in plaats van actualiteit. Een beetje jammer misschien dat uw 
favoriete verenigingsblad wat minder vaak verschijnt, maar op de site 
vindt u alles wat u wilt weten over onze Rijswijkse. En uw verslagen, 
reisverhalen, nieuwtjes en foto’s blijven onverminderd welkom, voor 
zowel de site als de GreenVliet.

In deze laatste GreenVliet van 2012 vindt u, naast nieuws van het be-
stuur, aandacht voor de Golfweek, de Baja Maandbeker en de Club-
kampioenschappen, vooral veel actie van onze senioren. Verder had u 
nog een competitieverslag van Heren 4 te goed, en kunt u lezen hoe 
o.a. de Mulligans het in Schotland hebben gehad. Heel belangrijk: de 
ALV van woensdag 28 november. Dit is er eentje die we niet mogen 
missen. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd; brief en agenda vindt 
u achterin deze GreenVliet. En er is natuurlijk meer, maar dat leest 
u vanzelf! We zien elkaar vast nog wel op de baan of in het clubhuis, 
maar toch wens ik u langs deze weg alvast een fijn herfst & wintersei-
zoen, en hele genoeglijke feestdagen. 

Namens de communicatiecommissie,
Miranda Rietveld

Costa del Sol



Doordat het gebruik van onze website is toegenomen en uit-
nodigender en eenvoudiger is geworden treft u daar continue 
de actualiteit aan en is het niet meer nodig vier uitgaven 
te verzorgen. Buiten de reden dat u het RGC-nieuws via de 
website sneller tot u kunt nemen, speelt uiteraard ook kos-
tenbesparing een belangrijke rol. Ondanks de snellere com-
municatie via de website vraag ik u toch ook artikelen en 
verslagen aan te blijven leveren voor de Greenvliet, zodat die 
ook als naslagwerk kan blijven dienen.

Golfweek
Achter ons ligt een weer geslaagde golfweek, met zeer wisse-
lende weersomstandigheden, die varieerden van golfen in de 
plenzende regen, via spelen in de storm, tot een ronde met 
volop zonneschijn. Ook de muzikale omlijsting op dinsdag-, 
donderdag en zaterdagavond heeft zeker bijgedragen tot het 
welslagen van de golfweek. Iedereen die door inspanning of 
sponsoring heeft meegewerkt aan het succes: van harte be-
dankt!

Lange Termijn Plan
Zoals in de vorige Greenvliet aangekondigd, is de enquête 
over het Lange Termijn Plan uitgestuurd, met nog een paar 
dagen te gaan (de beantwoording kon tot 1 oktober) zijn ten 
tijde van dit schrijven ruim 280 responses ontvangen. Dit is 
representatief en de komende weken zal het bestuur zich 
over de uitkomsten buigen en daarover verslag doen op de 
aanstaande Algemene Leden Vergadering op 28 november.

Competitie
Bij de verdere uitwerking van het technisch beleid is aan-
dacht besteed aan de opstelling van een competitieregle-
ment 2013, dat op de site is gepubliceerd. Tijdens de na-
jaarsvergadering van de NGF is aan de aanwezige voorzitters 
van de clubs een voorlopige conclusie gecommuniceerd van 
de enquête over de competitie voor 2014 en verder. Het ziet 
er naar uit dat er uiteindelijk, ondanks alle oorspronkelijke 
commotie, niets fundamenteels gaat veranderen de komende 
jaren. Voor sommigen een opluchting, voor anderen, waaron-
der uw bestuur, een nieuwe uitdaging hoe de competitie met 
vele RGC-deelnemers in te passen in het gebruik van de baan, 
zonder de niet-competitiespelers en de verdiencapaciteit van 
de baan teveel te beperken. Het zal een kwestie worden van 
geven en nemen. 

Matchplay
De afgelopen weken is ondermeer gestreden om het Match-
playkampioenschap van RGC bij de dames, de heren en de 
heren senioren. In het weekend van 22 en 23 september von-

den de vaak spannende eindronden plaats. Alle deelnemers 
gefeliciteerd, maar in het bijzonder de kampioenen!

Bomenplan
In de komende periode zal een aanvang worden gemaakt met 
de uitvoering van het bomenplan. Zieke en oude bomen zullen 
plaats gaan maken voor nieuwe bomen. Aan de hand van een 
meerjarenplan wordt momenteel gewerkt aan de detailplan-
nen voor de eerste fase. Deze eerste fase kan een aanvang 
nemen dank zij de inzameling van het jubileum bomenplan dat 
ruim Euro 15.000,- opbracht. Alle schenkers hartelijk dank. De 
ontwikkelingen op dit gebied zullen gecommuniceerd worden 
via de website en kaarten in de hal.

ALV 28 november
Graag maken wij u er op attent dat op woensdag 28 november 
de volgende ALV zal plaatsvinden. Dit keer hebben wij voor de 
woensdag moeten kiezen omdat op maandag 26 november een 
belangrijke NGF vergadering wordt gehouden, waar wij als be-
stuur niet mogen ontbreken. Tijdens de ALV verwachten wij u 
een raamwerk voor de toekomst te kunnen presenteren, mede 
gebaseerd op de uitkomst van de enquête. Wij hopen u ook 
verdere mededeling te kunnen doen over het Uzimet-terrein, 
dat een onverwachte wending dreigt te nemen en de schade 
afregeling rond de verzakking. 

Vrije golfers
Het bestuur oriënteert zich hoe zij vrije golfers aan RGC kan 
binden. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden, zoals 
de oprichting van een D-club (eventueel in samenwerking met 
andere clubs) of een andere registratiemogelijkheid te bieden 
aan de vrije golfer. Uiteindelijk doel is om de vrije golfer te 
binden om te zijner tijd als hij of zij er ooit aan toe is een 
volwaardig lidmaatschap aan te gaan, dat bij ons te doen. Im-
mers,  zij hebben dan al kennis kunnen maken met de sfeer in 
de club. Of zij uiteindelijk voor ons kiezen is iets waar wij met 
ons allen invloed op hebben. Tegelijkertijd realiseert het be-
stuur zich dat de aan RGC gebonden vrije golfer een totaal an-
dere positie heeft dan de reguliere leden van RGC; een goede 
balans is noodzakelijk.
Mocht u naar aanleiding van dit stukje of over andere onder-
werpen vragen hebben, komt u dan alstublieft naar één van de 
bestuursleden of mail ons: bestuur@rijswijksegolf.nl. Wij zijn 
gaarne bereid met u het gesprek aan te gaan.
Rest de hoop uit te spreken dat wij een winter tegemoet gaan, 
waarin wij onder goede weersomstandigheden volop gebruik 
kunnen blijven maken van onze mooie baan. 

Fred Hoogerbrug
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Hoofdprijs: een landelijke finaleplaats op zaterdag 15 september op de Salland-
sche Golfclub. Zeker iets om voor te gaan. Vorig jaar behaalde het Rijswijkse 
team (Marianne Verhoeve en Wim Kortekaas) de 2e plaats. We hebben daarom 
een reputatie hoog te houden.

Dus trokken 52 ambitieuze senioren - in dit uitzonderlijke 
geval is winnen belangrijker dan meedoen-  samen met hun 
uitverkoren partner op donderdag 23 augustus de baan in. Het 
was lekker weer en de spelvorm een mixed greensome. De dag 
kon niet meer stuk en bleef ook heel.
Na afloop een lekkere lunch in een ambiance die kenmerkend 
is voor de senioren: gemoedelijk, gezellig en smakelijk.

Marleen van Hogezand en haar partner Rinus Dimmendaal wis-
ten 44 stableford punten bij elkaar te slaan en plaatsten zich 
zodoende voor de landelijke finale. Er waren 3 ex aequo paren 
met allemaal 43 stableford punten te weten (met oplopende 
gezamenlijke handicap): Ilonka van Riet en Frits Jaspers (2e 
plaats), Katharina van Rijn en Harry van Hoek (3e plaats) en 
Hetty Krap en Frans Sinjorgo (4e plaats).
Er waren slechts 3 prijzen te vergeven zodat Hetty en Frans 

Arendsen de Wolfwedstrijd 

zich tevreden moesten stellen met enkel een applaus. De 
wedstrijdleiding heeft bovendien vergeten foto’s van alle win-
naars te maken waardoor zelfs dàt hen werd ontnomen.

Als compensatie voor de finalisten hierbij een foto van de 
prijswinnaars van de senioren instuifwedstrijden in de vooraf-
gaande weken waar Marleen (met zonnebril) en Rinus (uiterst 
rechts) op staan.

Helaas sloeg het noodlot later toe. Marleen moest worden op-
genomen in het ziekenhuis voor een spoedoperatie en kon dus 
niet deelnemen aan de landelijke finale. We wensen haar een 
spoedig herstel.

Namens de seniorencommissie.
Rob Nout

Nu was winnen belangrijker dan meedoen!

Van het
bestuur

Voor u ligt de laatste Greenvliet van dit jaar, waarin 
u allerlei bijdragen vindt over RGC en golf in het al-
gemeen. Volgend jaar wordt het aantal uitgaven van 
de Greenvliet teruggebracht tot twee.  



De prijswinnaars: 
1e Joke en Kees Meewisse (35 stfd)
2e Cocky en Jan van der Valk (34 stfd)
3e Hanneke Janssen en Marleen Billekens (31 stfd)
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De Octo’s Actief
Vrijdag 7 september jl. was er relatief gezien een flinke deelname van de Octo’s aan de 
maandelijkse onderlinge wedstrijd. Meestal zijn er 5 á 6 deelnemers maar deze keer wa-
ren er tien. De oorzaak was ongetwijfeld dat nu werd gespeeld om de door George van 
Kasteren ter beschikking gestelde wisselbeker.

Vossen lastig te verslaan 
Op 27 september 2012  kwamen er weer 52 senioren 
opdraven om tijdens een shotgun de Vossen te overtroeven. 

Winnaar werd één van de oudste Octo’s en 
wel Charles Bartelings met 24 stableford pun-
ten. Deze 24 punten waren hard nodig daar 
nummer twee (schrijver van dit verslag) er 23 
wist te verzamelen. Frits Hamel werd num-
mer drie met 20 stableford punten. 
Een tussentijds verslag van de gespeelde 
wedstrijden, waarbij het erom gaat wie de 
meeste stableford punten en wie de meeste 
parren weet te scoren.
Dat de Octo’s in grote clubwedstrijden nog 
lang niet afgeschreven golfers zijn, wist Frits 
Hamel duidelijk te maken gedurende de golf-
week. Tijdens de wedstrijd op Dinsdag, waar-

bij de dames een heer uitnodigen, zag Frits 
kans op hole 12 de neary te winnen. Frits, 
namens alle Octo’s gefeliciteerd. 
Het komt mij wenselijk voor dat de wed-
strijdregels, die voor de Octo’s gelden, voor 
volgend jaar zullen worden aangepast, daar 
de schommelingen in de handicap slagen die 
men krijgt nu te groot zijn. 
Aan de “after-golfparty”voor de Octo’s 
wordt iedere keer door minstens 20 personen 
deelgenomen, waarbij oude bekenden elkaar 
weer eens ontmoeten en de nieuwtjes kun-
nen worden uitgewisseld. 
Jan van den Ende

Ook al hebben we een flink aantal Handicarts, toch gebeurt 
het regelmatig dat de vraag het aanbod overstijgt en men-
sen moeten worden teleurgesteld. Het blijven steunen van de 
Stichting Handicart is dus van groot belang. 

Wellicht ten overvloede, maar belangrijk genoeg om nogmaals 
te benadrukken: Handicarts kunnen NIET via de computer 
worden besproken, maar dienen te worden gereserveerd bij 
de Caddymaster. 
Ook dit jaar konden we een mooi bedrag overhandigen aan 
Liesbeth Polman, de Club Consul Handicart. 

Namens de Seniorencommissie,
Hetty Krap

Op 5 juli ontvingen wij negen dames en negen heren van 
Groen-Geel op onze baan in Rijswijk. Hoewel er de hele week 
veel regen was voorspeld, waren de weergoden ons op deze 
dag goed gezind. Er werd een mixed chapman greensome 
gespeeld. Het team van Rijswijk was heel goed in vorm, we 
wonnen van Groen-Geel met een uitslag van 341 tegen 259. 
De eerste prijs voor Rijswijk ging naar Peter Remmerswaal 
en Anita Franse, die met 47 stablefordpunten van de baan 
kwamen. 

Na een gezellige wedstrijd werd nog lange tijd genoten van 
een drankje en een hapje op het zonovergoten terras.
Op 16 augustus kwamen de teams van RGC en Groen-Geel el-
kaar weer tegen, maar dit keer op de baan van Groen-Geel. 
Ook deze keer hadden we prachtig weer. We speelden hier 
een mixed greensome shotgun. De strijd werd beslist in het 
voordeel van Rijswijk met een minimaal verschil van 2 punten 
(273 tegen 271). Het was spannend tot op het laatste mo-
ment. De eerste prijs voor Rijswijk was dit keer voor Bas Guijt 
en Ria van Lamoen met een score van 34 stableford punten.
Na afloop stond er traditiegetrouw weer een heerlijke lunch 
voor de deelnemers klaar. Tijdens deze lunch werd natuurlijk 
nog veel nagesproken over de putts die niet wilden vallen en 
over de chipslagen die te kort waren. Uiteindelijk ging ieder-
een weer heel voldaan naar huis.

Met deze prachtige uitslag werd Rijswijk uiteindelijk weer 
kampioen, de wisseltrofee mochten wij opnieuw meenemen 
naar huis en kan weer een jaar lang in de prijzenkast worden 
bewonderd. 
Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op twee heel gezel-
lige dagen. 

Namens de seniorencommissie
Ria van Lamoen

Ook tijdens de laatste Vossenjacht verweerden de Vossen zich 
uitstekend en viel het niet mee hen te verslaan. De twee voor-
afgaande Vossenjachten werden gehouden op 10 mei 2012 en 6 
september 2012, met praktisch hetzelfde aantal deelnemers. 

Tijdens een gezellige lunch werden de prijzen uitgereikt. Te 
veel prijzen om op te noemen. Elke individuele wedstrijd had 
3 prijswinnaars en tot slot nog de 5 overall  prijzen. De over-
all winnaars zijn vastgesteld met behulp van een ingenieus 
punten systeem, dat slechts door weinig deelnemers wordt 
begrepen, maar dat niettemin de juiste winnaars als resultaat 
geeft.

Na de prijsuitreiking werd een aantal mensen bedankt voor 
hun inzet en werd nog lang nagetafeld met een goed glas 
wijn. 

Volgend jaar zeker weer een aantal vossenjachten. We zouden 
het niet willen missen. 

Namens de Seniorencomissie,
Bas Guijt

De prijzen werden gewonnen door:
1e prijs  Bep van Essen en Barbara Muntenaar
2e prijs  Jeannette en Jacques v.d. Berg
3e prijs  Ineke en Fed Vincent
4e prijs  Erica Loth en Bas Guijt
5e prijs  Marleen v. Hogezand en Rinus Dimmendaal

Donderdag 2 augustus organiseerde de Seniorencom-
missie een Handicartwedstrijd. Juist voor de Senio-
ren is het van groot belang, dat zij gebruik kunnen 
(blijven) maken van de Handicarts. Op deze manier 
kunnen we nog lang van onze sport genieten.

Ook dit jaar werd weer een uitwisseling met Groen-Geel georganiseerd. Deze uitwisseling 
is inmiddels een goede traditie geworden.

Steun voor de Stichting 
Handicart blijft nodig!

Rijswijkse senioren slepen de 
wisseltrofee weer mee naar huis!

(op de foto ontbreekt Marleen Billekens).

Stableford punten:
1. Jan van den Ende 126
2. Charles Bartelings 100
3. Hans Breekveldt 87

Parren:
1. Jan van den Ende 5
2. Hans Breekveldt 3
3. Otto van Beek 2
3. Frans Meijs 2 
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RGC senioren op tik, weer een 
wisseltrofee behouden!
Ieder jaar heerst er een ontspannen sfeer tussen de strijdende teams van Rijswijk en Duin-
zicht. Zowel voor de uitwedstrijd als op eigen terrein waren alle deelnemers zeer gemoti-
veerd om er een gezellige dag van te maken en tegelijkertijd voor de winst te gaan.

Het is de deelnemende senioren van RGC wederom gelukt om 
de overwinning te behalen en daardoor blijft de wisseltrofee 
in de prijzenkast van ons clubhuis! Het was dit keer wel heel 
spannend.

De uitwedstrijd bij Duinzicht op 19 juli viel uit in het voordeel 
van de Duinzichtenaren.
Onder slechte weersomstandigheden werd de FBBB nipt ge-
wonnen. Na afloop werd het slechte weer ruimschoots gecom-
penseerd door een heerlijke lunch, die ieder jaar door vrijwil-
ligers met veel liefde wordt klaargemaakt.
Op eigen terrein speelden we een Chapman Greensome en 
na een paar uur strijden viel de score uit in het voordeel van 
RGC. Het verschil was dusdanig, dat de winst over 2 dagen 
binnen was. Na afloop is er nog lang gezellig nagepraat onder 
het genot van een hapje en een drankje.
De uitwisseling zal zeker volgend jaar weer op de agenda 
staan.

Namens de senioren commissie,
Ilonka van Riet

De baan lag er prima bij, zij het dat de traditionele routing 
compleet anders was.
Donald Steel zou met jaloerse blikken hebben gekeken hoe 
Wim Prins de baan een stuk uitdagender had gemaakt. En dat 
alles op zeer professionele wijze: keurige bordjes met afstan-
den vanaf de tee naar de hole en ‘next tee’ richtingaandui-
dingen.
Dank ook verschuldigd aan de greenkeepers die de afslag-
plaatsen hadden geprepareerd.

Een prachtige hole 6: afslag van de fairway van 9 via de fair-
way van 10 naar de green van 8.
Een approach over de hoge populieren naar de vlag. Te hard 
geslagen is balletje voor eeuwig zoek in ‘het moeras’ achter 
de green. Te zacht geslagen: balletje ook weg in de rough òf 
bij sommige mazzelaars in de bunker.

En dan hole 9: een ‘uitdagend’ teeshot vanaf het, deels ge-
maaide, heuveltje achter de green van 7 helemaal naar de 
green van 13. In iedere flight was een (vermeende) ‘longhit-
ter’ ingedeeld. Was hij of zij die dag in vorm dan kon het team 
daar scoren. Zo niet, jammer dan, weer een balletje kwijt.
Zaak was dus om genoeg balletjes bij je te hebben, bij voor-
keur wat oude, maar dat is bij de senioren doorgaans geen 
probleem.
Last but not least de meest frustrerende hole: afslag aan de 
andere kant van het water bij de green van 3. Terug over de 
fairway van 3 en vervolgens over de heuvel een blind shot 

naar de green van 2. Hoe verzin je het! Menig teamlid heeft 
met ware doodsverachting boven op de heuvel gestaan om 
de richting van de benodigde balvlucht aan zijn medespelers 
te tonen en na de slag de (vaak trieste) positie aan te wijzen 
waar de bal (bij benadering) was neergekomen en dus meestal 
niet meer terug te vinden was.

Als je uiteindelijk toch goed gescoord had mocht je je met 
recht tijdens de prima verzorgde lunch een goede golfer noe-
men. Die eer viel de volgende prijswinnaars ten deel: 

  1e prijs: Olaf Bout, Trudy van der Burg en Bas Guijt (zie foto)
  2e prijs: Marleen van Hogezand, Erica Loth en Rob Nout
  3e prijs: Greta Biersteker, Aad van Dam en Wim Meewisse

Donald Steel zal destijds wel een aanzienlijk honorarium heb-
ben gekregen voor zijn ontwerp.
Wim Prins kreeg enkel als beloning een fles wijn, een bal-
lenhandoekje en mocht kosteloos mee-eten (waar hij helaas 
vrijwel geen tijd meer voor had). En nu maar hopen dat hij 
het volgend jaar weer wil doen tegen vrijwel dezelfde beta-
lingscondities.

Seniorencommissie
Namens de Seniorencommissie, Rob Nout

Soms hebben de weer-
goden behoefte om een 
aantal mensen extra 
in het zonnetje te zet-
ten. Dat overkwam de 
Rijswijkse veteranen 
op donderdag 26 juli 
augustus tijdens hun 
jaarlijkse Cross Coun-
try wedstrijd.

De baan van achteren naar voren 
en van boven tot onder

De Senioren Cross Country wedstrijd: zonovergoten en uitdagend

Verslag Uitwisseling met Duinzicht 19 juli en 9 augustus

Senioren
commissie

Senioren
commissie
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Verslag damescommissie
juli / september 2012

Als ik denk aan het weer heeft het niet veel geregend, 
maar zie ik bij sommige wedstrijden getallen rond de 
dertig, dan denk ik, vele zullen naar de buienradar geke-
ken hebben en dachten: ‘vandaag maar niet!’ De dames 
die wel kwamen hebben echter weer niet direct last ge-
had van het weer gezien de behaalde scores.
Zeker heel mooi weer herinner ik mij bij de uitwisse-
lingswedstrijd met Ockenburgh. We konden zelfs buiten 
op het terras zitten, onder de parasol en in prettig ge-
zelschap met de dames van Ockenburgh. Groot was de 
vreugde dat wij de trofee weer konden meenemen naar 
Rijswijk.
Terugkijkend op de kwaliteit van ons spel moet ik ook 
bekennen dat ik denk dat het verbeterd is, hoewel de 
wat meer negatief ingestelde dames daar anders over 

zullen denken. Maar bij de Gouden Koets wedstrijd werd 
de eerste vlag pas bij hole 15 geplaatst, terwijl dat vo-
rige jaren al eerder in de strijd plaats vond.
Positief vond ik ook dat snel na de wedstrijden de foto’s 
op wedsite van de club zichtbaar waren, zodat je gauw 
even kon kijken of je er leuk op stond. Ook dat viel voor 
bijna 99 % voor alle dames voordelig uit. Iedereen lacht 
op de foto’s valt mij op, dus zo beroerd is het leven dan 
ook weer niet.
Als het clubblad verschijnt zijn we al weer druk met de 
runnerscore bezig; ik hoop dat iedereen het met even-
veel plezier beleeft als de afgelopen maanden.

Namens de damescommissie,
Liesbeth Hardon

Uitslagen Augustus 2012
Regenboogwedstrijd 07-08-2012
Aantal deelmers  41
Lepeltjes wedstrijd no. 4  14-08-2012
Aantal deelnemers  46 
No. 1 Ria van Lamoen 92/67
No. 2 Mary van de Sman 105/69
No. 3 Imelda Looman 83/71
Longest drive  0 – 24,9 Imelda Looman
Longest drive  25 – 36 Rita v.d. Vlies
Neary              0 – 36 Jos Niemans

Bekerwedstrijd no. 4 21-08-2012
Aantal deelnemers  50
No. 1 Joke van Duin  42 pnt.
No. 2 Mary v.d. Sman 42 pnt.
No. 3 Ingrid Pijnakker 41 pnt.
Longest drive 0 – 24,9 Ingrid Pijnakker
Longest drive 25 – 36 Hetty Krap
Neary 0 - 36 Karin Croonen

Uitwisseling met Ockenburgh 04-09-2012
Aantal deelnemers  20
No. 1 Cocky Hofsta / Margreet Warntjes 43 pnt
No. 2 Doke van Haaster / Elly Janmaat 41 pnt.
Longest drive 0 – 36 Doke van Haaster
Neary 0 – 36 Sandra Karangancheff
Einduitslag  Rijwijk  340 pnt./Ockenburgh 332 pnt.

Goudenkoets wedstrijd 18-09-2012
Aantal deelnemers 36
No. 1 Ineke Maas over 3 en de vlag
No. 2 Jose van der Horst over 2 en de vlag
No. 3 Ria van Seggelen over 2 en de vlag

Lepeltjeswedstrijd no. 5 25-09-2012
Aantal deelnemers  35
No. 1 Jeanine Klopper 70 nto.
No. 2 Jos niemans 73 nto.
No. 3 Sandra Karagancheff 75 nto.
Longest drive 0 – 24,9  Bep van Essen
Longest drive 25 – 36 Anneke van Besouw
Neary   0 – 36 Cocky Hofstra 

Het voordeel van terug kijken is dat het altijd prettig uitpakt

Dames
commissie

Het is een hele toer om terug te zien wat er in de periode juli tot en 
met september er zich allemaal heeft afgespeeld op de dinsdag / dames 
ochtend.

Uitslagen Juli 2012
Midzomer Trofee/ t Swaentje 3-07-2012
Aantal deelnemers 35
No.1 M: Ingrid Pijnakker/S Joke van Duyn 68st/37
No.2 M: Janneke Hes/    S Mary v.d. Sman 68st/35
No.3 M: Doke v. Haaster 69st/34

Bekerwedstrijd t.b.v. Handicart 10-07-2012
Aantal deelnemers 37
No.1 Anita Franse 40 stabl. 
No.2 Cea Weekhout 38 stabl.
No. 3 Imelda Looman  36 stabl

Ton Goodman Vriendschapstrofee  24-07-2012
Aantal deelnemers 63
No.1 Cea Weekhout/Ingrid Pijnakker  49pnt.
No.2 Bep v. Essen/Els Harings  45pnt.
No.3 Ria v. Seggelen/Margreet Warntjes  44pnt.

Longest  Drive 0-24,9 Imelda  Looman 
Longest Drive 25-36  Cocky  Laverman 
Neary 0-36 Janneke Hes
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Dodd kwam in de zestiger jaren in de 
Verenigde Staten in contact met deze 
bijzondere golfclub, waarvan de leden, 
naast elkaar een leuke golfdag bezor-
gen, ook ‘iets doen’ voor gehandicapte 
jongeren.

Als lid van de Kennemer Golf & Country 
Club introduceerde Dodd het idee bij an-
dere leden van de Kennemer en in 1974 
werd door deze leden de “Stichting Old 
Grand-Dad Club Nederland” opgericht.

Deze “Old Grand-Dad” golfclub verenigt 
enthousiaste golfende grootvaders, die 
elkaar in ‘grootvader’verband, gezel-
lige golfdagen bezorgen. Op de lidbanen 
in heel Nederland worden op golfclub-, 
regio- en nationaal niveau verschillende 
onderlinge wedstrijden gespeeld.

Iedere grootvader – je moet wel dege-
lijk grootvader zijn –  én lid van RGC (of 
van een andere deelnemende club), kan 
zich zelf spontaan aanmelden. Je hoeft 
echt niet ‘gevraagd’ te worden. 

Sinds de oprichting 1.645.623 euro
geschonken 
De belangrijke nevendoelstelling van 
deze grootvaders is de financiële onder-
steuning van gehandicapte kinderen om 

hen de gelegenheid te geven meer aan 
sport en spel te doen. Het grootste deel 
– ruim 85% van de door de circa 6.000 
grootvader-contribuanten jaarlijks ge-
storte bijdragen, rond de 150.000 euro 
– wordt geschonken aan projecten voor 
deze kinderen. In 2011 werd aan 35 in-
stellingen 129.308 euro geschonken. 
Sinds de oprichting in 1974 is 1.645.623 
euro - geschonken.

Op de aangesloten Golfclubs worden de 
activiteiten van deze stichting gecoördi-
neerd door de Old Grand-Dad Clubcon-
sul. Jaarlijks wordt op deze clubs een 
wedstrijd gespeeld waarbij de winnaars 
zich kwalificeren voor een regiofinale in 
één van de zeven regio’s waarin Neder-
land verdeeld is. De winnaars van deze 
regiofinales worden weer verwacht op 
de nationale finale.

Wellicht belangrijker is het dat door het 
gehele jaar heen, Clubconsuls en Regio-
consuls zich bezig houden met het selec-
teren van projecten die in aanmerking 
komen voor een financiële bijdrage die 
zich in het algemeen beweegt tussen de 
duizend euro en een veelvoud daarvan. 
Deze projecten zijn te vinden op alle 
mogelijke plaatsen waar jeugdigen per-
manent of tijdelijk bij elkaar zijn of 

komen, maar kan ook een eenmalig ini-
tiatief zijn van welke aard dan ook. De 
voorkeur gaat uit naar kleinschalige pro-
jecten waarbij de bijdrage van de Old 
Grand Dad Club geen miniem onderdeel 
uitmaakt van een grootschalig inzame-
lingsproject en waarbij tastbare midde-
len onze doelstellingen ondersteunen.

Meer informatie over “Old Grand-Dad” 
is te vinden op www.oldgrand-dadclub.
nl of in te winnen bij mij, uw Clubcon-
sul.

Hier zijn de bewijzen te vinden dat elk 
jaar weer een soms geringe bijdrage het 
plezier kan brengen dat het allemaal 
waard maakt.

Aanmelden kan bij mij of via de web-
site.
Uw Old Grand Dad Clubconsul,

Pim van der Maas

Old Grand-Dad Golfclub, 
een mooi idee

‘Fore!’ roepen belangrijk voor de veiligheidGolfende grootvaders

Ander
nieuws

Ander
nieuws

Je kent het wel. Je doet je pre-shot routine, adresseert en slaat je bal. Om dan te consta-
teren dat de bal een totaal andere richting uit vliegt dan bedoeld. Frustratie, wanhoop of 
schaamte zijn het gevolg. 

Schreeuwen 
op de baan mag, soms

Heel begrijpelijk allemaal. Maar eigenlijk zou je, 
een fractie vóór je eerste reactie (‘shit!’ ‘o, wat 
erg!’ of, in sommige gevallen, sterkere krachtter-
men), heel erg hard ‘Fore!’ moeten roepen. En dan 
niet op een beschaafde conversatietoon, maar met 
alle decibellen die je in je hebt. Je flightgenoten 
kunnen je daarin wellicht krachtig ondersteunen. 

Want hoe vervelend je het ook vindt dat je bal af-
zwaait of dat je je stem moet verheffen, het is er-
ger als iemand wordt geraakt door jouw verdwaalde 
bal, terwijl dat voorkomen had kunnen worden als 
diegene was gewaarschuwd door een hartgrondig 
geschreeuwde ‘Foooooore!!!!’

Denk dus niet: ‘Ach, er loopt daar toch niemand,’ 
of: ‘Het waait te hard, ze horen me toch niet’. 
Vooral bij uit koers geraakte drives is het vaak he-
lemaal niet te zien waar de bal eindigt en of daar 
wel of niet mensen zijn. Roep gewoon ‘Fore!’ zodra 
je bal de verkeerde richting op gaat. Safety first! 
En daar mogen we af en toe best wel even voor 
schreeuwen. Heel hard.

Miranda Rietveld

“Een mooi idee!”, vond Frankie Dodd de Amerikaanse ‘Old Grand Dad’ 
club, een door het gelijknamige Amerikaanse whisky merk gesponsorde 
serviceclub van golfende grootvaders.
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Nu schijnt de zon en is de temperatuur iets aangenamer. Gisteren was het bar en boos. Echt herfst. De wolken 
joegen langs de hemel en de wind zwiepte de bomen alle kanten op; boven goten ze met bakken vol het water 
naar beneden. Dat deed mij weer denken aan de Golfweek en dat u nog een verslag tegoed hebt.

Weet u nog de eerste zaterdag  - Kraeyenburgh-
beker – de tropische buien, die onverwacht naar 
beneden kwamen, dat je bijna geen tijd kreeg je 
met plu en regenkleding ertegen te beschermen. 
Dapper dat 138 deelnemers de wedstrijd hebben 
uitgespeeld.

Met nog een enkel buitje in die week konden de 
wedstrijden verder onder zonnige en plezierige 
omstandigheden worden gespeeld.  Buiten twee 
kleine ongelukjes is alles zeer goed verlopen. René 
vd Horst kwam wat ongelukkig ten val en brak een 
enkel, maar dat is gelukkig (in het gips) goed afge-
lopen.  Bij het begin van de Greenvlietwedstrijd liet 
het afslaan op hole 13 even op zich wachten omdat 
een onderhoudsmachine van de greenkeeper(s) te 
water was gegaan ter hoogte van de 150 m paal, 
maar deze kon gelukkig snel op de kant  “gehol-
pen” worden en de spelers konden starten. 

In totaal 722 deelnemers, waarvan 79 gasten, zijn 
de wedstrijdtafel gepasseerd. 
De favoriete wedstrijd was de Greenvliettrofee 
met 146 deelnemers,  dan de Ladiesfriendship 132; 
de Hazencup  128, de Ganzentrofee 120 en de AM 

Kraeyenburghbeker : Ferd en Victor Vincent (gast)

Hazencup : Joey Gonzalez en Nanne Lagerwey (gaste)

Ladiesfriendship : Loes van Doorn en Wouter Zandee

Greenvliettrofee : Ramon Maduro en Sandra Karagantcheff

AM AM : Eddie Jonkers Both, Frans Verhoeve, Frits 

   Jaspers en Elly Janmaat

Ganzentrofee : Friso Wories en Jaap Vermeer

AM 60 (hier alleen RGC leden).
Na de wedstrijden was de prijsuitreiking, die weer 
verrassende winnaars opleverde. 

Zij worden vermeld op de “borden” hoog in het 
clubhuis. Verderop in de Greenvliet staat de totaal-
uitslagenlijst.

Na de prijsuitreiking konden degenen die daarvoor 
hadden ingeschreven genieten van de culinaire 
prestaties van Brasserie Hole 19 voor de BBQ, Dag-
schotel of Diner. Keurig opgedoft namen zij plaats 
aan de dis en genoten tot de kleine uurtjes.

Tijdens en na het diner op de dinsdag- en donder-
dagavond was er traditiegetrouw muziek. Dit jaar 
op dinsdag verzorgd door Joyce Sunley en op don-
derdag door Kees Balm. Wie nog even de spieren 
wilde rekken en strekken op de dansvloer kon dat 
op de schuifel-  of rockmuziek , die zij ten gehore 
brachten. Nostalgie ten top!

De Ganzentrofee had een nieuwe spelvorm: Bat-
tle of the sexes. Matchplay-wedstrijd van Dames 
tegen Heren. Ja, dames, ook al zijn jullie geëman-

Hieronder volgen  de 1e prijs winnaars: 

Gezellige en geslaagde 
Golfweek 2012
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cipeerd, de heren blijven de overhand houden. 
Dan heb je ook flights van heren tegen heren.  Een 
nieuwe wedstrijdvorm met ook nieuwe spelregels 
en een speciale scorekaart.  Dat iedereen daar nog 
erg aan moest wennen, was duidelijk na inlevering 
van de scorekaarten. 

Dat vergde van de wedstrijdleiding extra aandacht, 
waardoor de prijsuitreiking wat langer duurde dan 
gewoonlijk. Men vond het een leuke wedstrijd-
vorm, dus volgend jaar weer. De spelregels wor-
den natuurlijk onder de loep genomen, zodat het 
volgend jaar voor iedereen duidelijk wordt hoe de 
extra punten kunnen worden behaald.

De Golfweek werd op de laatste zaterdagavond af-
gesloten met een heel geanimeerd Spaans buffet, 
sangria voor elk, en muzikale Spaanse klanken, ge-
organiseerd door Brasserie Hole 19.   
Het Golfweek Comité kijkt terug op een zeer ge-
slaagde en gezellige golfweek. Zij wil daarom ie-
dereen bedanken die hieraan hebben meegewerkt, 
zoals de greenkeepers en ander baanpersoneel, 
fotografen, caddiemasters, keuken- en horecaper-
soneel.

Tijdens de Golfweek zijn onze sponsors veelvuldig 
genoemd. Zij hebben weer vele prijzen beschik-
baar gesteld, waarvoor nogmaals onze dank aan: 
Intermepha, Westland Florada, Wolting Gebieds-
consult, restaurants Vd Dussen, Corfu & Olivia, 
de Poentjak en Le Moulin Fou (nieuw), Koolschijn 
Bouwmaterialen, De Golfshop  en Brasserie Hole 
19.

Ook ontving het Golfweek Comité meerder sugges-
ties, op-/aanmerkingen, die weer worden meege-
nomen in haar evaluatie. 
Na vijf jaar zitting in Het Golfweek Comité nemen 
Helma Baars en Diana Looms afscheid. Met veel 
plezier en inzet hebben zij hun taken verricht. 
Dank aan de deelnemers voor alle leuke contacten 
en aanwezig zijn in de golfweek. Zonder gezellige 
deelnemers geen gezellige golfweek.

Arthur Bartels, Frits Jaspers, Mariska van Heel en 
Tom Wesselingh gaan door in het Golfweek Comité 
en zij gaan op zoek naar opvolgers. 

Namens Het Golfweek Comité,
Diana Looms >

Golfweek
comité
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UITSLAGEN GOLF WEEK 2012
KRAEYENBURGHBEKER
1e prijs Ferd en Victor Vincent 47 punten
2e prijs Henk Fortuin en Greta Biersteker  45 punten 
3e prijs Erika Loth en Jeroen Wester   42 punten

Neary dames hole 5 Imelda Looman
Neary heren  hole 12 Roy vd Berg 

Longest drive dames hole 15 Marijke Dekker
Longest drive heren  hole  4 Jesper van Dijk

Golfweek
comité

GREENVLIET  TROFEE 
1e prijs Sandra Karagantcheff en Ramon Maduro  38 punten – hcp 21,2
2e prijs Sacha Karagantcheff en Paulien Hoogervorst   38 punten - hcp 26,9
3e prijs Jaap Vermeer en Tanja van Welie  38 punten - hcp 36,5
4e prijs  Beena en  Dinesh Chaturverdi    38 punten - hcp 39,3
 
Neary dames hole 12 Linda Overeem (gast van Ben vd Kruk)
Neary heren  hole 9 Jan Cusell
Longest drive dames hole 6 Helma Baars
Longest drive heren  hole 18 Ed Klaarhamer

LADIES FRIENDSHIP TROFEE 
1e prijs Wouter Zandee en Loes van Doorn 42 punten
2e prijs Ineke Vincent en Jan Heins  40 punten
3e prijs Greta Biersteker en Klaas Aliradja 39 punten – hcp 17,4
4e prijs Miranda Rietveld en Henk Rameswar 39 punten -  hcp 19,5
5e prijs Christiana en Frans Depoorter  39 punten -  hcp 41,7  

Neary dames hole 9 Greta Biersteker
Neary heren  hole 12 Frits Hamel

Longest drive dames hole 18 Ineke Vincent
Longest drive heren  hole 4 Karel Klopper

HAZENCUP 
1e prijs Joey Gonzalez en Nanne Lagerwey  62 netto 
2e prijs Peter en Floris Arkesteijn  63 netto – hcp 2 
3e prijs Alex Jackson en Jan Borsboom  63 netto - hcp 6 
4e prijs Gerrit Gerritsen en Ben vd Kruk 63 netto - hcp 9
5e prijs Ad van Dijk en Nico Arkesteijn  63 netto - hcp 11

Neary dames hole 12 Mariska van Heel
Neary heren  hole  5 Jan Paul Bierling  

Longest drive dames hole 6 Monique Cupido
Longest drive heren hole 15 Floris Arkesteijn

>
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Golfweek
comité

GANZEN TROFEE  Battle of the Sexes
1e prijs&Overallprijs Jaap Vermeer en Friso Wories  53 punten
2e prijs heren Jan Heins en Ferd Vincent  50 punten
3e prijs heren Bert Verreck en Theo van Bemmel 46 punten – hcp 15
4e prijs heren Frans Erik Terpstra en Jan Mulder 46 punten - hcp 24
5e prijs heren Arthur Bartels en Willem Meewisse 46 punten - hcp 31  

2e prijs dames  Christiane Depoorter en Jos Woltjes 46 punten
3e prijs dames Ingrid Pijnakker en Cea Weekhout 42 punten

Neary dames hole 9 Cor van Eek
Neary heren  hole 5 Bas Ruts
Longest drive dames hole 18 Greta Biersteker
Longest drive heren  hole 15 Wouter de Graaff

AM AM 
1E prijs Eddie Jonkers Both, Frans Verhoeve Netto 137 punten
 Frits Jaspers en Elly Janmaat

2e prijs  Theo van Bemmel, Paul de Boom Netto 137 punten
 Fred Biesenbeek en Katharina van Rijn

3e prijs Greta Biersteker, Marinus Cupido Netto 140 punten
 Hans Mokkink en Rob Nout  

Beste “Pro” Theo van Bemmel Netto 66 punten 

Neary dames hole 5 Marianne Verhoeve
Neary heren  hole 16 Wim van der Valk 
Longest drive dames hole 15 Hetty Verboom
Longest drive heren  hole 6 Marinus Cupido
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Ander
nieuws

Op zaterdag 8 september jl. werd, tijdens een NGF bijeenkomst voor Duurzaam Golf gedu-
rende het KLM Open, het GEO certificaat uitgereikt aan drie golfclubs, waaronder de RGC. 

RGC golft duurzaam!

In aanwezigheid van ruim 70 deelnemers bena-
drukte Jonathan Smith van de Golf Environment 
Organization (GEO) de uitstekende reputatie van 
Nederland op het gebied van duurzaam golf; Ne-
derland is met 34 gecertificeerde banen koploper 
in de golfwereld. Met Marieke van Rhijn, NGF be-
stuurslid, reikte hij het certificaat uit aan Arthur 
Bartels (bestuurslid baanzaken), Bob Knaap (mana-
ger) en Elly Davis (voorzitter commissie Committed 
to Green/GEO). 

RGC heeft de certificeringstraject als interessant 
en leerzaam ervaren. Bovendien is het in zeer ver-
stedelijkte gebieden, zoals de Randstad, belangrijk 
dat een baan een sterke verdediging tegen verdere 
verstedelijking biedt. RGC gebruikt haar potentiële 
gebieden goed, in het bijzonder met betrekking tot 
het water-ecosysteem.

Over drie jaar zal er een herkeuring plaatsvinden. 
Ondertussen is RGC zich ervan bewust dat het cer-
tificaat slechts een middel is en niet een doel om 
te komen tot een steeds duurzamer beleid, dat niet 

alleen goed is voor het milieu, maar ook leidt tot 
verbetering van efficiency en daarbij verlaging van 
kosten.

Elly Davis

GEO certificaat uitgereikt tijdens KLM Open

Vertegenwoordigers van de Zuid-Limburgse Golf & Countryclub Wittem, Golf Duinzicht en van Rijswijk.
achter: Bob Knaap, Sander Kristalijn (NL Adviseurs), André Borsboom (hoofdgreenkeeper).
voor: Elly Davis, Fred Hoogerbrug, Arthur Bartels.

v.l.n.r. Jonathan Smit (GEO), Marieke van Rhijn (NGF), 
Elly Davis, Bob Knaap en Arthur Bartels
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Businessclub
commissie

Op dinsdag 2 oktober verzamelden ruim 50 spelers zich voor 
de 3e ronde van de BC Bedrijvencompetitie 2012 op de Rijs-
wijkse GC.

Het weer zat mee, de spelers waren enthousiast, de baan lag 
er prima bij en om 14.00 uur werd er gestart.

Business Club 3e Bedrijvencompetitie

Deze 3e ronde was tevens de finale ronde van de bedrijven-
competitie en afsluiting van het seizoen.
Na de eerste twee rondes stond het team van VVE Beheer aan 
de leiding gevolgd door het team van Lancyr Hoogenraad 1. 
Deze twee teams gingen dan ook samen de baan in (4BBB) om 
met elkaar om de overwinning in de competitie te strijden. 
Echter, de teams van Rabobank, Adbouw en Mavotrans lagen 
op de loer.

Om 18.00 uur druppelden de eerste flights weer binnen. Er 
kwamen drie teams binnen met 44 stablefordpunten en zij 
bezetten dus de plaatsen 1 , 2 en 3 in het dagklassement.

1e prijs dagklassement: Mavotrans met captain Fred van Zijl 
en speler Frans Claus (laagste handicap van de drie)
2e prijs dagklassement: Lancyr Hoogenraad 2 met captain 
Hans Lansink en speler Dick Schimmel
3e prijs dagklassement: JCS met captain Rob Groenendijk en 
speler R. Mol

Uiteindelijk is de top van het klassement ongewijzigd geble-
ven, hoewel team Mavotrans door de dagoverwinning nog aar-
dig in de buurt van de eerste drie plaatsen kwam. Helaas was 
de dagoverwinning net niet genoeg.

De einduitslag van de BC Bedrijvencompetitie 2012 is:

1e VVE Beheer met captain Arthur Hausani
2e Lancyr Hoogenraad met captain Han Hofman
3e Rabobank met captain Nico Arkesteijn

Namens de BC Commissie, 
Bob Knaap
Manager



De Evenementencommissie nodigt u en 
uw partner* van harte uit voor het jaar-
lijkse feestelijk Kerstdiner op zaterdag 
15 december 2012. De inschrijflijst ligt 
beneden in het clubhuis bij de terminals 
in de gang. Deelname op volgorde van in-
schrijving; maximaal 110 personen.  
LET OP:  VOL IS VOL! 
(*partner hoeft geen lid te zijn)

Zaterdag 15 december 2012:
Platinaweg 19
2544 EZ Den Haag
T 070- 40 43 119
F  070- 40 43 121

•
Vrolijk Special Cleaning
info@vsc-schoonmaak.nl

Aangesloten bij: K
P&

IS0 9001 gecertificeerd

www.vscschoonmaak.nl

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

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

De bouwer van het clubhuis van R.G.C. ! 
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Uitnodiging Kerstdiner
Evenementen
commissie
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Na koffie met appeltaart in Voorschoten vertrok 
de stoet op 31 mei naar IJmuiden om de oversteek 
naar New Castle te maken. De voornamen in onze 
paspoorten bleken anders dan die bij de boeking 
opgegeven waren. Even leek het erop dat onze reis 
hier in IJmuiden al zou eindigen, want de mevrouw 
in het incheckhokje vergeleek de boot met een 
vliegtuig en sprak ons vermanend toe. Maar toen 
ze onze bedroefde gezichten zag, streek ze haar 
hand over haar hart en liet ons door en konden we 
aan boord van de Princess Seaways. Daar schonk 
men Guinness uit blikjes, een echte afknapper. 
Niet doen, dus. 

De volgende morgen meerden we aan in New Castle 
en reden naar Elie in The Kingdom of Five. Daar lo-
geerden we in een groot pand waarvan de voorkant 
vroeger een groentewinkel was. Maar daar rook je 
nu niets meer van. Na het uitpakken van de wagens 
gingen we meteen maar spelen, je moet toch wat 
op je vakantie. Over de baan van Elie kun je vertel-

bloeiende struiken, waarvan we de naam niet ken-
den. Jammer genoeg was de caddiemaster die dag 
vergeten de wind uit te zetten. In het clubhuis 
werd weliswaar coffee geserveerd, maar dat had 
niets met koffie te maken. 

De volgende dag waren we op Balcomie, de mooi-
ste baan van Schotland. Vanaf iedere hole was de 
Noordzee te zien. De teebox van 14 ligt op een 
hoge klif, terwijl de green beneden tussen de bun-
kers verstopt is. De vijfde dag mochten we naar 
St Andrews. We kwamen natuurlijk om te golfen, 
maar het golfcomplex bleek een echte toeristische 
attractie met een parkeerterrein vol bussen waar 
de Efteling jaloers op is. Het beroemde bruggetje 
op hole 18 van de Old Course werd telkens tussen 
twee flights bestormd door enthousiastelingen die 
thuis een foto wilden laten zien als bewijs dat ze er 
waren. Zelf speelden we op de New Course, weder-
om een linksbaan. Natuurlijk moesten we na afloop 
nog even shoppen (kijken, kijken, niet kopen) in de 
golfshop van wijlen Tom Morris. 

De volgende dag speelden we in de heuvels van Pit-
lochrie. Het was even rijden (64 mile), maar het 
Schotse landschap maakte dat ruimschoots goed. 
Hier hebben we onze enige regenbui gehad, maar 
zelfs die viel nog mee. Voor de zevende dag (don-
derdag 7 juni) hadden we een vrij  programma. 
Maar bij de keuze tussen het bezoek aan een whis-
kystokerij en nog een keer spelen, werd het toch 
het laatste. Het bloed kruipt, waar het niet gaan 

len dat die zowel aan zee lag als langs onze tuin 
liep, maar het opvallendste was het startershokje. 
Omdat er tussen de teebox en de green van hole 
1 een serieuze heuvel lag (wij Nederlanders noe-
men zoiets een berg) had de caddiemaster een pe-
riscoop uit een oude marine-onderzeeër. Daarmee 
kon hij zien of de vorige flight ver genoeg was. Na 
het spelen kwamen wij niet zomaar het clubhuis in. 
Dat was alleen voor leden.

De volgende dag togen we naar Perth, waar we 
op Craigie Hill speelden. What’s in a name, maar 
dit was een echte heuvelbaan. Sommige greens en 
teeboxen lagen op zulk steile heuvels, dat er geen 
buggies naar boven mochten. Het clubhuis was 
eenvoudig; geen personeel en de koffie kwam uit 
een machine. Menige Nederlandse ijsclub heeft het 
beter voor elkaar. 

Elie is een klein kustdorpje. Er was een super-
marktje dat broodjes afbakte in een klein oventje. 
Als wij dan broodjes voor 9 man kwamen halen voor 
ontbijt en lunchpakketten, dan was meteen de to-
tale voorraad op en stonden klanten na ons lang te 
wachten tot er weer broodjes waren gebakken. Ja, 
daarmee maak je je snel populair.

Op zondag, de derde speeldag, speelden we op 
Montrose, de enige baan die op zondag goedkoper 
is dan door de weeks. Montrose is de op vier na 
oudste baan van de wereld (uit 1562). Een prach-
tige linksbaan met de kenmerkende oranje-geel 

kan. We speelden dus nog een keer in Elie. Na de 
resultaten van de wedstrijden verwerkt te heb-
ben, bleek dat Jan Paul zowel de trofee voor de 
strokeplay als de trofee voor het stablefordklas-
sement mee naar huis mocht nemen.

De volgende ochtend, vrijdag 8 juni, begonnen 
we aan de terugreis. Op weg naar de boot in New 
Castle hebben we Edinburgh met een bezoek ver-
eerd. Tijdens het diner op de boot kwamen we in 
steeds slechter weer terecht. Het lopend buffet 
werd een zwalkend buffet. ’s Nachts ontwikkelde 
zich een storm die niet door iedereen gewaar-
deerd werd, maar bij het ontbijt was iedereen 
weer fit. We kwamen in IJmuiden snel door de 
douane en waren een onvergetelijke ervaring rij-
ker.

Namens de Mulligans, 

Tom Rigters

Reisverslag

Mulliganstour 2012, Schotland 31 mei – 9 juni
Na Duitsland, Frankrijk en Ierland gingen de Mulligans dit keer 
voor de jaarlijkse Tour naar Schotland, het land waar golf 
geboren is. We hebben ontdekt dat het haast nooit regent in 
Schotland. De Mulligans zijn: Jan Paul Bierling, Olof Bout, Ger-
rit van Dijk, Jan Hilkhuysen, Wim Prins, Tom Rigters, Wim van 
Spingelen, Bert van der Velden en Frank Wick.
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Dat leden ons positieve feedback geven over het 
marshallen, sterkt ons in onze mening dat we best 
nog wat meer marshallende leden kunnen gebrui-
ken. U, bijvoorbeeld! Om u over de streep te trek-
ken ruimen we graag even een misverstand uit de 
weg.

De algemene gedachte is dat het marshallen veel 
tijd kost, omdat het in blokken van minstens 3 uur 
is verdeeld. Het komt in de praktijk echter veel 
voor dat een ronde rijden al voldoende kan zijn. Dit 
betekent dat u in totaal ongeveer een uurtje bezig 
bent. Marshallen neemt dus echt niet altijd uren in 
beslag. Bovendien werkt het inspirerend: iedereen 

ervaart marshallen als positief, en het speelplezier 
van alle leden gaat er op vooruit. Dan is het toch 
leuk om af en toe een uurtje uit te trekken en als 
marshal de baan in te gaan? Ook handig te combi-
neren met een uurtje oefenen op de driving range, 
bijvoorbeeld!

Dus, nog niet actieve leden die een uurtje over 
hebben: geef u op als marshal! We gaan absoluut  
door op de ingeslagen weg, zijn trots op wat de 
marshals tot nu toe bereikt hebben en zouden het 
leuk vinden als u zich bij ons voegt.

De Marshalcommissie

Marshal
commissie

Marshallen is leuk. 
En minder tijdrovend dan u denkt!
Inmiddels hebben we een kleine 20 marshals, die actief in de baan aanwezig zijn. Dit wordt 
door de leden over het algemeen als zeer positief ervaren. De hospitality cursus die we in 
juli dit jaar organiseerden zal daar zeker aan hebben bijgedragen.

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

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.

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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MATCHPLAY
De matchplaykampioenschappen werden dit jaar 
gehouden in het weekeinde van 23 en 24 septem-
ber.

Omdat er in de organisatie van de matchplay met 
voorrondes gewerkt wordt, is het aantal deelne-
mers in het kampioensweekeinde beduidend klei-
ner dan bij het strokeplay.
Op zaterdagochtend werd bij de heren de achtste 
finale afgewerkt en in de middagronde speelden de 
dames, heren en heren-senioren hun kwartfinales. 
Deze rondes leverden uiteindelijk de vier halve fi-
nalisten voor zondag op.

Hoewel Greta in haar strijd tegen Lotus al een 
forse voorsprong had genomen, moest de laatst ge-
noemde door een blessure helaas de strijd staken. 
In de andere halve finale wist Imelda te winnen van 
Monique, zodat de finale een strijd werd tussen 
Imelda Looman en Greta Biersteker. Met een 4 en 3 
mocht Imelda zich later de winnaar van het dames 
matchplay noemen.

Bij de heren senioren voorkwam Henk Fortuin, dat 
de finale een strijd tussen de gebroeders Rameswar 

STROKEPLAY
Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli vonden de 
strokeplaykampioenschappen plaats. Omdat een 
groot aantal deelnemers voor de verschillende ca-
tegorieën zich had aangemeld, moesten de eerste 
spelers op zaterdag al om 07.10 uur de baan in. 
Achtereenvolgens werd de eerste ronde gespeeld 
voor de heren, de dames, dames senioren, heren 
senioren en last but not least de veteranen van 
onze club.

De zaterdag werd –ondanks de traktatie van enkele 
kleine zomerbuitjes in de middagronde- onder goe-
de weersomstandigheden afgerond. 
Op zondag was het de beurt aan de dames om voor 
de titel “vroege vogels” in aanmerking te komen. 
Ook nu weer waren de weersomstandigheden re-
delijk goed.

Na de dames startten de heren, voor hun derde 
ronde en vervolgens de dames senioren en heren 
senioren voor hun tweede ronde.
Na een goed verzorgde lunch van de horecamede-
werkers (die wederom een terechte pluim verdien-

Wedstrijd
commissie

Clubkampioenschappen RGC 2012 

zou worden door Henk Rameswar in de halve finale 
te kloppen. De finale tussen Johnny Rameswar, die 
in de halve eindstrijd afrekende met Huub Kouwen-
hoven, en Henk Fortuin bleef spannend tot en met 
de zestiende hole, waarna de naam van Johnny Ra-
meswar op de borden van de clubkampioenen kan 
worden bijgeschreven.

Bij de heren was in de ene halve finalestrijd  San-
der Verhoeckx aan Floris Arkesteijn gekoppeld. 
Sander won overtuigend en mocht in de finale de 
strijd aanbinden met strokeplaykampioen Darius 
van Driel, die in zijn halve finale Remy Ceulemans 
had verslagen.
Hoewel Sander dapper tegenstand leverde, werd 
Darius echter toch de verdiende matchplay kam-
pioen van 2012.

Met een woord van dank aan de horeca, greenkee-
pers, referees en wedstrijdleiding deelde Tom Wes-
selingh de prijzen uit en gelukkig waren heel veel 
deelnemers daarvan getuige. 

Namens de wedstrijdcommissie,

Ad van Dijk

den) kon in de middag de finale van alle catego-
rieën worden gespeeld.

Na de - niet geheel vrijwillige - duik van winnaar 
Darius (waarom is deze traditie beperkt tot de he-
rencategorie?) mocht Tom Wesselingh namens het 
bestuur de prijsuitreiking doen. Met een woord 
van dank aan de referee, greenkeepers, horeca en 
wedstrijdleiding werden de prijzen aan de volgen-
de deelnemers overhandigd:

Heren: 1. Darius van Driel 67 + 72 + 78 +70 = 287
 2. Jurgen de Kloet 74 + 75 +76 + 79 = 304
 3. Remy Ceulemans 80 + 78 + 75 +74 = 307

Dames: 1. Greta Biersteker 87 + 91 +95 = 273
 2. Miranda Rietveld 94 + 96 +111 = 301
 3. Hetty Verboom  102 + 110 + 94 = 306

Heren senioren 1. Henk Rameswar 76 + 77 = 153
 2. Johnny Rameswar 83 + 77 = 160
 3. Huub Kouwenhoven  86 + 83 = 169

Dames senioren 1. Imelda Looman 89 + 88 =  177
 2. Cea Weekhout 88 + 90 = 178
 3. Jos Niemans 96 + 92 = 188

Heren veteranen 1. dhr.A. Aleman 46 + 50 = 96
 2. dhr. C.J.C. Meewisse 47 + 52 = 99
 3. dhr. Chaturvedi 47 + 53 = 100

Dames veteranen 1. mw. W.M. Onstwedder 49 + 48 = 97
 2. mw. S. Aleman 50 + 53 = 103
 3. mw. J. Meewisse 55 +67 = 122
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Jack Baldewsingh stopt na 5 jaar met sponsoring
Spannende strijd overallklasse-
ment BAJA Maandbeker

Categorie handicap 18+
In deze categorie ging de 1e prijs naar Miranda Riet-
veld. Zij presteerde over het hele jaar  constant 
met een 1e, 3e ,2e en een gedeelde 3e plaats. Zij 
is nu dan ook de 18+ groep ontgroeid en kan vol-
gend jaar mee strijden in de groep onder de 18 
handicap.
Marijke Dekker werd knap tweede met respectie-
velijk een 3e,2e en een gedeelde 2e plaats.  Als 
derde overall  kwam tijdens de laatste wedstrijd 
Hans Mokkink langszij gemanoeuvreerd vanaf een 
8e  plaats, door zijn overwinning in de laatste wed-
strijd. 
Op speciaal verzoek van de sponsor  Jack Baldew-
singh, eigenaar  van BAJA Constructies, zijn er na 
elke wedstrijd direct prijsuitreikingen geweest per 
categorie. De deelnemers hoefden dan ook niet 
lang te wachten om te weten wie er met de prijzen 
vandoor gingen.

Wedstrijd
commissie

In september vond de laatste BAJA Con-
structies Maandbeker wedstrijd plaats, uit 
een serie van vijf. De strijd om de overall 
plaatsen werd voor de top van het klasse-
ment nog wel spannend!

Naast de eerder genoemde spelers en speelsters 
willen we graag de volgende dames ook nog noe-
men; zij hebben allemaal een BAJA Maandbeker-
wedstrijd gewonnen: Jos Niemans (2e BAJA), Ank 
Vogels (3e BAJA) en Erica Loth (4e BAJA). We vra-
gen ons wel een klein beetje af waar de heren zijn 
in deze categorie… In ieder geval  telde deze ca-
tegorie 26 mensen die zich “in de punten” hebben 
gespeeld. 

Categorie handicap -18
In de groep onder de 18 was tot op de laatste dag 

nog niet duidelijk wie er met de eerste prijs aan 
de haal zou gaan. De strijd ging tussen Rob Ha-
gendoorn en Pierre Ververgaert. Laatstgenoemde 
maakte duidelijk dat hij de prijs wilde hebben door 
overtuigend de laatste wedstrijd te winnen en zo de 
10 punten bij te schrijven.  Robbie Hagedoorn werd 
zodoende  tweede. De derde plaats werd gewon-
nen door Sandra Karagantcheff. Zij passeerde met 
haar gedeelde tweede plaats net Roel Rietveld.
Naast Rob Hagedoorn (1e BAJA), Joep Mokkink (2e 
BAJA), Roel Rietveld (3e BAJA) , Ramon Maduro (4e 
BAJA) en overall winnaar Pierre Ververgaert (5e 
BAJA) hebben zich 35 deelnemers in de punten ge-
speeld.

Het totale deelnemersveld van de BAJA Construc-
ties Maandbeker bedroeg dit jaar een kleine 400 
deelnemers.
Na vijf mooie jaren stopt BAJA Constructies met 
sponsoring van de Maandbeker.  Jack kennende zal 
hij zeker wel zijn stempel blijven drukken op ons 
verenigingsleven. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar 
de driving range, waar Jack het “rugby- goal” heeft 
neergezet. Wie probeert er nou niet een doelpunt 
te maken..!  Wij zullen Jack als sponsor zeker gaan 
missen, echter als clubman zullen wij hem nog ze-
ker veel gaan zien.

Namens alle deelnemers van de BAJA Constructies 
Maandbeker kreeg Jack een mooie plaquette aan-
geboden voor zijn trouwe sponsoring.
Nogmaals : Jack bedankt!

Namens de wedstrijdcommissie, 
Jaap vermeer



Door: Ruud de Jong
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St Andrews Old Course en Carnoustie) waar begin 
oktober altijd de Dunhill Cup gespeeld wordt. 
Op de website van Kingsbarns was ik al zwaar 
onder de indruk geraakt van de lay-out van de 
holes, in het echt deed het er niet voor onder. 
De voorbereidingen voor de Dunhill Cup waren in 
volle gang: tribunes werden gebouwd, kilometers 
kabel werd gelegd. Maar nergens hadden we daar 
last van. De baan heeft diverse “signature holes”, 
de ene nog mooier dan de andere. De vele pot-
bunkers, op iedere hole zeezicht, een 100% links 

Al meer dan 20 jaar gaan wij (4 vrienden / col-
lega’s) jaarlijks op stap, steeds een andere be-
stemming, maar altijd indien het een Ryder Cup 
jaar is in dat laatste weekend van september er-
gens naartoe waar de Ryder Cup op een zo groot 
mogelijk scherm bekeken kan worden. Dit jaar 
was Schotland weer eens aan de beurt. Op vrij-
dagochtend vlogen we van Amsterdam naar Edin-
burgh, en daarvandaan reden we per huurauto 
via St Andrews (niet gestopt) naar Kingsbarns. 
Kingsbarns is één van de drie banen (samen met 

course! Door ook nog eens een redelijke score 
neer te zetten betekende dit voor mij een baan 
die absoluut hoog in mijn persoonlijke top 10 te-
recht is gekomen. Op de foto’s: een panorama 
van de schitterende 12e hole, en de moeilijke 
18e met een waterhindernis voor de glooiende 
green. 
Op de foto’s: een panorama van de schitterende 
12e hole, en als achtergrond van dit verslag de 
moeilijke 18e met een waterhindernis voor de 
glooiende green.

Reisverslag / Van de leden

Verslag van een lang weekend golfen in Schotland
Aangezien elders in deze GreenVliet al een eerder ingeleverd 
reisverslag van Schotland staat kan het verslag van het jaar-
lijkse tripje dat ik met drie vrienden onlangs heb gemaakt kort 
en zakelijk blijven…… 

Op vrijdagavond reden we naar 
ons hotel op Gleneagles. Gle-
neagles heeft 3 banen: King’s, 
Queen’s en PGA Centenary. 
Helaas was de week voorafgaand 
aan onze trip erg nat geweest met 
overstromingen in de straten van 
bepaalde steden en dus ook erg 
natte fairways. Op zaterdag stond 
King’s op het programma. He-

laas niet goed gespeeld, redenen: 
een straffe wind die op de eerste 
12 holes pal tegen was, erg veel 
klimpartijen op de opening holes, 
ook nog eens erg lange uphill par 
4’s, regen, niet te vergeten de 
alcohol van de avond ervoor en de 
te korte nachtrust in verband met 
het Ryder Cup kijken…..

Op zondag hebben we de PGA 
Centenary gespeeld. De topper 
van de drie Gleneagles banen 
waar in 2014 de Ryder Cup wordt 
gespeeld. Een schitterende lay-
out met erg fraaie holes. Op de 
foto de 18e hole, waar over twee 
jaar misschien wel de Ryder Cup 
beslist gaat worden….

Een ieder jaar terugkerende vraag 
is: wat betaal je nu voor green-
fees op dat soort banen? Meestal 
geef ik daar geen antwoord op en 
nu dus ook niet. Laten we het er 

maar op houden dat je voor het 
spelen op een topbaan niet op 
geld moet kijken, het is gewoon 
iets wat je ooit een keer gedaan 
moet hebben, en Kingsbarns (net 

als de Old Course van St An-
drews) is gewoon een absoluut 
hoogtepunt om te spelen. Ge-
woon doen dus! 

Tenslotte: bij alle vier de banen een soortgelijke 
ontvangst: een vriendelijke caddiemaster die je 
te woord stond, gratis ballen op de driving range, 
bij aankomst op de 1e tee een vriendelijke 
starter die je een hand gaf en je welkom heette, 
je een courseplanner, tees en een potloodje 
aanbood, tevens wat over de baan vertelde, die 
het geen probleem vond om een groepsfoto te 
nemen en je tenslotte een fijne ronde toewens-
te. Ik stel dus voor dat er bij de 1e tee van de 
Rijswijkse ook een startershuisje komt (zie foto), 
dat daar iemand met teveel tijd gaat zitten, 
groepen spelers welkom heet en laat starten. Of 
zit dat niet in onze cultuur? 

Op maandag de Queen’s course. 
Een wat vriendelijkere lay-out dan 
de King’s, iets minder hoogtever-
schillen en dus ook wat minder 
vermoeiend maar een mooie 
afsluiting van een enerverend 

weekend. De Ryder Cup bleef 
onverwachts in Europese han-
den en ondergetekende won het 
algemeen klassement (we hante-
ren ieder jaar een ingewikkelde 
calculatie van “skills”, wat inhoudt 

dat je punten krijgt voor birdies, 
sandies, longest drives, nearies, 
stablefordscores), wat wil je nog 
meer. Ook van deze baan een foto 
van de 18e hole.

Kingsbarns 12th

PGA Centenary 18th 

Queen’s 18th
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VRAAG:
De bal van een speler bewoog door 
een windvlaag. Volgens de regels had 
hij de bal moeten spelen vanaf de 
nieuwe positie, maar hij plaatste de 
bal terug. Wat is het gevolg?

ANTWOORD:
De speler krijgt een strafslag en hij 
had de bal moeten terugplaatsen op 
de plek waar de bal tot stilstand was 
gekomen nadat de bal door de wind 
was bewogen. Omdat hij dat niet 
heeft gedaan krijgt de speler 2 straf-
slagen – zie straf voor overtreding 
van de regel.

Als je een fout maakt in R 18, krijg 
je daarvoor een strafslag EN je moet 
de fout herstellen. Als je dat NIET 
doet, dan krijg je de algemene straf 
voor de regel en die is dan altijd 2 
strafslagen. 

VRAAG: 
Een speler kiest er voor een vast ob-
stakel of een abnormale terreinom-
standigheid te ontwijken en neemt 
zijn bal op. Hij realiseert zich dan 
dat het gebied waar hij zijn bal mag 
droppen zo slecht is dat zijn bal 
waarschijnlijk onspeelbaar komt te 
liggen. Hij plaatst daarom zijn bal 
terug en speelt de bal van de oor-
spronkelijke ligplaats. Mag dat en 
krijgt de speler nu een strafslag?

ANTWOORD:
De speler mocht zijn bal opnemen 
om relief te nemen onder R 24 of 

25. Echter, door zijn besluit toch 
maar geen relief te nemen, verviel 
zijn recht de bal op te nemen en dus 
krijgt hij een strafslag omdat hij zijn 
bal in spel heeft opgenomen.

Bovenstaand geval laat zien dat het 
altijd verstandig is eerst de situatie 
te bekijken en dan pas de bal op te 
pakken. Net als bij de volgende deci-
sion. Als iets niet helemaal duidelijk 
is, eerst controleren voordat je wat 
gaat of laat doen.

VRAAG: 
Een speler denkt dat de bal in de 
rough, die hij en zijn medespeler 
zien liggen, een verkeerde bal is en 
vraagt zijn medespeler de bal maar 
op te pakken. De medespeler doet 
dat en dan ontdekken ze dat de op-
gepakte bal toch de bal van de speler 
is. Krijgt de speler nu een strafslag 
voor het laten oppakken van zijn bal 
of krijgt hij geen strafslag omdat een 
medespeler (outside agency, R 18-4) 
de bal heeft opgepakt. 

ANTWOORD:
Omdat het opnemen van de bal door 
de medespeler op verzoek was van 
de speler, zou het niet juist zijn te 
speler vrij te stellen van straf onder 
R 18-4. De speler krijgt 1 strafslag 
voor overtreding van R 18-2 en moet 
de bal terugplaatsen. 

De volgende decision hebben we ge-
selecteerd omdat toch wel veel spe-
lers deze fout maken, zowel op de 

green als door de baan.

VRAAG:
Een speler roteert zijn bal op de 
green om op te lijnen voor zijn put. 
Hij neemt de bal daarbij niet op en 
markeert ook de positie van zijn bal 
niet.
Krijgt hij nu een strafslag?

ANTWOORD:
Ja, één strafslag omdat de speler 
zijn bal aanraakt anders dan in de 
regels is toegestaan.( R 18-2a)
Regel 16-1b en 20-1 staan toe dat 
de bal mag worden opgenomen op 
de green of aangeraakt of gedraaid, 
maar NADAT de positie van de bal is 
gemerkt. Als de speler zijn bal had 
gemerkt voor het ronddraaien van de 
bal zou er geen straf zijn geweest.

De volgende vraag zou u kunnen be-
antwoorden als u de definitie van 
een slag kent. Vaak ligt de oplossing 
van een probleem daar al. Lees die 
definities af en toe eens door en u 
weet al een heleboel!
Wanneer is mijn bal in spel, wat is 
een slag, wanneer lig ik in een wa-
terhindernis of out of bounds.
Wanneer heb ik geadresseerd en hoe 
bepaal ik mijn Nearest point of Re-
lief. 
U vindt het allemaal in de defini-
ties. 

VRAAG: 
Een speler mist zijn slag volledig en 
bij het terugzwaaien van zijn club 

VRAAG.:
Als je tijdens een wedstrijd ziet dat de rand van de 
hole wat kapot is gegaan, mag je dat dan herstel-
len?

ANTWOORD:
Er spelen hier 2 regels waar je rekening mee moet 
houden, Regel 1-2 en 16-1.
In R 1-2 (ii) staat dat je niet met opzet iets mag 
doen wat de directe omgeving van de hole veran-
dert. Er wordt echter onmiddellijk een uizondering 
gemaakt als het ‘zorg voor de baan’ betreft.
In een decision wordt een en ander nog verdui-
delijkt door te stellen dat, als je de rand van de 
hole herstelt nadat jij hebt uitgeholed en voordat 
je medespeler of tegenstander heeft geput, dit 
niet strafbaar is als je dit als beleefdheid naar je 
medespeler of tegenstander doet. Er wordt echter 
aanbevolen om het herstellen van de rand, om pro-
blemen te voorkomen, pas te doen nadat iedereen 
heeft uitgeholed.
Een decision in R 16 geeft nog nadere informatie 
wat te doen als de rand van de hole (ernstig) is 
beschadigd door bv. een balinslag.  
Men stelt dat, als je voor het putten de hole repa-
reert terwijl de afmeting van de hole niet is veran-
derd, je er niets aan mag doen en dat je anders in 
overtreding bent van R 16-1, het aanraken van de 

putlijn en dat kost je 2 strafslagen. 
Als de afmeting of ronding van de hole echter wel 
is veranderd, dan moet je aan de wedstrijdcom-
missie vragen de hole te repareren. Is er niemand 
beschikbaar, dan mag een speler zelf de schade 
herstellen.
Als je echter de hole repareert terwijl er wel ie-
mand van de wedsrijdcommissie beschikbaar is, 
dan overtreed je R 16-1  en krijg je 2 strafslagen.

Regel
commissie

Regel
commissie

Regel 18 is een eenvoudige regel. Als een stilliggende bal wordt bewogen, 
(door 18-1 een outside agency, 18-2 de speler zelf, 18-3 een tegenstander, 
18 -4 een medespeler of 18-5 een andere bal) moet de bal, tenzij dat ge-
beurt terwijl de speler zijn slag afmaakt, altijd worden teruggeplaatst.
Je zou dus denken dat er weinig vragen en dus decisions over deze regel 
zijn, maar dat valt tegen.
Alleen al over R 18-2a, bal bewogen door de speler, partner, caddie of uit-
rusting, zijn er 33 vragen.
We hebben er een paar geselecteerd ter lering ende vermaeck. 

DECISIONS ON THE RULES OF G LF: 
REGEL18

LEDENVRAGEN

slaat hij per ongeluk zijn bal achter-
waarts out of bounds. Is de achter-
waartse swing een slag? En hoe nu 
verder?

ANTWOORD:
De achterwaartse swing is geen slag. 
Een slag is, volgens de definitie, de 
voorwaartse beweging van de club 
met de bedoeling de bal te slaan.
Daarom moet de speler zijn gemiste 
slag tellen en krijgt hij een strafslag 
voor het bewegen van zijn bal in het 
spel en moet hij de bal terugplaat-
sen. Het feit dat de bal door de swing 
out of bounds kwam te liggen is niet 
relevant. 

En tenslotte een decision voor de 
driftkikkers onder u, bezint eer ge 
boos wordt. 

VRAAG: 
Een speler deed een slechte slag en 
zijn bal kwam door de baan vlakbij 
een vijver te liggen. 
Hij was zeer geirriteerd hierdoor en 
pakte de bal op en gooide die in de 
vijver. Daarna plaatste hij een andere 
bal op dezelfde plek en speelde door.  
Hoeveel strafslagen krijgt hij nu?

ANTWOORD:
In Noot 1 onderaan R 18 staat dat, als 
een bal die teruggeplaatst moet wor-

den niet onmiddellijk is terug te ha-
len is, deze mag worden vervangen. 
Echter omdat de bal niet was terug 
te halen door een handeling van de 
speler zelf na zijn overtreding van R 
18-2 ( bal oppakken zonder te mer-
ken), is de noot onder R 18 niet van 
toepassing. 
In strokeplay krijgt de speler 2 straf-
slagen onder R 18 voor het vervangen 
van zijn bal ( zie straf voor overtre-
ding van de regel) , maar hij krijgt 
geen extra strafslag voor het, zonder 
reden, opnemen van de bal.  
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We dachten het te kunnen, die 4e klasse, en be-
sloten, genereus gesponsord door Walter, zelfs een 
pro in te huren. 
Geen trainingskamp dus, maar elke zaterdag mor-
gen trouw op de drivingrange o.l.v. Nick. Nog beter 
leren slicen en drawen, jammer dat dit ook in de 
baan moet lukken…

Speciale ballen gevonden door Boelie in de UK, be-
drukt met de slogan “RWH4”, sponsor Jaap zorgde 
ervoor dat de prijs binnen ons persoonlijke 2012 
golfbudget terecht kwam. Daadwerkelijk heerlijke 
ballen, heb er nog veel van over, hetgeen zou be-
tekenen dat ik er weinig ben kwijtgeraakt. Niets 
stond eigenlijk het succes van de golfcompetitie 
2012 nog in de weg.

Ja en toen kwam die competitie. De werkelijkheid. 
Het eindelijk spelen in de 4e klasse en 4 wedstrij-
den later... de deceptie.

Spelen tegen HCP’pers 4 t/m 7, in leeftijd vari-
erend van 16 t/m 35, die op de oefengreen, nog 
vóór de allereerste wedstrijd, het al hadden over 
de vleug van het gras en hoe zich dat bewoog naar 
de zon die net boven het clubhuis was uitgekomen. 
En dan moét je nog de baan in. We werden over-
rompeld, prachtige birdies werden gewoon net zo 
makkelijk met birdies beantwoord. Een par was 
eigenlijk niet genoeg, laat staan een bogey. Resul-
taat: “geveegd” met 17-1.

De daarop volgende wedstrijd waren de tegenstan-
ders ook steeds ietsje beter, want als je in verloren 

en onmogelijke positie de bal nog steeds in de hole 
chipt, terwijl wij met een meter-putje voor de win 
lagen, dan weet je al dat je deze wedstrijd ook 
niet gaat winnen.

Als tenslotte de laatste dag wordt besloten de 
competitie-eer te verdedigen en je wint de och-
tendsessie, je voelt de onoverwinnelijkheid van de 
vorige jaren weer langzaam bovenkomen en ‘s mid-
dags speel je tegen iemand die het presteert om op 
de fairway de bal met zijn driver, kaarsrecht 180m 
te slaan, want zijn houten 3 kwam maar 160m ver, 
vervolgens “een chip en een putt” voor de hole, 
dan weet je helemaal dat we weer met beide voe-
ten op de grond staan en ik kan je vertellen dat dit 
toch wel weer heerlijk aanvoelt.

Op de 19e hebben we het met de tegenstanders, 
Comstrijen (kampioen!), Broekpolder (2e) Oude 
Maas (3e), Hooge Bergsche (4e), gelukkig weer 
elke keer goed kunnen vinden en het moet ook een 
spelletje blijven, we hoeven niet zo nodig te pro-
moveren, hoewel... attentie, 5e klasse RW4 komt 
eraan!

Gewoon weer een vochtig trainingskampje, mis-
schien nog een chiplesjes van Nick, want als je de 
bal niet standaard, in regulation, op één meter van 
de hole chipt (dat deden alle tegenstanders in de 
4e klasse) en dan ook put, heb je niets in de 4e 
klasse te zoeken.

Op naar de competitie van 2013!
Jan van Es

De winter is niet alleen bij uitstek de tijd om te trainen 
voor het nieuwe seizoen, maar ook om de kennis wat op te 
vijzelen. In dit kader ga ik wat dieper in op de balvluch-
ten. Om te begrijpen wat je moet veranderen, moet je 
begrijpen wat er gebeurt. Ik zal proberen het simpel te 
houden zonder dat het daarmee fout is.

Vrees niet, ook met de simpele variant zal je genoeg pro-
gressie boeken!

Een van de meest gehoorde wensen is dat de golfer wil 
dat de bal wat rechter vliegt. Na navragen blijkt de spe-
ler meestal te bedoelen dat hij wil dat de bal komt waar 
hij mikt, maar ook de curve mag wel wat minder of met 
meer controle. De ballen hebben teveel ‘zijspin’, iets wat 
vooral de slicer maar ook de hooker zal beamen.

 Een verrassing: de bal heeft geen zijspin!!!!! 

Iedere bal die je slaat en die door de lucht vliegt heeft 
alleen backspin, dus de bal draait naar achteren!
“Maar hij draait toch naar de zijkant?” zal je denken. In-
derdaad, maar niet door de zijspin. De bal draait achter-
waarts om een as, de spin-as. Als deze as kantelt ontstaat 
de illusie dat de bal zijspin heeft. Meer dan een illusie is 
dat niet.

Heren 4
Weer met beide benen op de grond

Balvluchten 101

Competitie
verslagen 2012

Van de 
Pro’s

Jan van Es, Dirk-Jan Boel-
houwer, Rob Fels, Peter van 
Oostveen, Jan van Spronsen,  
Walter van Hese, Jaap de 
Regt, Hanko van den Berg. 
Reserve: Raymond Hoogwater

De volgende vraag is natuurlijk waarom dat nou zo be-
langrijk is? Welnu, door de jaren heen is er een verkeerd 
concept ontstaan over wat nu curves aan een bal geeft. 
TV commentatoren komen met de meest onmogelijke en 
idiote verklaringen om een (opzettelijk of per ongeluk) 
scheve bal van een tourspeler te verklaren, waardoor een 
vertroebeld beeld ontstaat en je bijna bovenmenselijke 
skills zou moeten hebben om een en ander precies te kun-
nen.
Je zal gemerkt hebben dat het kantelen van de spin as 
echter relatief eenvoudig is…helaas. Het wordt veroor-
zaakt door  (simpele versie!)  het verschil tussen waar 
je slagvlak (face)  heen wijst op impact en waar de club 
heen beweegt op impact (path). Als deze twee niet gelijk 
zijn zal de as dan wel naar rechts dan wel naar links kan-
telen.
Als het path (bewegingsrichting van het clubblad) verder 
naar rechts is dan het face (waar wijst de club heen) zal 
de as naar links kantelen en andersom naar rechts.

Als ik je dan ook nog vertel dat je clubblad de startrichting 
aan de bal geeft en de baan van de club voor de curve 
zorgt, kan je wel weer even vooruit.
Tot zover deel 1 van de serie. De eenvoudige versie, maar 
niet wetenschappelijk meest correcte versie. Hij voldoet 
echter prima op dit moment! Volgende keer gaan we wat 
dieper in op hoe je deze waardes wat zou kunnen con-
troleren. Check www.gpcrijswijk.nl, veel experimenteer-
plezier en dus tot op de range!

Meindert Jan Boekel 
Golf Performance Center Rijswijk



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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UITNODIGING
Rijswijk, oktober 2012

Geachte mevrouw/mijnheer,

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

Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 
28 november 2012 om 20.00 uur in het clubhuis van de 
Rijswijkse Golfclub, Delftweg 59 te Rijswijk.

De notulen van de gecombineerde Algemene Ledenvergadering/Algemene vergadering van certificaat-
houders van 18 juni 2012 en andere relevante stukken zijn vanaf 13 november 2012 af te halen bij de 
caddiemaster en zijn dan ook beschikbaar op onze website.

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur

Mw. E. Mojet
secretaris

Van het
bestuur

Aan de leden van de RIJSWIJKSE GOLF CLUB &
Certificaathouders van de BV GOLFBAAN RIJSWIJK

Agenda
AGENDA voor de gecombineerde Algemene Ledenvergadering van de vereniging Rijswijkse Golfclub en 
de Algemene vergadering van Certificaathouders van de 
BV Golfbaan Rijswijk, te houden op woensdag 28 november 2012, aanvang 20.00 uur. 

1. Opening
2. Notulen 18 juni 2012 RGC/BV
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen bestuur
5. Lange Termijn Plan
6. Baanplannen
7. Technisch beleid
8. Prognose resultaat RGC/BV 2012 en begroting RGC/BV 2013
9. Vaststellen contributie 2013
10. Vertrek bestuurslid Juridische Zaken
11. Rondvraag
12. Sluiting

NB. Leden die het voornemen hebben het lidmaatschap van de RGC op te zeggen per 1 januari 2013, 
dienen dit schriftelijk vóór 1 december 2012 te melden aan de secretaris.



www.rabobank.nl/privatebanking

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Elk zakelijk verhaal heeft ook
een privé kant.
Vaak is de Rabobank al in een vroeg stadium betrokken bij de opbouw van vermogen van ondernemers.

We weten hoe het tot stand is gekomen en hoe hard u ervoor heeft gewerkt. Door die jarenlange

betrokkenheid kunnen we de ervaring en expertise van Rabobank Private Banking heel gericht voor uw

financiële situatie inzetten. En u helpen met het verwezenlijken van de doelen die u met uw privé

vermogen heeft. Het verhaal kennen achter uw vermogen. Zowel zakelijk als privé. Dat is het idee van

Rabobank Private Banking.  


