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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.

*  2 nachten verblijf in een 2-pk inclusief 
ontbijt

*  1 x 3-gangen diner
*  2 greenfees p.p. Lauswolt

*  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

*  2 nachten verblijf in een 2-pk 
inclusief ontbijt

*  1 x diner
*  2 greenfees de Hooge Graven
*  2 x lunch (clubhuis)

*  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)

  

  

Hotel de Zon: 

Hotel Paping:  

Kijk voor deze en andere aantrekkelijk geprijsde golfvakanties op www.fairwaygolftravel.nl of bel tussen 09.30 en 17.00 uur met 0251 – 67 44 30 (maandag t/m vrijdag).

Geen massale all-inclusive drukte maar een 
kleinschalig luxe hotel met een hoogwaardige 
service, culinaire klasse en een zeer uitge-
breid all-inclusive concept.

Het 5-sterren Fairplay Golf Hotel & Spa, lid 
van “The Leading Small Hotels of the World” 
behoort tot één van de meest geliefde golfho-
tels in Spanje. U verblijft in stijlvol ingerichte 
kamers en geniet van de uitstekende service 
en de bijzonder hoogstaande all-inclusive 
verzorging.
Het ligt direct aan de eigen 18-holes golfbaan 
Benalup  en op ongeveer 20 minuten van de 
prachtige brede zandstranden van de Costa 
de la Luz..
Het resort beschikt over meerdere restaurants 
waaronder een Aziatisch en een gastrono-
misch Frans restaurant. Verder zijn er ten-
nisbanen, een theater en een Yacht-Club aan 
de kust (20 min.). 

De 18-holes van de Benalup Golfclub lopen 
lichtglooiend door een weids Andalusisch 
landschap. Op deze uitdagende baan met 
strategisch geplaatste hindernissen, 7 meren 
en grote, soms glooiende greens is de nodige 
precisie vereist. Tijdens het spel kunt u op 
vele plaatsen genieten van prachtige verge-
zichten. 
Als alternatief voor een dagje golfen kan wor-
den gekozen voor een bezoek aan de interes-
sante steden als Sevilla, Jerez de la Frontera 
of een van de leuke kleine witte plaatsjes in 
de regio.

Dit zeer luxe en veelzijdige resort (2005) 
kan worden gekwalificeerd als het beste en 
meest uitgebreide golfresort van de Canarische 
Eilanden. Het is gelegen aan de westkust 
van Tenerife en beslaat een oppervlakte van 
ongeveer 160 ha.
 
met meren, watervallen, subtropische tuinen, 
bananenplantages en een spectaculaire eigen 
golfbaan (ontwerp Dave Thomas). Verder zijn 
er maar liefst 8 zwembaden, 10 restaurants, 
een 2.500 m² groot Welness & Spa Center en 
een privéstrand met beach club te vinden. De 
kamers in het Citadel hoofdgebouw (stan-
daard) zijn bijzonder ruim en fraai ingericht 
met gebruik van veel natuurlijke kleuren en 
materialen. 

Tussen het hoofdgebouw en de kust zijn 
tevens in aparte villa’s ondergebrachte kamers 
beschikbaar (toeslag) met nog meer privacy 
en luxe. 
De prachtige en zeer afwisselende Abama 
golfbaan is gelegen tegen de heuvels, om-
geven door palmen en biedt spectaculaire 
uitzichten over de Atlantische Oceaan. 

Met veel waterhindernissen, blinde holes, 
flinke hoogteverschillen en snelle greens is het 
een echte uitdaging. Een buggy met een GPS 
systeem is bij de greenfee inbegrepen.

FAIRPLAY GOLF HOTEL & SPA *****                                   verfijnde all-inclusive luxe

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

Weekarrangement:
• 7 dagen Avis huurauto cat. B per 2 personen
• 7 nachten verblijf in een 2-persoonskamer
(*) op basis van ALL INCLUSIVE verzorging
• 7 greenfees p.p. Benalup (v.a. 01/01: 5 

greenfees p.p.)
• reissom € 869 p.p. *

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

inclusief ontbijt
* 3 greenfees p.p.: 1 x Abama / 
   1 x Costa Adeje / Las Americas 

Periode 01/11 – 23/12/2011: reissom € 899 p.p. *

Periode 01/01 – 15/02/2012: reissom € 869 p.p. *

* gratis upgrade kamer indien boeking gemaakt tussen 

01/09-30/09/2011 met verblijf in periode 01/11/11 – 15/02/12

• 4 dagen buggyhuur Benalup: slechts € 35 (€ 105 korting)

• verblijf is inclusief 1 x Spa Circuit per persoon per dag

• reserveren 60 dagen voor vertrek

• diverse vluchten Malaga/Sevilla/Jerez

  mogelijk vanaf € 150 p.p.

• periode 01/11 – 18/12/2011

• reserveren voor 30/09/2011

• arrangement inclusief inclusief fles wijn +  

 1 x Thermal Spa Circuit

• greenfee Abama inclusief gedeelde buggy 

 + driving range ballen

• periode 06/01 – 31/01/2011: € 1.115 p.p. 

• vluchten Tenerife vanaf  € 325 p.p.

Spanje
 Andalusië

Spanje
 Tenerife

€ 869,- p.p.

€ 999,- p.p.
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HOTEL DU GOLF BARRIERE DEAUVILLE ****                 

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).

Frankrijk

FAIRWAY GOLFTRAVEL       AANBIEDINGEN

Arrangement: € 369 p.p.

Tussen de zee en het pittoreske platteland, bij het 
levendige en mondaine Deauville ligt dit prachtig 
gerenommeerde in Normandische stijl opgetrokken 
hotel. 

De fraaie gedecoreerde kamers zijn ruim, smaakvol 
ingericht en voorzien van alle moderne gemakken.
Het hotel beschikt zelf over diverse restaurants en 
gezellige bars. Voor de latere uren biedt het casino 
in Deauville een gevarieerd programma. 

Het stijlvolle hotel ligt direct aan de eigen gelijk-
namige golfbaan. Buiten deze 27-holes top-baan 
liggen er in de omgeving nog een aantal fraaie en 
afwisselende golfbanen.

 Zo kunt u dichtbij Deauville spelen op L’ Amirauté 
een waterrijke championship baan in een fraai 
natuurgebied of op de afwisselende 27-holes baan 
van Saint Gatien. 

Een stukje verder rijden is er nog keuze uit interes-
sante banen als Dieppe, Champs de Bataille en 
Omaha Beach.

n 3 nachten verblijf in een 2-persoonskamer “Deluxe” (3e upgrade) inclusief ontbijt
n 3 x diner (halfpension)
n 3 greenfees p.p. met keuze uit 9 banen 

● greenfee Deauville en Saint-Julien zijn inclusief driving range muntje en trolley ; tevens gratis 2e ronde op 
  dezelfde dag (ter plaatse te reserveren)
● Arrangement 6 nachten inclusief ontbijt – 6 x diner (halfpension) – 6 greenfees met keuze uit 9 banen  
   € 725 p.p.
● Banen: Golf Barriere Deauville / Golf Barriere St. Julien / Dieppe / Omaha Beach / l´Amirauté / Champs de 
   Bataille / Golf de Granville / Etretat / Saint Gatien

HENRI CHAPELLE ****  

Limburg
België

Arrangement: € 235 p.p.

Dit kleinschalige hotel ligt direct op de gelijknamige 
45-holes golfbaan. Het complex ligt in een heuvelach-
tig gebied net over de Nederlands - Belgische grens 
tussen Vaals en Maastricht. 

De 11 kamers en suites zijn allen verschillend en ele-
gant ingericht en beschikken over satelliet tv, minibar, 
internet aansluiting. 

U vindt een gezellige bar en een restaurant in het 
naastgelegen clubhuis. Vanaf het terras van het 
clubhuis heeft u een prachtig uitzicht over de heuvel-
achtige omgeving. 

De twee 18-holes banen worden beide gekenmerkt 
door flinke hoogteverschillen (buggy aan te raden). 
Het zijn prachtige banen met glooiende fairways 
en fantastische vergezichten. Les Viviers is een 
heuvelachtige parklandbaan, Charlemagne heeft een 
meer open karakter.

Er is tevens een 9-holes oefenbaan 
(par-34) aanwezig.

n 2 nachten verblijf in een 2-persoonskamer inclusief ontbijt
n 2 x 3-gangen diner
n 3 dagen ongelimiteerd golf op 2 banen: Henri Chapelle / International Golf Maastricht

● periode: 01/07 - 31/08 /2013 
● geldig bij verblijf van zondag tot vrijdag + golf op maandag / dinsdag / woensdag / donderdag

Normandië
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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.

*  2 nachten verblijf in een 2-pk inclusief 
ontbijt

*  1 x 3-gangen diner
*  2 greenfees p.p. Lauswolt

*  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

*  2 nachten verblijf in een 2-pk 
inclusief ontbijt

*  1 x diner
*  2 greenfees de Hooge Graven
*  2 x lunch (clubhuis)

*  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)

  

  

Hotel de Zon: 

Hotel Paping:  

Kijk voor deze en andere aantrekkelijk geprijsde golfvakanties op www.fairwaygolftravel.nl of bel tussen 09.30 en 17.00 uur met 0251 – 67 44 30 (maandag t/m vrijdag).

Geen massale all-inclusive drukte maar een 
kleinschalig luxe hotel met een hoogwaardige 
service, culinaire klasse en een zeer uitge-
breid all-inclusive concept.

Het 5-sterren Fairplay Golf Hotel & Spa, lid 
van “The Leading Small Hotels of the World” 
behoort tot één van de meest geliefde golfho-
tels in Spanje. U verblijft in stijlvol ingerichte 
kamers en geniet van de uitstekende service 
en de bijzonder hoogstaande all-inclusive 
verzorging.
Het ligt direct aan de eigen 18-holes golfbaan 
Benalup  en op ongeveer 20 minuten van de 
prachtige brede zandstranden van de Costa 
de la Luz..
Het resort beschikt over meerdere restaurants 
waaronder een Aziatisch en een gastrono-
misch Frans restaurant. Verder zijn er ten-
nisbanen, een theater en een Yacht-Club aan 
de kust (20 min.). 

De 18-holes van de Benalup Golfclub lopen 
lichtglooiend door een weids Andalusisch 
landschap. Op deze uitdagende baan met 
strategisch geplaatste hindernissen, 7 meren 
en grote, soms glooiende greens is de nodige 
precisie vereist. Tijdens het spel kunt u op 
vele plaatsen genieten van prachtige verge-
zichten. 
Als alternatief voor een dagje golfen kan wor-
den gekozen voor een bezoek aan de interes-
sante steden als Sevilla, Jerez de la Frontera 
of een van de leuke kleine witte plaatsjes in 
de regio.

Dit zeer luxe en veelzijdige resort (2005) 
kan worden gekwalificeerd als het beste en 
meest uitgebreide golfresort van de Canarische 
Eilanden. Het is gelegen aan de westkust 
van Tenerife en beslaat een oppervlakte van 
ongeveer 160 ha.
 
met meren, watervallen, subtropische tuinen, 
bananenplantages en een spectaculaire eigen 
golfbaan (ontwerp Dave Thomas). Verder zijn 
er maar liefst 8 zwembaden, 10 restaurants, 
een 2.500 m² groot Welness & Spa Center en 
een privéstrand met beach club te vinden. De 
kamers in het Citadel hoofdgebouw (stan-
daard) zijn bijzonder ruim en fraai ingericht 
met gebruik van veel natuurlijke kleuren en 
materialen. 

Tussen het hoofdgebouw en de kust zijn 
tevens in aparte villa’s ondergebrachte kamers 
beschikbaar (toeslag) met nog meer privacy 
en luxe. 
De prachtige en zeer afwisselende Abama 
golfbaan is gelegen tegen de heuvels, om-
geven door palmen en biedt spectaculaire 
uitzichten over de Atlantische Oceaan. 

Met veel waterhindernissen, blinde holes, 
flinke hoogteverschillen en snelle greens is het 
een echte uitdaging. Een buggy met een GPS 
systeem is bij de greenfee inbegrepen.

FAIRPLAY GOLF HOTEL & SPA *****                                   verfijnde all-inclusive luxe

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

Weekarrangement:
• 7 dagen Avis huurauto cat. B per 2 personen
• 7 nachten verblijf in een 2-persoonskamer
(*) op basis van ALL INCLUSIVE verzorging
• 7 greenfees p.p. Benalup (v.a. 01/01: 5 

greenfees p.p.)
• reissom € 869 p.p. *

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

inclusief ontbijt
* 3 greenfees p.p.: 1 x Abama / 
   1 x Costa Adeje / Las Americas 

Periode 01/11 – 23/12/2011: reissom € 899 p.p. *

Periode 01/01 – 15/02/2012: reissom € 869 p.p. *

* gratis upgrade kamer indien boeking gemaakt tussen 

01/09-30/09/2011 met verblijf in periode 01/11/11 – 15/02/12

• 4 dagen buggyhuur Benalup: slechts € 35 (€ 105 korting)

• verblijf is inclusief 1 x Spa Circuit per persoon per dag

• reserveren 60 dagen voor vertrek

• diverse vluchten Malaga/Sevilla/Jerez

  mogelijk vanaf € 150 p.p.

• periode 01/11 – 18/12/2011

• reserveren voor 30/09/2011

• arrangement inclusief inclusief fles wijn +  

 1 x Thermal Spa Circuit

• greenfee Abama inclusief gedeelde buggy 

 + driving range ballen

• periode 06/01 – 31/01/2011: € 1.115 p.p. 

• vluchten Tenerife vanaf  € 325 p.p.

Spanje
 Andalusië

Spanje
 Tenerife

€ 869,- p.p.

€ 999,- p.p.

Greenvliet augustus 2011.indd   40 1-8-2011   13:13:58

Kijk voor deze en andere aantrekkelijk geprijsde golfvakanties op www.fairwaygolftravel.nl of bel tussen 09.30 en 17.00 uur met 0251 – 67 44 30 (maandag t/m vrijdag).

Onlangs vroeg ik me heel even af golf wel zo goed voor me is. Dat 
dacht ik namelijk, toen ik ermee begon. Beetje relaxed buiten spelen, 
gezellige mensen ontmoeten, concentratie verbeteren, je competitief 
meten: allemaal zaken waar je wat aan hebt, zowel op als naast de 
golfbaan. En dat lukt ook allemaal best goed, maar golf bracht me ook 
een, voor mij nieuw, bijverschijnsel. Met name tijdens de competi-
tie. Ik wilde alleen die ene marker gebruiken. Alleen met een bepaald 
merk golfballen spelen. Speciale oorbellen in. En een wintermutsje op, 
terwijl het daarvoor soms serieus te warm was. 

Dat je vervolgens best okee speelt, is alleen maar extra food for su-
perstition. Maar om straks bij 24 graden nog steeds dat mutsje op te 
doen, gaat me net wat te ver. En gelukkig heb ik met datzelfde mutsje 
inmiddels ook wel prutsrondes achter de rug. Dus: achterin de kast. En 
die marker ben ik inmiddels verloren, dus dat is ook klaar. Want van 
bijgeloof worden we echt geen betere golfers!

Voor u ligt de eerste GreenVliet van 2013. Vanaf dit jaar komen we 
twee keer per jaar uit. Omdat de RGC website regelmatig wordt ge-
voed met actueel nieuws over de club en nog steeds wordt verbeterd, 
zal de GreenVliet meer een bewaarfunctie krijgen. In deze editie vindt 
u onder andere de jaarverslagen van de commissies, de competitiever-
slagen van onze teams (altijd leuk om te lezen) en een interview met 
Tom Wesselingh over het nieuwe competitiereglement. Natuurlijk ook 
nieuws van de diverse commissies. En een artikel over de Golfweek 
2013, waar u zich hopelijk inmiddels massaal voor heeft ingeschre-
ven!

Tenslotte nog een vraag aan u: gaat u op golfvakantie? Leuk toernooi  ge-
speeld? Bijzondere ervaringen gehad tijdens het golfen? Zet het op papier 
en mail het eind september naar communicatie@rijswijksegolf.nl.
We zullen het met plezier plaatsen in de GreenVliet van november 2013!

Veel golfplezier en tot op de baan, 

Namens de communicatiecommissie,
Miranda Rietveld



De afgelopen periode merk ik tijdens het lopen van een ronde 
dat het meestal best wel mee valt. Ik denk dat het ook uw 
ervaring is. Dus we mopperen niet meer over het weer. Het 
komt vanzelf wel goed.

Voor de meeste teams is de competitie achter de rug. Het 
was overigens verheugend te zien dat veel teams zich al in 
de nieuwe kledinglijn hadden gestoken. Helaas heeft Heren 1 
zich niet weten te plaatsen voor de hoofdklasse volgend jaar. 
In een sportieve behoud/degradatie wedstrijd op 2 juni nabij 
Venray moest RGC zijn meerdere in het team van De Hoge 
Kleij erkennen. In 2014 zal Heren 1 na 4 jaar in de hoofd-
klasse zich weer melden voor de strijd in de eerste klasse. 
Veel teams hebben zich weten te handhaven in hun respec-
tievelijke klasse. Heren 3 is gepromoveerd naar de naar de  
reserve 2e klasse waar ook Heren 2 in speelt. Heren Senioren 
4 DubbelNegen gaat vanwege hun uitzonderlijke poulekam-
pioenschap nog de degens kruisen voor het landskampioen-
schap Heren Senioren DubbelNegen op 21 juni. Ook Dames 
Senioren 4 DubbelNegen en Heren Senioren 6 DubbelNegen 
zijn poulewinnaar geworden. De openingswedstrijd viel dit 
jaar erg vroeg, sneeuwruimen was net niet nodig om de wed-
strijd door te kunnen laten gaan. Het feitelijke wedstrijdsei-
zoen is na de competitie op gang gekomen met onder meer 
de door Harley-Davidson MotorCompany gesponsorde serie 
wedstrijden. Ook de uitslagen van de diverse wedstrijden en 
competities tijdens de Dames- Heren en Seniorenochtenden 
zijn weer te vinden op de website. Stroke- en Matchplaykam-
pioenschappen staan voor de deur.

Een aantal zaken, die plaats hadden in de winter en het voor-
jaar is het vermelden waard, waaronder het veiliger maken 
van de afslagplaatsen op de driving range. Nu moeten we nog 
voorzien in een overkapping die bescherming kan bieden te-
gen regen en mislukte oefenballen vanaf de 1e etage. Wel-
licht heeft u tussen de 4e en 15e hole de fundering zien liggen 
voor een bruggetje, dat de doorloopsnelheid zal bevorderen 
ingeval van ernstige afzwaaiers, waarbij de bal van de an-
dere hole gespeeld moet worden en over een lange afstand 
omgelopen moest worden. Jack Baldewsingh was zo vriende-
lijk deze brug tegen een vriendenprijs voor de Rijswijkse te 
maken. Het eerste deel van het bomenplan is uitgevoerd. Het 
is soms even wennen om vertrouwde bomen niet meer tegen 
te komen. Maar er is veel nieuws voor in de plaats gekomen. 
Ook kunnen wij, nu de verzakkingsclaim is afgewikkeld eind 
dit jaar een start maken met het herstel en de inrichting van 
hole 7 en de omliggende gebieden.

Wij hebben begin dit jaar een D-club opgericht onder de naam 
Stichting Vlietrand Golf Rijswijk. De bedoeling is dat golfers 
die (nog) niet volledig lid willen of kunnen worden niet weg 
te sturen, maar een mogelijkheid te bieden lid te worden van 
Vlietrand Golf en desgewenst de handicap bij te houden. Door 
te laten zien dat wij een  bloeiend verenigingsleven hebben 
en er een goede sfeer bij de Rijswijkse is verwachten wij dat 
de D-leden wanneer zij toe zijn aan een volledig lidmaat-
schap voor de Rijswijkse zullen kiezen. Een aantal heeft dat 
reeds gedaan. U speelt daarin ook een rol door uw mede- en 
Vlietrand Golf leden, alsmede gasten vriendelijk tegemoet 
te treden. In korte tijd is het aantal leden van Vlietrand Golf 
op ongeveer 70 gekomen. Ook bij de Rijswijkse zien wij re-
gelmatig nieuwe leden komen. Laten wij ze laten zien dat zij 
meer dan welkom zijn.

Er is nog veel meer te vertellen over het reilen en zeilen bin-
nen de Rijswijkse, zoals over het meerjarenplan dat met uw 
aller inbreng het levenslicht heeft gezien. Of over de duide-
lijkheid die wij proberen te creëren door reglementen op te 
stellen en beleidsplannen, zoals voor de jeugd, te publiceren 
op de website. Een website die al flink gemoderniseerd is en 
die nu door een aantal leden van de Communicatiecommissie 
actueel wordt gehouden en daardoor zeer lezenswaardig is 
geworden. Het verder moderniseren van de website en ge-
schikt maken voor diverse platforms in dit e-tijdperk heeft 
een hoge prioriteit. Ook komt het Golf Performance Center 
steeds beter tot haar recht en werken wij aan een verdere 
integratie van de horeca in het clubleven.

Dit voorjaar zijn we gestart met een proef die ten doel heeft 
de starttijden op de piekdagen beter en eerlijker te verde-
len. Nu de competitie is afgelopen beginnen we het in eigen 
beheer ontwikkelde systeem met uw hulp verder te testen. 
Wij blijven continu uw mening vragen over de te volgen koers 
op de diverse aspecten binnen de club. Daarmee en met het 
bijwonen van de ALV houdt u de vinger aan de pols en be-
paalt u mede over de toekomst van onze geweldige club met 
haar mooie baan, haar goed geoutilleerde golfshop, het uit-
gebreide programma van het GPC en het clubhuis met haar 
flexibele horeca.

Wij wensen u een sportief golfseizoen toe en hopen dat u uw 
golfdoelstellingen weet te verwezenlijken.

Fred Hoogerbrug

4 - GreenVliet

Van het
bestuur

Deze rubriek schrijf ik op 31 mei en de zon heeft 
vandaag vrijwel de gehele dag geschenen en de 
temperatuur aan de kust kwam op zo’n 15 gra-
den. De afgelopen week hebben we een paar droge 
dagen gehad. Overigens valt het mij telkens weer 
op dat het weer volgens de weersberichten en van 
binnen uit bekeken vaak veel slechter lijkt dan je 
buiten ervaart.  
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Dames
commissie

Binnen de Damescommissie verschuiven zo nu en dan de taken. 
Nu mijn beurt om de Damescommissie een plekje in de 
GreenVliet te geven, nieuwe kansen denk ik maar. 

Dit wordt ook menig keer gezegd als we een rondje lopen. 
Nieuwe hole, nieuwe kansen. En ook voor het Zomerseizoen 
geldt… nieuwe kansen. Je handicap halen dan wel verbeteren. 
Komen spelen of vaker gaan spelen op dinsdagen, de Dames-
dag !!! Want dát is wat de Damescommissie erg op prijs stelt. 
Vooral de damesleden die nog maar net lid zijn geworden wil-
len we graag uitdagen te komen. Het Zomerseizoen is al aar-
dig onderweg, toch zeg ik: nieuwe kansen.

Wat we te bieden hebben? Gewoon een gezellige golfsfeer. De 
wedstrijden staan in het wedstrijdprogrammaboekje en zijn 
ook te vinden op de website. Het zijn wedstrijden onder het 
kopje ‘gewoon leuk’, zoals de Regenboogwedstrijd, de Vos-
senjacht of Pestgolf. Maar ook Qualifying wedstrijden, om 
onze handicap op positieve wijze te ‘veranderen/ verlagen’ 
natuurlijk.  We zullen minimaal 4 qualifying wedstrijd moeten 
spelen om de handicap actief te houden en het  * op onze NGF 
kaart te laten prijken. En wie weet spotten wij nog dames die 
onze competitie teams komen versterken! Dit jaar speelden 7 
Dames teams in de NGF competitie, zo’n kleine 50 personen.
Nieuwe kansen, daarom Leden van de Damescommissie op de 
foto gezet. Want voor Dames, die de Commissieleden nog niet 
kennen is het m.i. zo, dat als je iemand ‘gezien’ hebt, een 
beetje ‘kent’, de drempel lager kan zijn. En enkele foto’s van 

de start van zo’n Damesdag en het nagenieten in de 19e hole 
zoals we dat noemen.

We hebben als commissie er voor gekozen dit jaar geen Vrien-
dinnendag te organiseren voor vriendinnen van buiten de 
vereniging. De opkomst vorig jaar was nogal gering. Een jaar 
overslaan geeft weer nieuwe kansen voor 2014, zo dachten 
wij. De Rijswijkse Onderlinge Vriendinnendag, de Ton Goed-
man Trofee, die wordt zeker wel gespeeld en na afloop weer 
de aardbeien met slagroom. 

Kleur-afslag
Wat nieuw is, is dat op de Teebox de kleur-afslag uitgangspunt 
is, en dat de ‘Dames’ en ‘Heren’-afslag vervallen is. De Da-
mescommissie zal van deze keuzemogelijkheid zeker gebruik 
maken dit jaar.
Tot slot: de Damescommissie stelt het meedenken van een 
ieder erg op prijs, dus als er vragen zijn, ideeën of opmerkin-
gen, meld die aan ons via de e-mail Dames@rijswijksegolf.nl.

Namens de Damescommissie,
Jos Niemans

De Damescommissie aan de slag

Voor een foto impressie zie pagina 6-7 >

Wat nieuw is, is dat op de Teebox de kleur-afslag uitgangspunt is, en dat de ‘Dames’ en ‘Heren’-afslag vervallen is. 
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Dames
commissie

De Damescommissie aan de slag
Men krijgt zo’n kaart als 
je in de Bunker, Water, 
Out of Bounds komt of 
een 3 Put maakt. Maar je 
kunt de kaart doorgeven 
aan een ander die NA 
jou in zo’n hindernis 
komt! Elke kaart die 
een deelneemster na 
afloop van de wedstrijd 
in haar bezit heeft telt 
voor 3 strafslagen bij de 
eindscore.

Dames zijn klaar 
voor de wed-
strijd

Marianne, Ria en Doke met de wedstrijd info Van rechts naar links Jos Niemans, Marianne van Os en Ria de 
Bruin: aardbeien met slagroom na afloop van de “ Rijswijkse 
Onderlinge Vriendinnendag”. Ria is een van de Tafeldames ter 
ondersteuning van de Wedstrijdleiding van de dag.
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Diana Looms en Lies-
beth Hardon resp. 
Voorzitter en Vice 
- Voorzitter van de 
Damescommissie

Na afloop, dames 
op hole 19

Van rechts naar links: 
Jos Niemans, Secretaris;
 Jeanine Klopper, 
Penningmeester
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De aanvangstijd werkte dit jaar niet mee om een gast uit te 
nodigen, want als je uit Zwolle of Amersfoort moet komen is 
9 uur wel héééél erg vroeg om te starten. 
Desondanks kwamen er toch nog een aantal enthousiaste 
vriend(inn)en onze baan met een bezoek vereren.
Degenen, die wat dichterbij wonen en niet ingeschreven had-
den, zullen spijt hebben gehad, want de omstandigheden wa-
ren werkelijk ideaal: geen wind, zacht en zelfs een flauw zon-
netje. Daarbij mooie groene fairway’s en hoge rough, waar de 
200 tijdelijk ingehuurde schapen hun dagelijkse portie gras 
verorberden, wat wil je nog meer!!
De 56 deelnemers hebben een mooie dag beleefd met lekker 
golfen en daarna een gezellige SENIOR-AFTER- PARTY met een 
High tea. 
We kijken nu al weer uit naar de volgende Vriend(inn)en-
dag........En dan misschien een keer ‘s middags vanaf een 
uurtje of één, zodat iedereen zich vanuit heel Nederland kan 
mobiliseren om naar Rijswijk te komen!!!
De winnaressen Alie en Angela van der Werf sloegen 43 sta-
blefordpunten bij elkaar en mogen samen van een heerlijk 
diner bij restaurant DE POENTJAK gaan genieten.
Verder danken wij de firma KOOLSCHIJN voor de gesponsorde 
balletjes, waarbij Jim en Elisabeth nu hopen, dat ze overal 
in de baan verspreid liggen, zodat iedereen hun naam tegen-
komt!!

Tot snel bij één van onze volgende evenementen.

Namens de seniorencommissie,
Ilonka van Riet

Ieder jaar rond deze tijd hebben de senioren de mo-
gelijkheid om een vriend of vriendin uit te nodigen, al 
dan niet van buiten de Rijswijkse golfclub.
Het is natuurlijk leuk om op deze manier de gasten 
met onze baan kennis te laten maken en het kan ook 
een mooie promotie zijn voor de Rijswijkse Golfclub.

Senioren Vrienden en Vriendinnendag, 30 mei 2013

UITSLAGEN:

Dames Neary, hole 9 : Elisabeth Koolschijn
Heren Neary, hole 5 : Sasha Karagantcheff
Longest Drive Heren, hole15 : Jan Paul Bierling
Longest Drive Dames, hole 15 : Sandra Karagantcheff

Categorie leden met gast:
1) Alie en Angela van der Werf :43 stableford
2) Chris van der Lans en Marian Buren :42 stableford
3) Herman Lammers en Annelies van der Hee :41 stableford

Categorie leden met RGC vriend/vriendin:
1) Fred Biesenbeek en Liesbeth Polman : 38 stabl. ford (pl.hcp.30)
2) Anita en Frans Franse : 38 stabl ford (pl.hcp.32)
3) Frits Jaspers en Arthur Bartels : 36 stabl.ford

Senioren
commissie
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Benieuwd naar het rendement
van een goed testament ?

Bel voor een afspraak.
015 - 361 51 45
06 - 106 159 06

www.diseno-vormgeving.nl
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Vakantie in eigen land, 
op onze eigen golfbaan!

Ook lag de baan er geweldig bij en hielden de overgeble-
ven schapen de rough mooi in toom. 
Het was leuk, dat er ook een aantal nieuwe gezichten te 
zien waren.
Over de drie dagen deden er 204 deelnemers mee. 

Graag willen wij de volgende mensen bedanken:
• Aad,voor het plaatsen en ophalen van de bordjes voor 

de Longest drive en Neary;
• de Horeca;
• Liesbeth Hardon en Amato Fazzi voor hun assistentie 

namens de dames- en herencommissie; 
• Juud Holla voor het verwerken van de scores;
• De Caddiemasters.

En natuurlijk Ria van Lamoen, Bas Guijt, Peter Remmers-
waal en Ilonka van Riet van onze eigen commissie, die 
drie “werk”dagen van half acht ‘s ochtends tot vijf uur 
‘s middags in de weer waren om alles in goede banen te 
leiden.

Op woensdag is er op hole 9 een hole in one geslagen 
door Rob Nout en raakte er een handicart op hole 13 te 
water. Die kon er gelukkig m.b.v. de greenkeepers weer 
uitgetrokken worden.
Iedere dag waren er dagprijzen en prijzen voor de Neary 
en Longest Drive.
Er waren 33 deelnemers, die streden voor de overall- 
prijzen. Hier volgt de uitslag:

1) Hanny Benjert 109 stbfpnt
2) Ilonka van Riet 105 stbfpnt, hcp 12.8
3) Ruud v/d Ende 105 stbfpnt, hcp. 14.6
4) Peter Remmerswaal 105 stbfpnt, hcp.16.6
5) Greta Biersteker 104 stabl.ford.

We geven het stokje door aan de herencommissie, die 
dit gezellige evenement volgend jaar gaat organiseren.

Tot volgend jaar,
De seniorencommissie.

GOLFDRIEDAAGSE 2013: 

Senioren
commissie

De organisatie van de Golfdriedaagse wisselt ieder jaar en was dit jaar in han-
den van de Seniorencommissie. Wij vonden het een eer om deze Driedaagse te 
mogen organiseren en hebben dat met veel plezier gedaan. Het weer was ons 
heel gunstig gezind: DRIE DAGEN ZON!! Dan is de stemming sowieso al goed en 
kan het eigenlijk niet meer stuk.
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Jeugd
commissie

Rijswijkse Jeugd Open 2013 wederom  groot succes!
Zondag 1e pinksterdag 19 mei hebben 99 kinderen met veel 
plezier meegedaan met het Rijswijkse Jeugd Open. En wat had-
den we een geluk met het weer. Droog en zonnig, terwijl het de 
dagen er voor en er na ongeveer alleen maar regende. Er werd 
gespeeld in 6 categorieën, ingedeeld naar leeftijd. Er vielen 
niet alleen mooie bekers en een cadeaubon voor de Kinder-
golfshop te winnen, maar ook punten voor de ranking van de 
US Kids Topgolf Holland Tour. De wedstrijd zou niet mogelijk 
geweest zijn zonder de hulp van ruim 30 RGC leden en ouders. 
En natuurlijk ook veel dank voor de sponsors Profile Projects, 
Oxware / www.kwamutegen.nl, Rijswijkse Golfshop, Horeca / 
JRS Catering, Golfbaan Rijswijk BV en de Kindergolfshop.

Ook dit jaar liep het weer storm met de inschrij-
vingen. Binnen 3 weken na de aankondiging dat er 
kon worden ingeschreven waren er al meer dan 100 
inschrijvingen, terwijl er plek was voor 99. We heb-
ben daarom na 120 inschrijvingen de inschrijving 
gesloten. Uiteindelijk hebben we nog 10 kinderen 
van de reservelijst kunnen oproepen. De laatste 
zelfs nog op de dag zelf. 
De dag begon al vroeg. De wedstrijdtafel ging om 8 
uur open, maar de eerste jeugdspelers waren toen 
al aanwezig. Ze kregen niet alleen hun kaart mee 
maar ook een goodiebag met een bidon van Profile 
Projects, een voicerecorder van www.kwamutegen.
nl en koeken, water en pepermuntjes voor in de 
baan. Bij het lunchbuffet konden ze hun broodjes 
klaar maken voor in de baan. Daarna was het tijd 
om te gaan inslaan. Voor alle deelnemers stond een 
mandje ballen klaar.
Iedereen moest zich 10 minuten voor de starttijd 
melden bij hole 1. De starters zorgden dat iedereen 
goed geïnformeerd en op tijd de baan in ging. Voor 
de doorstroming en juiste toepassing van de regels 
waren de referees Anita Ockhorst en Evelien van 
Tilburg de hele dag aanwezig. Zij hebben menige 
jeugdspeler weer een beetje bijgeschoold qua re-
gelkennis. 
Op hole 10 werden de scores van de eerste 9 holes 
genoteerd zodat ouders en publiek via het live-
scoring systeem konden volgen wat er tot hole 9 
gescoord was. Op hole 10 kregen ze ook nog een 
flesje AA of water mee voor de 2e 9 holes. Bij bin-
nenkomst was het tijd om de scores te vergelijken, 
op te tellen en de kaarten volledig in te vullen. Pas 
dan mochten deze worden ingeleverd bij de wed-
strijdtafel en kregen de deelnemers een muntje 
voor een frietje en een door de horeca gesponsord 
ijsje. Alle scores werden door Ingrid Pijnakker en 
Arthur Bartels ingevuld in het livescoring systeem 
en dat werd uitgebreid in de gaten gehouden door 
spelers en publiek. 

Per 2 categorieën was er een prijsuitreiking. Voor 
de 1e 3 was er een beker en een cadeaubon van 
de Kindergolfshop. Natuurlijk zijn ook de sponsors 
bedankt en hebben alle winnaars met uitzonde-
ring van de jongste gespeecht. Om ca 18.45 was 
de laatste prijsuitreiking afgelopen en gingen alle 
kinderen weer naar huis of aten nog een hapje op 
de club. 
Helaas dit jaar geen RGC-jeugdleden onder de win-
naars maar een aantal waren er dichtbij. Gijs van 
den Ende en Joep Mokkink vielen net buiten de 
prijzen in categorie 4 en Wouter de Graaff in ca-
tegorie 6. Maar ook al wonnen ze geen prijzen, ze 
hebben prima gespeeld en veel lol gehad. 
We kijken terug op een zeer geslaagde dag en kij-
ken uit naar het Jeugd Open van volgend jaar. Niet 
alleen heel veel kinderen maar ook veel hulptroe-
pen hebben aangegeven dan weer aanwezig te zul-
len zijn. 

Hetty Verboom

Spelers van 10 en 11 jaar kregen een begeleider mee 

Bij tee 1: spelers, begeleiders en ouders
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Rijswijkse Jeugd Open 2013 wederom  groot succes!

Winnaars categorie 6, 14 tm 18 jaar

Jongste deelnemers: 5 jaar

Winnaars categorie 5, meisjes 12 en 13 jaar Prijzen en caddiehesjes
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Lustrum
25 jaar
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Juni 2012 stond in het teken van het 

vijfde lustrum van de Rijswijkse Golf-

club. In deze maand werd gevierd dat 

25 jaar geleden, 17 juni 1987, de Rijs-

wijkse golfclub werd opgericht in het 

wijkcentrum Stervoorde. 

De bedoeling was om een golfbaan aan te leg-

gen voor inwoners van Rijswijk en mensen die 

in de gemeente Rijswijk werkten. De Engelse 

baanarchitect Donald Steel werd aangetrok-

ken als ontwerper van de golfbaan en in 1988 

kreeg de firma De Ridder de opdracht om de 

baan aan te leggen. Voordat de baan klaar 

was, werd er geoefend op een driving range 

op sportpark Hardenburg. Op 23 september 

1989 werd de golfbaan aan de Vliet officieel 

geopend door ZKH Prins Bernhard. 

BOMENPLAN LUSTRUM

In de beginjaren waren er drie partijen ver-

antwoordelijk voor de exploitatie van de 

golfbaan: de gemeente Rijswijk, Stichting 

Openbaar Golf Rijswijk en de Rijswijkse golf-

club. Uiteindelijk leidde deze ingewikkelde 

constructie tot problemen en in 1993 hebben 

de leden de club gekocht van de gemeente. 

Inmiddels zijn we een flink aantal jaren ver-

der, beschikt de club over een prachtig nieuw 

clubhuis en ligt de baan er prachtig bij. Van 

RIJSWIJKSE GOLFCLUB 
1987 – 2012   vijfde lustrum

een platte polderbaan is de Rijswijkse uitge-

groeid tot een van de mooiste parkbanen in 

Nederland. De oefenfaciliteiten zijn goed en 

worden nog steeds beter en de recente golf-

school begint vorm te krijgen. 

Om de kwaliteit te waarborgen heeft het Lus-

trumcomité het bomenplan tot speerpunt 

van de lustrumactivieiten gemaakt. 25 jaar 

geleden is ervoor gekozen om de baan snel 

een volwaardig aanzien te geven en zijn er 

destijds veel snelgroeiende bomen geplant, 

zogenaamde wijkers. Deze begroeiing heeft 

echter een korte levenscyclus. Een aantal van 

de snelgroeiers is inmiddels aan het omvallen 

en hebben hun langste tijd gehad. Een groep 

specialisten heeft een bomenplan opgesteld 

om  de vegetatie in de baan  waar nodig te 

vervangen en aan te vullen. Alle leden hebben 

thuis een brief gekregen met een bomenlijst 

en het verzoek om een struik of (gedeelte van) 

een nieuw te planten boom te sponsoren. In de 

gang beneden in het clubhuis hangt een platte-

grond van de baan waarop aangegeven is waar 

zo’n 4000 nieuwe bomen en struiken geplant 

zullen worden. Op de thermometer naast de 

plattegrond is te zien hoeveel geld er inmid-

dels gesponsord is.  

Uw bijdrage (mocht u nog niet hebben overge-

maakt: rekeningnummer 15.40.37.486 tnv BV 

golfbaan Rijswijk onder vermelding bomenplan 

lustrum) is zeer welkom.  

>
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Jeugd
reisverslag

Joep en Bram Mokkink hebben meegedaan aan het Europese 

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

gespeeld op een aantal banen rond Gullane. De week ervoor 

hebben we vakantie gevierd in Brora om aan het Schotse weer 

en golfen op Links courses te wennen. Europees Kampioen zijn 

ze niet geworden, maar het was wel een geweldige belevenis 

en heerlijke vakantie. 

EK US Kids Golf en vakantie  Schotland

Joep en Bram 

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

zijn begin 2009 begonnen met golfen op de Pitch& 

Putt baan in Leidschendam. Dat vonden ze zo leuk 

dat ze op golfles wilden. De zondag was de enige 

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

wijk gaan lessen en lid geworden. Joep haalde bin-

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

Bram heeft in augustus 2009 als jongste lid samen 

met oudste lid Charles Barteling de 1e paal voor 

het huidige clubhuis geslagen. Joep heeft inmid-

dels niet alleen diverse wedstrijden bij de jeugd 

gewonnen, maar ook bij de herenochtend en Baja-

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

dels in handicap zijn ouders voorbij en bij Bram zal 

dat ook niet heel lang meer duren. 

Vakantie / Golf in Brora en omgeving

De week voor het EK was het voor Joep en Bram 

schoolvakantie en daarom zijn we al een week eer-

der naar Schotland gegaan. We zijn met de boot 

van IJmuiden naar Newcastle gevaren en vandaar 

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

den. De Schotse wegen zijn over het algemeen 

twee-baans, kronkelend en met hoogteverschillen. 

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

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

land, ca 7 uur rijden vanaf Newcastle. Een ruige 

kust, uitgestrekte, bijna kale hooglanden maar ook 

mooie stukken groen, lochs en firths. Prachtig. 

We hebben de week in Brora iedere dag gespeeld. 

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

greenfee van £ 100 pp vonden we te duur. Zeker 

omdat er hele leuke en veel voordeligere alterna-

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

konden spelen. 

Wij  hebben gespeeld op:

Brora: 18 holes links course direct aan zee.  De 

schapen en koeien lopen op de baan en daarom 

staat er schrikdraad om de greens en is er een local 

rule dat animal-droppings als tijdelijk water be-

handeld mogen worden.   

Bonar Bridge – Ardgay Golfclub: 9 holes highland 

course. Hier betaal je dagtarief en kun je na 9 

holes in het clubhuis dat meer op een huiskamer 

lijkt heerlijk lunchen met zelfgemaakte soep en 

verse broodjes. En nog zoveel rondjes lopen als je 

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

te bekennen in clubhuis, dus zelf inschrijven in 

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

in brievenbus stoppen. Wij vonden Wick de leukste 

baan en dat kwam niet alleen omdat ik op hole 5 

mijn 1e Eagle ooit maakte. Na afloop was clubhuis 

wel bemand en bleek een soort kroeg met pooltafel 

te zijn. 

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

cept” als Bonar Bridge, 9 holes en tussendoor knus 

en kneuterig maar wel superlekker lunchen in de 

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

slechts 1 boven de baan. 

Brora en Bonar Bridge hebben we 2x gespeeld.  Die 

waren én erg leuk én het dichtst bij. 

Op alle banen zijn we heel hartelijk en gastvrij 

ontvangen. Niemand doet ingewikkeld. In het hoge 

noorden zie je veel kids in trainingspak golfen. 

Vaak ook tijdens de gymles van school. 

We willen zeker terug naar Brora en gaan dan ook 

zeker naar Durness (noordwest punt). Daar waren 

de Schotten zelf erg enthousiast over maar het ligt 

nogal in een uithoek.

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

zien) naar Gullane gereden. 

EK US Kids Golf

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

pioenschap voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar. 

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

ren spelen met leeftijdgenoten en de tees verschil-

len per leeftijd. De tees staan zo dat de kinderen 

de green in regulation zouden moeten kunnen ha-

len. Dus hoe ouder hoe verder naar achteren en 

voor meisjes dichterbij dan voor jongens. 

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

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

links banen liggen in East Lothian, ten zuid oosten 

van Edinburgh. Vlakbij Muirfield waar volgend jaar 

het British Open gespeeld wordt. 

Aan het EK namen kinderen uit de hele wereld mee. 

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

meeste kinderen kwamen uit de UK, maar die had-

den zich vooral zelf ingeschreven. Maar er waren 

ook kinderen uit USA, India, Australië, Venezuela, 

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

ben nog nooit zo veel landen aan een internatio-

naal sportevenement voor junioren meegedaan. 

Op www.uskidsgolf.com onder Tournaments is nog 

veel meer informatie over het EK, deelnemers, 

spelregels en resultaten te vinden. 

Team Holland

Om mee te mogen doen met Team Holland moest je 

tijdens US Kids Tour wedstrijden (Rijswijkse Jeugd 

Open is daar onderdeel van) in Nederland hebben 

laten zien dat je goed (afhankelijk van je leeftijd 

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

ook ouders hebben die inschrijving, reis en verblij-

ven willen betalen.  En natuurlijk ook nog vrij van 

school krijgen. Meedoen in een Nederland verte-

genwoordigend team schijnt onder categorie “van 

nationaal belang” te vallen en was daarom geen 

probleem. 

Team Holland bestond uit 30 jongens en meisjes 

van 7 tm 17 jaar. 

Alle kids hebben gespeeld in gesponsorde teamkle-

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

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

land en Topgolf Holland. Voor alle flightgenoten was 

er een speldje met Nederlandse en Europese vlag. 

Doordat er op 5 verschillende banen en in meer dan 

10 categorieën gespeeld werd hebben we tijdens 

het EK niet echt als team kunnen optrekken. Maar 

waar mogelijk hebben we elkaar aangemoedigd. 

We hebben bij de start op zondag en na afloop met 

het hele team met aanhang gegeten en als afslui-

ting op de vrijdag na het EK op Longniddry gegolfd. 

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

lijk zelf weer golfen).

Joep en Bram op EK

Maandag konden de spelers een “official prac-

tice round” spelen. Ouders mochten alleen mee 

als caddie, maar niet zelf spelen. Bram en Joep 

speelden op verschillende banen en tijden. Joep op 

Craigielaw en Bram op Gullane no. 3. Wij mochten 

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

Compleet met caddieschortje en Mokkink achterop 

de rug. 

Bram bleek voor zijn oefenronde ingedeeld te zijn 

met golfkampvriendje Jens uit Goirle. Dus dat was 

“keigezellig”.  Joep was met 3 jongens ingedeeld 

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

gens van de volgende flight niet opdagen. Dus wer-

den we gekoppeld aan Sam uit Dorsett, UK. Sam 

had vorig jaar ook meegedaan en was dus al heel 

ervaren. Sam had zijn vader als caddie en moeder 

voor de gezelligheid mee. We hebben de oefen-

ronde goed gebruikt en veel aantekeningen in het 

caddieboekje gemaakt. Moeilijke baan, veel hoog 

gras en potbunkers. 

Maandagavond werd het EK officieel geopend op 

Gosford House, een grote mansion tussen Longnid-

dry en Gullane. Na het officiële deel was het tijd 

FAIRWAY GOLFTRAVEL  verzorgt al meer dan 
14 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)
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 aan-
biedingen, zoals een arrangement naar Golfhotel 
Henri Chapelle voor 2 overnachtingen met 3 
greenfees en 2 diners voor slechts € 235 p.p.
Dit fraaie 45 holes golfcomplex ligt vlak over 
de grens, op nog geen dertig autominuten van 
Maastricht.

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.

*  2 nachten verblijf in een 2-pk inclusief 
ontbijt

*  1 x 3-gangen diner
*  2 greenfees p.p. Lauswolt

*  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

*  2 nachten verblijf in een 2-pk 
inclusief ontbijt

*  1 x diner
*  2 greenfees de Hooge Graven
*  2 x lunch (clubhuis)

*  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)

  

  

Hotel de Zon: 

Hotel Paping:  

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

Als je aan komt rijden doemt de oude gerestau-
reerde boerderij op die dient als clubhuis (De 
19e Hole). Er is een prachtig terras om lekker te 
genieten van de prachtige omgeving. 

Drankje, hapje en golf…..dat kun je hier zeker. 
De baan is opgedeeld in drie lussen; de 9 holes 
oefenbaan La Chapelle, de 18 holes par-70 baan 
Le Charlemagne en de midden in het hart van het 
Plateau van Herve gelegen 18-holes par-72 baan 
Les Viviers. Het belangrijkste uiterlijke kenmerk 
van alle banen is dat er geen meter vlak is. 
Een uitdagende baan waarbij met regelmaat blinde 
slagen moeten worden gespeeld. Echt geweldig 
om hier te spelen. 

Daarnaast moet je rekening houden met een 
ruim aantal waterhindernissen. Niet vreemd als 
je bedenkt dat de vertaling van Les Viviers ‘de 
visvijvers’ is. 



Anders dan u gewend bent, zit bij deze eerste uitgave in 2013 van de Greenvliet geen flyer of inschrijffor-
mulier voor de Golfweek. Logisch, want we zitten bij het op de mat vallen van de Greenvliet al tegen de 
zomervakantie aan en alle informatie is in deze moderne tijd al lang digitaal gedeeld. Toch brengen we nog 
graag de Golfweek 2013 onder uw aandacht want, hoewel de inschrijvingen al vanaf begin juni mogelijk 
zijn, zullen er ongetwijfeld nog leden zijn die bij het lezen van dit artikel zich realiseren dat zij nog niet 
hebben ingeschreven en dat alsnog willen doen. Pas op, inschrijving sluit wel op 4 augustus!

Even voorstellen. Het Golfweek Comité bestaat dit jaar uit Hanneke Arnoldus, Arthur Bartels, Mariska van Heel, Frits Jas-
pers, Marianne Verhoeve en Tom Wesselingh. Nadat Diana Looms en Helma Baars, na jaren zich zeer verdienstelijk te heb-
ben ingespannen voor de Golfweek, zijn teruggetreden, mochten wij ons dit jaar verheugen in twee enthousiaste nieuwe 
leden: Hanneke en Marianne. 

Wij zijn inmiddels al een flink aantal maanden bezig met de voorberei-
dingen en hopen samen met u er weer een geweldig hoogtepunt voor 
onze vereniging van te kunnen maken. 
Het programma is niet anders dan andere jaren want waarom een suc-
cesformule wijzigen? Alle dagen starten de wedstrijden om 13:00 uur. 
De prijsuitreiking zo snel mogelijk na binnenkomst doch waarschijnlijk 
ergens tussen 18:30 en 19:00 uur. Voor iedere dag behalve de vrijdag 
kunnen introducé(e)s worden uitgenodigd. Voor alle wedstrijden in-
schrijven per paar, behalve voor de AM-AM. Degene die uitnodigt, vult 
het formulier in met de naam van de genodigde partner in het daar-
voor bestemde vakje. De partner hoeft dan voor die wedstrijddag geen 
formulier meer in te vullen. Bij deelname aan meerdere wedstrijden 
niet vergeten de voorkeur in te vullen!! Na sluiting van de inschrijving 
op 4 augustus zullen rond 14 augustus de deelnemers- en reservelijsten 
bekend worden gemaakt.
Maar als het goed is, weet u dit nog van voorgaande jaren en heeft u de 
flyer en inschrijfformulieren al uitvoerig bestudeerd. Mochten er toch 
nog vragen zijn, spreek gerust een van de comitéleden aan of bel ons. 
Ons mailadres op de club is: golfweek@rijswijksegolf.nl. 
Het Golfweek Comité wenst u veel golfplezier en hoopt u tijdens de Golf-
week als deelnemer/deelneemster te kunnen begroeten.
Namens het Golfweek Comité,

Tom Wesselingh

Golfweek 2013: 
24 tot en met 31 augustus 2013
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V.l.n.r.: 
Frits Jaspers, 
Hanneke Arnoldus, 
Tom Wesselingh, 
Mariska van Heel, 
Arthur Bartels en 
Marianne Verhoeve

Golfweek
comité

Programma in het kort:

Zaterdag  24 augustus 

Kraeyenburgh beker, FBBB stableford

Maandag 26 augustus

Hazencup, Texas Scramble 2-bal

Dinsdag  27 augustus

Ladies Friendship, chapman greensome, 

RGC-dame nodigt heer uit

Donderdag 29 augustus

Greenvliettrofee, chapman greensome, 

RGC-heer nodigt dame uit

Vrijdag 30 augustus

AM-AM alleen voor RGC-leden, 

individueel inschrijven,

Golfweek Comité deelt de teams in

Zaterdag 31 augustus

Ganzentrofee, FBBB, Battle of the Sexes,

RGC-dame nodigt dame uit 

RGC-heer nodigt heer uit
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Wedstrijd
commissie

Succesvolle Handicart clubwedstrijd 2013, 
zaterdag 1 juni

Op zaterdag 1 juni organiseerde de Wedstrijdcommissie de 
jaarlijkse Handicartclubwedstrijd, een greensome-stableford. 
Het aantal deelnemers was helaas kleiner dan vorig jaar, 48 
nu en vorig jaar 62, maar het enthousiasme was er niet minder 
om. De door de stichting Handicart aangeboden logo-golfbal 
werd als ‘collectors item’ in dank aanvaard.

De wedstrijd werd gewonnen door het team be-
staande uit Henk Rameswar en Arthur Hausani, met 
40 stablefordpunten (playing handicap 8). Zij zijn 
ter plekke tevens donateur van de stichting Handi-
cart geworden. Zij zullen onze club vertegenwoor-
digen op de regiofinale, op vrijdag 13 september 
a.s. op GC Broekpolder. De runners-up waren Frits 
en Mike Jaspers, ook met 40 stablefordpunten 
(playing handicap 26). De derde prijs was voor Alex 
Jackson en Eduard van der Stoep, met 38 stable-
fordpunten (playing handicap 14). Sacha en Sandra 
Karagantcheff eindigden als vierde, met 37 stable-
fordpunten (playing handicap 13). Frits en Joke 
van Duyn werden vijfde, met 37 stablefordpunten 
(playing handicap 26). Onze hartelijke gelukwen-
sen.

Heel veel dank gaat uit naar de wedstrijdcommis-
sieleden Greta Biersteker en Christine Jonkers Both 
voor de voortreffelijke organisatie. Een bijzonder 
woord van dank gaat uit naar de sponsoren van deze 
wedstrijd, te weten de horeca en de golfshop.

Graag wil ik alle deelnemers bedanken voor hun 
ruimhartige donatie ten behoeve van de Stichting 
Vrienden van Handicart. Na aftrek van de bedragen 
voor de prijzen bleef er € 514.- over; dit bedrag is 
overgemaakt naar de Stichting Vrienden van Han-
dicart. De damescommissie, de herencommissie 

en de seniorencommissie bestemmen de opbrengst 
van een bepaalde ochtendwedstrijd ook voor de 
Stichting Vrienden van Handicart. Ook hiervoor 
hartelijk dank.

Onze club heeft 213 donateurs, 141 van hen ma-
ken regelmatig gebruik van een handicart. Het zou 
fijn zijn als het aantal donateurs onder onze club-
leden stijgt. Naast de computer in de gang van ons 
clubgebouw staat de folder “Keep golfers rolling”; 
hieraan is een antwoordkaart toegevoegd waarmee 
u zich kunt aanmelden als donateur van de Stich-
ting Vrienden van Handicart. Bij voorbaat hartelijk 
dank als u zich aanmeldt. 

In de ruim 26 jaar van haar bestaan heeft de Stich-
ting Handicart het aantal handicarts kunnen laten 
uitgroeien tot 625. Verdeeld over 113 golfbanen 
hebben meer dan 16.000 pashouders van Stichting 
Handicart met behulp van een handicart kunnen 
golfen. Een unieke service die wij alleen in Ne-
derland kennen. Op onze club staan 7 handicarts. 
Daarnaast beschikt onze club nog over 5 clubcars. 

Graag hoop ik velen van u in 2014 als deelnemers 
aan de Handicartclubwedstrijd te mogen begroe-
ten. 

Liesbeth Polman, clubconsul Handicart
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Diversen

Koudste Vossenjacht ooit?

Het BudelBos

Op zondag 24 maart bib-
berden Anita Ockhorst en 

ondergetekende de eerste 
vossenjacht van het jaar door. 

Oei wat was het koud! 

Met vriendelijke groet,
Janneke Hes

Wellicht is het de oplettende RGC’er al opgevallen. 
Overal in de baan zijn nieuwe bordjes geplaatst die u 
de weg wijzen naar o.a. de volgende tees en de putting 
en chipping green. Er is er echter één die daar van af-
wijkt. En die staat aan de linkerzijde van hole 11, zo’n 
50 meter voor het water dat de fairway ‘splijt’.

Wat is het verhaal achter dit bordje? 
Begin negentiger jaren heeft Wim Bu-
del sr., inmiddels in de negentig, ervoor 
gezorgd dat het toen nog kale gedeelte 
tussen hole 11 en hole 13 werd beplant 
met een grote hoeveelheid bomen. Deze 
waren afkomstig van de plek waar nu de 
golfbaan Groendael is gesitueerd. Met 
behulp van een aanhangwagentje zijn 
de bomen naar de Rijswijkse vervoerd 
en met steun van een aantal goedwil-
lende en ijverige leden zijn deze daarna 
op het braakliggende gedeelte geplant. 
Vanaf dat moment sprak men van het 
BudelBos.

Natuurlijk zijn er in de afgelopen jaren 
diverse exemplaren door allerlei om-
standigheden gesneuveld maar de ster-
ke bomen kunnen er nog jaren blijven 
staan.
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Diversen

10vragen over het 
competitiereglement

Over het nieuwe competitiereglement bestaat best nog wat onduidelijkheid 
onder de RGC leden. Tom Wesselingh beantwoordt hieronder alvast tien 
vragen. Heeft u na het lezen van deze GreenVliet (en na het bijwonen van 
de ALV op 17 juni jl.) nog steeds vragen, aarzel dan niet en klop aan bij het 
Technisch Platform of de competitiecoördinator.

1 Tot op heden werden de teams voor-
namelijk op voorkeur ingedeeld. Wat 
is de reden om vanaf 2014 meer te  

kijken naar andere facetten zoals handicaps, 
ervaring en deelname aan clubwedstrijden?
Allereerst, RGC kan zich verheugen in een grote 
groep enthousiastelingen voor de NGF competi-
tie. Competitie is populair onder de leden; zo’n 
25% heeft interesse. Gedurende de afgelopen ja-
ren heeft dat zich vertaald in een groeiend aantal 
teams. Voor dit jaar waren dat maar liefst bijna 
200 deelnemers verdeeld over 26 teams, weer een 
toename met 2 teams t.o.v. vorig jaar. Het zal 
duidelijk zijn dat de rek er langzamerhand uit is; 
we kunnen dus niet meer iedereen in staat stellen 
competitie te spelen. Daarom hebben we gezocht 
naar een betere systematiek om te komen tot een 
eerlijke verdeling van het beperkte aantal plaat-
sen. 

2Waarom kiezen het Bestuur en 
het Technisch platform voor meer 
nadruk op prestatie bij de eerste 

teams en bij de heren voor de eerste 2 
teams? 
Hoewel competitie natuurlijk zeker ook leuk en ge-
zellig mag zijn, gaat het net zo goed over presta-
ties; iedereen wil wel winnen en zeker niet laatste 
in de poule eindigen. We willen dat stimuleren door 
een aantal teams als prestatieteam aan te merken. 
Om nu niet Heren 1 te willen voortrekken, is beslo-
ten om ook de eerste teams van de Dames, Heren & 
Dames Senioren als prestatieteams aan te merken, 
mits zij voldoen aan zwaardere criteria (teamhan-
dicap 12 of lager). Ook H2 is aangemerkt als pres-
tatieteam (handicap eis 10.0) omdat wij dat team 
graag willen zien als een voorportaal naar H1 (net 
zoals de jeugd trouwens). We denken dat betere 
prestaties ook het imago van RGC kan versterken. 
Dat kan dan leiden tot nieuwe golfers die op grond 
van onder meer onze competitieresultaten bij RGC 
willen spelen en daarom lid worden (bij de Heren 
is dat al twee keer gebeurd vanwege de prestaties 
van H1). 

3De teamindeling gaat in 2014 
plaatsvinden op basis van selectie. 
Kunt u dit nader toelichten?

De nieuwe systematiek met een eerlijkere verde-
ling heeft automatisch selectie aan de hand van 
een aantal criteria tot gevolg. De competitiecoör-
dinatie zal in eerste instantie aan de hand van on-
der meer handicap, leeftijd, competitie-ervaring 
en deelname aan een aantal belangrijke clubwed-
strijden – het nieuwe puntensysteem – de spelers 
selecteren; vervolgens wordt nadrukkelijk gekeken 
naar eventuele voorkeuren. Met name het punten-
systeem is nieuw; hiermee wordt bereikt dat com-
petitiespelers ook actief zijn op belangrijke club-
wedstrijden waardoor zowel de competitie als de 
clubwedstrijden een nog betere afspiegeling zijn 
van het spelniveau op onze club.

4Hoe wordt er omgegaan met 
eventuele voorkeuren?

Iedereen schrijft zich persoonlijk in en kan zijn of 
haar voorkeur opgeven. De competitiecoördinatie 
zal dat dan meenemen in de selectie en indeling. 
Ik zeg er wel bij dat het aan de competitiecoör-
dinatie is (op basis van de criteria) of er aan de 
voorkeuren tegemoet kan worden gekomen, maar 
het laatste woord is aan de competitiecoördinatie, 
uiteraard in overleg met de inschrijver. Maar laat 
me een tweetal voorbeelden geven: een lid van 56 
jaar wil graag op zondag spelen bij de Heren want 
hij werkt gedurende de week en heeft geen tijd. 
Formeel moet hij in de categorie van senioren in-
schrijven, die op vrijdag spelen. Hij schrijft zich 
dus in bij de senioren maar vermeldt uitdrukkelijk 
dat hij alleen op zondag kan spelen. De competitie-
coördinatie zal alles in het werk stellen dat te ho-
noreren. Ander voorbeeld: iemand heeft handicap 
3 en wil het liefst in een team spelen waarvan de 
spelers hogere handicaps hebben. Deze persoon zal 
worden ingedeeld in één van de prestatieteams. De 
voorkeur wordt niet gehonoreerd, waarmee ruimte 
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vrijkomt in de keuze van een team voor een deel-
nemer met een meer aansluitende handicap. Ik wil 
wel benadrukken dat elke voorkeur goed wordt 
bekeken en indien enigszins passend en mogelijk 
is, zal worden gehonoreerd. We zullen dat ook met 
betrokkenen – de beoogde captain en de inschrijver 
zelf – goed communiceren.

5Wat als iemand een voorkeur 
opgeeft maar in een ander team 
terecht komt en dan besluit om  

   toch niet deel te nemen aan de  
   competitie?
Dat zou heel vervelend zijn; het maakt het werk 
van de competitiecoördinatie onnodig moeilijk. 
Mijn advies zou zijn om, voordat men zich inschrijft 
goed na te denken over de voorkeur en de even-
tuele alternatieven. Mocht de inschrijver zich na 
indeling alsnog terugtrekken, dan kan dat gevolgen 
hebben voor zijn of haar toekomstige selecties. 
Maar ik hoop en verwacht eigenlijk dat het niet zo-
ver komt. Zoals zoveel staat of valt ook dit bij een 
goede communicatie; de competitiecoördinatie zal 
de wensen serieus bekijken en goed overleggen.

6Voor de prestatieteams is een 
maximum gesteld aan de gemid-
delde handicap van het team,  

                 waarom is deze zo laag? 
Om in aanmerking te komen voor het predicaat 
prestatieteam is het maximum van de gemiddelde 
handicap van het team voor D 1, D & H sr 1 gesteld 
op 12 of lager. Het idee is dat de handicapeis een 
stimulans vormt om in het respectievelijke team 
te spelen. Je moet er inderdaad iets voor doen om 
aan die handicapeis te komen, maar krijgt er, als 
het lukt, ook iets voor terug: (beperkte) ondersteu-
ning vanuit de club (wekelijkse groepstrainingen, 
groepslessen en drivingrange ballen).

7Wat gebeurt er als deze gemiddel-
de handicap eis niet wordt gehaald?

Dat is simpel; dan krijgt het team geen predicaat 
prestatieteam en dus geen extra faciliteiten vanuit 
de vereniging. Maar we hopen natuurlijk uiteinde-
lijk binnen alle categorieën goed te presteren!

8Het is ons opgevallen dat de han-
dicapeis bij de heren open compe-
titie afwijkt van de NGF eis, kunt u 

dit nader toelichten? 
Zoals ik al eerder zei, is handicap een van de cri-
teria waarop wij selecteren. Dat heeft natuurlijk 
alles te maken met vraag en aanbod. Hoe meer He-
ren er willen spelen, hoe lager de handicapeis kan 
en moet worden. We zitten nu al aan het maximum 
op zondag en we willen eigenlijk zelfs naar 8 teams 
maximaal, dat is inclusief twee damesteams. De 
laatste paar jaren was de handicap eis ook al lager 
dan de 26.4 van de NGF, namelijk 20.0. Nu gaan we 
dus naar 16.0!

9Punt 1 van de inschrijvingscriteria 
meldt dat men bij inschrijving al 
over een actieve handicap voor  

    het volgende jaar dient te beschik 
    ken. Waarom is dit punt van belang? 
Als iemand bij het moment van inschrijven – zeg 
begin september – niet over een actieve handicap 
beschikt, is het onwaarschijnlijk dat deze persoon 
een reële handicap heeft en dat levert een pro-
bleem op bij de indeling. Maar als de andere cri-
teria ook worden meegenomen – zoals verplichte 
deelname aan een aantal clubwedstrijden – kan dit 
eigenlijk niet meer gebeuren. Hoe dan ook, hier-
mee wordt voorkomen dat iemand met een inac-
tieve handicap aan de start verschijnt.

10Als laatste vraag, is er mis-
schien nog iets wat u ten 
algemene wil delen over de  

     competitie 2014? 
Ja, competitie spelen is een voorrecht en wij stre-
ven na dit zoveel mogelijk te willen accommode-
ren. Tegelijkertijd zijn er ook andere belangen 
zoals baanbezetting en de andere niet competitie 
spelende leden. Het is onmogelijk iedereen tevre-
den te stellen en sommige keuzes en veranderingen 
doen pijn. Ik hoop echter dat het door het Tech-
nisch Platform ontwikkelde en door het bestuur 
goedgekeurde competitiereglement 2014 een kans 
krijgt zich te bewijzen. Het volledige reglement 
is terug te vinden op de website. Mochten er nog 
vragen leven, dan staat de deur van het technisch 
platform en/of de competitie coördinatie open. 

Mariska van Heel en Tom Wesselingh
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Marshal
commissie

Nu het golfseizoen op gang is gekomen zult u ook weer regel-
matig Marshals in de baan tegenkomen. In blokken van nor-
maliter drie uur zorgen zij ervoor dat uw rondje golf plezie-
rig verloopt. Helaas zijn er nog onvoldoende Marshals om alle 
blokken gedurende de week te vullen. Dus bij deze de oproep 
om u als Marshal aan te melden. Het is overigens lang niet 
altijd noodzakelijk de volledige drie uur vol te maken, vaak 
volstaat één 18 holes ronde maar u kunt bijvoorbeeld ook een 
9 holes ronde of een uurtje marshallen. 

Marshallen kost niet veel tijd!

Een goede Marshal is meer een gastheer of gastvrouw dan een 
politieagent en draagt – door een vriendelijke wijze van op-
treden – bij aan een prettige clubambiance in onze baan. Een 
Marshal zorgt daarnaast voor een vlot ritme door de baan en 
heeft aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de leden 
en gasten.

Kortom, meld u bij een van ons aan of laat ons via ons e-mail-
adres marshal@rijswijksegolf.nl weten dat u graag wat van uw 
kostbare vrije tijd wilt inzetten als Marshal. Regelmatig horen 
wij van leden dat zij wel iets voor de club willen betekenen, 
dus waarom niet af en toe een of meer uurtjes marshallen. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw bereidwilligheid.

Marshallen maakt golf (nog) leuker!!

De Marshalcommissie:
Ronald Holtkamp
Loes van Doorn
Maurice Brouwers



Competitie
verslagen

De NGF competitie zit er voor de volwassenen weer op. Met 22 teams was RGC 
ruim vertegenwoordigd. We hadden 8 herenteams en 2 damesteams op de zon-
dag, 6 heren seniorenteams op de vrijdag, 4 dames seniorenteams op de don-
derdag, 1 damesteam op de dinsdag en last but not least Heren 1 op zaterdag. 
Daarmee behoorden we tot de clubs met de meeste ingeschreven teams in de NGF 
competitie.

Samengevat was 2013 geen bijzonder jaar. Slechts één promotie, met daarte-
genover twee degradaties waarbij die van Heren 1 naar de 1e klasse, na 3 jaar 
verblijf in de Hoofdklasse, het meeste opviel. Bij de Senioren DubbelNegen waren 
er 3 teams die hun poule gewonnen hebben, dat was top!

Op de  volgende pagina’s de verslagen van de diverse teams.....

Ruud de Jong, Competitiecoördinator 2013

NGF competitie 2013
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Competitie
verslagen

Hoewel we eind maart allang klaar waren om 
te beginnen met een nieuw seizoen Hoofd-
klasse, moesten we nog zeker 2 weken wach-
ten voordat de eerste bal werkelijk geslagen 
zou worden. 

Sneeuw en ijs staken een stokje voor de doorgang 
van de wedstrijd op de Haagsche en eenzelfde tafe-
reel speelde zich een week later af op de Hilversum-
sche. Hoewel het uitstel van de eerste wedstrijd al 
een dag van tevoren bekend was, kostte het op de 
Hilversumsche eerst nog 2 uur koffie drinken voor-
dat er werd besloten dat de wedstrijd wederom niet 
door zou gaan. 

Gelukkig mochten de week daarna eindelijk van start 
op de baan van Prise d’Eau. Hoewel het oorspron-
kelijk de bedoeling was dat we de eerste wedstrijd 
tegen Noordwijk zouden spelen, was het wedstrijd-
schema zodanig overhoop geraakt dat de Wouwse 
Plantage onze eerste tegenstander zou gaan worden. 
Op papier leek de Wouwse de zwakste tegenstander, 
maar we waren op onze hoede voor onderschatting 
van de tegenstander en begonnen gelijk scherp aan 
deze wedstrijd. Met een mooie 6-0 voorsprong bij de 
lunch, waren we goed op weg naar de eerste brood-
nodige overwinning van het seizoen. ’s Middags werd 
er slechts 1 partij verloren en mochten we 16-2 op 
de scoreborden noteren. Er werden screenshots van 
pagina 698 Teletekst rondgestuurd, aangezien de 
Rijswijkse daar prachtig de eerste plek in poule 2 
bezette.

De volgende week volgde een hectisch gelijkspel 
tegen de Hilversumsche. Op de prachtige baan van 
Noordwijk werd er wederom een voorsprong geno-
teerd bij de lunch, waarna een spannende middag-
sessie volgde. Het leek lang goed te gaan voor ons, 
maar halverwege de middagronde zette Hilversum 
even een tandje bij en kwam in een aantal partijen 
langszij. Waar we bij de turn nog voor het grootste 
deel op voorsprong stonden, was deze voorsprong 
enkele holes later alweer verdwenen en leek Hilver-
sum er alsnog met de winst vandoor te gaan. Met 
enig kunst en vliegwerk werd er alsnog een 9-9 uit-
slag gepresenteerd, Rijswijk bleef ongeslagen. 

Deze streak werd helaas onderbroken doordat de 
volgende twee partijen verloren gingen tegen Prise 
d’Eau en de Haagsche. Wanneer we dan naar handi-

caps kijken, wordt al snel duidelijk waar het verschil 
gemaakt wordt. Met een gecombineerde handicap 
van ongeveer 16, stonden we op papier al 34 slagen 
achter op de mannen van Prise d’Eau. Hoewel we 
daar op fraaie wijze nog wel een voorsprong kon-
den claimen bij de lunch, liet de individuele klasse 
van Brabantse heren van zich spreken bij de singles. 
Slechts één Rijswijker kreeg het voor elkaar om 
voorbij de 15e hole te komen, om er uiteindelijke 
een halve uit te slepen. Eenzelfde scenario speelde 
zich af tegen de Haagsche, waar de mannen van de 
Haagsche op overtuigende wijze met de overwinning 
naar huis gingen. Toch hielden we moed, aangezien 
dit “ingecalculeerde” verliespartijen waren. 

De focus moest namelijk liggen op de eerstvolgende 
wedstrijd tegen Broekpolder. Hoewel Broekpolder al 
jaren een gevestigd team in de Hoofdklasse is, waren 
deze heren uiterst slecht aan de competitie begon-
nen. Geplaagd door blessures en ander leed, was er 
nog geen overwinning behaald door de Vlaardingers. 
Hier zouden dus kansen kunnen liggen voor ons, aan-
gezien een gelijkspel zeer waarschijnlijk voldoende 
zou zijn voor lijfsbehoud in de Hoofdklasse. Helaas 
lukte het niet om daar aanspraak te maken op de 
overwinning, waardoor Broekpolder een grote stap 
richting de veiligheid kon maken. Alleen een klein 
wonder zou ons nog kunnen behoeden voor een mo-
gelijke degradatiewedstrijd. Er werd hard getraind 
voor de wedstrijd tegen de Noordwijkse, waar we 
wederom zouden moeten vechten voor minimaal een 
gelijkspel. Hoewel de mannen van Noordwijk zelf 
niets meer te halen hadden (geen uitzicht meer op 
de kruisfinales, maar ook geen zorgen om degrada-
tie), zetten ze toch hun beste been voor en vervul-
den hun sportieve plicht door op volle sterkte tegen 
ons aan te treden. Het wonder bleef dus uit en een 
degradatiewedstrijd was een feit.

Logischerwijs wordt zo’n wedstrijd altijd gespeeld 
op een baan die enigszins centraal in Nederland ligt. 
Het oog van de NGF viel dan ook op de Golf&Country 
Club Geijsteren, net iets voorbij Venray op ongeveer 
200 kilometer afstand van Den Haag. Een briljante 
keuze van de heren en dames van onze Nederlandse 
Golf Federatie. Een aantal paspoorten werd ver-
lengd en een enkeling haalde nog de juiste vaccina-
ties om goed voorbereid om deze wereldreis te kun-
nen gaan. Na een laatste kop koffie in de bewoonde 
wereld, begonnen we zaterdagmiddag aan onze 
tocht naar het Limburgse. Eenmaal gearriveerd op 
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Heren 1

Ondanks de ongelukkige afloop van 
het seizoen toch trots op de mannen
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Geijsteren, begrepen we de keuze van de NGF mis-
schien iets beter, aangezien het toch wel een erg 
fraaie baan was. Alle hoeken van de baan werden 
verkend tijdens de voorspeelronde om niks aan het 
toeval over te laten voor de belangrijke wedstrijd 
van zondag. 
Zondagochtend werd eerst in alle rust genoten van 
een heerlijk ontbijt alvorens we de neuzen van de 
auto’s richting Geijsteren stuurden. De foursome 
partijen verliepen hier en daar wat grillig, iets wat 
onder andere te danken was aan het moeilijke en 
beboste karakter van Geijsteren. Holes werden 
makkelijk gewonnen, dan wel verloren, aangezien 
kleine foutjes grote gevolgen konden hebben. Met 
een 4-2 achterstand tijdens de lunch, wisten we 
wat ons te doen stond in de middagronde: 4 sin-
gles pakken! Ook ’s middags deelde de baan weer 
straffen uit aan degenen die hun bal niet op de 
fairway hielden. Hierdoor konden partijen binnen 
enkele holes volledig omgekeerd worden, iets wat 
tot boeiende wedstrijden leidde. Hoewel er moedig 
werd gestreden door de Rijswijkse mannen, moes-
ten sommigen de strijd jammer genoeg voortijdig 
staken. Toen 3 singles verloren waren gegaan, wa-
ren de uitslagen van de andere partijen niet meer 
van belang en moesten we helaas de felicitaties 
uitdelen aan de mannen van de Hoge Kleij. 

Ondanks de ongelukkige afloop van het seizoen ben 

ik toch trots op de mannen van ons eerste team. 
Hoewel we op papier misschien niet de sterkste 
zijn, hebben we altijd moedig gestreden en gepro-
beerd het onderste uit de kan te halen. Mannen, ik 
heb genoten met jullie en laten we zorgen dat we 
ons binnen afzienbare tijd weer terugknokken in de 
hoogste regionen van het Nederlandse golf!

Verder wil ik natuurlijk ook heel graag ons bege-
leidingsteam bedanken voor de zorg en toewij-
ding, zowel tijdens als voor de competitie, die zij 
dit jaar ons hebben besteed. Ook gaat een groot 
woord van dank uit naar de caddies die zich ook dit 
jaar weer hebben opgeworpen om ons te steunen. 
Daarnaast wil ik natuurlijk alle supporters enorm 
bedanken voor hun aanwezigheid tijdens onze 
competitiewedstrijden. Door weer en wind stond 
het Rijswijkse supportersleger er toch elke keer 
weer, iets waar wij als spelers altijd ontzettend 
dankbaar voor zijn. Het leger van Rijswijk is be-
kend en misschien wel berucht bij andere vereni-
gingen en heeft altijd bijgedragen aan het niveau 
van onze spelers. We hopen jullie volgend seizoen 
weer terug te mogen zien!

Tot volgend jaar!
Jesper van Dijk, captain Heren 1

Heren 1 vlnr: Pim 
Gebuis, Floris 
Arkesteijn, Sander 
Verhoeckx, Jurgen 
de Kloet, Jesper 
van Dijk (c), Arn-
oud van Tilburg. 
Geflankeerd door 
de pro’s Nick Davis 
(links) en Mein-
dert Jan Boekel 
(rechts).
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Als eerste wil ik degenen in de vereniging 
bedanken die het voor ons mogelijk hebben 
gemaakt om dit jaar in de 2e klasse te mogen 
spelen. Hoewel het voor ons vanzelfsprekend 
was na onze promotie van vorig jaar had ook 
een andere beslissing genomen kunnen wor-
den. Bedankt!

Dit jaar, na onze promotie vorig jaar naar de 2e 
klasse, was het natuurlijk even afwachten hoe het 
niveau zou zijn en of we ons hier staande zouden 
kunnen houden. Onze scout had dit jaar zijn oog 
laten vallen op Erik Budel en Erik werd bereid ge-
vonden in ons team mee te spelen. Hierdoor werd 
ons team aan de bovenkant aanzienlijk versterkt en 
liepen onze handicaps nu van 2,7 - 11,8. De voorbe-
reiding voor de competitie was weer als vanouds; 
driving range op dinsdag en donderdag en de baan 
in op zaterdag en zondag, oftewel veel uren maken. 
We zijn gemiddeld genomen niet het meest talent-
volle team, maar met hard werken zijn we toch best 
wel ver gekomen! Midden in de voorbereiding kregen 
we een tegenvaller te verwerken, Johnny Rameswar 
besloot te stoppen met golf en hierdoor raakten we 
een sterke speler kwijt. 

In Poule H106 zaten we dit jaar ingedeeld met Hout-
rak 4, De Haagsche 3, De Pan 3 en Spaarnwoude 2. 
Wetende dat de eerstgenoemde teams hoofdklasse 
spelen en veel single handicappers hebben, ver-
wachtten we dat het spannend zou worden tussen 
Spaarnwoude en ons team om de laatste plaats in de 
poule te ontlopen. In de eerste wedstrijd tegen de 
Haagsche 3 (handicap 0,8 – 4,5) op de Pan verloren 
we dik, met 15-3. Vermeldenswaardig is dat in deze 
wedstrijd Jack zijn single won terwijl een speler van 
de Haagsche zich ’s ochtends nog afvroeg hoe Jack 
met deze swing ooit zijn GVB had gehaald…?! Klasse 
Jack! In de tweede wedstrijd moesten we aantre-
den tegen Spaarnwoude (handicap 4,4 – 6,4). Na de 
Foursomes stonden we met 5-1 achter, maar het had 
evengoed andersom kunnen zijn. Op de laatste hole 
gingen de punten in alle partijen steeds naar Spaarn-
woude. In de singles kwamen we echter goed terug 
en het werd zowaar nog 9-9. Deze uitslag hield de 
spanning in de competitie, maar we hadden natuur-
lijk liever gewonnen. Tegen Houtrak (handicap 3,8 – 
5,0) op de Haagsche verloren we met 12-6 maar ook 
hier hadden we het gevoel dat er meer in had geze-
ten. Na wat rekenwerk kwam het erop neer dat we 
in de laatste wedstrijd, tegen de Pan (in de sterkste 
opstelling handicap 4,5 -6,6, maar we hadden het 

geluk dat twee invallers de sterkte van de teams op 
papier ongeveer gelijk maakten) met 14-4 konden 
verliezen om degradatie te voorkomen.
Samen met Roel speelde ik een wereldpartij waar 
we reeds na 12 holes klaar waren met een 1 boven 
Par 7&6 overwinning. De eerste 2 punten waren bin-
nen. Snel hierna volgden Erik en Robbert met een 
5&3 overwinning en de Paramaribo Express (zo-
als Roel op Facebook het team van Henk en Jack 
noemde) bracht ook een overwinning binnen. Met 6 
punten uit de Foursomes waren we al ruim veilig en 
was behoud van ‘onze’ plaats in de 2e klasse een 
feit! Met een overwinning konden we echter nog de 
derde plaats in de Poule overnemen van De Pan dus 
in de singles was het ons doel om nog 4 punten bin-
nen te brengen. In de eerste twee partijen werd dit 
doel al gerealiseerd en zo bereikten we uiteindelijk 
dus nog een mooie derde plaats in ons eerste jaar in 
de 2e klasse! De overige partijen werden overigens 
ook allemaal gewonnen en zo werd het een clean 
sweep met 18-0, een score die geen van ons ooit had 
meegemaakt (zelfs Henk niet in de lange tijd dat hij 
competitie heeft gespeeld).

Stoppen op je hoogtepunt?
Er wordt vaak gezegd dat je moet stoppen op je 
hoogtepunt. Een hoogtepunt hebben wij als team 
zeker bereikt. We hebben in de afgelopen jaren dit 
team van de 4e klasse naar de 2e klasse gebracht en 
hebben in het afgelopen jaar aangetoond dat we ons 
als team in de 2e klasse kunnen handhaven. We zijn 
ook wel realistisch genoeg om in te zien dat met dit 
team de 1e klasse niet/moeilijk haalbaar is. Onze 
laatste competitiewedstrijd met 18-0 winnen in de 
2e klasse was ook zeker een hoogtepunt. Tijd om 
te stoppen dus, beter dan dit gaat het niet meer 
worden.

Hieronder de resultaten van ons team in de 
afgelopen 5 jaar.

2009 4e klasse 
Poulewinnaar, promotiewedstrijd verloren
2010 4e klasse 
Poulewinnaar, promotiewedstrijd gewonnen
2011 3e klasse 
4e plaats, handhaving in de 3e klasse
2012 3e klasse 
Poulewinnaar en promotie naar de 2e klasse
2013 2e klasse 
3e plaats en handhaving in de 2e klasse

We hebben vernomen dat het in 2014 niet meer mo-
gelijk is om voor Heren 1, 2 en 3 als ‘vriendenteam’ 
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Heren 2, reserve 2e klasse, poule H106

Stoppen op je hoogtepunt!
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in te schrijven omdat er binnen de RGC prestatie-
teams moeten komen. Gezien onze prestaties (zie 
hierboven) durf ik ons team best een prestatieteam 
te noemen. Dat we het daarnaast ook nog eens erg 
goed met elkaar kunnen vinden, is alleen maar 
mooi meegenomen. Verder hebben we gehoord dat 
er minder competitieteams moeten gaan komen, 
dat er clubkledingvoorschriften komen, dat andere 
leden ook een kans moeten krijgen om competi-
tie te spelen, dat de jeugd een kans moet krijgen 
en dat er meer ruimte moet komen voor leden en 
Greenfee spelers om te spelen tijdens de traditi-
onele competitieweken. Voor sommige van deze 
veranderingen kunnen we best begrip opbrengen 
maar o.a. in het verplicht spelen in een RGC club-
tenue kan een aantal van ons zich, mede gezien 
de geringe steun die we de afgelopen jaren van de 
vereniging ontvingen, helemaal niet vinden. 

Al met al leiden deze veranderingen, gecombi-
neerd met het door ons gerealiseerde succes en de 
wetenschap dat het waarschijnlijk niet beter gaat 
worden dan dit, voor een aantal van ons tot het 
besluit om te stoppen met competitie spelen voor 
deze club. We wensen de vereniging veel succes en 
sterkte toe bij het uitvoeren van het nieuwe be-
leid en zijn reuze benieuwd naar de opstelling van 
Heren 1 (tot nu toe ook een vriendenteam!) voor 
volgend jaar…!

Rest mij nog mijn teamleden te bedanken voor de 
afgelopen mooie jaren waarin we met erg veel ple-
zier samen hebben gespeeld. Ik ben trots op wat 
we als team bereikt hebben. Erik en Robbert, ik 
vind het super dat jullie in ons team hebben ge-
speeld en zo bijgedragen hebben aan het succes 
van het team. Volgend jaar allebei in het eerste 
hoop ik! Ondanks de enorme generatiekloof (Erik 
had er zo af en toe wat moeite mee) hoop ik dat 
jullie met net zoveel plezier hebben gespeeld als 
wij. Henk, het was een eer om met jou (in mijn 
ogen ben je een golflegende) in één team te mogen 
spelen. Johnny, hoewel je er dit jaar niet bij was, 
ook jij bedankt voor de mooie jaren (en de honder-
den foto’s). Ted, al ging het dit jaar misschien wat 
minder, je hebt in het verleden genoeg belangrijke 
partijen gewonnen om ook dit jaar in het team te 
spelen. Wij geloven in je, nu jij nog! Roel, je bent 
een aantal jaar geleden begonnen als sponsor van 
ons team met Harley-Davidson, waarvoor we je erg 
dankbaar zijn. In de afgelopen jaren is je spelpeil 
aanzienlijk verbeterd en ben je vaste speler in ons 
team geworden. En als laatste, de motor van ons 
team; Jack! Jack dank je wel voor al je inspannin-
gen , je vertrouwen in het team, je aanstekelijke 
enthousiasme en je vriendschap. Zonder jou waren 
we nooit zo ver gekomen.

André Krouwer, de trotse captain van Heren 2.

Heren 2 2013, 
v.l.n.r: 
Roel Rietveld, 
Ted Krouwer, Erik 
Budel, 
André Krouwer, 
Jack Baldewsingh, 
Robbert de Kramer 
en Henk Rameswar
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Competitie
verslagen

Heren 5 was een nieuw team, bestaande uit 
mensen die bijna allemaal wel eerder com-
petitie gespeeld hebben. De handicaps lagen 
redelijk dicht bij elkaar, en op basis van de 
gemiddelde handicap mochten zij het “mid-
denteam” vormen (net niet goed genoeg voor 
Heren 1 maar net iets beter dan teams 6 t/m 
9).

 
De eerste wedstrijd tegen het team van ANWB ging 
gemakkelijk, met 13-5 gewonnen waardoor we met-
een tot mede-titelkandidaat werden gebombar-
deerd. De week daarna waren we gastheer, alles tot 
in de puntjes verzorgd (mede door alles wat mede-
gastteam Dames 2 geregeld had). Omdat het de laat-
ste dag van de Masters was wilde iedereen bijtijds 
naar huis om Adam Scott eindelijk zijn eerste Major 
te kunnen zien winnen.
 
De derde speeldag moesten we tegen Capelle a/d 
IJssel spelen, op papier een makkie omdat die hun 
eerste wedstrijd met 18-0 hadden verloren. Op 
papier inderdaad want we werden met 14-4 afge-
droogd, waardoor we van titelkandidaat ineens de-
gradatiekandidaat werden. Supergemotiveerd speel-

den we de 4e wedstrijddag tegen Kleiburg die we 
een 14-4 pak-op-hun-broek konden geven, waardoor 
we op papier toch heel misschien de poule nog kon-
den winnen, maar alleen als we op de laatste dag 
met 15-3 van ongeslagen koploper Oude Maas zou-
den kunnen winnen. De uitslag werd ook inderdaad 
15-3 maar helaas niet voor ons. Met 2 winst- en 2 
verliespartijen werden we een echte middenmoter. 
Maar, ondanks het verlies en tegenvallende resultaat 
in de poule was het feit dat een van onze spelers 
urgent in het ziekenhuis opgenomen moest worden 
en meteen geopereerd werd met gelukkig een goede 
afloop, een bewijs dat er in het leven veel belangrij-
kere zaken zijn dan het spelen van competitie. 
 
Ook al wisten we vooraf dat we als team maar een 
jaartje bij elkaar zouden spelen in verband met de 
gewijzigde opzet van de competitie in 2014, zijn we 
een hecht team geweest waar iedereen met veel 
plezier aan deelgenomen heeft.
 
Erik, Jaap, Jan, René, Rob, Taco en Ton, het was ge-
zellig! Jammer dat we vergeten zijn een teamfoto te 
maken waar de competitiecoördinator ons nog aan 
herinnerd heeft…. ;-)
 
Ruud de Jong, Captain Heren 5Co
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Heren 5

Het seizoen van het ‘middenteam’
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Heren 6

Mooi seizoen op alle fronten
Team: Maurice Korrubel (C), Frans Erik Terp-
stra, Edwin Varkevisser, Theo van Bemmel, 
Pierre Vervegaert, Frank van Grieken, Steef 
van Schaik, Jan Heins (vervanger voor Min 
Tan)

Eind 2012 zijn we bij elkaar gekomen om het plan 
van aanpak te maken voor de competitie van 2013 in 
de voor ons bekende 5e klasse. Frans Erik was erbij 
gekomen om de plek van Roy op te vullen voor het 
nieuwe seizoen. Met elkaar hebben we besloten om 
het langzaam op te bouwen met wat Driving Range 
sessies en wat rondjes op de baan. Om zodra het 
weer en de condities beter zouden worden vol er te-
gen aan te gaan en te oefenen tegen andere teams. 
Echter de Global Warming deed in Nederland dit jaar 
niet mee en de winter periode was lang, erg lang… 
Ternauwernood nog een oefenpotje tegen Heren 8 
weten te organiseren om hiermee de voorbereiding 
af te sluiten. 
Vlak voor de start moest Min helaas afhaken in ver-
band met zijn drukke werkzaamheden, maar wisten 
we een waardige vervanger te vinden in Jan Heins. 
Het weer was net op tijd dusdanig opgeknapt dat 
de banen open en bespeelbaar waren met zomer-
greens. Dus het eerste weekend meldden wij ons op 
Kleiburg voor een ontmoeting tegen Merwelanden. 
Helaas trokken wij aan het kortste eind en moesten 
met 6-12 de meerdere erkennen in Merwelanden. 
Maar de in het oog springende bediening van Klei-
burg deed ons de teleurstelling gauw vergeten.
Vol goede moed gingen wij de week erop naar de 
Merwelanden om ons te meten met de jonge man-
nen van de Hooge Bergsche. Deze jongens golfden zo 
kort dat ze geen eens tijd hadden om hun werkelijke 
handicaps ook op het kaartje te hebben staan. De 
naam duikboten hadden ze al snel gekregen in onze 
poule. Onze ervaring was toch net niet genoeg om 
van dit talent te winnen, want aan het eind van de 
dag moesten we met een 10-8 nederlaag genoegen 
nemen. Echter de stijgende lijn was ingezet. 
Het 3e weekend waren we te gast bij Cromstrijen. 
De baan lag er goed bij en het buffet deed er nog 
een schepje boven op. Zeker als de wijn aangeboden 
wordt door de speler die een hole in one wist te ma-
ken. Maar voordat we konden drinken en eten, moest 
er natuurlijk wel gespeeld en het liefst gewonnen 
worden. Na duidelijke instructies van de captain, 
die alle matches van de afgelopen jaren heeft laten 
passeren in de dagen vooraf aan de wedstrijd: ‘We 
moeten in de ochtend voor komen te staan. Dat is 
de basis voor een positief eind resultaat.’ En tot zijn 
grote verbazing had men geluisterd en kwamen we 
met een 6-0 voorsprong aan de lunchtafel. Dit was 

in de rijke historie van dit team nog nooit gebeurd. 
Vervolgens de singles in de middag, waarbij even 
de indruk was dat 6-0 misschien iets te comforta-
bel was voor ons. Gedurende de ronde wist Pierre, 
die als reserve ons kwam ondersteunen met Jan, te 
melden dat bijna iedereen down stond en dat een 
overwinning ineens ver weg bleek te zijn. Maar toch 
beschikte Heren 6 over een goede bounce-back fac-
tor en wist de wedstrijd naar zijn hand te zetten en 
met 13-5 van Kleiburg te winnen. De eerste punten 
zijn binnen en dat smaakt naar meer…
Dan ronde 4 op de baan van de Hooge Bergsche. Een 
duo als vervangende captains was nodig om de af-
wezige captain te vervangen die in het buitenland 
verbleef. Maar door de huidige technologie volledig 
op de hoogte werd gehouden van de stand in de wed-
strijd. In deze voor ons laatste actieve speelronde 
werden de clubs gekruist met Cromstrijen. En we-
derom kwamen we in de ochtend voor en dat be-
loofde veel goeds. En inderdaad ook in de middag 
kon onze tegenstander het niet bijhouden en werd 
Cromstrijen met 5-13 verslagen. 
Nu konden we even onze rust pakken om het gast-
heerschap neer te zetten. De stand met nog 1 ronde 
te spelen was dat we wel op de 2e plek stonden, 
maar dit ook nog makkelijk 3e of 4e zou kunnen 
worden. Als gastheren lieten wij ook ons beste kant 
zien, waarbij we een heerlijke huisgemaakte paté ( 
gemaakt door onze eigen team chef van Bistrot de 
la Place ) begeleid met een glaasje bubbles , aan 
onze gasten in de baan aanboden. Dit leidde tot 
het zeldzame resultaat, dat iedereen die dag gelijk 
speelde. Waardoor wij op saldo (als enige positief) 
toch de 2e plek konden vasthouden. Na een heer-
lijk diner, prima verzorgd door onze horeca, werd 
de avond afgesloten met bekers voor elk team in de 
poule, aangeboden door de Hooge Bergsche. Maar 
ook wij hadden nog een cadeau voor de teams wat 
ze, weliswaar iets aangepast, mee terug konden ne-
men naar hun eigen clubhuis, waar het ook vandaan 
was gekomen. Maar of ze dat helemaal door hadden 
die avond…
Heren 6 heeft in mijn ogen laten zien, dat je on-
danks verschillende kwaliteiten zeker tot een mooi 
resultaat kan komen en waarbij gezelligheid, team-
spirit en prestatie hand in hand kunnen en moeten 
gaan in de 5e klasse. 
Rest mij niks anders dan de competitie-coördinator, 
de regelcommissie en de horeca te bedanken voor 
hun inzet. Maar bovenal de spelers van heren 6 die 
er op alle fronten een mooi seizoen van hebben ge-
maakt. En nu maar afwachten wat de toekomst gaat 
brengen…

Maurice Korrubel
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Ons team
Na enkele wisselingen bestond ons team dit jaar uit 
Vincent Zuiderwijk (hcp 7.7), Han Tettero (hcp 8.8), 
Arthur Hausani (hcp 11.5), Kevin Rosdorff (hcp 14.4), 
Jan Degenaar (hcp 14.5), Vincent Jorna (hcp 14.5) 
en Joop de Jong (hcp 14.6). 

Met voorbereidingen en trainingen zijn wij eind fe-
bruari gestart. Elke weekend driving range, woens-
dag aan het einde van de dag een gezamenlijke les 
bij Roel en voor wie er gebruik van wilde maken elke 
donderdag om 12.00 uur een lesuur bij John Woof op 
Leeuwenberg.

De wedstrijden
Wij zaten in een poule met Kleiburg, Landgoed Berg-
vliet, Cromstrijen en Grevelingenhout. De 1ste week 
waren wij gastheer, de 2e week mochten wij aan de 
bak tegen Kleiburg op Landgoed Bergvliet. Kleiburg 
was 2 jaar geleden al een keer gepromoveerd naar de 
4e klasse en het team was al jaren bij elkaar. Tijdens 
de lunch stonden we 4-2 voor en ook daarna was er 
niets aan de hand. Bij een stand van 8-4 in ons voor-
deel liepen de 3 laatste flights nog in de baan. Maar 
hier ging het mis. De laatste 3 singles gingen verlo-
ren en hierdoor ook de wedstrijd met 8-10. Een valse 
start maar achteraf killing. De overige 3 wedstrijden 
werden door ons simpel gewonnen maar doordat ook 
Kleiburg bleef winnen eindigden wij op de 2e plek 
met overigens meer wedstrijdpunten dan Kleiburg. 

Het niet scherp genoeg zijn de 1ste wedstrijd week 
hebben wij niet meer kunnen goed maken.

De competitie 
Wij waren de 1ste week gastheer en hebben de toon 
kunnen zetten. Dat pakte goed uit. ’s Morgens ap-
pelgebak bij de koffie, tijdens de ochtendronde sau-
cijzenbroodjes laten rondrijden, de lunch uitgebreid 
met pasta en vis- en vleeslasagna, loempia’s in de 
middagronde laten rondrijden en tot slot hebben 
wij onze gasten ’s avonds de wijn aangeboden bij 
het diner. Door de goede service van Casper en zijn 
mensen was ons gastheerschap een groot succes. 
Na deze aftrap werden ook wij overal in de watten 
gelegd want geen enkel team wilde voor ons onder-
doen. Dat heeft geresulteerd in een hele gezellige 
competitie. Alle teams bleven na iedere wedstrijd 
voor het diner en de sfeer was elke week geweldig. 

Tot slot
Het was een van de leukste competitie jaren ooit. 
Iedereen was fanatiek bezig en we hebben veel ge-
lachen en goed gepresteerd. Ondanks dat wij het 
beste team waren geen kampioen geworden maar 
‘that’s life’. Hartelijk dank mannen van Heren 7. 
Het was mij een waar genoegen om jullie captain 
te mogen zijn.

Arthur Hausani.

Heren 7

Een van de leukste ooit

Staand van links 
naar rechts, 

Jan Degenaar, 
Vincent Jorna, 

Kevin Rosdorff, 
Han Tettero en 
Vincent Zuider-

wijk. 
Zittend van 

links naar 
rechts, Athurt 
Hausani, Joop 

de Jong en onze 
mental coach 

Dr. Oscar Lucas 
Pronk.
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Was Heren 9 nog Heren 8 in 2012, al in het 
najaar werd duidelijk dat wij in 2013 als 
Heren 9 door het leven zouden gaan. Ook de 
samenstelling van het team werd enigszins 
gewijzigd; Juud en Pieter verlieten ons team, 
welkome versterkingen vormden Rogier, Mark 
en Eddie. 

In de voorbereiding voor de competitie werd aan-
zienlijk meer gedaan dan het jaar ervoor. Regelma-
tig werd in weer en wind getraind op zaterdag of 
zondag; daarnaast hebben we een trainingsweekend 
in Drenthe doorgebracht op de Drentse Golf & Coun-
tryclub te Assen medio maart van dit jaar. 

De gevoegde foto getuigt van barre omstandigheden; 
we waren hierna in ieder geval volledig voorbereid 
op arctisch golf!
De voorbereiding heeft zijn vruchten afgeworpen 
hoewel dat de eerste wedstrijd niet duidelijk werd; 
helaas was de Amsterdamse te sterk voor ons. De 
volgende drie wedstrijden werden echter allemaal 
gewonnen, een tweetal zelfs met verpletterende 
overmacht: 18-0. Omdat de Amsterdamse uiteinde-
lijk elke wedstrijd gewonnen heeft, eindigde RGC H9 
op de tweede plaats.

Teruggekeken kan worden op een gezellige doch 
koude competitieperiode.

Heren 9

Gezellig maar koud
Van links naar 
rechts op de 
foto: Rogier 
Egberink, Eddie 
van der Stoep, 
Hans Mokkink, 
Keun Soo Byun, 
Mark Men-
deszoon, Jan 
Borsboom, Tom 
Wesselingh, Alex 
Jackson
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Texelse
Helaas was het een slechte start van de competitie, 
althans, voor Renee en mijzelf, want wij lagen ziek 
op bed. Alles gedaan om 2 reserves te vinden maar 
jammer genoeg niet gelukt.
De Texelse is een links course met duinen en water-
partijen en grote greens en afhankelijk van de wind-
richting, kan je de zee horen ruisen (zo wordt de 
Texelse omschreven). En wind was er...
Geweldig ... 3 punten ! 

Zaanse
Hoera, wij zijn compleet! De weersvooruitzichten 
zijn gunstig: 20 °C, althans dat werd gezegd op het 
nieuws. Wat een tegenvaller dan als je om 7 uur in 
de auto zit en het regent.
De Zaanse is een polderbaan: open, met een schit-
terende kijk op het Noord Hollandse veenlandschap, 
nogal wat water en heel veel wind!
Toen wij zondagochtend vroeg aankwamen (met z’n 
vieren in een auto; die van Renee) en gingen uit-
laden, bleef een man met grote verbazing op zijn 
gezicht naar ons kijken. Hij kon niet geloven wat 
er allemaal uit de auto kwam: 4 grote golftassen, 4 
trolleys, 4 weekend tassen en ook nog 4 speelsters. 
Waarom die verbazing ? De auto van Renee ziet er 
zeer bescheiden uit, niet klein maar zeer zeker niet 
groot, althans zo lijkt het dus. Ik moet eerlijk zijn: 
wij hebben ons ook elke keer verbaasd dat wij met 
al onze spullen erin konden!! 
En toen moest er gegolfd worden in de regen, niet 
veel regen, maar toch...
Onze tegenstanders waren sportief en gezellig 
(Dirkshorn) en sterk. 
Resultaat ... 4 punten !! 

Bentwoud (ANWB)
Bentwoud, homecourse van de ANWB en voor ons 
lekker dichtbij.
Deze nieuwe polder/links baan heeft een zeer opval-
lend clubhuis: een groot rechthoekig gebouw opge-
trokken uit staal. Het restaurant heet Roest....
Wij begonnen de dag met een strakke blauwe lucht 
zonder wind! Mooie uitdagende baan, brede fair-
ways, zeer snelle greens en (sommige) moeilijke 
bunkers. Ben benieuwd hoe de baan er over een paar 
jaar bij ligt.

Onze tegenstanders: Texel. We hadden er zin in!
In de middag begon het weer te waaien (windkracht 
veel) maar gelukkig bleef de zon onze grote vriend.
Deze keer.... 6 punten!!! 

Dirkshorn
Weet niet meer hoe wij (Renee en ik) erbij kwamen, 
maar wij dachten dat het zo’n 2 uur rijden zou zijn 
naar Dirkshorn. We waren al op zoek naar een klein 
hotelletje, toen bleek dat het precies 1 uur en 5 mi-
nuten rijden was, dus dat was wel weer even een 
meevaller! 
Zoals vanouds, vroeg verzamelen bij Van der Valk, 
met veel gelach de auto van Renee weer inladen - 
waar wij inmiddels zeer ervaren in zijn geworden 
– en met veel goeie moed op naar het noorden. Denk 
niet dat de motelgasten van Van der Valk blij waren 
met ons vroege vrolijke en zeer luidruchtige bezoek 
! 
Weer een linksachtige /polderbaan ! 
Inmiddels zijn dames 1 geroutineerde windkracht 
5 speelsters geworden, wat goed uitkwam want we 
hadden wederom weer heel veel wind (tegen en 
mee) met een gevoelstemperatuur van 3 C. Moet ik 
nog meer zeggen...
We hebben gevochten tegen de ANWB dames. 
Resultaat .... 8 punten!!!!

Rijswijkse
Laatste wedstrijd en wij zijn gastvrouw. Wederom 
vroeg uit de veren. 
Het zou een spannende dag worden voor de ANWB- 
en Zaanse dames en dat werd het ook. De ANWB is 
1ste geworden!

De baan lag er mooi bij. 
Alles was goed verzorgd; Kirsten had de tussenruim-
te (kleedkamer) voor ons gereserveerd en een mooi 
printje op de deur bevestigd waarop stond vermeld 
welke teams waar zaten en de catering .... die was 
zeer goed verzorgd ! 
De uitslag is uiteindelijk geworden:
ANWB 1e 7 pnt / Zaanse 2de 6 pnt / Texel 3de 5 pnt 
/ Dirkshorn 4de 2 pnt / Rijswijk 5de 0 pnt.

Het was een bewogen seizoen!

Anneke Clarke
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Dames 1

Een bewogen seizoen
Dames 1 bestond dit jaar uit 6 dames; Marlies Krul 
en Hanneke Arnoldus, Renee Vissers en Lettie Can-
ters, Mariska Heel en Anneke Clarke (C). Het had zo 
zijn voordelen: vaste partners dus elke week spe-
len!  Zodra bekend was wie er in Dames 1 zat, zijn 
we begonnen met trainen. 

Op de foto: staand van links naar 
rechts: Anneke Clarke, Lettie Can-
ters, Marlies Krul, Hanneke Arnol-
dus. Zittend van links naar rechts: 

Renee Vissers, Mariska van Heel
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De dames met de wilde broeken waren er 
klaar voor, dit seizoen. Swings getraind, trai-
ningsrondes gelopen, bootcampjes gevolgd, 
puttingclinic bij Meindert Jan gedaan en de 
Ladiescup in Nijmegen gespeeld. 

De vooravond van de eerste competitiedag zelfs 
nog hevig gedanst tijdens een optreden in Rotter-
dam. Ondanks de teamspirit en de soepele spieren 
werd de eerste wedstrijd tegen Hooge Bergsche 2, 
op Bentwoud, verloren. Onnodig, moeten we beken-
nen. 4-2 voorsprong bij de lunch, 8-10 eraf. 

Na het gastvrouwschap op de 2e competitiedag sle-
pen we de messen voor de wedstrijd tegen Kleiburg 
2, op de Zaanse. Zonder onze captain Mirli, die thuis 
letterlijk achterover van de trap was gekukeld. Een 
enorm geluk dat het bij lelijk gekneusde ribben is ge-
bleven, maar spelen ging natuurlijk niet. Met Hetty 
als plv captain en strijdvaardigheid voor 10 sleepten 
we de winst naar huis: 10-8.

Op Kleiburg, tegen ANWB Golf 2, mochten we ook 
niet verliezen, vonden wij. Misschien waren het de 
bedwelmende luchten van de Europoort en Pernis, of 

de stimulerende aanwezigheid van onze geblesseer-
de captain, maar ook die pot was voor ons: 11-7.

Ineens bleken er kampioenskansen. Want de Zaan-
se 2 was tot dan toe wel ongeslagen, maar steeds 
met 10-8. En we konden ze hebben. We moesten ze 
hebben. Dat vonden de andere teams in onze poule 
trouwens ook. Misschien waren we té gespannen, 
want bij de lunch stonden we 0-6 achter. Suppor-
ters kwamen to the rescue. Knopjes (in het hoofd) 
werden omgedraaid. FaceBook explodeerde van de 
succeswensen, updates en likes. Het werd 2-6. 4-6. 
6-6. 6-8. 8-8. En, helaas, 8-10. 

Dat de Zaanse de minst sportieve spirit had uit de 
poule maakte het verlies extra zuur. Maar juist uit 
deze wedstrijd hebben we weer een hoop geleerd. 
Nemen we mee naar volgend jaar. Of we dan nog als 
team bij elkaar zijn, weet niemand. Maar in deze 
samenstelling waren het in elk geval drie geweldige 
competitieseizoenen!

Namens het team, en met dank aan 
onze ballensponsor Martijn Smit,

Miranda Rietveld

Dames 2

De dames met de wilde broeken waren er klaar voor

Op de foto 
van links naar 
rechts: Jeanine 
Klopper, Hetty 
Verboom, Mi-
randa Rietveld, 
Saskia Brand, 
Marijke Dekker, 
Loes van Doorn, 
Mirli Smit, Dieck 
Wesselingh
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Als voorbereiding op de competitie namen wij 
ook dit jaar in de winter een aantal groeps-
lessen bij John. Echte winterlessen, want de 
gemiddelde temperatuur lag rond het vries-
punt!

Dus vol goede moed gingen wij de competitie in. We 
begonnen op een koud en winderig Rozenstein te-
gen Houtrak, naar later zou blijken de uiteindelijke 
poule-winnaar. Wij verloren met 7-11,vier partijen 
werden - helaas in ons nadeel - op de laatste hole 
beslist!

Daarna speelden we op Broekpolder tegen Rozen-
stein. En onder het genot van wat regenbuitjes 
en wind trokken wij dit keer aan het langste eind: 
10-8!

Bij de daarop volgende ontvangst op Rijswijk was ‘t 
minstens zo fris, maar de prima verzorgde lunch en 
diner maakte een hoop goed. 

Op Houtrak (hadden wij niet eerder in de competi-
tie) moest Oude Maas het ontgelden tegen ons, uit-

slag 15-3. Het zonnetje inspireerde ons kennelijk! 
Zelfs op hole 19 nog op het terras kunnen zitten, 
heerlijk.

En op de zonnige en warme (!) slotdag bij Oude Maas 
werd uiteindelijk Houtrak kampioen en sloten wij 
mooi af met een 15-3 overwinning op Broekpolder. 
Hiermee eindigden we op een keurige 2e plaats. We 
werden daar zeer gastvrij ontvangen en tijdens het 
diner werden de kampioenen gehuldigd en over en 
weer attenties uitgedeeld als blijk van waardering 
voor de goede sfeer en vriendschappelijkheid die tij-
dens de competitieweken was ervaren.

Wij gaan traditiegetrouw met ons team het seizoen 
afsluiten met een golfuitje en dat wordt dit jaar in 
de buurt van Lochem. Een leuk afscheid van weer 
een mooi competitiejaar.

Mede namens Hélene de Vries Schultink (captain), 
Marianne van Os, Karin Croonen, Christiane de Poor-
ter en Barbara Muntenaar,

Rita Vermolen

Dames dinsdag

Golfuitje als afsluiter
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Na een lange koude winter keken wij uit naar 
het voorjaar en natuurlijk de golfcompeti-
tie. Waarschijnlijk het laatste jaar dat op 
de oude wijze competitie wordt gespeeld. De 
NGF is aangespoord om te bezien of de be-
lasting van alle competities op clubs nog wel 
past bij het tijdsbeeld. Landelijk minder le-
den en meer green fee spelers. De NGF heeft 
nog even tijd nodig om met aanpassingen te 
komen. 

Onze Club gaat de local rules volgend jaar voor com-
petitie spelers aanscherpen, waardoor het aantal 
teams waarschijnlijk gaat dalen. Dit even terzijde.

U heeft zelf gemerkt dat door de opwarming van de 
aarde het voorjaar is overgeslagen. Dit was de eer-
ste keer van de 5 vrijdagen dat het 4 keer geen golf-
weer was (de keer dat het mooi weer was , waren 

wij gastheer!). Na initieel wat e-mail verkeer over 
diners en borrelhappen, zijn we er met alle teams 
uitgekomen om behalve competitief ook gezellig 
met elkaar om te gaan.

Natuurlijk hebben we de maand maart gebruikt om 
te trainen onder de bezielende leiding van Roel Ja-
cobs. Dat heeft goed uitgepakt, want na een aar-
zelend begin begonnen wij steeds beter te spelen. 
Dit resulteerde erin dat wij nipt het kampioenschap 
niet hebben veroverd. Evenveel wedstrijdpunten als 
de nummer een en evenveel winst en verliespunten. 
Het resultaat van de onderlinge wedstrijd (de eerste 
die wij speelden) heeft ons de das om gedaan.

Wij kijken terug op een zeer sportieve, gezellige 
competitie en beseffen dat de Rijswijkse best een 
mooi complex is. Natuurlijk wederom dank aan de 
competitie-coördinator Ruud de Jong.

Franklin W. Oliemans

Heren Senioren 1

Laatste competitiejaar 
op de ‘oude wijze’

Op de foto 
van links naar 
rechts: Ron Re-
nooij, Jan van 
der Valk, Jan 
Paul Bierling, 
Jan van Spellen, 
Johan Hallo, 
Franklin Olie-
mans en Dick 
Spaargaren
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Om met het eind te beginnen eerst de eind-
stand van deze wonderlijke poule 45, 5e 
klas:

 
1 Spaarnwoude 3 4 5 2 1 1 40 32 

2 Rijswijkse 2 4 5 2 1 1 39 33 

3 Haarlemmermeersche 5 4 5 2 1 1 36 36 

4 Zeegersloot 5 4 4 2 0 2 38 34 

5 Heemskerkse 5 4 1 0 1 3 27 45 

Plaats 1 promoveert automatisch naar de 4e klasse
Laatste plaats degradeert automatisch naar de 6e 
klasse

Laat ik u eerst voorstellen aan de spelers die ook 
dit seizoen de competitieweken  zo succesvol en ge-
zellig hebben gemaakt: Marijn van Manen, Maurice 
Brouwer, Jan Samwel, Wim Prins, Frank Wick, Olof 
Bout, Bert van der Velden, Aart Groenendijk, Alex 
de Vet. Veel blessures dus ook veel invallers. Eer-
volle vermelding voor Bert vd Velden met een 100% 
score. 

We begonnen met een fraaie 14-4 overwinning op 
de latere kampioen Spaarnwoude. De wedstrijd te-
gen de Haarlemmermeersche bleef spannend tot de 
laatste put van Bert, de overige spelers zaten al lang 
op het terras 9-9. De Heemskerksche werd met 12-6 
verslagen dus een prachtig vooruitzicht op een kam-
pioenschap. Een doelgemiddelde (inderdaad ik heb 
een voetbalverleden) was toen 16+. Spaarnwoude 
ver achter ons latend met 8+. Toch ging het mis. 

We hebben afgesproken de uitslag en het verslag van 
de laatste wedstrijd niet in dit verslag op te nemen. 
Een verstandig besluit, want waarom zou je jezelf 
pijn doen.
We zijn dus net niet kampioen geworden. Een jaar 
geleden speelde zich hetzelfde af. Ons doelgemid-
delde was toen 40 voor en 32 tegen, de kampioen 
Capelle had toen 41 voor en 31 tegen. Eigenlijk 
mooi, weer zo’n nagenoeg gelijke score. Eigenlijk is 
het ook veel leuker op ons niveau vier weken boven-
aan te staan en dan net geen kampioen te worden. 
Dat kunnen we nog jaren volhouden.
Hadden wij het nu beter kunnen doen? Uiteraard ga 
je dan als captain eerst bij jezelf te rade. Er is een 
nieuw technisch beleid, je vraagt je dan af, heb ik 
daarop al geanticipeerd? Hieronder een aantal zin-

sneden uit dat technisch beleid:
• Onze herkenbaarheid vergroten en uitwisselbaar-

heid vereenvoudigen door middel van uniforme 
kleding;

• Deelnemers dienen minimaal 6 punten op te bou-
wen volgens het puntensysteem;

• Het clubtenue is verplicht:
 o Witte polo met ton sur ton RGC logo;
 o Tahiti blauwe trui met ton sur ton RGC logo.
 o Donkerblauwe broek.
• Advies van de pro op basis van de voornoemde cri-

teria en de observaties tijdens de training;
• opstellen trainingsplannen en begroting, instrue-

ren teambegeleiding (waar relevant) en pro’s.
Ik moet dan erkennen en de teamleden zijn het hier 
mee eens: ik ben schromelijk tekort gekomen. Op 
geen enkel punt heb ik ook maar enige aandacht ge-
geven, ja misschien op die blauwe trui, maar ik heb 
zeker niet het goede voorbeeld gegeven, een bruine 
broek, een verkeerde blauwe trui en iets warms on-
der die trui in plaats van de polo.
Het was toch een leuke competitie, gezellige te-
genstanders, spannend tot de laatste hole, onder-
getekende en Jan Samwel (geblesseerd maar toch 
de hele dag aanwezig!) mochten daar als enigen ge-
tuige van zijn. 
De teamfoto hadden we graag genomen staande 
met een bos tulpen in sporttenue, maar helaas , dan 
maar iets bij het afsluitende diner in ons clubtenue 
aldaar.
Tot slot: de reacties van de bezoekende teams op 
het spelen op de Rijswijkse waren weer alleszins lo-
vend. Toch fijn om te horen.

Alex de Vet

Heren Senioren 2

Een wonderlijke poule
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Voordat we met de competitie begonnen, 
was al duidelijk, dat ik door een nekhernia 
operatie niet zou spelen. Ik was echter als 
captain aangewezen, en had besloten dat ik 
toch bij alle wedstrijden aanwezig zou zijn. 
We hadden daardoor een extra speler nodig, 
en hadden Amato Fazzi bereid gevonden, om 
zich bij ons team te voegen.

Hierdoor bestond het team uit de volgende spelers: 
Frans Verhoeven, Frans van Eek, Peter Remmerswaal, 
Juud Holla, Dick Smit, Hans van der Veen, Amato 
Fazzi en Ed Klaarhamer(non playing captain).
Om ons goed voor te bereiden op de competitie, 
hadden we een aantal teamtrainingen afgesproken 
met onze zeer deskundige pro Nick Davis. En dat 
heeft zijn vruchten duidelijk afgeworpen, zoals zal 
blijken.
De eerste competitie dag startten we als gastheer. 
Het heeft die dag zo’n beetje de gehele dag gere-
gend, hulde voor de spelers die alles afspeelden. 
We hebben die dag nog een beetje goed proberen 
te maken, door in de baan te cateren met repen, 
drinken en bananen. Hiermee hadden we duidelijk 
de toon gezet, want dit heeft opvolging gekregen 
van alle andere gastheren.
Daarna 4 keer gespeeld, waarvan 2 keer ook met re-
gen en maar 1 dag zonovergoten, te weten op de 
Efteling, dus dit sprookje werd toch echt waarge-
maakt. Het team presteerde, in diverse samenstel-
lingen, bovenmatig goed en won alle wedstrijden op 
overtuigende wijze.
Kenmerkend aan het team was, behalve dat ze alle 
afsluitende diners in gepaste gelijke kleding ver-
schenen (zie foto), dat we ongelofelijk veel plezier 
onder elkaar hadden, en met de tegenstanders. Zo-
veel plezier met de tegenstanders zelfs, dat er met 
alle teams afspraken gemaakt zijn om elkaar deze 
zomer nogmaals te treffen. Hieruit blijkt maar weer 
dat sport, mits op de goede wijze beoefent, zeer 
zeker verbroedert.
Hulde aan Dick, die zich elke week heeft opgeofferd 
om te rijden met zijn bus, waardoor we gezamen-
lijk in 1 wagen naar de wedstrijden toe konden. Dit 
heeft de teamspirit zeker verhoogd, het leek soms 
wel een ouderwets schoolreisje.
We hebben een zeer sportieve en gezellige competi-
tie achter de rug, zijn op overtuigende wijze kampi-
oen geworden, en spreken allen de hoop uit, dat we 

dit volgend jaar een passend vervolg mogen geven.
Tot onze verbazing is het vervolg niet volgend jaar, 
maar dit jaar al. Wij zijn namelijk bij de beste 5 
teams van deze categorie geëindigd, landelijk ge-
zien. Hetgeen inhoudt, dat we op vrijdag 21 juni 
zijn uitgenodigd door de NGF, om aan het Nederlands 
Kampioenschap Dubbel Negen deel te nemen.
U kunt zich voorstellen dat we dit een grote eer vin-
den, en zullen jullie op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.
Team bedankt!

Ed Klaarhamer, 
non playing captain Heren Senioren 4

Heren Senioren 4 Dubbel Negen

Op nationaal niveau de eer 
van RGC hooghouden

Staand vlnr: 
Amato Fazzi, 
Peter Rem-
merszwaal, Ed 
Klaarhamer (c), 
Frans Verhoe-
ven, Dick Smit, 
Hans van der 
Veen. Zittend: 
Juud Holla en 
Frans van Eek.
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Het team in 2013 bestond uit, zie foto: zit-
tend vlnr Andre Niemans, captain Marius 
van den Berg; staand vlnr Adrie Joppe, Erik 
Broekman, Ed Tumbuan, Rob Nout en Paul 
Besseling.

Op de eerste competitiedag waren we gastheer van 
de teams Capelle aan den IJssel 4, Leeuwenbergh 
5, Oosterhout 4 en Oude Maas 5. Na ontvangst met 
koffie/thee en cake, ving om 11.30 uur op hole 10 de 
eerste wedstrijd aan, op hole 1 startten tegelijker-
tijd de gasten van senioren 4. Er viel de hele morgen 
al regen, maar volgens de buienradar zou het weer 
na 14.00 uur verbeteren. Niets was echter minder 
waar, wind en regen bleven de deelnemers ten deel 
vallen en op enig moment hagelde het zelfs. Op zo’n 
dag mag je je gelukkig prijzen gastheer te zijn. Ca-
pelle en Oude Maas wonnen van resp. Leeuwenbergh 
en Oosterhout. Het diner verliep op zeer geanimeer-
de wijze en de gasten gaven blijk van hun tevreden-
heid over de ontvangst en de baan.
De tweede week wonnen wij onder goede weersom-
standigheden van Oosterhout op de baan van Leeu-
wenbergh, dus voor ons bekend terrein. De uitslag 
20-16 was echter maar een magere afspiegeling van 
dit voordeel. Capelle won hun tweede wedstrijd met 
24-12 en werd met 4 wedstrijdpunten leider in de 
poule.
Op de derde competitiedag reden we in de regen 
naar Oosterhout. Wij zouden die dag aan den lijve 

ondervinden wat onze gasten op de eerste dag op 
onze baan hadden ervaren. Vanaf de start regende 
het en naarmate de wedstrijd vorderde nam ook de 
wind toe en werd het onaangenaam koud. Door het 
wegwaaien van de paraplu werd het steeds moeilij-
ker om je grips droog te houden. Wij verloren van 
Capelle met 20-16 en Oude Maas versloeg Leeuwen-
bergh met 22-14.
Speeldag 4 was op de Oude Maas, die wij zonder onze 
captain zouden doorbrengen. Marius was geveld door 
griep; was hier misschien het slechte weer in Ooster-
hout debet aan? Omdat Rob deze dag niet beschik-
baar was, hebben wij een beroep op Carel Weber 
gedaan om in te vallen. Carel, hartelijk dank voor je 
hulp. Het was tot dan toe de mooiste competitiedag 
met zon en weinig wind. Helaas behaalden wij het 
teleurstellende resultaat van 11-25 tegen Leeuwen-
bergh. Capelle speelde gelijk tegen Oosterhout en 
was met 7 wedstrijdpunten toen al poulewinnaar.
De laatste wedstrijd was op Capelle. Alleen de volg-
orde van de plaatsen 2 tot en met 5 waren nog van 
belang. Plaats 2 werd toen bezet door Oude Maas, 
plaats 3 door Leeuwenbergh, plaats 4 door Rijswijk 
en de laatste plaats was voor Oosterhout. Omdat wij 
ruim van Oude Maas wonnen en Oosterhout ruim van 
Leeuwenbergh eindigden wij, dankzij de behaalde 
positieve punten op de tweede plaats. 

Namens het team,
Ed Tumbuan

Heren senioren 5

Regen en kou
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Maar zie wat een pech. Na met het team enige we-
ken getraind te hebben zonder noemenswaardige 
blessures kregen we het vervelende bericht dat Ri-
nus opgenomen was in het ziekenhuis en acuut een 
operatie moest ondergaan. Gelukkig is de operatie 
goed gegaan maar Rinus heeft nog een lange her-
stelperiode voor de boeg. Wij, als team wensen hem 
daarin sterkte en voorspoed. 
Onze eerste wedstrijd tegen Zeegersloot begonnen 
wij aarzelend en verloren prompt met het kleinst 
mogelijke verschil. Vaste punten werden ingeleverd 
en de hoop op een goede klassering werd direct de 
grond ingeboord. Na een goed opbeurend gesprek 
waren we uiterst gemotiveerd om de week erop te-
gen de potentiële kampioenskandidaat Cromstrijen 
ten strijde te trekken. Op papier waren zij in onze 
poule de sterkste. Vorige jaren hebben zij dat ook 
bewezen maar zie, de Rijswijkse heren waren in een 
bloedvorm en versloegen de tegenstander met 30-6. 
Die dag verloor Zeegersloot, dus ineens lag alles 
weer open.
De derde competitiedag waren wij de gastheer en we 
hebben de team onthaald op heerlijke koffie, veel 
regen en ijzige koude. Intussen won Broekpolder ook 
op deze dag en stonden bovenaan met 3 gewonnen 
wedstrijden. Dat betekende dat we op speeldag 4 
tegen Broekpolder moesten winnen om in de race 
te blijven.
Op de golfbaan van Zeegersloot speelden we met 
prachtig weer de beslissende wedstrijd. We begon-
nen met een voorsprong van 6-0 daar Broekpolder 
door vervelende omstandigheden een speler miste. 
We wonnen uiteindelijk met 24-12 en waren daar-
mee gelijk kampioenskandidaat.
In de week voor de laatste beslissende wedstrijd te-
gen Kleiburg, we moesten winnen om kampioen te 

worden, werd er door de teamleden veel gespeeld 
en getraind. Er werden zelfs handicaps drastisch om-
laag gespeeld en of dat nu slim was met het oog op de 
naderende wedstrijd laten we maar in het midden. 
Rob Haaze kon niet spelen en we vonden gelukkig 
Jan v.d. Ende bereid om in te vallen. We speelden op 
de prachtige baan van Broekpolder en de spanning 
bleef tot de laatste flight te snijden. Jan speelde in 
de laatste flight en moest voor ons nog 1 punt bin-
nen halen. Maar Jan kwam maar niet opdagen. Wij 
dachten al dat hij uit schaamte naar huis was gegaan 
maar Jan had een hole tweemaal gespeeld en was 
ook nog na 10 holes zijn putter onderweg verloren. 
De tegenstander van Jan was zo aardig om hem zijn 
putter te lenen en Jan haalde daarna het ene na 
het andere punt binnen zodat hij na eerst gelijk te 
eindigen in de eerste negen, de tweede negen won. 
Ik heb mij laten vertellen dat Jan de putter wilde 
kopen maar dat ging de tegenstander van Jan wat te 
ver. Dus eindelijk was er zekerheid dat de Rijswijkse 
kampioen was geworden. Blije gezichten bij de Frit-
sen, Bas, Jan en de Martinnen.
Al met al was het een geweldig leuk en spannend 
seizoen waarin alle spelers punten binnen haalden 
maar ook wel een keer onderuit gingen. Alleen Mar-
tin van Dorp hield zich staande en verloor niet. De 
sfeer met de overige teams was heel leuk. We waren 
tegen elkaar opgewassen en er heeft geen wanklank 
plaats gevonden. Hopen dat we volgend jaar dit kun-
nen herhalen. 
Tot slot wil ik iedereen van de Rijswijkse die zich 
heeft ingespannen voor de competitie namens ons 
team hartelijk danken,

De Captain. 

Heren Senioren 6 

Heren senioren 6 
Dubbel Negen Kampioen!
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Het was al weer een tijdje geleden dat 
de Rijswijkse Heren Senioren 6, Dub-
belnegen kampioen waren geworden. 
Verwachting waren dit jaar wel gewekt, 
want met de stabiliteit en de ervaring 
van Frits van Duijn, Frits Jaspers, Mar-
tin van Dorp, Rinus Dimmendaal en Bas 
v.d. Hoek, aangevuld met het grote ta-
lent Rob Haaze en de nieuwe captain 
Martin van Domburgh zou dit team voor 
een grote verrassing kunnen zorgen. 

Op de foto zien we van 
links naar rechts: 
Frits Jaspers, 
Martin van Dorp, 
Martin van Domburgh, 
Bas v.d. Hoek, 
Rinus Dimmendaal, 
Frits van Duijn en
Rob Haaze.
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Donderdag 4 april waren wij als eerste gast-
vrouw van de teams: Broekpolder 1, Prise 
d’Eeau 1, Capelle a/d IJssel 1 en Best 1 en 
wat waren wij blij dat we niet hoefden te 
spelen want het was ontzettend koud..

We kregen een goede indruk van de sterkte van de 
tegenstandsters en we wisten meteen dat de dames 
van Broekpolder kampioen zouden worden.
Ons doel was handhaven en dat is ons gelukkig ook 
gelukt na een zeer spannende laatste dag op Broek-
polder en wat was het laatste putje van Edith be-
langrijk. Jammer voor de dames van Best want zij 
degraderen.
Al met al denken we voldaan terug aan de compe-
titie 2013 en wat ons betreft gaan we volgend jaar 
weer verder met dit team.
 
Sandra Karagantcheff

Tot onze grote verrassing werden wij dit seizoen door de NGF ingedeeld 
in de 2e klasse. Hoewel dat een heel zware klus zou worden, gingen we 
toch welgemoed van slag. Immers, als we ons zouden handhaven, waren 
we WINNERS.
Op de slotavond zongen we het volgende lied van de hand van Cea Weekhout, waarin 
onze wederwaardigheden worden weergegeven.
Lidwien Vlek-Meijsing, captain

Dames Senioren 1

Dames Senioren 2

Volgend jaar weer

Zing het maar!!
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Op de foto staand van links naar rechts: Imelda 
Looman, Elly Janmaat, Monique Cupido, Sandra 
Karagantcheff (captain), Edith van Hek. Zittend van 
links naar rechts: Ineke Vincent, Helma Baars (vaste 
reservist).

(Op de wijs van Milord)

Het komt toch niet te pas:
Wij in de tweede klas?
Je wordt gepromoveerd
Ook als je ’t niet presteert.
 
Wij zien vast vliegensvlug
De derde klasse t’rug
 We horen hier niet thuis
 Wij zijn hier per abuis.

Of heeft de NGF
Tóch wel wat golfbesef:
Geplaatst in deze poule
Werd HANDHAVEN ons doel

Het eerste lichtpunt kwam
In ’t koude Amsterdam
Daar op de permafrost
Zijn wij van vrees verlost:

 Verloren met 10 – 8
 Veel beter dan verwacht
 Ja, wedstrijdpunten: géén
 Maar ’t was wél Kennemer 
één!

’t Is op papier te zien
Wij zijn het zwakste team
Maar dit was écht niet fout
Nu naar Almeerderhout

Team (van links 
naar rechts): 
Ilonka van Riet, 
Cea Weekhout, 
Eth van Kooy, 
Lidwien Vlek, 
Greta Biersteker, 
Thea van Spellen, 
Doke van Haas-
ter, Marianne 
Verhoeve



Het trainingsschema op basis van de SkillsTest van 
vorig jaar bracht ons zó scherp aan de start dat de 
eerste wedstrijd op het in-en-in koude Zoetermeer 
meteen een hartverwarmende winst van 11-7 tegen 
Purmerend 1 opleverde. Winnie weet in haar allereer-
ste competitiewedstrijd meteen de volle winst te pak-
ken. Chapeau!
Tegen de dames sr. 1 van Groendael bleken we met 
6-12 ruim te kort te komen, hoewel in vier partijen 
ook een gelijkspel best mogelijk was geweest. Mèt de 
regen op Purmerend spoelde meteen ons hoop op een 
leidende rol in de poule door het putje weg.

En toen kwam Spaarnwoude. 3-3 bij de lunch. We voe-

len de wind aangenaam in de rug. Maar dan keert de 
storm zich tegen ons. Zó hevig dat Els bijna letterlijk 
omver wordt geblazen en zich al snel gewonnen moet 
geven. Alleen Ingrid weet zich staande te houden. We 
leggen het loodje met 5 -13.
Gaat de zon dan toch nog schijnen in Groendael? Eerst 
maar eens ontspannen voorspelen op dinsdag. Extra 
leuk omdat Els jarig is. We maken er een super dag 
van die symbool staat voor de saamhorigheid van ons 
team. Letterlijk scheen donderdag dan eindelijk wel 
de zon, maar echt warm kregen we het niet van de 
uitslag. Slechts 1 héél knap puntje na 9 holes voor 
team Ingrid en Jos. We hebben elkaar nog even stevig 
opgestookt tijdens de fijne lunch maar de kampioens-
kandidates van Spaarnwoude hebben ons, ondanks de 
mooie winstpartij van Janneke, vakkundig afgebrand 
met 13-5.
Een beetje weemoedig maar vol goede herinneringen 
genoten we met elkaar ons laatste competitiemaal na 
de laatste competitiewedstrijd met dit team. Er zal 
geen tweede lustrum komen. Els en Katharina stoppen 
na een fantastische carrière met competitiespelen. 
Jennifer blijft graag wat langer in het warme zuiden 
en Inge wil ook graag wat meer tijd voor andere, óók 
leuke, dingen. 
Nog één huzarenstukje staat ons te wachten. Voor het 
tweede achtereenvolgende jaar besloten wij de com-
petitie als gastvrouw. Uit de speeches van de captains 
mochten wij opmaken dat ze een fijne dag hadden op 
de Rijswijkse. Mooie compacte baan, prima verzorging 
en gezellige sfeer. Het sympathieke team van Spaarn-
woude werd kampioen door ook hun laatste wedstrijd 
te winnen, waar wij heel blij mee waren, want dat 
betekende voor ons handhaving in de 4e klasse.
De Groendael ladies met ons oud lid en captain Karin 
Mulder, kregen een uitbundig applaus voor hun aubade 
aan de kampioenen, waarna winnend captain Yvonne 
op geestige wijze de competitie nog eens de revue 
liet passeren. 
Els kreeg zelfs ook van haar aller-allerlaatste com-
petitie tegenstandster Ans warme en lovende woor-
den toen zij, vanwege haar abdicatie, door captain 
Ingrid in het zonnetje werd gezet als “Queen of the 
Green”.

Een lustrum om nooit te vergeten!

Ingrid Pijnakker

Dames Senioren 3

Ons eerste 
lustrum
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Voor de vijfde keer gaan Els Harings, Katha-
rina van Rijn, Janneke Hes, Inge Verlind, Jos 
Niemans, Jennifer Leunissen, Ingrid Pijnakker 
en nieuwkomer Winnie Lam de strijd aan met 
24 ook zéér gemotiveerde dames uit de 4e 
klasse, poule M20.

Op de foto’s van 
links naar rechts: 
Janneke Hes, In-
grid Pijnakker, Els 
Harings, Katharina 
van Rijn, Inge Ver-
lind, Jos Niemans 
en Jennifer Leunis-
sen.
Winnie Lam (inzet) 

De baan was “op de schop”
Heel veel nat zand er op.
Blauw kon niet voorge-
speeld
En dat had wel gescheeld.

 Ja, we verloren weer:
 11 - 7 van Liemeer
Nog steeds niet onderaan
Maar toch niet echt vol-
daan

Wordt het ons ooit vergund
Een enkel wedstrijdpunt?
Men moet om toe te slaan
Misschien naar Zandvoort 
gaan.

Voorspelen vol tarief???
Twee dames zijn zo lief
En helpen ons op pad
Dat scheelt ons nog al wat. 
(Dankjewel, Thea en Lidy!)

 Zo kwamen wij in vorm
Zelfs voor de zwaarste 
storm
We wonnen met 12 – 6
De kurk kon van de fles

Echt spanning kwam er van
Liemeer en Amsterdam
Want pas de laatste flight
Beëindigde de strijd. ( in 
9 – 9 )

Twee leiders in de poule
Wie houdt het hoofd nog 
koel
Bij ’t eerste warme weer
De Kennemer of Liemeer?

Dat is de Kennemer
Ja, ja ze bennen d’r
Zijn nu al kampioen
Daar’s niets meer aan te 
doen.

En arm Almeerderhout
Kreeg het een beetje koud
“Kortom een mooie dag”
Zei Rijswijk met een lach…
 
Vandaag heel veel plezier
Met al die bunkers hier
Oh als toch óók het gras
Hier eens kunstmatig was

Maar jongens kijk nou toch:
Zowaar wij spelen nog
Een jaartje in klas twee
Met de grote meisjes mee

Tja, beter was er geen
Dan ’t team van Kennemer 
één:
Met onbesmet blazoen
Terecht de kampioen!!!
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Dit jaar geen Dames senioren 5, maar Dames 
senioren 4. Doordat we vorig jaar kampioen 
geworden waren van de Dubbel Negen, waren 
we zeer benieuwd hoe we dit jaar ingedeeld 
zouden worden.

En we werden niet teleurgesteld: we kregen een to-
taal nieuwe indeling met weer leuke nieuwe banen. 
Nog meer nieuwsgierig waren we natuurlijk naar de 
teams. Gezelligheid telt in deze competitie zeker zo 
veel mee als de competitie zelf. Want promoveren 
kunnen we niet!!
Na 5 prachtige competitiedagen konden we met veel 
plezier terug kijken op ons resultaat. Met 3 nieuwe 
speelsters zijn we als derde in onze groep geëin-
digd.
Hetty Krap, captain
Dames vier bestond dit jaar uit: Mirjam Jaspers, Ria 
van Lamoen, Hanny Benjert, Marleen van Hogezand, 
Cocky v.d.Valk, Nellie Broekman, Joke van Duijn en 
Hetty Krap

Dames Senioren 4

Leuke nieuwe banen
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Ik ben Duchenne-patiënt

®

GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE 
ZIEKTE DE KRACHT OM KIND TE ZIJN.

SMS* WENS NAAR 4333 EN DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

Dave (7) zijn liefste wens is vervuld: racen met een Monstertruck. 
Dit gaf Dave, die wegens zijn spierziekte te vaak patiënt 
is, de kracht om kind te zijn. Wekelijks komen er tientallen 
aanmeldingen bij. Ook deze ernstig zieke kinderen verdienen 
het om de ervaring van hun leven te krijgen. Laten we er met z’n 
allen voor zorgen dat ook hun wensen uitkomen.
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Handicapcommissie 

Automatiserings-
commissie 

Jaar
verslagen

Jaar
verslagen

De handicapcommissie bestond in 
2012 uit de volgende leden:

• Ed Klaarhamer
• Aart Aleman
• Juud Holla
• Jan Paul Bierling

De commissieleden zijn regelmatig in 
overleg geweest met elkaar. Zij konden 
de werkzaamheden zowel op de club als 
thuis uitvoeren.
Aangezien de baan al vroeg in qualifying 
conditie was, kon een aantal leden, die 
geen actieve handicap hadden in het 
begin van 2012, nog voor de aanvang 
van de competitie de benodigde kaarten 
lopen, zodat zij tijdens de competitie 
over een actieve handicap beschikten.

Hieronder volgen wat cijfers:
Totaal aantal mutaties 6685
Totaal aantal kaarten(incl. kaarten, 
die op andere banen in Nederland 
zijn ingevoerd) 3017
Totaal aantal Q kaarten  2688
Via Telefgolf 2057

Totaal aantal kaarten door de 
dames gelopen 547
Totaal aantal kaarten door 
de heren gelopen 1940
EGA- kaarten Totaal 2487

Top 5 hoeveelheid  
ingeleverde kaarten:
1.Bea van Adelberg 50
2.Jan van der Ende 37
3.Juud Holla 36
4.Frits van Duijn 28
5.Wil Onstwedder 25

We willen ook nog één opmerkelijk da-
ling vermelden bij de dames: Alice Lem-
beck is na inlevering van de 3 benodigde 
kaarten van clubhandicap 45 gedaald 
naar handicap 6.2! De bijna dagelijkse 
training heeft zijn vruchten afgewor-
pen.
De handicapherziening heeft recent 
plaatsgevonden en zal voor de één gun-
stig uitvallen en voor de ander tegen-
vallen. Wanneer uw handicap inactief 

is geworden, kunt u deze weer actief 
maken door in 2013 zo snel mogelijk 3 
Q-kaarten in te leveren.
De CBA is inmiddels goed doorgevoerd 
en geeft een veel eerlijker beeld van de 
behaalde score.
In 2012 is een opzet gemaakt voor het 
registreren van de handicaps voor de 
Stichting Vlietland Golf Rijswijk. Twee 
leden van de handicapcommissie zijn 
naar een instructie ochtend van MMS 
geweest om deze registratie in 2013 te 
kunnen toepassen.
De handicapcommissie zal de registratie 
van de handicaps ook in 2013 weer zo 
goed mogelijk proberen uit te voeren en 
hoopt op goede resultaten.
Tevens willen wij iedereen (maar vooral 
de single-handicappers!!) adviseren om 
wat vaker een Q-kaart te lopen, zodat 
er een beter beeld verkregen wordt van 
de handicap.

Namens de Handicapcommissie 
Jan Paul Bierling

Ook in 2012 was het een jaar vol vragen 
en kleine problemen die opgelost wer-
den.
Daarnaast hebben wij aan het einde van 
het jaar de infrastructuur grondig aan-
gepakt, alle PC’s en de telegolfzuilen 
zijn vervangen hetgeen vrijwel  rimpel-
loos verlopen is.
De WIFI infrastructuur is dusdanig uit-
gebreid dat er nu overal in het clubhuis 
voldoende dekking is voor onze gasten 
en leden (de gebruikers van smartpho-
nes en tablets). 
Op de diverse terrassen is er ook inmid-
dels voldoende dekking en we hopen dat 
we voor het zomer seizoen begint een 
volledige dekking buiten hebben gerea-
liseerd.

In het verslagjaar 2012 bestond de AC 
uit Tom Wesselingh (tot aan zijn toetre-
ding tot het bestuur), Hans Mokkink en 
Ruud Schiffer.

Handicaptrofee: 6 grootste dalers ( 3 heren en 3 dames) 
wordt berekend voor degenen, die >10 kaarten hebben gelopen:

Naam Gemiddelde score Daling in % Handicap Handicap
 in stab.ford per kaart  begin 2012 eind 2012
Niels Bolt 43 76.0% 45 10,8
Wouter de Graaf 38.30 38.10% 12,6 7,8
Jake van Zijl 38.10 41.27% 25,2 14,8
Ingrid Pijnakker 37.10 25.84% 17,8 13,2
Miranda Rietveld 37.0 32.85% 20,7 13,9
Ria van Lamoen 36.70 24.23% 22,7 17,2

Communicatiecommissie
Jaar
verslagen

In 2012 bestond de communicatie-
commissie uit Paul de Boom (voor-
zitter), Miranda Rietveld (Green-
Vliet), Mariska van Heel en Frans 
Erik Terpstra (website). In de loop 
van 2012 is Ineke Vincent toegetre-
den tot de commissie om samen met 
Mariska de website te onderhouden 
en up to date te houden.  

De GreenVliet is in 2012 vier keer versche-
nen, in februari, mei, augustus en oktober. 
Het augustusnummer stond in het teken 
van het lustrumjaar, met een uitgebreid 
tekst- en fotoverslag van de lustrumweek 
en de festiviteiten.
De website is aangepast en wordt con-
tinu verbeterd / up-to-date gehouden. 
Oriënterende gesprekken om een nieuwe 
website te bouwen zijn ingezet; voorlopig 
blijven we op de huidige manier zo goed 
mogelijk de leden voorzien van nieuws 
op de site. Eveneens is al eerder op Fa-
ceBook een groep ‘Rijswijkse Golfclub’ 
aangemaakt; ook hier wordt regelmatig, 
door en voor diegenen die actief zijn met 

social media in het algemeen en FaceBook 
in het bijzonder, nieuws & foto’s uitgewis-
seld (en gerefereerd aan de RGC site). 
Omdat de site steeds meer de nieuwsvoor-
zieningfunctie overneemt van de GreenV-
liet en actueler op gespeelde wedstrijden 
en andere zaken kan inspringen, is beslo-
ten de GreenVliet vanaf 2013 twee keer 
per jaar te laten uitkomen, zodat deze 
meer als verzamel/bewaarexemplaar kan 
worden gezien. Algemeen kan worden ge-
steld dat de eerste aan het eind van de 
lente/begin zomer uitkomt, zodat daarin 
de jaarverslagen en de competitieversla-
gen kunnen worden gepubliceerd, en de 
tweede in het najaar, om bijvoorbeeld, 
zover mogelijk, de Golfweek, Clubkampi-
oenschappen en Maandbekerwedstrijden 
mee te nemen. 
Tenslotte is in 2012 Rick Tausent door 
het bestuur gevraagd PR taken op zich te 
nemen. Rick maakt geen deel uit van de 
communicatiecommissie maar waar mo-
gelijk en nodig zullen zijn en onze krach-
ten worden gebundeld om de in- en ex-
terne communicatie zo goed mogelijk te 
laten verlopen. 
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Eén van de belangrijkste gebeur-
tenissen van het afgelopen jaar 
was de viering van het 25-jarig be-
staan van de Rijswijkse Golfclub. 

Met name in de maand juni hebben er 
veel festiviteiten plaatsgevonden in de 
vorm van speciale wedstrijden, waaron-
der een wedstrijd met fysiek gehandi-
capten. Aan het einde van die wedstrijd 
konden wij uit de opbrengsten van die 
dag een cheque van Euro 2.500,- over-
handigen aan de Nederlandse Golfver-
eniging voor Gehandicapten. Een onder 
de leden, leveranciers en sponsoren 
gehouden inzamelingsactie voor het 
Bomenplan leverde een bedrag van (af-
gerond) Euro 16.000,- op. In de winter 
2012/2012 is begonnen met de uitvoe-
ring van dit plan. Een receptie voor ge-
nodigden van het bestuur en een groot 
feest voor alle leden sloten de lustrum-
maand af.
Ook in 2012 zetten de veranderingen in 
de golfwereld zich voort. Wil een club 
voldoende nieuwe leden trekken om de 
continuïteit te waarborgen, dan moet 
kwaliteit geleverd worden en keuzen 
gemaakt worden.
Het bestuur is verheugd dat in de Bij-
zondere Algemene Ledenvergadering in 
maart de leden akkoord gingen met het 
bestuursvoorstel om tijdelijk het entree-
geld voor nieuwe leden te laten verval-
len en een nieuw lid de keuze te geven 
de (verlaagde) obligatielening   ineens 
of in termijnen te betalen. Deze wijzi-
gingen hebben mede gezorgd voor een 
grote toeloop van nieuwe leden. Aan de 
hand van het meerjarenplan,   waarin 
de uitkomsten van de ledenenquête zijn 
verwerkt, hebben wij een goed inzicht 
gekregen van wat leden belangrijk vin-
den en hoe wij daar aandacht aan kun-
nen geven. Uiteraard voor zover de fi-
nanciën dat toelaten.
Onderstaand vindt u een aantal van de 
zaken beschreven, waarmee het bestuur 
zich in 2012 heeft beziggehouden.
Het bestuur kan niet zonder de hulp en 
inzet van de vele commissieleden en an-
dere vrijwilligers in de club. Wij danken 
eenieder die zich voor het welzijn van 
de club heeft ingezet gedurende het af-
gelopen jaar. Deze activiteiten vinden 
veelal in stilte en achter de schermen 
plaats. Het is wel eens goed naar het 
organigram te kijken om te zien wie 

zo allemaal zijn of haar beste beentje 
voorzet.

BAAN
Het is vooral de baan die een golfclub 
aantrekkelijk maakt. Uit de vele com-
plimenten die wij over de baan krijgen 
kunnen wij opmaken dat we op de goede 
weg zijn. Een nieuw fenomeen op onze 
baan was een paar honderd schapen die 
in het najaar van rough naar rough wer-
den geleid om die af te grazen. Dit was 
niet alleen voor de spelers van de baan 
een bijzondere gebeurtenis, maar ook 
diverse dagbladen vonden het bijzonder 
genoeg om hier in hun uitgaven aandacht 
aan te schenken. Ook dit jaar zullen de 
schapen weer ingezet worden. Hoewel 
wij hoopten dat de afwikkeling van de 
schadevergoeding van de baanverzak-
king nog in 2012 zou plaatsvinden, zijn 
wij toch blij u te kunnen laten weten 
dat de schadevergoeding weliswaar   la-
ter, maar onlangs in zijn geheel op de 
bankrekening is bijgeschreven. Nu kan 
er gewerkt worden aan het definitieve 
herstelplan van de verzakkingen.

B.V.
In oktober ontvingen wij het trieste 
bericht dat Harry de Groot na een kort 
maar hevig ziekbed was overleden. Een 
grote schok voor iedereen die Harry 
heeft gekend. Het was hartverwarmend 
zijn collegae en veel leden te zien bij 
het condoleancebezoek en de uitvaart 
om Harry de laatste eer te bewijzen.
Zonder de inzet van onze manager en 
zijn team is het onmogelijk een baan 
te runnen en die in goede conditie te 
houden. Wij als bestuur prijzen ons ge-

lukkig dat wij op zulke goede mensen 
kunnen steunen. Sinds enige tijd heb-
ben wij   Arjan Baatenburg de Jong het 
team als driving range medewerker zien 
versterken.
Van de samenwerkingsverbanden die wij 
met andere clubs zijn aangegaan wordt 
door onze leden en de leden van de be-
treffende clubs goed gebruik gemaakt. 
Het is een ware aanvulling op de voorde-
len van het clublidmaatschap. In de loop 
van 2012 zijn wij de voorbereidingen ge-
start om te komen tot de oprichting van 
Stichting Golfclub Vlietrand,een zoge-
naamde D-club, een club zonder baan. 
Reden daarvoor is dat er steeds meer 
golfers zich niet willen binden aan één 
club en baan. Met de oprichting van de 
Stichting Golfclub Vlietrand bieden wij 
potentiëele leden, die nog niet in zijn 
voor een volledig lidmaatschap hun han-
dicap te laten registreren en af en toe 
een wedstrijd te spelen. Wij hopen dat 
de uitstraling en de sfeer binnen RGC de 
leden van de Golfclub Vlietrand later 
doen besluiten over te stappen naar de 
Rijswijkse. De oprichting was begin 2013 
een feit.    

BESTUUR
In de Algemene Ledenvergadering van 
juni zijn de heren Bob Davis en Ben Oos-
terheert als bestuurslid teruggetreden. 
Zij hebben beiden de maximale termijn 
van zes jaar vol gemaakt. Het bestuur 
kijkt met veel plezier op de samenwer-
king terug.   In dezelfde vergadering zijn 
de heren Arthur Bartels en Tom Wesse-
lingh door de leden als nieuw bestuurs-
lid gekozen. Arthur is in de eerste plaats 
vanuit het bestuur verantwoordelijk 
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voor de baan en Tom voor Sporttechni-
sche zaken.   In de novembervergade-
ring hebben wij afscheid genomen van 
Jos Zevenberg, die het bestuurslidmaat-
schap niet meer kon verenigen met zijn 
drukke werkzaamheden. Pieter Timmer-
mans, evenals Jos jurist, werd in die-
zelfde vergadering gekozen tot nieuw 
bestuurslid. Buiten het meebesturen in 
de breedste zin van het woord besteed-
de Jos op een constructieve wijze aan-
dacht aan de juridische problematiek 
binnen vereniging en B.V. Pieter heeft 
die taken nu overgenomen.
Wellicht niet bij iedereen bekend, maar 
het is een goede gewoonte geworden dat 
het zittende bestuur twee keer per jaar 
overleg pleegt met oud bestuursleden 
en - commissarissen. Hierdoor gaat de 
kennis van de voorgaande bestuurders 
niet verloren en wordt er in een pret-
tige atmosfeer gediscussieerd over het 
reilen en zeilen van vereniging en B.V.
Het bestuur houdt goede contacten met 
de NGF en laat zich waar nodig met raad 
terzijde staan. Het bestuur probeert al-
tijd tenminste met één vertegenwoordi-
ger aanwezig te zijn op de door de NGF 
belegde vergaderingen.

NGF-COMPETITIE
De Rijswijkse staat erom bekend dat zij 
met veel teams deelneemt aan de NGF-
competitie. De groeiende belangstelling 
gaf het bestuur aanleiding om een en an-
der beter te gaan structureren. Daarom 
is met behulp van een brede groep uit 
de vereniging een Competitiereglement 
opgesteld dat ieder jaar na afloop van 
de competitie geëvalueerd zal worden.
Het eerste Herenteam kon zich in 2012 
goed handhaven in de Hoofdklasse na 
een zeer spannend promotie/degrada-
tieduel tegen de Kennemer en speelt 
daardoor in 2013 weer in de hoogste 
klasse. Daarnaast hebben de Heren 
teams 3, 6 en 9 promotie bereikt naar 
de respectievelijke reserve 2e, 4e en 5e 
klasse. Tevens is het Dames Senioren 1 
team gepromoveerd naar de 2e klasse. 
Voor de continuïteit heeft de basis van 
het eerste Herenteam verbreding nodig, 
hetgeen wij onder meer met behulp van 
het Competitiereglement en het Tech-
nisch plan proberen te bereiken. Dit   
Reglement en het Technisch plan schep-
pen duidelijkheid daarover en laten te-
vens de mogelijkheden zien die RGC aan 
ieder niveau golfer biedt.  

UZIMET TERREIN
Van de Gemeente Rijswijk hebben wij 
begrepen dat het zogenaamde Uzimet 
terrein niet voldoet aan de luchtkwali-
teitseisen (geurcontour) die gesteld wor-
den aan   recreatief gebruik. Het komt 
er op neer dat het terrein niet voor golf 
mag worden gebruikt. Dat is teleurstel-
lend omdat wij onze zinnen op dit stuk 
grond hadden gezet. Het bestuur kijkt 
om zich heen voor mogelijke andere 
toekomstige uitbreiding, waarmee wij 
de ambities om onze oefenfaciliteiten 
te verbeteren kunnen bewerkstelligen.
BUSINESSCLUB
In de loop van het jaar 2012 is het aantal 
business leden wat teruggelopen.   Ook 
de Rijswijkse ontkomt niet aan de gevol-
gen van de crisis, die door een aantal van 
onze leden wordt gevoeld. De business 
middag op de dinsdag is een populaire 
ontmoetingsgelegenheid voor een com-
binatie van golf en netwerken. Verder 
vinden steeds meer business leden hun 
weg naar de reguliere clubwedstrijden, 
een ontwikkeling die wij als bestuur van 
harte toejuichen.

VOORZITTERSOVERLEG
Het lijkt wel een echt bedrijf zou je kun-
nen zeggen als je inventariseert hoeveel 
overleg organen en commissies er regel-
matig vergaderen   binnen RGC. Dit alles 
om RGC goed te laten draaien. Als een 
soort paraplu over alle vergaderingen is 
er het voorzittersoverleg. In het voorzit-
tersoverleg wisselen de voorzitters van 
de diverse commissies in een prettige 
sfeer   ideeën uit met het bestuur. Het 
bestuur hoort op die manier nog beter 
wat er onder de leden leeft, terwijl het 
bestuur de mogelijkheid heeft de voor-
zitters (voor)informatie te geven over 
op stapel staande zaken. Waar mogelijk 
wordt de mening van de voorzitters ge-
toetst. Dergelijk overleg vindt een paar 
keer per jaar plaats en wordt door be-
stuur en voorzitters als zeer waardevol 
ervaren.   

Ten slotte, het bestuur wijst u graag 
op het geïntensiveerde gebruik van de 
website van RGC als communicatiemid-
del. Naast de regelmatige nieuwsbrieven 
zijn in 2012 diverse documenten gepu-
bliceerd die alle leden in staat stelt een 
nog beter zicht te krijgen op het reilen 
en zeilen van onze vereniging. 

Businessclub

Jaar
verslagen

Het jaar 2012 is inmiddels ruim 
voorbij, toch een korte terugblik 
wat het jaar 2012 de businessclub 
heeft ‘gebracht’.

Allereerst was daar de wisseling van de 
wacht in het bestuur van de business-
club. Maurice Korrubel (voorzitter) en 
Joachim van Vlijmen traden door drukke 
werkzaamheden en een verhuizing af. 
Wij danken beiden voor hun trouwe in-
zet voor de businessclub. Han Hofman, 
ondersteund door Edith van Hek en
Ineke Vincent, is de nieuwe voorzitter 
van de businessclub. 
Voor 2012 was er een gevarieerd aanbod 
van wedstrijden waarbij de wedstrijd op 
Wouwse Plantage, de Bedrijvencompeti-
tie en het BC Strokeplay Kampioenschap 
eruit sprongen.
Jack Baldewsingh van Baja Constructies 
is BC Strokeplay kampioen 2012 gewor-
den. Hij staat vermeld op het winnaars-
bord in het clubhuis.
De bedrijvencompetitie is na een felle 
strijd in het voordeel beslist van het 
team van VVE Beheer met captain Arthur 
Hausani.
De wedstrijd op Wouwse Plantage was, 
mede door fantastisch weer, een gewel-
dige ervaring. Een topbaan en eigenlijk 
voor iedereen een bezoek waard. 
In 2012 zijn door de commissie de eerste 
contacten gelegd met potentiële spon-
soren, hetgeen geresulteerd heeft in 
twee nieuwe sponsoren voor de Bedrij-
vencompetitie. Deze sponsoren, 
Promo de L’eau en Roberto Lungo, heeft 
u inmiddels kunnen zien op de uitnodi-
ging voor de Bedrijvencompetitie 2013.
De snertcup is in 2012 geïntroduceerd 
als nieuwe ‘winterwedstrijden serie’. 
Deze serie is een doorslaand succes. 
Erwtensoep in de baan, borrel en diner 
na afloop, het was allemaal goed. 
De bedoeling van deze serie is om in no-
vember en december te starten en deze 
serie loopt dan door in januari en febru-
ari van het nieuwe jaar. 
De bedrijfsleden verliezen elkaar in de 
wintermaanden niet uit het oog en de 
winterslaap wordt voorkomen. Gezien 
het grote aantal deelnemers aan de 
wedstrijden mogen wij spreken van een 
succes.

Namens de BC Commissie,
Bob Knaap 
Manager
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In dit lustrumjaar 2012 hebben 
we weer kunnen genieten van een 
mooie en uitdagende baan. Dit 
wordt door de leden ook zo ervaren 
zoals gebleken is uit de antwoor-
den op de enquête in 2012 waarop 
300 leden hebben gereageerd.

De veelzijdigheid van onze baan op een 
relatief klein oppervlak bleek ook nu 
weer door de mogelijkheid om 25 uitda-
gende holes uit te zetten. Hierbij werd 
ook gebruik gemaakt van de driving 
range en de andere oefenfaciliteiten. 
Hulde aan het lustrumcomité die dit mo-
gelijk heeft gemaakt. Ook blijkt steeds 
weer dat er interessante cross country 
parcoursen kunnen worden uitgezet.

In 2011 waren er een drietal slibdepots 
gemaakt tijdens het groot onderhoud 
door het hoogheemraadschap aan de 
hoofdwatergangen. In de loop van 2012 
waren de depots voldoende uitgezakt 
en opgedroogd, en konden de drie ge-
bieden weer gemodelleerd worden. Op 
hole 13 en 14 zijn er kleine ondulaties 
gecreëerd met mooie aflopende oevers 
naar het water die mooi aansluiten bij 
het hele Committed to Green concept. 
Op hole 15 is dit ook gedaan in combina-
tie met de aanleg van een mooie nieuwe 
fairway bunker op drive afstand van veel 
heren.
De gele en witte tees van hole 14 (de 
oude heren tees) zijn vernieuwd. Deze 
zijn vergroot en van nieuw gras voor-
zien. De tees zijn tijdens de golfweek 
weer in gebruik genomen.
Een grote kostenpost is het reguliere 
onderhoud van de baan. Voortdurend 
worden de kosten en de bespeelbaar-
heid en kwaliteit van de baan tegen el-
kaar afgewogen. Het rough beleid wordt 
in grote lijnen gehandhaafd. In het na-
jaar hebben als proef zo’n 250 schapen 
met herder en hond een week lang onze 
baan bezocht. Zij, de schapen dan, heb-
ben voornamelijk de rough rond hole 
2, 17, 18, 3 en langs de wal begraasd. 
RGC heeft daarmee ook de regionale en 
landelijke media bereikt. Waarschijnlijk 
zullen de schapen op een kleinere schaal 
ook in 2013 worden ingezet.
In het najaar zijn een aantal bomen 
langs de oprijlaan verwijderd. De sloot 
langs de oprijlaan moest geschoond 
worden en veel bomen verkeerden in 

een dermate slechte staat dat deze al 
weggezakt waren of omvielen.
In december is een daadwerkelijke 
start gemaakt met het bomenplan dat 
in nauw overleg met NLAdviseurs en De 
Ridder is opgesteld. In eerste instantie 
wordt een aantal bomen gerooid om 
plaats te kunnen maken voor de nieuwe 
aanplant, die waarschijnlijk in maart 
zal starten. Het geld dat tijdens het lus-
trum door de leden en sponsoren bijeen 
is gebracht, zo’n € 16000, wordt in zijn 
geheel besteed aan de koop en aanplant 
van nieuwe bomen. Daarnaast is er in 
de begroting een bedrag beschikbaar 
gesteld voor de noodzakelijke kapwerk-
zaamheden. De piketten voor de nieuwe 
bomen en plantvakken zijn al neergezet. 
Het zwaartepunt ligt dit jaar bij hole 1 
en 18, hole 5, en hole 9 en 10. Tussen 1 
en 18 worden een aantal slechte essen 
vervangen door rode beuk, winterlinde, 
lijsterbes en rode kerspruim. Meer vari-
atie en kleur dus. 
Bij de afslag van 5 komen noorse es-
doorn en meerstammige judasboom, en 
de abelen worden wat teruggesnoeid. 
Tussen 9 en 10 verdwijnen ook een aan-
tal gewone essen en abelen, en komen 
en rode esdoorn en linde terug. Aan de 
linkerkant komen vijf solitaire haagbeu-
ken. Bij hole 10 wordt de grond links 
langs de sloot verbeterd en meer gol-
vend gemaakt. Daarop komen struikjes 
en als eyecatcher een drietal moerasci-
pressen. 
Daarnaast worden twee van de drie abe-
len bij de mast op hole 3 gekapt. De bes-
te, het verste van de mast blijft staan. 
Verder wordt de schietwilg bij de vijver 
water vervangen door een treurberk en 
er worden al twee zomereiken neerge-
zet om op den duur de treurwilg daar 
te vervangen. En, helaas, de treurwilg 
op hole 13 moet wegens ziekte wijken, 
maar wordt vervangen door een groep 

van drie treurberken, die een even mar-
kant punt op de baan moeten gaan vor-
men. Er komt meer kleur en variatie van 
bomen in de baan, waardoor ook het ri-
sico van ziektes verkleind wordt.
Net als 2011 was 2012 een gevarieerd 
jaar wat betreft het weer; sneeuw, ijs, 
best veel regen, droog in het najaar. 
De baan heeft daardoor geen last van 
droogte gehad, maar was het hele jaar 
door mooi groen. En de bomen hadden 
de meest mooie herfstkleuren. Geble-
ken is dat er een aantal plekken op de 
baan is waar het snel nat en drassiger 
wordt. Bijvoorbeeld in de buitenbocht 
van hole 14 waar vroeger een rij bomen 
stond, en nu de fairway naar toe gelegd 
is. Daar ontbreekt nog een stuk draina-
ge, die staat op de planning. 
Net als vorig jaar worden in de winter 
periode weer winter tees en winter 
greens gebruikt. De winter tees zijn 
goed bevallen, omdat de normale tees 
veelal gespaard bleven en in een betere 
conditie het nieuwe seizoen in konden 
gaan. 
De baan is wel wat korter, maar dat 
weegt ruimschoots op tegen de voorde-
len van betere tees in de rest van het 
jaar. De posities van een aantal winter 
tees is aangepast ten opzichte van vorig 
jaar, door wat minder drassige plekken 
te gebruiken.
In 2012 heeft de NGF extra ratings ge-
maakt voor het gebruik van alle tees 
door dames en heren (m.u.v. de witte 
tees). Er wordt dus in het vervolg niet 
meer gesproken over dames en heren 
tees maar over wit, geel, blauw, rood. 
De nieuwe uitgebreide rating tabellen 
staan op de website en hangen in het 
clubhuis. Tevens is de scorekaart aange-
past waarop nu de gegevens aangegeven 
kunnen en moeten worden betreffende 
de kleur van de gebruikte tee en dame 
of heer. Naast de tees met een NGF ra-
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ting zijn er ook nog (kortere) paarse en 
licht blauwe afslagplaatsen tees op de 
eerste negen holes die gebruikt kunnen 
worden door nog niet zo bedreven spe-
lers waarbij de doorstroming op de baan 
redelijk blijft en toch alle aspecten van 
het spel beoefend kunnen worden.

In 2012 bestond de baancommissie uit 
Greta Biersteker en Arthur Bartels, in 
de tweede helft van het jaar versterkt 
door Herman Soen en Floris Arkesteijn, 
en ondersteund door John la Bree. Greta 
heeft in het najaar na dik vier jaar de 
switch naar de wedstrijdcommissie ge-
maakt. Naast de reguliere werkzaamhe-
den heeft zij altijd goed de belangen van 
de spelers bewaakt en vertegenwoor-
digd, met name die van de vrouwelijke 
speelsters en de lage handicappers. 
Na jarenlange inzet via het Committed 
to Green traject, met als kartrekkers 
Robert Hack en Elly Davis, heeft op 8 
september 2012 RGC het GEO-certificaat 
mogen ontvangen. Dit is een erkenning 
van het groene en duurzame karakter 
van de club, maar schept ook verplich-
tingen naar de toekomst. 
Naast de reguliere werkzaamheden voor 
de commissie zoals controle van de baan 
zoals rough hoogtes, zichtbaarheid wa-
terhindernissen, speelbaarheid wat be-
treft tee- en pinposities, plaatsing van 
paaltjes, etc., staan er voor 2013 weer 
veel zaken op de planning, zoals de uit-
werking van de plannen rond het zak-
kingsgebied hole 7 en 11, inclusief ver-
leggen van waterlopen en speellijnen, 
grondbalansen, herbeplanting, etc.
En hoe gaat het gebied op zo’n 150 m 
van de green op hole 18 er uitzien nu de 
solitaire schietwilg door ziekte al moest 
wijken en de rij schietwilgen langs de 
sloot binnen afzienbare tijd zal volgen? 
Nu hebben we de gelegenheid om goed 
naar dat gebied te kijken. 
Een voortdurende aandacht gaat uit 
naar optimalisatie van het onderhoud 
en drainage van de baan, in samenhang 
met de bespeelbaarheid. Maar er wordt 
ook gewerkt aan het aantal bankjes in 
de baan en de plaats daarvan, één van 
de wensen van die leden die uit de en-
quête bleek. 

Kortom weer een druk jaar 
is aanstaande.

De baancommissie

Herencommissie 

Jaar
verslagen

De Herencommissie bestond in het 
verslagjaar uit Alex de Vet als 
voorzitter, Aart Groenendijk, die 
het secretariaat beheerde, Aad 
van Dam voor de financiële zaken 
en verder Dick Smit, Frans Vogels 
en Wim Prins.

Het jaar 2012 was een jaar van verande-
ringen. De uitslag van de enquête, ge-
houden in 2011, zorgde ervoor, dat het 
inschrijfgeld van € 1,50 werd verhoogd 
naar € 2,50. Daar staat tegenover dat, 
afhankelijk van het aantal deelnemers, 
er per wedstrijd max. 8 prijzen te win-
nen zijn in de vorm van waardebonnen 
van de golfshop. Verder is er geld voor 
een (gratis) hapje en/of drankje na een 
shotgun. De wekelijkse prijzen worden 
uitgereikt na afloop van de maandelijk-
se shotgun. Deze maandelijkse shotgun 
is een gevolg van de gewijzigde start-
procedure. Het gelijktijdig starten van-
af de holes 1 en 10 is geen vast recht 
meer. Het verschil in tijd tussen de start 
van de eerste en de laatste deelnemers 
vanaf hole 1 kan daardoor meer dan drie 
uur bedragen. Na afloop van een norma-
le instuif komt daardoor het collectief 
napraten onder het genot van een hap-
je en drankje in de praktijk bijna niet 
meer voor. Jammer voor de clubsfeer 
(en de horeca).

Nieuw dit jaar was ook het indelen van 
de flights bij de shotguns. In volgorde 
van inschrijving wordt de deelnemers 
gevraagd een lootje te trekken waarop 
het flightnummer staat aangegeven. Dit 
levert per (shotgun)wedstrijd een steeds 
wisselende samenstelling van flights op, 
wat het karakter van een instuif recht 
doet. Een goed idee van Frans Vogels.  
Deelnemers aan de herendag willen in 
meerderheid het wedstrijdprogramma 
eenvoudig, maar wel competitief hou-
den; dus geen tierelantijnen waarbij je 
moet nadenken over hoeveel stokken, 
bonuspunten of bruto of netto resul-
taat. Verbeteren van de handicap staat 
bij velen voorop. De voorkeur gaat uit 
naar wedstrijden met een normale sta-
blefordtelling maar ook de serie wed-
strijden om de maandbeker (strokeplay) 
scoort hoog. Tussendoor af en toe een 
leuke wedstrijd zoals de Lentetrofee, 
Vossenjacht en Herfsttrofee wordt ech-

ter ook op prijs gesteld. Men hecht ver-
der zeer aan de eigen (woensdag)och-
tend in de vertrouwde (Rijswijkse)sfeer. 
Dit jaar probeerden we een uitwisseling 
te organiseren met Leeuwenbergh, u 
raadt het al, geen animo, slechts 9 in-
schrijvingen. Grote uitzondering is de 
jaarlijkse cross country samengesteld 
door ons commissielid Wim Prins. Het 
spoorzoeken tussen de 18 holes vol ver-
rassingen wordt enorm gewaardeerd. 
In de winter, van oktober tot en met 
maart, wordt onder sterk wisselende 
omstandigheden geprobeerd elkaar 
te verslaan in de serie matchplaywed-
strijden of een zo laag mogelijke netto 
totaalscore te krijgen in een serie van 
wedstrijden (de zogenaamde “runner-
score”) .

De belangstelling voor de herendag is 
groot met in de zomermaanden een 
nog steeds stijgend gemiddelde deel-
name van circa 50 heren en in de win-
termaanden gemiddeld 35. Er zijn drie 
seriewedstrijden, in de zomermaanden 
het gevecht om de maandbeker en in de 
wintermaanden de matchplaywedstrij-
den en de runnerscore. Veel medewer-
king is er van onze communicatiecom-
missie die ervoor zorgt dat daags na de 
wedstrijd de bijgewerkte (meerronde)
scores zijn terug te zien op de website.
Wim Prins heeft aangegeven om met in-
gang van 2013 de eer aan een ander te 
geven. Wim was met name door het ge-
lijktijdig afscheid van vier leden van de 
commissie in 2010/2011 uiterst belang-
rijk in de overdracht van ervaring naar 
de nieuwe leden. We willen Wim heel 
hartelijk danken voor zijn inspanningen 
voor de herencommissie en Amato Fazzi, 
als zijn opvolger, veel plezier en succes 
toewensen bij zijn commissiewerk in de 
komende jaren.

De herencommissie
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In 2012 is de damescommissie als 
volgt samengesteld:

Diana Looms voorzitter  
Liesbeth Hardon vice-voorzitter
Jos Niemans-Koot secretaris
Marianne van Os penningmeester
Ria de Bruin-Kerkvliet algemene zaken

Nellie Broekman-van der Valk en Mirjam 
Jaspers-Vermeulen hebben per 1 januari 
2012 op eigen verzoek hun taken beëin-
digd binnen de damescommissie. In pe-
tit-comité is afscheid van hun genomen 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. Hun taken zijn overgedragen 
aan Jos Niemans-Koot en Ria de Bruin-
Kerkvliet.

Iedere dinsdag wordt de commissie on-
dersteund door de Tafeldames Jos Wol-
tjes-Plaum, Jennifer Leunissen- Martin, 
Jeanine Klopper, Tineke Lips en Marja 
van Ede. De laatste twee zijn Jos en Ria 
opgevolgd.
Medio juni is Jennifer Leunissen gestopt 
met haar tafeldame-activiteiten. Cocky 
Hofstra heeft in oktober haar taak over-
genomen.

We ontvingen dit jaar ook verdrietige 
berichten. Twee dames van “het eerste 
uur” Ineke Schnepper en Ellen Visser zijn 
overleden. Ineke is actief geweest in de 
damescommissie en Ellen was tot het 
laatste moment aanwezig en meelevend 
met het wel en wee van de dames.

In februari hebben veel dames deelge-
nomen aan de clinic onder de bezielen-
de leiding van pro Meindert Jan Boekel. 
Zeer naar tevredenheid hebben zij hun 
spelpeil kunnen verbeteren. 

Op 13 maart was de laatste dag van de 
winter instuif runnerscore 2011/2012. 
De winnaressen waren: in de bruto-score 
Monique Cupido, in de nettoscore voor 
hcp-categorie 0-23.9 Jos Niemans 
en 24-36 Cocky vd Valk.  

Op 20 maart startte het zomerseizoen 
met een uitgebreid wedstrijdprogram-
ma. Op de laatste dinsdag van de maand 
was de shotgun en de prijsuitreiking met 
aansluitend de lunch. 
De uitslagen van de wedstrijden werden 
via de website en op het mededelingen-
bord in de dameskleedkamer gepubli-

ceerd, zodat een ieder haar resultaten 
kon terugzien. 

Een aantal highlights uit het wedstrijd 
programma:

De damescommissie viel de eer te beurt 
om de Golfdriedaagse te organiseren 
op 22/23/24 mei. Aan de drie wedstrij-
den namen 246 deelnemers deel. De 1e 
prijswinnaars bij de dames waren Maris-
ka van Heel, Ria de Bruin en Ria van Seg-
gelen en bij de heren Jan Paul Bierling, 
Jose Levy en Aad van Dam. De overall-
prijs is gewonnen door Anita Franse.  

De vossenjacht, lepeltjes- en beker-
wedstrijd zijn meerrondenwedstrijden. 
Het totaal aantal gespeelde wedstrij-
den levert in een overall-klassement de 
winnares(sen). 
De bekerwedstrijd werd gewonnen door 
Margreet Warntjes, de lepeltjeswed-
strijd door Ria van Lamoen en de Vos-
senjacht door Ank Vogels en José vd 
Horst. Driemaal is de vossenjacht ge-
speeld. Jos Niemans en Jennifer Leunis-
sen waren voor alle drie de wedstrijden 
de vossen. 

In het zomerseizoen worden de gescoor-
de birdies van de gespeelde wedstrijden 
genoteerd. In totaal scoorden 33 dames 
73 birdies. De meeste birdies vielen in 
de maand juli. Imelda Looman was goed 
voor de titel Birdie Queen met totaal 7 
birdies. 

Op 5 juni was onze jaarlijkse Vriendin-
nendag. 
De opkomst dit jaar viel enigszins tegen. 
Totaal 48 dames namen deel. Omdat de 

RGC haar 25-jarig jubileum vierde werd 
de dresscode blauw/geel; de clubkleu-
ren. Het was weer een vrolijk “gebeu-
ren” in de baan. Ook nu weer verzamel-
den alle dames zich bij hole 14 voor de 
groepsfoto. Na de wedstrijd werd uitge-
breid gepoedeld, geborreld en genoten 
van een heerlijk 3-gangen diner. 

De uitwisseling met Ockenburg was in 
het programma opgenomen. Marianne 
van Os en Liesbeth Hardon waren de 
“regelaars” en gastvrouwen. De thuis-
wedstrijd in juni bij RGC kon helaas 
niet doorgaan. De uitwedstrijd op Oc-
kenburgh in september is wel gespeeld. 
Twintig RGC-dames namen het op tegen 
20 Ockenburgh-dames. De RGC won met 
340 punten tegen 332 voor Ockenburgh. 
De wisseltrofee mocht weer mee naar 
“huis”.

Over het jaar genomen kon het wed-
strijdprogramma conform worden “af-
gespeeld”. Twee wedstrijden konden 
niet doorgaan wegens weersomstan-
digheden. De Regenboogwedstrijd viel 
tweemaal letterlijk en figuurlijk in het 
water. 
Het aantal deelneemsters per wedstrijd 
nam behoorlijk toe. In het wintersei-
zoen waren dat gemiddeld 30 en in het 
zomerseizoen 45 dames.
De financiën zijn gezond, zodat we zo nu 
en dan iets extra’s kunnen regelen voor 
de dames.

De instuif runnerscore 2012/2013 start-
te op 1 november. Iedereen kan zelf 
bepalen hoeveel holes men wil lopen. 
De speelsters, die hun scores invoeren, 
kunnen na iedere wedstrijd hun totaal-
score op internet bekijken en eventueel 
in een volgende ronde verbeteren. 
In de winterperiode zijn geen lunches, 
maar probeert de damescommissie wel 
iets leuks te organiseren, de Sinter-
klaaswedstrijd kon niet doorgaan, maar 
aan de gedichtenochtend werd door 35 
dames deelgenomen. 

Het jaar 2012 is teneinde en we hopen 
dat in 2013 met evenveel of nog meer 
enthousiasme wordt deelgenomen aan 
de wedstrijden of andere activiteiten.

De Damescommissie.
December 2012
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De seniorencommissie bestond in 
2012 uit de volgende leden:

Frits Jaspers (voorzitter), Ria van Lamoen 
(secretaris), Bas Guijt (penningmeester), 
Hetty Krap, Ilonka van Riet en Rob Nout. 
De commissie kwam zeven keer bij elkaar 
om te vergaderen.

Ringerscore
Tijdens de wintermaanden waren de don-
derdagen voornamelijk gewijd aan de rin-
gerscore. Ondanks dat de baan verschil-
lende keren dicht is geweest, is er voor 
de ringerscore toch 12 keer gespeeld. De 
ringerscore wedstrijden werden afgewis-
seld met een superball eind januari en 
de schrikkelwedstrijd, die uiteraard rond 
eind februari plaatsvond. Beide shotgun 
wedstrijden werden afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd.
Het meedoen aan de ringerscore vindt 
altijd veel aftrek. Het is alleen jammer 
dat degenen, die gebruik maken van een 
handicart, in de winter niet zo vaak aan 
bod komen.
Na afloop van de Regenboogwedstrijd, 
die op 22 maart plaatsvond, werden tij-
dens de high tea de overall prijzen van de 
Ringerscore uitgereikt en daarmee werd 
ook het winterseizoen afgesloten.
Aan deze 3 shotgunwedstrijden deden 
gemiddeld rond de 50 deelnemers mee.

Instuifwedstrijden
In april begon het zomerseizoen. De 
baan was in die tijd al qualifying, zodat 
er tijdens (bijna) alle instuifwedstrijden 
de mogelijkheid was om een qualifying 
kaart te lopen.
Aangezien de dames seniorencompetitie 
in april ook op donderdag werd gespeeld, 
werd de maandelijkse shotgunwedstrijd 
verplaatst naar 3 mei.

Vrienden-/Vriendinnendag
Nog net voor de lustrummaand juni kon-
den de senioren op 31 mei een vriend of 
vriendin uitnodigen.
Dit jaar was er een record aantal deel-
nemers, namelijk 86!! waarvan 27 vrien-
den/vriendinnen van buiten de Rijswijkse 
golfclub. 

Lustrumwedstrijd
Naast de instuifwedstrijden in juni keek 
iedereen natuurlijk uit naar de lustrum-
wedstrijd op 14 juni. Elke commissie 
kreeg een dag toegewezen om zijn eigen 

lustrumfeestje te organiseren. De senio-
rencommissie heeft daar haar eigen in-
vulling aan gegeven door in de baan op 
een drietal plaatsen met kraampjes al-
lerlei lekkere hapjes en drankjes uit te 
delen. Bovendien was er nog een prijs-
vraag, waarbij op iedere hole een vraag 
over de geschiedenis van RGC werd ge-
steld en op hole 12 kregen degenen, die 
een birdie of een sandy maakten, een 
medaille omgehangen. Dit gecombineerd 
met de zon, die overvloedig scheen en 
de gezellige sfeer, zorgde ervoor dat de 
dag zeer geslaagd was. Na afloop ontvin-
gen de winnaars bij de prijsuitreiking een 
speciaal lustrum handdoekje in de Rijs-
wijkse blauwe kleur.
Omdat er in de maand juni zoveel rond 
het lustrum te doen was, kwam de dauw-
trapwedstrijd, die altijd rond de langste 
dag wordt gespeeld, helemaal in de ver-
drukking. Wegens te weinig inschrijvin-
gen is deze wedstrijd helaas gecanceld.

Handicart wedstrijd
Op 2 augustus werd de jaarlijkse handi-
cart wedstrijd gehouden. De opbrengst 
van deze wedstrijd EUR 256,- kon worden 
overgemaakt aan de Stichting Handicart. 

Vossenjacht
Iedere commissie kent ook z’n eigen 
vossenjacht. Bij de senioren wordt deze 
jacht op de vossen 3x gespeeld, verdeeld 
over het seizoen. Alleen degenen, die 3x 
met dezelfde partner hebben gespeeld, 
komen in aanmerking voor het overall 
klassement.

Uitwisselingen
Inmiddels zijn er gedurende de jaren 
verschillende uitwisselingen met andere 
verenigingen georganiseerd. Naast de uit-
wisselingen met Duinzicht en Groen Geel 
is er in 2012 nog een uitwisseling bijgeko-
men, namelijk met de Hooge Bergsche. 
Er wordt altijd met veel enthousiasme 
aan deze uitwisselingen deelgenomen.

Cross Country
Naast de speciale cross country voor 
het lustrum, is er 26 juli voor de se-
nioren ook nog een cross country uit-
gezet. Cross country architect Wim 
Prins heeft het parcours eigenlijk voor 
de heren berekend, zodat er in iedere 
seniorenflight zeker één persoon werd 
ingedeeld, die over voldoende lengte 
beschikte. Het is altijd een leuke er-

varing om de baan eens van een hele 
andere kant te zien.

Arendsen de Wolff
Bij deze wedstrijd speel je mee voor 
uitzending naar de landelijke finalewed-
strijd. Dit jaar konden de winnaars door 
omstandigheden helaas niet aan de lan-
delijke finale op de Sallandsche Golfclub 
meedoen.

Sinterklaas
Sinterklaas en zijn twee Zwarte Pie-
ten hebben de Rijswijkse Golfclub ook 
dit jaar met een bezoek vereerd. Zij 
brachten de deelnemers in de buggy een 
glaasje Glühwein en na afloop van de 3 
stokkenwedstrijd hebben Sinterklaas en 
de pieten een aantal mensen naar voren 
geroepen en toegesproken. Iedere deel-
nemer kreeg ook nog een leuk cadeautje 
van de Sint.

Kerstdiner
De wedstrijd voorafgaand aan het kerst-
diner is vanwege het slechte weer niet 
doorgegaan, maar het kerstdiner was een 
groot succes. Er waren 50 senioren, die 
konden genieten van een heerlijk diner.
Tijdens het diner werd er afscheid geno-
men van Frits Jaspers, die het voorzit-
terschap van de seniorencommissie per 
31-12-2012 na 6 jaar lidmaatschap heeft 
beëindigd. Hij werd toegesproken door 
de nieuwe voorzitter Ilonka van Riet, die 
tevens het nieuwe commissielid Peter 
Remmerswaal voorstelde aan de leden.
In maart 2013 wordt er nog een afscheids-
avond georganiseerd, waarbij Frits Jas-
pers door de commissie wordt bedankt 
met een etentje.

2013
In 2012 viel het op, dat het aantal deel-
nemers aan de seniorenochtend is toe-
genomen. De seniorencommissie wil het 
ook in 2013 zoveel mogelijk mensen naar 
de zin maken door gedurende het hele 
jaar allerlei wedstrijden te organiseren. 
In principe wordt op iedere laatste don-
derdag van de maand weer een shotgun-
wedstrijd georganiseerd met na afloop 
een lunch, waarbij we met elkaar van 
gedachten kunnen wisselen over allerlei 
gebeurtenissen.

Namens de seniorencommissie,
Ilonka van Riet
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De Rijswijkse Jeugdgolfers hebben 
in 2012 weer volop kansen en mo-
gelijkheden gekregen om hun golf-
spel te verbeteren. De golflessen 
zijn druk bezocht en de wedstrij-
den en competities hadden veel 
deelnemers. 

Het aantal jeugdleden is tov 2011 iets 
gezakt, maar de huidige jeugdleden zijn 
over het algemeen actief bezig met de 
verbetering van hun techniek en spel. 
En het niveau is daardoor in de breedte 
ook gestegen. 
We zijn heel trots dat we kampioen zijn 
geworden van de mini-regionale. 

Familie golf en paarse en licht-
blauwe tees
Sinds maart 2012 zijn er op hole 1 tm 
9 lichtblauwe en paarse “familie” tees. 
Deze tees zijn voor beginnende gol-
fers, jong en oud. De succesbeleving 
wordt hier door groter en dat motiveert 
enorm. Bovendien gaat het tempo hier-
door omhoog. Jonge kinderen en starters 
kunnen nu de green in regulation halen. 
Bij wedstrijden maakt de jeugd daarom 
veel gebruik van deze tees. 

De familie wedstrijden (ouder-kind of 
familiescramble) zijn zeer populair. 
Niet alleen omdat ook de beginners en 
jongste kinderen kunnen meedoen maar 
ook omdat je dan als gezin met elkaar 
de baan in kunt. Golf is zo de ultieme 
familiesport.
 
Winnaars familiewedstrijden in 
2012:
Unicef Ouder-Kind wedstrijd: 
Floris van Westing 
met zijn vader (netto)
Joep Mokkink 
met zijn moeder (bruto)

Familiescramble Golfweek: 
Olivier en Floris Loeffen 
met hun ouders
Sinterklaaswedstrijd  
Julius en Max Vergouwen 
met hun ouders

Rijswijkse Jeugd Open – 20 mei 
2012
Het jeugd Open was net als in 2011 een 
van de voorrondes van de US Kids Golf 

Tour. De winnaars kregen behalve een 
mooie beker ook een ticket voor de fi-
nale van de US Kids Golf Tour. Het maxi-
male aantal van 99 deelnemers was eind 
maart al bereikt. Helaas konden we niet 
alle inschrijvers laten spelen. 

Het was een gezellige en geslaagde dag 
voor en door alle vrijwilligers van de 
club. Goed voor het clubgevoel en prima 
PR. 

We konden alle deelnemers bij inschrij-
ving een goodiebag meegeven met dank 
aan onze sponsors:
Grant Thornton Accountants, Deerns 
Raadgevende ingenieurs, EBH Elshof ad-
vocaten en JRS catering (horeca RGC). 

Prijswinnende jeugdleden RGC 
tijdens Rijswijkse Jeugd Open:
Bram Mokkink  
Neary tm 12 jaar en 3e prijs categorie 2 
(9 en 10 jaar)

Lisa Stadman  
Longest drive meisjes tm 12 jaar

Joep Mokkink  
2e prijs en finale ticket categorie 3 (11 
en 12 jaar) 

De winnaar van de finale van de US 
Kids Tour 2012 en daarmee Nederlands 
kampioen, Timo Thans, heeft zijn finale 
ticket gewonnen tijdens het Rijswijkse 
Jeugd Open. Hij was bij ons Jeugd Open 
1e in categorie 3 (11 en 12 jaar). 

NGF Jeugdcompetitie
We hebben in 2012 met 3 teams meege-
daan aan de NGF Jeugdcompetitie. 
De deelnemers hebben gespeeld in een 
door Staal Bankiers gesponsorde polo. 
Jeugd 1 speelde matchplay en is 3e ge-
worden in de poule. 
Jeugd 2 en 3 speelden dubbel-9 com-
petitie. Beide teams zijn op de laatste 
plek geëindigd. Maar hebben heel veel 
geleerd en dat is precies waar deze 
competitie voor opgezet is door de NGF. 

Jeugdwedstrijden
Door de gespreide vakantie en compe-
tities hebben we alleen na de zomerva-
kantie 2 individuele wedstrijden kunnen 
spelen. Door gebruik te maken van de 
lichtblauwe en paarse tees en aantal te 
spelen holes aan te passen aan het ni-
veau kan iedereen mee doen die baan-
permissie en hoger heeft. 

Prijswinnaars jeugdwedstrijden:
30 september:  
5 holes Lisa Stadman
9 holes jongens & neary 
Jan Peter van Vonderen 
9 holes meisjes 
Jill van Engelen
18 holes 
Gijs van den Ende 

28 oktober  
1e prijs & neary: Jake van Zijl
   
2e prijs: Roos Dolman
   
3e prijs: Hidde Delissen

De Jeugd clubkampioenschap matchplay 
en strokeplay zijn vanwege te weinig in-
schrijvingen gecancelled. De jeugdleden 
die zich wel hadden ingeschreven heb-
ben daarom meegedaan bij de heren. 
Bij de strokeplay kampioenschappen 
had Joep Mokkink de cut gehaald voor 
de 3e ronde, maar moest afzeggen ivm 
de NGF Jeugdcompetitie. Bij de match-
play kampioenschappen heeft Wouter 
de Graaff het finaleweekend gehaald. 

Regionale touren en competities
Deze touren en competities hebben 
gemeen dat er in teams van 4 in wis-
selende samenstelling wordt gespeeld 
tegen teams van andere clubs. Er wordt 
gespeeld over 9 holes of 18 holes op een 
Par-3 baan. 

A. Wintercompetitie
Van januari tm maart spelen we tegen 
andere clubs in de regio (Voorschoten, 
Zeegersloot, Liemeer, Vijf Margen, 
Kagerzoom). In 2012 zijn 2 van de 6 

Jeugdleden 

2012 Meisje Jongen Totaal Start/BP Hcp EGA Hcp < 10
     37 -54 (GVB) handicap
6 – 9 jaar 4 13 17 10 7  
10 – 13 jaar 11 30 41 5 21 15 
14 – 18 jaar 11 29 40 6 16 16 2
Totaal 26 72 98 21 44 31 2
Lessen 22 50 72    
Competitie 3 15 18   18 1



wedstrijden gecancelled ivm strenge 
vorst en sneeuw. Doelgroep: jeugdleden 
van 8 tm 14 jaar en baanpermissie tm 
handicap 28. 

B. GVB Tour
Toen de NGF deze tour niet rond kreeg 
heeft Capelle in onze regio het initiatief 
genomen en hebben ook Vijf Margen, 
Almkreek, Kleiburg en Rijswijkse in juni 
meegedaan. Doelgroep zijn kinderen tm 
12 jaar met GVB (clubhandicap 37 tm 
54).

C. Mini-regionale
Deze competitie vindt plaats in sep-
tember en oktober tussen Rijswijkse, 
Groendael, Noordwijkse en Haagsche. 
Doelgroep jeugdleden van 10 tm 14 jaar 
en baanpermissie tm handicap 30. 

Het team van de Rijswijkse is dit jaar 
kampioen geworden !!
Het team bestond uit: Anthony Meer-
tins, Jady van Zijl, Victor Hovius, Sten 
Janssen, Floris en Olivier Loeffen, Bram 
Mokkink en Sander Giezeman. 

Jeugd in 2013
• We zijn 2013 begonnen met 71 jeugd-

leden. Belangrijkste redenen om op 
te zeggen: golf niet meer leuk vin-
den, geen tijd meer, kosten plaatje

• Jeugdbeleidsplan vaststellen
• Rode tees zijn nu ook qualifying voor 

heren, dus jongens. Daar gaan we ge-
bruik van maken

• Paarse tees zullen qualifying gaan 
worden voor clubhandicap. Zodra dat 
geregeld is gaat (jongere) jeugd met 
clubhandicap daar van spelen.

• Herstructurering les en trainingspro-
gramma vanaf september

• Meer focus trainen in de baan: onder 
begeleiding van ouders en/of RGC le-
den

• Meer individuele jeugdwedstrijden
• Clubkampioenschappen Jeugd 
• 4 teams in NGF Jeugdcompetitie, 

kampioenschap Jeugd 1 ?
• Uitbreiding jeugdcommissie
• Jeugd Open op zondag 19 mei 
• Verdere spelverbetering Jeugd
• In nauwe samenwerking met Golf 

Performance Center nieuwe jeugdle-
den werven

Namens de jeugdcommissie, 
Hetty Verboom
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Nadat er in 2011 grote verande-
ringen waren in het afnemen van 
de GVB examens, zoals markers 
die opeens een certificaat moes-
ten hebben om examinator te wor-
den, de proeve van bekwaamheid 
die opnieuw ingevoerd werd, con-
troleurs die erop toe moesten zien 
of wij ons aan de regels hielden, 
enz. enz., was dit in 2012 opeens 
helemaal niet meer nodig.

Het negenstappenplan werd ingevoerd 
per 1 juli en eenieder die daarvoor 
nog GVB examen konden doen hoefde 
geen proeve van bekwaamheid meer af 
te leggen en kregen na 4 holes op een 
verkorte baan (3 holes tellen uitgaande 
vanuit HC 54  meteen het GVB kaartje 
met HC 54. 
Controleurs werden ontslagen. Niet 
meer nodig.
Het liep storm. Iedereen wilde nog even 
snel op een wel zeer eenvoudige manier 
hun GVB halen.
 
Per 1 juli ging het negenstappenplan 
in. Wat nu. Pro’s waren niet goed op de 
hoogte. Kandidaten begrepen er al he-
lemaal niets van en onze examinatoren 
zijn overbodig.
 
Wat houdt dat negenstappenplan dan in 
het kort in?
Kandidaat moet baanpermissie hebben 
van Pro. Pro moet kandidaat inschrijven 
bij NGF en de club ontvangt een baan-
permissiekaartje van de NGF. Kandidaat 
moet nu schriftelijk GVB examen afleg-
gen om in de baan te mogen spelen.

Zij krijgen dus GEEN GVB kaartje. De 
kandidaten moeten eerst Q kaarten lo-
pen over 9 holes uitgaande van HC 54. 
Deze moet gelopen worden met een of-
ficiële marker en op de baan waar zij les 
hebben. Pas als zij HC 54 of lager heb-
ben gehaald ontvangen zij van de NGF 
hun GVB kaartje.
Een kandidaat moet zich dus aanmelden 
bij een club die hun HC kan registreren.
Dat kan nu bij de Rijswijkse als D lid. 
 
De GVB commissie hoeft nu alleen nog 
maar theorie examens af te nemen. De 
rest moet de kandidaat zelf doen. Best 
moeilijk, want ze kennen de baan en 

regels niet goed en HC 54 zijn een hele-
boel slagen dus echt snel door de baan 
gaan deze kandidaten niet. Niet echt 
fijn als je daar achteraan zit.
 
Op 12 november jl. hebben wij een pilot 
gehouden met buddy’s.
Het GVB examen was als vanouds op 
maandagmorgen en de kandidaten had-
den de keuze om na het slagen van de 
negen holes met een buddy de baan in 
te gaan en hun eerste Q kaart te lopen.
De buddy’s begeleiden de kandidaten in 
de baan, geven adviezen over tempo, 
etiquette en alle andere zaken die van 
belang zijn. Zij spelen zelf ook mee als 
zij dat willen.
 
Het was een groot succes. De kandida-
ten waren heel tevreden, de buddy’s 
enthousiast.
Ondanks de vele slagen die de kandi-
daten meekregen was het toch voor de 
meesten nog net te weinig om aan HC 
54 te komen. Drie hebben het gehaald, 
zelfs met een nog betere score. Zij krij-
gen dit jaar hun GVB kaartje.
De anderen moeten kaarten blijven lo-
pen totdat zij hun doel hebben bereikt.
 
De GVB commissie wil dit jaar doorgaan 
met theorie examens en aansluitend 
9 holes met een buddy de baan in. Zij 
hoopt dan ook dat zij hiervoor de ruimte 
krijgen om op de GVB maandagmorgen 
de baan tot hun beschikking te krijgen 
voor 9 holes
Hiernaast kan ook gekozen worden om 
alleen het theorie examen af te nemen. 
Dit zal dan in de avonduren gebeuren.
 
De data van de examens zijn nog niet 
bekend omdat de Pro’s nog geen goed 
inzicht hebben wanneer er een groep 
klaar is voor het examen.
 
De GVB commissie heeft er zin in. Vele 
buddy’s hebben zich aangemeld. Een ie-
der die buddy wil worden kan zich aan-
melden bij de GVB commissie.
 
Wij hopen op een succesvol 2013.
 
Marleen van Hogezand
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Het jaar 2012 was voor onze com-
missie het eerste echte hele jaar 
van marshallen. Gedurende het 
jaar zijn wij in staat geweest toch 
wekelijks één of meerdere Marshal 
shifts uit te voeren.
 
Er waren meer dan genoeg plannen, dus 
besloot de commissie de belangrijkste 
ervan ten uitvoer te brengen.

Een van onze eerste acties was het 
plaatsen van borden in de baan en op de 
driving range met onder andere huisre-
gels maar ook doorlooptijden.

In 2012 hebben wij enkele bijeenkom-
sten georganiseerd ten behoeve van de 
Marshals. In het bijzonder noem ik hier 
de Marshal-dag die gehouden is op 11 
juli 2012 en die o.a. in het teken stond 
van een training hoe om te gaan met 
een AED. Tevens hebben wij die dag een 
hospitalitytraining mogen ervaren waar-
in Marshals uitleg gegeven werd hoe 
en op wat voor manier goed gastheer-
schap/gastvrouwschap te ontwikkelen. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij ook 
een AED aangeschaft welke tijdens het 
marshallen permanent aanwezig is in de 
Marshal kar.

20 mei 2012 hebben enkele Marshals hun 
medewerking verleend aan het Rijswijk-
se Jeugd Open hetgeen heeft bijgedra-
gen aan een succesvolle dag.

Daarnaast werd en wordt er nog steeds 
gewerkt aan diverse protocollen waar-
onder die van veiligheid. Te denken 
valt hierbij aan calamiteiten in de baan 
waaronder ongevallen.
Ook aan een algemeen handboek voor 
Marshals wordt nog steeds gewerkt en 
dit zal begin 2013 gereed zijn.

Aan het eind van het seizoen, op 21 no-
vember 2012, heeft de Marshal commis-
sie meegedaan aan een basisworkshop 
Marshal van de NGF.
RGC was die dag gastclub voor vele clubs 
in de regio. De workshop bestond uit di-
verse praktijkgevallen en vaak ontstond 
een levendige discussie die tot het posi-
tieve resultaat van de dag bijdroeg.

De NGF heeft haar visie gegeven en ons 
allemaal gevraagd input te geven hoe 
een vervolg te geven aan het op lan-
delijk niveau coachen van Marshals en 
trachten daar beleid in aan te brengen. 
De workshop was dermate interessant 
dat wij daar wellicht een vervolg aan 
gaan geven de komende jaren.

Ter afsluiting van het seizoen, en om 
ook en vooral alle Marshals te bedanken 
voor hun inzet, heeft de commissie op 
22 oktober 2012 een Marshal wedstrijd 
georganiseerd met aansluitend een aan-
geklede borrel, heuse prijzen en zelfs 
een wisselbeker voor de Super Marshal 
van het jaar.
Het kon niet uitblijven, dat moest Klaas 
Jan Bolt wel worden die zeer trouw elke 
week, het hele jaar door zijn Marshal 
rondes deed op het complex.

Marshalling maakt Golf (nóg) leuker!

Namens de Marshal Commissie
Ronald Holtkamp

Op 1 januari bestond de commis-
sie uit Hanneke Arnoldus, Guusje 
Brouwers-van Waes, Frans Erik 
Terpstra en Dieck Wesselingh-
Schroots. Sinds september 2012 
is ook Johnny Rameswar toegetre-
den tot de Evenementencommissie 
in de functie van Clubfotograaf. 
Frans Erik Terpstra is sinds okto-
ber 2012 toegevoegd lid aan de 
EC, daar hij in 2012 volwaardig 
lid van de Communicatiecommis-
sie is geworden en men volgens het 
Commissiereglement geen lid van 
meerdere commissies mag zijn.

De EC - immers voor alle leden - verzorg-
de ook dit jaar weer wat “extraatjes” 
bij diverse wedstrijden en evenemen-
ten. Aangezien 2012 geheel in het teken 
stond van het 25-jarig bestaan van de 

club heeft de EC zich bij andere eve-
nementen wat bescheidener opgesteld, 
maar voor 2013 hoopt zij weer als van-
ouds uit te kunnen en mogen pakken.
Toch hebben we bij diverse wedstrijden 
nog een kleine bijdrage kunnen leveren 
zoals prijzen voor de leukst aangeklede 
spelers bij de Koninginnedagwedstrijd, 
een sprankelende bijdrage in de vorm 
van Prosecco bij Ajoen-Ajoen, erwten-
soep na afloop van de Sluitingswedstrijd 
en natuurlijk was de EC de grote orga-
nisator van het lustrumfeest op 16 juni, 
waar spijtig genoeg veel leden het lie-
ten afweten vanwege het mindere weer. 
De leden die wel aanwezig waren, heb-
ben genoten van alle lekkere drankjes 
en hapjes onder de swingende klanken 
van Knappe Mannen en Diva’s.
Tot slot vond op 15 december 2012 het 
traditionele Kerstdiner plaats met een 
nog grotere opkomst dit keer dan vorig 
jaar. Het record werd dan ook weer ge-
broken met 88 deelnemers (waaronder 

een aantal nieuwe leden), die feestelijk 
gekleed er een geweldige avond van ge-
maakt hebben. Een uitstekend 5-gangen 
diner neergezet door de horeca en een 
mooi passend wijnarrangement aan-
geboden door de EC mochten aan de 
feestvreugde bijdragen. Ook het Kerst-
presentje in de vorm van een Kerstgolf-
balletje werd door alle deelnemers op 
prijs gesteld. 
De Kerstwedstrijd die middag moest he-
laas vanwege gebrek aan belangstelling 
worden afgelast.
Al met al kan de EC terugblikken op een 
mooi lustrumjaar, waarbij we alle leden 
alvast willen oproepen om zaterdag 14 
december 2013 voor het jaarlijkse Kerst-
diner in de agenda te zetten, opdat we 
wederom het record aantal deelnemers 
kunnen verbeteren!

Een gelukkig, gezond en sportief 2013 
toegewenst!
De Evenementencommissie 
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In 2012 kreeg de regelcommissie 
voor het eerst te maken met de 
aangekondigde wijzigingen van 
het GVB-examen. Dit was te mer-
ken aan de vragen die over het 
praktijkgedeelte werden gesteld, 
maar met name te merken aan het 
teruglopend aantal opgaven voor 
de regelavonden. Uiteindelijk is 
maar één van de geplande reeksen 
regelavonden doorgegaan. Verder 
zijn op individuele verzoek af en 
toe de regels bijgespijkerd.

Ter voorbereiding op de competitie 
hebben ook de competitieteams de 
gelegenheid gehad om hun regelken-
nis up to date te krijgen. De opkomst 
van de damesteams was -als vanouds- 
hoog, die van de heren wat minder. De 
jeugdcompetitieteams hebben ook een 
regelbijeenkomst gehad. Tijdens de 
competitieperiode zijn de leden van de 
regelcommissie “achterwacht” geweest 
voor eventuele regelvragen bij de ont-
vangende teams van RGC. 

Ook dit jaar werden tijdens de kampi-
oensschappen matchplay en strokeplay 
vanuit de commissie de referees weer 
verzorgd. En ook tijdens de Rijswijk 
Jeugd Open was dat het geval.

Naast bovenstaande werkzaamheden 
is de regelcommissie altijd bereikbaar 
voor vragen over de regels, of overleg 
met de baancommissie over (tijdelijke) 
regels bij werkzaamheden of verande-
ringen in de baan. 

De regelcommissie bestond dit jaar uit: 
Evelien van Tilburg, Edwin Varkevisser, 
Renée Visser (nieuw lid), Jos de Bliek en 
Anita Ockhorst. 

Vanaf de installering van de commis-
sie is Evelien van Tilburg de voorzitter 
geweest; met ingang van dit jaar heeft 
Anita Ockhorst het stokje van haar over-
genomen.
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Dit jaar werden wedstrijden voor 
u georganiseerd door Ton Zwager 
(zomeravondcompetitie) Katja 
Wolff, Ad van Dijk (penningmees-
ter), Greta Biersteker, Christine 
Jonkers-Both, Jesper van Dijk en 
Jaap Vermeer (voorzitter).

Ook dit jaar hebben we de wedstrijd-
kalender weer zo goed en gevarieerd 
mogelijk geprobeerd te vullen. Daarbij 
hebben we uiteraard rekening gehouden 
met de individuele voorkeuren en speel-
sterktes van onze deelnemers. Daarbij 
kwamen de volgende wedstrijdseries 
aan bod: Baja Constructies Maandbeker, 
Promo de l’Eau Vossenjacht en de Z-Tiles 
Masters. De doorlopende klassementen 
zorgden voor een extra spanningsele-
ment waarbij er tot de laatste wedstrijd 
van elke serie een heftige strijd heeft 
plaatsgevonden. Dergelijke wedstrijden 
worden natuurlijk niet zonder (financi-
ële) hulp opgezet, daarom een woord 
van dank aan sponsoren Baja Construc-
ties (Jack Baldewsingh), Promo de l’Eau 
(Sander v.d. Water) en Z-Tiles (Maurice 
Korrubel). Maurice Korrubel heeft ook 
voor seizoen 2013 zijn medewerking 
toegezegd, waar wij als commissie na-
tuurlijk ontzettend dankbaar voor zijn.
Daarnaast hebben we natuurlijk gepro-
beerd om de lege ruimtes tussen deze 
wedstrijdseries op te vullen met een 
mooi scala aan individuele en team-
wedstrijden. Ook in het komende sei-
zoen gaan we hier uiteraard mee ver-
der, waarbij we altijd open staan voor 
ideeën voor nieuwe wedstrijden/wed-
strijdvormen. Onze instelling is altijd 
om het complete ledenbestand van de 
Rijswijkse een passende wedstrijd te 
kunnen bieden en daarbij hopen we dus 
ook op uw input en reactie.
De wintercompetitie heeft dit jaar ook 
weer zijn plek gekregen op de wed-
strijdkalender, waarbij deze helaas erg 
geplaagd werd door weersomstandighe-
den. Dat deze omstandigheden nog tot 
diep in het nieuwe seizoen hun invloed 
uitoefenden, betekende flinke vertragin-
gen in het geplande wedstrijdschema. 
Dit mag de pret niet drukken en wan-
neer we voldoende draagvlak voor deze 
wedstrijdserie kunnen creëren, zal ook 
het seizoen 2013 een wintercompetitie 
bevatten.

Één van de pijlers in onze wedstrij-
dagenda zijn natuurlijk de clubkampi-
oenschappen. Voor seizoen 2012 mogen 
de volgende namen op de borden wor-
den bijgeschreven:
Strokeplay: Darius van Driel, Greta Bier-
steker, Imelda Looman en Henk Rames-
war
Matchplay: Darius van Driel, Imelda 
Looman en Johnny Rammeswar
Foursome: Sandra Karagantcheff en In-
eke Vincent, Frans-Erik Terpstra en Arn-
oud van Tilburg, 
Voor het komende seizoen blijven de vol-
gende wedstrijdseries op het program-
ma staan: Harley-Davidson Maandbeker 
(met dank aan Roel Rietveld), Z-Tiles 
Masters (met dank aan Maurice Korru-
bel) en de Vossenjacht. Daarnaast heb-
ben we een wedstrijdserie toegevoegd 
aan de kalender in de vorm van de Mixed 
Series. Deze wedstrijdserie zal bestaan 
uit 4 wedstrijden, waarbij telkens een 
andere team-spelvorm gehanteerd zal 
worden. Op deze manier staan er twee 
individuele wedstrijdseries op het pro-
gramma, naast 2 team-wedstrijdseries 
zodat er voor ieder wat wils is. 
De wedstrijdcommissie komt gemiddeld 
1 keer per maand bijeen om lopende za-
ken, evaluaties van afgelopen wedstrij-
den en planning voor komende wedstrij-
den door te nemen. Daarnaast wordt 
een hands-on aanpak gehanteerd voor 
dringende zaken. Ook buiten vergaderin-
gen om, spreken de leden van de com-
missie elkaar regelmatig. Dit betekent 
dat problemen en/of uitdagingen snel 
aangepakt kunnen worden, wat leidt tot 
spoedige passende oplossing. Één van de 
uitdagingen voor het komende seizoen 
zal bestaan uit het publiceren van een 
compleet wedstrijdreglement. Hieraan 
wordt hard gewerkt om in de komende 
seizoenen te voorzien in dagelijkse uit-
dagingen die voor de voeten van onze 
commissie geworpen worden.
Op dit moment staan we aan het begin 
van het seizoen en ook in 2013 gaan wij 
weer ons best doen om er een ontzet-
tend mooi seizoen van te maken met 
wedstrijden die spannend én gezellig 
blijven tot de laatste hole. 
Een heel mooi en sportief golfseizoen 
toegewenst!

Namens de wedstrijdcommissie en voor-
malig voorzitter Jaap Vermeer,
Jesper van Dijk (huidige voorzitter)



 
 

 Wij zijn... een internationale geneesmiddelen-   

fabrikant, gespecialiseerd op het gebied van longziekten.

 Wij zijn... gedreven door onze ambitie om mensen 

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

leven te verbeteren is onze leidraad.  

 Wij zijn... een research-georiënteerde organisatie.  

In staat om innovatieve farmaceutische oplossingen te        

ontwikkelen én succesvol te vermarkten.  

 Wij zijn... sterk geworden door onze expertise,         

gekoppeld aan onze ondernemingszin. Ons teamwerk 

vindt zijn basis in deskundigheid, ervaring en teamspirit. 

Ons commitment is gestoeld op onze gezamenlijke        

passie  tot innoveren. Dat alles op een integere en sociaal 

en milieuverantwoordelijke wijze. Meer weten over ons?

www.chiesi.nl 

Chiesi geeft lucht aan 
mensen en ideeën


