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Vliet

Rijswijks winterwerk 

Nieuwe holes, 
nieuwe kansen

Golf & Business: 
Z-Tiles Benelux

Golfweek:
Warm en gezellig

Reisverslagen:
Audi Quattro Cup, 
Vietnam en Curaçao



NEDERLAND SPECIAL

Vraag de gratis brochure aan op www.fairwaygolftravel.nl of bel tussen 09.30 en 17.00 uur op 0251 - 67 44 30 (maandag t/m vrijdag). Voor deze en meer scherpe aanbiedingen zie: www.fairwaygolftravel.nl

Van Haerlemlaan 35 - 1901 JM Castricum - tel: 0251 674430 - fax: 0251 674305 - info@fairwaygolftravel.nl

Gelegen op een statig landgoed uit 
1868 in het Friese Beetsterzwaag 
vindt u het Bilderberg Hotel Lauswolt. 
Het rustig gelegen hotel is recent ge-
heel gerenoveerd en beschikt over 65 
ruime en elegante kamers, junior sui-
tes en suites voorzien van o.a. een sa-
telliet-tv, minibar, kluisje en een luxe 
badkamer met bad of douche.
Op het resort vindt u ondermeer een 
Wellness Center “The Art of Beauty 
- La Prairie, een binnen- en buiten-
zwembad, een solarium, Turks bad, 
een sauna en tennisbanen.
Culinair valt er eveneens veel te ge-
nieten in het toprestaurant ‘De Hee-
ren van Harinxma’ en het terras is 
gekozen tot het beste terras van Fries-
land.
Golf & Countyclub Lauswolt is direct 
gelegen naast het hotel. Deze baan 
loopt afwisselend door bos en open 
natuurgebied en wordt gekenmerkt 
door de verschillende waterhinder-
nissen en smalle fairways. 
De uitgestrekte velden en bossen bie-
den mogelijkheden voor wandel- of 
fietstochten. Leuke stadjes en het gro-
te aantal meren geven deze bestem-
ming vele mogelijkheden.

Verscholen in de Twentse bossen ligt 
het onlangs geheel vernieuwde Land-
goed de Wilmersberg. U wordt hier 
gastvrij ontvangen in het statige land-
huis. De huiselijke kamers zijn luxe, 
comfortabel en voorzien van alle ge-
makken. Geniet bij onbestendig weer 
bij het haardvuur in de lounge van een 
heerlijke high tea. Of drink bij mooi 
weer een goed glas wijn op het terras 
en laat het indrukwekkende uitzicht 
van het Twentse coulisselandschap 
op u inwerken. Proef de Twentse keu-
ken in restaurant “’t Farwick”, laat u 
in de watten leggen door één van onze 
schoonheidsspecialistes of ontspan in 
onze Wellness. In de directe nabijheid 
van Landgoed de Wilmersberg liggen 
maar liefst vier mooie 18-holes golfba-
nen. De 27-holesbaan Het Rijk van Sy-
brook ligt op slechts 10 minuten rijden, 
een populaire golfbaan met door oude 
bomen omzoomde fairways en fraai ge-
integreerde waterpartijen. U kunt ook 
kiezen uit drie banen die net over de 
grens zijn gelegen: Euregio Bad Bent-
heim (DU), Emstal Lingen/ Ems (DU), 
Golfsportclub Rheine/ Mesum Rheine 
(DU). Op weekdagen kunt u op de ba-
nen in Duitsland met gvb spelen indien 
1 speler met een handicap meespeelt. 

Hotel de Zon is prachtig gelegen, direct 
aan de Overijsselse Vecht. De omgeving 
wordt gekenmerkt door rust en ruim-
te met vele mogelijkheden om te wan-
delen, fietsen en varen. Heerlijk met 
de sloep een tochtje maken op de rivier 
en het aperitief op het water gebruiken. 
Het hotel beschikt over 35 mooi inge-
richte kamers, een restaurant met een 
uitstekende keuken, een terras aan de 
Vecht, een Finse sauna en een stoom-
bad.
Op zo’n 700 m. van Hotel de Zon ligt 
het zusterhotel Hotel Paping direct aan 
de rand van aan het eeuwenoude Laer-
bos. Dit hotel beschikt over een uitge-
breide Spa met ondermeer sauna en 
binnenzwembad.
Aan de rand van het Ommerbos, op 5 
mintuen rijden, ligt de 18-holes baan 
van Golf & Country Club de Hooge Gra-
ven. Een lange en niet eenvoudige wed-
strijdbaan waar bos, heide en stuifzand 
de natuurlijke entourage vormen. Twee 
waterpartijen en een ruime rough ma-
ken een belangrijk deel uit van het spel. 

Nabij het drielandenpunt, waar de gren-
zen van Nederland, België en Duitsland 
elkaar ontmoeten, ligt in het prachti-
ge Limburgse heuvellandschap het bij-
zonder charmante en gezellige Kasteel 
Vaalsbroek. U verblijft in dit 4-sterren 
hotel, onderdeel van de bekende Bilder-
berg groep, in één van de 130 luxueu-
ze en ruime hotelkamers, junior suites 
en suites.
In het uitstekende à la carte restaurant 
“In de Oude Watermolen” kunt u genie-
ten van de Franse keuken met regionale 
Limburgse invloeden. 
Wij selecteerden in de omgeving zes 
fraaie 18-holes banen gelegen in Neder-
land of net over de grens in België of 
Duitsland. Zo kunt u bijvoorbeeld spe-
len op de prachtig onderhouden baan 
van Hoenshuis of op de nieuwste aan-
winst in de regio - het Rijk van Margra-
ten met een prachtig panoramisch uit-
zicht over Maastricht. Net over de grens 
in België ligt de technische en lasti-
ge baan van Henri Chapelle met sterk 
glooiende fairways, diverse waterha-
zards en vele prachtige vergezichten op 
de omliggende valleien. De Belgische 
baan van Mergelhof is behoorlijk heu-
velachtig en kent veel bunkers en dog-
legs.

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een 2-pk inclusief 

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

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een royale Land-

goedkamer inclusief ontbijt
*  1 x 3-gangen diner
*  2 greenfees met keuze uit 4 banen: Rijk 

van Sybrook / Bad Bentheim (DU) / 
Emstal (DU) / Rheine Mesum (DU)

*   welkomst drankje

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een 2-pk 

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

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een 2-pk inclusief 

ontbijt
*  2 greenfees met keuze uit 6 banen: 

Hoenshuis (NL) / Brunssummerheide 
(NL) / Rijk van Margraten (NL) / Mer-
gelhof (BE) /  Henri Chapelle (BE) / 
Haus Kambach (DU)

Friesland

Twente

Overijssel

Zuid Limburg

Bilderberg Landgoed Lauswolt ****

Landgoed de Wilmersberg ****

Hotel de Zon **** / Hotel Paping ***

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek ****

  e 265,- p.p.

- periode: 20/04 – 31/10/2011
-  geldig bij aankomst op zondag, maandag, dinsdag 

en woensdag
- toeslag bij aankomst op andere dagen: € 115 p.p.

  e 235,- p.p.
-  periode: 20/04 – 31/10/2011
-  geldig bij aankomst op zondag, maandag, en dins-

dag
-  aankomst andere dagen: € 265 p.p.
-  toeslag weekend greenfee: € 13 per greenfee
-  toeslag weekend overnachting (vrijdag en/of zater-

dag):   € 13 p.p.p.n.

Hotel de Zon: e 259,- p.p.

Hotel Paping:  e 229,- p.p.
-  periode: 20/04 – 31/10/2011
-  bij reservering vóór 01/06/2011 gratis 1 x toegang Spa land-

schap  
(gelegen naast Hotel Paping) – normaal € 19 p.p.

e 229,- p.p.

-  periode: 20/04 – 31/10/2011 
-  BIJ AANKOMST OP ZONDAG, MAANDAG OF 

DINSDAG: 3e NACHT GRATIS 
-  prijzen geldig voor maximaal 4 kamers –  

bij meer kamers prijzen op aanvraag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* gratis upgrade kamer indien boeking gemaakt tussen 

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

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

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

• reserveren 60 dagen voor vertrek

• diverse vluchten Malaga/Sevilla/Jerez

  mogelijk vanaf € 150 p.p.

• periode 01/11 – 18/12/2011

• reserveren voor 30/09/2011

• arrangement inclusief inclusief fles wijn +  

 1 x Thermal Spa Circuit

• greenfee Abama inclusief gedeelde buggy 

 + driving range ballen

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

• vluchten Tenerife vanaf  € 325 p.p.

Spanje
 Andalusië

Spanje
 Tenerife

€ 869,- p.p.

€ 999,- p.p.

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

HOTEL 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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GreenVliet verschijnt twee keer per jaar.

Internet www.rijswijksegolf.nl

Communicatiecommissie: Miranda Rietveld (GreenVliet), 
Mariska van Heel, Ineke Vincent (website), Frans Erik Terpstra, 
Paul de Boom.

E-mail communicatie@rijswijksegolf.nl

Redactieadres Delftweg 59, 2289 AL Rijswijk

Ontwerp, opmaak en druk Diseno, Pijnacker

Coördinatie / advertenties: Raymond van Wielink, 06-472 89 854, 
vwielink@caiway.nl

Foto omslag: Arthur Bartels

Inleveren kopij: De volgende GreenVliet verschijnt in het 
voorjaar van 2014.
Heeft u kopij voor dit nummer, neemt u dan contact op met de 
communicatiecommissie: communicatie@rijswijksegolf.nl

Secretariaat RGC
Delftweg 59, 2289 AL Rijswijk
tel: 070-319 24 24, fax: 070-399 50 40

Bestuur RGC
Fred Hoogerbrug, voorzitter 06-54 93 71 71
Ellen Mojet, secretaris 06-477 87 939
Tom Rigters, penningmeester 06-10 61 89 90
Tom Wesselingh, lid 06-16 58 83 88
Arthur Bartels, lid 070-390 55 64
Pieter Timmermans, lid 06-53316593.

Management RGC 070-395 48 64

Caddiemaster 070-395 48 64

Reserveringen
De gehele week met uitzondering van dinsdag en de
bekende bloktijden en wedstrijden. Leden en greenfee spelers 
mogen twee dagen van te voren telefonisch reserveren tussen 
09.00 en 17.00 uur.

De Rijswijkse Golfshop 
070-395 22 69

Horeca 
070-399 24 69

Voorzitters Commissies
Automatiseringscommissie: Ruud Schiffer 070-307 06 44
Baancommissie: Arthur Bartels 070-390 55 64
Businessclub commissie: Han Hofman 06-51 19 33 36
Clubhuiscommissie: Caroline Schiffer-van der Sluys 06-55 82 87 63
Communicatiecommissie: Miranda Rietveld 06-20 17 88 19
Damescommissie: Diana Looms 070-365 09 22
Evenementencommissie: Hanneke Arnoldus 06-53 78 10 57
Handicapcommissie: Jan Paul Bierling, 06-53 69 21 54
Herencommissie: Alex de Vet 015-361 40 46
Jeugdcommissie: Hetty Verboom 070-369 32 59
GVB commissie: Marleen van Hogezand 015-251 01 00
Seniorencommissie: Frits Jaspers 015-310 69 10
Wedstrijdcommissie: Jaap Vermeer 070-399 67 62
Regelcommissie: Anita Ockhorst 070-368 34 73
Handicartconsul: Liesbeth Polman 070-327 38 41
Marshalcommissie: Ronald Holtkamp 070-390 97 82

E-mail adressen
Management: management@rijswijksegolf.nl
Bestuur: bestuur@rijswijksegolf.nl
Secretariaat: secretariaat@rijswijksegolf.nl
Communicatiecommissie: communicatie@rijswijksegolf.nl
Automatiseringscommissie: ac@rijswijksegolf.nl
Businessclub commissie: bc@rijswijksegolf.nl
Wedstrijdcommissie: wedstrijd@rijswijksegolf.nl
Regelcommissie: regels@rijswijksegolf.nl
Marshalcommissie: marshal@rijswijksegolf.nl

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen 
het einde van het jaar, uitsluitend schriftelijk bij de secretaris 
van de vereniging, en met inachtneming van een opzegtermijn 
van ten minste een maand co
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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.

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een 2-pk inclusief 

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

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een royale Land-

goedkamer inclusief ontbijt
*  1 x 3-gangen diner
*  2 greenfees met keuze uit 4 banen: Rijk 

van Sybrook / Bad Bentheim (DU) / 
Emstal (DU) / Rheine Mesum (DU)

*   welkomst drankje

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een 2-pk 

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

Arrangement:
*  2 nachten verblijf in een 2-pk inclusief 

ontbijt
*  2 greenfees met keuze uit 6 banen: 

Hoenshuis (NL) / Brunssummerheide 
(NL) / Rijk van Margraten (NL) / Mer-
gelhof (BE) /  Henri Chapelle (BE) / 
Haus Kambach (DU)

Friesland

Twente

Overijssel

Zuid Limburg

Bilderberg Landgoed Lauswolt ****

Landgoed de Wilmersberg ****

Hotel de Zon **** / Hotel Paping ***

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek ****

  e 265,- p.p.

- periode: 20/04 – 31/10/2011
-  geldig bij aankomst op zondag, maandag, dinsdag 

en woensdag
- toeslag bij aankomst op andere dagen: € 115 p.p.

  e 235,- p.p.
-  periode: 20/04 – 31/10/2011
-  geldig bij aankomst op zondag, maandag, en dins-

dag
-  aankomst andere dagen: € 265 p.p.
-  toeslag weekend greenfee: € 13 per greenfee
-  toeslag weekend overnachting (vrijdag en/of zater-

dag):   € 13 p.p.p.n.

Hotel de Zon: e 259,- p.p.

Hotel Paping:  e 229,- p.p.
-  periode: 20/04 – 31/10/2011
-  bij reservering vóór 01/06/2011 gratis 1 x toegang Spa land-

schap  
(gelegen naast Hotel Paping) – normaal € 19 p.p.

e 229,- p.p.

-  periode: 20/04 – 31/10/2011 
-  BIJ AANKOMST OP ZONDAG, MAANDAG OF 

DINSDAG: 3e NACHT GRATIS 
-  prijzen geldig voor maximaal 4 kamers –  

bij meer kamers prijzen op aanvraag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* gratis upgrade kamer indien boeking gemaakt tussen 

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

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

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

• reserveren 60 dagen voor vertrek

• diverse vluchten Malaga/Sevilla/Jerez

  mogelijk vanaf € 150 p.p.

• periode 01/11 – 18/12/2011

• reserveren voor 30/09/2011

• arrangement inclusief inclusief fles wijn +  

 1 x Thermal Spa Circuit

• greenfee Abama inclusief gedeelde buggy 

 + driving range ballen

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

• vluchten Tenerife vanaf  € 325 p.p.

Spanje
 Andalusië

Spanje
 Tenerife

€ 869,- p.p.

€ 999,- p.p.

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

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

Op het moment van schrijven stormt het buiten. Onze baan is dicht, 
net als driving range en chipping green, en de lessen gaan niet door. 
Voor de vele golfverslaafden die onze Rijswijkse telt, reden om volle-
dig in de vlekken te schieten en paniekerig op internet te kijken of er 
elders wel mag worden gespeeld. 

Als u dit leest, zo eind november, is het weatherwise waarschijnlijk 
niet veel beter. Misschien kijkt u mistroostig naar buiten, verlangend 
naar glooiende zomergreens en zonovergoten 19e holes. Misschien 
heeft u behoefte aan inspiratie om, ook al is het maar voor even, de 
komende winter te ontvluchten en in zomerse temperaturen op bui-
tenlandse banen te spelen. Hoe fijn is het dan dat u deze GreenVliet in 
handen heeft! Maar liefst drie reisverslagen telt deze editie, allemaal 
even inspirerend en gelardeerd met foto’s. 

Natuurlijk is er meer te lezen in deze GreenVliet. Een uitgebreid ver-
slag van de Golfweek, een stuk over de Zomeravondcompetitie en een 
Golf & Business waarvan je bijna zin krijgt om de vloeren in je huis 
eens grondig te vernieuwen. Ook de Dames-, Senioren- en Evenemen-
tencommissie laten van zich horen, de laatste o.a. met een feestelijke 
uitnodiging voor het RGC Kerstdiner op 14 december as. Sfeervol, ge-
zellig en ontspannen: reserveer dus vooral een plekje, als u dat nog 
niet heeft gedaan! 

Verder wordt er hard gewerkt aan de baan. Inmiddels is iedereen wel 
een beetje gewend aan de nieuwe routing en vanaf hole 12 heb je een 
mooi uitzicht op de werkzaamheden op hole 7 en 11. Straks in het voor-
jaar kunnen we er weer 18 holes lang in volle glorie van genieten.
Rest mij nog u veel plezier te wensen bij het lezen van deze tweede en 
laatste GreenVliet van 2013. Blijf vooral ook de site in de gaten hou-
den voor het laatste nieuws. Degenen die de hele winter door blijven 
spelen (wintercompetitiespelers, competitietrainingvolgers of andere 
golfverslaafden uit de eerste alinea): veel succes en plezier; we zien 
elkaar binnenkort op de baan. Anderen die inderdaad op weg gaan 
naar zonnigere oorden deze winter: ook veel plezier en tot volgend 
jaar. En iedereen alvast hele fijne feestdagen gewenst! 

Miranda Rietveld



Het Bestuur
Doordat de Greenvliet tegenwoordig slechts twee keer jaar uit 
komt is het best lastig om een keuze uit de vele dingen die zich 
afspelen binnen vereniging en bestuur te maken om uw gewaar-
deerde aandacht op te vestigen. Schreef ik de vorige rubriek nog 
in het voorjaar en was alles groen om ons heen, nu zien we al 
weer dat bomen herfsttinten aannemen of zelfs al kaal zijn.

Was de start van het seizoen niet zo geweldig, de 
weergoden hebben zich in de zomer van hun beste 
kant laten zien en wij hebben kunnen genieten van 
een lange periode van aangenaam zomers golfweer. 
De clubkampioenschappen zijn achter de rug. Alle 
winnaars, maar eigenlijk alle deelnemers: gefelici-
teerd. De winnaars zullen hun naam terug zien op de 
kampioensborden in het clubhuis en kunnen volgend 
jaar hun titel verdedigen. Voor het komende jaar 
zijn de competitieteams samengesteld volgens het 
nieuwe competitiereglement. Nu alvast wensen wij 
alle deelnemers succes met de voorbereiding en in 
de competitie. Ook wordt ten tijde van dit schrijven 
door de Wedstrijdcommissie druk gewerkt aan het 
wedstrijdprogramma voor het volgende seizoen. Er 
wordt gestreefd naar wederom een gevarieerd pro-
gramma van fun en qualifying wedstrijden, maar ook 
om voldoende speeltijd te hebben voor degenen die 
liever niet aan wedstrijden deelnemen.
In de baan wordt gewerkt aan het herstel van de ver-
zakking, de gelden van de verzekeraar zijn binnen, 
dus niets, behoudens een goed plan van aanpak, 
stond ons meer in de weg. We hebben enige tijd met 
een andere routing te maken en hopen rond de com-
petitie weer qualifying te zijn. Met de NGF is een en 
ander goed afgestemd. Vorige keer schreef ik u dat 
het bruggetje tussen hole 4 en 15 voor een vrienden-
prijs door Jack Baldewsingh is gemaakt. Ik moet dat 
herstellen; hij heeft het bruggetje geheel om niet 
voor ons aangelegd. Nogmaals hartelijk dank.
Het blanke hout van het clubhuis is aan de buitenkant 
bijgeschilderd. Het ziet er allemaal weer keurig uit. 
Als u dit blad leest is waarschijnlijk ook de overkap-
ping van de veiliger gemaakte driving range gereed, 
waardoor er weer droog kan worden geoefend. Mede 
gezien de uitslag van de tweede enquête over de 
horeca, waaruit een significante verbetering bleek 
te zijn gerealiseerd ten opzichte van de enquête aan 
het begin van het seizoen heeft het bestuur het con-
tract met de huidige uitbater verlengd. Wij rekenen 
op een prettige en smakelijke voortzetting van de 
relatie.
Als wij met andere golfverenigingen in ons land spre-
ken dan zien wij dat vrijwel alle clubs problemen 
hebben met het aantrekken van nieuwe leden. Ook 
bij ons komt het niet aanwaaien en daarom probe-
ren wij op allerlei manieren golfers voor onze baan 
te interesseren. Een voorbeeld hiervan is het win-

terarrangement waarmee wij golfers de kans geven 
gedurende de wintermaanden van onze prachtige 
baan gebruik te maken. Ook wordt een proefar-
rangement geïntroduceerd, waarbij gedurende een 
aantal maanden bij ons als proef gespeeld kan wor-
den. Daar is ook voor u een schone taak weggelegd. 
Behandel deze golfers en andere gasten vriendelijk 
en voorkomend, zoals u ook gewend bent met uw 
clubgenoten om te gaan. Want uiteindelijk doel, ook 
van deze arrangementen, is dat de gebruiker besluit 
een lidmaatschap met onze club aan te gaan. De 
ontwikkelingen in golfland op de voet volgend zullen 
wij er ook niet aan ontkomen een diversiteit aan lid-
maatschappen aan te bieden om zodoende met ge-
standaardiseerd maatwerk de continuïteit van onze 
vereniging en ons aller golfplezier te waarborgen. En 
dat willen we toch allemaal.
Een beetje afhankelijk van de exacte verschijnings-
datum van deze Greenvliet ligt de Algemene Leden-
vergadering achter ons. Een Ledenvergadering is erg 
belangrijk. Het is het hoogste orgaan in onze vereni-
ging en de besluiten die daar worden genomen heb-
ben betrekking op ons allemaal. Dus niet verschij-
nen en naderhand zeggen dat je het ergens niet mee 
eens bent kan niet.
In het begin schreef ik al dat de Greenvliet twee 
keer per jaar verschijnt, maar dat houdt niet in dat 
u verstoken blijft van nieuws over het wel en wee 
van RGC. Ik kan u echt aanraden dagelijks een kijkje 
te nemen op de website. U vindt daar altijd wel weer 
een wetenswaardigheid, zij het een uitslag van een 
van de vele wedstrijden, een verslag van een evene-
ment, een mededeling van het bestuur of één van de 
talrijke commissies die met elkaar zorgen dat alles 
naar behoren reilt en zeilt in onze club. Hulde! 
Wij realiseren ons dat wij niet buiten een modernere 
website kunnen, waarop leden en gasten zich wel-
kom voelen. Een klein groepje is doende samen met 
Two Pine, onze buren van de boerderij voor, zo’n 
modernere website te ontwerpen.
Als laatste wil ik u herinneren aan ons Kerstdiner op 
14 december, dat steeds meer de allure van weleer 
krijgt met de uitstraling van vandaag.
Het bestuur wenst u een prettig en aangenaam win-
terseizoen toe. 
 
Fred Hoogerbrug
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bestuur
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Dames
commissie

Een nat voorjaar, maar daarna: prachtig weer. Het juiste weer 
om heerlijk te golfen. Voor de één golfen met als doel ‘gewoon’ 
een rondje lopen, voor de ander om het spel te spelen. 

Voor de Damesdag deelneemsters is het een sei-
zoen geweest met Qualifying en Fun wedstrijden, 
waarbij het aantal Fun wedstrijden de Qualifying 
wedstrijden duidelijk overtreft. Vergeet niet, Fun 
wedstrijden zijn natuurlijk ook wedstrijden!
Daarnaast hebben veel dames en senior dames 

meegedaan in de NGF Competitie. Maar bij de 
Clubkampioenschappen van 2013, waar natuur-
lijk ook het spel, zonder handicapverrekening, 
gespeeld wordt, was de deelname van dames ei-
genlijk klein te noemen.  

Golfspelen in balans

>

Stroke play Dames   15 pers.
 Dames senioren 16 pers.
 Dames Veteranen 6 aanmeldingen (afgelast)
Matchplay Dames   18 pers.
 Dames senioren 8 pers.
 Dames veteranen 2 aanmeldingen (afgelast)
Foursome  Dames   22 pers.
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Dames
commissie

De Strokeplay wedstrijd trok meer 
deelneemsters dan de Matchplay en de 
Foursome wedstrijd. Het ene spel ligt je 
meer dan het andere, dat is waar.

Als meer dames zouden meedoen met 
deze Clubwedstrijden, wat zou dat 
leuk zijn! 
Golf is een (wedstrijd) sport. Je één 
keer per jaar te meten met de andere 
dames van de club is toch leuk! En het 
volgende jaar weer meedoen om te zien 
of je dichter bij de top gekomen bent. 
Je kunt er dus je ‘eigen wedstrijd’ van 
maken. 

Wat te doen om lekker te spelen om 
goed te spelen, je handicap te verla-
gen? 
Daarvoor zijn er nu, meer dan vroeger, 
goede handvatten in het 9 Stappen Plan 
van de NGF. Stap 4, ‘op naar hcp. 28’, 
stap 5 ‘op naar hpc. 20’, stap 6 ‘op naar 
hcp. 15’. Dit zijn stappen uit het plan 
die de meeste golfers kunnen gebruiken. 
De strekking van deze stappen is mijns 
inziens verdieping van dát wat je in stap 

Lepeltjes wedstrijd Q
Barbara Muntenaar :  31 punten uit 4 wedstrijden

Beker wedstrijd Q
Ria Vriessen  : 138 punten uit 4 wedstrijden

Vossejacht: 
Koppel 3x gespeeld : Jennifer Leunissen & Jos Niemans: 21 punten
Individueel 3x gespeeld :  Rosa Mollet: 16,5 punten. 
(Rosa speelde 2x met de zelfde koppelgenoot en 1x met een ander)

Birdy Queen
Imelda Looman: 7 birdies

2 en 3 leerde. De tijd vrij maken om te 
oefenen; zo nu en dan een les. En ac-
cepteren dat verbeteren van je golfslag 
etc. langzaam gaat. 

Welke uitdaging hebben we nodig om 
al dan niet te oefenen en te trainen ? 
De Clubkampioenschapborden in de gang 
zijn voor ondergetekende zeker een uit-
daging. Als we jaarlijks de uitslagen van 
de Clubkampioenschappen in de dames-
kleedkamer ophangen, zou dat een uit-
daging zijn? We zouden als Damescom-
missie eens een visje kunnen uitgooien. 
Een beetje strijd wordt meestal wel als 

positief ervaren.
Maar een ding is en blijft zeker belang-
rijk: de Fun wedstrijd en het spel spe-
len, dat moet in balans zijn. En vooral, 
een ieder kiest wat bij haar past!

Tot slot: de overall uitslagen van het zo-
merseizoen.
Drie wedstrijden zijn in meer ronden ge-
speeld.
Het zijn 2 Qualifing wedstrijden en 1 Fun 
wedstrijd.

Namens de Damescommissie, 
Jos Niemans

Trofeeën van “Fun” wedstrijden en “Q” wedstrijden van de Damesdag
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Op de website van RGC zijn gedurende het seizoen regelmatig verslagen 
en foto’s gepubliceerd. 
Als naslagwerk volgen hieronder uitslagen van de gespeelde wedstrijden, 
zodat u dat op uw gemak nog eens na kunt lezen.

Er zijn 3 series van 5 Q wedstrijden gespeeld met na iedere serie een 
overall klassement. De prijswinnaars kregen horecabonnen en bonnen 
voor de golfshop.

Serie 1 van 4 april t/m 16 mei:

4 april:                                                    stableford
18 holes: 1 Chris van der Lans(lans 7) 40 
 2 Ria de Bruin 37
9 holes: 1 Martin van Domburg 35
 2 Miep van Domburg 35

11april:
18 holes: 1 Juud Holla 34
 2 Bart van Wulfften Palthe 32
9 holes: 1 Daan Iverus 31

25 april:
18 holes: 1 Otto van Beek 37
 2 Rob Klomp 36
9 holes: 1 Annelies van der Hee 41
 2 Daan Iverus 37
2 mei:
18 holes: 1 Marja van Ede 40
 2 Ed Tumbuan 37
9 holes: 1 Helma Baars 36
 2 Frans Franse 36
 
16 mei:
18 holes: 1 Ron Raimond 34
 2 Hennie Boerman 34
9 holes: 1 Helma Baars 37
 2 Rob Klomp 36

Overall uitslag van de beste 3 resp.2 wedstrijden:

18 holes: 1 Frits Jaspers 104
 2 Marja van Ede 102
 3 Chris van der Lans (lans 7) 101
 4 Rob Nout 100
 5 Chris van der Lans (lans6)  99
9 holes: 1 Annelies van der Hee  75
 2 Helma Baars  73

Het Senioren zomerseizoen loopt van 4 april t/m 31 oktober. 
Bij het uitkomen van deze Greenvliet is het seizoen reeds 
afgesloten.

Senioren Wedstrijden Zomerseizoen 2013

Senioren
commissie



GreenVliet - 9

Serie 2 van 4 juli t/m 8 augustus:
4 juli:                                                    stableford
18 holes: 1 Chris van der Lans (lans6) 36
 2 André Niemans  35
9 holes: 1 Loek Eekhout  38
 2 Helma Baars 33

11 juli:
18 holes: 1 André Niemans  39
 2 Chris van der Lans (lans6)  39
9 holes: 1 Charles Ligtvoet  30

18 juli:
18 holes: 1 Frits van Duijn  43
 2 Joke Meewisse  43
9 holes: 1 Lenie van ‘t Hof  37
 2 Lenie de Jonge  32

1 augustus:
18 holes: 1 Hennie Boerman  38
 2 Nellie Broekman  37
9 holes: 1 Jan Eekhout  38
 2 Annelies van der Hee  36

8 augustus:
18 holes: 1 Alex de Vet  41
 2 André Niemans  40
9 holes: 1 Daan Iverus  31

Overall uitslag van de beste 3 wedstrijden:
18 holes: 1 André Niemans  114
 2 Frits van Duijn  113
 3 Bep van Essen  109
 4 Joke Meewisse  109
 5 Chris van der Lans(lans6)  108
9 holes: 1 Charles Ligtvoet  95
 2 Henk Krevel  90

De laatste serie van 5 is tijdens dit schrijven nog volop 
bezig!!
Er zijn naast Q-wedstrijden ook een aantal andere wedstrij-
den gespeeld. Hieronder volgen de uitslagen.
Op 15 augustus is er voor de Stichting Handicart een mooi be-
drag bij elkaar gespeeld en overhandigd aan de consul van de 
Stichting Handicart: Liesbeth Polman.

Uitslag:                                                  stableford 
18 holes: 1 Marleen van Hogezand  44
 2 Juud Holla  43
   3 Ria Vriesen  41 
9 holes: 1 Henk van der Hee  19 >
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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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Senioren
commissie

 
22 augustus waren er bij de Arendsen de Wolff wedstrijd een 
aantal prijswinnaars, die in aanmerking kwamen om de lan-
delijke finale te spelen op de Burggolfbaan in St. Nicolaasga 
in Friesland.
Dit waren de koppels: Dick Spaargaren met Loes van Doorn, 
Frans van Eek met Sandra Karagantcheff en Ed Tumbuan met 
Anneke van Besouw.
Frans van Eek en Sandra Karagantcheff hebben RGC op zater-
dag 12 oktober met verve vertegenwoordigd in het hoge Noor-
den. Zij hebben 35 andere koppels verslagen en zijn kampioen 
van Nederland.
Sandra en Frans: Van harte gefeliciteerd met deze overwin-
ning!! Bravo.

De senioren editie van de Vossenjacht heeft verdeeld over 
het seizoen, 3x plaatsgevonden.
Er kon ingeschreven worden met of zonder partner, maar je 
hoefde niet persé alle drie de keren met dezelfde partner 
te spelen om voor het overall klassement in aanmerking te 
komen.
Nieuw dit jaar is, dat dit overall klassement een individueel 
klassement is.

Hieronder volgen de uitslagen:
Vossenjacht 1: 23 mei, vossen: Els Harings en Jos Niemans.
1 Frits Jaspers en Ron Raimond +4
1 Barbara Muntenaar en Marianne Nieuwland +4
1 Chris en Chris van der Lans +4

Vossenjacht 2: 12 september, vossen: Frits Jaspers en Ron 
Raimond.
1 Juud Holla en Bep van Essen +4
2 Dick Spaargaren en Ilonka van Riet +3
3 Chris en Chris van der Lans +2
3 Cees en Joke Meewisse +2

Vossenjacht 3: 10 oktober, vossen: Bep van Essen en Juud 
Holla.
1 Juud Holla en Bep van Essen 0
2 Dick Spaargaren en Gerrit Bros -1
3 Peter Remmerswaal en Ria van Lamoen -4
3 Hetty Krap en Hennie Boerman -4

Omdat de vossen van 10 oktober niet zijn verslagen en eerder 
al de 2e vossenjacht hadden gewonnen, hebben zij beiden de 
hoogste score van het individuele klassement en zijn Bep van 
Essen en Juud Holla allebei als eerste geëindigd!!
Van harte gefeliciteerd en als beloning mogen jullie in 2014 
het vossenjachtseizoen openen!

Uitwisseling met Duinzicht:
Deze uitwisseling kent inmiddels al zijn 9e editie! 
Dit jaar speelden 36 senioren in een mixed fbbb eerst in juli 
thuis op Rijswijk. Dat is natuurlijk altijd een voordeel voor de 
thuisclub. Na een hele spannende dag kwamen de Rijswijkse 
senioren op een kleine voorsprong uit de strijd.

Duinzicht liet zich niet kennen en nam thuis revanche en wist 
na 4 jaar de wisseltrofee weer in eigen huis terug te halen. 
Beide speeldagen werden gekenmerkt door een zeer ontspan-
nen sfeer en grote sportiviteit.
Bij Duinzicht werden alle deelnemers zoals ieder jaar weer 
getrakteerd op een heerlijke lunch, die met liefde klaarge-
maakt werd door een aantal dames van Duinzicht.
Wij kijken nu al weer uit naar volgend jaar, wanneer we het 
2e lustrum gaan vieren.
Daar gaan we een extra feestelijk tintje aan geven…

In november start de Ringerscore, die het hele winterseizoen 
in beslag zal nemen. 
Gedurende de periode van november t/m maart kunt u uw 
score verbeteren.
Wij wensen iedereen een goed winterseizoen!

Namens de Seniorencommissie,
Ilonka van Riet 
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Audi Quattro Golf Cup 2013: 
Een meer dan geweldige ervaring

Een telefoontje van Remco. Of ik met hem mee wilde doen met een Audi wedstrijd. Natuur-
lijk! Leuk om met hem te spelen (al jarenlang vrienden) en ook nog eens, vanuit Audi Wit-
tebrug, op Rijswijk. “Oh ja, als we ons plaatsen voor de landelijke finale gaan we naar de 
Lage Vuursche”. Een mooi doel, maar eerst ons richten op de voorronde. 

Een greensome met een gewogen handicap ver-
rekening. We speelden goed en ondanks wat putts 
van korte afstand die ik vakkundig langs de hole 
stuurde werden we zelfs eerste. Remco had ook 

nog eens de neary en sloeg op hole 10 op de green! 
Een gezellige en leuke dag, die nu nog een vervolg 
ging krijgen. Onder de geplaatsten waren ook Roel 
en Miranda Rietveld. Miranda had de longest drive 
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op Rijswijk, dus hadden we als RGC-ers de prijzen goed te pak-
ken. 
De landelijke finale op de Lage Vuursche was een paar dagen 
nadat Remco voor het eerst vader was geworden (van een 
schitterende dochter) en dus weinig slaap had genoten. Hij 
vertelde me dat de winnaars van die dag (één koppel) afge-
vaardigd werden naar de internationale finale. Oh! Dat klonk 
aantrekkelijk, maar wat is de kans dat dat gebeurt… We wa-
ren al lang blij dat we op de Lage Vuursche mochten spelen. 
Wat een baan. Een dag met veel wind wat de al moeilijke 
baan alleen nog maar moeilijker maakte. We waren erg aan 
het lachen met onze medespelers en na een hole of 14 kre-
gen we door dat we wellicht toch een kans zouden hebben 
als we de laatste holes goed zouden afsluiten. Eenmaal bin-
nen hoorden we geen hogere scores, dus de spanning steeg 
toen de prijzen uitgedeeld werden. Miranda kon natuurlijk 

niet zonder prijs vertrekken dus zij 
had besloten om de neary te 

winnen. Door met die prij-
zen, want de spanning nam >

toe. En ja, we waren echt eerste. “We gaan 
gewoon als enige Nederlandse koppel naar de 
internationale finale!” Wat een droom.
De internationale finale is een vijf daags eve-
nement dat elk jaar in een ander land op een 
top baan wordt gehouden. Dit jaar op de Trump 
National Golf Course in Los Angeles. Toen ik op 
de site keek viel echt mijn mond open. Dit kon 
niet waar zijn. Op naar LA!

Dag 1. Na ruim 11 uur in een vliegtuig kwamen 
we aan op LAX. Op dat vliegveld werden we op-
gepikt door de shuttle service van Audi, een le-
ger van de meest luxe Audi’s die je je voor kunt 
stellen. Nogal een verbetering ten opzichte van 
het “klem” zitten in een vliegtuig. Een A7 bracht 
ons naar Terranea resort, ons erg luxe hotel voor 
de vijf dagen. Na aanmelden, wat rondkijken en 
een welkome douche maakten we ons op voor het 
welkomstdiner op het resort. 52 landen passeer-
den de revue alsmede een paar leuke anekdotes 



van niemand minder dan Fred Funk. Wij 
maakten kennis met onze tafelgenoten 
Zuid-Korea en Koeweit. Later zou blij-
ken dat het leren kennen van allemaal 
verschillende nationaliteiten voor ons 
een belangrijk onderdeel uitmaakte van 
de gehele beleving.

Dag 2, de oefenronde. Met een flinke 
jetlag en een prima ontbijt werden we, 
deze keer in een A8, naar de baan ge-
bracht. Nadat groep B om 08h00 was ge-
start gingen we om 13h00, middels een 
shotgun start, van start in groep A (de 
lagere handicaps). Een gepersonaliseer-
de buggy met GPS was een bijzondere 
ervaring en een welkome versterking, 
daar de jetlag onze rekenvaardigheden 
(yards naar meters en zo) toch wel wat 
beïnvloedde. De plaatjes van de baan: 
daar zijn geen superlatieven genoeg 
voor. Ruwe natuur, blik op de Pacific 
vanaf elke hole, snelle greens, diepe 
bunkers en ja, watervallen…..die “uit” 
gezet werden nadat iedereen klaar was. 
Het is tenslotte crisis…. Een gezellig 

rondje met onze nieuwe vrienden, de 
Belgen, waarbij we even op ons plaats 
gezet werden door deze indrukwek-
kende baan. Met de “shuttles” op weg 
naar eetgelegenheid “the Strandhouse” 
aan Manhattan beach. De locals waren 
trouwens erg blij met de uitleg waar 
“Strand” vandaan komt. 

Dag 3, wedstrijddag 1. Een vroeg ontbijt 
daar we om 08h00 moesten starten. Een 
ingenieuze handicap nivellering zorgde 
ervoor dat we minder slagen kregen. Nu 
werd het serieus. Geen tijd meer voor 
spelletjes, dus Game Face. Ja, makke-
lijker gezegd dan gedaan, bleek. De jet-
lag maakte het toch moeilijk om goed 
te concentreren en daardoor speelden 
we beiden slecht. Misschien doe ik ons 
daar iets mee te kort, maar matig wordt 
op deze baan een gewoonweg slechte 
score. Andrew en Duane, de gezellige 
Zuid-Afrikanen waar we mee speelden, 
zetten wel een mooie score neer. Ster-
ker nog, zij stonden eerste na dag 1. Wij 
stonden 10 slagen achter ze en dachten 

daarmee ergens achterin de midden-
moot terecht te zijn gekomen. Een ge-
deelde achtste plaats viel ons erg mee. 
Anderen hadden de baan ook blijkbaar 
moeilijk gevonden. ’s Avonds zijn we bo-
venin het AT&T gebouw voor het diner 
geweest. Dit pand staat in downtown 
LA en het uitzicht was adembenemend. 
Al verhalen uitwisselend en onder het 
genot van het lekkere eten leerden we 
de Australiërs en hun vrouwen kennen. 
Eén van deze vrouwen ontdekte een 
dessert, dragons breath, een meringue 
gedompeld in vloeibare stikstof. Als je 
dat kauwt en dan door je neus uitademt 
ontstaat een grappig gezicht. Dat moest 
natuurlijk meerdere keren herhaald 
worden… Maar goed, ik dwaal af. 

Dag 4, wedstrijddag 2. Een shotgun om 
13h00 vandaag. Genoeg tijd om even 
op te warmen. Daarnaast had Audi nog 
een paar geweldige dingen voor ons in 
petto. We hebben een clinic gekregen 
van niemand minder dan Justin Rose, 3e 
op de wereldranglijst. Hij nam ons mee 
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door zijn routines en uiteraard het ver-
haal van het winnen van de US Open. 
Natuurlijk ook ballen slaan. Het geluid 
dat ontstaat als hij een bal raakt is, laat 
ik zeggen, “anders”. Indrukwekkend is 
misschien een beter woord. 

Hij staat blijkbaar bekend om het feit 
dat hij de energie en snelheid die hij 
creëert, het beste over kan brengen op 
de bal. Dat hoor je! Gedurende de clinic 
liet ook trickshot wereldkampioen Geoff 
Swain zien wat hij in huis heeft. Wat een 
show en showmaker. Natuurlijk liet hij 
met Justin ook nog samen wat trickshots 
zien. Leuk om te zien dat iemand als 
Rose ook echt onder de indruk is van wat 
Geoff liet zien. Al met al een goede in-
spiratie voor onze wedstrijdronde. Maar 
voordat we daar aan begonnen nog even 
op de foto met Geoff en Justin. Taylor-
made was aanwezig om je te laten ken-
nismaken met de laatste clubs van hun 
hand. Daar het museum al meerdere ma-
len gebeld had dat ze mijn driver graag 
weer in de antiek sectie wilde zetten, 

was dat ook gelijk een mooi moment om 
te kijken hoe de nieuwe SLDR beviel en 
“gefit” kon worden. Lang verhaal kort, 
dit wapen (de TP versie) vergezelde 
mij voor de tweede ronde. Na een paar 
holes voelden we dat we, ondanks wat 
kleine slordigheden, een stuk beter 
speelden en scoorden dan gisteren. Dat 
gevoel werd bevestigd door de Live sco-
ring van VPAR. We zagen ons klimmen op 
het leaderbord. Dat deed wel wat met 
ons. De spanning werd voelbaar. Uitein-
delijk hebben we de beste score van die 
dag neergezet en dat zorgde voor een 
sprong naar de derde plaats. Nog een 
prijs ook. Andrew en Duane bleven knap 
eerste, maar zij kwamen helemaal uit-
gelaten ons feliciteren met onze ronde. 
Ze hadden op VPAR gezien dat we steeds 
hoger kwamen. Een mooi voorbeeld van 
hoe goed de sfeer was. Tijdens het gala 
diner (met aan tafel Japan, Luxemburg 
en Oostenrijk) mochten we onze prijs in 
ontvangst nemen, een set ijzers en een 
draagtas van Taylormade. Laat je even 
“fitten” en laat dan even weten welke 

ijzers je wilt, zei de vertegenwoordiger 
van Taylormade. Na een babbeltje met 
deze Nederlander zei hij, waarom kom 
je niet naar Nürnberg, daar hebben we 
een state-of-the-art fitting center. Ook 
dat nog, het kan niet op. Dat gaan we 
dus nog doen.

Dag 5 was gepland als afscheid en weer 
terug naar huis, maar Remco en ik heb-
ben nog 2 dagen de toerist uitgehangen 
in LA. Ook erg leuk en een stad waar ik 
nog naar terug ga. 
Eenmaal thuis kwam nog sterker het be-
sef wat we hebben meegemaakt. Wat 
een belevenis. Een droom die werkelijk-
heid werd….  
Rest mij nog om Audi en Taylormade te 
bedanken voor deze ervaring. Een ge-
weldige en kwalitatief hoogwaardige 
organisatie van een toernooi waar alles 
in zit.

Ook namens Remco Smith,
Sander Verhoeckx 



Matchplay Clubkampioenschappen
Op zaterdag teisterden de weergoden de spelers en speelsters met een mee-
dogenloze en schier onophoudelijke regenbui. Op deze dag werden de achtste 
finales (heren) en de kwartfinales (voor alle categorieën) gespeeld.

Degenen die onder deze omstandighe-
den als sterksten uit de bus kwamen, 
werden op zondagmorgen voor hun 
moed beloond met een heerlijk najaars-
zonnetje.
In de verschillende categorieën klop-
pen nieuwe spelers/speelsters nadruk-
kelijk aan de deur om de gevestigde 
orde het signaal af te geven, dat ze er 
in razend tempo aankomen. Dat belooft 
voor de toekomst wederom hele span-
nende clubkampioenschappen, waarbij 
we hopen, dat vele niet spelende leden 

de moeite willen nemen om deze onder-
linge battles te komen aanmoedigen.
Daar waar Joost Luiten met zijn over-
winning op het KLM Open allereerst al 
de handen op elkaar kreeg van de aan-
wezige RGC leden in het clubhuis, was 
er niet veel later een even verdiend ap-
plaus voor de clubkampioenen. Namens 
het bestuur reikte Tom Wesselingh aan 
de onderstaande personen de diverse 
bokalen uit.
Jeugd  : Wouter de Graaff
Dames senioren : Imelda Looman

Heren Senioren : Jack Baldewsingh
Dames  : Greta Biersteker
Heren  : Martijn Kirsten
Bij deze willen we iedereen, die op 
welke manier dan ook een bijdrage ge-
leverd heeft aan het wel slagen van de 
Matchplay kampioenschappen van harte 
bedanken voor hun hulp!!!

Ruud de Jong
Ad van Dijk

Wedstrijd
commissie

16 - GreenVliet



GreenVliet - 17

Zomeravondcompetitie 2013
Zoals ieder jaar, werd ook dit jaar vanaf eind april tot voor de golfweek de Zomer-
avondcompetitie gespeeld. De wedstrijd wordt in 2 categorieën gespeeld, handicap 
1 tot 20 (cat. I) en 21 tot 36 (cat. II).  

Deelname aan dit midweek evenement 
verschilt nogal per week. Uiteraard af-
hankelijk van weersomstandigheden, 
maar ook van de stand in het klasse-
ment. Om meer leden te trekken had-
den Ton Zwager en Anneke Clarke een 
aantal nieuwe ideeën ingebracht. Iedere 
wedstrijd zou Q zijn en deelname was in 
principe met eten, tenzij men dit niet 
wilde. Dit leverde aanvankelijk minder 
leden op, omdat men de voorkeur zou 
geven aan gezellig met elkaar spelen en 
niet teveel met score bezig zijn. Eten 
was wel een succes.

Halverwege het seizoen heeft Ton het 
stokje aan ondergetekende overgedra-
gen. Hierna samen met Anneke weer 

een aantal veranderingen aangebracht. 
Men kon een Q kaart lopen, maar het 
hoefde niet. De formule met eten bleef 
gehandhaafd. Bovendien werd het be-
drag voor deelname aan de wedstrijd 
verlaagd naar 2 Euro. Wekelijks nam 
het aantal leden dat wilde spelen met/
zonder eten toe, dit mede dankzij het 
informele karakter.

Op woensdag 21 augustus vond de laat-
ste wedstrijd plaats. De top 3 van beide 
categorieën streed tegen elkaar in de-
zelfde flight. Ze stonden dicht bij elkaar 
in het klassement, soms met een puntje 
verschil. Een speciale vermelding: van 
de hierboven vermelde winnaars zijn er 
4 leden een jaar of korter RGC lid. 

Hierbij wil ik Ton Zwager voor de orga-
nisatie van de 1e serie bedanken. Ook 
dank aan hulptroepen die tijdens en na 
de wedstrijd hun steentje hebben bij-
gedragen.
En uiteraard aan de horeca die iedere 
week weer heerlijke vis/ vlees daghap-
pen voor ons heeft bereid. 

Volgend jaar gaan we vol goede moed 
een nieuw seizoen zomeravondcompe-
titie organiseren. Ideeën en suggesties 
zijn altijd welkom. Deze mogen naar 
c.vandersluys@planet.nl worden ge-
stuurd.

Caroline van der Sluys

DE UITEINDELIJKE EINDSTAND:
Categorie I Categorie II
1.Dennis Gill 1. Lutien Greven
2.Ruud van den Enden 2. Jolanda Gill
3.Jaap Vermeer 3. Gina Hansler
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Golfweek 2013:   Warm en gezellig
Op het moment van schrijven – krap twee weken na de Golfweek - is de 
herfst in alle hevigheid losgebarsten. Stortbuien van formaat met 60 
mm regen op één dag. Baan dicht. Wat een geluk hebben we gehad! Een 
verslag van een hele mooie en gezellige Golfweek

De eerste zaterdag, de Kraeyenburghbeker, 
begon al meteen goed met veel zon en alleen 
aan het eind een spatje regen. De dagen daar-
na werd het weer alleen maar beter getuige 
de vele gebruinde gezichten en korte broe-
ken. Hoewel de gezelligheid natuurlijk door 
u allen zelf wordt verzorgd, spelen de meteo-
rologische omstandigheden nu eenmaal een 
grote rol. En daar waren geen klachten over. 
Er waren eigenlijk helemaal geen klachten, 
tenzij je de doorloop-tijd van de wedstrij-
den als een bezwaar ziet. Vijf uur voor een 
volle wedstrijdbezetting tijdens de Golfweek 
is geen uitzondering. Dit jaar wilden we de 
doorloop-tijd bespoedigen door op de dubbel 
bezette par 3’s het systeem - afslaan, mar-
keren van de bal op de green en de volgende 
flight eerst laten afslaan waarna uitgeholed 
wordt - in te voeren. Dat is niet helemaal 
goed overgekomen, volgend jaar zullen we 
het nog duidelijker uitleggen.

Toch hebben de 695 deelnemers, waaronder 
82 gasten, zich over het algemeen lovend 
uitgelaten over de organisatie en het verloop 
van de wedstrijden. De favoriete wedstrijd 
was de Greenvliettrofee op donderdag, een 
volle wedstrijd met 144 deelnemers, gevolgd 
door de Kraeyenburghbeker op de eerste za-
terdag met 132 deelnemers. De Hazencup op 
maandag was een goede derde met 124 deel-
nemers. 114 spelers speelden op dinsdag de 
Ladies Friendshiptrofee. Om de Ganzentrofee, 
de Battle of de Sexes, werd door 110 mannen 
en vrouwen gestreden. Vermeldenswaardig 
is dat bij de AM-AM op vrijdag alle achttien 
flights (71 deelnemers) een single handicap-
per als AM in de flight hadden. De winnaars 
van de wedstrijden verschijnen spoedig op de 
diverse borden in ons mooie clubhuis. Verder-
op in dit artikel staan de complete uitslagen 
per wedstrijd vermeld. Zo’n 265 verschillen-
de leden hebben aan een of meer wedstrijden 
meegedaan, waarvan 1 lid aan alle wedstrij-
den heeft deel genomen.
Evenals andere jaren waren de avonden geva-
rieerd ingevuld. Een BBQ, een dagspecial, een 
Italiaans buffet, een 3 gangen diner en op de 

laatste avond een nasi- en satébuffet gespon-
sord door onze eigen Brasserie Hole 19 werden 
allen goed bezocht en gewaardeerd. Ook voor 
muziek werd gezorgd op de dinsdag-, donder-
dag- en zaterdagavond; de soms vermoeide 
beentjes kwamen weer enthousiast van de 
vloer bij de vaak nostalgische klanken.
Het is tijdens de Golfweek veelvuldig gezegd, 
zonder sponsors geen interessant prijzen-
pakket en rijkelijke ondersteuning. Dit jaar 
hadden we maar liefst 19 sponsors, 9 meer 
dan voorheen: Brasserie Hole 19, Brood- en 
Banketbakkerij Frans de Groot, Café du Midi, 
Restaurant Corfu, Dunlop, Restaurant van 
der Dussen, Intermepha, De Rijswijkse Golf-
shop, het Golf Performance Center, Kool-
schijn Bouwmaterialen, Meines & Partners, 
Restaurant De Poentjak, Sligro Den Haag, Van 
Leersum Dranken, Weleda Benelux, Westland 
Florada, Wijnhandel Kooper, Wolting Gebieds-
consult en Karel Klopper. Rekenen we de gere-
duceerde greenfees voor gasten mee die het 
Golfweek comité afdraagt (en de prijs van 4 
greenfees op Liemeer) dan is onze eigen RGC 
BV ook sponsor en komen we zelfs aan het 
magische getal van 20. Wij zijn hen allemaal 
zeer dankbaar!

Het Golfweek Comité kijkt met gepaste en be-
scheiden tevredenheid terug op een geslaag-
de en gezellige Golfweek. Dat hebben wij 
natuurlijk maar gedeeltelijk zelf in de hand; 
daarom gaat onze dank uit naar de greenkee-
pers en het overige baanpersoneel, de cad-
diemasters en de horeca. Maar vooral ook aan 
allen die hebben deelgenomen aan een of 
meer wedstrijden tijdens de Golfweek. 
Natuurlijk ontvingen we diverse suggesties 
voor verbeteringen. Die worden allemaal 
meegenomen in onze evaluatie en leiden on-
getwijfeld tot aanpassingen die het allemaal 
nog leuker en beter maken. 
De huidige leden van het Golfweek Comité, 
Hanneke Arnoldus, Arthur Bartels, Frits Jas-
pers, Mariska van Heel, Marianne Verhoeve en 
Tom Wesselingh, gaan in dezelfde samenstel-
ling door. Dat heeft alles te maken met de bij-
zondere Golfweek 2014. Dan is het de 25ste 

Golfweek
comité
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Golfweek 2013:   Warm en gezellig

keer dat de Golfweek op onze club wordt ge-
houden. Noteert u vast in uw agenda, 23-30 
augustus 2014, dan willen wij een bijzonder 
feestelijk tintje aan de lustrumeditie geven. 
Wij denken onder meer aan een feestelijke 
openingsavond, een extra 9-holes wedstrijd 
voor de oudere senioren en het meer betrek-
ken van nieuwe leden en mogelijk een geza-
menlijke wedstrijd met onze leden van de D-
club, Vlietrand Golf Rijswijk. Dit alles is nog 

in embryonaal stadium en te zijner tijd zullen 
wij u berichten. Het zou leuk zijn als we in 
het lustrumjaar nog meer sponsoren bereid 
kunnen vinden om de Golfweek te ondersteu-
nen. U kunt zich aanmelden via golfweek@
rijswijksegolf.nl. 
Wij verheugen ons nu al op de Golfweek 
2014!

het Golfweek Comité >
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Uitslagen

Kraeyenburghbeker 2013
 Namen Punten
1ste prijs Jesper van Dijk en Ruud Schiffer 44
2e prijs Caroline van der Sluys en Peter Arkesteijn 44
3e  prijs Kevin Murtagh en Maurice Vietsch 44
  
Neary dames, hole Ineke Vincent
Neary heren, hole Roy van den Berg
Longest drive dames, hole Greta Biersteker
Longest drive heren, hole Jesper van Dijk

Hazencup Texas scramble tweebal 2013
 Namen Bruto Netto
1ste prijs Frans Struijk en Sef Bos 70 63
2e prijs Peter en Floris Arkesteijn 67 64
3e  prijs Marinus Cupido en Arthur Bartels 71 64
4e prijs Ria van Seggelen 75 64
5e prijs

Neary dames, hole Helene Schulink
Neary heren, hole Frans Struijk
Longest drive dames, hole Alexandra Clopper
Longest drive heren, hole Bram Doedijns

Ladies Friendship trofee 2013
 Namen Punten
1ste prijs Loes van Doorn en Wouter Zandee 42
2e prijs Monique Cupido en Ruud de Jong 40
3e  prijs Jos en André Niemans 39 – hcp 14
4e prijs Ilonka van Riet en Martin van Dorp 39 – hcp 15
5e prijs Corinna Holla en Peter van der Mee 39 – hcp 18
  
Neary dames, hole 9 Marleen van Hogezand
Neary heren, hole 12 Jan van der Valk
Leary  hole 18 Sandra en Sasha Karagantcheff

Golfweek RGC 2013

Golfweek
comité
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Competitie
verslagen

GreenVliettrofee 2013
 Namen Punten
1ste prijs Dick Spaargaren en Lia van der Heijdt 42
2e prijs Wim Meewisse en Ilonka van Riet 41
3e  prijs Ruud de Jong en Miranda Rietveld 40 – hcp 11
4e prijs Peter Remmerswaal en Barbara Muntenaar 40 – hcp 14
  
Neary dames, hole 5 Diana Looms
Neary heren, hole 16 Peter Arkesteijn
Leary, hole 18 Rob Roelvink en Loes van Doorn

AM AM 2013
 Namen  Bruto Netto
1ste teamprijs Thomas Drenth, Rob Nout, Jan van der Ende, Elly Janmaat 126
2e teamprijs Jesper van Dijk, Arthur Bartels, Dieck Wesselingh, Pim Guijs 132  (gez. hcp 48)
3e  teamprijs Bert Verreck, Juud Holla, Bert Wolting, Katharina van Rijn 132 (gez. hcp 62)
1ste prijs am  Jurgen de Kloet   70 69

Neary dames, hole Hetty Verboom
Neary heren, hole Erik Budel  (op 20 cm)
Longest drive dames, hole Greta Biersteker
Longest drive heren, hole Jesper van Dijk

Ganzentrofee 2013
 Namen Punten
1ste prijs overall Ed Klingens en Arthur Bartels 44
2e prijs dames Ineke Vincent en Lidwien Vlek 43 phcp 25
3e prijs dames Marleen van Hogezand en Marianne Welling 43 phcp 48
4e prijs dames Sandra Karagantcheff en Edith van Hek 39
2e prijs heren Cees Meewisse en Wim Meewisse 42
3e prijs heren Sasha Karagantcheff en Frans van Eek 40 phcp 22
4e prijs heren Jules Croonen en Abe Jan ter Beek 40 phcp 23
Neary dames, hole Greta Biersteker
Neary heren, hole Ronald Buitenhek
Longest drive dames, hole Valerie Stevens
Longest drive heren, hole Wouter de Graaff
Winnaars Battle Dames gemiddeld 35,4 stfd – Heren gemiddeld 33,6 stfd 
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Reis
verslag

Not hole-in-one but bride-in-one in Vietnam! 
Golf is hot in Aziatische landen, ook in landen die een communistisch bewind hebben zoals 
Vietnam. In 2010 ging ik met Robert mee naar Hanoi. Hij moest er werken, maar daarna 
hadden we een korte golfvakantie. 

Officieel staat Vietnam bekend als de Socialistische 
Republiek Vietnam, maar dat is niet meer de stijl 
van de goede oude “commies” uit het midden van 
de vorige eeuw. Tegenwoordig kan je er uitstekend 
golf spelen. We verbleven de eerste dagen in Hanoi 
en toen ik iemand met een golftas op zijn rug door 
de hal van het hotel lopen, besloot ik hem aan te 
spreken en te vragen of hij ons kon vertellen waar 
we konden golfen in Hanoi. Hij bleek de manager 
van het hotel te zijn en hij werd meteen enthousi-
ast en regelde voor ons een tee-time de volgende 
dag op de oudste golfbaan van Vietnam en een auto 
met chauffeur die ons naar de golfbaan bij Dong Mo 
zou brengen. 
Gewapend met onze golftassen stonden we de vol-
gende dag klaar om te gaan spelen. Onderweg naar 
de golfbaan hadden we nog een klein oponthoud op 
de snelweg. Een vrachtwagen had de afslag gemist 

en wat doe je dan in zo’n geval? Dan keer je toch 
gewoon even met je hele vrachtwagencombinatie 
midden op de snelweg om en rijd je terug naar de 
gemiste afslag.

Na anderhalf uur rijden kwamen we bij een groot 
meer aan. Onze chauffeur parkeerde de auto aan 
de voet van een steiger en haalde de golftassen 
uit de achterbak. Vol verbazing keken we in het 
rond waar nu toch de golfcourse was. Ik probeerde 
met gebarentaal de chauffeur duidelijk te maken 
dat er geen werphengels in de golftassen zaten en 
dat we toch echt wilden golfen en geen interesse 
hadden in vissen. Onverstoorbaar liep hij door naar 
een speedboot en legde onze golftassen aan boord. 
Enigszins vertwijfeld stapten wij toch ook maar in 
de boot die onmiddellijk in hoog tempo vertrok. 
Een speedboot in de stijl van James Bond; een soort 
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Not hole-in-one but bride-in-one in Vietnam! 

sigaar van 10 meter met twee motoren achterop 
met de omvang van een kleine auto. Na zo’n 10 
minuten op topsnelheid over een vrij groot meer, 
kwamen we bij de aanlegsteiger van de Kings’ Is-
land Golfclub aan. Midden in het meer waren op 
een eiland twee 18 holes golf courses aangelegd. 
De Lakeside Course was geopend in 1993 en The 
Mountainview Course bestond sinds 2004. We wer-
den hartelijk welkom geheten in een enorm club-
huis. Samen met twee vrouwelijke caddies die de 
hele ronde giechelend, staand achterop de buggy, 
met ons meegingen, hebben we 18 holes gespeeld. 
Daarna vertrokken we weer in hoog tempo met de 
speedboot naar het vasteland waar de chauffeur 
braaf op ons stond te wachten.
De volgende dag had de hotelmanager voor ons op 
een andere baan een tee-tijd gereserveerd iets 

buiten Hanoi. Ook hier was het eerst weer een 
eind rijden met de auto richting Chi Linh Star Golf 
Club. De ontvangst op deze baan was ook weer heel 
vriendelijk. Genietend van het prachtige afwisse-
lende tropische berglandschap startten we op hole 
1. Bij hole 5 aangekomen troffen we ook op deze 
baan een bijzondere verrassing, geen James Bond-
achtige tocht over een meer maar een bruid die 
in vol ornaat op de green lag met haar bruidsjurk 
om haar heen gedrapeerd. Fotograaf, een make-
up assistent en belichting assistent, en natuurlijk 
de bruidegom erbij en wij maar wachten tot de 
green vrij was… Na even het schouwspel hebben >
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aangekeken, hebben we die bewuste hole 
toch maar overgeslagen. Bovendien stond 
het volgend bruidspaar al klaar om zich op 
de green neer te vleien. Blijkt het toppunt 
van decadentie te zijn om je trouwfoto’s te 
maken op de greens van een golfclub! Weer 
eens wat anders dan een hole-in-one, een 
bruid-in-one!
 
De derde baan die we gespeeld hebben, was 
de Hanoi Golfclub. Deze club is in Japanse 
handen en wordt dan ook met strakke hand 
geleid, geen bruid te zien en ook geen an-
dere spelers. Golf in Vietnam is leuk maar 
niet heel goedkoop en het kost vrij veel 
reistijd om bij een golfclub te komen.

Hanneke Arnoldus

Reis
verslag
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Dit jaar werd ons eerste lustrum en we keken 
dan ook vol verwachting uit naar onze inde-
ling. We waren zeer nieuwsgierig of we weer 
naar het Zuiden moesten, zoals de afgelopen 
4 jaar.  

We waren dan ook zeer teleurgesteld dat we in een 
groep van 3 teams zaten in plaats van 5. Dit bete-
kende niet alleen dat we geen gastvrouw waren, 
maar ook dat we twee keer op onze eigen baan zou-
den spelen.
Voor ons gevoel leek het meer op een uitwisseling, 
dan op een competitie. Toch gingen we vol goede 
moed thuis spelen tegen onze eerste tegenstanders 
uit Amsterdam. 
Het weer was vreselijk. Koud en regen,wat je toch 
begin april niet direct verwacht. Wel wonnen we 
met 26-10!
Na 14 dagen speelden we in Almeerderhout. Een 
enorme storm die ons het spelen zeer moeilijk 
maakte; desalniettemin wonnen wij met 27-9. 
Op naar Amsterdam! Eindelijk mooi weer, zowel tij-
dens het voorspelen als tijdens de wedstrijd. Tegen 
onze verwachting in verloren we hier met 12-24. Het 

ging er dus om spannen onze laatste wedstrijd… 
Amsterdam had de laatste al gespeeld en gewonnen 
van Almeerderhout. Wilden we als eerste eindigen 
dan moesten we minimaal 8 punten halen. Het weer 
was opnieuw vreselijk… Het heeft van het begin af 
aan geregend en we kwamen koud en nat weer in ons 
clubhuis, waar we gelukkig gebruik konden maken 
van een warme douche. Maar we deden wat er van 
ons verwacht werd en wonnen met 28-8 van Almeer-
derhout!

Jammer dat op dat moment de Amsterdammers niet 
aanwezig waren omdat we telkens maar tegen één 
partij speelden. 
Terugkijkend kunnen we tevreden zijn met het resul-
taat. Op je eigen baan spelen was toch ook wel leuk 
om te doen. Zeker om te merken of je nu echt beter 
speelde op je eigen baan… 
Toch hopen we komend jaar weer in een echte poule 
te zitten, waardoor de spanning wat hoger op loopt 
en je altijd met alle teams aanwezig bent!
Team: Ria van Lamoen, Joke van Duijn, Mirjam Jas-
pers, Hannie Benjert, Marleen van Hogezand, Diana 
Looms, Nellie Broekman, Cocky van de Valk en Hetty 
Krap (captain)

Dames Senioren 4

Dubbel Negen ‘the Pink Ladies’

Competitie
verslag
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Golf & 
Business

Waarom heb je je als sponsor verbonden aan 
een serie qualifying wedstrijden?
Maurice:  ‘De beslissing om de Z-Tiles Masters spon-
soren komt voort uit het feit dat ik het zelf ook leuk 
vind om de strijd aan te gaan met spelers van gelijk 
niveau. En er was op dat moment geen qualifying 
wedstrijd van de backtees, dus dat kwam goed uit. 
Niet dat ik het niet leuk vind om te mixen met hoge 
handicappers, maar daar zijn allerlei fun wedstrijden 
voor. Bij de Masters kun je je, met gelijke hcp’ers in 
de flight, serieus met elkaar meten. Ik denk dat we 
met de Z-Tiles Masters aan de wens van veel fanatieke 
spelers en lage(re) handicappers tegemoet komen.’

Hoe interessant is het zakelijk gezien om 
wedstrijden te sponsoren?
‘Dat hangt denk ik af van de branche waarin je zit. 
Sowieso vind ik het zelf belangrijk om business- en 
gewone leden dichter bij elkaar te brengen. Toen ik 
voorzitter was van de Business Club hebben we een 
paar keer een mixed wedstrijd voor business- en ge-
wone leden georganiseerd: All Member Day, om elkaar 
te leren kennen en te kijken wat we voor elkaar kon-
den betekenen. Een businesslid speelde dan met twee 
of drie ‘gewone’ leden een Texas Scramble, dus echt 
als team. Kom je elkaar daarna in het clubhuis tegen, 

Sponsor van de Z-Tiles Masters aan het woord 
De tegel krijgt altijd de schuld

Wat doet de sponsor van de Z-Tiles Masters eigenlijk? Ja, iets met 
tegels. In en om ons clubhuis vind je er genoeg. Maar daarmee doen 
we Z-Tiles Benelux, import- en distributiebedrijf in mozaïek, tegels 
& natuursteen, te kort. Een gesprekje over golf & business met eige-
naar Maurice Korrubel.

dan maak je een praatje, hoor je wat de ander doet 
en bezighoudt.  Dat kan voor beide partijen iets op-
leveren. Bovendien zijn er ook ‘gewone’ leden die 
geen businesslid zijn maar wel een bedrijf hebben. 
Daar kan sponsoring ook interessant voor zijn.’

Dan nu iets over Z-Tiles.
Maurice: ‘Z-Tiles Benelux bestaat nu elf jaar. We 
zijn begonnen als groothandel, met een dealernet-
werk waarbij via de showrooms de producten aan 
de consument, tegelzetter en aannemer  worden 
verkocht en geleverd. We doen veel aan project-
voorbereiding, met name in de utiliteitsbouw: ar-
chitecten verzinnen een ontwerp, waarna Z-Tiles 
de juiste producten en materialen erbij zoekt. 
Soms is dat exact wat de architect had bedacht, 
soms komt het er heel dichtbij. Zo hebben we voor 
het FOAM (Fotomuseum Amsterdam, red.) een re-
novatieproject van de toiletgroepen gedaan. De 
architect doet de voorbereiding, ontwerpt, verzint 
iets bijzonders, en daar zoeken wij de juiste pro-
ducten (mozaïek, natuursteen of tegels) bij. Blijft 
het voorgeschreven in het project, dan wordt het 
ook daadwerkelijk uitgevoerd en door ons geleverd 
en eventueel aangebracht. In het FOAM betrof het 
Spaans glasmozaïek, maar we zijn thuis in alle stij-
len. In het Hotel Americain hebben we bijvoorbeeld 
de toiletgroepen in oud Engelse, Victoriaanse stijl 
gerenoveerd.’

Maar particulieren kunnen ook bij jou 
terecht, toch?
‘Jazeker! Eerst waren we puur een groothandel, 
maar nu met de ingrijpend veranderde markt 
spelen particulieren, net als tegelzetters en aan-
nemers als directe afnemers, een veel belangrij-
kere rol. Woning- of nieuwbouw voor particulieren, 
waarbij een standaardpakket wordt aangeboden, 
komt bij ons niet zo vaak voor. Waar wij sterk in 
zijn, is renoveren. Ons assortiment is op de consu-
ment gericht, en dat loopt soms ook via architecten 
die een verbouwing of een renovatie begeleiden in 
opdracht van een particuliere klant. In onze show-
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room werken we met losse componenten en mon-
sters. Andere vakhandels werken in hun showrooms 
vaak met standaard opstellingen en pakketten. Ik 
denk dat klanten daardoor juist beperkt worden in 
hun inspiratie, of ze zien door de bomen het bos 
niet meer. Onze visie van een compacte showroom 
met losse componenten is ontstaan uit de veelvul-
dige samenwerking met architecten. Zij creëren 
iets nieuws en kijken dan of het realiseerbaar is. 
Zo gaan we ook te werk met particuliere klanten: 
starting from scratch. Niks standaard of voorge-
kauwd. Omdat we werken met losse producten is 
er alle ruimte voor eigen creativiteit en inbreng. 
Het is arbeidsintensief, maar dan kom je ook tot 
het mooiste resultaat.’

Waarom moeten we toch naar de vakhan-
del, terwijl internet goedkoper is?
Maurice: ‘Goedkoop is maar al te vaak duurkoop, 
en wat op internet te zien is, is lang niet altijd 
verkrijgbaar. Wij hebben zelf meegemaakt dat na 
een goedgekeurde offerte, de aannemer toch met 
een online tegelhandel in zee ging, maar vervol-
gens met hangende pootjes bij ons terugkwam om-
dat de gevraagde tegels toch niet leverbaar waren. 
Bovendien, het vergt vakmanschap om tegels aan 
te brengen, of je ze nou bij de vakhandel koopt of 
via internet. En als er iets fout gaat: de tegel krijgt 
altijd de schuld. Een klant kwam met de klacht dat 
onze tegels slecht waren. Toen ik kwam kijken zag 
ik dat er niet goed gevoegd was, zodanig dat tegel-
randen uitstaken, waardoor er vocht in de tegels 
trok. Dat krijg je als je beunhazen inhuurt omdat 

je denkt goedkoop uit te zijn: prutswerk. Uiteinde-
lijk ben je duurder uit: het werk moet overnieuw. 
Had je het beter direct door een vakman kunnen 
laten doen. Z-Tiles levert niet alleen tegels, maar 
zorgt er desgewenst ook voor dat het vakkundig 
wordt aangebracht. Dat doen we ook regelmatig 
bij particuliere klanten. We werken dan samen met 
aannemers en tegelzetters die hun vak verstaan 
en de kwaliteit leveren die ik wil. Want de lat ligt 
dan wel hoog. Die hoge kwaliteit hoeft niet duur 
te zijn, het gaat om goede voorbereiding, goede 
mensen en goede materialen.’

‘De vakhandel in het algemeen en Z-Tiles in het 
bijzonder onderscheiden zich van internetverkopen 
door het hoge servicelevel. Die verhoogde service 
wordt vaak niet betaald, maar is wel de manier om 
de consument aan je te binden. Ik ga met materiaal 
onder de arm langs bij klanten om te laten zien hoe 
het eruit ziet in de badkamer of keuken. Zo ziet de 
klant direct hoe het eruit komt te zien, en krijgt er 
een gevoel bij. Visualiseren in de showroom is best 
lastig voor veel mensen, vandaar die extra mile in 
onze service. Dat maakt mijn werk ook leuker, en 
de voorbereiding en dus ook de uitvoering zijn er 
bij gebaat als je vanaf het begin betrokken bent. 
Een op één advies bij de vakhandel is altijd te ver-
kiezen boven aanschaf via internet. De klant weet 
bij ons altijd zeker dat ze het juiste product heb-
ben uitgekozen.’

Miranda Rietveld
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De deelnemers van de Ajoen Ajoen 
wedstrijd troffen het ook dit jaar. 
Een prachtige dag, zonnig met zo-
merse temperaturen, ontvangen 
worden met koffie en spekkoek, 
en een gratis golfballetje voor alle 
deelnemers. 

Dit jaar deden er 104 spelers mee aan 
deze jaarlijks terugkerende wedstrijd 
met een Indisch tintje. Zoals gebruike-
lijk was de spelvorm Chapman green-
some. Na afloop van de wedstrijd was er 
tijd eventueel niet-spelende partners op 
te halen, en kon het feest beginnen.
Ter verhoging van de feestvreugde bood 
de Evenementencommissie alle aanwe-
zigen bij aanvang van de feestavond 
een glas prosecco aan. Zangeres Dewi 
ten Cate zong, begeleid door toetsenist 
Cor, de sterren van de hemel en kreeg al 
snel een groot aantal feestgangers op de 
dansvloer.
Er werd weer genoten van een voortref-
felijke rijsttafel, net als voorgaande 
jaren bereid door Peter ten Cate. Peter 
is de eigenaar van het befaamde Indo-
nesische restaurant Indrapura aan het 
Rembrandtplein in Amsterdam. Dankzij 
onze sponsor George van Kasteren zijn 
alle gasten extra in de watten gelegd: 
het golfballetje bij aanvang, warme 
loempia’s in de baan, en ook de sam-
bal, kroepoek en emping bij de rijsttafel 
zijn door George gesponsord. Bovendien 
heeft hij de prijzen voor de gratis lote-
rij aangeboden. Zo waren er manden 
met Indische produkten zoals ketjap en 
woksauzen van het merk Koningsvogel 
(een van de labels van George) en mooie 
elektrische apparaten zoals een citrus-
pers te winnen. 
De orchideeëntuin, gesponsord door Leo 
Arkesteijn was het feestelijke sluitstuk 
van Ajoen Ajoen. Voor iedereen was 
er een prachtige orchideeënplant om 
mee naar huis te nemen en zo nog eens 
thuis na te genieten van deze gezellige 
avond. 

Het Ajoen Ajoen Comité
Ed Klingens & Hanneke Arnoldus

Ajoen Ajoen: 

Mooie traditie

Evenementen
commissie

Deelnemers Ajoen ajoen 2013

Rijsttafel
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Uitslag Ajoen Ajoen 2013:

18 holes 
1. Erik Budel & Henk Fortuin 39 stablefordpunten
2. Greta Biersteker & Peter van der Mee 38 stablefordpunten
3. Jan Paul Bierling & Ed Klaarhamer 36 stablefordpunten

9 holes
    Charles Barteling & Daan Khouw 10 stablefordpunten

AGENDA:

AJOEN AJOEN WEDSTRIJD 
ZATERDAG 5 JULI  2014

Het Ajoen Ajoen Comité nodigt 
u uit voor een wedstrijd met 
een lange traditie: de jaar-
lijkse Ajoen Ajoen wedstrijd, 
een wedstrijd met een Indisch 
tintje; de sfeer vanTempoe 
Doeloe herleeft! 

Wedstrijdvorm: 
Chapman greensome shotgun

Avondprogramma:  
Indisch buffet (niet-spelende 
partners van harte welkom)

Het Ajoen Ajoen Comité

UITNODIGING 
KERSTDINER RGC 

De Evenementencommissie nodigt 
u en uw partner (uw partner hoeft 
geen lid te zijn) van harte uit voor 
het jaarlijkse feestelijk Kerstdi-
ner op zaterdag 14 december aan-
staande.
Inschrijven kan op de inschrijflijst 
die beneden in het clubhuis ligt bij 
de terminals in de gang of op eve-
nementencommissiergc@gmail.
com

Deelname geschiedt op volgorde 
van inschrijving; maximaal 110 
personen. LET OP: VOL IS VOL!

De Evenementencommisie ziet uit 
naar uw deelname!

namens de 
Evenementencommissie,
Dieck Wesselingh

Sponsor George van Kasteren & MillieSponsor Leo Arkesteijn

Winnaars Ajoen ajoen 2013: Erik Budel & Henk Fortuin
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Golfen in de Cariben 
Op 9 uurtjes vliegen van Amsterdam ligt een van de eilanden die 
vroeger bij onze koloniën hoorden: Curaçao.

Vanaf het vliegveld een klein kwartiertje in de auto 
en je bent op Blue Bay Golf & Beach Resort waar je 
vriendelijk door de beveiliging wordt ontvangen en 
welkom geheten.
Een uitdagende baan, ruim aangelegd, langs de kust 
van dit kleurrijke eiland.
Zeer gastvrij. Je plaatst je tas boven in het rek en gaat 
je aanmelden in de shop. Nog even wat drinken of di-
rect gaan spelen maakt niet uit want je buggy staat al 
klaar met de tassen en de cooler gevuld met ijs. Ook 
in de baan zijn er waterpunten (heerlijk koud!)
Met een constante aangename temperatuur van 32 
graden én de altijd aanwezige wind (standaard kracht 
4) is deze baan altijd goed te spelen, uiteraard per 
buggy, want er is ook nog (best) veel hoogteverschil. 
Pas op met rijden want de leguanen zijn talrijk en 
soms moeilijk te zien!
Je kunt je eigen afslagplaatsen kiezen d.w.z. Goud 
(6060m), Blue (5720m), White (5140m) en Red 
(4680m). Dus voor elk wat wils, zo had Rocky Roque-
more (architect) het ook bedacht.
Zonder afbreuk te doen aan de andere holes zijn de 
meest markante signature-holes toch wel hole 5, 17 
en 18. Althans, dat vond ons gezelschap.
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Golfen in de Cariben 
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Hole 5 is een par 3 (98 tot 198 meter, 4 aparte tees) met 
een groot hoogteverschil. Wind (bijna) altijd schuin mee. 
Hier wordt afgeslagen met wedges tot zelfs drivers. 
Hole 17 par 4 (261 tot 357 meter) is een strak aflopende, 
kleine dogleg naar rechts beschut door bomen waarbij je 
na de knik vol op de zee uitkijkt en bijna vergeet verder 
te spelen.
En dan de laatste hole. Een lange par 4 (260 tot 431 me-
ter) strak langs het water, waarbij je, indien je iets te veel 
aan de linker kant komt, de spray van de oceaan over je 
heen voelt komen. Dat is op de green trouwens altijd zo. 
Super!
En dan klaar. Of even iets drinken in het clubhuis, direct 
naar het strand (1,5 minuut lopen) of naar het huisje met 
zwembad. Alles kan want je spullen zijn direct naar boven 
gebracht (gepoetst en al).
Heerlijk om over deze baan te schrijven maar dit zonder 
de fauna, het snorkelen/duiken (dolfijnen, schildpadden, 
zeepaardjes… ja, ja allemaal in het wild gezien het leek, 
neen is een tropisch aquarium), de lekkere eettentjes, mu-
sea, marktjes, stranden, bevolking en alle leuke gekleurde 
huisjes te kort te willen doen. 
Een extra voordeel (belangrijk voor ons Nederlanders) is 
dat je van september tot en met december gratis kunt gol-
fen (inclusief de buggy). 
Al met al: ’t was een feestje!

Jaap Vermeer
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Uw advertentie in 
GreenVliet?
Bel of mail 

voor 
een mooie aanbieding!

06 472 89 854
advertentie.greenvliet@gmail.com 
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