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Voor u ligt het eerste fonkelnieuwe jaarmagazine 2016-2017 van onze 
golfclub. Het geeft een mooi overzicht van de belangrijkste evenementen van 
het afgelopen jaar aangevuld met praktische informatie voor het komende 
seizoen. 

Een dergelijk magazine komt niet vanzelf tot stand, het wordt gemaakt door vrijwilligers. Dat 
zijn leden die met niet aflatende energie en inzet erg veel uren hebben gestoken in deze eerste 
uitgave. Het is ondoenlijk hen allemaal te bedanken, maar ik hoop dat u hen er binnenkort een 
keer op aanspreekt met: “Chapeau!”
Ging het in 2016 weer een beetje beter in de golfwereld? 

Kwaliteitskranten als het Financieel Dagblad schreven regelmatig over de moeilijke tijden die de golfwereld doormaakt. 
Te lang vasthouden aan oude gewoonten, nauwelijks financiële innovatie, te weinig doen voor de jeugd werden genoemd 
als oorzaken. Er zijn nog steeds clubs met een tekort aan leden en dus met financiële problemen. Maar de economische 
groei zet volgens het CPB door. Het bbp neemt toe, de werkloosheid daalt en de koopkracht neemt toe. Laten we hopen 
dat alle golfclubs hiervan kunnen profiteren.
Blijkbaar is verandering een noodzaak om de continuïteit van een club te kunnen garanderen. Wij zijn ons er als 
vereniging van bewust dat we met de tijd mee moeten gaan met het behoud van het goede. 

In 2016 werd de website geactualiseerd, werden besluiten genomen de entree te gaan vernieuwen, de ruimte van 
de shop te gaan herbestemmen, werden bunkers aangepakt en kregen we twee fraaie oeverbunkers, hebben onze 
pro’s De Wassenaarse Golf Academy opgericht, werd het GEO-certificaat behaald, werden de handicarts van GPS 
voorzien, is de tunnel geverfd, is de baan verder verbeterd, werden de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het 
Commissiereglement gemoderniseerd, werd de elektronische nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken, werd Heren 1 
kampioen en promoveerde naar de landelijke hoofdklasse (‘Eredivisie’), promoveerde Dames Senioren 2 naar de 
hoogste regionen, deden de dames het dat jaar toch al goed waardoor er in 2017 met 4 teams in de hoofdklasse wordt 
gespeeld, werden nieuwe sponsoren binnengehaald en groeide de Business club, en werd een nieuwe commissie 
communicatie opgericht. Met onze meer dan 27 commissies kunnen we spreken over hardwerkende vrijwilligers, die deze 
veranderingen mogelijk maken. Daarvoor willen we hen hartelijk bedanken.
Jaarlijks neemt Rozenstein circa 70 nieuwe leden aan (er melden zich ieder jaar 90 potentiële leden). In onze 
bestuursperiode hebben we dus al ongeveer 210 nieuwe leden gekregen.
We hebben de afgelopen maanden het communicatiebeleid eens goed tegen het licht gehouden. Onder de regie van 
de nieuwe communicatiecommissie is er voortvarend gewerkt aan een nieuwe digitale nieuwsbrief en is er een proces 
ingezet om de website stapje voor stapje verder te vernieuwen en gebruiksvriendelijker te maken. Dit alles met de 
gedachte om actuele informatie sneller digitaal te ontsluiten. Duurzame informatie zullen we nog wel in gedrukte vorm 
uitbrengen op een wijze die het meest geschikt is voor het onderwerp. Dit jaarmagazine is daar een goed voorbeeld van. 
En zo zullen we binnenkort een fraai overzicht van de flora en fauna op onze baan publiceren in de vorm van een poster. 
Met die nieuwe digitale nieuwsbrief en de informatie op de website heeft de Wassenaarse Slag in zijn oude vorm zijn 
functie eigenlijk verloren. Daarom hebben we besloten om die als zodanig niet meer te laten verschijnen. Maar we weten 
dat niet alle leden in de club een uitsluitende ‘digitale mediaconsumptie’ hebben. Daarom zullen we vanaf het voorjaar 
van 2017 een speciale gedrukte kwartaaluitgave maken van de meest interessante berichten uit de digitale nieuwsbrief 
van de afgelopen periode. Deze kwartaalnieuwsbrief kunt u straks vinden op een vaste plek in het clubhuis. Daarmee 
voldoen we aan het verzoek van een aantal leden.

Tenslotte wordt op dit moment een studie gemaakt van onze huisstijl en logo. In de ledenvergadering van 21 november 
2016 was dit een onderwerp van constructieve discussie en werd duidelijk dat er draagvlak aanwezig is om onze huisstijl 
‘garderobe’ eens goed te bekijken en te analyseren. In de Algemene ledenvergadering van mei van dit jaar zullen we dit 
onderwerp weer agenderen.
Dit jaar lanceerden we het motto ‘golf zoals golf bedoeld is’. In het nieuwe jaar zal dit aan kracht winnen. We blijven 
een club die wars is van highbrow en opsmuk. Een club waar het juist gaat om het plezier in het spel. Waar een open 
toegankelijke sfeer heerst en waar het gezellig is om te zijn. Een club waar jong en oud, wedstrijdspeler en recreant, 
sportief plezier kunnen beleven aan het golfspel in zijn pure vorm. 

Kortom: ’golf zoals golf bedoeld is’. 
Ik wens u veel leesplezier.  Willem Lely, voorzitter

Voorwoord
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Het is een weerzien van ‘oude maten’ en er 
worden nieuwe contacten gelegd. Kortom een 
goed begin van het nieuwe jaar. 
Vervolgens stroomt het clubhuis tegen 17.00 uur 
vol met de leden van Rozenstein die meestal 
al een paar jaar meelopen en voor wie dit 
evenement een vast agendapunt is. Het nieuwe 
(golf)jaar moet immers goed worden begonnen. 
Ruim 130 aanwezigen. De sfeer zit er goed in. 
De voorzitter beklimt een kratje bier voor zijn 
(gelukkig korte) Nieuwjaarsspeech en uitreiking 
van de traditionele versierselen.

In het zonnetje
De golfster van het jaar 2015 is Taetske Visser, zij 
krijgt de ‘gouden bal’ en heeft daarmee een heel 

jaar lang voorrang bij de spiraal op de eerste tee.
Dit keer zijn er twee golfers van het jaar: 
Patrick Groen en Marco Kempen, beide heren 
presenteren niet alleen goed in de baan, maar 
zijn ook nog actief in allerlei commissies. Ook zij 
ontvangen de gouden bal.
Ernst Cijsouw wordt extra in het zonnetje gezet. 
Ten eerste wist Ernst zijn handicap binnen een 
jaar te verlagen van 54 naar 22.6. Bovendien 
heeft hij zich direct ingezet voor zijn nieuwe club 
als marshal.

Zilveren Roos
Inge Mantel ontving de Zilveren Roos vanwege 
haar vele verdiensten voor de club en zij is 
nog altijd zeer actief. Van 2007 tot 2011 was zij 

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie 2016 
Het is 1 januari 2016, de klok slaat 16.00 uur. Buiten is het + 8 graden, binnen staat de kerstboom 
in vol ornaat en buiten ligt geen sneeuw. Vrijwel alle nieuwe leden, dit jaar 56 nieuwe leden, negen 
beginnende leden en zeven expats, komen naar de nieuwjaarsreceptie om kennis te maken met 
elkaar, het bestuur, commissies en pro Eduard Schwarz. 

De golfster van het jaar Taetske Visser met de gouden bal.
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secretaris van het bestuur. In 2012 werd zij lid 
van de Tjandicommissie en de Commissie van 
Beroep. Tevens is zij vertrouwenspersoon van 
Rozenstein in het kader van de NGF richtlijnen 
‘sexuele intimidatie’.

Zonnepanelen
Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat 
voor de receptie het contract is getekend voor de 
plaatsing van 120 zonnepanelen. Deze zijn gelegd 
door een Wassenaarse ondernemer. 
Dit zorgt niet alleen voor een stevige reductie 
van de energierekening, maar de zonnepanelen 
vervolmaken de doelstellingen van Committed
to Green.

Het plaatsen van de zonnepanelen is niet alleen een goede zaak voor het milieu, het past naadloos in de doelstellingen van Committed to Green.

De Zilveren Roos was voor Inge Mantel vanwege haar jarenlange inzet voor de club.

Het jaar 2015 kende twee golfers van het jaar: Patrick Groen en Marco Kempen.
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Resultaten competitie 2016 van de 26 door de Wassenaarse GC Rozenstein ingeschreven teams

Dames/Heren Dag Aantal holes Comp. Klasse Team Resultaat uit aantal clubs

Jeugd zondag 36 1ste klasse 1 1/5 poulewinnaar, verloren promotie naar Hoofdklasse

18 1ste klasse 1 2/5

Dames  dinsdag  27 Hoofdklasse, 1 2/5 (evenveel wedstrijdpunten als nr. 1 Spaarnwoude)

27 Hoofdklasse 2 3/5 Goyer 1 Landskampioen

Heren  zondag  36 1ste klasse 1 1/5 poulewinnaar en gepromoveerd naar Hoofdklasse

 36 1ste klasse, res. 2 5/5 gedegradeerd naar 2de klasse

27 Hoofdklasse 1 5/5 gedegradeerd naar 1ste klasse

 27 2de klasse 2 3/5

27 4de klasse 3 1/5 automatisch gepromoveerd naar 3de klasse

27 4de klasse 4 3/4

27 4de klasse 5 1/5 automatisch gepromoveerd naar 3de klasse

Senioren Dames donderdag 27 Hoofdklasse 1 3/5

27 1ste klasse 2 1/5 poulewinnaar en gepromoveerd naar Hoofdklasse

27 2de klasse 3 3/5

27 3de klasse 4 4/5

27 4de klasse 5 2/5

27 4de klasse 6 4/5

27 4de klasse 7 4/5

18 2de klasse 1 3/4

 Senioren Heren vrijdag 27 1steklasse 1 2/5

27 2de klasse 2 3/5

27 4de klasse 3 2/5

27 4de klasse 4 2/5

27 4de klasse 5 5/5 gedegradeerd naar 5de klasse

18 2de klasse 1 1/5 automatisch gepromoveerd naar 1ste klasse

18 3de klasse 2 5/5 degradatie niet mogelijk

Competitie Rozenstein 2016
In 2016 werd Rozenstein vertegenwoordigd 
door 24 seniorenteams en 2 jeugdteams. De 
resultaten waren wisselend. Een aantal teams 
ging het redelijk voor de wind en een aantal 
teams moest af en toe een tandje bijzetten. Ook 
de doelstellingen zijn verschillend en de daarbij 
behorende lat ligt niet overal op dezelfde 
hoogte. Maar het uitgangspunt was bij iedereen 
om op sportieve wijze zoveel mogelijk punten 

bij elkaar te sprokkelen. Hoogtepunten waren 
de kampioenschappen en de promoties van 
Heren 1 en de Dames senioren 2. De trotse 
captain van de dames vertelt haar verhaal. 
Heren 1 is door Frits Bron op de voet gevolgd 
en hij heeft het verslag verzorgd. Ook de jeugd 
liet zich niet onbetuigd. Een team mocht zich 
poulewinnaar noemen. Op de jeugdpagina’s 
elders in dit magazine leest u hier meer over.
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Het Dames senioren 2 team dat de kleuren van 
Rozenstein in 2016 verdedigt (nou ja, bij wijze 
van spreken dan, want onze trui is cyclaamrood) 
bestaat uit: Annemarie Sauerbier, Lysbeth Sloos, 
Tjalda de Vries, Sandy van der Meer, Jeannette 
Connelly en Lies Connell.
De tegenstanders in deze thriller: 
1.  De Haarlemmermeersche, die al jaren 

probeert met een team in de hoofdklasse te 
komen;

2.  Almeerderhout, net gedegradeerd uit de 
hoofdklasse;

3. De Amsterdamse;
4.  De Noord Hollandse (beter bekend als 

Sluispolder).

Onze missie is om de aansluiting bij DS1 
(hoofdklasse) te behouden en gezien de sterkte 
van de oppositie wordt besloten de lat op 
‘handhaving’ te leggen. Voor de fanatici onder u 

waarschijnlijk geen optie, maar wij voelen ons er 
wel bij.

Van verlies naar grote hoogte
We verliezen van de Haarlemmermeersche, 
winnen van de Amsterdamse, en tegen de 
Noord Hollandse wordt het 9-9. Dat laatste 
hadden we niet ingecalculeerd, degradatie staat 

plots op de loer. Onze laatste wedstrijd 
is tegen Almeerderhout, samen met 

Haarlemmermeersche de sterkste in deze 
poule. DS1 heeft die dag een uitvaller dus 

moeten wij onze enige single handicapper 
inleveren. Hmmmm… niet blij mee maar niets aan 
te doen, zo gaat dat. Ietwat geprikkeld beginnen 
we dan ook aan deze wedstrijd. Het team stijgt 
tot grote hoogte en mede dankzij een super 
invalbeurt van Titia Ellens wordt Almeerderhout 

met 14-4 van de baan geveegd. Niet echt 
natuurlijk, de meeste duels worden op de 
18e hole beslist, maar zo voelde het.

We schrijven 12 mei, de bloemen voor het 
winnende team zijn gekocht, de speech is 
gemaakt, zoals een goed gastvrouwe betaamt. 
Maar dan, de Haarlemmermeersche kan het 
niet waarmaken tegen Almeerderhout en ineens 
wordt het tellen. Almeerderhout en Rozenstein: 
beide vijf wedstrijdpunten, 39 punten voor en 
33 tegen. Het onderling resultaat beslist. Dit moet 
even indalen.
Als captain van Rozenstein DS2 sta je ineens met 
je mond vol tanden. De bloemen moeten aan je 
eigen team worden aangeboden en van de speech 
klopt al helemaal niets meer. 
Maar……. wat zijn we trots!!!!!

Tandje hoger
Eenmaal zover gekomen wordt die lat dan toch 
maar een tandje hoger gelegd. We gaan er voor 
op 26 mei tegen de Twentse 1. Een van onze 
teamgenoten heeft een reis naar Spitsbergen 
besproken en dat laat je zelfs voor een 
promotiewedstrijd niet schieten. Gelukkig hebben 
we in Rose een goede invalster. Op Kurenpolder 
(ooit van gehoord?) worden we enorm gastvrij 
ontvangen. De ochtendronde winnen we. Het lijkt 
net echt, er komen zelfs toeschouwers! Na de 
3 singles is de winst binnen. KAMPIOEN!

DS2 promoveert naar de hoofdklasse, waar 
Rozenstein nu met 2 teams vertegenwoordigd is. 
Kampioen worden we vast niet, maar ook dit jaar 
leggen we de lat gewoon op ‘handhaving’.

Dames Senioren 2 promoveert naar de hoofdklasse
“It ain’t over until the fat lady sings”, is een bekend 
Engels gezegde en niets is minder waar in poule M9, 
Dames senioren 1e klasse.

tekst: de trotse captain

Blij en trots zijn de dames van het senioren 2 team. En terecht: kampioen en 
promotie is een prachtig resultaat.
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Hoe kwam dat tot stand? De eerste speeldag 
werd afgelopen jaar gespeeld op Kagerzoom 
tegen Rijswijkse 1. Dat was meteen op papier de 
sterkste tegenstander, dus alle reden om scherp 
te zijn. De foursomes werden gewonnen met 4-2 
en dat bood perspectief. De volgende 4 punten 
werden al snel door Patrick Groen en Robert 
Frijling binnengehaald en er waren nog maar 
2 punten nodig voor de overwinning. Echter toen 
stokte de productie. Remy Sonnenberg en Martijn 
van der Steen verloren hun partijen met alleen 
nog Tim van der Steen en Ronald Westgeest in 
de baan. Gelukkig wonnen zowel Tim als Ronald 
op de laatste hole en kon een 12-6 overwinning 
worden bijgeschreven. Later zou blijken hoe 
cruciaal deze overwinning was.

Zware dobber en een makkie
De tweede speeldag was Rozenstein de 
ontvangend club. Rijswijkse 1 en Merwelanden 1 
wonnen respectievelijk van Leeuwenbergh 1 
en Kagerzoom 1. De derde speeldag tegen 
degradatiekandidaat Leeuwenbergh 1 moest 
dus een makkie zijn voor onze heren. Het 
tegendeel was het geval. Weliswaar met invaller 
Richard Marinus voor Ronald Westgeest had 
Rozenstein een zware dobber aan de heren 
van Leeuwenbergh. Het begon al bij een 4-2 
achterstand na de foursomes. Alleen Robert 
Frijling en Patrick Groen wonnen hun partij. 
In de middag wonnen de gebroeders van der 
Steen hun partijen vlotjes, maar verloor onze 
invaller. Stand op dat moment dus 6-6. Met een 
verliespartij van Remy Sonnenberg op de laatste 
hole, een winstpartij van Patrick Groen (2-1) en 
een all square van Robert Frijling werd het op het 
nippertje 9-9. 
De vierde speeldag tegen de tweede 
degradatiekandidaat Kagerzoom 1 werd wel een 
makkie. De heren waren weer scherp. Er werd 
met 16-2 gewonnen. Slechts één middagpartij 
werd verloren op de laatste hole.
Na vier speeldagen en met nog één wedstijd 
te gaan stond Rozenstein 1 bovenaan in de 
poule. Op de voet gevolgd door Rijswijkse 1 met 
slechts 1 punt minder. Hoe belangrijk was die 
overwinning op de eerste speeldag geweest. 
Dit betekende wel dat er op de vijfde speeldag 
van Merwelanden 1 moest worden gewonnen 
omdat het uitslag gemiddelde van Rijswijkse 1 
beter was dan dat van onze heren. Het werd een 
bloedstollende wedstrijd tegen Merwelanden 1. 
In het begin zag dat er nog niet zo uit, want onze 
heren wonnen de foursomes met 5-1. Robert 
Frijling en Patrick Groen verloren echter sneller 
dan mocht worden verwacht, waarmee het al 
gauw 5-5 was. Vervolgens wonnen Tim van der 
Steen en Ronald Westgeest hun partijen in een 
vroeg stadium en werd een stand van 9-5 bereikt. 
Nog één punt nodig dus. Zowel Martijn van der 
Steen als Remy Sonnenberg stonden na 17 holes 
all square. Het kon dus nog alle kanten op. 
Gelukkig wist Remy stand te houden en was het 
laatste benodigde punt binnen. Eindstand 10-8.

Promotie
Vergeleken met de laatste wedstrijd in de poule 
was de promotie wedstrijd tegen Dirkshorn 1 
een beetje een anticlimax. De foursomes 
werden door onze heren met 4-2 gewonnen. 
De middagpartijen van Patrick Groen en Remy 

Hoe is het ons Heren 1 team in het afgelopen jaar vergaan?
De competitie voor ons Heren 1 team stond in het 
teken van terugkeer naar de Hoofdklasse. Geen 
eenvoudige opgave, want per slot van rekening gaat 
het om de veertien beste teams van Nederland. 
Bovendien formeren de Hoofdklasseclubs een groot 
deel van hun teams door het doen van ‘aankopen’. 
Rozenstein heeft daarentegen een team dat het 
met eigen kweek doet. Daarom is het zo bijzonder 
dat het Heren 1 wederom is gepromoveerd naar de 
Hoofdklasse.

tekst: frits bron

Er is hard voor getraind, gevochten voor de punten en het doel is bereikt: 
kampioen en terug naar de Hoofdklasse! De ontlading is groot, champagne en 
daarna afkoelen. Gefeliciteerd mannen!
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Sonnenberg gingen echter verloren en dat 
resulteerde in een 4-6 achterstand, maar de 
laatste drie partijen stonden allemaal up voor de 
mannen van Rozenstein. Op dat moment was 
de partij van Robert Frijling het spannendst. De 
partij ging gelijk op en op de 17e hole kwam Rob 
op 1 up. Bij de laatste hole was Robert vast van 
plan om dat niet meer weg te geven en deed zijn 
voorbereiding voor wat een enorme afslag ging 
worden. Wie de 18e hole op Grevelingenhout 
kent, weet dat de afslag een paar meter voor 
het water ligt en het water ligt weer vlak voor 
de green. Een afslag van 330 meter. Het leverde 
hem de winst van de partij op en de heren 
stonden weer op 6-6. Alle aandacht ging nu 
uit naar de achteropkomende partijen, van de 
gebroeders van der Steen en Ronald Westgeest. 
Zij stonden na de veertiende hole 2 en 3 up. 
Gelukkig werd deze voorsprong niet meer 
weggeven. Het resultaat: een 12-6 overwinning 
en de promotie!

De uitdaging
Ons Heren 1 is weer terug in de Hoofdklasse. 
Vorig jaar moest het team al stevig aan de bak, dit 
jaar zal zeker zwaarder worden. Maar zij nemen 
dit keer hun ervaring van twee jaar geleden mee. 
Waren de heren toen nog wat nerveus en moesten 
ze wennen aan het hogere niveau, dit jaar kunnen 
ze er alles uit halen wat er in zit. Om u een beeld 
te schetsen van de speelsterkte: het grootste deel 
van de tegenstanders heeft een totale handicap 
(6 man) die 10 punten lager ligt dan de totale 
handicap van onze heren. Een uitdaging!
Gelukkig zijn de banen van de tegenstanders 
redelijk dichtbij gesitueerd: de Haagsche, de 
Noordwijkse, Almeerderhout, de Goyer en de 
Pan. Alleen de Noord-Nederlandse is wat verder 
weg. Graag zouden wij dan ook een ieder van 
Rozenstein willen uitnodigen om langs te komen 
en ons Heren 1 te steunen bij hun sportieve 
ambities. De eerste wedstrijd is op 25 maart op 
de Haagsche. Om de hoek dus.

Mochten jullie naast morele ondersteuning 
ons Heren 1 financieel willen ondersteunen 
ter bekostiging van de trainingen, het 
trainingsweekend op de Drentse en de 
kleding (de heren moeten er toch tiptop 
uitzien), dan nodigen wij jullie van harte 
uit om een bedrag van 100 Euro (of meer) 
te storten op rekening (NL36ABNA 0497 
083 396) van de Wassenaarse Golfclub 
Rozenstein onder vermelding van ’Heren 1’ 
en de eigen lidcode. 
Bij voorbaat dank voor alle morele en 
financiële steun. We gaan ervoor!
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Kampioenen en winnaars 2016
In de loop van het kalenderjaar organiseert de vereniging een aantal uiteenlopende toernooien. 
Er is voor ieder wat wils: matchplay, strokeplay, grote wedstrijden en wedstrijdseries. 
De belangstelling is groot, in winter en zomer en in weer en wind wordt er gestreden om parren en 
birdies. Maar zoals bij ieder toernooi: er kan slechts één winnaar zijn.

Golfers van het Jaar 2016 

Joleen Boomgaart en Martijn van der Steen 

De golfer van het jaar krijgt de Gouden Bal. Hiermee 
hebben zij het komende jaar voorrang bij de spiraal op 
de eerste tee. 

Clubkampioenen
 
Matchplay
Dames Joleen Boomgaart 
Heren Ronald Westgeest 
Heren Senioren Marco Kempen

Strokeplay
Dames Joleen Boomgaart
Heren Martijn van der Steen 
Heren Senioren Henk Hazenoot 
Jeugd Martijn van der Steen

Marco Kempen, clubkampioen heren senioren matchplay.

Joleen Boomgaart, 
winnaar matchplay en 
srokeplay.

Ronald Westgeest, winnaar matchplay heren.
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De trotse winnaars van de strokeplaykampioenschappen.

Winnaars wedstrijdseries 2016

Jaarbeker I Dorine Wentrup-de Nes
Jaarbeker II Titia Ellens 
Jaarbeker III  Karen van Adrichem-Abrahamse 

Herfstmixed 2015-’16  Trudy Jonkman en 
 Ronald Westgeest 
Wintercup 2015-’16 Jacques Roijers 

Maandag Hema’s Barend Pek 

Dinsdag Damesdag   Ankie Frijling/
 Jeannette Connelly-Vogel 
Woensdag Instuif  Karen van Adrichem-Abrahamse

Donderdag Herendag18h Richard Singleton 
Donderdag Herendag 9h Jack Chen 
Vrijdag Senioren  Ellen Kuijpers-Steens en
 Gabriel Forero

De Jaarbekers I, II en III zijn gewonnen door de dames Dorine Wentrup, Titia Ellens en Karen van Adrichem. Terwijl er toch ook heren meededen!
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Winnaars grote wedstrijden 2016

President’s Cup Wouter Fok en Ronald Koppelle 
Mars/Venus Schrikkeljaar Rob Klomp en Maarten Blietz 
Bevrijdingswedstrijd Margriet Zuure en Harry Vreedenburgh 
Bierlap in de Golfweek  Ellen Kuijpers-Steens 
Echtparenbeker Caroline en Tjeerd de Zwaan 
Arentsen/De Wolff Trofee  Tineke Leenders en Jan Bouwhuis 
Omadag Sandy van der Meer 
Old Grand Dad  Frank Coopman 
Ouders/kinderen, bruto Robert en Philippe Rubay Bouwman 
Ouders/kinderen, netto Raj Singh en Wim Westerink 
In Memoriam (Heerendag) Brian Connelly 
Wild Drive Jeannette en Brian Connelly

De winnaar van de wintercup: Jacques Roijers Trudy Jonkman en Ronald Westgeest zijn zichtbaar blij met de 
Herfstmixed beker.

Wouter Fok en Ronald Koppelle zijn de winnaars van de President’s Cup 2016.
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Frank Coopman ontvangt de Grand Old Grand Dad.
.

President’s Cup 2016.

Ellen Kuijpers winnares van de Bierlap.
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De echtparenbeker ging dit jaar naar Caroline en Tjeerd de Zwaan (beiden links op de foto). Runners-up waren Lucy en Mark 
Aardse (midden), en (rechts) Henriëtte en Willem Lely. 
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Holes in one 2016

18 augustus:  Lucy Aardse  op hole 2,  Heelsumse Golfclub 
14 oktober:  Ringo Kruts  op hole 10,  El Chaparral GC Mijas Costa, Malaga 
29 december:  Bouke Willems  op hole 6,  Wassenaarse Golfclub Rozenstein 

Alle deelnemende echterparen letterlijk en figuurlijk in het zonnetje.
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Iedere maandagochtend verzamelt een groot aantal 60-plus heren om een negen holes 
wedstrijd te lopen, georganiseerd door de HEren MAandag commissie. Medio maart is het 
HEMA seizoen van start gegaan. 

HEMA’s slaan weer af!

De HEren MAandag staat open voor alle heren 
die lid zijn van Rozenstein en dit jaar zestig jaar of 
ouder zijn. Er hoeft niet van te voren te worden 
ingeschreven. De heren zijn welkom vanaf half 9 
en worden op volgorde ingedeeld in flights van 
drie man. De animo voor deze 9-holes wedstrijd 
is nog altijd groot, gemiddeld doen er ongeveer 
35 HEMA’s mee. Geen wedstrijd zonder winnaars, 
daarom wordt de ochtend altijd afgesloten met 
een prijsuitreiking. 

Samengevat
•	 	De wedstrijden worden georganiseerd van 

medio maart tot en met november vanaf 
08.45 tot 09.30 uur;

•	 	voor heren vanaf 60 jaar met een handicap 
van maximaal 36;

•	 er wordt gespeeld over 9 holes;
•	 	er is geen inschrijflijst; een ieder bepaalt zelf 

of hij wil komen op maandagochtend;
•	 prijsuitreiking na afloop van de wedstrijd;
•	 	de tien beste spelers van de ochtend krijgen 

punten voor de jaarcompetitie;
•	 	nummer 1 van het jaar komt op het bord in 

het clubhuis.
•	 	De eerste HEMA dag is medio maart en de 

afsluitende HEMA dag, met uitgebreide lunch 
en prijsuitreiking, is meestal medio november 
(voor de exacte data: zie het jaarprogramma 
op de website).

Ons motto?
‘een echte HEMA blijft altijd een Heer’
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Bevrijding betekent feest. Op 6 juni 1944 D-Day. 
Het begin van de bevrijding van Europa. Vanuit 
Normandië vechten de geallieerden zich een weg 
naar het noorden van Europa. In september wordt 
Zuid-Nederland bevrijd, maar dan is het geen feest, 
een vreselijke winter volgt. Alsnog verliezen veel 
Nederlanders het leven. Dus 5 mei is geen feestdag 
voor iedereen. Ik heb zelfs vrienden waarvan de 
vader op 4 mei nog is doodgeschoten; 4 mei, het is 
20.00 uur, het is overal stil. Mensen verwonderen 
zich soms over het feit dat de bus stopt, midden 
op zijn route. Het is stil. We herdenken. Overal in 
Nederland herdenken we. Dan gaan we slapen en 
vieren we! Ja, hoe anders te doen?

Zonnig en oranje
Goedgemutst waren de 100 leden van Rozenstein 
die zich hadden ingeschreven voor de wedstrijd. 
Leden die zéér bekend zijn met ‘De Oorlog’, omdat 

ze allemaal
een zekere leeftijd 
hadden. Hier en daar 
kwamen na afloop de 
gesprekken op gang over 
ouders en familie. Over diegenen die het 
leven hebben moeten laten. Toch lag er een glans 
over deze dag, zonnig en oranje zoals hij was. Aan 
de molen op hole 16 wapperde de vlag, slechts 
één keer per jaar, een uiting van blijdschap. Ellen 
Kuijpers was het meest oranje gekleed en genoot 
van de oranjebitter. Zij verdiende het. 
De dag verliep niet te snel. Er was gekozen voor 
een stroke-play variant. Ja, met leden van een 
zekere leeftijd, daarbij optellend een zekere 
handicap, kun je een flinke snelle doorloop niet 
verwachten. En het moest toch ook gezellig zijn? 
Mooie kreet tegenwoordig ‘als het maar gezellig 
is’. Ik kan jullie vertellen in de competitie is het pas 
gezellig als je wint! 

Bitterballen
En dan is toch ineens iedereen binnen. We 
borrelen, de oranje bitterballen komen langs en 
veel leden blijven hangen. 
De twee Marjo’s staan klaar. Marjo Luitingh heeft 
de wedstrijdleiding en om haar in de gelegenheid 
te stellen om toch mee te spelen heeft Marjo 
Mooij een groot deel van de dag waargenomen. 
Samen doen ze de prijsuitreiking. 
Wat schetst onze verbazing dat ons net 
aangetreden nieuwe lid, Margriet Zuure, samen 
met ons aller bekende lid, Harry Vreedenburgh, 
er vandoor gingen met de eerst prijs. Margriet gaf 
een woord van dank aan de wedstrijdleiding en 
roemde de club om de prachtige bijzondere sfeer. 
Zelden had zij zich zo snel thuis gevoeld in een 
toch voor haar vreemde club. Harry bedankte de 
wedstrijdleiding voor de indeling! Dat begrijp ik. 
Veel leden genoten na de wedstrijd van een 
etentje op het terras. Waarom zou je naar huis 
gaan als je Thomas en crew hebt. Het beste 
restaurant in de wijde omgeving. 

Bevrijdingswedstrijd
Een grote wedstrijd, wij hadden gevraagd om een late starttijd, 
omdat we de dag wilden verlengen met een etentje bij Thomas 
en crew. Een prachtige zonnige start van een uitbundig gevierd 
Bevrijdingsfeest. 

tekst: adri lensen
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Wie van vroeg opstaan houdt, kon 
maandag zijn hart ophalen. Vroeg op. 
Om 7 uur dauwtrappen.

Witte maandag.

De dagkleur was groen, 
maar de heren maakten 
er dinsdag een kleurrijk 
geheel van.

Woensdag oranje- en voor de 50 
plussers onder ons.
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Er werd in de week van zondag 26 juni tot en met 
zaterdag 2 juli een kleurrijke week voorgeschoteld 
waarbij iedere dag zijn eigen kleur en thema had met 
bijbehorende ‘dresscode’. Om de nadruk te leggen op 
plezier werden alle qualifying wedstrijden van de kalender 
gehaald. In eerste instantie was niet iedereen hier blij 
mee, maar gezien het aantal inschrijvingen, meer dan 950 
deelnemers, bleek dit initiatief toch in de smaak te vallen. 

2016 
Zondag 26 juni om 11.00 uur werd het toernooi officieel 
geopend door onze voorzitter Willem Lely. Samen met 
Pawlik Snel, de voorzitter van de Golfweek commissie, 
werd de Golfweekvlag in top gehesen en de nieuwe 
(tijdelijke) fontein bij hole18 aangezet. De golfweek, of is 
het eigenlijk de feestweek, kon beginnen. De dagkleur 
was rood en daar had vrijwel iedereen op ingespeeld. 
Maandag 27 juni een wat rustiger kleurtje. Veel witte 
golfers waren al om 7.00 uur op de baan voor de 

Dauwtrapwedstrijd. In de middag een primeur voor de golfweek: de Golf/Bridge-Drive.
Dinsdag 28 juni, dagkleur groen, werd gestart met de ‘Runners Up’-wedstrijd voor de hogere handicappers. De middag 
was voor de heren. 
Woensdag 29 juni, dagkleur oranje, was de dag voor vijftigplussers.
Donderdag 30 juni, we zijn inmiddels aangeland bij de kleur blauw, stond in het teken van de HEMA’s en de traditionele 
vriendinnendag. 
Een vol programma bood vrijdag 1 juli met de dagkleur geel. ’s Ochtends de Cross Country alleen voor leden, waarbij 
iedereen – de naam zegt het al – kris kras door de baan gaat. De vele sponsoren die de golfweek steunden, werden in de 
middag op passende wijze bedankt en de avond was gereserveerd voor een nachtwedstrijd. Alweer een primeur voor 
deze golfweek. Helaas kon deze in verband met de slechte weersomstandigheden geen doorgang vinden. 
De laatste dag, zaterdag 2 juli, beloofde iets bijzonders te worden. Niet één dagkleur, maar het thema was alle kleuren 
van de regenboog. Eerst een wedstijd voor de jeugd, die hun vrienden en familieleden mochten introduceren, gevolgd 
door de Slot-Handicap wedstrijd. 
Na de slotwedstrijd werd aan de Golfclub Rozenstein het GEO-certificaat uitgereikt. De golfweekvlag werd gestreken en 
de onze eigen clubvlag mocht weer in top.

Hét jaarlijkse evenement van Rozenstein is de Golfweek, die vanaf het prille begin wordt georga-
niseerd door de Golfweek commissie. Plezier in golfen staat centraal en bij een aantal wedstrijden 
zijn ook gasten van harte welkom. Afgelopen jaar was het motto: ‘Golffun kleurt Rozenstein’. Voor 
dit jaar heeft de commissie een tropische verassing voor ons in petto, want de voorbereidingen 
voor 2017 zijn in volle gang.

tekst: pawlik snel en nienke abma

Golfweek op Rozenstein: een kleurrijk geheel
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Donderdagochtend 
was gereserveerd voor 

de HEMA’s. 
De middag was 

voor de traditionele 
vriendinnendag.

In geel tenue kris kras door 
de baan.

De sponsoren die de 
golfweek steunden, zijn 
op vrijdagmiddag op 
passende wijze bedankt.
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Natuurlijk wordt een week vol festiviteiten afgesloten met 
een spetterend feest. Speciaal hiervoor was er een band 
overgekomen uit Parijs die uitsluitend Beatles muziek 
speelde. Samen met DJ Andre Zandvliet wisten zij de 
dansvloer vol te houden van 21.00 uur tot ruim 24.00 uur. 
Een slotfeest waar nog lang over zal worden gesproken.

Minstens zo belangrijk is het culinaire aspect. Thomas 
Oostveen en zijn ploeg hebben dit aspect fantastisch 
ingevuld. Met als hoogtepunt het uitgebreide Indische 
buffet op de slotdag. Ook waren tijdens de wedstrijden 
het restaurant, en hole 17 en 18 omgedoopt tot 
zogenoemde ‘Culinaire holes’ om hier even bij te tanken 
met een hapje en drankje. 
Alle deelnemers en gasten van deelnemers hebben 
genoten van deze week en zo kan Golfclub Rozenstein weer 
met trots terugkijken op een zeer geslaagd evenement.

Golfweek 2017 van zondag 25 juni tot en met 
zaterdag 1 juli
De komende versie van de Golfweek zal in het kader 
staan van een tropische verrassing: ‘Tropicana’. 
In overleg met alle senioren-, heren- en damescommissies 
zal de Golfweekcommissie een leuke wedstrijdvorm 
bespreken en verder invulling geven aan de wedstrijddag.
Op zondag 25 juni starten we met de familie/vriendendag 
waar we weer met zes personen (met minimaal twee 
Rozensteinleden) 25 flights de baan insturen. Deze 
populaire wedstrijd is het startsein voor een prachtige 
week waar we dit jaar streven om aan alle wensen 
tegemoet te komen, onder andere met een eerlijkere 
handicapverrekening.
Het thema ‘Tropicana’ spreekt al tot de verbeelding en 
zal iedere dag haar eigen invulling krijgen. Doordeweeks 
zullen alle commissies (Hema’s, Heren, Senioren, 
Vriendinnen) ruim aan bod komen en hopen we voor 
iedereen iets extra’s te kunnen brengen waar nog lang 
over kan worden nagepraat.
Noteer vooral 1 juli, de Slotdag. We eindigen de week 
wederom met de traditionele clubwedstrijd voor 
uitsluitend leden van Rozenstein. En in de avond 
een spetterend feest. Uiteraard is dit feest voor alle 
leden gratis toegankelijk en afhankelijk van het aantal 
sponsoren die de Golfweek steunen, hopen wij ook dat 
introducees gratis entree krijgen.
De Golfweekcommissie vraagt tot slot uw aandacht voor 
de nachtwedstrijd van 25 maart. Deze nachtwedstrijd is 
uit de Golfweek gehaald omdat het in de zomer pas om 
22.45 uur echt donker is. De nachtwedstrijd op 25 maart 
is de zogenoemde ‘kick off’ van de Golfweek. 

De Golfweekcommissie
Pawlik Snel, Barend Pek, Els Claassen, Caroline de Zwaan, 
Reinier Bongers, Helga Uittenbroek, John Nan, Irene Voorhorst. 

In de komende nieuwsbrieven zal de Golfweek regelmatig aan 
de orde komen. Volg ook het nieuws op onze website: 
www.rozenstein.nl

Dankzij de loterij tijdens de Golfweek 2016 is een zo groot bedrag 
binnengehaald om de fontein, die tijdelijk was aangebracht bij 
hole 18, aan te schaffen en te onderhouden. De commissie heeft 
gemerkt dat de leden dit ook zeer op prijs stellen. Het streven is om 
dit dan ook op korte termijn te kunnen realiseren. 

Na de slotwedstrijd werd aan Rozenstein het GEO certificaat 
uitgereikt. De vlag die daar bij hoort werd in top gehesen.

Een feestelijke week wordt natuurlijk afgesloten met uitbundig 
feest. Speciaal hiervoor was er een band overgekomen uit Parijs die 
uitsluitend Beatlesmuziek speelde.
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Philomène: “Het is altijd veel werk. Een wedstrijd 
samenstellen voor dames die allemaal zo hun 
eisen en wensen hebben, vereist overleg en 
secuur overwegen. De commissie probeert 
altijd om het de dames naar de zin te maken. 
De groep is groot, regelmatig wordt het aantal 
inschrijvingen overschreden. Dinsdag is dus een 
succes! De flights zijn dit seizoen wat door elkaar 
gegooid, zodat we in staat zijn ook met nieuwe 
leden kennis te maken. Dat is prima bevallen.”

Het winterprogramma.
De competitiegekte begint al vroeg. Mogen de dames 
dan op dinsdag met elkaar worden ingedeeld?
“In het begin van het seizoen zijn de meeste 
dames zo druk bezig met de voorbereidingen 
van de competitie dat wij ze natuurlijk toestaan 
om met hun eigen team te spelen. Dat is 

belangrijk voor de ‘team building’. Dat staan 
we toe. Na de competitie gaan we schudden, 
vooral de ‘fun’ wedstrijden willen we zoveel 
mogelijk handicappers door elkaar gooien, dat is 
de kennismakingstijd. De ‘ontgroening’, grapje. 
Met Q wedstrijden delen we in op handicap, de 
serieuze dames gaan voorop. Ze spelen snel door 
en vinden het fijner om met gelijkgestemden hun 
handicap te verbeteren.”
 
Succes story’s
“De oma-Golfdag is een van onze meest 
succesvolle wedstrijden. Het is een landelijke 
wedstrijd en altijd gekoppeld aan een goed doel. 
De meeste jaren voor SOS-Kinderdorpen. Iedere 
oma krijgt een par op de hole van het aantal 
kleinkinderen. Heel fijn als je er zeven hebt, dan 
is die par binnen. De prijswinnaars één, twee en 
drie worden uitgenodigd voor de 18 holes finale 
op Golfclub Harderwijk met na afloop borrel en 
diner. Oma’s die 18 holes niet meer aankunnen, 
mogen tegenwoordig ook 9 holes lopen. Voor het 
eerst dit jaar mogen ook niet-oma’s meedoen.”

“Bij de Ladies Captain’s Cup bepaalt de vos de 
par. Dat is de huidige voorzitter met de ex-
voorzitter. Dat bij die wedstrijd nogal eens 
wordt gemopperd, komt omdat de beste netto 
score bij iedere hole weer wordt berekend. Zo 
kan het zomaar gebeuren dat er birdies bij de 
dames vallen en veel parren. Daar kan het veld 
niet tegen op. Ik verdenk de voorzitters er dan 
ook van dat ze ’s morgens voor dag en dauw de 
kaartjes van de par in de holes stoppen. Deze 
wedstrijd wordt drie keer per jaar gespeeld. 
Hilarische uitslagen, gewoon meedoen.”

Een van de overboekte wedstrijden is wel de bridge-
golf dag. Hoe zou dat komen?
“Heel eenvoudig; veel vrouwen van ‘een zekere 
leeftijd’ spelen golf en bridge Vandaar het succes 
van de golf-bridge dag. We spelen 9 holes, 
iedereen kleedt zich om en daarna begint de 
bridgedrive. Intussen heeft Thomas en zijn crew 
onze heerlijke broodjes verzorgd. Het is helaas 
niet toegestaan om alleen te golfen en niet te 

Dinsdagochtend Damesdag: 
een succesnummer
Twee jaar geleden heeft Philomène Chapot het stokje over genomen van Kiek Bakker, als voorzitter 
van de damescommissie. Inmiddels is ze ingewerkt en allang geen ‘groentje’ meer. Tijdens ons 
gesprekje vertelt ze graag over de damesdag. 

tekst: adri lensen

Ook de Sinterklaaswedstrijd is een vast onderdeel van het 
damesdagprogramma. 
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bridgen. Misschien moeten we daar soepeler 
in worden, hoewel de uitslagen aan elkaar zijn 
gekoppeld. We gaan erover nadenken.” 
“Eigenlijk is de hele zomer een succes geweest. 
We hebben vorig jaar veel nieuwe dames mogen 
begroeten, een enorme aanwinst voor ons en 
voor de club.” 

Dan begint het te winteren. 
“En dan begint ook de inloop; altijd aan het 
begin van de winter. Ervaren leden van de 
damesdag commissie hebben de ‘Runner Score’ 
geïntroduceerd. Deze wedstrijd is persoonlijk, 
uiteraard met marker, en stelt de speler in staat 
iedere week haar score per hole te verbeteren. 
De score wordt door de commissie bijgehouden 
en aan het eind van het seizoen wordt de winnaar 
bekend gemaakt. De kaart wordt gedeponeerd in 
een prachtige doos in de dameskleedkamer.”

Hoe hebben jullie ingespeeld op het schrikkeljaar 
2016? 
“We hebben een speciale wedstrijd georganiseerd 
met heren. De Mars-Venus wedstrijd werd op 
29 februari gehouden en was een groot succes. 

Met 77 deelnemers, mannen tegen de vrouwen, 
helaas wonnen de mannen ! Dat vraagt om 
revanche.”

Een ander hoogtepunt is de kerstlunch. 
“We organiseren elk jaar een kerstlunch, dit jaar 
op dinsdag 20 december. Met vorst de baan in 
en op de achtergrond witte heuvels, een oranje 
zon, het was een speciale dag. Toch was ik blij 
dat ik maar 9 holes hoefde te spelen, want voor 
het eerst dit jaar had ik het koud. Na de wedstrijd 
genoten we van een warme kerstlunch.” 

En daarmee is het jaar rond. Ook in 2017 staan er 
leuke toernooien op het programma. Kortom: 
tot dinsdag. 

Ladies Captain’s Cup 
Hilarische uitslagen, gewoon meedoen.

Dinsdagochtend is voor veel dames een vast agenda-onderdeel. Dit geldt ook voor de vriendinnendag tijdens de golfweek. Ook als het weer niet meezit. 

Op schrikkeldag 29 februari waren de heren welkom op de 
dames dinsdag. De uitslag van het Mars-Venus toernooi is 
een goede reden voor revanche.
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Het jeugdplan wordt gedragen door de 
jeugdcommissie en de pro’s. De jeugdcommissie 
2016 bestond uit de volgende vrijwilligers: 
Elsbeth Offerhaus (voorzitter), Maud Verhelst, 
Olga Verlinden, Ingeborg Schonk, Stanley 
Douglas, Jesper Schonk, Valerie van Lelyveld, 
Monique Arrachart en René Schonk. 

Wekelijkse trainingen
Onze pro’s Eduard en Huite zie je zowat elke 
dag op Rozenstein. Lessen gevend op de 
driving range of in de baan, overleg plegend 
met diverse commissies, kopje koffie drinkend 
in een nabespreking van een les… ze zijn alom 
aanwezig! Zelfs op zondagochtend zijn beide 
heren er vroeg bij. Dan staat de jeugdtraining 
op het programma. Onderverdeeld in drie 
groepen én een competitielijn gaat de jeugd aan 

de slag met diverse oefeningen, met hulp van 
jeugdcoaches (= golfende ouders). 
In het begin van het golfjaar krijgen de nieuw 
ingestroomde kinderen ook de vereiste 
golf ‘theorie’lessen, onder leiding van 
jeugdcommissielid Stanley Douglas. Deze lessen 
gaan vooral over de regels van het spel, maar 
de kids leren ook alles over etiquette in en rond 
de baan. Vanaf het bezit van baanpermissie, en 
daarna hun handicap 54, gaat het hard met het 
golfspel van de kinderen. 

Wedstrijden
De jeugdcommissie organiseert het hele jaar 
diverse onderlinge wedstrijdjes om de jeugd 
te ondersteunen, meestal bij ons, maar ook bij 
buurman De Kieviten. Enige sfeerbeelden geven 
goed weer wat er daar gebeurt…

Een gevleugelde uitspraak – ook in de sportwereld – is ‘de jeugd heeft de toekomst’. De toekomst 
van onze golfclub Rozenstein is op dat vlak verzekerd. Onder leiding van de jeugdcommissie en 
de pro’s is er een enthousiaste groep kinderen die de golfsport tot ‘hun’ sport hebben gemaakt. 
Variërend in leeftijd van 8 tot 21 jaar zijn er 52 kinderen ingeschreven in het Rozenstein jeugdplan. 

tekst: valérie van lelyveld

Halloweenwedstrijd.

HET GOLFJAAR 2016 VAN      DE ROZENSTEIN JEUGD
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HET GOLFJAAR 2016 VAN      DE ROZENSTEIN JEUGD

Introductiewedstrijd op de P&P baan.

Sinterkerstwedstrijd met 
ouder/kind teams.



JAARMAGAZINE

28

Ollie van Lelyveld kwam binnen op de derde plek.Stephan van Eps won de Qwedstrijd. Berend Weekhout werd tweede.

Strandwedstrijd.
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Competities
De volgende stap naar het spelen van 
‘echte’ wedstrijden wordt snel gemaakt. Een 
deelname aan een Jeugd Open in de buurt 
kan zeer inspirerend werken voor de jonge 
spelers. Ook van het meelopen met onze eigen 
jeugdcompetitieteams wordt veel geleerd.

Rozenstein speelde in 2016 met 2 teams 
jeugdcompetitie
Team 1 bestond uit Jesper Schonk, Jop Bakker, 
Bouke Willems, Isabeau Ruiter en Alise de Groot. 
Op de Hilversumsche zijn ze poulewinnaar 
geworden. Door deze overwinning kwalificeerde 

Rozenstein Jeugd 1 zich voor de promotiewedstrijd, 
om in 2017 uit te kunnen komen in de hoofdklasse. 
Helaas hebben ze deze promotiewedstrijd op 
een haar na (lees 1 putt) verloren. Niettemin een 
prachtig resultaat van de jeugd!
Team 2 had Declan Alblas, Celine Rameau, 
Giuliano Martin, Lucas Arrachart en Steven Groen 
in de gelederen. Zij eindigden op een mooie 
2e plaats in hun poule. 

Ook in 2017 is de jeugd in steeds aangroeiende 
getallen aanwezig op Rozenstein. Meer info kan 
worden gevonden op www.rozenstein.nl/
jeugd-home/.
Volg de Rozenstein jeugd op Facebook:
www.facebook.com/rozensteinjeugd/.

Laura en Steven Groen: winnaars Vossenjacht.

Jeugd 2 in de baan.

Jeugd 1 winnaars.
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Uit handen van Jeroen Stevens, directeur NGF, 
en in aanwezigheid van Leo Maat, wethouder 
Ruimte en duurzaamheid, ontving Rozenstein het 
certificaat van de Golf Environment Organisation, 
het internationale symbool van duurzaam golf; 
een kroon op de inspanning van velen binnen 
de vereniging en een positief signaal van de club 
richting leden en samenleving. 

In Nederland is Rozenstein als 62e vereniging 
gecertificeerd. En met overtuiging, want het door 
de Royal & Ancient Governing Body en de NGF 
gedragen GEO/Committed to Green concept 

is een toekomstgericht, breed georiënteerd 
management-instrument, dat alle aspecten van 
het beheer van onze vereniging in samenhang 
beziet: baan, natuur, milieu, energie, water en 
ketenbeheer/catering. Eigen belang en publiek 
belang gaan hier hand in hand met voordeel voor 
beide.
Geen groen geneuzel dus. In 2019 is het volgende 
“GEO examen”. 

Het rapport vindt U op de website onder Baan/
Committed to Green en zie ook de maandelijkse 
Nieuwsbrief .

GEO:
geen groen 
geneuzel
De Commissie Committed 
to Green/Duurzaamheid 
is een betrekkelijk jonge 
loot aan Rozenstein’s 
commissiestam, maar liet in 
2016 nadrukkelijk van zich horen. Met 
het rapport: “Rozenstein kiest voor golf 
in duurzame omgeving” kon de vlag 
op 2 juli letterlijk in top; de GEO vlag 
welteverstaan. 

tekst: tjeerd de zwaan
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Tijdens het seizoen is vooraf inschrijven voor de 
wedstrijd noodzakelijk. Op 10 maart is het seizoen 
gestart. Buiten het seizoen – vanaf 1 december 
tot medio maart 2018 – kunnen deelnemers vanaf 
9.15 tot 10.15 uur op vrijdagochtend inlopen en 
zij worden ingedeeld in leuke flights. 

Uit een analyse in 2016 is gebleken dat in het 
afgelopen jaar 97 senioren aan de wedstrijden 
op vrijdag hebben deelgenomen. Het ene lid 
wat vaker dan de andere. Maar door de 
bank genomen is het aantal deelnemers dat 
vrijdagochtend meedoet tussen de veertig en 
de vijftig. De analyse toonde verder aan dat 
vijf senioren in 2016 tot en met half november 
niet minder dan 23 keer op vrijdag een golfrondje 
heeft gelopen. Zij werden echter overtroffen door 
twee senioren die elk 24 keer deelnamen.

De seniorencommissie heeft bij de organisatie 
van de wedstrijden sportieve, maar vooral ook 

sociale en gezellige doelen voor ogen. Zo werd 
in 2016 voor het eerst een Alliancewedstrijd 
Gezondheid en Gezelligheid georganiseerd. 
Tijdens de wedstrijd ging het om individuele 
én teamprestaties. Bij de afsluitende lunch 
was ook sprake van een echte beleving van het 
groepsgevoel.

De openings- en slotwedstrijd worden traditioneel 
afgesloten door een lunch met prijsuitreiking. 
In de loop van het seizoen organiseert de 
seniorencommissie verder namens de NGF de 
voorronde van de landelijke Arendsen de Wolff 
Trofee.

Samengevat
Iedere week bestaat op vrijdagochtend de 
mogelijkheid om met dames en heren vanaf 
50 jaar gemengd, 18 of 9 holes te spelen, in een 
sportieve, sociale en gezellige sfeer. Wij hopen 
u snel te mogen begroeten.

Vrijdagochtend senioren

De vrijdagochtend is voor de senioren vanaf 50 jaar. 
De wedstrijden starten vanaf 9 uur en er wordt 
gespeeld in flights van heren, dames of gemengd. Ook 
kan er worden gekozen tussen negen of achttien holes.
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2016: van bunkers en duikers

In 2016 is het ‘Bunkerplan Zuidbaan’ afgerond. 
Het betreft een kwalitatieve en speltechnische 
uitbreiding/verbetering, die door spelers 
met hogere en met lagere handicaps wordt 
gewaardeerd.

Wat gebeurde er: 
- het zand in de bunkers werd vervangen;
-  bestaande bunkers werden hersteld, beter in 

zicht gebracht en hier en daar vergroot; 
-  nieuwe bunkers werden aangelegd, zoals de 

fraaie oeverbunkers op holes 14 en 18;
-  hole 15 kreeg met twee plus twee nieuwe 

bunkers en uitdagende waterloop na 
hermeting een par 5 status.

Duurzaam baanbeheer houdt ook rekening met 
het water op de baan; op Rozenstein maar liefst 

zes hectare. In het kader van de verbetering 
van de waterkwaliteit werden in 2016 meerdere 
duikers aangelegd om de doorstroom van water 
tussen de diverse waterlopen en reservoirs te 
bevorderen. 

In 2017 zal:
-  de uitvoering van ‘Bunkerplan Noordbaan’ ter 

hand worden genomen;
-  ten behoeve van de Golf Academy een 

toegesneden oefenomgeving (binnen en 
buiten) worden uitgewerkt;

-  een begin worden gemaakt met een nieuwe 
entree, tuin en terras.

In het kader van de NGF Green Deal met de 
Rijksoverheid werkt Rozenstein structureel aan 
het terugdringen van het gebruik van chemische 
middelen (meststoffen/gewasbescherming). 

In de maandelijkse Nieuwsbrief rapporteert de 
Baancommissie over weetjes en nieuwtjes.

De Baancommissie beweegt zich op vele 
terreinen, zowel spel- als baantechnisch, waarbij 
het Baanbeheerplan inzet op een hoogwaardige 
speelkwaliteit en duurzaam beheer. De uitvoering 
ligt in handen van de greenkeepers.

tekst: tjeerd de zwaan
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De Wassenaarse Golf Academy

Naast de bekende vaardigheden die mogen 
worden verwacht van een golfleraar, was een 
belangrijke voorwaarde dat de nieuwe pro’s een 
bijdrage zou leveren aan de goede sfeer binnen 
de vereniging. Eduard loopt hier al een aantal 
jaren rond en hoeft eigenlijk niet meer te worden 
geïntroduceerd. Maar ook Huite was voor velen 
een bekend gezicht. Hij gaf al een tijdje les aan 
jeugdteams en sinds eind 2015 was hij actief als 
tijdelijke kracht. 
Na een sollicitatieprocedure (want dat hoort er 
nu eenmaal bij), werden op 12 januari 2016 de 
contracten getekend door Willem Lely en Iris 
Bloemendaal namens Rozenstein en onze nieuwe 
golfpro’s.

Naast privélessen houden de heren zich 
bezig met de jeugd en met lessen aan de 
competitieteams. Het goede nieuws is dat Eduard 
en Huite samen een plan hebben ontwikkeld voor 
een golfschool. Deze plannen zijn gepresenteerd 
tijdens de ledenvergadering van 23 mei. Diezelfde 
avond is ook de naam van de golfschool 
bekendgemaakt. 

“Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen”, vertelt 
Huite Hak. “In januari ben ik gestart met de 
samenwerking met Eduard wat al snel erg prettig 
verliep en wat we de komende jaren zo gaan 
voortzetten. Ook met de leden, waaronder veel 
oude bekenden, en het bestuur van Rozenstein 
is er in korte tijd een fijne band ontstaan. De 
ontwikkelingen van de oefenfaciliteiten zijn in 
gang gezet en beloven veel voor de komende 
jaren. Al met al kijk ik uit naar 2017!”

Eduard Schwarz is in 2011 op Rozenstein 
begonnen met zijn stage. Direct kreeg hij het 
gevoel dat hij in een gezellige en sfeervolle 
vereniging was beland en dat hij vanaf dag één 
door alle leden werd geaccepteerd. Dat gevoel 
heeft hij nog steeds. Er is in 2016 veel gebeurd en 
er waren van tijd tot tijd spannende momenten, 
maar voor Eduard is het kampioenschap van 
Heren I en de promotie naar de hoofdklasse het 
absolute hoogtepunt. 

“De mannen hebben echt een geweldige prestatie 
neergezet en daarom ben erg trotst op deze 
groep”, aldus Eduard.
Ook zelf heeft Eduard in 2016 zijn successen 
gehad, waar hij met genoegen op terugkijkt. 
“Mijn eigen spel in Nationaal Open op de 
Hilversumsche, waar ik de cut haalde en 
eindigde op een gedeelde 33ste plek, stemde mij 
tevreden.” 

Tot slot is er natuurlijk veel energie gestoken 
in het opzetten van De Wassenaarse Golf 
Academy. Ze zien het wel zitten de heren: “In 
2017 willen we De Academy meer gezicht geven. 
Onze speerpunten daarin zijn: nieuwe ruimte, 
verbeterde oefenfaciliteiten (short game area) en 
het verbreden van het lesaanbod.
De aankomende periode gaan we ons 
bezighouden met de verdere ontwikkeling en 
zal de Academy fysiek meer gestalte krijgen. 
Uiteraard houden we jullie daarvan op de hoogte.”

Voor het boeken van een les bij een van onze 
pro’s gaat u naar de homepage van 
www.rozenstein.nl. 

Afgelopen jaar is uit de samenwerking tussen 
onze pro’s Eduard Schwarz en Huite Hak een heuse 
golfschool ontstaan. En een golfschool moet een 
aansprekende naam krijgen. De speciaal daarvoor 
uitgeschreven prijsvraag bood uitkomst. Tijdens de 
ledenvergadering van 23 mei werd bekendgemaakt 
dat de keuze was gevallen op de naam ingebracht 
door Wouter Fok en Peter van Meeuwen. 
De Wassenaarse Golf Academy was geboren.

tekst nienke abma
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Doel van de marshaldiensten is het bevorderen 
van het spelplezier, het vergroten van het 
respect voor de baan en het toezien op het in 
acht nemen van de etiquetteregels en de goede 
omgangsvormen. Alle taken van de marshal 
zijn hierop gericht. Het toezicht houden op 
het naleven van ons Huishoudelijk Reglement, 
spelers aanmoedigen om schade aan de baan 
te herstellen (denk aan plaggen terugleggen, 
bunkers aanharken, pitchmarks herstellen) en om 
aansluiting te houden met de voorgaande flight, 
zijn enkele voorbeelden. De marshals vervullen 
hun diensten volgens een zodanig rooster dat 
iedereen eenmaal per maand een dienst vervult 
van een dagdeel van drie uur. Zij zijn herkenbaar 
aan hun badge met foto en maken soms gebruik 
van de marshalbuggy. Op het bord In de entreehal 
hangt de foto van de dienstdoende marshal. 

Marshalcommissie en -leden 
In april 2016 zijn de commissietaken officieel 
overgedragen aan Peter Huussen, Onno 
Maaskant en Betty Soeters. De afscheidnemende 
commissieleden Wouter de Bruijn en Jaap van 
Luijk zijn bedankt voor hun inzet voor en in de 
marshalcommissie. In 2016 hebben zich veertien 
nieuwe leden aangesloten tot de groep. 

Inloopberaad 
De derde maandag van de maand is gereserveerd 
ten behoeve van het zogenoemde inloopberaad. 
Iedere marshal kan bij de commissie te rade gaan 
en alles voorleggen wat nuttig kan zijn, of wat 
hem of haar eventueel dwars zit. In het logboek, 
dat in ere is hersteld, tekent iedere marshal aan 
of zich tijdens de dienst bijzonderheden hebben 
voorgedaan en zo ja, welke. 

Activiteiten
Naast de reguliere taken, organiseert de 

commissie nog een aantal nuttige activiteiten. Zo 
volgden in totaal 27 marshals op 1 en 15 februari 
de cursus Reanimatie en AED training. Deze 
werd zeer gericht en boeiend gegeven door 
Peter Raaijmakers, een ervaren en deskundig 
verpleegkundige die reanimatiecursussen 
geeft aan onder andere huisartsen in de regio 
Haaglanden. 
Op de derde zaterdag in oktober houden de 
marshals hun jaarvergadering, gevolgd door 
een marshalswedstrijd en borrel. Tijdens de 
vergadering op 15 oktober 2016 waren veertig 
van de zestig marshals aanwezig. Een van de 
onderwerpen waar uitgebreid aandacht werd 
besteed, is het zogenoemde ‘doorlaten’. Drie 
belangrijke NGF etiquetteregels geven aan dat 
doorlaten moet als de naderende flight sneller 
is; het zoeken naar een moeilijk vindbare bal 
de voortgang in baan stagneert of als er één 
hole afstand is met de voorgaande flight. 
Tijdens de levendige discussie zijn er een aantal 
voorstellen gedaan om de voortgang in de baan 
te verbeteren. 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
Rozenstein is een NGF workshop voor onze 
marshals georganiseerd. Deze vond plaats op 
28 november in de ‘Leertouwer’. Eerst werd 
door alle aanwezigen de profielschets van de 
‘ideale’ marshal gekarakteriseerd. In groepen 
werd gesproken over welke kennis, vaardigheden 
en persoonlijke kenmerken de marshal dient 
te beschikken. Tot slot werd in een rollenspel 
de theorie in praktijk gebracht. In 2017 wordt 
voor de overige 35 marshals ook een workshop 
georganiseerd. 

Meer informatie 
Op onze website (http://www.rozenstein.nl/
marshals-home/) is meer informatie te vinden, 
waaronder de namen van alle marshals.

De marshal: toezichthouder en vraagbaak
Een marshal die toezicht houdt op 
bijvoorbeeld het naleven van etiquette 
en waar nodig leden en gasten de weg 
wijst, is voor iedere golfvereniging een 
noodzaak. Bij Rozenstein wordt deze 
belangrijke taak vervuld door een grote 
groep vrijwilligers die al dan niet rijdend 
in een handicart nuttige dingen doen op 
en rond de baan. 

De marshalcommissie bestaat dit jaar uit (van links naar rechts): Betty Soeters, Peter Huussen en Onno Maaskant.
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“Het afgelopen jaar was een goed jaar”, aldus 
Thomas Oostveen, “Nee, ik heb niets te klagen. 
Maar het is wel gewoon hard werken. Soms 
vergeten de mensen weleens dat hier een grote 
crew rondloopt. Ze moeten allemaal aan het 
werk blijven en zijn afhankelijk van hun baan. 
Natuurlijk maak ik me geen zorgen, zeker niet 
zoals het nu gaat. Wij zijn een fijne club, ik heb 
een geweldige bemanning om mij heen en wij 
kunnen het heel goed met elkaar vinden. Die foto 
is gemaakt toen wij ons verzamelden voor ons 
gemeenschappelijke uitje. Adri heeft de laatste 
jaren zo vaak gevraagd om een groepsfoto. Ze 
heeft ons eindelijk gepakt!”

Succes
“Wij danken ons succes aan de versheid van 
de producten. Het is belangrijk dat de vis vers 
op je bordje komt. Drie keer in de week komt 
de leverancier hier. Michel en ik zijn daar 
verantwoordelijk voor. Niet alleen vers, maar ook 
schoon moet het hier zijn. Voordat je het weet 
komt de Warenwet binnenlopen en als ze een 
muis of een kakkerlak zien, dan is het snel gedaan 
met ons succes!”, legt Thomas uit.
“Je hebt gezien dat onze keuken helemaal niet 
zo groot is. Daarom moeten wij heel efficiënt 

werken. De verse sausen liggen mooi opgestapeld 
in de ijskast, de koelruimte is zo goed ingedeeld 
dat er wel honderd fricandeaus van een kilootje 
kunnen worden opgestapeld.”

Partijen en familie diners
“In de winter hebben we veel partijen. Als 
experiment hebben Michel en ik twee jaar 
geleden besloten om in de winter een uur langer 
open te blijven. Dat is een groot succes gebleken. 
Ook beter voor de diners, het geeft meer 
rust. Over het algemeen hebben we ook veel 
familiediners. Oma en opa op zondagmiddag, 
verjaardagen en trouwdagen. Wij vinden dat 
fantastisch, en waar wij ook van genieten zijn 
de mensen die in het seizoen een paar keer in 
de week hier eten. Dat stellen we op prijs. We 
hebben ook een wijnkaart. Dat weten weinig 
mensen, vraag er eens naar!’ 

Openingstijden clubhuis
Het clubhuis is 7 dagen per week geopend.
Gedurende de zomertijd:
Alle dagen van 08.00 uur tot zonsondergang
Gedurende de wintertijd:
Ma, di, vrij en zat van 09.00 tot 18.00 uur.
Woe, do en zon van 09.00 tot 20.00 uur.

Op de website www.rozenstein.nl vindt u de 
menukaart. Wel reserveren als u met een groep komt 
eten: tel. 070-5178899.

De keukenbrigade is uitgebreid
Per 1 maart 2017 is er een nieuwe kracht bij in de 
keuken: zijn naam is Oscar Belt. Het is op dit moment 
weliswaar hartje winter, maar er wordt enthousiast 
aan alle wedstrijden meegedaan en er wordt volop 
wild, soep en bitterballen gegeten. Ook met slecht 
weer, dat wil zeggen als er echt niet valt te spelen 
komen er mensen eten. Leen Menken, één van onze 
oprichters komt iedere dag wel een biertje drinken. 
En een of twee keer in de week eet hij op Rozenstein 
met zijn vrouw Corrie, of met een deel van de familie; 
de hele familie tegelijk past namelijk niet in ons 
restaurant. 

tekst adri lensen

Thomas en zijn crew. Staand van links naar rechts: Martijn Buss, Renate Hacker, 
Preben l’Ami, Roy Pennock, Thomas Oostveen en Michel Vogels (chef). Zittend 
van links naar rechts: Evelijne Hoogenboom, Adrienne van Leeuwen, Denise 
Danen, Marije Streeder en Merel Nieuwenhuisen.

“ Wij danken ons succes 
aan de versheid van de 
producten.”
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TV West had aan het bestuur gevraagd of zij 
voor het TV West programma Van de kaart voor 
het slotgedeelte gebruik mochten maken van 
Rozenstein. Uiteraard staan wij altijd open voor 
wat belangstelling.

Op 25 maart was het zover en kwamen er 
twee heren en een dame (Jet) naar onze club om 
de hier de slotuitzending te maken. Zij wilden de 
opnames eindigen in ons mooie clubhuis, maar 
niet na in de ijzige kou een balletje te hebben 
geslagen op hole één en wel onder de bezielende 
leiding van de secretaris, Dymphna, en toeziend 
oog van de secretaresses. Dit balletje slaan was 
niet zo’n succes en Dymphna stelde voor om 
maar een (bitter)balletje te eten bij Thomas. 
Aldus geschiedde. Op 7 april is deze aflevering 
uitgezonden op TV-West.

Gedurende twee jaar is er heel veel 
overleg geweest tussen de gemeente, de 
sportverenigingen en bewonersgroepen rondom 
de parkeerplaats aan de Mansveltkade. Deze 
parkeerplaats was aan een renovatie toe. De 
veiligheid moest worden verbeterd, er moest 
worden geasfalteerd en er moesten fietspaden 
komen voor alle jeugdleden van de diverse 
sportverenigingen. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een enorm 

opknap- en renovatietraject, dat enkele maanden 
heeft geduurd. In november was het eindelijk 
zover en kon er officieel door wethouder Bert 
Doorn de eerste boom worden geplant ter hoogte 
van Rozenstein. Dit gebeurde op een feestelijke 
wijze vergezeld door een aantal jeugdteams van 
De Kieviten en Blauw Zwart. 
Na afloop werd er nog eens geklonken op het 
mooie resultaat, dat voornamelijk in samenwerking 
met veel partijen tot stand is gekomen.

Van de kaart!

Parkeerplaats Mansveltkade



CLUBINFORMATIE
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Mutaties in een lidmaatschap
Mutaties op verzoek van een lid in het type 
lidmaatschap (bijvoorbeeld omzetting van een 
Gewoon Lidmaatschap in Theelidmaatschap) 
moeten bij het secretariaat ontvangen zijn 
uiterlijk 1 november van het lopende jaar 
en gaan in op 1 januari van het volgende jaar. 
Verzoeken voor mutaties moeten door het lid zelf 
en schriftelijk gedaan worden (liefst per mail).

Voor sponsoren geldt 1 oktober als laatste 
datum voor het aanleveren van een verzoek tot 
beëindiging of wijziging in de sponsoring, tenzij bij 
overeenkomst anders is afgesproken.

Tarieven 2017
Tarieven Lidmaatschappen*
Gewoon lid: € 920,—
Jeugd t/m 26 jaar: € 460,—
Buitenlid: € 460,—
Buitenlid t/m 26 jaar: € 230,—
Theelid: € 153,35
Bedrijfslid: € 2.500,—
Beginnende Golfer € 368,—
Short Term member € 920,—
Oefenlidmaatschap € 368,—

Overige tarieven
Cateringbijdrage: € 90,—
Entreegeld, optie 1 € 2.500,—
Entreegeld, optie 2: 6 jaar € 475,—
Entreegeld, optie 3: (tot max. 55 jaar) 
                                                    jaarlijks € 300,—
NGF homeclub v.a. 21 jaar (per 01/01): € 17,50
NGF homeclub t/m 20 jaar: € 8,50
NGF BL of homecourse elders v.a. 21 jaar € 6,—
NGF BL of homecourse elders t/m 20 jaar € 3,—

Openingstijden baan en clubhuis
Algemeen
De baan en het clubhuis zijn 7 dagen per week 
geopend.

Gedurende de zomertijd:
• Alle dagen van 08.00 uur tot zonsondergang.
Gedurende de wintertijd:
•  Maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag van 

09.00 tot 18.00 uur;
•  Woensdag, donderdag en zondag van 09.00 tot 

20.00 uur.

Voor informatie over wedstrijden die de 
baanbezetting beïnvloeden:
•  Zie de kalender en de maandprogramma’s op de 

website;

•  Meer informatie: via het secretariaat op 070-
5117846.

Bijzondere dagen:
•  1 januari (nieuwjaarsdag): vanaf 12.00 uur 

baan en clubhuis open.
•  4 mei (dodenherdenking): vanaf 18.00 uur baan 

gesloten.
•  24 december (kerstavond): vanaf 17.00 uur 

baan en clubhuis (incl. tassenloods en -kelder) 
gesloten.

•  25 december (1e kerstdag): baan en clubhuis 
 (incl. tassenloods en -kelder) gesloten.
•  26 december (2e kerstdag): baan open, 

clubhuis 
 (incl. tassenloods en -kelder) gesloten.
•  31 december (oudjaarsdag): vanaf 16.00 uur 

baan en clubhuis (incl. tassenloods en -kelder) 
gesloten.

Secretariaat
Geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 
17.00 uur. Gedurende vakanties kan dit anders 
zijn en als dat het geval is, zal dit op de website 
aangekondigd worden.

Gesloten op de dagen en tijden waarop het 
clubhuis gesloten is en ook op nieuwjaarsdag, 
2e paasdag, Koningsdag, 5 mei in lustrumjaren, 
Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag.

Huisregels
Golfschoenen
Geen beperkingen.

Mobiele telefoons
In het clubhuis
Het gebruik van mobiele telefoons in het clubhuis 
en op het terras is niet toegestaan. Begeeft u 
zich alstublieft naar de hal of richting de uitgang 
van het clubhuis indien u onverhoopt toch gebeld 
wordt of moet bellen. Hier bent u niemand tot 
last.

In de baan
In de baan dient u bij noodgevallen direct 
met de SOS telefoon (06-29182997) te bellen. 
Het nummer staat ook op onze scorekaart. In 
overige gevallen alleen bellen als dit absoluut 
noodzakelijk is. Bespreekt u dit dan vooraf met 
uw medespelers en houdt ook rekening met 
spelers op omliggende holes.

Algemene informatie 

*  meer informatie over tarieven en lidmaatschappen:        
zie website
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Dresscode
Algemeen
Nette kleding: deze dient geen scheuren, gaten, 
slijtage van ouderdom, vale of gebleekte plekken 
te bevatten. Geen sportbroek of trainingspak. 
Geen petjes en/of hoeden op in het clubhuis.

Dames
• Polo of net shirtje (geen T-shirt of halter).
• Lange broek, rok of bermuda (niet te kort).

Heren
• Polo of net shirtje met mouwen.
• Lange broek of bermuda (niet te kort).

Lockers
Zowel in de dames- als in de herenkleedkamer 
zijn kastjes (lockers) te huren om waardevolle 
spullen in op te bergen of om golfkleren en 
-schoenen permanent te stallen. Het huren van 
een kastje gaat via het secretariaat.
Tassenlockers voor het stallen van een golftas en 
trolley zijn te vinden op twee locaties:

1.  In de kelder onder de kleedkamers, te 
bereiken via de trap in de gang of de deur aan 
de zuidkant (onderaan hellingbaan bij de Golf 
Academy).

2.   In de lockerruimte achter het clubhuis, te 
bereiken via de hal of buitenom via grote deur 
aan de noordzijde van het clubhuis. 

  De deuren kunnen open gemaakt worden 
door de rode (zwarte in de kelder) knop op de 
volgende tijden:

 • Gedurende de zomertijd: 07.00 tot 22.00 uur;
 • Gedurende de wintertijd: 08.00 tot 19.00 uur.

Types en prijslijst diverse lockers
Prijs  Type   Omschrijving
Lockerruimte
€  90,—  LRD  boven smal (bhd: 57/120/60 cm)
€ 100,—  LRC  onder smal (bhd: 57/120/60 cm)
€ 130,—  LRA  onder breed (bhd: 80/120/60 cm)
Kelder
€ 110,—  KB  boven breed (bhd: 80/120/64 cm)
€ 130,—  KA  onder breed (bhd: 80/120/64 cm)
Kleedkamers

€  25,— 
D 

  H  
laag (bhd: 27/27/58 cm)

€  60,— 
 D 

  H  
hoog (bhd: 27/86/58 cm)

Gegeven het feit dat de vraag naar met name 
benedenlockers (types LRA, KA en LRC) het 
aanbod overstijgt wordt bij de toedeling 
van benedenlockers voorrang gegeven aan 
senioriteit (herenleden van 75 jaar en ouder, 
damesleden van 70 jaar en ouder) en duur van 
het lidmaatschap.
Hierbij wordt tevens rekening gehouden bij leden 
jonger dan 75/70 jaar met een fysieke beperking, 
die voor een benedenlocker in aanmerking willen 
komen.
Een lid dat in aanmerking wil komen voor een 
locker of een andere locker dan de huidige vult 
een formulier met wensen in. Dit formulier 
kan men downloaden vanaf onze site (leden – 
clubinformatie – lockers) of vinden in de linkerla 
in het meubel van de entree van het clubhuis. Het 
is tevens af te halen bij het secretariaat.

Dagcontributies: 18 holes
€ 55,—  Maandag t/m donderdag (minimaal GVB)
€ 65,—   Vrijdag t/m zondag & feestdagen 

(maximaal EGA handicap 26.0)
€ 30,—   Introductie (maandag t/m zondag) 

(maximaal 5× in een kalenderjaar, lid 
mag 10× introduceren)

€ 30,—   Voorspeeltarief competitiespelers (op 
basis van wederkerigheid)

€ 35,—   Twilight (voor tijden: zie website) en 
wintergreen tarief

10 REGELS
om een ronde voor een ieder zo plezierig mogelijk te maken

 1.  Bal in de spiraal, minimaal 1 persoon van een flight moet 
aanwezig zijn in het clubhuis of bij de oefenfaciliteiten.

 2.  Afslaan op hole 1, als de voorgangers op de green zijn 
en start niet met een vierbal als u weet dat door de 
hoogte van handicap of om andere redenen niet vlot 
doorgespeeld kan worden.

 3.  Sluit aan op de voorgangers en laat snellere spelers 
door. Vierballen zijn langzaam, mocht u merken dat 
speciaal uw flight de gang van het spel ophoudt, splits dan 
in twee tweeballen.

 4.  Starten op hole 10 is alleen toegestaan met een tweebal 
mits er niemand gestoord wordt. Spelers die op hole 10 
gestart zijn hebben geen standing.

 5.  Oranje vlag bij de tee van hole 9, als u vanaf hole 1 na 9 
holes stopt, neem een vlag mee, zodat spelers die op hole 
10 willen starten kunnen zien dat er ruimte is.

 6.  Houd de route van de baan aan, doorsteken is storend.
 7.  Breng de greenkeepers nooit in gevaar, ze doen hun 

best de baan goed te onderhouden en zullen u zo min 
mogelijk storen.

 8.  Help mee de baan mooi te houden, leg plaggen terug 
in divots, rijd met uw trolley niet tussen de green en 
de omliggende bunkers, hark de bunkers goed aan en 
repareer minimaal 1 pitchmark op iedere green.

 9.  Wees tolerant naar elkaar en denk altijd, hoe zou ik het 
vinden als…..

10.  Onze marshals zien erop toe dat een ieder de regels 
naleeft, behandel onze zeer gewaardeerde vrijwilligers 
met respect en volg hun aanwijzingen op.
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€ 20,—   Jeugd tot en met 21 jaar (dezelfde 
handicap verplichtingen als 
volwassenen)

Overige dagcontributies
€ 15,—  Pitch & Putt baan
€  5,—  Les op Driving Range
€  6,50  Driving Range
€ 10,—  Les op baan
€ 30,—   Familietarief: introductie van kinderen, 

schoonkinderen en kleinkinderen jonger 
dan 40 jaar. Uiteraard speelt ouder, 
schoonouder of grootouder mee.

€ 5,—   Kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding): 
alle oefenfaciliteiten (inclusief Pitch & 
Putt baan).

Q-kaarten
Hierbij willen wij graag weer eens onder de 
aandacht brengen hoe en door wie Q-kaarten en 
wedstrijdkaarten verwerkt worden.

Lid speelt Q-kaart op Rozenstein
Via de kiosk in de entreehal de kaart registreren 

en meteen na de speelronde de score verwerken. 
De Q-kaart dezelfde dag inleveren, door deze in 
het kastje (met de tekst “Q-kaarten”) naast de 
garderobe te deponeren.

Lid speelt individuele Q-wedstrijd op Rozenstein
De speler wordt geacht de score zelf in te voeren 
via de kiosk. De wedstrijdcommissie controleert 
de juiste invoer. Let op: kies voor ‘wedstrijdscore’ 
op de kiosk.

Lid speelt Q-kaart of wedstrijd op andere baan
De score moet zo snel mogelijk door het lid zelf 
via de link op www.rozenstein.nl ingevoerd 
worden en de kaart deponeren in het kastje naast 
de garderobe.

Kiosk werkt niet
1.  Vooraf bij aanvragen Q-kaart Mochten de 

kiosken niet werken op het moment dat je er 
een Q-sticker uit wilt halen, dan kun je bij de 
bar of het secretariaat een gele Q-sticker halen. 
Plak deze alsjeblieft op je kaart en deponeer 
deze in het kastje (met de tekst “Q-kaarten”) 
naast de garderobe.

1.  Probeer niet bij binnenkomst alsnog te 
registreren: tussen registratie van de kaarten 
en het invoeren van de scores zit een minimale 
tijdslimiet.

2.  Na je ronde Mochten de kiosken niet werken 
bij binnenkomst, dan dit op de kaart schrijven 
en deponeer deze in het kastje (met de tekst 
“Q-kaarten”) naast de garderobe. Mocht na 
de speelronde het clubhuis onverhoopt reeds 
gesloten zijn, dan de kaart in de brievenbus bij 
het hek doen. Ook dan graag op de kaart tekst 
en uitleg geven. In dit soort overmacht situaties 
zal de Regel- & Handicap commissie de score 
alsnog invoeren en verwerken.

Q-score wordt niet ingeleverd en/of ingevoerd
Volgens de EGA handicap regels is elke speler zelf 
verantwoordelijk voor zijn of haar handicap.
Het secretariaat gaat er dan ook vanuit dat een 
ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt 
in het inleveren van de kaarten en het correct 
invoeren van de scores. Dit betekent dat de 
R&H commissie alleen steekproefsgewijs kijkt of 
er goed met deze verantwoordelijkheid wordt 
omgegaan.

Gasten en Q-kaart
Gasten kunnen wel een Q-sticker uit de kiosk 
halen, maar niet na afloop hun score invoeren. 
Ze moeten dat conform de regels van hun 
homeclub doen.

Hotel Leiden & Restaurant Het Haagsche Schouw
Haagse Schouwweg 14 | 2332 KG  Leiden | Tel  +31 (0)71 5 731 731 

Fax  +31 (0)71 5 731 710 | E-mail: leiden@valk.nl | www.hotelleiden.nl

Privé of zakelijk, voor elke meeting die iets moois moet 
brengen, is Hotel Leiden the sweet spot. Gastvrijheid anno 
1629 combineren wij met comfort anno nu. 
Kom langs en geniet van dit succesrecept.

• 10 multifunctionele zalen (4 tot 200 personen)
• luxe boardrooms in het monumentale pand
• sfeervolle bar 
• restaurant met open keuken
• terras aan het water 
• haven voor verzorgde sloeptochten

HIT THE SWEET SPOT  
HOTEL LEIDEN

Advertentie
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Sinds een ruim half jaar wordt er door de Communicatie commissie hard 
gewerkt aan de vormgeving van een nieuw communicatiebeleid voor de 
club. Niet omdat het niet goed was, maar omdat het altijd beter kan. En ook 
beter moet. Want met een groot aantal collega-golfclubs gaat het juist niet 
goed. Teruglopende ledenaantallen resulteren in chronische kastekorten en 
uiteindelijk in faillissementen. 

tekst: cees wijnnobel

Wij mogen ons gelukkig prijzen 
met juist een groeiende 
interesse in onze vereniging. 
Dat is natuurlijk mooi, maar 
iedereen weet dat je het dak 
moet repareren als het droog 
is en dat stilstand in deze snel 
veranderende tijd achteruitgang 
betekent.

Daarom bouwen we op de 
stevige fundamenten van 
onze voorgangers een nieuw 
communicatie beleid. Een beleid, 
dat moet zorgen voor een nog 
betere binding met de leden en 
een uitstraling die recht doet aan 
de kwaliteiten van onze prachtige 
baan. En dat alles op een manier 
die goed bij de open en sportieve cultuur van 
onze club past. We hebben dat samengevat in de 
kernzin “Golf zoals golf bedoeld is”.

Met deze gedachte in het achterhoofd hebben 
we besloten om actuele informatie uit de 
vereniging te gaan samenvatten in een digitale 
nieuwsbrief en alle duurzame informatie in 
drukwerk. De digitale nieuwsbrief verschijnt 
ongeveer eens in de vier weken. Dit jaar hebben 
we voor de eerste keer dit mooie jaarmagazine 
gemaakt en gaan we in het voorjaar nog een 
mooie flora en fauna poster maken. Tijdens 
de laatste Algemene ledenvergadering hebben 
we samen geconcludeerd dat ons logo en 
huisstijl aan revisie toe zijn. Daar gaan we hard 
mee aan de slag en natuurlijk in samenspraak 
met de leden. Zo komen er binnenkort een 
tweetal bijeenkomsten waarin we graag met 
belangstellenden in gesprek gaan over de richting 
die de nieuwe huisstijl zou moeten hebben.
Kortom er wordt door een enthousiaste groep 
commissie leden keihard gewerkt aan een nieuwe 
communicatie-garderobe van onze club. En dat 
alles onder het motto: goed werk met plezier 
gemaakt. 

“Je moet het dak repareren als het droog is”
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Bestuur Rozenstein

Van links naar rechts: 
Dymphna Vree (secretaris), 
Robert Jan Terwiel (toekomst en baan, en plv. voorzitter), 
Iris Bloemendaal (sport), 
Bon de Jonge van Ellemeet (financiën), 
Willem Lely (voorzitter), 
Annette Kamps (sfeer).

Erelid 
Cees Fock † 

Lid van verdienste
Guus Waasdorp

Commissie van Advies

Van links naar rechts:
Mathijs Tacken, 
Els Triesscheijn (voorzitter),
Frits Bron.

Baan commissie

Van links naar rechts: 
Jan Tettero (voorzitter),
Patrick Groen (plv. voorzitter),
Madelien Coopman-van den Bergh,
Wim Topper,
Tjeerd de Zwaan.

Commissie van Beroep

Van links naar rechts: 
Niek van Wijk,
Inge Mantel (voorzitter) 
Jan Willem Taams

Bestuur en commissies 
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: een vereniging kan niet bestaan zonder de inzet 
van vrijwilligers. Zij zijn nodig om de club draaiende te houden. Gelukkig mag Rozenstein zich 
verheugen over een grote groep enthousiaste leden die doen waar ze goed in zijn en de handen uit 
de mouwen steken. Wie zijn zij en wat doen ze? Hieronder stellen zij zich graag aan u voor. 
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Bridge commissie

Van links naar rechts: 
Anna Marie Goudberg, 
Jonny den Hartog, 
Rob Leertouwer, 
Miep de Jongh, 
Olga Verlinden, 
Henk Brouwers.

Clubhuis commissie

Staand van links naar rechts: 
Beatrice Ansberg, Henriëtte Lely, 
Thérèse Sellwood (voorzitter), Paula Stegink. 
Zittend van links naar rechts: 
Marianne van der Peijl, Hanneke Bart de Jonge, 
Evelyn Zuidervaart en Inge Driebeek.

Communicatie commissie

Van links naar rechts: 
Johan Stuurman, Ber Wesselingh, Mechel Ensing, 
Alfred van der Plas, Floor van der Feltz, 
Adri Cohen-Lensen, Cees Wijnnobel (voorzitter) 
en Nienke Abma.

Niet aanwezig op de foto: Maarten Blietz, Trudy Jonkman, 
Geert van Maanen en Heralt Mooij.

Committed to Green

Van links naar rechts: 
Arie Bas Wagter, 
Ruud van Wensen (voorzitter), 
Tjeerd de Zwaan.

 

Damesdag commissie

Van links naar rechts: 
Margriet Zuure, Lies Connell, Gerrie Bär, 
Marianne de Beyer, Sandy van der Meer-Lieftinck, 
Philomène Chapot-Struycken (voorzitter), 
Carien Roodenburg. 

Inzet: Dymphie Sikkes
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Golfweek commissie

Van links naar rechts: 
Pawlik Snel (voorzitter), Reinier Bongers,
Els Claassen-Storms, John Nan, 
Barend Pek, Helga Uittenbroek,
Irene Voorhorst, Caroline de Zwaan.

Gebouwen & Technische Installaties commissie

Van links naar rechts: 
Peter Soeters (voorzitter),
Arie Bas Wagter. 

Inzet: Alfred van der Plas.

 
Handicart commissie

Dick Rehorst (Club consul) 

Inzet: Bernard Goslings (adviseur).
 

Heerendag commissie

Van links naar rechts: 
Kees Toetenel, 
Chris Venema (voorzitter), 
Fon de Bruijn,
Peter Boonstoppel.

 

HEMA’s

Van links naar rechts: 
Wim Deelen, 
Huber Claassen (directeur), 
Michael Sellwood (Head of Finance),
Dick Rehorst.
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Jeugdcommissie

Van links naar rechts: 
Stanley Douglas, Ingeborg Schonk, 
René Schonk, Eduard Schwarz, 
Elsbeth Offerhaus, Jesper Schonk, 
Maud Verhelst, Valerie van Lelyveld. 

Monique Arrachart ontbreekt op de foto.

Marshal commissie

Van links naar rechts: 
Betty Soeters, 
Peter Huussen (voorzitter) 
Onno Maaskant.

 

Nieuwe leden commissie

Van links naar rechts: 
Herman Leistikow (voorzitter),
Fred Alkema,
Joost Claushuis,
Tjalda de Vries.

Old Grand Dad

Maarten Blietz (links),
voorzitter Rob Louwe (rechts)

Commissie van onderzoek

Van links naar rechts: 
Reinier Bongers (voorzitter),
Geert Jan Mantel,
Maarten Seckel.
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Regel & Handicap commissie

Van links naar rechts: 
Madelien Coopman-Van den Bergh (voorzitter),
Fred van der Meer (vice-voorzitter),
Trudy Jonkman.

Senioren commissie

Van links naar rechts: 
Rob Cleton, Jan Jacob Leeflang, 
Leentje Herrebout, Thésa Blom-de Kock van Leeuwen, 
Aad van der Werf (voorzitter), Jonny Den Hartog-Koster, 
Guus Waasdorp en Anna Marie Goudberg-Faber.

 

Sponsor & Business Club

Van links naar rechts: 
Henk Kreft, Aniet Walonker, 
Bernard Cohen, Anne Bouma, 
Pieter Bloemendaal, André Onderwater,
Jaap Plug.

Technische commissie

Van links naar rechts: 
Henk Hazenoot (voorzitter, heren),
Stanley Douglas (heren senioren),
Dorine Wentrup-de Nes (dames senioren),
Elsbeth Offerhaus (jeugd).

Tjandi commissie

Van links naar rechts: 
Peter Campen (voorzitter),
Marilene Leertouwer-van Meurs,
Inge Mantel-Duetz,
Olga Verlinden-Spreeuw.
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Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Van links naar rechts: 
George Schaepman (EHBO regelingen en voorzieningen),
Henk Hueting (Ambulance route en EHBO koffers),
Henk Heetveld (brandbestrijding en ontruimingsplan),
Inge Mantel (Veilig sportklimaat),
Aart Vos (camerabewaking),
Geert Jan Mantel (camerabewaking).

Wedstrijd commissie

Staand van links naar rechts: 
Loic Driebeek, Marjo Luitingh, Ernst Cijsouw, 
Dorieke Broers, Pieter Meijboom, Ivo Blokker
en Henk Jan Wouters. 
Zittend van links naar rechts: 
Ankie Frijling, Mario Mooij, Harry Vreedenburgh, 
Anton Will van Zoelen (voorzitter). 
Inzet: Andrea Scholten, niet op de foto: Patrick Groen.

Woensdagavond Instuif

Van links naar rechts: 
Dick Loeff (voorzitter),
Geert Jan Mantel,
Aart Vos.

Secretariaat

Marja Oosten (links),
Annette Franke.

Greenkeepers

Van links naar rechts: 
Jan de Mooy, 
Leo Bal, 
Adem Iseri, 
Bert Versteeg, 
Coen de Mooy, 
Max van Waasdijk.
Inzet: Bart Groenewegen.

Wijzigingen 
voorbehouden, 
zie voor actuele 
samenstelling 
de website.
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Cees Jan Asselbergs Inge-Marie van Eck Hanneke Jacobus Rik Arend Janssen Martin Keijzer

Theo Keijzer Ria Keijzer-van Haaster Anneke Ooms Jörg Wicker Sylke Wicker-Tantzen

Manon de Brabander Lei Chen Remmert Cohen Mette van Eck Sasja de Goeje

Valerie van Lelyveld-Eykmans Antoinette Meijer-Disselkoen Connie Schutten-Faes Gerard Schutten Loes Seckel-Steehouwer

Wendy Verlinden Sandra Wienk-Asveld

Jack Chen Endre Hagen Darren Huston Yoosun Hwang Jae-Young Lee

Beginnende golfers

Beginnende golfers die lid worden

Short term leden
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Theo van Adrichem Peter Bastinck Wouter van Beesten Piet Briët Bart Brunings

Marieke Brunings Iwar de Caluwe Conny de Caluwe Dan van Deursen Ulla Ellens

Jeannette van Ermel Scherer Jacqueline Gerretse Laurens Groenendijk Caroline Hagen Ed ‘t Hart

Jaap Hulshof  Alain de Jonge Bertien de Jonge van Ellemeet Paul de Jonge van Ellemeet Raed Kawar

Marijke Kerdel Gina van Kesteren Joey Ko Arnold Kooloos Marcel Kwaijtaal

Monika Landesz Robert Lhoest Pieter Loerakker Angely Loerakker Jaap Lolkema

Nieuwe leden



Gerard Paulides Reinier van Pelt Hans van der Pool Jan Hendrik Postma Ingrid Postma

Age Remmerswaal Johan Roest Marja Roest Robert Sambell Timo Schaap

Anita Schmit Richard Schmit Frans Schohaus Gert Smit René Spit

Carla Stolk Johan Stuurman Regine Trimp Joost Verhoeff Bob Verhoeff

Nadja Vietor Elroy Visser Inez Vogelzang Martijn Vogelzang Ber Wesselingh

Edgar Winnubst Sander Zwaan
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Horecaservice Rozenstein

 Maandelijks 3-gangen menu € 29,95

 Wekelijkse specialiteit

 Gezellige lunchkaart

 Groepen in overleg

Wij staan graag voor u klaar!

Horecaservice Rozenstein
Thomas Oostveen
Telefoon 070-517 88 99
E-mail Thomas.oostveen@ziggo.nl

Wij maken golf  eenvoudig!

Leer en beleef  dit 
bij de Wassenaarse Golf  Academy.

Alle indoor en outdoor faciliteiten 

zijn aanwezig.

Zit je vast in de techniek en

zoek je een simpele oplossing? 

Wens je meer plezier in de baan?

Voor elke specifieke vraag hebben

we een passende vereenvoudiging.

    de
wassenaarse
  golf  academy

Eduard Schwarz 
06-48344364 
info@eduardschwarz.com

Huite Hak 
06-26356853 
info@oranjesokken.com



Sponsoren

N E D E R L A N D
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