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Het eerste Jaarmagazine heeft veel positieve reacties gekregen van 
de leden. Het bestuur beschouwt dat als een compliment voor de 
makers ervan. Reden genoeg om hierop in de tweede editie voort te 
borduren. 
In de terugblik 2017 komen veel bekende activiteiten aan bod, zo 
ook een foto-overzicht van onze nieuwe leden. Wij heten hen van 
harte welkom. Nieuwe leden zijn belangrijk voor de toekomst van 
Rozenstein, samen met hen maken we Rozenstein tot wat het is, een 
fantastische en gezellige vereniging.

De redactie heeft de ledenlijst in een separaat handig boekje uitgebracht. U krijgt 
dit overzicht wanneer u uw NGF golfpasje 2018 en de jaarsticker bij het secretariaat 
komt afhalen. 
Een veel gehoorde wens van de leden was om de ledenlijst een formaat te geven 
dat in de golftas kan worden meegenomen. Die wens gaat nu ook in vervulling. 

Voorts: in het vorige Jaarmagazine citeerde ik het Financieel Dagblad. De 
economische opleving zou ten goede kunnen komen aan de verbetering van de 
positie van de golfverenigingen. Gelukkig heeft deze verbetering zich doorgezet in 
2017. Onze positie is financieel gezond en de golfverenigingen in onze regio gaat het 
nu ook beter af.
Wil een golfvereniging goed draaien dan is er meer nodig dan een gezonde 
economie. Aandacht voor elkaar, aandacht voor de nieuwe leden zodat zij zich 
snel thuis voelen, aandacht voor de leden die het zwaar hebben om redenen van 
gezondheid of omdat hen dierbaren zijn ontvallen, aandacht en waardering voor 
alle leden die zich inzetten voor commissiewerk en met een niet aflatende inzet vele 
uren aan Rozenstein besteden. Aandacht voor het werk van onze greenkeepers, 
onze pro’s, het secretariaat en de ploeg van Thomas. Zonder deze aandacht is een 
goed clubleven min of meer onmogelijk.

Het huidige bestuur trad eind 2013 aan. Na een bestuursperiode van vier jaar 
stelden Dymphna Vree en Iris Bloemendaal zich niet meer herkiesbaar. Tijdens de 
Algemene Vergadering in november 2017 heb ik mijn waardering uitgesproken voor 
beide dames. Het was niet altijd eenvoudig, maar mede dankzij de steun van de 
leden kunnen wij met plezier op de eerste bestuursperiode terugkijken. Een periode 
waar wij in goede harmonie en begrip voor elkaar als bestuur een hechte ploeg 
vormden. Dames, nogmaals onze dank. 
In de Nieuwsbrief van december 2017 heeft u kennis kunnen maken met het 
nieuwe bestuur. Els van der Meijden-Wijn trad aan als secretaris en Ernst Cijsouw 
gaat zich inzetten voor de portefeuille sport. 

De slotwoorden van mijn voorwoord van vorig jaar gelden eens te meer. Wij zijn 
en blijven een club waar het juist gaat om plezier in het spel, wedstrijdspelers en 
beginners. Een vereniging waar het gezellig is om bij te zijn. 

Ik wens u namens het hele bestuur veel leesplezier.

Willem Lely

Voorwoord
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Bouke Hazenberg 
* 30-4-1935 – † 15-2-2017

Hugo van Leest
* 20-9-1949 – † 31-3-2017

Rolf Janssens 
25-10-1937 – † 11-4-2017

Henk Heetveld 
* 23-2-1940 – † 12-4-2017

Jan Slechte 
* 8-9-1937 – † 28-5-2017

Toos van der Sman-van der Maarel
* 27-3-1941 – † 23-8-2017

Elly van den Berg-van Ooijen 
* 12-6-1937 – † 6-9-2017

Ton Boelen
* 3-6-1936 – † 19-9-2017

In memoriam
Afgelopen jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een aantal leden van Rozenstein. 
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22 mei 2017
De voorzitter begint met een kleine terugblik. Het 
huidige bestuur is bijna vier jaar geleden benoemd. 
Statutair is vastgelegd dat een bestuursperiode 
na vier jaar eindigt. Willem Lely kondigt aan 
dat Dymphna Vree en Iris Bloemendaal zich in 
november niet herkiesbaar stellen. 
Een aantal actiepunten wordt teruggekoppeld, zoals 
aandacht voor etiquette, de Flora en Faunagids en 
de course rating van de baan. Trots is Rozenstein op 
de benoeming van Tjeerd de Zwaan als voorzitter 
van de NGF-commissie Duurzaam Golf. 
Belangrijk om te vermelden is dat onze vereniging 
afscheid heeft genomen van de greenkeepers Max 
van Waasdijk en van Adem Iseri (na 32 jaar nu met 
pensioen).
Tijdens deze eerste vergadering van het jaar 
presenteert het bestuur het Jaarverslag en de 
financiële verantwoording 2016. Het applaus van 
alle aanwezigen geeft aan dat de ledenvergadering 
zijn goedkeuring geeft voor het gevoerde beleid. 
Wat staat er dit jaar op het programma? Er komt een 
nieuw entree met schuifhek, nieuwe bestrating en 
nieuwe verlichting. De zolder boven de lockerloods is 
opgeknapt en getransformeerd tot vergaderruimte. 
En we blijven werken aan de terreinen. 
Enige commotie ontstaat over het onderwerp 
‘fontein’. Na wat heen en weer gediscussieer, 
wordt besloten dat het bestuur een ‘fonteinplan’ 
zal uitwerken en dit tijdens de volgende ALV zal 
voorleggen aan de leden. 
Een aantal kleine wijzigingen in het Huishoudelijk 
Reglement wordt voorgelegd aan de vergadering, 
en akkoord bevonden. Tot slot wordt er een 

slide getoond met alle commissiewijzigingen. 
De vertrekkende commissieleden worden bedankt 
voor hun inzet.

20 november 2017
Een goed gevulde avond met ongeveer 
95 aanwezigen en met een keur aan agendapunten, 
die in een uitermate goede sfeer worden 
behandeld. We nemen tijdens de avond afscheid 
van de bestuursleden Dymphna Vree en Iris 
Bloemendaal en verwelkomen Els van der Meijden-
Wijn en Ernst Cysouw als hun opvolgers. 
Een hoogtepunt van de avond is de presentatie van 
de video van onze 18-holesbaan, de professionele 
opnames zijn gemaakt door een drone en zijn 
een lust voor het oog en binnenkort te zien op 
onze website. Dankzij en in samenwerking met de 
communicatiecommissie is er nu (eindelijk) een 
uniformering van het logo van Rozenstein. 
De nieuwe donkerblauwe vlag met het nieuwe logo 
wordt gepresenteerd aan de leden. De oude vlag en 
de banners bij de entree zijn inmiddels vervangen. 
Het ‘gevalletje fontein’ wordt positief afgesloten. 
Het grootste deel van de aanwezigen ziet het als 
een welkome aanvulling. En omdat de meeste 
stemmen gelden, wordt de fontein in het voorjaar 
van 2018 geplaatst. 
In 2018 gaan we de bunkers die nog niet zijn 
gerenoveerd, aanpakken. Er is een bomenplan 
gemaakt en de kwaliteit van het water (ruim 
aanwezig op ons terrein, zoals velen van ons 
ongetwijfeld hebben ervaren) wordt onder de loep 
genomen.
Genoeg werk aan de winkel in het komend jaar. En 
dat is mede mogelijk omdat de financiële situatie 
van onze club onverminderd positief is. 
Kortom: de laatste AV 2017 was een ware ‘goed 
nieuwsshow’.

Dit artikel is een korte samenvatting van de beide 
ledenvergaderingen 2017. Voor de volledige 
verslaglegging verwijzen wij naar de website.

Tijdens de Algemene Vergaderingen op 22 mei en 
20 november was het een drukte van belang. Het is 
acht uur als de voorzitter het woord neemt. Traditioneel 
met eerst een minuut stilte ter nagedachtenis aan de 
overledenen.

Algemene Vergaderingen 2017
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Nieuwjaarsreceptie 2017

Het nieuwe jaar 2017 startte traditiegetrouw met de 
nieuwjaarsreceptie die wederom weer druk werd bezocht. 
Om vier uur werden de enthousiaste nieuwe leden
– 57 in totaal – ontvangen door het bestuur en 
toegesproken door de voorzitter. Ook werden zij welkom 
geheten door alle voorzitters van de commissies. 
Een uurtje later liep de ontvangst van de nieuwe leden 
naadloos over in de nieuwjaarsreceptie. Het nieuwe jaar 
werd ingeluid met bubbels en uiteraard de daarbij 
behorende bitterballen. 

Vanwege zijn enorme verdiensten voor onder andere de Commissie G&TI 
ontving Jan van Dijk de Zilveren Roos. 

Naast de roos, ook nog een flinke bos bloemen voor Jan 
van Dijk.

Uitreiking Zilveren Rozen en Golfer/Golfster 
van het jaar
Tijdens de receptie zijn er twee Zilveren Rozen 
uitgereikt. Als dank voor hun jarenlange inzet voor 
onze vereniging kregen zowel Elsbeth Offerhaus 
(voorzitter Jeugdcommissie) als Jan van Dijk 
(voormalig voorzitter Commissie Gebouwen & 
Technische Installaties) de Zilveren Roos uitgereikt 
uit handen van de voorzitter Willem Lely. 

Golfers van het jaar 2017 Joleen Boomgaart en 
Martijn van der Steen ontvingen de Gouden Bal met 
bijbehorende badge. Met de Gouden Bal hebben 
zij het komende jaar voorrang bij de spiraal op de 
eerste tee. 
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Frits Bron nam de honneurs waar voor Elsbeth Offerhaus en ontving de 
bloemen en de Zilveren Roos. 

De trotse golfer van het jaar Martijn van der Steen 
samen met zijn niet minder trotse oom.

De uitreiking van de Gouden Bal aan Martijn van de Steen door 
het bestuur.
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Competitie Rozenstein 2017
Afgelopen voorjaar trokken 24 senioren- en 2 juniorenteams kriskras door het land om 
de eer van Rozenstein te verdedigen. De ambitie was helder: proberen tot het hoogst 
haalbare resultaat te komen. Inzet, sportiviteit en plezier in het spel was daarbij een 
belangrijk aspect. Het ging niet iedereen even gemakkelijk af. Toch speelden twee 
herenteams en één damesteam het klaar om te promoveren. De jeugdteams eindigden 
beide op een keurige tweede plaats. In het hoofdstuk ‘Rozenstein Jeugd’ leest u hierover 
meer. Op 27 mei werd het competitieseizoen afgesloten met de TC Challenge, waarbij alle 
teams onderling de strijd aangingen. 

Resultaten competitie 2017 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 2/5 

18 1ste klasse 1 2/5

Dames dinsdag 27  Hoofdklasse 1 2/5

27 Hoofdklasse  2 5/5  automatisch gedegradeerd naar de 1ste klasse

Heren zondag  36 Hoofdklasse  1 7/7  automatisch gedegradeerd naar de 1ste klasse

 36 2de klasse, res. 2 2/5 

  27 1ste klasse 1 2/5

  27 2de klasse 2 1/5  automatisch gepromoveerd naar de 1ste klasse

  27 3de klasse 3 4/5  automatisch gedegradeerd naar de 4de klasse

  27 3de klasse 4 4/5  automatisch gedegradeerd naar de 4de klasse

  27 4de klasse 5 3/5

Senioren Dames donderdag 27 Hoofdklasse 1 5/5  automatisch gedegradeerd naar de 1ste klasse

27 Hoofdklasse 2 4/5 

27 2de klasse 3 3/5

27 3de klasse 4 4/5

 27 3de klasse 5 5/5  automatisch gedegradeerd naar de 4de klasse

27 4de klasse 6 3/5

27 4de klasse 7 1/5  automatisch gepromoveerd naar de 3de klasse

18 2de klasse 1 3/5

Senioren Heren vrijdag 27 1steklasse 1 2/5

27 2de klasse 2 4/5  automatisch gedegradeerd naar de 3de klasse

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

27 4de klasse 4 3/5

27 5de klasse 5 5/5  degradatie niet mogelijk in de 5de klasse

18 1ste klasse 1 3/5 

18 3de klasse 2 4/5 

Conclusie: De Wassenaarse GC Rozenstein neemt in 2018 met 3 (was 6) kampioensteams en met 2 (was 5) Hoofdklasse teams 
deel aan de competitie.
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De trotse kampioenen: 
senioren dames 7, heren zondag 2 en senioren heren 3.

Ruim voor de start van de competitie wordt er in 
teamverband onder leiding van onze pro’s Eduard en Huite 
hard getraind om zo goed mogelijk voor de dag te komen 
en een goede sfeer te kweken. Dan hoop je natuurlijk op 
mooie resultaten. Jammer genoeg is de realiteit weleens 
weerbarstiger. Dat merkte ook ons eerste herenteam, dat 
na zijn glorieuze promotie in 2016, de uitdaging aanging in 
de hoofdklasse. Het was duidelijk dat ze flink aan de bak 
moesten. En dat deden ze! Dat het niet is gelukt om zich 
te handhaven, lag ook zeker niet aan de mannen. Ook niet 
aan de vele supporters die het team ondersteunden bij de 
wedstrijden. Kennelijk was de hoofdklasse net een maatje 
te groot. Niet bij de pakken neerzitten is het devies! 
De eerste klasse biedt weer volop kansen. 

Hoe anders verging het dames senioren 2. Als nieuweling 
in de hoofdklasse wisten zij zich overtuigend te handhaven. 

En er waren meer hoogtepunten: heren zondag 2 (27 holes) 
en senioren heren 3 (27 holes) eindigden als eerste in de 
poule en promoveerden automatisch naar respectievelijk 
de eerste en de derde klasse. Bij de dames was het 
zevende team winnaar in de poule en komt volgend jaar uit 
in de derde klasse.
 
Kort samengevat: alle deelnemers aan de competitie hebben 
ook dit jaar hun uiterste best gedaan om een zo goed 
mogelijk resultaat neer te zetten. De competitie 2018 staat 
voor de deur. Wie weet wat dat ons nog voor moois gaat 
brengen. 

De competitie werd op 27 mei afgesloten met de 
TC Challenge. Alle teams gingen met elkaar de strijd aan.  
Dames dinsdag 1 behaalde de meeste punten en was 
daarmee de onbetwiste winnaar. 



Dames senioren 1  
Van links naar rechts: Ada Detiger, 
Sandy van der Meer, Andrea Scholtes, 
Joleen Boomgaart, Margriet Zuure en 
Madelien Coopman.

Dames dinsdag 2  
Van links naar rechts: Ankie Frijling, Isabeau Ruiter, 
Hanneke de Bruin, Jolanda Swart, Monique Smulders, 
Sylvia Luyt, Mechel Ensing. 

Dames senioren 5  

Van links naar rechts: Inge Mantel, Annette 

Kamps, Adri Cohen, Philomene Chapot, 

Dymphna Vree, Inge Hofkes.

Heren senioren 3  
Van links naar rechts: Kees 

Toetenel , Tom Westen, Franklin 
Oliemans, Bernard Cohen, Chris 

van Welij, Tony Turnbull.



Heren zondag 1 (36 holes)  
Van links naar rechts: Tim van der Steen, 
Robert Frijling, Patrick Groen, Ronald 
Westgeest, Remi Sonnenberg, Martijn van 
der Steen.

Dames senioren 1 (18 holes)  

Van links naar rechts: Tine Nap, 

Margreet Wagter, Annette Pek, 

Marianne van der Peijl, Fridja Evers, 

Carien Roodenburg, Loeke Oliemans.

Dames dinsdag 1  

Van links naar rechts: Maud 

Meyboom, Wilma Nieuwland, Iris 

Bloemendaal, Titia Ellens, Dorine 

Wentrup, Angelique Schonk.

Heren zondag 5 (27 holes)  
Van links naar rechts: Erik Jan 

van Leeuwen, Martijn Spierings, 
Bas van den Bergh, Robin van 

Olphen, Maarten van der Flier, Nico 
van Leeuwen.



Dames senioren 3  
Van links naar rechts: Caroline de Zwaan, 
Margreet Tordoir, Karen van Adrichem, 
Mieke Wansink, Lysbeth Sloos, Inge 
Driebeek, Mechtild van der Lugt.

Dames senioren 6  

Van links naar rechts: onderste rij - Els Claassen, 

Marijke Slavenburg, Froukje Everaars; bovenste 

rij - Kiek Bakker, Ingeborg Schonk, Thea 

Tannemaat, Nienke Abma.

Heren zondag 2 (27 holes)  

Van links naar rechts: Marco 

Snelderwaard, Dwight Willems, 

Sjirk-Jan Heins, Robbert Admiraal, 

Taco Rietveld, Koen Zoutenbier, 

Marcel Winkelman.

Heren zondag 3 (27 holes)  

Van links naar rechts: Rob Bijlmer, Ronald Mos, Mark Aardse, Robert Zeevenhooven, 

David Schreuders, Ronald Koppelle, Philippe Gueunet, Martijn Houwen.

Helaas zijn er niet van alle 
teams foto’s gemaakt. 
Desondanks geeft dit verslag 
een goed beeld weer van de 
competitie 2017.



Heren zondag 2 (36 holes)  
Staand van links naar rechts: 
Bouke Willems, Richard 
Marinus, Jesper Schonk, Casper 
Ensing; hurkend van links naar 
rechts: R. van Gijp, Jop Bakker.

Dames senioren 7  

Van links naar rechts: onderste rij - Karin Huisman, Eline Cointepas, 

Hanneke Perik, Marjolijne Benist; bovenste rij - Mayke Breddels, 

Monique Bloembergen, Lilian Wilkens, Anne Monique van den 

Assem.

Dames senioren 2  Van links naar rechts: Marleen Grooters, Jeannette Connelly ,Tjalda de Vries, Annemarie Sauerbier Couvée, 

Lucy Aardse, Lies Connell.

TC Challen
ge_

winnaars ds 1
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Kampioenen en winnaars 2017
Ook dit jaar was er weer een ruim aanbod aan toernooien. Wie mag zich voor één jaar Matchplay- of 
Strokeplaykampioen noemen? Wie kwam het beste uit de verf tijdens herfstbuien of winterstormen? 
Wie speelde het klaar om een hole in one te slaan en wie steeg het snelst op de ladder? 
Een beeldverslag van de toernooien en wedstrijden 2017. 

Nederlands kampioen Foursomes: Tim van der Steen

Nederlands kampioen Old Grand Dads: Peter Boonstoppel 

Holes in one 2017
27 februari:  Tineke Couvreur-Ubbink op hole 16 (98 meter) met een ijzer-7 van Cala de Mijas in Spanje.
22 mei:  Frank Coopman op hole 13 (157 yards) van Ballater, Schotland.
8 augustus:  Paul van den Oever op hole 3 (160 meter) van Rozenstein. 

Clubkampioenen 
Matchplay
Dames Joleen Boomgaart  
Heren Tim van der Steen 
Heren Senioren Marco Kempen

Strokeplay
Dames Joleen Boomgaart 
Heren Nicklas Adler 
Heren Senioren Henk Hazenoot
Jeugd Bouke Willems 

Winnaars wedstrijdseries 2017
Jaarbeker I Dorien Wentrup-de Nes
Jaarbeker II  Rob Brinkman 
Jaarbeker III Huber Claassen 
Herfstmixed 2016-’17  Titia Ellens/Jack van der Starre 
Wintercup 2016-’17 Ab Lommerse 
Maandag Hema’s Stanley Douglas 
Dinsdag Damesdag 18h Margriet Zuure 
Dinsdag Damesdag 9h Dymphie Sikkes
Woensdag Instuif Martin Keijzer
Donderdag Herendag18h Kees Toetenel 
Donderdag Herendag 9h Stanley Douglas 

Winnaars grote wedstrijden 2017
President’s Cup  Richard Singleton/Rob Brinkman
Koningswedstrijd  Niels Kuiper/Iwar de Caluwé 
Bierlap 18h Marianne van der Peijl
Bierlap 9h Frits Bron
Echtparenbeker Adri en Bernard Cohen 
Arentsen/De Wolff Trofee Els en Huber Claassen 
Omadag 18h Els van der Meyden
Omadag 9h Marijke Hoogveld
Old Grand Dad Richard Singleton 
Ouders/kinderen, bruto  Vader Wim en zoon Mike Aelrichs 
In Memoriam(Heerendag) Ab Lommerse 
Wild Drive  Madelien en Frank Coopman

Clubladderkampioen 2017:  Niels Kuiper
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Ze zijn zichtbaar blij met het 
pasverworven kampioenschap. 
Adri en Bernard Cohen 
winnen de echtparenbeker. 

Wie verslaat de president en de pro? Dit keer het duo 
Richard Singleton en Rob Brinkman.
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De finalisten en winnaars van de 
Strokeplay 2017. Van links naar 
rechts: 
Marco Kempen, Joleen Boomgaart, 
Henk Hazenoot, Nicklas Adler, 
Ringo Kruts, Isabeau Ruiter 
en Bauke Willems. Ook bij de 
strokeplay wist Joleen haar titel te 
prolongeren, evenals Henk die ook 
vorig jaar de beker in ontvangst 
mocht nemen. 



19

Winnaars jaarbeker I, II en II samen op de foto met de dagwinnaars van 8 oktober. Van links naar rechts: Suzanne Zitman 
(Jaarbeker III, dagwinnaar 8 oktober ), Joop den Ouden (Jaarbeker III, 3e plaats), Tjerrie Smit ( Jaarbeker III, 2e plaats), 
Huber Claassen (winnaar Jaarbeker III), Dorine Wentrup (Winnaar Jaarbeker I), Remy Sonnenberg (Jaarbeker I, 2e plaats 
8 oktober), Rob Brinkman (winnaar Jaarbeker II), Paul Dundas (Jaarbeker II, dagwinnaar 8 oktober), Mechel Ensing 
(Jaarbeker II, 3e plaats 8 oktober), Richard Singleton (Jaarbeker II, 3e plaats 8 oktober).
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De wintercup 2016-
2017 was dit keer 
voor Ab Lommerse. 
Hij speelde het klaar 
om de beste score 
te halen in deze 
wedstrijdserie. 

De kampioenen Machplay. Van links naar rechts: 
Tim van der Steen, Joleen Boomgaart en Marco 
Kempen. Joleen en Marco prolongeerden hun titel.
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Winnaars en runners-up 
Matchplay 2017.

Dit jaar is de 
herfstmix gewonnen 

door Titia Ellens 
en Jack van der 

Starre.
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Niels Kuiper en Iwar de Caluwé hebben zojuist de eerst prijs van de Koningswedstrijd in ontvangst mogen nemen. 
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Els en Huber Claassen wonnen de Arentsen De 

Wolf Trofee en mochten door naar de landelijke 

wedstrijd die werd gespeeld op zondag 

15 oktober op ‘de Peelse Golf’ in Sevenum 

Limburg. Hier wisten ze een knappe derde 

plaats te behalen. 

Een prestatie van formaat. Peter Boonstoppel is Nederlands 
kampioen Old Grand Dads.
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De golfweek is zonder meer hét evenement van het jaar. 
De week met uiteenlopende toernooien en evenementen wordt 
al sinds het prille begin van Rozenstein georganiseerd en is nog steeds een groot succes. Veel 
leden houden deze dagen dan ook zorgvuldig vrij om niets te kunnen missen. Door alle jaren heen 
is de doelstelling onveranderd gebleven: het bevorderen van de sfeer door deelname van zoveel 
mogelijk leden en gasten waardoor het plezier in golf en de onderlinge band van de leden worden 
versterkt.

Tekst: Golfweekcommissie / Barend Pek

Voorafgegaan door een nachtwedstrijd op 
25 maart werd de Golfweek 2017, met als thema 
Tropicana, van zondag 25 juni tot en met zaterdag 
1 juli georganiseerd. Met een beetje fantasie kon 
je je wanen in tropische omstandigheden met 
de vele tinten groen van de baan, flamingo’s, 
tropische drankjes en kleurige parasols in de tent 
en de schaapskooi. 

Op zondag 25 juni om 11.00 uur werd de 
feestweek officieel geopend door onze voorzitter 
Willem Lely. De verantwoordelijkheid werd 

aan Pawlik Snel, de 
voorzitter van de 
Golfweekcommissie, 
overgedragen en 
vervolgens hesen 
Willem en Pawlik de 
Golfweekvlag.

Bekende en nieuwe 
evenementen
Inclusief de 
nachtwedstrijd werden 
14 wedstrijden 
gespeeld met in totaal 
938 deelnemers. Tijdens 
alle wedstrijden kon 
men Mulligans inzetten 
om een ongelukkige 
slag zonder straf over 
te doen, en deze 
werden grif aangekocht. 
Naast nieuwigheden, 
werden ook de 
bekende evenementen 
georganiseerd.

Op 25 maart om 19.30 uur ging de toeter af voor de 
kick off van de Golfweek 2017 met een primeur, een 
nachtwedstrijd. Achtenveertig enthousiaste golfers 
trokken de baan in bij het laatste daglicht dat 
langzaam plaats maakte voor een maanloze nacht 
met een schitterende sterrenhemel, en bittere 
kou. De sterren in de baan lieten zich bepaald 
niet uit het veld slaan. Gewapend met zaklamp, 
gloeistokjes, hoofdlampen en lichtgevende ballen 
speelden ze 10 holes, waarvan de route op diverse 
punten was verlicht om niet te verdwalen of in een 
sloot te belanden. Bij de schaapskooi wachtte een 
warm welkom in de culinaire hole. Een vuurkorf om 
de handen te warmen en een glaasje glühwein. 

Na de officiële opening op 25 juni werd de 
volgeboekte traditionele familie en vrienden-
wedstrijd gespeeld, een 6-bal scramble over onze 
18 holes en de Pitch & Putt baan. Onderweg was 
het genieten bij de culinaire holes schaapskooi en 
clubhuis. Iedereen was tropisch uitgedost en na het 
borrelen had Thomas Oostveen met zijn crew voor 
een voortreffelijk Italiaans buffet gezorgd.

Golfweek 2017:
TROPICANA

Op zondag 25 juni om 11.00 uur werd de 
feestweek officieel geopend door onze 
voorzitter Willem Lely, waarna hij de 
verantwoordelijkheden voor één week 
overdroeg aan Pawlik Snel.

De kick off van de Golfweek 2017 was op 25 maart met 
een primeur: de nachtwedstrijd.
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Op maandagochtend was er een wedstrijd voor 
hoge handicappers, maar helaas hebben velen 
de gelegenheid wedstrijdervaring op te doen 
laten liggen. De scramble op de zuidbaan was 
desalniettemin een gezellig gebeuren.
Later op de maandag volgde de volledig 
volgeboekte golf-bridgedrive. Parallel werd er op 
beide 9 hole lussen een Chapman greensome 4-bal 
gespeeld en ’s avonds werd er tussen het kaarten 
door een heerlijk diner geserveerd.

Op dinsdagochtend gingen de dauwtrappers om 
7.00 uur de baan in om van de vroege vogels en de 
verse dauw te genieten. De volgeboekte 
4-bal scramble, met sterke koffie onderweg, werd 
afgesloten met een ontbijtbuffet. 
Vervolgens hielden een kleine tachtig Heeren van 
Rozenstein met hun gasten het Heerenball. Een 
fourball better ball over 18 holes, met harinkjes 
onderweg en afgesloten met een prima diner. Een 
goochelaar zorgde voor veel verbaasde en lachende 
gezichten. 

Woensdag was de 50+ dag met een 
zuidbaanwedstrijd in de ochtend, inclusief 
buffet lunch, en ’s middags een 18 hole match 
afgesloten met een facultatief diner. Beide 
wedstrijden gebruikten het Alliance Stableford 
systeem. Vanwege de weersvoorspelling en niet-
werkende toeters was er extra aandacht besteed 
aan het onweer-protocol, inclusief het hebben 
van handtoeters op verschillende plaatsen. Maar 
gelukkig trok het onweer voorbij zonder in onze 
buurt te komen.

Het thema ‘Tropicana’ werd door de commissie duidelijk uitgedragen. 

Een paar diners werden opgeluisterd door een o zo behendige goochelaar.

Het was soms behoorlijk druk op de pit stop bij hole 14. De culinaire holes die 
werden gerund dankzij de inzet van vrijwilligers waren een groot succes.

Een grote rol tijdens de golfweek is weggelegd voor 
Thomas Oostveen en zijn crew. 
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Op donderdagochtend speelden de HEMA’s hun 
traditionele carrousel wedstrijd, met de traditionele 
verwarring over de regels. Dit was weer een gezellig 
gebeuren met een prima lunch en voor iedereen 
een prijs.
Donderdagmiddag was gereserveerd voor de 
vriendinnendag. Nadat de dames konden shoppen 
bij de Golf Diva’s werd een fourball better ball 
gespeeld. De keuken wist weer een prima diner 
te serveren voor de 84 deelneemsters, inclusief 
gasten, en ieder kon bijpraten en zich verbazen over 
de vele goocheltrucs.

Vrijdagochtend was het de beurt aan uitgebreide 
cross country, 4-bal scramble, over een spectaculair 
parcours over 14 holes. Deze wedstrijd was 
snel volgeboekt en werd goed ontvangen. De 
uitdagingen waren bijzonder en het leuke was dat 
velen ineens ongekende kwaliteiten bij zichzelf 
ontdekten. Denk hierbij aan de bomen die ineens 
hinderlijk in de weg stonden en waterhindernissen 
op onbekende plekken. 
Vrijdagmiddag hadden de twintig sponsoren 
een besloten scramble met hun gasten. Na een 
geanimeerde borrel werd de middag afgesloten met 
opnieuw een verrukkelijk diner opgeluisterd met de 
goochelaar. Zonder het batig saldo van sponsoring 
was het niet mogelijk geweest het budget voor 
alle prijzen, versnaperingen, goocheltrucs, en het 
eindfeest gesloten te krijgen. Nogmaals dank aan 
alle sponsoren.

Golf of biljard, wat is het verschil?

Een ongelukkige slag: zet uw Mulligan in! 

Een ongebruikelijk parcours maakt het zoeken naar de bal behoorlijk lastig.

Zegt de ene gans tegen de andere: “Nog even doorzetten, over een paar 
dagen is alles weer voorbij.”
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Op zaterdag volgde de wederom volgeboekte 
slotwedstrijd voor leden, waarin zij op de holes 3 
en 16 de pro konden verslaan om zo een puntje 
extra te verdienen. De eindscore werd bepaald door 
9 hidden holes. Als afsluiting had Thomas met zijn 
team een uitstekend Indisch buffet verzorgd.

De baan lag er dankzij de grote inzet van de 
greenkeepers, veelal in de vroege uurtjes, 
voortreffelijk bij. Ook al scheen de zon niet 
voortdurend en viel er af en toe een buitje, onze 
leden en hun gasten maakten het meer dan goed 
door een vrolijke outfit van hawaïhemden, rieten 
rokjes, slingers om de hals, en hier en daar een 
hoedje en bloem in het haar. Een zonnig humeur 
deed de rest. Er zijn bijna 300 prachtige prijzen 
uitgereikt. Deze varieerden van de bekende 

puzzels, bloemen, mooie flessen en ballen tot 
reinigingsmiddelen en cosmetica voor de heilige 
koe en de mens. 
Golfweek 2017 werd afgesloten met geestige 
speeches en een feest met een negenkoppige 
jaren 70 band. Vele leden swingden lang op de 
maat van de vertrouwde muziek. 

De volgende Golfweek wordt gehouden van 
zondag 1 juli tot en met zaterdag 7 juli 2018
De Golfweekcommissie is al in de weer een mooi 
programma te organiseren. Het thema zal zijn: 
‘Een reis om de wereld in 7 dagen’. We kunnen al 
verklappen dat we proberen de deelnamekosten 
lager te krijgen, en dat de HEMA’s, de dames, 
de heren, en de senioren weer op hun eigen 
vertrouwde dag spelen. Bovendien zullen de 
nachtwedstrijd, het dauwtrappen, de cross country 
en de golf-bridgedrive in het programma blijven. 
Wij kijken uit naar de komende Golfweek!

Dank aan alle sponsoren die het festijn mede mogelijk 
hebben gemaakt.

Leden, introducees en de crew swingden lang op de maat van de vertrouwde 
muziek. 

Terug naar de jaren 70! Dat lukte prima met tijdens het grote feest ter 
afsluiting van de Golfweek.
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Om deze groeispurt in goede banen te leiden 
rekent Rozenstein op haar ervaren jeugdcommissie, 
bestaande uit Elsbeth Offerhaus (voorzitter), 
Ingeborg Schonk, René Schonk, Jesper Schonk, 
Valérie van Lelyveld, Monique Arrachart, Maud 
Verhelst, Stanley Douglas en Ronald Mos. 
De pro’s Huite Hak en Eduard Schwarz kregen bij 
hun trainingen versterking van Ronald Mos, hij is 
golfpro-in-opleiding en loopt stage op Rozenstein. 

Jeugdteamleiders
Elke zondagochtend is het gezellig druk op 
de drivingrange en op de pitch en putt. De 
jeugd is onderverdeeld in drie groepen en een 
competitielijn. Eduard, Ronald en Huite worden 
ondersteund door een zeer ervaren groep 
jeugdteamleiders, te weten: Ton Arrachart, Erik 
Brabander, Loet Hakkeling, Randalph van Eps, 
Jesper en René Schonk, Pieter Paul van Lelyveld, 

Dirk Bakker, Simon van der Graaf, Mauritz 
Wicker, Isabeau Ruiter, Ronald Mos 
en Mark Wright. Dit zijn vrijwilligers 
die het leuk vinden om kids te helpen 
met de door de pro’s voorgeschreven 
oefeningen. Als dank voor hun inzet 

kregen de jeugdteamleiders een unieke golfpet 
uitgereikt. 

Golfregels
Een erg belangrijk aspect van het jeugdplan 
is het bijbrengen van de golfregels. Elk nieuw 
ingestroomd kind met hcp 90 krijgt in het begin 
van het golfjaar de vereiste 9 golf ‘theorie-lessen’, 
onder leiding van jeugdcommissielid Stanley 
Douglas. De lessen gaan over de regels van het spel 
maar de kinderen leren ook alles over de etiquette 
in en rond de baan. Ook de jonge golfers met een 
EGA-hcp krijgen per jaar enkele herhalingslessen 
over de regels en de etiquette. In 2017 was de 
aangroei van nieuwe golfjeugd zo groot dat we een 
dubbele regelles introduceerden, een groep voor 
de Engelstalige kinderen en een groep voor de 
Nederlandssprekende kinderen. Lessen blijven niet 
beperkt tot het klaslokaal, er worden ook situaties 
in de baan getoond. Zelfs als het weer even niet 
mee zit.
Juist dan wordt er ook veel lol gemaakt. Zoals op 
zaterdag 11 februari 2017. Het sneeuwde in heel 
Nederland, de baan was wit en de dag erna stond 
er ‘gewoon’ een les gepland. Deze ontaardde al heel 
snel in sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen 
maken op de driving range.

De jeugd van Golfclub Rozenstein in 2017
De ingezette trend van 2016 was ook in 2017 voelbaar. In tegenstelling tot de landelijke uitloop van 
jeugd bij vrijwel alle golfclubs in Nederland, floreert het jeugdgolfplan op Rozenstein. Heel veel 
nieuwe aanwas, succesvolle jongens en meisjes die goede resultaten scoorden in diverse landelijke 
wedstrijden en de gemiddelde leeftijd van ‘onze’ kinderen die opnieuw naar beneden ging. Het 
aantal kinderen binnen het jeugdplan staat nu op 64, in de leeftijd van (net) 7 tot 21 jaar oud, met 
een handicap variërend van 4,1 tot 90.

Als dank voor hun inzet kregen de jeugdteamleiders een unieke golfpet 
uitgereikt. Ook in de sneeuw gaan de lessen gewoon door. 
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Wat doet de Rozenstein golfjeugd nog meer?
De jeugdcommissie organiseert het hele jaar 
door onderlinge wedstrijden om de jonge golfers 
wedstrijdervaring te laten opdoen. Dat neemt soms 
gekke vormen aan, zoals op de foto’s is te zien. 
Goede voorbeelden zijn de introductiewedstrijd, 
een strandwedstrijd – een creatieve manier om de 
bunkerslagen onder de knie te krijgen –, de Procup 
Vossenjacht, ouder-kindwedstrijd en de jaarlijkse 
Halloweenwedstrijd. 

De jeugd bracht ook een bezoek aan het KLM Open 
2017. Met dank aan de ING voor het gratis ter 
beschikking stellen van parkeer- en toegangskaarten 
voor de kinderen en begeleiders! 

Vast onderdeel van het programma is de 
Halloweenwedstrijd: spelen in het donker met verlichte 
ballen, hoe leuk is dat!

De introductiewedstrijd: 
eerst oefenen op de P&P-
baan en daarna de grote 
baan in.
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Competitie en wedstrijden
Diverse Rozenstein jeugdspelers hebben de 
aansluiting naar het ‘echte werk’ gevonden. Naast 
de wedstrijden op de club wordt met twee teams 
deelgenomen aan de NGF jeugdcompetitie. Team 1 
bestond uit Jop Bakker, Bouke Willems, Isabeau 
Ruiter, Ferdinand Vos en Laura Groen, met Jesper 
Schonk als coach. 
Team 2 bestond uit Céline Rameau, Lucas Arrachart, 
Ollie van Lelyveld, Steven Groen en Xiao Yu He. 
Een nieuw fenomeen binnen de drukke kalender 

van de jeugdgolfers was de ‘Regionale Onderlinge’. 
Rozenstein heeft samen met de Haagsche, de 
Noordwijkse, de Kennemer en de Rijswijkse om 
de trofee gestreden. Ons team bestond uit Tim 
van Bosse, Benjamin de Kousemaeker, Munnik 
Oosthuizen, Casper Wright en Bastiaan Cuppen. 
De insteek van deze Regionale Onderlinge is om op 
een gemoedelijke en sportieve wijze met andere 
jeugdgolfers uit de regio – met handicap 30 tot 54 – 
wedstrijdervaring op te doen, op nieuwe banen te 
spelen en nieuwe golfvriendjes te leren kennen. 
Ook gastheer zijn bij de wedstrijd op je eigen 
club hoorde erbij. Geen sinecure als je 8 à 10 jaar 
oud bent. Onze kanjers zijn op de derde plaats 
geëindigd, na de jeugd van de Kennemer en de 
Noordwijkse. Mark Wright heeft dit in goede banen 
geleid, waarvoor chapeau en welgemeende dank!! 
Volgend jaar opnieuw!

NGF-selectie
Onze talentvolle jeugdspelers worden ook buiten 
de club opgemerkt. In 2017 zaten er 3 jeugdleden 
van Rozenstein in de NGF-selectie. Tim van der 
Steen in de B-selectie (tussen 12 en 15 jaar), Lucas 
Arrachart en Ollie van Lelyveld maakten deel uit van 
de C-selectie (10-12 jaar).

Team 1 bestond dit jaar uit: (van links naar rechts) Ferdinand Vos, Isabeau 
Ruiter, Laura Groen, Bouke Willems en (niet op de foto) Jop Bakker.

Team 2 (van links naar rechts): Ollie van Lelyveld, Steven 
Groen, Lucas Arrachart en Celine Rameau.

De winnaar van de jeugdwedstrijd op 21 mei: Pepijn 
Brabander, Roemer Weekhout en Ollie van Lelyveld
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Meer info over het jeugdplan van Rozenstein kan worden gevonden op 
www.rozenstein.nl/jeugd-home/

Volg de Rozenstein jeugd op Facebook: 
www.facebook.com/rozensteinjeugd/

Ook plezier maken hoort erbij! In het kader van de regellessen gaat de jeugd 
regelmatig de baan in om een situatie in de praktijk 
te leren beoordelen. 

 De allerjongste golfers van Rozenstein: je kunt niet vroeg genoeg beginnen.
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Dymphna Vree: 
“ Na vier jaar wordt het tijd voor een 
nieuw gezicht en nieuwe ideeën.”

Secretaris zijn is een van de zwaarste functies. Hoe 
stond jij daar tegenover?
“Het was zeker een pittige functie, met name 
door de heftige start. Het secretariaat liep leeg, 
er waren problemen met een pro en we traden 
allemaal nieuw aan. Dat bracht voor mij extra 
werk met zich mee. Gelukkig werd na een jaar 
het secretariaat weer ‘bemand’ en nu loopt het 
fantastisch. Het werd mij niet te veel, zeker nu 
niet met Marja en Annette [red: de dames van het 
secretariaat], waar ik vruchtbaar mee heb kunnen 
samenwerken. 

Maar na vier jaar wordt het tijd voor een nieuw 
gezicht en nieuwe ideeën. Ik ben sowieso vóór een 
bestuursperiode van maximaal vier jaar. 

Die vier jaren waren voor mij óók een leerperiode. 
Want ik was pas twee jaar lid. Waar ik de meeste 
problemen mee had, waren de notulen van de 
bestuursvergaderingen en alles wat daarmee te 
maken heeft. Hoe blij was ik toen Marja en Annette 
dat van mij overnamen.”

Ga je nu op de bank liggen met een goed boek?
“Die is goed, je kent me toch! Om te beginnen 
zijn we al bezig met het nieuwe Jaarmagazine, 
samen met Nienke, Inge en jij. Dat is een hele klus, 
maar wel vreselijk leuk. We zijn op tijd begonnen 
dit keer, dus geen ‘Jan Achteran’, dat maakt het 
fijn. En verder weet ik het nog niet. Ik heb ook 
zes kleinkinderen, daar steek ik veel tijd in. Ze 
geven me bergen energie. Robbert, mijn man, 
gaat binnenkort met pensioen, wie weet wat dat 
allemaal gaat brengen?”

Je bent een echt bestuursmens. In hoeveel Raden en 
Besturen zit je eigenlijk?
“In twee Raden van Toezicht op maatschappelijk 
gebied en nog twee kleine besturen. En de Rotary. 
In de Rotary zitten nu zeven vrouwen en ongeveer 
40 mannen. Ik vind het leuk. Iedere week hebben 
we een spreker. Het gaat meestal over een 
onderwerp of een zaak uit het maatschappelijke/
dagelijkse leven. Ook doen we aan liefdadigheid. 
Erg trouw was ik niet in de tijd dat ik in het 
bestuur van Rozenstein zat. Dat kan ik nu ook weer 
oppakken.”

Lees je veel?
“Eigenlijk te weinig. Die kranten vergen ook zo veel 
tijd. Maar, ik ben lid geworden van een boekenclub 
en heb net de pil van Alfred Birney uit, De tolk 
van Java. Een goed begin zou ik zeggen met een 
enthousiaste club. Lezen is en blijft een van mijn 
grootste hobbies naast het sporten.”

Hartelijk dank Dymphna en niet alleen voor dit 
leuke gesprek, maar ook voor jouw inzet gedurende 
de afgelopen vier jaar. 

Iris Bloemendaal: 
“ Ik ben blij dat ik heb mogen bijdragen 
aan de organisatie van onze mooie 
club.”

Samen met Dymphna ga je uit het bestuur. 
Uiteraard hebben jullie ervaringen gedeeld, maar 
jullie hebben natuurlijk ook je eigen problemen 
gehad. Jouw verantwoording lag vooral bij de 
wedstrijd-, technische, regel- en handicap-, 
marshall- en handicartcommissie en bij de pro’s. 
Dat is een heel pakket. 
“Een heel pakket en ook vooral veelzijdig. Dat 
vond ik toch wel heel leuk aan mijn werk. Veel 

Er is een tijd van komen en van gaan

Na een bestuursperiode van vier jaar nemen Dymphna Vree en Iris Bloemendaal afscheid. Het huidige 
bestuur trad destijds aan met de intentie om na vier jaar ook als volledig bestuur op te stappen. 
De afgelopen jaren werd dit idee geleidelijk losgelaten. Om de stabiliteit in de club te behouden zullen zij 
gefaseerd aftreden. Ik sprak met beide dames. Wat vonden zij van de afgelopen vier jaar? Gaan ze nog iets 
anders doen voor de club? Hoe hebben ze de ‘regeer’ periode beleefd?’

Tekst: Adri Lensen
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lol heb ik beleefd aan de samenwerking met 
commissies en de pro’s, Eduard en Huite. En 
natuurlijk hebben we te maken gehad met 
problemen, maar die wisten we altijd samen 
op te lossen. Kritiek krijg je altijd, ook positieve 
kritiek. Daar kan je wat mee. Negatieve berichten 
zijn vervelend, maar gelukkig kwamen die niet 
zo vaak voor. Ik ben gewoon blij dat ik een beetje 
heb mogen bijdragen aan de organisatie van onze 
mooie club.” 

Heb je in deze functie plezier gehad aan je studie 
rechten?
“Soms wel, als er werkelijk lastige onderwerpen 
langskwamen, is het altijd handig kennis te 
hebben van juridische zaken. Maar belangrijker 
in deze functie zijn toch vooral verstand en 
doorzettingsvermogen.”

Je bent een echt clubmens. Dat zie je zo, je bent er 
veel, speelt regelmatig, ook de ‘fun’ wedstrijden in 
het weekend. Ga je nu iets anders doen voor de club?
“Dat weet ik nog niet. Misschien wel, maar 
voorlopig niet. Ik heb een kleindochter gekregen 
en eens in de twee weken ga ik oppassen. Verder 
heb ik reisplannen, ik wil me gaan verdiepen in 
het vrijwilligerswerk en ik ga leren bridgen. Ja, dat 
moet er ook van komen. Ik hoor zoveel verhalen 
over enthousiaste bridgers. En er komt heus wel 
weer iets op mijn pad bij Rozenstein. Daar ben ik 
niet bang voor. Voorlopig heb ik een geweldige tijd 
gehad met mijn medebestuurders waarvoor ik ze 
heel erg bedank.”

En wij bedanken Iris voor dit gesprek, maar zeker 
ook voor alles wat zij de afgelopen vier jaar voor de 
vereniging heeft gedaan.  
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Voor de nieuwkomers onder ons even een kleine 
terugblik op het ontstaan van deze wedstrijd.

De Tjandibeker is een wisselbeker van de Tjandi 
Golfclub in Semarang, voor de eerste keer 
verspeeld in 1928, die na lange omzwervingen 
en een stoffig bestaan in een kelder werd 
overhandigd aan ons lid Peter Campen, die 
hierin aanleiding zag om rondom de beker een 
golfwedstrijd in het leven te roepen voor golfers 
met een Indische achtergrond. En zo kwam het 
dus dat niet alleen ruim honderd gegadigden 
voor deelname werden uitgenodigd – dit aantal 
blijft overigens door alle jaren heen redelijk 
constant – maar ook werd de Tjandicommissie, 
versterkt met Anna Marie Goudberg, bedolven 
onder vooroorlogse zilveren bekers, afkomstig 
van tien andere golfbanen uit het voormalige 
Nederlands Indië.

Voor de deelnemers aan de Tjandiwedstrijd is het 
golfen slechts bijzaak, want hoofdmoot vormt 
steevast de borrel en de rijsttafel na afloop, 
waar de deelnemers gekleed in Indische stijl 

Tjandiwedstrijd
Tempo doeloe op Rozenstein

Elk jaar wordt op de derde woensdag in juni de Tjandiwedstrijd verspeeld en ook dit jaar was dat het 
geval op 21 juni en wel voor de 22e keer. Al vroeg in de ochtend wordt het clubhuis in Indische sferen 
gebracht met een ontvangstgroet in het Maleis, batik tafelkleden, spekkoek op de ontvangsttafels,  
placemats met Indische taferelen en uiteraard met de prachtige uitstalling van de zilveren bekers, 
waaronder de Tjandibeker, de naamgever van het tournooi.

Zilvervloot van Indische bekers, alle afkomstig van golfbanen uit het voormalige Nederlands Indië.

De toean besar Peter Campen, de initiator van de Tjandi 
wedstrijd, neemt afscheid. Als dank voor alle jarenlange 
inspanningen kreeg hij de zilveren Roos van het bestuur.
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(dames in sarong/kabaya en de heren met batik 
hemd) herinneringen ophalen uit tempo doeloe 
(vervlogen tijden).

Dit jaar stond de Tjandi in het teken van het 
afscheid van toean besar Peter Campen, die, 
immer gekleed in smetteloos djas toetoep, 
dankbaar alle loftuitingen en cadeaus in 
ontvangst nam. Bovendien kreeg hij als dank 

voor al zijn inspanningen de Zilveren Roos 
uitgereikt. 

Behoort het Tjanditournooi nu tot het verleden? 
Gelukkig niet, want Peter Campen heeft het stokje 
overgedragen, zodat veel Rozensteiners en leden 
van golfverenigingen uit het hele land volgend jaar 
weer een uitnodiging zullen ontvangen voor deze 
traditionele Rozensteinwedstrijd.

Oeroesers Olga en Marilène. Herinneringen ophalen uit tempo doeloe.

Alle prijswinnaars samen met de leden van de Tjandicommissie werden letterlijk in het zonnetje gezet.
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De eerste jaren na de grote nieuwbouw was er 
weinig onderhoud nodig, maar nu begint het 
meerjarenplan voor het schilderwerk belangrijk te 
worden. 
In 2017 is de driving range onder handen genomen. 
Het nieuwe toegangshek is geïnstalleerd, de grote 
vergaderzaal boven de lockerruimte is gerealiseerd, 
en de shop is omgebouwd tot putting paradijs en 
lesruimte voor de Pro’s. Verder is de schaapskooi 
opgeknapt en zijn er nieuwe toeters gemonteerd: 
het startsein voor een shotgun wedstrijd – en, 
belangrijker nog, de waarschuwing voor onweer 
tijdens wedstrijden is weer overal te horen.

Zonnepanelen
De zonnepanelen doen het prima en dragen 
hun steentje bij aan ons groene profiel en 
op termijn aan bezuiniging. Ze hebben in het 
eerste jaar ruim twintig procent van Rozensteins 
elektriciteitsverbruik opgeleverd, iets meer dan 
verwacht. Met de huidige energieprijzen is het 
plaatsen van meer zonnepanelen niet economisch. 
Na een biedingsronde is er een 3-jarig contract 
met Gazprom aangegaan voor groene stroom en 
gas. Dit gaat volgend jaar in en verlaagt ook de 
energierekening.

Communicatie, geluid en beeld 
Deze zaken hebben blijvend aandacht. Bijvoorbeeld 
de storingen en ruis van de microfoons tijdens 
grote vergaderingen zijn opgelost; radiosignalen 
van mobieltjes veroorzaakten de storingen. Dit 
was lastig te vinden, immers tijdens het testen 
was de zaal altijd leeg en waren er maar een 
paar mobieltjes, en werkte alles prima. Een grote 
aanpassing staat op de drempel, er komt een 
verbinding met Ziggo die er voor zal zorgen dat 
computeren, telefonie en internet sneller en 
goedkoper wordt.
In de recent achter ons liggende periode heeft 
ook het weer een duit in het zakje van de 
commissie gedaan. Door de overvloedige neerslag 
hield de kelder het niet droog. Er is een betere 
pomp aangeschaft. Die heeft het goed gedaan 
maar recent ging het toch weer mis. Dit keer 
omdat de pomp na een reiniging niet helemaal 
horizontaal op zijn plaats stond waardoor het 
inschakelmechanisme, een vlotter, niet werkte. 
Hopelijk krijgen we niet meer verrassingen. 

Kortom, er blijft altijd werk aan de winkel. Dit 
wordt afgestemd met de activiteiten van de andere 
commissies. 

Werk aan de winkel
De commissie Gebouwen en Technische Installaties houdt zich bezig met het onderhoud en nieuwbouw 
van gebouwen en de bijbehorende technische installaties. We vonden het aardig een paar ervaringen 
van een op het eerste oog een misschien wat droog onderwerp te delen.

Een nieuw toegangshek en nieuwe bestrating zorgen voor een waardig entree van onze golfvereniging.
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Hoe gaat het in zijn werk? Eén keer per maand 
wordt de leden een netwerkmogelijkheid geboden, 
waarbij het zakelijke element de sportieve en 
gezellige kant van golf nooit overstemt. Wat 
bedoelen we daarmee? 
Aan de ene kant is het netwerken belangrijk, maar 
hoe kun je dat beter bereiken dan in een fijne 
omgeving ook het duel op sportief gebied aan te 
gaan? 

Op de derde woensdag van de maand verzamelen 
de leden van de business- en sponsorclub zich om 
drie uur op de club. 

Ze krijgen dan een groepsles van Huite. Daarna 
gaat iedereen de baan in om 9 holes te spelen met 
aansluitend borrel en een heerlijke maaltijd. Na het 
eten wordt er door een van de leden een kleine 
presentatie gehouden. 
Sport en zaken lopen zo in elkaar over, een 
bijzondere formule in een fijne sfeer, waarbij ook 
gasten welkom zijn. Deze dag is er een om te 
onthouden en in je agenda te zetten. 

Onze ambitie is vooral om werkende 
Rozensteinleden en bedrijfsleden/sponsoren de 
gelegenheid te geven te genieten van onze mooie 
golfsport en tegelijkertijd elkaar en onze gasten 
beter te leren kennen. 

Sponsoring
De Business Club ondersteunt bovendien diverse 
activiteiten van Rozenstein. Een goed voorbeeld 
is sponsoring van de competitieteams Heren 1 en 
Heren 2 en het Rozenstein Jeugd Open. 
De topcompetitie van onze eerste twee heren-
teams brengt nogal wat kosten met zich mee. 
Denk hierbij aan trainingskosten, kleding en reizen. 
Naast de bijdrage van de businessclub hebben een 
aantal leden hun steentje bijgedragen. Terecht dan 
ook dat alle sponsoren op 25 september werden 
uitgenodigd door de mannen van team 1 en 2 om 
samen de baan in te gaan met na afloop een borrel 
en natuurlijk bitterballen. 

Business Club Rozenstein

Het is iedereen vast bekend dat Rozenstein sinds 2015 
een Business Club heeft. Vanuit niets opgebouwd en 
na een paar jaar een groot succes. In het begin was 
het hard werken, maar door de bijzondere fusie van de 
Business- en Sponsorcommissie kunnen we met recht 
spreken van een bloeiende activiteitencommissie met 
zo’n vijftig leden. Het balletje rolt. Nieuwe leden melden 
zich aan door de verhalen over onze baan, de club in 
het algemeen, de gezellige sfeer en niet te vergeten de 
geweldige keuken. 

Van links naar rechts: André Onderwater, Aniet Walonker, Pieter Bloemendaal, 
Bernard Cohen, Anna Bouma en Jaap Plug.
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Tekst: Tjeerd de Zwaan

De schrijver van deze onverbloemde loftuiting op 
het landschap als de basis van onze sport zal met 
lede ogen hebben toegekeken hoe golfbanen onder 
de dictatuur van koning Stimp en ‘the race for 
pace’ gaandeweg verworden tot een kunstmatige 
spelomgeving waar de spelelementen volgens een 

strak stramien worden ingepast, de natuur in het 
gelid wordt gezet en met chemicaliën tot de orde 
wordt geroepen. Van natuursport naar wankel 
evenwicht, en niet zonder risico, indachtig het 
bordje: “Waarschuwing: na het oprapen van de bal 
niet het gezicht aanraken.”
De regels reppen met geen woord over de kwaliteit 
van de baan. “Play the ball as it lies and play 

Golf en natuur: 
van wankel evenwicht naar natuurlijke balans 
Onder de noemer ‘Golf, toerisme en natuurbescherming’ bejubelt het maandblad Golf, het officiële 
orgaan van het Nederlandsch Golfcomité, de voorloper van de NGF, de Nederlandse Golfbanen als 
‘juwelen van natuurschoon’, die zich onderscheiden door angstvallig behoud van de natuurlijke 
omgeving en verdere verfraaiing door doelmatige beplanting. Volgens dit artikel uit 1946 bezit ons 
land nog vele uitgestrekte terreinen in het oosten en zuiden, naast stukken polderland, die zich bij 
uitstek lenen voor natuur en golf. De auteur roept op tot samenwerking met de betrokken autoriteiten, 
waaronder het ministerie van Landbouw, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, “want golf en 
natuurbescherming gaan hand in hand”!
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the course as you find it.” En evenmin is er een 
regel, die bepaalt dat het gras effen groen moet 
zijn (golf isn’t played on colour) of zonder een 
enkel klavertje. Bij golf draait het om een faire 
speelkwaliteit, niet meer en niet minder. 

In onze maandelijkse Nieuwsbrief is de interactie 
tussen commissies, golfers, baan en natuur 
het afgelopen jaar onder de noemer duurzaam 
beheer vanuit verschillende invalshoeken belicht 
(chemicaliën, water, bomen, gras, paddenstoelen). 
Dit spreekt voor zich waar sportbeoefening 
en sportbeleving inmiddels (weer) als een 
twee-eenheid worden gezien en in samenhang 
aanwijsbaar bijdragen aan welzijn en gezondheid.  
Golf is de som der (onder-)delen en het onderling 
verband luistert nauw. 
Daarom staat het gebruik van pesticiden 
– ook onder de minder bedreigende noemer 
‘gewasbeschermingsmiddelen’ – op gespannen 
voet met een gezonde en groene sport. En 
naast de evidente bezwaren voor mens en 
milieu, is het gebruik van chemische middelen 
in feite niet meer dan symptoombestrijding met 
voorbijgaan aan de oorzaak en zonder oog voor de 
langetermijneffecten. 

In 2020 valt de beslissing in het kader van de 
Green Deal Sportvelden, de overeenkomst tussen 
overheid en een aantal sportbonden, zoals de NGF, 
over het terugdringen en uitfaseren van het gebruik 
van chemische middelen. Deze overeenkomst 
voorziet weliswaar in de mogelijkheid van een 
tijdelijke uitzondering, maar gezien de toenemende 
politieke druk, denk hierbij aan de Kamermoties in 
november en december jl., ligt een definitief verbod 
op het gebruik van chemicaliën op sportvelden in 
het verschiet.
Hét moment, zou je denken, voor de chemische 
industrie om de handen ineen te slaan en serieus 
werk te maken van ‘veilige’ alternatieven binnen 
en buiten de sport. (De ecologische grenzen 
van ons productiesysteem zijn bereikt, zo 
concludeert immers ook LTO NL.) De golfmarkt 
met zijn specifieke eisen is echter relatief beperkt 
en volgens sommige producenten te klein om 
kostbare investeringen te rechtvaardigen. En dat 
het een lastig onderwerp betreft, ook op Europees 
niveau, bewijst de discussie over het gebruik van 

het verdelgingsmiddel glyfosaat. Zelfs Nederland 
stemde in Brussel voor een verlenging met vijf jaar.

Uitstel is geen afstel, zo weet de NGF, en de Golf 
Alliantie, een samenwerkingsverband van NGF, NVG 
(exploitanten) en NGA (greenkeepers), zet bewust 
in op het uitfaseren van pesticiden op golfbanen. In 
veel opzichten loopt de golfsport in Nederland op 
de thema’s duurzaamheid, biodiversiteit en welzijn/
gezondheid voorop met het Geo-certificaat als 
uithangbord. De ambitie van de NGF reikt verder 
met bijvoorbeeld een innovatieagenda met nadruk 
op de ontwikkeling van resistente grassoorten. De 
recent ingevulde leerstoel Turfgrass Ecology aan de 
Universtiteit van Wageningen is in belangrijke mate 
met steun van de Nederlandse golfsport tot stand 
gekomen. 

Ook op Rozenstein speelt het samenspel tussen 
baan, natuur, sport en welzijn een bepalende rol 
bij beleid en beheer; bestuur, baancommissie en 
Committed to Green trekken op verschillende 
onderwerpen gezamenlijk op en de greenkeepers 
maken bij voorkeur gebruik van biologische en 
mechanische bestrijding en schadereductie in 
plaats van het chemische medicijnkastje. 

Op de baan is zelfwerkzaamheid in de natuur der 
dingen: de mix van grassen waarbij de soorten 
elkaar compenseren al naar gelang de een of de 
ander het moeilijk heeft door vochtigheid of juist bij 
droogte; de leefomgeving van het Lieveheersbeestje 
als een van de 250 soorten natuurlijke bestrijders 
van biologische plagen, naast de spreeuw als 
nemesis van de verfoeilijke emelten. En ook de 
helden van de herfst, de paddenstoelen, geven 
– het gehele jaar door – het goede voorbeeld. 
In de groep zogenoemde symbionten werkt de 
schimmel van de paddenstoel actief samen met 
bepaalde bomen; zo kiest de fraaie vliegenzwam 
voor de berk. In beider belang, want het fijnmazige 
ondergrondse schimmelnetwerk transporteert 
mineralen en water naar de boomwortels – nuttig 
in droge periodes – in ruil voor koolhydraten en 
energie, die de paddenstoel nodig heeft om te 
kunnen groeien. 

De natuur werkt in balans, ook voor golf, en bij 
voorkeur zonder bestrijdingsmiddelen.
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Competitie
Huite en Eduard zijn er voor alle leden. Jong, 
oud, beginners, jeugd: iedereen is welkom 
en kan gebruik maken van hun support 
en lesmateriaal. In goed overleg worden 
lesprogramma’s aangeboden voor jeugd- en 
seniorenleden. Ook worden door de captains 
van de competitieteams lessen geboekt als 
optimale voorbereiding voor de competitie. 
Bovendien begeleidt Eduard de teams van 
heren 1 en heren 2. 

Indoor putting
Onze voormalige shopruimte is verbouwd 
tot een echte indoor puttinggreen. Een 
puttingparcour, een ruime tafel, een groot 
televisiescherm en diverse andere hulpmiddelen 
geven invulling aan individuele en groepslessen. 

Je eigen swing op het scherm 
terugzien, kan bijzonder 
confronterend zijn. Deze 
toplocatie maakt van Rozenstein 
een bijzondere club. Ook bij 
slecht weer kan iedereen 
onderricht krijgen in de 
techniek van onze swing, 
we kunnen van Huite 
mentale trainingen 
verwachten en er 
kunnen specialisten 
worden gevraagd 
voor een praatje. 
De mogelijkheden 
zijn onbeperkt. 
Bovendien kan 
het belangrijkste 
onderdeel van het 
spel,het putten, onder alle 
omstandigheden worden 
geoefend. 
Ook de grote puttinggreen 
voor het clubhuis is 
drastisch aangepakt. Met 
het verwijderen van de 
bosjes rondom is een grote 
hoeveelheid aan ruimte 
gewonnen. Zodoende kunnen 
de leden naast het putten 
ook hier chippen en pitchen, 
waardoor de greens bij de 
P&P baan enigszins worden 
ontlast. Voor het lesgeven biedt 
deze green nieuwe mogelijkheden 
om de verschillende slagen te 
oefenen. Geen wonder dat 
onze pro’s hier heel blij mee 
zijn. 

De Wassenaarse Golf Academy
Met veel enthousiasme zijn Eduard Schwarz en Huite Hak afgelopen jaar 
begonnen met De Wassenaarse Golf Academy. De Academy stelt zich 
tot doel om alle leden van de Golfclub Rozenstein te helpen bij hun 
spel. Belangrijk uitgangspunt is dat de lol in het edele golfspel blijft, 
ook al gaat het in de baan soms helemaal niet zoals wij dat graag 
zouden willen, zowel mentaal als fysiek. 
De nieuwe indoor puttinggreen is hierbij een belangrijke aanvulling waar 
beide mannen terecht trots op zijn.

Eduard Schwarz.

Huite Hak.
Golf Academy.
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De Paddenstoelwerkgroep ‘Wassenaarse Parken 
en Landgoederen’ waarvan zij lid is, reageerde 
enthousiast op deze uitdaging en Rozenstein werd 
meegenomen in het onderzoeksprogramma voor 
de tweede helft van 2017. Uitgangspunt was 
de inventarisatie in de herfst te doen, de rijkste 
periode van het jaar voor paddenstoelen. Wat 
de leek meestal niet weet, is dat er het hele jaar 
door paddenstoelen zijn te vinden. Elk seizoen 
heeft zijn eigen soorten, wat soms ook aan de 
namen is af te lezen, zoals Voorjaarskluifzwam, 
Zomerfluweelpootje en Winterdonsvoetje.

Donderdagochtend 26 oktober gingen negen leden 
van de werkgroep samen met de voltallige 
Geo-commissie en twee geïnteresseerde 
Rozensteindames van start, verspreid over de Zuid- 

en Noordbaan. Onder begeleiding van de Geo-
leden werd via de zijkanten van de fairways gewerkt 
om de spelers niet voor de voeten te lopen. Al 
met al kon het grootste deel van de baan en de 
tussenliggende natuurgebiedjes worden bestudeerd 
en dat heeft veel moois opgeleverd.

Bij aanvang bestond er bij de Geo-commissie 
onzekerheid of er nog wel wat zou worden 
gevonden, omdat er de laatste tijd duidelijk 
minder paddenstoelen in de baan werden gezien. 
Gelukkig was deze vrees ongegrond, want al op de 
eerste meters werd een grote verscheidenheid aan 
interessant klein spul gevonden.

De gezamenlijke zoektocht leverde 85 soorten 
op, waaronder maar liefst acht die op de rode 
(lees: bedreigde) lijst staan: Ampulmosklokje, 
Puntmutswasplaat, Kortharig franjekelkje, 
Bleekgrijs trechtertje, Muisgrijze ridderzwam, 
Citroensnedemycena, Paarssteelvezelkop en de 
Steenrode fopzwam.
En dan dus nog 77 andere soorten, die je ook niet 
elke dag aantreft, zoals Asgrauwe koraalzwam, 
Gekraagde aardster, Elzenvlag en Vuurmelkzwam.

Kortom, een mooie oogst. Het resultaat toont aan 
dat de natuur op Rozenstein gezien de diversiteit 
waardevol is, nu dus ook op het gebied van de 
paddenstoel. De werkgroep is bereid volgend jaar 
weer een inventarisatie te doen en dan bij voorkeur 
een paar weken eerder of eventueel in een ander 
seizoen om meer soorten aan de lijst te kunnen 
toevoegen.

Paddenstoelen op Rozenstein
De Commissie Committed to Green benaderde 
afgelopen mei Rozensteinlid Lis Stolp met het verzoek 
de paddenstoelenstand in de baan in kaart te brengen. 
Het is niet alleen een uitbreiding van de reeds bestaande 
flora en fauna databank, maar ook met het oog op het 
GEO ‘her-certificering’ in 2019. Bij het onderzoek werd via 
de zijkanten van de fairways geopereerd om de spelers 
niet voor de voeten te lopen. De gezamenlijke zoektocht 
leverde 85 soorten op, waaronder maar liefst acht die op 
de rode lijst staan.

Tekst:  Commissie Commited to Green in samenwerking met 
Wassenaarse Parken en Landgoederen
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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

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
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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 uiterlijk 1 november van het lopende jaar 
bij het secretariaat zijn ontvangen en gaan in op 
1 januari van het volgende jaar. Verzoeken voor 
mutaties moeten door het lid zelf en schriftelijk 
worden gedaan (liefst per e-mail).

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

Tarieven 2018
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 is 7 dagen per week geopend.

Het clubhuis 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 tot 
17.00 uur. Gedurende vakanties kan dit anders zijn. 
Dit wordt aangekondigd op de website.

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

 pinksterdag.

Huisregels
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 wordt gebeld 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.

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.

Algemene informatie 

*  meer informatie over tarieven en lidmaatschappen:                  
zie website
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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 huur om waardevolle spullen 
in op te bergen of om golfkleren en -schoenen 
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 worden opengemaakt 
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)

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. Als de 
voorgaande flight afslaat, dienen 
alle spelers klaar te staan op 
hole 1.

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

 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 driebal mits er 
niemand wordt gehinderd. 

 5.  Oranje vlag bij de tee van hole 9. Als u vanaf hole 1 na 9 holes stopt, neemt u 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 deze zeer gewaardeerde vrijwilligers met 

respect en volg hun aanwijzingen op.

Foto: Ronald Speijer.
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Prijs  Type   Omschrijving
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.

Leden jonger dan 75/70 jaar met een fysieke 
beperking kunnen in bepaalde gevallen in 
aanmerking komen voor een benedenlocker.

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

€ 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 het 
introduceerde lid mee.

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

Q-kaarten
Een ieder die een Q-kaart speelt, is zelf 
verantwoordelijk voor de verwerking ervan. 
Verwerking kan via onze website, de kiosk in de hal 
van ons clubhuis of de app van Golf.nl. Het werkt 
zo. 

Speler speelt Q-kaart via de Golf.nl app
Download de app en meld je aan. Selecteer de 
baan die je speelt (Rozenstein of een andere baan 
in Nederland), van welke tee en welke holes, 
en controleer of jouw marker is toegevoegd als 
‘vriend’. Voer vervolgens je digitale scorekaart in, 
zorg dat jouw marker die digitaal ondertekent en 
klaar ben je. Deze optie geldt voor zowel leden als 
gasten van Rozenstein. Let op (1): Als je de score 
digitaal hebt ingevoerd, voer die dan niet nog eens 
in via de website van Rozenstein of de kiosk, want 
dan wordt de score dubbel verwerkt. Let op (2): Je 
kunt een digitale scorekaart niet gebruiken voor 
wedstrijdscores en scores in het buitenland.

Lid speelt Q-kaart op Rozenstein
Als je de scores niet via de Golf.nl app registreert, 
registreer je dan voordat je gaat spelen via de 
kiosk. Plak de sticker die uit de kiosk komt op 
jouw scorekaart. Vul de scorekaart in en laat die 
na de ronde ondertekenen door de marker. Voer 
de scores nog dezelfde dag via de kiosk of onze 
website in. Bewaar de Q-kaart thuis gedurende 
ten minste 3 maanden. Deze kan door de Regel en 
handicapcommissie nog worden opgevraagd en 
heb je die dan niet, dan kan jouw Q-kaart ongeldig 
worden. 

Lid speelt Q-wedstrijd op Rozenstein
Nadat je een Q-wedstrijd hebt gespeeld, voer 
je zelf je scores in via de kiosk. Kies in dat 
geval voor ‘wedstrijdscore’ invullen. De kaart 
wordt gecontroleerd en bewaard door de 
wedstrijdcommissie.

Lid speelt Q-kaart of Q-wedstrijd op een andere 
baan
Vul de score zo snel mogelijk in via onze website 
en bewaar de kaart thuis gedurende ten minste 
3 maanden. Zie hiervoor. Let op: Als het geen 
wedstrijd betreft, kan je de kaart ook invoeren via 
de Golf.nl app, zoals hiervoor uitgelegd.
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Bewogen bal op de green: hoe werkt het per 
1 januari 2017?

De regelautoriteiten USGA en R&A hebben – naar 
aanleiding van diverse incidenten, waaronder een 
met Dustin Johnson in 2016 – een plaatselijke regel 
in het leven geroepen voor gevallen waarbij een 
bal op de green per ongeluk wordt bewogen. In de 
NGF Competitie en de door de NGF georganiseerde 
wedstrijden zal die plaatselijke regel van kracht zijn. 
De NGF heeft alle clubs aangeraden om deze ook op 
te nemen in hun plaatselijke regels, zodat iedereen 
in Nederland volgens dezelfde regels speelt, maar 
dat is niet verplicht. 
Rozenstein heeft natuurlijk het advies van de 
NGF gevolgd en de onderstaande tekst aan haar 
plaatselijke regels toegevoegd.

“Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green 
(Regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Indien de bal van de speler op de green ligt, 
volgt er geen straf als de bal of de balmerker 
per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn 
tegenstander, of een van beide caddies of 
uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of 
balmerker moet worden teruggeplaatst zoals 
voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze 
plaatselijke regel is alleen van toepassing als de 
bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt 
en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Let op. Indien wordt vastgesteld dat de bal van 
de speler op de green is bewogen als gevolg van 
wind, water of een andere natuurlijke oorzaak 
zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal 
gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe 
ligplaats. Een balmerker die onder gelijke 
omstandigheden is bewogen, moet worden 
teruggeplaatst.”

Veel zand en modder: Lift and clean

Werkzaamheden in de baan of de baanconditie 
kunnen weleens situaties veroorzaken waarmee 
een golfer in beginsel geen rekening hoeft te 
houden. Denk aan het zanden van de baan 
of bovenmatig veel modder als gevolg van 
aanhoudende regen. Als dat nodig is, kan de 
Regel- en Handicapcommissie het opnemen en 
schoonmaken van de bal toestaan, ook buiten de 
winterperiode (1 november - 30 april), zonder dat 
daardoor sprake is van non-Qualifying Conditions. 
De volgende plaatselijke regel geldt dan.

“Een bal mag zonder straf worden opgenomen 
en schoongemaakt. De bal moet worden 
teruggeplaatst.” 

Let op. Het betreft een regel die alléén van 
toepassing is als dat met het bordje ‘Lift and 
clean’ is aangegeven op het bord achter de 1e tee. 
De ligplaats van de bal moet worden gemerkt en 
de bal moet worden teruggeplaatst op exact de 
plaats vanwaar die werd opgenomen. Dat is het 
verschil met de plaatselijke regel ‘Plaatsen’.

Nieuwe golfregels per 2017

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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Bestuur en commissies 2018
Op Rozenstein hoeft niemand zich te vervelen, want naast het golfen is er heel veel werk te verzetten 
om alles draaiende te houden. Vele handen maken licht werk en gelukkig zijn er enthousiaste leden die 
bereid zijn om de mouwen op te stropen. Als dank voor alles organiseert de vereniging een scramble 
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4-bal strokeplay waarin alle commissieleden samen met het bestuur en personeel strijden om de eer. In 
2017 vond het jaarlijkse ‘dank je wel’-toernooi plaats op een stralende zaterdag 23 september. Voor 2018 
hebben er wat mutaties plaatsgevonden en de nieuwe commissieleden stellen zich graag aan u voor. 
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Erelid Cees Fock † Lid van verdienste Guus Waasdorp

Bestuur Rozenstein
Van links naar rechts: Bon de Jonge van Ellemeet (financiën), Els van der Meijden-Wijn (secretaris), Robert Jan Terwiel 
(toekomst en baan, en plv. voorzitter), Willem Lely (voorzitter), Annette Kamps (sfeer) en Ernst Cysouw (Sport). 

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

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

Commissie van Beroep
Van links naar rechts: Niek van Wijk, Inge Mantel-Duetz, 
Ronald Koppelle.
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Bridge commissie
Staand van links naar rechts: Jonny den Hartog, Olga 
Verlinden, Miep de Jongh, Anna Marie Goudberg. Zittend van 
links naar rechts: Stanley Douglas, Henk Brouwers en Rob 
Leertouwer.

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, Henneke Bart de 
Jonge, Evelyn Zuidervaart en Inge Driebeek.
Onder: Niet alleen het clubhuis, ook het buitenwerk wordt 
door de clubhuis commissie tip-top verzorgd.

Communicatie commissie
Redactie Jaarmagazine van links naar rechts: Nienke Abma, 
Adri Lensen, Dymphna Vree en Inge Mantel. Foto onder: 
Floor van der Feltz (voorzitter) en Johan Stuurman.
Niet op de foto: Trudy Jonkman, Alfred van der Plas, Ber 
Wesselingh en Cees Wijnnobel.

Committed to Green
Van links naar rechts: Rob Klomp (adviseur), Arie Bas Wagter, 
Ruud van Wensen (voorzitter) en Tjeerd de Zwaan.
Niet op de foto: Rob van der Lely (adviseur).

Damesdag commissie
Van links naar rechts: Gerrie Bar, Lilian Wilkens, Sandy van 
der Meer, Carien Roodenburg (voorzitter), Margriet Zuure, 
Mieke Schuurman, Lies Connell en Jeannette Connelly.
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Golfweek commissie
Van links naar rechts: Pawlik Snel, Els Triesscheijn, Caroline de Zwaan, Barend Pek, Maud Goudberg en John Nan.  
Zittend: Anton Will van Zoelen en Reinier Bongers.

Gebouwen & Technische Installaties commissie
Van links naar rechts: Arie Bas Wagter, Alfred van der Plas, 
Barend Pek en Cees Jan Asselbergs.

Handicart commissie
Dick Rehorst (club consul), Bernard Goslings (adviseur).

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

HEMA’S
Van links naar rechts: Wim Deelen, Dick Rehorst, Michael 
Sellwood en Huber Claassen.
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Jeugdcommissie
Van links naar rechts: Ingeborg Schonk, Monique Arrachart, 
Jesper Schonk, René Schonk, Eduard Schwarz, Elsbeth 
Offerhaus (voorzitter), Stanley Douglas, Huite Hak en Valerie 
van Lelyveld.

Marshal commissie
Van links naar rechts: Peter Huussen (voorzitter) en 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) en Rob Louwe.

Commissie van onderzoek
Van links naar rechts: Reinier Bongers (voorzitter), Geert Jan 
Mantel, Maarten Seckel.

Regel & handicap commissie
Van links naar rechts: Madelien Coopman, Fred van der 
Meer, Trudy Jonkman, Titia Ellens en Hugo Huyssen van 
Kattendijke.
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Senioren commissie
Van links naar rechts: Anne Marie Goudberg, Aad van der 
Werf, Margreet Wagter, Jonnie den Hartog, Piet Briët, Guus 
Waasdorp. Zittend: Leentje Herrebout.

Sponsor & Business Club
Van links naar rechts: 
André Onderwater, 
Aniet Walonker, Pieter 
Bloemendaal, Bernard 
Cohen, Anne Bouma en 
Jaap Plug. 
Niet op de foto: Henk Kreft.

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

Technische commissie
Van links naar rechts: Ronald Mos, Stanley Douglas en Jesper 
Schonk. Inzet: Jaap Plug (links), Chris van Welij.

Tjandi commissie
Olga Verlinden (links) en Marilene Leertouwer.
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Wijzigingen voorbehouden, zie voor actuele samenstelling de website.

Wedstrijd commissie
Van links naar rechts: Suzanne Zitman, Joop Wiegant, Marjo Luitingh, Dorieke Broers, Helma Lommerse, Harry Vreedenburgh, 
Ankie Frijling, Loic Driebeek (voorzitter) en Rob Brinkman. Inzet: HenkJan Wouters.

Greenkeepers
Van links naar rechts: Leo Bal, Rick de Mooij, Bert Versteeg, 
Coen de Mooy, Jan de Mooy en Bart Groenewegen.

Team Thomas
Van links naar rechts: Oscar Belt, Martijn Buss, Daan 
Zondag, Thomas Oostveen, Michel Vogels. Onder: Adrienne 
van Leeuwen, Renate Hacker, Denise Danen, Evelijne 
Hoogenboom, Marije Streeder.

Woensdagavond Instuif
Van links naar rechts: Aart Vos (secretaris), Marjanne van 
Sprang-van Beek (penningmeester) en Geert Jan Mantel 
(voorzitter).

Secretariaat
Annette Franke (links) en Marja Oosten.
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Valerie van Lelyveld-Eyckmans Antoinette Meijer-Disselkoen  Conny Schutten-Faes  Gerard Schutten  Loes Seckel-Steehouwer 

Pauline Verhoeff  Wendy Verlinden-De Gunst Sandra Wienk-Asveld  

John Batteram Hans Bauer Caroline v Beesten-vd Veen Frank Blom Sonja Carp 

Remmert Cohen Sophie Dencher-vd Voort v Zijp Karel Drastich Annemarie Eigenmann-Henderson Robert de Jonghe 

Micha Madera Daphne Modderman Ellen Mullens-van Woerkom Guus Nater Petra Nater-de Jong 

Sander Piek Maurijn Smit Marieke Timp Yvonne Tulfer-Wijnhoud Willem Verburg 

Beginnende golfers

Beginnende golfers die lid worden
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Annemarie Batteram-Prins Stef Bekker Arie van der Bent Raymond van den Bergh Hans Bouman

Yvonne Briejer-Osse Jan van Buitenen Ivonne v Buitenen-Sevens Puck Eigenmann Robert Frumau

Roderick de Greef Marius de Groot Jan Huls Ria Huls-Sprenger Galen Irwin

Marjan Kist-Rueb Mart Kralt Bas Kroontje Laurens Kulk Marcel de Lange

Willem Lens Karin Ling-Nieuwenhuis Pascale Luijt-v Weezenbeek Karian Machielsen-Cleber Manon Massizzo

Willem Meyer Domenico Mignolo Koos Nijgh Jonathan Osborne Willem van Rhijn

Nieuwe leden
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Ingela Agnefjall Peter Agnefjall Jonnie Cahill Gianmario di Gennaro Hwanki Lee

Rafael Lucas Rodriguez Ian Porter Paul Rivera Terezie Sernets-Srncová Ryan Worobel

Diana v Rhijn-v Delft Frank Rijnbeek Massimo Sabbatini Ida Sandberg Annemarie Scheepbouwer-de Jongh

Martin Scheepbouwer Cees van Scherpenzeel Maud Schuilwerve Boudewien Sisselaar-Feith Gerrit Stolk

Alan Thirkettle Valerie Thirkettle-Kayser Pio Tulp Dick van der Veen Richard Verloop

Gerleen Voskens-v Saarloos Gemma Winnen-Peeters

Short term leden



Sponsoren en adverteerders

N E D E R L A N D

• Stijlvolle ambiance  •  Ruime drie- en vierkamer huurappartementen  •  Groot aanbod van diensten en services
• Veiligheid  •  Chip & putting green  •  Eigen keuken  •  à la carte restaurant  •  Groene omgeving

Van Ommerenpark 200, Wassenaar
070 - 512 45 00
www.vanommerenpark.nl

BIJZONDER WONEN
SERVICE RESIDENTIE VAN OMMERENPARK

VAN OMMERENPARK

NOORDWIJK
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De belangrijkste bal 
is de volgende
Topgolfer Joost Luiten staat nooit te lang stil bij zijn laatste bal. 
De volgende bal is wat telt. IJzer 7 of toch een wedge?

What’s next? Het startpunt van een gesprek met onze bankers. 
Ervaar het zelf. Bel of app Marco Eijsackers: 06 55 81 28 61
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