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Beste leden,

Wanneer u dit 
Jaarmagazine leest, 
zijn we in 2019 
aangeland. Kerstmis 
en Oud en Nieuw 
liggen alweer achter 
ons en we maken ons 
op voor een nieuw 
golfseizoen. We 
kunnen terugkijken 
op een in meerdere 

opzichten goed jaar. Rozenstein heeft een stevig 
financieel fundament en is financieel kerngezond. Op dit 
vlak belooft 2019 meer van hetzelfde vergeleken met 
2018. Ongewijzigde contributie, ongewijzigde greenfee 
tarieven, een positief verwacht resultaat en verdere 
verbetering van onze kaspositie.

We namen in november 2018 afscheid van ons bestuurslid 
Annette Kamps, zij was vijf jaar verantwoordelijk voor de 
portefeuille Sfeer. “We zullen je missen Annette.” Na een 
zo lange periode van samenwerking is het aflossen van een 
bestuurslid altijd wel even wennen. Charlotte de Jongh is 
voortvarend gestart en zal er voor zorgen dat ‘Sfeer’ ook in 
2019 de benodigde aandacht krijgt. 

Ook sociaal is Rozenstein kerngezond. De ambiance is 
uitstekend, het restaurant is altijd meer dan goed gevuld 
(compliment aan Thomas en zijn crew), wedstrijden worden 
enthousiast gespeeld, de jeugd is actief, de senioren blazen 
hun partijtjes op vrijdag mee, de Marshalls altijd even 
oplettend, de HEMA’s er altijd vroeg bij, de instuif floreert, 
bridge altijd een volle vrijdagavond, de clubhuiscommissie 
zichtbaar aan de slag, de commissie gebouwen en 
terreinen moderniseert, de damesdag uiterst populair, de 
heerendagcommissie speelde en dineerde veelvuldig, Old 
Grand Dad naar landelijk niveau, Tjandi vol herinneringen, 
de vogeltellers telden er veel net zoals de mycologen vele 
paddenstoelen telden, de wedstrijdcommissie met een volle 
agenda, de golfweekcommissie met ‘een spetterende week’, 
regels werden weer bewaakt en uitgelegd door de R&H 
commissie, de TC draaide weer een goed competitieseizoen, 
een actieve business club en sponsorcommissie, de 
commissie communicatie startte het project Rozenstein 
Digitaal 2.0, de commissie gezondheid en veiligheid bewees 
haar bestaansrecht, de lessen van de Pro’s vielen bij een ieder 
in de smaak. De baan ziet er geweldig uit, veel complimenten 
van leden en greenfee spelers aan onze greenkeepers. Het 
secretariaat draaide soepel en altijd even opgewekt. 

Valt er dan niets te verbeteren voor 2019? Natuurlijk wel. 
Het ‘doorlaten’ tijdens het spel in de baan blijkt nog altijd 
irritaties op te leveren. Ook is het jammer dat veel leden 

nauwelijks met voor hen onbekende (nieuwe) leden voor 
gezelligheidswedstrijdjes inschrijven. Een betere integratie 
van nieuwe leden is ook een punt van aandacht voor 2019. 
Het aantal inschrijvingen voor wedstrijden nam ook vorig jaar 
nogal af. Enerzijds hebben we hiervoor nog geen verklaring, 
anderzijds worstelen we met de vraag op welke wijze we deze 
trend kunnen keren. Wij hebben immers niet alle wijsheid in 
pacht. Teneinde de drukte in de baan beter te spreiden, zijn 
we met behulp van enkele leden op zoek naar het vinden van 
een goede oplossing voor het ‘starten op hole 10’. Genoeg te 
verbeteren dus. 

De competitie is redelijk verlopen, hoewel het jammer is 
dat dames 1 niet om het landskampioenschap kon strijden 
en heren 1 niet is gepromoveerd. In 2019 voor hen weer 
nieuwe kansen. Voor het ene team betekent ‘succesvol’ 
zijn winnen, voor het andere team betekent dit gezelligheid 
onderling en in de poule. De belangstelling voor stroke- en 
matchplaywedstrijden nam verder af. Een punt van zorg. 
Zonder tekort te doen aan overige goede spelers(-sters) 
maak ik een uitzondering voor Ada Detiger. Zij werd juni 2018 
Nationaal NGF Senior Kampioen. Chapeau! 

Het bestuur introduceerde eind vorig jaar tegelijk met de 
begroting het fenomeen ‘jaarplan’. Daarin zijn de plannen 
van het bestuur voor het komende jaar opgenomen. 
Voor de leden een goed document om te weten waar het 
bestuur zich in 2019 in ieder geval mee gaat bezighouden. 
Voorheen waren de plannen deels te vinden in de toelichting 
op de begroting. Leden en commissies zullen bij de 
gedachtevorming over al deze plannen zo goed mogelijk 
worden betrokken. Het is de bedoeling om jaarlijks een 
jaarplan voor te leggen aan de AV en daar het volgende jaar 
verantwoording over af te leggen. 

Sinds 1 januari 2019 hebben we weer nieuwe leden kunnen 
verwelkomen. Dit jaar 40 in totaal. Helaas hebben we ook 
25 potentiële leden moeten teleurstellen omdat we aan ons 
maximum ledental zaten. Aan ons allen de taak ervoor te 
zorgen dat de nieuwe leden zich zeer snel helemaal thuis 
voelen. Ideeën om dit verder te verbeteren zijn bijzonder 
welkom. Wij wensen de nieuwe leden een sportieve en 
gezellige tijd bij Rozenstein.

Eén van de hoogtepunten in 2018 was het 1ste Jeugd Open 
van Rozenstein. Veel jonge deelnemers en er is goed en 
hoogstaand golf gespeeld. Wij kijken uit naar het volgende 
kampioenschap in september 2019. Mooi werk van de 
jeugdcommissie.

Al met al was 2018 een goed jaar met een heerlijke zomer en 
heel veel golf. 
Wij wensen u een in alle opzichten sportief, gezellig 2019.

Willem Lely

Voorwoord

Voorjaar

Herfst

Zomer

Winter
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19 november
Op de Algemene Vergadering van november staan 
er meer onderwerpen op de agenda. De in het 
afgelopen jaar gehouden enquête onder de leden 
kreeg veel aandacht. Voor het eerst introduceert 
het bestuur het ‘jaarplan 2019’. In dit plan geeft 
zij aan welke onderwerpen volgend jaar aandacht 
zullen krijgen. Tevens is de begroting 2019 ter 
goedkeuring voorgelegd. Zowel jaarplan als 
begroting zijn goedgekeurd door de aanwezige 
leden.

Twee grote investeringen staan op de agenda 
voor volgend jaar: de aanschaf van een nieuwe 
maaimachine met GPS-systeem en van een 
trackman voor de pro’s. 

In verband met de nieuwe Europese regelgeving 
moeten onze statuten worden aangepast. Deze 
wijziging en nog een paar andere wijzigingen zijn 
voorgelegd aan de vergadering. De voorgestelde 
wijzigingen zijn gedeeltelijk goedgekeurd.

We nemen afscheid van Annette Kamps als 
bestuurslid. Zij wordt als portefeuillehouder ‘sfeer’ 
opgevolgd door Charlotte de Jongh.

Beide vergaderingen zijn traditiegetrouw afgesloten 
met een drankje aangeboden door het bestuur. 

Voor de volledige verslaglegging verwijzen wij naar 
de website.

14 mei 2018
Een groot aantal leden meldt zich voor de 
eerste Algemene Vergadering van het jaar. Het 
jaarverslag van 2017 is goedgekeurd en er is 
decharge verleend aan het bestuur voor het 
gevoerde financiële beleid over 2017. Ook is het 
huishoudelijk reglement aangepast op het punt 
van de maximale boetes. 

Rozenstein staat er financieel goed voor, de sfeer 
is goed, de golfprestaties zijn goed, het recreatief 
golf floreert en betrokkenheid van leden in allerlei 
functies en commissies is groot. Het werk van alle 
commissies wordt door het bestuur, ongeacht welk 
onderwerp, zeer gewaardeerd. In dit kader is het 
voor de voorzitter een grote eer om Anna Marie 
Goudberg te benoemen tot lid van verdienste.

Leuk om te vermelden is de nieuwe fontein in de 
vijver, die inmiddels in bedrijf is en hopelijk zorgt 
voor (een klein beetje) extra zuurstof in de vijver.

Tijdens de Algemene Vergaderingen 
wordt er een minuut stilte gehouden ter 
nagedachtenis aan de overledenen.

Han Beekkerk van Ruth (oud lid)
* 23-4-1933          † 23-1-2018

Jopie Jonker-de Groot (oud lid)
*7-11-1936          † 5-2-2018

Carla Berkhout-Zumpolle
* 3-5-1942          † 6-2-2018

Rinus van den Bosch
*16-9-1941          † 22-2-2018

Marianne Veldhuyzen-van Gils
*20-1-1944          † 5-3-2018

Peter Legro
*11-11-1937          † 9-3-2018

Mieke Collée-Kerckhoff (oud lid)
*6-2-1934          † 9-4-2018

Kees Zeevenhooven
*24-2-1927          † 20-5-2018

Rietje Meurs-Hage
* 11-6-1932          † 24-7-2018

Nico Winnubst
*21-4-1946             † 31-8-2018

Ivo Blokker
*26-12-1974            † 3-10-2018

Pim Detiger
*30-1-1937          † 14-10-2018

Annette Kamps treedt af als bestuurslid en draagt de 
portefeuille ‘sfeer’ over aan Charlotte de Jongh.

Tijdens de AV van 14 mei is Anna Marie Goudberg benoemd 
tot lid van verdienste.

Algemene Vergaderingen 2018
Elk jaar vinden in mei en november de Algemene 
Vergaderingen plaats. Deze bijeenkomsten worden druk 
bezocht en de leden denken actief mee over het beleid 
van het bestuur en de toekomst van onze vereniging.
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Alvorens iedereen rond vijf uur het mooie feestelijk 
aangeklede clubhuis betreedt, zijn de nieuwe 
leden een uurtje eerder welkom geheten door 
het bestuur en de voorzitters van de verschillende 
commissies. Zij geven een eerste indruk van 
alle activiteiten die binnen onze vereniging 
plaatsvinden. 

Ook dit jaar was het weer een drukte van 
belang, werden veel zoenen en de beste wensen 
uitgewisseld en er werd geanimeerd bijgepraat 
alsof de leden elkaar maanden niet hadden gezien. 
Een hele toer voor de voorzitter om daarbovenuit 
te komen, maar het lukte hem de zaal stil te 
krijgen om iedereen namens het bestuur een 
gelukkig en gezond 2018 te wensen, gevolgd 
door het klapstuk: de onthulling van ons nieuwe 
clubtenue: een witte polo en blauwe trui met het 
Rozenstein logo.

Gouden bal
Traditioneel maakte het bestuur op voorspraak 
van de wedstrijdcommissie bekend wie de beste 
golfers van het jaar zijn. Bij de dames mocht 
Dorine Wentrup en bij de heren Henk Hazenoot de 
Gouden bal in ontvangst nemen. 
Peter Campen werd nogmaals in de bloemetjes 
gezet, vanwege het feit dat hij twintig jaar lang 
het gezicht is geweest van de Tjandiwedstrijd, 
waarvoor hij eerder dit jaar de Zilveren Roos heeft 
opgespeld gekregen. 
Voorts werd gemeld dat de nieuwe vergaderzaal 
boven de lockerruimte, voortaan de ‘Frans Cleton 
zaal’ zal heten, vernoemd naar Frans Cleton die 
bestuursvoorzitter was in de periode van 1999 tot 
2004.

Nieuwe leden wedstrijd
Maar liefst 59 golfers zijn dit jaar lid geworden 
van golfclub Rozenstein. Begin januari werd een 
speciale wedstrijd voor hen georganiseerd om 
nader kennis te maken met de baan. Na een kopje 
koffie, een rondleiding en een lunch stonden 
31 nieuwe leden klaar voor een wedstrijd over 
10 holes op de meest beschutte Zuidbaan.
Het gezelschap was verdeeld over negen flights 
van vijf personen, met in elke flight een paar 
nieuwkomers en een paar oudgedienden, die de 
nieuwkomers wegwijs moesten maken. Ook om 
hen vooral te wijzen op bunkers en waterpartijen 
in de baan, waar je als golfer niet in terecht wil 
komen. Twee flights zagen kans de hindernissen 
te omzeilen en kwamen van de baan met een 
netto score van 33. De dag werd afgesloten met de 
prijsuitreiking en een borrel.

Nieuwjaarsreceptie 2018

De Gouden bal bij de heren was voor Henk Hazenoot.

Vaste prik voor de meeste Rozensteiners is de 
nieuwsreceptie op 1 januari. Een glaasje champagne 
bij binnenkomst, volle schalen met bitterballen en 
vlammetjes: een gezellige manier om het nieuwe jaar 
goed te beginnen.

Ondanks alle drukte lukte het Willem Lely om de zaal stil te krijgen en 
iedereen namens het bestuur een gelukkig en gezond 2018 te wensen.

Bij de dames mocht Dorine Wentrup de Gouden bal in ontvangst nemen.
Peter Campen werd nogmaals in de bloemetjes gezet. Hij was twintig jaar lang het gezicht van de Tjandiwedstrijd, waarvoor hij in 2018 de 
Zilveren Roos kreeg.

De nieuwe vergaderzaal boven de lockerruimte heet vanaf nu de ‘Frans Cleton zaal’ vernoemd naar onze voorzitter in de periode van 1999 
tot 2004.
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Aantal holes Comp.Klasse Team Resultaat uit aantal clubs
Jeugd* zondag 36 1ste klasse 1 3/5 

18 1ste klasse 1 2/4
Dames zondag 27 2de klasse 1 1/5 automatische promotie naar de 1ste klasse
Heren zondag 36 1ste klasse 1 1/5 poulewinnaar, niet gepromoveerd

36 2de klasse, res. 2 1/5 automatische promotie naar de 1ste klasse
36 3de klasse, res 3 2/5

  27 1ste klasse 1 5/5 automatische degradatie naar de 2de klasse
 27 1ste klasse 2 5/5 automatische degradatie naar de 2de klasse
 27 4de klasse 3 2/5 
 27 4de klasse 4 2/5 

Dames dinsdag 27 Hoofdklasse 1 1/5 poulewinnaar, niet gepromoveerd
27 1ste klasse 2 2/5 

Dames senioren donderdag 27 Hoofdklasse 1 5/5 automatische degradatie naar 1ste klasse
27 1ste klasse 2 3/5 
27 2de klasse 3 3/5
27 3de klasse 4 2/5

 27 3de klasse 5 3/5 
27 4de klasse 6 3/5
27 4de klasse 7 4/5 
18 2de klasse 1 3/4

Heren senioren vrijdag 27 1ste klasse 1 5/5 automatische degradatie naar de 2de klasse
27 3de klasse 2 2/5 
27 3de klasse 3 4/5 automatische degradatie naar de 4de klasse
27 4de klasse 4 4/5
18 1ste klasse 1 4/5 
18 3de klasse 2 2/5 
18 4de klasse 3 4/5 
18 4de klasse 4 2/5 automatisch promotie naar de 3de klasse

Conclusie: De Wassenaarse GC Rozenstein heeft na de competitie van 2018: een Hoofdklasseteam en vier kampioenteams, 
waarvan drie automatisch gepromoveerd. * Voor meer informatie over de jeugdteams verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘Ro-
zenstein Jeugd’. 

Resultaten competitie 2018 van de 28 door de Wassenaarse GC Rozenstein ingeschreven teams

Na het bekend worden van de indelingen wordt 
er gestart met trainen onder de bezielende leiding 
van onze pro’s Eduard en Huite. We willen per 
slot van rekening goed beslagen ten ijs komen. 
Chippen, putten, bunkerslagen: alles wordt nog 
eens goed doorgenomen, want jouw bal zal maar 
in de bunker, achter een boom of in het water 
terecht komen. Al dat harde werken heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Vier teams behaalden de 
kampioenstitel, waarvan er drie automatisch zijn 
gepromoveerd.

Hoogtepunten
In 2017 moest Heren zondag 1 (36 holes) een 
stapje terugdoen, maar in 2018 in de 1e klasse 
ging het team als een dolle van start waardoor zij 
al op de voorlaatste competitiedag poulewinnaar 
waren. De promotiewedstijd op zondag 27 mei 
op Golfbaan Dirkshorn was een ander verhaal. 
Wat was het leuk geweest als de mannen voor de 
derde keer in zes jaar zouden promoveren naar de 
hoofdklasse. Maar ondanks alle inzet bleek dit een 
brug te ver. 
Ook Dames dinsdag 1 (hoofdklasse) werd 

poulewinnaar, mocht op voor de promotie maar 
wist dit helaas niet te verzilveren.
Hoewel Heren zondag 2 (36 holes) twee leden 
had afgestaan aan Heren 1 was het team sterk 
genoeg om poulewinnaar te worden en direct te 
promoveren naar de 1e klasse. Volgend jaar heeft 
Rozenstein dus twee herenteams die strijden om 
de titel in de 1e klasse. 
Dames dinsdag 2 deed gewoon wat het moest 
doen; zij werden tweede in de poule en blijven in 
de 1e klasse.
Voor Heren zondag 3 (36 holes) was in overleg 
met de technische commissie, de pro’s, de selectie 
teams en in overeenstemming met de NGF ervoor 
gekozen om team 1, 27 holes van 2017 voor 2018 
in te schrijven als Rozenstein Heren 3, 36 holes. 
Dat hebben de mannen goed gedaan: een mooie 
tweede plaats.
Het moest er maar eens van komen: een 
damesteam in de landelijke zondagcompetitie. 
Zo’n nieuw team mag natuurlijk niet meteen 
in de hoogste klasse starten, maar moet 
zich eerst waarmaken. Dames zondag 1 met 
twee jeugdspelers in haar gelederen, had deze 

Maar liefst 28 teams verdedigden in 2018 de eer van Rozenstein. Twee teams meer dan vorig jaar, 
waarvan er één direct in het oog springt: het damesteam op zondag. De meeste spelers hadden voor 
de aanvang van de competitie een nieuw ‘Rozenstein setje’ aangeschaft: donkerblauwe of witte polo’s 
en donkerblauwe truien voorzien van het kersverse logo. Op 2 juni tijdens de TC Challenge was het 
merendeel van de teams gestoken in de nieuwe outfit.

De competitiespelers die onderling de strijd aangevingen tijdens de TC Challenge op 2 juni 2018.

Competitie Rozenstein 2018
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boodschap goed begrepen. Zij werden kampioen 
en volgend jaar komen zij uit in de 1e klasse!
De 18-holes competitie wint aan populariteit, 
ook bij ons. Telde Rozenstein vorig jaar nog twee 
herenteams in deze competitie, dit jaar waren 
dat er plotseling vier, waarvan één het heel goed 
deed. Heren senioren 4 promoveerde daarmee 
automatisch naar de 3e klasse.

Dieptepunten
Bij hoogtepunten horen ook dieptepunten. 
Vijf teams wisten het niet te redden dit jaar. 
Daarmee is de schade te overzien. Voor Dames 
senioren 1 was het wel een beetje een bittere 
pil. Na twaalf jaar in de hoofdklasse te hebben 
gespeeld zijn zij helaas gedegradeerd. Trainingen bij 
Eduard, drie dagen intensieve stage op de Drentse 
golfclub in ijzige kou, diverse oefenwedstrijden. 
Het mocht allemaal niet baten. Met de competitie 
kwam het team steeds wat punten tekort. Helaas 
geen hoofdklasse meer voor dames senioren of 
kunnen ze zich volgend jaar weer terugvechten, 
misschien met versterking van de jongere garde?

Die competitie is niet niks
Weer of geen weer, er moet worden getraind, 
mutsen op en sjaals om en goed luisteren naar 
de pro’s. Afspraken maken voor het voorspelen, 
het rijden naar allerlei uithoeken in het land, het 
regelen van de financiën. Er komt best veel bij 
kijken.
Zo voelde Dames senioren 5, vorig jaar nog 
team 7, zich af en toe het team van ‘Tien kleine 
negertjes’. Door onvoorziene omstandigheden 
vielen er nog weleens wat dames uit. Vooral voor 
de laatste competitiedag moest de captain zich 
‘een slag in de rondte bellen’, gelukkig wist ze het 
op te lossen. Maar dat was nog niet alles: de eerste 
competitiedag op Kralingen was meer zwemmen 
dan golfen. En het uitje naar Zeeland ging ook niet 
zonder slag of stoot. Drie teamleden dachten slim 
te zijn door een dag eerder af te reizen, voorspelen, 

leuk hotelletje en morgen ruim op tijd aan de slag. 
Maar als je ten onrechte denkt een late start te 
hebben wordt het toch nog stressen en haasten. 
Niet voor niets is hun motto vanaf nu: Carpe Diem.
Voor Dames senioren 6 was de laatste wedstijd 
een teleurstelling. De tweede plaats lag binnen 
handbereik en daarmee een automatische 
promotie naar de 3e klasse. De dames hoefden 
alleen maar van Kagerzoom te winnen. Nou ja, 
alleen maar. Dat bleek een hele kluif. Na het 
ochtendprogramma stonden de teams gelijk. Echter 
in de middag ging het mis. Na een lang lied van 
Kagerzoom mochten ze naar huis. Het kan helaas 
niet altijd feest zijn. 

TC Challenge
Op 2 juni werd de competitie afgesloten met de 
TC Challenge. Resultaten zijn behaald, 
teleurstellend of niet, op deze dag maakt dat niets 
meer uit. Op deze dag strijden alle competitieteams 
onderling voor de eer en de eeuwige roem. 

De wedstijdvorm is Texas scramble en dan moet 
je wel een heel goede score neerzetten om in 
de prijzen te kunnen vallen. Na de wedstrijd is 
de borrel met Rozenstein bitterballen minstens 
zo belangrijk, maar stiekem willen we allemaal 
winnen! 
En dan komt eindelijk het verlossende woord. 
Namens het bestuur bedankt Ernst Cijsouw alle 
teams voor hun inzet en maakt de winnaars bekend. 
Heren senioren 3 (18 holes) is met 43 punten eerste 
geworden bij de mannen. En – tot grote verbazing 
van de teamleden – blijkt dat Dames senioren 6 
winnaar is bij de dames. Goede runner-up is Dames 
senioren 7 met hetzelfde aantal punten, maar zij 
konden meer slagen aftrekken. 

Bij het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt 
van eerdere competitieverslagen die op de website 
zijn verschenen en van een aantal spontane 
bijdragen. Ga voor de complete verslagen naar: 
www.rozenstein.nl.

Winnaar TC Challenge heren, vlnr: Harry Vreedenburgh, Ernst 
Cijsouw, Peter Bastinck, John May, Frits Bron en Roel Zwenk. 

Winnaar TC Challenge dames, vlnr: Nienke 
Abma, Inge Mantel, Dymphna Vree, Adri Lensen, 
Philomène Chapot en Annette Kamps. 

Dames dinsdag 1
Vlnr: Maud Meyboom, Titia Ellens, Angelique Schonk, 
Iris Bloemendaal, Dorine Wentrup, Wilma Nieuwland. Dames senioren 5 Vlnr: Karin Huisman, Mayke Breddels, Marjolijne Benist, 

Monique Bloembergen, Lilian Wilkens, Eline Cointepas.

Heren zondag 2 (36 holes)
Vlnr: Henk Hazenoot, Eduard Schwarz (pro), Casper Ensing, 
Jesper Schonk, Jop Bakker, Ringo Kruts, Ferdinand Vos.

Dames senioren 4Vlnr: Carla Maassen, Betty Soeters, Trees Sellwood, 

Marjo Luitingh, Helga Uittenbroek, Bertien de Jonge van 

Ellemeet, Paula Stegink, Ivonne van de Ven.

Heren senioren 3 (27 holes)
Vlnr: Tom Westen, Franklin Oliemans, Tony Thurnbull, 
Kees Toetenel, Klaus Ludwig, Bernard Cohen. Niet op de 
foto: Chris van Welij.

Heren zondag 1 (27 holes)
Vlnr: Taco Rietveld, Koen Zoutenbier, Sjirk-Jan Heins, 

Marco Snelderwaard, Marcel Winkelman, Robert 

Admiraal. Niet op de foto: Dwight Willems.Dames senioren 7 
Vlnr: Ingeborg Schonk, Marijke Slavenburg, Kiek Bakker, Anita 
Schmit, Froukje Everaars, Thea Tannemaat , Els Claassen.
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Dames dinsdag 2
Vlnr: Sylvia Luyt, Monique Smulders, Hanneke de Bruin, 
Marja Roest, Mechel Ensing, Jolanda Swart.

Dames zondag 1
Vlnr: Dorieke Broers, Céline Rameau, Isabeau Ruiter, 
Elsbeth Offerhaus, Marijke Terpstra, Tjalda de Vries.

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

Dames senioren 2
Vlnr: Jeannette Connelly, Mieke Kimman, Loekie de Beer, 
Annemarie Sauerbier, Marleen Grooters, Lucy Aardse, Lies Connell.

Heren zondag 3 (36 holes)
Vlnr: Michel de Jong, Ronald Mos, Bob Storm en Marco de 
Jong. Niet op de foto : Marcel de Lange en Rob den Elzen.

Heren senioren 4 (27 Holes)
Vlnr: Mario van Teijlingen, Nico van Leeuwen, Jan Pieter Prins, 
Richard Singleton, Gijsbert Remmelzwaal, Wim van der Plas. 

Heren zondag 1 (36 holes)
Vlnr: (staand) Bouke Willems, Ronald Westgeest, Remy 
Sonnenberg, (zittend) Robert Frijling, Patrick Groen, 
Richard Marinus.

Dames senioren 3

Vlnr.: bovenste rij M
echtild van der Lugt, Mieke 

Wansink, Margreet Tordoir, Lysbeth Sloos, Caroline de 

Zwaan; onderste rij Karen van Adrichem, Inge Driebeek.

Heren zondag 3 (27 holes)
Vlnr: Nico van Leeuwen jr., Martijn Spierings, Bas van den 
Berg, Marcel Bijvoet, Theo Kerstens (invaller), Robin van 
Olphen, Maarten van der Flier, Erik Jan van Leeuwen.

Heren senioren 1 (27 holes) 

Vlnr: Henk Knuistingh Neven, Cors Blommers, Barry 

Koershuis, Robert Jan Terwiel. Niet op de foto: Jan-Jaap 

Tiemensma, Rob Koerts, Jack Jacobs en Jan Tettero.

Heren senioren 2 (27 holes)
Vlnr: Erik Sikkes, Alex Jongman, Bon de Jonge van 
Ellemeet, Rob Koerts, Tom Pieterse en Ed Jacobs. 
Niet op de foto: Frank Coopman 

Heren senioren 2 (18 holes)
Vlnr: Peter van Meeuwen, Eric van Herwijnen, Maarten Blietz, 
Jan de Groot, Roel Zwenk, Willem Lely, Rob Klomp, Tom 
Smulders. Niet op de foto: Dick Bouma en Arie Bas Wagter.

Dames senioren 1 (18 holes)

Vlnr: Annette Pek, Gina van Kesteren, Jeannette van 

Ermel Scherer, Fridja Evers, Marianne van der Peijl, 

Loeke Oliemans, Tine Nap.

Dames senioren 6
Vlnr: Adri Lensen, Inge Mantel, Dymphna Vree, Inge 
Hofkes, Nienke Abma, Annette Kamps, Philomène Chapot. 

Heren senioren 4 (18 holes)
Vlnr: Aad Versteeg, Ger Stolk, André Onderwater, Bernard 
Chapot, Geoffry Beckwith (vooraan), Richard Schmit 
(achter Geoffry ) en Loïc Driebeek.
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Kampioenen en winnaars 2018
Gedurende het kalenderjaar zijn er diverse toernooien en wedstrijden waarvoor de leden zich kunnen 
inschrijven. Naast de clubkampioenschappen en de wedstrijdseries, worden er ook toernooien 
georganiseerd waarbij het er misschien iets minder toe doet. Maar eerlijk is eerlijk: na een strijd tegen je 
flightgenoten, tegen de baan en vaak nog het meest tegen jezelf, is het toch een prettig gevoel om met 
de winst naar huis te kunnen gaan. 

Nederlands kampioen Super Senioren (65+): Ada Detiger-Vrolijk

Holes in one 2018
6 maart   Janine Bröcker op hole 16 van Cala de Mijas, 98 meter, ijzeren 7.
16 april   Patrick Groen, H1 36h, op hole 9 van de Oude Maas tegen Westerpark (18-0).
27 april   Bart Vanderveken, H2 27h, op hole 7 van Kagerzoom, 156 meter tegen Groendael 1.
2 september  Gerard Schutten op Rozenstein, hole 16 (par 3, 169 meter).
7 oktober   Titia Ellens op hole 3 van The Links Valley North Course in Ermelo met Pitching Wedge.
22 december  Pieter Bloemendaal op Rozenstein, hole 3 (par 3, 160 meter).

Clubkampioenen 
Matchplay
Dames Ada Detiger-Vrolijk 
Heren Remy Sonnenberg
Heren Senioren Brian Connelly
Jeugd Ollie van Lelyveld

Strokeplay
Dames Ada Detiger-Vrolijk
Heren Robert Frijling
Heren Senioren Henk Hazenoot

Winnaars wedstrijdseries 2018
Jaarbeker I David Binns
Jaarbeker II  Niels Kuiper 
Jaarbeker III Casper Wright
Herfstmixed 2017-’18 Elsbeth Offerhaus / Frits Bron en Iris Bloemendaal / Patrick Groen
Wintercup 2017-’18 Bouke Willems 
Maandag Hema’s Gijs Beucker Andreae
Dinsdag Damesdag 18h Marja Roest-Weber
Dinsdag Damesdag 9h Els Roebers
Donderdag Herendag18h Jack van der Starre
Donderdag Herendag 9h Stanley Douglas 

Winnaars grote wedstrijden 2018
Valentijnswedstrijd Mechel Ensing/Tom Smulders/Monique Smulders/Reinier Bongers
President’s Cup Ankie Frijling / Joop Wiegant
Koningswedstrijd Ronald Mos / Han Kees Vriesendorp
Openingswedstrijd Carien en Wietse Roodenburg
Bierlap 18h Marianne van der Peijl
Tjandi Beker Marianne van der Peijl
Echtparenbeker Loïc en Inge Driebeek
Arentsen/De Wolff Trofee Natascha en Hans Haardt 
Omadag 18h Marja Roest
Omadag 9h Carla Stolk 
Old Grand Dad Arie Bas Wagter
Ouder/kind Vader Laurens en zoon Lars Kulk 
In Memoriam (Heerendag) Nico van Leeuwen
Wild Drive Karin Trip en Fred Alkema

Clubladderkampioen 2018:  Niels Kuiper

Ada Detiger Remy Sonnenberg

Brian Connelly

De Matchplay kampioenschappen zijn 
dit jaar gespeeld op 23 en 24 juni. Bij 
zowel de dames als de heren andere 
namen ten opzichte van vorig jaar. 
Ada Detiger ging dit keer met de beker 
naar huis en bij de heren was Remy 
Sonnenberg de sterkste. De heren 
senioren trofee werd gewonnen door 
Brian Connelly. 
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Voor de Strokeplay kampioenschappen was het twee dagen hard werken. Op 18 en 19 augustus speelden de dames en de 
heren senioren in totaal 36 holes, en de (wat jongere) heren 54 holes. Na een mooie strijd werd Ada Detiger kampioen bij de 
dames, Robert Frijling bij de heren en Henk Hazenoot bij de heren senioren. 
Isabeau Ruiter (dames), Patrick Groen (heren) en Bon de Jonge van Ellemeet (heren senioren) werden tweede.
Foto vlnr.: Bon de Jonge van Ellemeet, Isabeau Ruiter, Henk Hazenoot, Ada Detiger, Robert Frijling, Patrick Groen.

Gedurende het golfseizoen organiseert Rozenstein zes Jaarbekertoernooien verdeeld over drie categorieën al naar gelang de 
handicap. In flights van drie gaan de spelers de baan in om een Q-kaart te spelen en om mee te dingen naar een plaats in het 
klassement. Wie als hoogste uit de bus komt, wordt bekend gemaakt na de laatste ronde. Op zondag 16 september mochten 
David Binns, Niels Kuiper en Casper Wright de beker in ontvangst nemen uit handen van Ernst Cijsouw. 

De Wintercup is een serie van vijf wedstrijden waarvan de 
eerste wedstrijd plaatsvindt aan het eind van de herfst. Je 
speelt met z’n tweeën een greensome stableford wedstijd; 
de eindscore is individueel. Dit jaar ging de cup naar Bouke 
Willems.  

De Presidentscup werd op zondag 25 maart gespeeld. 
Voorzitter Willem Lely en pro Eduard Schwarz fungeerden als 
vos en hadden een knappe score neergezet. Een uitdaging 
voor de overige golfers. De score van +8 behaald door Ankie 
Frijling en Joop Wiegant, die voor de eerste keer samen 
speelden, bleek de winnende te zijn. 

Koningsdag wordt op Rozenstein gevierd 
met een toernooi waarbij één kleur de 
boventoon viert. Oranje shirts, petten, 
hoeden, sjaals: werkelijk alles kleurt 
oranje. Zo ook bij de trotse winnaars 
Han Kees Vriesendorp en Ronald Mos. 
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Als het weer het toelaat, speelt een beetje golfer ook tijdens 
de wintermaanden. Echter de officiële openingswedstrijd 
was op 2 april. met als winnaars Carien en Wietse 
Roodenburg. 

Ruim zeventig deelnemers stonden klaar op 27 juni voor de 
Tjandiwedstrijd. Niet alleen van Rozenstein maar ook uit de 
rest van het land. Er zijn meerdere zilveren bekers te winnen, 
alle afkomstig van golfbanen uit het voormalige Nederlands 
Indië. 
De winnaars: Tjandibeker: 1. Marianne van der Peijl; 2. Robert 
Dencher; 3. Ruud Nahon / Insulindebeker: 1. Marian van Dam; 
2. Cora van Doorn / Julianabeker: Anna Marie Goudberg / 
Longest: Dames: Inge Driebeek; Heren: Rik van der Want

Het echtparentoernooi op 10 mei was dit jaar op veler 
verzoek niet alleen voor echtparen volgens de strikte regels, 
maar ook voor (echt)paren die op hetzelfde adres staan 
geregistreerd. Uit de ruim 40 stellen zijn Inge en Loïc Driebeek 
als beste uit de bus gekomen. 

Een traditie van de NGF die teruggaat naar 1989 is een jaarlijkse landelijke mixed wedstrijd voor seniorenleden met een 
handicap in de midden categorie. De trofee is vernoemd naar het echtpaar Arendsen de Wolff. Ook op Rozenstein wordt 
een voorronde georganiseerd om de afvaardiging naar de landelijke finale te bepalen. Natascha en Hans Haardt zijn met 37 
Stablefordpunten de winnaars. De tweede plek was voor Bertien en Paul de Jonge van Ellemeet, Mieke en Hans van Hattum 
werden derde. (foto vlnr: Mieke, Hans, Natascha, Hans, Bertien, Paul)

Na op 14 mei de clubwedstrijd Old Grand Dad te hebben 
gewonnen, wist Arie Bas Wagter ook de regionale Old Grand 
Dad wedstrijd op Zegersloot als eerste te beëindigen. Op de 
foto de winnaar en runnerups: vlnr: Maarten Blietz, Arie Bas 
Wagter en Rob Louwe.

Een familieaangelegenheid: (groot) ouders en kinderen 
strijden om de eer. Zestien flights gingen de strijd aan. 
De winnaars na 18 holes waren vader Laurens en zoon Lars 
Kulk, Casper Smit en zijn moeder, en vader Kees Jan en Céline 
Rameau. 

Het wildseizoen is begonnen! Op 20 
oktober vieren we dat op onze club. Maar 
eerst werken en daarna pas lekker eten… 
De winnaars: Karin Trip (links op de foto) 
en Fred Alkema (uiterst rechts). 

Ada Detiger werd in 2018 Nederlands kampioen Super 
Senioren (65+), gespeeld op 14 en 15 juni op de Hattemse 
Golf & Country Club. Links op de foto Rolf Esser, de winnaar 
bij de heren.

Jack van der Starre is zichtbaar blij met het behalen van de 
Heerendag Bokaal 18 holes die hij op 25 oktober op zijn naam 
mocht schrijven. 
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Met een inschrijving van 162 leden was het volle 
bak. Scramble 6-bal zorgt ook bepaald niet voor 
snel doorlopen. Door strikte instructies van de 
golfweekcommissie is alles prima verlopen. De 
commissie was zo attent om de deelnemers te 
waarschuwen dat de wedstrijd zes uur zou duren 
en dat iedereen in verband met het warme weer 
genoeg water en eten moest meenemen. Toch 
was de tijdsduur verrassend korter dan verwacht. 
De spelers kwamen ná vijf en half uur binnen. Het 
mooie weer en de kleurrijke kleding, Italiaanse 
sferen, zorgden voor een geweldige ambiance in en 
om het clubhuis. 
De Aperol Spritz, Italiaans tintje, werd na afloop 
ruim genuttigd. Zoveel leden door de baan is 
één ding, maar dan de keuken. Thomas en zijn crew 
konden het aan. Het Italiaanse buffet was dan ook 
super.

De Hema’s, easy going, Australië
Zij hadden de wedstrijd zelf geregeld. Er deden 
55 leden mee en dat alles niet van een leien dakje 
ging, bleek uit het feit dat de winnaar in de loop 

van de week bekend zou worden gemaakt. Dat is 
toch prachtig, die Hema’s weten precies waarom 
het gaat, DE LOL.

Bierlap, Australië 
De Bierlap moest van een aantal leden terugkeren 
in het assortiment. Echter het aantal inschrijvingen 
was minimaal. En de single handicappers lieten het 
op één na allemaal afweten. Aan Q-wedstrijden 
zit toch altijd een prestigieus kantje. De commissie 
gaat in overleg of de Bierlap in de Golfweek blijft. 

Dauwtrappen, Spanje, zon en zwier
Dauwtrappen is een van de leukste wedstrijden 
in de Golfweek. Miss Dauwtrap is Els Triesscheijn 
geworden, zij deed voor de vijfde keer mee, een 
lustrumjaar voor haar. Prachtig, gezien haar drukke 
week heeft zij toch een aantal keren meegespeeld, 
zoals de meeste leden van de golfweekcommissie. 
Om 7 uur van start, met een heerlijke lunch na 
afloop, een aparte sfeer op dit mooie uur van de 
dag. Er kunnen nog meer leden meedoen. Volgend 
jaar allemaal inschrijven. 

Vriendinnendag, Spanje, kippenhokdag
Deze dag is mede tot stand gekomen door 
de voorzitter van de damescommissie Carien 
Roodenburg. Ze stromen binnen, de leden met 
vriendinnen. Maar liefst 104 dames hadden zich 
ingeschreven voor deze wedstrijd. Een Chapman 
greensome, 4-bal is niet de langzaamste spelsoort. 
De dames hadden er dan ook alle vertrouwen 
in dat ze dat klusje binnen vijf uur zouden 

kunnen klaren. Dat lukte ook. Verrukt waren de 
vriendinnen over de culinaire holes. 
Eén bij hole 10, bedacht en uitgevoerd door 
John Nan, waar sommigen het eerste glas wijn 
goed lieten smaken. De ander bij het clubhuis, 
aangeboden door Thomas en altijd bediend door 
charmante jongemannen. Er werd binnen gegeten, 
prachtig gedekte tafels en een schitterend diner. 
Gamba’s vooraf en mooie beef als hoofdgerecht. 
De ijskar van Luciano zorgde de hele week voor het 
nagerecht. IJsje toe, twee soorten. Top Luciano!

Blind date, Hollands, haring en klompen
De Blind date is een hele goede wedstrijd om 
andere leden te leren kennen. Inschrijven zonder 
partner. Geen groepjesvorming mogelijk, zo kom je 
nog eens iemand tegen. Nagenoeg alle wedstrijden 
zijn voorgekauwd, deze niet. Voor nieuwe leden 
ook een leuke kans om anderen te leren kennen. 
Deze wedstrijd zat niet vol, was reuze gezellig en 
vraagt om meer inschrijvingen. 

Heerenbal, Hollands
Het Heerenbal werd mede georganiseerd door 
Chris Venema. Er waren maar liefst 96 deelnemers, 
leden en veel gasten. Zowel de baan als het daarop 
volgende diner was wederom een fantastisch 
visitekaartje voor Rozenstein. Nieuwe haring in de 
baan en een draaiorgel op het terras. 

Cross Country, Zuid Afrika, woensdag en 
vrijdag
Deze wedstrijden zijn kennelijk bijzonder populair, 
beide waren vrijwel direct volgeboekt. Leden van 
het bestuur trokken zich terug om anderen de kans 
te geven aan deze wedstrijd mee te doen. Echter, 
velen bleven treurig op de wachtlijst. Aad van der 
Werf heeft veel werk verricht om het parcours uit 
te zetten volgens de succesformule van vorig jaar; 
met dank aan Barend Pek. 

Sponsorwedstrijd
Zonder sponsors geen Golfweek, aldus Pawlik en hij 
heeft gelijk!!
Wat een geweldige ondersteuning had de 
golfweekcommissie weer geregeld. Een groot 
aantal sponsors had zich aangemeld en speelde 
op vrijdagmiddag met eigen klanten en vrienden 
een Scramble, 4-bal, gevolgd door een uitgebreide 
borrel en diner. Dit alles aangeboden door 
bestuur en golfweekcommissie die daarmee de 
erkentelijkheid voor de financiële ondersteuning 
tot uitdrukking bracht. Dank sponsors, dank 
bestuur, dank golfweekcommissie.

Jeugdwedstrijd
Zaterdagochtend was gereserveerd voor de 
Jeugdwedstrijd. De jeugd heeft de toekomst; 

daarom hebben zij in het Jaarmagazine hun eigen 
rubriek. 

Slotwedstrijd, Azië, kleur en specerijen
De Slotwedstrijd. Groepjes vrienden, vriendinnen, 
echtparen (vooral echtparen) komen gekleurd 
het clubhuis binnen. Het thema is kleur en 
specerijen. Sari’s zagen we voorbijkomen, hoe kan 
je daar mee spelen? De meesten hadden zich er 
makkelijk van afgemaakt door in mooie kleuren te 
verschijnen. De spelvorm was 18 holes, Chapman 
greensome, 4-bal. Een leuke spelvorm, samen 
met je team. Je moet wel echt goed spelen om 
te komen tot een score van 52, want dat had het 
winnende team. 
Thomas had gezorgd voor satéstokjes bij zijn 
culinaire stop, vast een voorproefje op het Indische 
buffet. En dan kwam de fotograaf weer voorbij. 
Iedere wedstrijd weer kwam er iemand van de 
commissie een foto nemen. Bij de vriendinnendag 
kregen we er zelfs één mee naar huis. 
We ploffen na afloop allemaal neer op het gras. 
Daar staan stoelen! Dan sleep je je naar de douche 
om weer gekleurd tevoorschijn te komen voor 
de rest van de avond. Het feest kan beginnen. De 
geslaagde golfweek komt langzaam maar zeker tot 
stilstand. 

De golfweekcommissie was de dag na de golfweek, 
zondagmorgen, druk aan het werk om alles op te 
ruimen. Wat een team, wat een spirit. Nog net zo 
energiek als de eerste dag. Ongelooflijk. Terwijl 
de leden van de Slotwedstrijd nog in bed lagen 
waarschijnlijk! Na de laatste loodjes zaten we 
buiten aan de ronde tafel om de golfweek globaal 
door te nemen.

De Golfweek, ieder jaar een doorslaand succes

Vooral de openingswedstrijd wordt ieder jaar weer ruim 
overschreven. Stel je vooral in op een weekje Rozenstein. 
Met dank aan de commissie, zij zijn dag en nacht 
aanwezig; alles liep dan ook op balletjes. Dit jaar kregen 
wij een reis om de wereld aangeboden, die verrassend 
genoeg niet op Schiphol begon, maar in Italië.

De commissie is er klaar voor. 
Laat de golfweek maar komen!
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Winterprogramma 
Omdat in de winter de baan non-Qualifying is, 
wordt er een serie van zeven inloopochtenden 
georganiseerd. Geen vrijblijvend gebeuren, want 
er wordt gespeeld voor de Runnerscore. Daarnaast 
staan ‘fun’wedstrijden zoals de Snertbeker, 
(tweemaal) de Golf/Lunch/Bridge- en de 
Valentijnswedstrijd op de kalender.

Spelvormen
In de maand maart start het zomerprogramma en 
worden er matchplaywedstrijden uitgeschreven. Dit 
ter voorbereiding van de competitie, waarvoor ook 
in 2018 een fiks aantal dames zich had ingeschreven. 
Altijd handig om goed beslagen ten ijs te komen.
Vanaf mei wisselen Q- en de zogenoemde 
funwedstrijden elkaar wekelijks af. Bij de 
Q-wedstrijden kan worden gekozen tussen 
18 of 9 holes. Bij de funwedstrijden wisselen 
de spelvormen elkaar af: Strokeplay- en/of 
Stablefordtelling. De Regenboogwedstrijden 
zijn nog steeds zeer geliefd, net als de 
Vlaggetjeswedstrijd en Best of Three. En niet 
te vergeten de Touwtjeswedstrijd: het was een 
bijzonder gezicht om op een zomerse oktoberdag 
de dames golfend, knielend en touwtje knippend 
op de greens en in de baan te zien.

Zomerprogramma
Ook in 2018 kende het zomerprogramma 
(inmiddels vertrouwde en) terugkerende 
elementen. In juni is respectievelijk door lage- 
en hoge handicappers gestreden om de Lady 
Rose Cup en -Plate (“we spelen immers op 
Rozenstein”).

In diezelfde maand is de Oma-dag gehouden. 
Deelnemende oma’s kregen een bonuspar op 
de hole, die correspondeerde met het aantal 
kleinkinderen. De opbrengst ging naar het 
goede doel. Op de derde dinsdag de traditionele 
Vlaggetjeswedstrijd: de par 72 van de baan werd 
vermeerderd met de individuele handicapscore. 
Waren de slagen ‘op’ dan bepaalde dat de plek in 
de baan waar de deelneemster haar vlag moest 
neerzetten.

Verspreid over de zomer zijn ook de (drie) 
wedstrijden verspeeld voor de Lady Captain’s 
Cup: welk koppel wist over twee (van de drie) 
wedstrijden het beste te scoren tegen de par 
van de vossen? Pas bij het uitholen bleek bij 
de desbetreffende hole welke verrassing het 
vossenpaar (de huidige en vorige voorzitter van de 
damesdagcommissie) voor hun achtervolgsters in 
petto had! 

Vergadering
Twee maal per jaar (in maart en oktober) worden 
alle dames van Rozenstein na de wedstrijd 
uitgenodigd voor een vergadering. Communicatie 
mét en tússen de dames is de opzet van deze 
bijeenkomst. Ook het programma voor het 
volgende jaardeel wordt uitgedeeld en besproken. 
Bovendien vonden bij de vergadering op 23 oktober 
speciale prijsuitreikingen plaats. De winnares 
van het Puntendoosje (voor de beste speelster 
van de 18 holes Q-wedstrijden van het jaar bij de 
damesdag) was Marja Roest. Els Roebers behaalde 
de hoogste score voor de 9 holes Q wedstrijden 
en Mieke Wansink en Gemma Winnen werden het 
winnende koppel van de Lady Captain’s Cup.

Variatie
December is altijd een drukke maand voor de 
commissie, want er moeten twee wedstrijden 
worden georganiseerd met ‘franje’. Zo worden de 
deelneemsters aan de Sinterklaaswedstrijd geacht 
om tijdens de wedstrijd ook nog twee rijmregels te 
produceren, waarbij het resultaat na afloop onder 
grote hilariteit wordt voorgedragen. 
De traditionele Kerstwedstrijd wordt gevolgd door 
een sfeervolle lunch, waarbij de commissie niet 
alleen extra aandacht schenkt aan ‘de dinsdag-
speelsters’, ook de greenkeepers, de dames achter 
de bar en de dames van het secretariaat worden 
terecht in het zonnetje gezet voor hun inzet. Want 
die zijn medebepalend voor het welslagen van de 
damesdag!

Weer of geen weer, Q-wedstrijd of wedstrijden 
voor de ‘fun’, worden ingedeeld met vriendinnen of 
juist met anderen, strokeplay of stableford... 
De damesdagcommissie probeert zoveel mogelijk 
variatie aan te bieden. Voor elk wat wils zogezegd.

Dus dames van Rozenstein: ook voor 2019 bent u 
van harte uitgenodigd om op de dinsdagochtend 
mee te golfen! 

Tekst: de damesdagcommissie

Dinsdag is Damesdag
Op dinsdagochtend is de baan gereserveerd voor 
de dames van Rozenstein. Gedurende het hele jaar 
organiseert de damesdagcommissie wedstrijden 
waarbij het schema is opgedeeld in een zomer- en 
winterprogramma. 
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Er zijn 65 kinderen die meedoen aan het jeugdplan. 
Hun leeftijd varieert van 7 tot 21 jaar en ook de 
handicaps lopen uiteen van 4,1 tot 90. Het is dus 
gemengd gezelschap. Bovendien zijn er nogal wat 
Engelstalige kinderen, mede door de Amerikaanse 
school in Wassenaar. Dat internationale aspect 
maakt het golfen alleen maar leuker.

Zoveel jong talent verdient het om in goede 
banen te worden geleid. Rozenstein kan rekenen 
op haar jeugdcommissie: Valérie van Lelyveld, 
Elsbeth Offerhaus, Jesper Schonk, Monique 
Arrachart, Stanley Douglas en Ronald Mos. In 2018 
nam de jeugdcommissie afscheid van de trouwe 
commissieleden Ingeborg en René Schonk en 
Maud Verhelst. Mark Wright en Krista Cuppen zijn 
de gelederen komen versterken. De pro’s Huite 
Hak en Eduard Schwarz werden – net zoals in het 
voorgaande seizoen – ondersteund door Ronald 
Mos, die dit jaar is geslaagd voor de opleiding tot 
golfinstructeur level 2. 

Regels en training
De jeugd is tijdens de trainingen onderverdeeld 
in drie groepen en één competitielijn. Eduard, 
Ronald en Huite krijgen hulp van een zeer ervaren 
groep jeugdteamleiders: Loet Hakkeling, Jesper 
Schonk, Pieter Paul van Lelyveld, Simon van der 
Graaf, Ronald Mos, Edwin Cuppen, David Lam, 
Carl Hermelin en Mark Wright. Vrijwilligers die het 
leuk vinden om kinderen te helpen met de door 
de pro’s voorgeschreven oefeningen. We namen 

afscheid van Ton Arrachart, Erik Brabander, 
Randolph van Eps, Mauritz Wicker, Isabeau Ruiter, 
Rik Vos en René Schonk. De jeugdcommissie 
dankt hen allen hartelijk voor hun hulp in de 
afgelopen jaren!

Uiteraard wordt er niet voorbij gegaan aan 
een bijzonder belangrijk aspect van het golfen; 
het bijbrengen van de golfregels. Elk nieuw 
ingestroomd kind met hcp 90 krijgt in het begin 
van het golfjaar de vereiste negen golf ‘theorie-
lessen’, onder leiding van jeugdcommissielid 
Stanley Douglas. De lessen gaan niet alleen over 
de spelregels maar ook over de etiquette in en 
rond de baan. Dit alles aan de hand van diverse 
praktijkvoorbeelden. 

En wat gebeurt er nog meer in een jeugdles?
Op de ‘gewone’ training op zondagochtend worden 
de beginselen van de golfsport aangeleerd aan de 
nieuwe jaarkaarthouders. De meer gevorderde 
jeugdleden doen gerichte oefeningen om alle 
slagen onder de knie te krijgen. Verder organiseert 
de jeugdcommissie het hele jaar door onderlinge 
wedstrijden om de jeugd wedstrijdervaring te laten 
opdoen. 

Middelbare scholen
Ook de scholen uit Wassenaar hebben de weg 
naar de golfsport gevonden. In het pakket van 
het eindexamen van de middelbare school is golf 
een keuzevak. De leerlingen uit 5 havo en 6 vwo 
van het Adelbert College maken hier gebruik van. 
Rozenstein faciliteert dit door lessen aan te bieden. 
Sommige scholieren sloegen al een aardig balletje!
Ook een aantal leerlingen van The British School uit 
Voorschoten neemt golflessen op Rozenstein.

Jeugdkampioenschappen
Ook dit jaar werd er flink gestreden tijdens de 
Jeugdkampioenschappen. Helaas waren er niet 
zoveel deelnemers maar de strijd was er niet 
minder om. Gezien de vele beginnende jeugdleden 
die nog op hcp 54 stonden, hebben we een nieuwe 
categorie Jeugdkampioen geintroduceerd met een 
wedstrijd op de Pitch&Putt. Sawyer Kotze, Minh 
Van en Hanh Van waren de nummers 1, 2 en 3. 

Onze jeugd in 2018
U heeft ze vast gezien in de baan, op de oefenbaan, op de Pitch&Putt: de vele jeugdleden van 

Rozenstein. Het jeugdgolfplan van Rozenstein floreert met veel nieuwe leden, jonge golfers die 
goede resultaten behaalden in diverse landelijke wedstrijden. Onze jeugdleden nemen vriendjes 

mee om ook hen enthousiast te maken voor het spel.

Deelnemers en winnaars Jeugdkampioenschappen.

Kampioenen 2018 Isabeau Ruiter, 
Ollie van Lelyveld en Xiao-Yu He.

Jeugdkampioen Ollie van Lelyveld 
en jeugdkampioen-to-be Mees de 
Vilder.

Jeugdkampioen 2018 
Ollie van Lelyveld.

Competitieteam 2, 
geleid door Jesper Schonk.
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In de categorie ‘Jeugdkampioen-To-Be’ (Stableford) 
werd Mees de Vilder eerste, Stephan van Eps 
tweede en Gabrielle Lam derde. In de strokeplay 
wedstrijd over 27 holes kwam Ollie van Lelyveld 
als Jeugdkampioen 2018 uit de bus, gevolgd door 
Isabeau Ruiter en Xiao Yu He. 

Competitie
De jeugd van Rozenstein heeft met twee teams aan 
de NGF jeugdcompetitie 2018 deelgenomen. Team 1 
met Jop Bakker, Bouke Willems, Isabeau Ruiter, 
Ferdinand Vos en Laura Groen in de gelederen, werd 
gecoacht door Jesper Schonk. Team 2 bestond uit 
Céline Rameau, Pepijn Brabander, Julius Arbouw, 
Ollie van Lelyveld, Casper Wright en Xiao Yu He. 
Helaas geen promotie, maar de teams hebben veel 
plezier gehad en wedstrijdervaring opgedaan.
Onze talentvolle jeugdspelers worden ook buiten 
de club opgemerkt. In 2018 zaten jeugdleden Lucas 
Arrachart en Ollie van Lelyveld in de NGF C-selectie 
(10-12 jaar). 

Mini Regionale
Net als vorig jaar organiseerden Mark Wright 
en Edwin Cuppen opnieuw de ‘Mini Regionale 
Onderlinge’. Rozenstein heeft samen met de 

Haagsche, de Noordwijkse, de Kennemer en 
de Rijswijkse een mini-competitie in het leven 
geroepen om de beginnende golfjeugd op 
regelmatige basis met elkaar te laten spelen. 
Ons team hebben we uitgebreid met enkele 
spelers, zodat de selectie bestond uit Tim van 
Bosse, Munnik Oosthuizen, Bastiaan Cuppen, 
Eveline en Suzanne Korswagen, Gabrielle en 
Raphael Lam, Sterre Scheepbouwer, Merlijn 
Vos en Sepp Schwarz. 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/vrouw zijn bij de wedstrijd op je 
eigen club hoorde daarbij. 
Team Rozenstein heeft een aantal mooie bekers 
weten te bemachtigen. Op de Kennemer won 
Munnik Oosthuizen de tweede prijs. Op de 
Haagsche wist Merlijn Vos ook de tweede prijs in 
de wacht te slepen. Bastiaan Cuppen ontving de 
beker voor Talent 2018.

Eerste Jeugd Open op Rozenstein
Op zaterdag 8 september organiseerde de 
jeugdcommissie haar eerste Jeugd Open, waaraan 
ruim zestig kinderen hebben deelgenomen 
verdeeld over drie categorieen: 18 holes strokeplay 
tot hcp 18; 18 holes Stableford vanaf hcp 18.1 
tot 36 en 9 holes Stableford voor kinderen met 
hcp 36+. 
Prachtige prijzen, goodiebags en financiële 
ondersteuning werden ter beschikking gesteld door 
de sponsoren: de Businessclub Rozenstein, Favoriet 
Sport, Sligro, Anpack Agencies, Buise van Soest 
Makelaars, Bloemenhuis Duivenvoorden, Luciano’s, 
Maison Kelder en Mr Glow Carwash. 
Veel vrijwilligers van binnen en buiten de club 
hebben geholpen om deze dag in goede banen te 
leiden.
Met zon, fantastische Hollandse luchten en geen 
regen was het een waar golffestijn. We hebben 
alleen maar positieve feedback gekregen, met 
vooral de vraag of we in 2019 weer een Jeugd 
Open willen organiseren. En het antwoord is een 
volmondig ja!

Vossenjacht op de pitch en putt baan.

Isabeau Ruiter 
longest meisjes.

Ollie van lelyveld neary 
en longest.

Winnaars familie Hall.

Golfweek jeugdwedstrijd

Vossenjacht

Ferdinand Vos en Isabeau Ruiter 
vielen in de prijzen.

Hanh en Minh Van, Emilia Hermelin 
en Ester Keusen.

Meer info over het jeugdplan van 
Rozenstein is te vinden op 

www.rozenstein.nl/jeugd-home/.
Volg de Rozenstein jeugd op Facebook: 
www.facebook.com/rozensteinjeugd/.



Dank aan onze sponsoren!

Hoofdsponsor 
Businessclub Rozenstein 

Sponsoren:

Rozenstein Jeugd Open 
8 september 2018 
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In een gesprek met Annette (sfeer), vertelt ze over 
haar functie, hoe ze dat heeft beleefd en een klein 
beetje over haar toekomst zonder bestuur.
“Vijf jaar heb ik in het bestuur gezeten. Ik vond 
het een geweldige en leerzame tijd. Zoals wij met 
z’n zessen zijn begonnen en een team werden, is 
heel bijzonder. Ik ben blij met ons ledenaantal en 
onze sponsoren en hoe wij in staat zijn om met 
alle leden samen de sfeer in de club zo positief te 
houden. Daar dragen het clubhuis en de baan zeker 
toe bij. Met ‘sfeer’ in mijn portefeuille heb ik mij 
altijd zeer verbonden gevoeld. En als er al moeilijke 
situaties waren, waar dan ook, dan stonden wij 
als team overeind. Wij voelden ons gesteund door 
elkaar.”

“In het begin van onze bestuursperiode heb ik veel 
tijd gestoken in het secretariaat. Marja en Annette 
waren beiden nieuw in de golfwereld en dan valt 
het niet mee om een secretariaat te beheren met 

specifieke (golf)wensen. Nu loopt het fantastisch, 
zij pakken alles zelf op en opereren volkomen 
zelfstandig.”

Nu heb je massa’s vrije tijd?
“Echt niet, wij hebben samen 15 kleinkinderen, dat 
is vreselijk leuk, maar vergt ook veel tijd. Ik gooi ze 
graag in de auto om te dollen op het strand. Hoe 
fijn is dat? Zeer veel energie krijg ik van ze.”

“Verder ben ik dol op toneel en ga ik graag naar 
filmfestivals. Ik doe vrijwilligerswerk onder andere 
bij onze eigen bioscoop in Wassenaar. Dus je 
begrijpt wel dan pik je die film ook mee. Ook lees 
ik voor aan Afghaanse kinderen, twee meisjes uit 
een gezin van vijf. Thuis wordt er geen Nederlands 
gesproken, ik help ze op weg. Hoe mooi is het 
dat kinderen hier gratis lid kunnen zijn van de 
bibliotheek. Ik ben dol op lezen en lees op dit 
moment ‘Want de avond’ van Anna Enquist.”

“Tot slot wil ik iedereen graag bedanken voor 
de fijne samenwerking en het vertrouwen dat ik 
steeds heb gekregen.”

Na jaren van commissie- en bestuurswerk wil 
Maarten zich daarvan zoveel mogelijk terugtrekken 
om gezondheidsredenen en om die van zijn vrouw 
Iet, met wie hij dit jaar 50 jaar is getrouwd. Voor de 
commissie Old Grand Dad blijft hij nog even actief. 

Bestuurs- en commissiewerk
Al meteen toen Maarten in 1997 lid werd van 
Rozenstein, begon zijn ‘loopbaan’ als commissielid. 
Zijn eerste activiteit was de marshallcommissie 
met het idee om op die manier snel veel leden 
te leren kennen. Toen zoon William uit de 
wedstrijdcommissie stapte, trad Maarten in 
Williams voetsporen en na een jaar werd hij 
voorzitter, compleet met een vice-voorzitter 
en met een flink aantal leden in de commissie 
om in dagdelen te kunnen draaien, zodat de 
cie-leden ook de mogelijkheid hadden om 
deel te nemen aan de wedstrijden. Dat beviel 
goed. Na een paar jaar werd er een dringend 
beroep op hem gedaan om toe te treden tot het 
bestuur als wedstrijdcommissaris – helemaal 
in zijn competitieve lijn –, maar het werd de 
secretarisfunctie. Maarten heeft in die drie 
intensieve en drukke bestuursjaren toch nog 
af en toe gebruik kunnen maken van de aan de 
secretaris en voorzitter voorbehouden gouden 
kaart van de NGF en heeft veel op de oudste 
60 banen in Nederland gespeeld. Maar na drie jaar 
vond hij het welletjes en wilde minder frequent 
vergaderen. Hij trad onmiddellijk weer toe tot 
de wedstrijdcommissie. De commissie, waarvoor 
Maarten het langst bij Rozenstein vrijwilligerswerk 
heeft verricht, is de Redactiecommissie van 
het clubblad De Wassenaarse Slag. Deze 
zijn drie jaar geleden verder gegaan als 
communicatiecommissie, Jaarmagazine en digitale 
nieuwsbrief. 

Familieman
Tot slot een paar persoonlijke dingen over Maarten 
en wat hem bezighoudt en interesseert.
Van de vier gezinsleden spelen er drie golf. Met Iet 
heeft hij talloze golfpartijtjes gespeeld in binnen- 
en buitenland. William was daar vaak bij, zoals ook 

in Schotland in 1984, op St. Andrews (niet the Old 
course, maar wel de New, de Eden en de Jubilee 
courses). Het paradijs voor de golfer.
De tweede en jongste zoon is Robert Jan, die in 
een ’s-Heeren Loo-huis woont in Noordwijk. Hij is 
een vrolijke jongen met het syndroom van Down. 
Door de rest van de familie wordt hij veel mee 
op sleeptouw genomen. Hij is oom van drie leuke 
kinderen, de kleinkinderen van Iet en Maarten, 
waarvan er inmiddels twee golfen en het nog leuk 
vinden ook.

De stugge Zeeuw
Maarten is een stugge Zeeuw, zoals hij zelf zegt, 
en geboren in Sluiskil, Gemeente Terneuzen. Maar 
is verder in hart en nieren Rotterdammer, waar 
hij zijn jeugd grotendeels op het water van de 
Hillegersbergse Voorplas doorbracht en deelnam 
aan talloze wedstrijden. Later zat hij op het Libanon 
Lyceum en uiteraard in het schoolbestuur met 
de functie van assessor-sport. Hij organiseerde 
sportdagen en een heus IJsgala op de IJsclub 
Kralingen. Sport bleef ook belangrijk voor hem op 
Nijenrode in Breukelen (roeien, rugby en boksen).
Afgelopen jaar was bijzonder, want naast 
het 50-jarige huwelijk is Maarten ook 75 jaar 
geworden. Reden om met Thea Lochtenbergh hun 
tennistoernooienreeks van zo’n 40 jaar af te ronden 
met nog één keer meedoen aan de Nationale 
Veteranenkampioenschappen in Hilversum, 
maar nu in de categorie boven de 75 jaar. En met 
onverwacht succes, want deze keer wonnen zij.
Naast het werk voor de Old Grand Dad commissie 
doet Maarten nog af en toe een rondleiding in het 
Louwman Museum voor besloten clubjes, die zich 
bij hem aanmelden. Ook bezoekt hij regelmatig 
filmtheaters en vooral in Den Haag, Wassenaar 
en Amsterdam (het Eye filmmuseum). Genoeg 
interesses nog om om met elkaar leuke dingen te 
doen, Deo Volente.

tekst: Adri Lensen

Er is een tijd van komen en van gaan

Annette Kamps: 
“ Wij voelden ons gesteund door elkaar.”

Annette verlaat na vijf jaar het bestuur 

Annette Kamps is het derde bestuurslid dat vertrekt. 
Het bestuur is vijf jaar geleden aangetreden. Vorig 
jaar hebben we Dymphna Vree en Iris Bloemendaal 
uitgezwaaid. Nu is het de beurt aan Annette. Een 
gefaseerd vertrek uit het bestuur is voor iedereen 
het allerbeste. De functie van Dymphna (secretaris) is 
inmiddels overgedragen aan Els van der Meijden-Wijn en 
die van Iris (sport) aan Ernst Cijsouw.

Afscheidsgesprek met onze gewaardeerde 
vrijwilliger Maarten Blietz 

Maarten Blietz heeft de voorzitter van de Communicatie 
commissie gevraagd om uit te kijken naar iemand die 
het verzamelen van de wedstrijduitslagen, binnen en 
buiten Rozenstein, en het maken van de schematische 
overzichten van de Competitie en de Kampioenen voor 
het Jaarmagazine, van hem kan overnemen. 
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Greenkeepen is een vak! Want afhankelijk van de 
elementen licht, lucht, vocht, voeding, bodem, 
temperatuur en natuurlijk de verschillende 
jaargetijden moet er hard worden gewerkt om onze 
grasmatten in optimale conditie te houden.
Zo wordt in het voorjaar, vaak ondanks de te lage 
temperatuur, de baan geblazen, gepoetst en gerold, 
want ja die competitiespelers…

Hoogpolig tapijt
Hoofdmoot vormt natuurlijk wel het maaien in 
het groeiseizoen van de fairways op 18 millimeter, 
teeboxen op 10 tot 12 millimeter en de greens 
op 4 millimeter. Om de leden zo veel mogelijk 
zonder oponthoud door de baan te kunnen laten 
gaan, wordt hier ’s morgens al om 06:00 uur mee 
begonnen. 
Uiteraard beschikt Rozenstein over een uitgebreid 
machinepark van 14 machines, die kunnen 
worden voorzien van aanbouwmachines, zodat 
er kan worden gevertidraind, gezaaid, bemest, 
geverticuteerd, ingezaaid en bezand. Met dat zand 
hebben onze leden het elk jaar weer moeilijk, 
want die bal wil maar niet verder. Maar het moet 
gebeuren, willen we volgend jaar een hoogpolig 
tapijt!

Snoeien en maaien
En mocht u nu denken dat dit het dan is, dan 
hebben we het nog niet gehad over het nodige 
snoei- en maaiwerk in de rough, zodat we onze bal 
sneller kunnen terugvinden. Ook moeten de sloten 
elk jaar worden schoongemaakt en bomen en 
struiken gesnoeid. 
Vorig jaar is er een bomenplan gemaakt, waarbij 
de ‘waaibomen’ plaats hebben gemaakt voor 
jonge aanplant en mooiere struiken. Kijkt u maar 
eens goed om u heen: kleine boompjes gestut 
door twee palen. En het mooie is: als uw bal daar 
tegenaan ligt krijgt u een ‘free drop’! 
En dan moet natuurlijk al dat snoeiafval worden 
opgeruimd. En wat dacht u van al die afgevallen 
blaadjes in de herfst! Dat alleen is al een dagtaak 
voor onze mannen. En als het ’s nachts heeft 
gewaaid, dan kunnen ze opnieuw beginnen. Ook 
van kraaien en kauwen krijgen ze hoofdpijn: op 

zoek naar engerlingen worden hele stukken fairway 
omgewoeld.

Wel 35 soorten gras
Wist u dat er wereldwijd 10.000 grassoorten zijn 
en dat er 35 soorten voorkomen op onze baan? 
Roodzwenk, struisgras, straatgras, veldbeemd, 
Engels raaigras, riet, witbol: de ene spriet is dus de 
andere niet. Roodzwenk en struisgras kunnen goed 
tegen droogte.
De greens van hole 14, 16, 17 en 18 zijn greens van 
het eerste uur. Zij zijn bijna 35 jaar oud en voldoen 
nog steeds. De onderlaag is nog ouderwets en 
bestaat uit lava, dit om de wateroverlast goed weg 
te laten vloeien. 

Uitbesteden
Een aantal werkzaamheden zoals doorzaaien, 
beluchten van de fairways, het bezanden en het 
schonen van de sloten wordt uitbesteed, omdat 
daar specialistische apparatuur voor nodig is.

Baan
Onze baan heeft een oppervlakte van 
circa 47 hectare (een gemiddelde golfbaan heeft 
er 60!) een fairwaylengte van 55.753 strekkende 
meter, gemeten vanaf de gele tees, en heeft 
60 bunkers. Aardigheidje (!) is dat bij elke hole 
zich waterpartijen, gangen of sloten bevinden, 
al dan niet dwars over de baan of langszij. De 
aanwezigheid van modderkruipers, bittervoorn en 
kranswier bewijst dat de kwaliteit van al dat water 
uitstekend is!

Plaggen, bunkers en pitchmarks
De redactie liep een paar keer mee met de 
greenkeepers. Voor ons meer dan leerzame sessies. 
De mannen gaven ons met veel verve uitleg over 
hun boeiende vak. Dat zij dit met veel plezier 
uitoefenen blijkt uit het feit dat het ziekteverzuim 
nul is.
Door hun enorme inzet om onze baan zo mooi 
mogelijk te houden, moeten wij op onze beurt 
proberen plaggen terug te leggen, bunkers aan te 
harken en pitchmarks te herstellen.
Ja toch!

Onze greenkeepers en het groene gras
Ook zo genoten van onze mooie baan, die ondanks de 
lange droge zomer zo goed bespeelbaar bleef? 
Dat hebben wij te danken aan ons zeskoppige team van 
greenkeepers. Een kijkje achter de schermen maakt 
duidelijk wat de mannen allemaal aan werk verrichten 
om de baan voor ons allemaal optimaal te houden.
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Tot slot: GERRIT van Santen, de 
buurman. Gerrit en zijn vrouw Joke 
zijn vanaf het begin betrokken geweest 
bij de oprichting van Rozenstein: de 
eerste 9 holes zijn aangelegd op het 
gepachte koeienland van de familie van 
Santen en later is het nieuwe clubhuis 
gebouwd op een gedeelte van hun 
erf. Ook was Gerrit greenkeeper van 
het eerste uur, want ook Gerrit had 
verstand van gras! Samen met Adem 
Iseri zijn zij begonnen met de opbouw 
van de baan, eerst 9 holes en later 
werden dat er 18 door de aankoop van 
het bollenland ten Noorden van de 
Kokshoornlaan. En nog steeds voelen 
Gerrit en Joke zich nauw verbonden 
met Rozenstein.

BERT maait de fairways en prikt 
de greens. Tevens is Bert de 
ouderhoudsspecialist van de machines. 
Voor het maaien heb je verschillende 
standen en hoogtes van de maaibladen, 
waarmee alle onderdelen kunnen 
worden behandeld. Na een rondje 
maaien moeten alle messen worden 
geslepen en geolied, een taak die elke 
dag door Bert wordt gedaan, naast alle 
andere werkzaamheden in de baan.

RICK maait ook de greens en 
onderhoudt alle bunkers, die regelmatig 
worden voorzien van nieuw zand, 
daarom rijdt hij ook vaak met de shovel. 
Je ziet hem vaak in de bunkers bezig: 
harken, water eruit halen bij ernstige 
regenval, weggespoeld zand weer in de 
bunker verspreiden en de randjes van 
de bunkers bijhouden.
Rick begint ’s morgens om 6 uur en 
begint dan met de greens tot 9 uur. 
In de middag houdt hij zich bezig met 
onderhoud van de baan en klepelen van 
de waterkant. Hij zaait ook de greens 
door.

LEO maait de rough en is gespecialiseerd 
in het maaien van de greens.
Hij is de rietorchideespecialist en ziet 
elke ongerechtigheid! Hij doet al het 
groundmasterswerk.

JAN is planten- en natuurspecialist. 
Hij maait de teeboxen en randen 
rondom de greens. Twee jaar geleden 
is Rozenstein GEO gecertificeerd. In 
dat kader beheert hij alle planten, 
paddenstoelen en insecten (zie het 
insectenhotel links achter de fairway 
van hole 7) en snoeit al het struikgewas. 
Ten tijde van onze interviews met 
de heren was ook JEROEN, zoon van 
Jan, vakantiehulp. Jong geleerd, oud 
gedaan!

BART doet alle rotklussen, zoals hij het 
zelf benoemt. Hij rijdt elke dag met 
een trekker met aanhanger geladen 
met afval van de rough, de kanten, de 
bossen enz. om dit vervolgens op de 
grote hoop te gooien achter hole 2 en 
de afslag van hole 3.

COEN, de hoofdgreenkeeper is van 
alle markten thuis. Vorig jaar heeft hij 
de HBO-opleiding Natuurgrasexpert 
afgerond. Een zware opleiding die hij 
in zijn vrije tijd heeft gedaan. Hij loopt 
elke dag alle greens na en controleert ze 
op licht, lucht, vocht, voeding, bodem 
en temperatuur, de graadmeters voor 
goede groei.
Ook loopt Coen dagelijks de baan in om 
te kijken of er moet worden gesproeid. 
Door middel van een app op zijn 
smartphone regelt hij welke sproeiers 
moeten worden aangezet. Daarnaast 
haalt hij met een mesje het onkruid uit 
‘zijn’ greens. Over arbeidsintensiviteit 
gesproken!

GREENKEEPERS 
En wie zijn dan al die hardwerkende mannen, waarvan de meesten al jaren en 
jaren bij Rozenstein in dienst zijn? We stellen ze aan u voor:

Wetenswaardigheden
Wist u
-  dat het bemesten computergestuurd wordt 

uitgevoerd en dat dit gebeurt voordat de leden 
de baan ingaan, maar alleen als er niet te veel 
wind staat;

-  dat er 500 sproeiers in de baan liggen: vijf per 
green in ieder geval. En dat er met het sproeien 
40 kuub water per uur de baan in gaat; 

-  dat de zuurgraad van het slootwater te hoog 
is en daarom Rozenstein over een eigen bron 
beschikt;

-  dat alles wat er gebeurt door en voor de 
greenkeepers voor 100 procent voldoet aan 
ARBO-eisen en overige regelgeving;

-  dat alle werkzaamheden worden aangegeven 
door een computergestuurd systeem. Alles, 
elke spriet staat in de computer, ook wanneer 
er weer iets moet gebeuren met die spriet;

-  dat vanaf 2020 chemische onkruidbestrijding 
verboden is. En dat de uitdaging om de baan 
zo optimaal mogelijk mooi te laten zijn dan nog 
groter wordt, zeker ook gezien het extremere 
weer!
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Het is geen seizoensgebonden arbeid. De commissie 
is het hele jaar door bezig om zowel binnen als 
buiten alles piekfijn te verzorgen. Dat betekent 
in het voorjaar de plantenbakken naar buiten, 
bloemen op tijd water geven en het terras op orde 
houden. En in het najaar de paden schoonhouden 
en snoeien waar nodig. In december moet 
natuurlijk de kerstboom worden opgetuigd en niet 
te vergeten ook het clubhuis wordt in kerstsfeer 
aangekleed.  

Verfraaien
Van het bestuur kreeg de commissie de opdracht 
om het clubhuis op een aantal plaatsen te 
verfraaien. Met name de twee vergaderzalen 
boven, stoffering van de stoelen in het clubhuis en 
in de hal en nieuwe terrasstoelen stonden op de 
prioriteitenlijst. Dit laatste is in de herfst opgepakt 
zodat de leden in het voorjaar kunnen neerploffen 
op kersverse nieuwe zetels. Het schilderwerk in de 
hal en de gang gaat in het voorjaar gebeuren. Een 
ware make-over!

Het gewone werk
En dan gaat het ‘gewone’ werk ook door. Wekelijks 
verversen van de bloemen in het clubhuis, 

onderhoud van de bloembakken en al het zilver 
poetsen. Rozenstein heeft een mooie prijzenkast en 
dat moet ook zo blijven. 
De commissie neemt haar taken gelukkig heel 
serieus. Zij zorgt ervoor dat het clubhuis en terras 
voor de leden een gezellig ‘thuiskomen’ is en dat 
onze gasten zich snel op hun gemak voelen.

Onze dure gebouwen worden door dit team van 
techneuten regelmatig nagelopen op gebreken. Zo 
draaien zij hun hand niet om voor het vervangen 
van allerlei dingen die kapot zijn gegaan, heffen ze 
storingen op van elektrische deuren die niet meer 
open of dicht gaan, maar ook staan zij paraat om 
loodgietershulptroepen in te schakelen als door 
hevige regenval de boel blank staat door een 
verstopte afvoer. 

Herstel en schilderwerk
Herstel van houtrot aan dakramen, voegwerk aan 
de gevel en het schilderen van de buitenkant van 
clubhuis en lockerloods is inmiddels deze zomer 
door de commissie uitbesteed. In overleg met de 
clubhuiscommissie worden ook de entree, de gang 
en een aantal zalen boven door de winterschilder 

(met 10 procent korting) in november onder 
handen genomen. Ook de buitenkant van de pro-
ruimte is geschilderd en de ramen zijn vervangen 
door dubbelglas.

Energiezuinig
Duurzaamheid, oftewel zuiniger gebruik van 
energie is bij de commissie in goede handen: zo 
zijn er al zonnepanelen en worden de technische 
ontwikkelingen op het gebied van verlichting, 
isolatie en wat er nog meer aan duurzaams op de 
markt komt, op de voet gevolgd.  

Elektra en IT
Een andere omvangrijke klus van de commissie 
is het in kaart en op orde brengen van het 
elektranetwerk, de meter/stoppenkast(en), de 
noodverlichting en de daarbij behorende accu’s. 
Last but zeker not least is de aandacht voor 
de modernisering van onze IT infrastructuur. 
Al eerder is opgemerkt dat een en ander 
samenhangt met de aansluiting op Ziggo. Dit 
had procedureel nogal wat voeten in de aarde, 
door bodemonderzoek buiten de poort. Evenwel, 
we zijn nu zo ver, de verbinding ligt er. Stap 
voor stap kunnen de diverse informatieve en 
communicatieve uitingen van de vereniging nu 
ondersteund gaan worden door een adequaat 
digitaal netwerk.

De lekkages aan het platte dak boven het secretariaat zijn heel snel en voor de meeste leden onopgemerkt verholpen. 

Werk aan de winkel

Van alle commissies op Rozenstein – en dat zijn er heel 
veel – doet een aantal zichtbaar werk. Maar er zijn ook 
commissies die achter de schermen heel hard bezig zijn. 
Een goed voorbeeld hiervan is de commissie die zich 
bezighoudt met het onderhoud aan onze gebouwen en 
aan alles wat met techniek en installaties te maken heeft: 
de GTI commissie. Uiteraard hebben de drie leden een 
technische achtergrond.

Techniek en zo

De kunst van sfeer
Ons clubhuis, ons terras, of anders gezegd: 
de negentiende hole is de pleisterplaats waar het goed 
toeven moet zijn na gedane arbeid. We zakken onderuit 
op de heerlijke stoelen of op de bank bij de open haard, 
zonder ons goed te realiseren dat er achter de gezellige 
ambiance heel wat werk schuilgaat. Werk dat stilzwijgend 
wordt verricht door de clubhuiscommissie. 

De Frans Cletonzaal (links) is onlangs helemaal ingericht. De zaal is 
beschikbaar voor grote groepen om te vergaderen of in besloten kring te 
dineren. Rechts de Leertouwer Opkamer, speciaal voor kleinere groepen.
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De Business Club heeft een mooi jaar achter de 
rug met memorabele bijeenkomsten, sportieve 
momenten, interessante lezingen en vooral 
veel gezelligheid. Maar ook met meer leden, 
meer sponsoren en altijd de zon op onze vaste 
maandelijkse speeldag.

Woensdag is Business Clubdag
Iedere derde woensdag van de maand is Business 
Clubdag. Om 14.30 uur is het startsein voor de 
clinic met Huite Hak. Gewapend met de nieuwe 
expertise gaat de groep om 15.00 uur de baan 
in voor een wedstrijdje negen holes scramble. 
Na afloop uitblazen met een drankje en met de 
zogenoemde Rozenstein Business Club (RBC) 
bitterbal. De keuken zorgt voor een heerlijke 
maaltijd. Goede traditie is de presentatie tijdens de 
koffie meestal door een van de BC-leden.

Rondje 2018
Op 21 maart is door Guus Lubsen (voormalig 
RvB-lid Heineken) en Marius Tan (brandmanager 
Heineken marketing) de Heineken buiten-bier-
leestafel aangeboden. Een welkome aanvulling 
op het terras en er wordt dankbaar gebruik van 
gemaakt. 
Op 18 april is er een recordaantal deelnemers: 
maar liefst 35 spelers en 28 eters. Na afloop vertelt 
Peter Agnefjall (oud Global CEO IKEA) over ‘new 

retail’. Wat is het eigenlijk, hoe werkt het en hoe 
kan een bedrijf als IKEA hierop inspelen. 
Ronald Koppelle (Wilgenhaege) en Henk Kreft (Kreft 
Consulting) zijn de sprekers op de derde woensdag 
in mei. Zij vertellen respectievelijk over een nieuw 
beleggingsproduct en over de uitdagingen van de 
digitale bereikbaarheid. 
Het juni-evenement is een en al zon, golfsport, 
nieuwe haring en gezelligheid. Bovendien hebben de 
BC-leden het voorrecht te mogen luisteren naar de 
avonturen van Lisanne de Rooij van het Nuon Solar 
team tijdens de challenge in Australië. 
Tijdens de zomermaanden juli en augustus komt de 
Business Club wel bij elkaar, maar zonder clinic en 
spreker.
Het kan niet op met de zonnige dagen dit jaar, zo ook 
tijdens het evenement op 27 september. Om 15.00 
uur start de wedstrijd met Huite Hak in de rol van 
coach op hole 2. Elke flight wordt door hem voorzien 
van tips en trucs. Het praatje wordt deze keer 
verzorgd door voorzitter Willem Lely over wat er zoal 
komt kijken bij het voorzitterschap. Gevolgd door 
Casper Koppelle, director business development van 
Widget World met een interessante pitch over een 
tja... een widget. Zeer innovatief!
Minder zon in november en toch is ook nu weer 
de opkomst bijzonder hoog. Zou het liggen aan het 
golfspel, of aan de informatieve after-dinnerpraatjes. 
Dit keer van Mathijs Tacken die een interessante inkijk 
geeft in de wereld van het notariaat. Het digitale 
tijdperk heeft zonder meer invloed op de positie van 
de notaris, echter de conclusie is dat er voorlopig 
behoefte zal blijven bestaan aan vakkundige bewaking 
van relevante zaken als testament en eigendom.
Aan het einde van het jaar worden de dagen rap 
korter, daarom is de laatste bijeenkomst in december 
op een zaterdagmiddag. Golfen, diner, terugkijken op 
de mooie dingen van afgelopen jaar en voorzichtig 
vooruitkijken naar 2019.

Sponsoractiviteiten
De Business Club was op 8 september hoofdsponsor 
van het Rozenstein Jeugd Open 2018. 
De nieuwe (gele!) driving range ballen zijn 
gesponsord door onze leden André Onderwater 
(ACM Onderwater Administraties en Belastingen) en 
Jan Pieter Goossens (FAST Accountancy). 

Succes
Dat de club in drie jaar is uitgegroeid tot een succes, 
blijkt uit het aantal deelnemers, dat maandelijks 
enthousiast meedoet aan de clinics, het aantal 
gasten/introducés en het aantal eters na afloop. 

Tekst: Aniet Walonker

Rozenstein Business Club & Sponsor Commissie
De ambitie van de Business Club is om werkende leden 
en bedrijfsleden/sponsoren de gelegenheid te geven te 
genieten van onze baan en met elkaar en met hun gasten 
te kunnen netwerken. De club is opgericht in 2015 en telt 
inmiddels al circa vijftig leden.

Over de Business Club
De Business Club is opgericht in 2015 en telt eind 2018 circa 50 leden. 
Onderstaand schema toont het succes van de BC.

 2016 2017 2018
Eters 138 189  269
Gasten 32 34  65
Spelers 114 166  247

Er kan worden gekozen uit drie lidmaatschappen, te weten brons, 
zilver en goud (€100 - €500). 

Nieuwe bedrijfsleden 2018
• Exotimex Europe 
• Conversie Team BV

Nieuwe Business Club-leden 2018
•  Bob Verhoeff System security & validation consultant Rescop
•  Mathijs Tacken notaris Van Wijk notarissen
•  Edgar Winnubst van Schildersbedrijf Winnubst
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Voor Huite is de mentaliteit van de speler 
belangrijk. Wees aardig voor jezelf. Geen goede 
afslag, so what, je hebt toch een stand en de 
volgende bal gaat goed! Eduard is meer van de 
technische kant. Het is maar wat je nodig hebt. 

Jeugd
“In de zomer periode hebben we het jeugdseizoen 
2017/2018 afgesloten als een super seizoen. We 
hebben een fantastisch programma voor de kids, 
waar ook de ouders erg enthousiast over zijn. We 
leren de kinderen spelenderwijs golfen. Ze mogen 
al direct met ons en de coaches mee naar de par 3 
baan. We spelen snel wedstrijdjes. Dat vinden 
kinderen nu eenmaal leuk en daar worden ze 
enthousiast van. Het trainingsprogramma houdt in: 
één keer in de drie weken rondje baan, de andere 
twee weken les en leren wat we hebben gezien. De 
scorekaart houden wij bij, zodat de kinderen hun 
progressie kunnen volgen. We maken gebruik van 
polsbandjes. Eerst 10 meter slaan, een polsbandje, 
dan 20 en zo gaan we door. Door deze methode is de 
toestroom van kinderen groot, maar er vertrokken 

er ook een paar naar de buren! Ons uiteindelijke 
doel is de kinderen zodanig te enthousiast te maken 
en ons programma zo in te delen dat ze geen 
behoefte meer hebben om weg te gaan. Dat is ons 
ultieme doel”, leggen de pro’s uit. 
“De start van het nieuwe seizoen, na de 
zomervakantie, was meer dan druk. Trots zijn wij 
op de spelers die geselecteerd zijn voor de NGF 
selecties. Casper Wright (C-selectie), Ollie van 
Lelyveld (B-selectie) en Tim van der Steen (Jong 
Oranje). En natuurlijk werken we hard aan ons 
programma, zodat er nog veel meer spelers zullen 
volgen.” 

Competitie
Inmiddels zijn Huite en Eduard alweer begonnen 
met de competitietrainingen. Ook het Adelbert 
College en de British School zijn gestart met hun 
golfprogramma’s op Rozenstein. 
Als kers op de taart gaan de pro’s in de winter weer 
een stap maken met het upgraden van de Academy! 
Als onderdeel daarvan mogen ze de nieuwste 
Trackman Golf Simulator verwelkomen. 
De Trackman meet wat er goed of fout gaat 
gebaseerd op feiten. Daardoor verhoog je het plezier 
van het spel en worden de leden enthousiaster.
“Al met al was het een mooi jaar. Wij hopen 
iedereen zeker een keer te verwelkomen, op de 
mat, of in de baan, op de par 3 baan of indoor.” 

De Wassenaarse Golf Academy: een kleine 
terugblik op een prachtig golfseizoen, waarin veel 
is gebeurd
“Zoals jullie weten beginnen we in het voorjaar altijd met de voorbereidingen van de competitieteams”, 
vertellen Eduard en Huite. “Dat valt niet altijd mee, er zitten hele eigenwijze types bij! Maar, de 
resultaten waren niet slecht. We hebben verschillende manieren van trainen. Dit jaar zijn we begonnen 
met een gezamenlijke training met Heren Senioren 2, 18 holes en Dames Senioren 1, 18 holes. De teams 
waren erg enthousiast en vonden de gezamenlijke lessen zéér leerzaam.” En natuurlijk is de manier van 
lesgeven van Huite en Eduard verschillend.

En wie koken daar de sterren van de hemel? 
We stellen ze aan u voor: Michel Vogels, Oscar Belt 
en Ryan Knijnenburg. Drie ‘oerhollandse jongens’ 
met veel liefde voor hun vak. 

Seizoensgebonden gerechten
Tegen half 12 ’s morgens, op weekenddagen 
eerder, knopen ze hun sloven voor en gaan aan 
de slag in de keuken met de voorbereiding van de 
seizoensgebonden gerechten op de kaart. Alles is vers 
en zelfgemaakt, pakjes en zakjes komen er niet in. 
Het vlees, het wild en de vis moeten uiteraard 
worden voorzien van bijbehorend garnituur 
zoals aardappeltjes en groente in vele 
verschijningsvormen, maar ook van nog wat extra’s 
zoals gefrituurde pastinaak-, topinambour- of 
truffelchips. Bij het kijkje in de keuken stond er 
net een grote pan met fond uit wildkarkassen 
te trekken, de basis voor de saus bij de 
hertenbiefstuk. En natuurlijk was de frituurolie al 
op temperatuur voor die verslavende frietjes! 

Geoliede machine
Tussen de bedrijven door moeten de 
lunchbestellingen worden verwerkt: soepjes, 

belegde broodjes, omeletten of een complete 
warme lunch voor een Rozensteinse, die met een 
stel vriendinnen haar verjaardag viert.

Het is hard werken voor de keukenbrigade, maar 
ook voor de barploeg bestaande uit Renate, Denise, 
Marije, Adrienne, Evelyne, Daan, Lisette en Quinten 
zeker wanneer uitgehongerde competitieteams aan 
lange tafels zijn neergestreken. Als een geoliede 
machine stapelen de chefs in een zogenaamd 
‘treintje’ het eten op zes tot acht warme borden 
tegelijk, die vervolgens eveneens gesmeerd worden 
uitgeserveerd. Want koken is één, het eten moet 
ook nog warm bij de gasten terechtkomen. En 
dit alles geschiedt onder de allesziende ogen van 
Thomas Oostveen, die sinds 2001 de horeca op 
Rozenstein onder zijn hoede heeft.

Wilt u ook eens komen eten bij Thomas? Dan is een 
tafel reserveren gewenst. 
Het restaurant is ’s zomers de hele week geopend 
tot 21:00 uur. In de wintertijd is het restaurant tot 
20:00 uur geopend op woensdag, donderdag en 
zondag. 

Een kijkje in de keuken
Kunt u na 18 holes ook zo verlangen naar die borrel 
op het terras en die overheerlijke bitterballen? Heel 
waarschijnlijk dat u daarna ook nog even blijft eten. 
Want wat er uit de keuken komt op Rozenstein, daar 
worden veel mensen heel erg blij van. 

De chefs stapelen als een geoliede machine in een zogenaamd ‘treintje’ het eten op zes tot acht warme borden tegelijk, die vervolgens 
worden uitgeserveerd. 
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De marshalls vervullen hun taken op vrijwillige 
basis volgens een vastgesteld rooster, waarbij 
iedereen ongeveer drie uur per maand dienst 
heeft. Zij zijn herkenbaar aan een badge en vaak 
rijden zij rond in de marshallbuggy om ervoor te 
zorgen dat ook in de uiterste hoeken van de baan 
de zaken verlopen zoals zij horen te gaan. Of om 
indien nodig assistentie te verlenen. 

Marshalldag
Tijdens de jaarlijkse marshalldag in oktober worden 
de belangrijkste thema’s besproken. Daarna gaat de 
hele ploeg de baan in voor een scramble wedstrijd. 
Met na afloop natuurlijk de negentiende hole.

De Marshalls van Rozenstein

De winnaars van de scramble wedstrijd: Inge Hofkes, 
Mechtild van der Lugt en Lysbeth Sloos.

Een belangrijke taak op onze vereniging is weggelegd 
voor de marshalls. Zij zetten zich in om het spelplezier 
en respect voor de baan te bevorderen. Ook zien 
zij toe op het naleven van de etiquetteregels en de 
goede omgangsvormen. De missie is kort samen te 
vatten in GAAV: Gastvrouw/Gastheer, Aanspreekpunt, 
Aanspreekster/Aanspreker en Voorbeeld.

CLUBINFORMATIE
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Openingstijden baan en clubhuis
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 en 
beschikbaarheid baan:
 Zie de kalender en de maandprogramma’s op de 
website.

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 (incl. 

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

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

Secretariaat
Telefoonnummer: 070 511 78 46 
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
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).

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.

Algemene informatie 

Foto: Geert van Maanen.
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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.

Omdat de vraag naar met name benedenlockers 
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 
worden gedownload vanaf onze site (leden – 
clubinformatie – lockers). Het is tevens af te halen 
bij het secretariaat.

Voor meer informatie over tarieven en 
lidmaatschappen: zie www.rozenstein.nl

10 SPEELREGELS

 1.  Bal in de spiraal. De regels 
van de spiraal staan duidelijk 
vermeld op het bord bij 
hole 1. Minimaal één speler 
van de 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 de green hebben 
bereikt. 

 3.  Sluit aan op de voorgangers 
en laat snellere spelers door. 
Bij grote drukte in de baan 
en als uw flight het spel 
vertraagt, splits dan op in 
twee tweeballen.

 4.  Starten op hole 10.  Alleen toegestaan met maximaal een driebal. Let op dat spelers afkomstig van hole 9 niet 
worden gehinderd.

 5.  Oranje vlag bij de tee van hole 9. Als u vanaf hole 1 na negen holes stopt, neemt u de oranje 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. Zij hebben standing en geven aan wanneer u kunt doorspelen. 
 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 een pitchmark op iedere green.
 9. Wees tolerant naar elkaar. 
10. Onze marshalls zien erop toe dat een ieder de regels naleeft. Volg hun aanwijzingen op.

Foto: Ronald Speijer.



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
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Per 1 januari 2019 veranderen de golfregels 
drastisch (worden makkelijker)
Door steeds meer uitleg, uitzonderingen en 
bijzonderheden aan de regels toe te voegen, waren 
die te technisch en soms onleesbaar, onpraktisch 
en inconsistent geworden. Reden de regels te 
moderniseren. Door de wijziging zouden zij nu 
vriendelijker en gemakkelijker leesbaar moeten zijn 
en de speelsnelheid bevorderen. 

Voor spelers is een speciale ‘spelerseditie’ van 
de regels opgesteld, met een samenvatting en 
verduidelijkende plaatjes. Deze zijn binnenkort voor 
alle leden beschikbaar.

De regel- en handicapcommissie organiseert in het 
voorjaar een of meer bijeenkomsten om de regels 
toe te lichten. Voor iedereen die meer wil weten, 
kijk op onze website voor links naar de nieuwe 
regels en video’s die een goede uitleg geven van 
wat er wijzigt.

Samenvatting: de 25 meest belangrijke 
veranderingen van de Golfregels 2019
 1. Speel zo vlot mogelijk: Ready Golf!
 2. Zoektijd is verkort van 5 naar 3 minuten.
 3.  Bal bewogen tijdens het zoeken – terugplaatsen 

(geen straf).
 4.  Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat 

identificeren, maar je moet wel de bal 
markeren.

 5.  Ingebedde bal – ontwijken zonder straf overal 
op de baan, behalve in zand.

 6.  De plaats waarbinnen je je bal moet droppen 
wordt een dropzone genoemd. 

 7.  Meten van de dropzone – gebruik de langste 
club, maar niet je putter.

 8.  Droppen – kniehoogte in plaats van 
schouderhoogte.

 9.  Droppen – de bal moet in de dropzone landen 
en tot stilstand komen.

10.  Als je je bal opneemt om een belemmering te 
ontwijken, mag je een andere bal pakken.

11. Bal raakt speler of uitrusting – geen straf.
12.  Bal meer dan eenmaal raken (‘double hit’) – telt 

als één slag (geen straf).
13.  Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal 

worden weggehaald.
14.  Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal 

niet raken en je mag niet testen.
15.  Een onspeelbare bal buiten de bunker droppen 

– mag met twee strafslagen.
16.  Waterhindernissen worden nu hindernissen 

(penalty areas) genoemd.
17.  Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de 

‘overkant’ droppen.
18.  Je mag de grond of water in hindernissen 

aanraken.

19.  Stand innemen op een verkeerde green is niet 
toegestaan.

20.  Bal beweegt op de green nadat deze was 
gemarkeerd en/of bal per ongeluk bewogen op 
de green – bal terugplaatsen zonder straf.

21. Je mag alle schade herstellen op de green.
22.  De bal mag de vlaggenstok in de hole raken. 

Bij uitholen op de green, mag de vlaggenstok 
blijven staan.

23.  Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de 
rand van de hole is uitgeholed.

24.  Je mag geen voorwerpen gebruiken om op te 
lijnen (zoals een club of ‘alignment’ stick langs 
je voeten) en zelfs jouw caddie mag niet helpen 
met oplijnen op de green.

25.  Je mag een gat of spoor van elk dier gratis 
ontwijken.

Q-kaarten
Invoeren Q-kaart
Degene die een Q-kaart speelt, is zelf 
verantwoordelijk voor de verwerking ervan. Het 
invoeren (registreren) van een Q-kaart kan op 
verschillende manieren:
•  Meest eenvoudig is het invullen van je score 

in de golfapp (Golf.nl) op je telefoon. Na het 
aanmaken van een account, voer je daar 
gedurende of na je ronde je scores in. Jouw 
marker (met een account van Golf.nl) moet die 
vervolgens digitaal goedkeuren. 

•  Invoeren via de kiosk in de hal van het clubhuis 
kan ook. Kies na het inloggen voor ‘Q-kaart’; de 
rest wijst zich vanzelf. 

•  Een derde mogelijkheid is invoeren via de 
website. Na inloggen via ‘Leden home’, klik 
je (in je dashboard) onder ‘Mijn handicap’ op 
‘Nieuwe scorekaart’. 

Je hoeft je scorekaart niet langer in te leveren of te 
bewaren.

Als het om een of andere reden niet lukt 
de score in te voeren, stuur dan een e-mail 
met foto van je scorekaart naar de regel- en 
handicapcommissie (renh@rozenstein.nl). Als de 
kaart onduidelijk of onvolledig is ingevuld of door 
de speler of marker niet is ondertekend, dan zal 
die door de regel- en handicapcommissie niet 
worden geaccepteerd.

Invoeren wedstrijdkaart
Na een wedstrijd moet elke deelnemer zijn kaart 
direct invoeren in de kiosk in de hal van het 
clubhuis en daarna de kaart met het controlebriefje 
inleveren bij de wedstrijdleiding. Kies na het 
inloggen voor ‘Wedstrijdkaart’; de rest wijst zich 
vanzelf. 

Stop tromboseleed. 
Ga naar trombosestichting.nl

Ieder uur 
krijgen 
11 mensen
trombose

kindergolfshop.nl

Bedrijvenpark ’s Gravendijck

Keyserswey 25 – 27

2201 CW Noordwijk

+31 (0)71 361 15 88

info@tedsgolfshop.nlNOORDWIJK



Bestuur en 
commissies 2019

De inzet van vrijwilligers is voor iedere vereniging van onschatbare waarde. Zij zorgen 
onder meer voor het optimaal functioneren van de club. Rozenstein mag zich gelukkig 
prijzen met een grote groep leden die zich belangeloos inzetten en heel veel werk 
verrichten. Eens per jaar komen het bestuur en de commissieleden bij elkaar om samen 
met de medewerkers – het secretariaat, het bar- en keukenpersoneel en de greenkeepers 
– een 18-holes toernooi te spelen. Natuurlijk zijn er prijzen te winnen, maar het gaat 
vooral om het samenzijn en om de groepsfoto.  
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Erelid 
Cees Fock † 

Lid van verdienste 
Guus Waasdorp Anna Marie Goudberg

Bestuur Rozenstein
Van links naar rechts: Ernst Cijsouw (sport), Robert Jan 
Terwiel (toekomst en baan, en plv. voorzitter), Els van der 
Meijden-Wijn (secretaris), Willem Lely (voorzitter), Bon 
de Jonge van Ellemeet (financiën), Charlotte de Jongh-van 
Zwieten (sfeer).

Baancommissie
Madelien Coopman-van den Bergh, Robert Frijling, Patrick 
Groen (plv. voorzitter), Jan Tettero (voorzitter).

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

Commissie van Beroep
Van links naar rechts: Ronald Koppelle, Inge Mantel-Duetz 
(voorzitter),  Mathijs Tacken.

Bridgecommissie
Van links naar rechts:  Jonny  den  Hartog,  Henk  Brouwers,  Miep  de  Jongh,  Irene  Voorhorst,  Stanley  Douglas  
(wedstrijdleider),  Olga  Verlinden,  Rob Leertouwer (voorzitter). 

Clubhuiscommissie
Van links naar rechts: Beatrice Ansberg, 
Thérèse Sellwood (voorzitter), Henriëtte Lely (voorzitter), 
Marianne van der Peijl, Paula Stegink, Inge Driebeek, 
Bertien de Jonge van Ellemeet, Loeke Oliemans.

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

Redactie Jaarmagazine
Van links naar rechts: Nienke Abma, Adri  Lensen, 
Dymphna Vree, Inge Mantel.

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

Damesdagcommissie
Van links naar rechts: Margriet Zuure, Sandy van der Meer, 
Lies Connell, Annette Pek, Jeannette Connelly, Lilian Wilkens. 
Zittend: Mieke Schuurman, Carien Roodenburg (voorzitter).
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Golfweekcommissie
Van links naar rechts: Els Triesscheijn, Anton Will van Zoelen, 
Caroline de Zwaan, Maud Goudberg, Pawlik Snel (voorzitter); 
(voorste rij) John Nan, Reinier Bongers. Niet op de foto: 
Rigi van Baarle, Nienke Erbe, Barend Pek, Ingrid Roebroek.

Gebouwen & Technische Installaties 
Van links naar rechts: Arie Bas Wagter, Barend Pek,
Cees Jan Asselbergs (voorzitter).

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

HEMA’S
Van links naar rechts: Wim Deelen, Dick Rehorst, 
Michael Sellwood, Huber Claassen (voorzitter). 
Niet op de foto: Herman Stegink.

Woensdagavond 
Instuif
Geert Jan Mantel 
(voorzitter), 
Gerard Schutte, 
Aart Vos.

Jeugdcommissie
Van links naar rechts: Valerie van Lelyveld (voorzitter), 
Elsbeth Offerhaus,  Stanley Douglas, Krista Cuppen, 
Mark Wright. Niet op de foto: Monique Arrachart, 
Jesper Schonk en Ronald Mos.

Lustrumcommissie
Van links naar rechts: 
Annette Kamps (voorzitter), 
Maarten Seckel, Marjo Luitingh.

Marshallcommissie
Peter Huussen en Pieter Meyboom.

Nieuwe ledencommissie
Van links naar rechts: (zittend) John Nan, Tjalda de Vries, 
Herman Leistikow (voorzitter); 
(staand) Joost Claushuis, Fred Alkema.

Old Grand Dad
Rob Louwe en Maarten Blietz. 

Commissie van Onderzoek
Jos ter Avest, Geert Jan Mantel, Maarten Seckel (voorzitter)

Regel & handicapcommissie
Van links naar rechts: Trudy Jonkman, 
Fred van der Meer (voorzitter), Madelien Coopman.
Niet op de foto: Hugo Huyssen van Kattendijke en 
Martha ’t Hart.

Seniorencommissie
Van links naar rechts: Tineke Leenders, Jonny den Hartog 
(voorzitter), Anna Marie Goudberg, Margreet Wagter, 
Aad van der Werf, Leentje Herrebout, Guus Waasdorp. 
Niet op de foto: Piet Briët.

Business Club & Sponsor Commissie
Van links naar rechts: (staand) Peter Remmerswaal, 
Bernard Cohen (voorzitter), Pieter Bloemendaal; 
(zittend) Anne Bouma, Jaap Plug, Aniet Walonker. 
Niet op de foto: Henk Kreft, André Onderwater

Handicartcommissie
Dick Rehorst (club 
consul) en 
Bernard Goslings 
(adviseur).

Wijzigingen voorbehouden. Voor de actuele samenstelling 
van de commissies verwijzen wij naar de website.
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Technische commissie
Van links naar rechts: Chris van Welij, Jesper Schonk, 
Trudy Jonkman, Jaap Plug (voorzitter), Ronald Mos.

Tjandicommissie
Olga Verlinden en Marilene Leertouwer.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Henk Hueting (EHBO regelingen en AED-cursus), 
Geert Jan Mantel (camerabewaking), Inge Mantel-Duetz 
(veilig sportklimaat), George Schaepman (EHBO regelingen 
en voorzieningen), Aart Vos (camerabewaking).

Wedstrijdcommissie
Van links naar rechts: Joop Wiegant, 
Helma Lommerse-van Santen, Gemma Winnen, 
Henk Jan Wouters, Wouter Fok, Rob Brinkman, 
Loïc Driebeek (voorzitter), Dorieke Broers,
Harry Vreedenburgh. Niet op de foto: Lidwine Bongers, 
Ankie Frijling, Anita Schmit, Suzanne Zitman en Titia Ellens.

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

Secretariaat
Annette Franke en Marja Oosten.

Onze gewaardeerde medewerkers

Horecaservice Rozenstein 
Van links naar rechts: Marije Streeder, Lisette Knijnenburg, 
Oscar Belt, Renate Hacker, Thomas Oostveen, Denise 
Daanen; (zittend) Michel Vogels, Adrienne van Leeuwen, 
Ryan Knijnenburg, Daan Zondag; (op de voorgrond) Quinten 
van Leeuwen. Niet op de foto: Evelyne Hoogenboom.

VERLENGDE HOGE KLEI 60 - WASSENAAR - HOLLAND 

WWW.VANEDE.COM -  T. (070)  511 34 26

SINDS 1923SINDS 1923

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 € 31,95

 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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 John Batteram Philip Jan van Beeck Calkoen Caroline van Beesten-vd Veen  Frank Blom  Sophie Dencher-vd Voort van Zijp 

 Karel Drastich  Micha Madera Daphne Modderman Maurijn Smit Yvonne Tulfer-Wijnhoud

 Willem Verburg 

     
 
  

 Joost Geise Wolfgang Laures  Nicole Siemer-Hendriks

Beginnende golfers

Beginnende golfers die lid worden

 Guy Bessant  Eduardo Garcia Cepeda Daniel Germain Hakki Burak Sahbaz 

Short term leden

NIEUWE LEDEN
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 Janwillem Beckers Allard Besier  Wessel Beuk  Mark Breugem  Anita van Duyn-Peters 

 Aad van Duyn Arie van Egmond  Henne Erbé Nienke Erbé-Tas Pieter Guijt 

 Gustaaf Jongbloed Lydia Klomp-Facee Schaeffer  Gerrit Kotterman Nigel Moodie  Corrie Lolkema-de Bode

  Winneke den Otter-Wever  Ted Parlevliet  Paul Posthumus Daniëlle Remmerswaal Jasper v Renesse v Duivenbode

 Patrick v Renesse v Duivenbode Joke van Schaardenburg-Bevelander Steven Siemer  Wilma Smit-Van der Plas Caroline Schröder

 Thijs de Vroe Michel Willemstein Judi Willemstein-Harrison Frans Vleggeert Dirk Zijderlaan

Nieuwe leden



Sponsoren en adverteerders

• 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

They are all part of 
the Kwast family…

Kijk voor verkoopadressen op kwastwijnkopers.nl
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APPARTEMENTEN 
TE HUUR

Kijk op 
raephorst.nl of 

bel 070 517 7241

VOEL JE THUIS!

ERVAAR HET PLEZIER VAN COMFORTABEL EN GROEN WONEN 


