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Leden van Rozenstein,

De redactiecommissie van dit wederom bijzonder mooie Jaarmagazine 
heeft mij gevraagd om een voorwoord te schrijven van ongeveer 
zeshonderd woorden. Een hele volle pagina dus en dat terwijl ik nog 
maar net ben begonnen in mijn nieuwe functie! Maar gelukkig is er 
stof genoeg voor een terugblik over het afgelopen jaar. 

Laten we dan maar beginnen met onze core business: de baan. Die lag er weer 
prachtig bij dankzij het doorzaaien, andere groentechnieken en de adviezen van onze 
Baan- en CtG commissie. 
Ons clubhuis en terras zagen er weer verwelkomend gezellig uit met dank aan de 
clubhuiscommissie. De GTI commissie heeft er weer voor gezorgd dat we droog 
bleven en dat alles wat met techniek te maken had naar behoren functioneerde. Er 
werd competitie gespeeld, ook door de jeugd, er werden onderlinge wedstrijden 
georganiseerd, de regelkennis bijgeschaafd – want er is dit jaar op golfregelgebied 
het nodige veranderd – en dit alles met dank aan de Jeugd-, de Technische en de 
Regel- & Handicapcommissie. In dit rijtje horen natuurlijk ook de Hema’s thuis en de 
Damesdag-, de Instuif-, de Heerenmiddag en de Seniorencommissie. De Marshals 
zorgden voor het juiste spiraalgebruik en wat er nog meer moest worden bewaakt 
op een soms overvolle baan. Onze clubkas werd bewaakt door de commissie van 
Onderzoek en de Communicatiecommissie bracht elke maand een nieuwsbrief uit. 
En met ook veel dank aan de desbetreffende commissies werden nieuwe leden 
aangenomen, werd er gebridged, voor handicarts gezorgd, een lustrum gevierd, een 
golfweek georganiseerd en een Tjandi- en een Old Grand Dad wedstrijd gespeeld. In 
deze lange rij van commissies horen ook nog de Business Club en Sponsorcommissie, 
de commissie van Advies en van Beroep te worden vermeld. 

Een heleboel commissies dus, bevolkt door circa 150 enthousiaste leden: de kurk 
waarop onze club drijft en hopelijk blijft drijven, want nieuwe commissieleden zijn 
altijd nodig. Uiteraard was er ook nog het bestuur dat ervoor heeft gezorgd dat 
het Rozensteinse clubleven in al zijn facetten soepel en geolied kon verlopen. Veel 
dank hiervoor, zeker voor Willem, Robert Jan en Bon, die het afgelopen jaar hebben 
plaatsgemaakt voor nieuwe bestuursleden.

Een bijzonder woord van dank voor de noeste arbeid van onze greenkeepers, onder 
leiding van Coen de Mooy en Annette en Marja van het secretariaat. 

De kwaliteit van het horecagebeuren was weer hoogstaand met dank aan de bar- 
en keukenploeg van Thomas. En ook de Golf Academy van Eduard en Huite heeft 
bijgedragen aan het goede verloop van 2019!

Begin maart is dit Jaarmagazine op de mat gevallen en inmiddels is het bestuur in zijn 
nieuwe samenstelling bezig met plannen om ervoor te zorgen dat we het komende 
jaar en zeker ook de jaren daarna onze club volop draaiende kunnen houden. In de 
ledenvergadering van mei hopen wij jullie daarover meer te kunnen vertellen. 

Geert Jan Mantel

Voorwoord
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Er wordt getoast en gezoend op het nieuwe jaar. We 
vertellen elkaar hoe leuk de feestdagen wel niet waren. 
En we zijn het er allemaal over eens dat we snel weer 
de baan in moeten om alle kilo’s er af te lopen en ons 
sportief voor te bereiden op het nieuwe golfjaar. Willem 
Lely, onze voorzitter, laat alle drukte even begaan voordat 
hij resoluut op de spreekwoordelijke zeepkist stapt om 
alle leden een gelukkig nieuwjaar te wensen. In zijn 
toespraak blikt hij terug op een mooi en sportief golfjaar, 
waaraan door de prachtige zomer geen einde leek te 
komen. De baan was mooier dan ooit, de Golfweek weer 
erg gezellig, clubhuis en terras altijd vol en er werden veel 
wedstrijden gespeeld, waaronder de ultieme wedstrijd: het 
strokeplaykampioenschap dat bij de dames senioren werd 
gewonnen door Ada Detiger en bij de heren senioren door 
Henk Hazenoot. Omdat beiden ook nog andere wedstrijden 
op hun naam wisten te schrijven, werden zij uitgeroepen 
tot Golfster en Golfer van het Jaar en kregen daarvoor de 
bijbehorende ‘Gouden bal’ uitgereikt, die voorrang geeft bij 

de spiraal (het startsysteem). Een jaloersmakend kleinood, 
want elk jaar willen meer leden en greenfee spelers de baan 
in en dat betekent soms dat je even moet wachten totdat 
jouw bal vooraan ligt. Dat geldt dus niet voor Ada en Henk!

Dat het clubleven op Rozenstein met alles wat daarbij komt 
kijken zo op rolletjes loopt, is niet alleen te danken aan 
de greenkeepersploeg, de dames van het secretariaat en 
de bar- en keukenploeg, maar ook door de inzet van veel 
leden in talrijke commissies en bestuursfuncties. En de 
meesten van hen doen dit al jaren. Zo ook Iris Bloemendaal 
en daarvoor kreeg ze door de voorzitter als bijzondere 
waardering de Zilveren Roos opgespeld. Een onderscheiding 
met eeuwigheidswaarde want haar naam zal worden 
bijgeschreven op het bord van Zilveren Roos ontvangers dat 
bij de voordeur hangt. 

Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst werden de 
nieuwe leden (dit jaar eenenveertig) welkom geheten 
door het bestuur en de commissie voorzitters. De 
introductiewedstrijd op 26 januari moest jammer genoeg 
worden afgeblazen 
vanwege te barre weers-
omstandigheden. Gelukkig 
waren zij al eerder 
geïnformeerd over het 
wel en wee van de club. 
Inmiddels zijn we een 
jaar verder en hebben de 
meesten hun weg kunnen 
vinden binnen onze 
vereniging. 

Nieuwjaarsreceptie op Rozenstein

Eén januari te vroeg voor een nieuwjaarsreceptie 
vanwege familiebezoeken of omdat oud en nieuw 
een latertje is geworden? Niet voor de meeste 
Rozensteiners, want dat is nu eenmaal traditie. 
Dus stonden er weer veel leden samengepakt 
rondom de metershoge kerstboom in het 
sfeervolle clubhuis en lieten zich verwennen met 
een glas prosecco en en volle schalen met allerlei 
bittergarnituur.  

De nieuwe leden worden welkom geheten. 
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Ada Detiger, golfster van het jaar 2018. Henk Hazenoot, golfer van het jaar 2018.

Iris Bloemendaal neemt de Zilveren Roos in ontvangst.
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De Algemene Vergaderingen op 20 mei en op 
18 november werden weer druk bezocht door 
enthousiaste en af en toe ook kritische leden van 
Rozenstein. Dat laatste is natuurlijk prima, want 
actief meedenken houdt de boel scherp. En is de 
agenda eenmaal afgewerkt wordt er steevast met 
een door het bestuur aangeboden drankje in de 
hand uitgebreid nagepraat. 

20 mei
Meer dan 60 leden waren aanwezig om van het bestuur te 
horen hoe Rozenstein ervoor staat, maar ook om zelf met 
ideeën of vragen te komen. Zo kon het gebeuren dat het 

voorstel werd gedaan om het tunneltje te laten voorzien 
van een mozaïek tegelwand. Er vragen werden gesteld 
over de aanleg van de jeu-de-boulesbaan. En waarom er 
niet meer mag worden gechipt op de oefengreen rechts bij 
hole 18. Maar in het algemeen waren de leden ingenomen 
met het gevoerde beleid zoals dat werd gepresenteerd 
door de verschillende portefeuillehouders. Evenals met de 
plannen voor de nabije toekomst, waaronder de organisatie 
van ons 35-jarig bestaan en van het PGA Holland Foursome 
en Pro Am. Het bestuur is verder nog bezig met een 
overkapping van de fietsenstalling, het starten op hole 10 
en nog veel meer. 
Belangrijk onderdeel van elke meivergadering is het verslag 
van de commissie van Onderzoek over de stand van zaken 
van de clubkas en ook deze keer was de uitkomst dat onze 

Tijdens de Algemene Vergaderingen is er een minuut 
stilte gehouden ter nagedachtenis aan onderstaande 

overleden Rozensteiners.

Heralt Mooy
 * 6-1-1941 † 11-2-2019

Mies Tydeman-Roggeband
 * 25-10-1925 † 12-2-2019

Ru Tannemaat
 * 3-9-1940 † 13-3-2019

Pieter de Graaf
 * 13-4-1942 † 8-5-2019

Joop den Ouden
 * 17-4-1951 † 2-6-2019

Rina Kromhout-Kuijt
 * 29-9-1954 † 8-7-2019

Ellen Kuijpers-Steens
 * 5-12-1933 † 14-8-2019

Jeanny Verveen-van de Laar
 * 2-4-1933 † 15-8-2019

Willy Govaerts-Blom
 * 19-1-1930 † 8-11-2019

Anneke Engelen-Krekel
 * 30-8-1930 † 15-11-2019

Algemene Vergaderingen 2019

 Voor de laatste keer licht Bon de Jonge 
van Ellemeet de cijfers toe.
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penningmeester Bon de Jonge van Ellemeet bijzonder 
zorgvuldig met onze penningen was omgegaan. 
Vervolgens kregen twee commissievoorzitters de gelegen-
heid wat te melden over de activiteiten van hun commissie. 
Zo is er door de Communicatiecommissie gewerkt aan 
het ontwikkelen van een aan de Proware van Rozenstein 
gekoppelde app ‘Dimple’. En ook de CtG commissie heeft 
bepaald niet stilgezeten. Er is veel overleg geweest met het 
Hoogheemraadschap Rijnland over een nieuwe waterinlaat, 
er is hard gewerkt aan een bomenplan en de flora en fauna 
staan volop in de belangstelling. Ook zijn er paddenstoelen 
geteld (88 verschillende soorten), bijzondere orchideeën 
vastgelegd, vlindertuinen aangelegd, pesticiden in de ban 
gedaan en een GIS-systeem ontwikkeld.
Toen was het tijd voor het afscheid van Bon en werd 
hij in alle toonaarden bedankt voor zijn verstandige en 
consistente financiële beleid van de afgelopen zes jaar. Hij 
werd opgevolgd door Andie Bouma-Engelen.

18 november
In aanwezigheid van ruim honderd leden werden de 
vaste agendapunten afgewerkt. De begroting voor 2020 
werd goedgekeurd en de leden bleken bereid om een 
contributieverhoging te accepteren van 20 euro wegens 
gestegen kosten en gelijkgebleven inkomsten. Verder was 
het laatste woord nog niet gezegd, laat staan besloten, over 
het starten op hole 10. 
Een groot gedeelte van de avond was verder gewijd aan 
het afscheid van Willem Lely en Robert Jan Terwiel en de 
benoeming van hun opvolgers: respectievelijk Geert Jan 
Mantel en Cees Jan Asselbergs. Zowel Willem als Robert Jan 

wisten met de nodige kwinkslagen hun bestuurstijd samen 
te vatten: het was een mooie tijd, soms ook lastig, maar 
Golfclub Rozenstein is in goed vaarwater terecht gekomen. 
In een ander artikel van dit Jaarmagazine kunt u verder 
lezen hoe beide heren hun bestuursperiode hebben 
ervaren. Vanwege het late uur verscheurde de nieuwe 
voorzitter zijn maiden speech, sloeg de rondvraag over en 
dirigeerde het gezelschap naar de bar, waar onze barploeg 
klaar stond met gevulde glazen.

20 mei: De nieuwe penningmeester Andie Bouma-Engelen 
wordt voorgesteld.

Afscheid van Willem Lely en Robert Jan Terwiel 
tijdens de vergadering van 18 november.
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Positief
Willem heeft zijn bestuursperiode als zeer positief ervaren. 
“Ik ben gelukkig goed in delegeren. Ieder bestuurslid heeft 
zijn eigen portefeuille, ik genoot van de manier waarop de 
hele ploeg zijn of haar werk deed. Natuurlijk bleef ik eind-
verantwoordelijk. Als voorzitter ben je het aanspreekpunt 
van de club. Ik stond voor iedereen klaar voor overleg of 
een suggestie. Toen wij aantraden moesten we op verken-
ning uit. Niet alleen met elkaar, maar ook bij de leden. Wij 
hebben een enquête onder de leden gehouden. De respons 
was 70 procent. Daar kwam een lange actielijst uit en dat 
gaf ons houvast. Wij hebben die actielijst helemaal afgerond 
en zelfs meer.” 
Robert Jan: “Zo’n nieuw bestuur, daar kreeg ik energie van, 
er ging zoveel ambitie van uit. Dat maakte de grote klussen, 
waaronder het wijzigen van de Statuten, met behulp van de 
NGF, het veranderen van het Huishoudelijk en commissie-
reglement, de financiële regeling ten aanzien van de nieuwe 

Er is een tijd van komen en van gaan
De tijd van gaan is nu gekomen....... 

Na zes jaar nemen ook Willem Lely, Robert Jan 
Terwiel en Bon de Jonge van Ellemeet afscheid 
van het bestuur. Als de dag van vandaag 
herinner ik mij de vragen die ik toen stelde 
om de heren van het nieuwe bestuur voor te 
stellen aan de leden. Hele cv’s werden aan mij 
overhandigd. Jullie kunnen ze nalezen in de 
Wassenaarse Slag nr. 4 juli 2014. Ruim vijf jaar 
later en vijf jaar ouder, val ik ze opnieuw lastig. 
Wederom met vragen, echter nu zijn het andere 
vragen. Ik zal proberen een goed overzicht te 
geven van wat deze bestuursleden zoal hebben 
gedaan. Ik zeg je van tevoren het was veel, heel 
veel.
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leden, de nieuwe website en het aanpassen van de wed-
strijdkalender, een stuk eenvoudiger.” 
Voor Bon was vooral de samenwerking met het secretariaat 
heel belangrijk. Hij heeft met veel plezier met Annette en 
Marja samengewerkt. “Het dieptepunt van mijn bestuurs-
periode vond ik vooral de manier waarop de voormalige pro 
destijds is vertrokken. Helaas is het ons niet gelukt tot een 
constructieve oplossing te komen”, vult Willem aan. 

Mooie resultaten
Robert Jan vertelt verder: “Het doorzaaien van de fairways 
is een schot in de roos geweest, er ligt nu een prachtige 
grasmat, maar ook gerenoveerde bunkers. We zijn niet over 
een nacht ijs gegaan. Jan Tettero heeft bij een aantal clubs 
aangeklopt om te kijken hoe we het zouden kunnen aan-
pakken. Onze eigen greenkeepers hebben de klus geklaard 
en daar zijn zij terecht trots op.
‘Committed to Green’ is opgericht en we hebben dankzij 
onze commissie CtG binnen zeer korte tijd het GEO-certifi-
caat weten te behalen.  De hercertificering is inmiddels in 
gang gezet.” Maar belangrijker nog is dat we ons nu veel 
bewuster zijn van al het moois dat op onze baan groeit en 
bloeit.
Voor Bon was er nauwelijks een hoofdpijn dossier. “De 
financiële situatie was en is goed, er is geen enkele reden 
om ons op dit moment zorgen te maken”, aldus Bon.

Trots
Trots vinden alle drie de bestuurders een vreselijk woord. 
Toch is Willem blij dat de aanpak van het bestuur ertoe 
heeft geleid dat de rust in de vereniging is teruggekeerd. 
“En het feit dat wij gedurende zes jaar op basis van weder-
zijds respect en vertrouwen hebben kunnen functioneren, 
zou ik toch wel willen betitelen als trots.” 
“Nuttig vind ik vooral het feit dat ik een uitgebreid extern 
netwerk heb opgebouwd bij de NGF, onze regioclubs, 
gemeente en omringende sportverenigingen. Het was 
boeiend, maar vooral nuttig voor Rozenstein. Het is belang-
rijk om goed bekend te staan in Wassenaar. Zo heb ik samen 
met de voorzitter van Blauw Zwart het renovatieproject van 
het parkeerterrein aan de Dr. Mansveltkade van de grond 
getild. Door dat project werden contacten gelegd met alle 
sportverenigingen rondom de parkeerplaats. Dat zijn er 
maar liefst 25! Beter een goede buur dan een verre vriend.” 
Willem: “Toch weer het woordje trots, trots ben ik zeker 
op alle leden die in onze commissies zitten, op de green-
keepers, op Thomas en zijn crew, op Joke en Gerrit van 
Santen, op het secretariaat. Als bestuur ben ik trots op het 
feit dat wij zes volle jaren in goede harmonie hebben sa-
mengewerkt.” (Annette, Dymphna en Iris zijn reeds eerder 
vetrokken, red.)
Robert Jan antwoordt “Gelukkig is er niet veel misgegaan” 
als ik hem vraag waar hij minder trots op is. Willem heeft 

nog wel een puntje. “Minder trots ben ik op de korte lontjes 
van sommige leden. Weliswaar een maatschappelijk pro-
bleem dat echter ook aan Rozenstein niet voorbij is gegaan. 
De sfeer bij ons is uitstekend, toch zijn er leden die alleen 
aan zichzelf denken, weinig belangstelling voor anderen 
tonen en zich doodeenvoudig niet aan de regels houden. 
Met natte jassen op de bank duiken, petten ophouden, niet 
doorlaten in de baan, tassen voor het clubhuis neerzetten, 
pitchmarks niet repareren, meerdere ballen in de spiraal 
stoppen, en ga zo maar door. Gelukkig spreken we hier van 
een minderheid, maar toch.” 

Toekomst van Rozenstein
Robert Jan: “De club staat er goed voor. Toch is het zaak om 
de concurrentiepositie in de gaten te blijven houden. We 
moeten blijven investeren in de verdere ontwikkeling, met 
name in de baan.”
Willem is het daarmee eens: “Echter, ik ga niet als oud-
voorzitter allerlei bespiegelingen houden voor de toekomst 
van Rozenstein. Daarmee loop ik alleen maar de nieuwe 
voorzitter en zijn bestuur voor de voeten. Ik ga genieten van 
het golf als spel en fijn spelen.” 

Kleinkinderen
De kleinkinderen van Bon zijn de tijd van oppassen en 
kinder boerderij voorbij. Toneel, musea of andere culturele 
evenementen zijn daarvoor in de plaats gekomen. Robert 
Jan was al veel in de weer met zijn kleinkinderen en gaat 
gestaag zo door en Willem gaat meer tijd besteden aan de 
kleinkinderen. Maar vooral gaat hij genieten van zijn nieuwe 
appartement, daar heeft hij geen ‘bucketlist’ voor nodig.

Boeken
Bon heeft onlangs een prachtige liefdesroman gelezen: 
‘De heerlijkheid van het leven’ van Michael Krumpfmuller, 
over het laatste jaar van Franz Kafka. Robert Jan leest ‘De 
nieuwe keizer’ van Ties Dams. Over het leven van Xi Jin-
ping. Beter maar voorbereid zijn als we door de Chinezen 
worden overgenomen! Willem leest twee boeken ‘De 
antwoorden op de grote vragen’, het laatste boek van 
Professor Stephen Hawking. Het gaat onder meer over 
intelligent buitenaards leven, zwarte gaten en tijdreizen, 
en het overleven van de aarde. Het tweede boek dat hij 
leest is een ware hype onder de boekenclubjes, ‘Grand 
Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer. Een intelligente 
kijk op de opkomst van het toerisme en tevens een 
liefdesroman. Een boeiend boek, vergelijkbaar met het 
boeiende leven op Rozenstein. 

Dank je wel Willem, Robert Jan en Bon voor onze gesprek-
ken en jullie medewerking. 

Tekst: Adri Lensen
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Elf dames- en zestien herenteams hebben dit voorjaar namens Rozenstein meegespeeld in de landelijke 
NGF golfcompetitie. Zij zijn het visitiekaartje van de club en duidelijk te herkennen aan de blauwe 
clubtrui met logo en daaronder een witte polo. De deelnemers spelen op verschillende banen, zien 
wat van het mooie Nederlandse landschap en voeren strijd tegen andere golfliefhebbers. De algemene 
ervaring is dat het niet zozeer gaat om het slaan tegen het balletje, maar om wat zich tussen de oren 
afspeelt, want golf is een mentaal spel. En weer of geen weer, uiteindelijk wordt een wedstrijd beslist 
rondom de green, oftewel het draait om loepzuivere chips en zo min mogelijk putts.

Competitie Rozenstein 2019

Eind september wordt er al reikhalzend naar de indeling 
uitgekeken en zodra die bekend is, gaan de teams meteen 
aan de slag met de voorbereidingen, waaronder de 
trainingen met onze pro’s Eduard en Huite. De puntjes 
worden goed op de ‘i’ gezet, sterke kanten worden nog 
sterker gemaakt en de mindere punten in het spel worden 
flink aangepakt. En dat alles in het najaar en winter met 
soms dikke truien aan en mutsen op. Je moet er dus wel 
wat voor over hebben, want meedoen aan de competitie 
betekent veel en vaak oefenen. Sommige teams gaan zelfs 
een week op trainingskamp al dan niet naar verre oorden. 

Dames: goede en slechte tijden
Sinds vorig jaar hebben we één damesteam 27 holes op 
zondag en dit jaar heeft zich ook een tweede team in de 
landelijke strijd gegooid. Dames 1, vorig jaar gepromoveerd 
naar de eerste klasse, deed wat het moest doen en werd 
kampioen in de poule. De strijd om de hoofdklasse was 
helaas een brug te ver. Maar dat doet niets af aan het 
mooie resultaat. Het kersverse tweede zondagsteam werd 
vierde in haar poule. 

In de dinsdag categorie werd Rozenstein vertegenwoordigd 
door twee teams. Team 1 kwam uit in de hoofdklasse en 
wist – evenals vorig jaar – winnaar te worden in de poule. 
Bij de strijd om het landskampioenschap moesten ze 
helaas het onderspit delven. Een copy/paste van 2018. Iets 
minder fortuinlijk was Dames 2. De vijfde plaats in de poule 
resulteerde in een automatische degradatie. 

De Dames senioren waren goed vertegenwoordigd op de 
donderdag. Eén team kwam uit in de 18 holes competitie en 
eindigde op een prima tweede plaats. De zes 27 holes teams 
boekten wisselende resultaten. Team 1 werd op De Pan 
poulewinnaar in de 1e klasse. Promotie lag in het verschiet, 
maar zoiets gaat niet zonder slag of stoot en ondanks de 
inzet en al het trainen, is dit het net niet geworden. 
Het tweede en het derde team konden zich niet 
handhaven in hun poule en degradeerden automatisch 
naar respectievelijk de 2e en 3e klasse. Dames 4, voorheen 
ingedeeld in de 4e klasse en dit jaar in de 2e, wist tegen alle 
verwachtingen in nog de vierde plaats te behalen, maar 
helaas betekende dit toch een automatische degradatie. 
Uithuilen en opnieuw beginnen in 2020!
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Resultaten competitie 2019 van de 30 door de Wassenaarse GC Rozenstein ingeschreven teams

Aantal holes Comp.Klasse Team Resultaat uit aantal clubs
Jeugd* zondag 36 1ste klasse 1 4/5

18 1ste klasse 1 4/5
18 3de klasse 2 5/5

Dames zondag 27 1ste klasse 1 1/5 poulewinnaar 
27 3de klasse 2 4/5

Heren zondag 36 1ste klasse 1 2/5
36 1ste klasse, res. 2 2/5
36 2de klasse, res. 3 3/5
27 2de klasse 1 5/5 automatische degradatie naar 3de klasse
27 2de klasse 2 5/5 automatische degradatie naar 3de klasse
27 4de klasse 3 3/5
27 4de klasse 4 5/5 automatische degradatie naar 5de klasse

Dames dinsdag 27 hoofdklasse 1 1/5 poulewinnaar
27 1ste klasse 2 5/5 automatische degradatie naar 2e klasse

Dames senioren donderdag 27 1ste klasse 1 1/5 poulewinnaar
27 1ste klasse 2 5/5 automatische degradatie naar 2de klasse
27 2de klasse 3 5/5 automatische degradatie naar 3e klasse
27 2de klasse 4 4/5 automatische degradatie naar 3de klasse
27 3de klasse 5 2/5
27 4de klasse 6 4/5
18 2de klasse 1 2/5

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

Samengevat: in de competitie 2019 is Rozenstein vertegenwoordigd door 27 seniorenteams en 3 jeugdteams. Resultaten zijn 
vijf poulewinnaars, waarvan twee gepromoveerd. Acht teams zijn automatisch gedegradeerd. 
* Voor meer informatie over de jeugdteams verwijzen wij naar het hoofdstuk ‘Rozenstein Jeugd’.
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Positief is dan weer dat team 5 en 6 de competitie afsloten 
met een keurig resultaat: tweede en vierde in de poule.

Heren: stijgers en dalers
Zondag en vrijdag zijn de dagen waarop de heren 
hun competitiewedstrijden spelen. Voor de overige 
Rozensteiners iets om rekening mee te houden, want de 
baan is dan niet altijd vrij voor de recreanten onder ons. 
Dat mag overigens de pret niet drukken. Oefenen op de 
zes par-3 holes is een optie en natuurlijk is het ook leuk om 
de wedstrijden te volgen. 

Drie teams spelen op zondag 36 holes. Rozenstein 1 
eindigde in de 1e klasse op de tweede plaats en 
Rozenstein 2 eveneens op de 2e plaats in de 1e klasse 
reserve. Een mooie prestatie in de wetenschap dat de 
teams van de tegenpartij ook worden bemand door (veelal 
jonge) talentvolle spelers met een lage handicap, want 
ver slaan kunnen ze allemaal en met twee slagen ligt het 
balletje op de green. Een keurige derde plaats was er voor 
Rozenstein 3 (36 holes) dat speelde in de reserve 2e klasse.
Dan zijn er nog vier herenteams die op zondag 27 holes 
spelen. Ondanks de ongetwijfeld positieve instelling en alle 
trainingen ten spijt, zijn Heren 1, 2 en 4 gedegradeerd. Het 
goede nieuws is dat Heren 3 eindigde als derde in de poule.

Op vrijdag binden de Heren senioren de strijd aan. 
Vier teams spelen 27 holes en vijf teams spelen er 18. 
De 18 holes competitie is kennelijk populair bij de heren, 
ze deden allemaal hun ding en de resultaten waren 
zonder meer goed! Heren 2 werd winnaar in de poule 
en promoveerde automatisch naar de 2e klasse. Zo ook 
Heren 5, een vriendenteam met ‘roots’ bij de overburen. 
Zij komen volgend jaar uit in de 3e klasse. 
Kopieergedrag bij de heren die 27 holes spelen? Het lijkt het 
er wel op. Drie van de vier teams Heren 1, 2 en 4 eindigden 
op de derde plaats en wisten zich in hun eigen klasse te 
handhaven. Jammer dat Heren 3 het onderspit moest 
delven en volgend jaar een klasse lager uitkomt. 

Maar meedoen is bijna net zo belangrijk dan winnen en het 
mooie van golf is dat je het tot op hoge leeftijd kunt blijven 
doen!

TC Challenge 
Zo was een groot aantal leden gedurende een paar 
maanden lekker onder de pannen. Maar voordat iedereen 
kon overgaan tot de orde van de dag (lees: seizoen), was 
er nog de inmiddels traditionele reünie: de TC Challenge 
op zaterdag 8 juni. Een 9 holes Scramble 6-bal strokeplay 
waarvoor 23 flights zich hadden opgegeven. Altijd lastig, 
want je moet als team wel een bijzonder goede score 
maken om in de prijzen te vallen. In twee keer de bal op de 

greens is bijna een vereiste. Iedereen ging fanatiek en soms 
noodgedwongen flegmatiek door de baan. 
Daarna Rozensteinse ballen en drankjes (al dan niet 
alcoholisch), en napraten over wat is geweest en wat gaat 
komen. Natuurlijk zijn er ook winnaars die in het zonnetje 
worden gezet. Marieke Brunings, Wendy Verlinden en 
Dorieke Broers van Dames Zondag 2 hebben de eeuwige 
roem als TC Challengers zeker verdiend. 
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Dames zondag 1
Vlnr: (bovenste rij) Isabeau Ruiter, Céline Rameau, 
Elsbeth Offerhaus, (onderste rij) Tjalda de Vries, 
Daniëlle Remmerswaal, Ada Detiger.

Dames dinsdag 1
Vlnr: (staand) Angelique Schonk, Titia Ellens, 
Dorine Wentrup, Ankie Frijling, Lysbeth Sloos, 
(zittend) Iris Bloemendaal en Maud Meyboom.

Dames zondag 2Vlnr: Annemarie Scheepbouwer, Boudewien Sisselaar, 

Marijke Terpstra, Wendy Verlinden, Nicole Hendrie, 

Marieke Brunings, Dorieke Broers.

Dames dinsdag 2Vlnr: Mechel Ensing, Monique Smulders, 

Karen van Adrichem, Marja Roest, Sylvia Luyt, 

Jolanda Swart, Hanneke de Bruin.

Dames senioren 2Jeannette Connelly, Marleen Grooters, Lies Connell, Loekie de 

Beer, Lucy Aardse, Annemarie Sauerbier, Mieke Kimman.

Dames senioren 3 Vlnr: Paula Stegink, Helga Uittenbroek, Thérèse Sellwood, 

Mechtild van der Lugt, Carla Maassen, 

Bertine de Jonge van Ellemeet, Marjo Luitingh, 

voorste rij: Linny Seckel, Ivonne van de Ven.

Dames senioren 1
Vlnr: Andrea Scholtes, Winneke den Otter, Gemma Winnen, 
Madelien Coopman, Margriet Zuure, Joleen Boomgaart.
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Dames senioren 4
Vlnr: Inge Mantel, Adri Lensen, Dymphna Vree, Annette 
Kamps, Philomene Chapot, Nienke Abma, Inge Hofkes. 

Dames senioren 6
Vlnr: (bovenste rij) Froukje Everaars, Kiek Bakker, 
Thea Tannemaat; (middelste rij) Marijke Slavenburg, 
Els Claassen; (onderste rij) Maud Groen, Anita Schmit, 
Ingeborg Schonk.

Dames senioren 5
Vlnr: Eline Cointepas, Marjolijne Benist, Mayke Breddels, 
Doke van Zanden, Monique Bloembergen, Karin Huisman, 
Hanneke Perik, Inge Driebeek.

Dames senioren 1 (18 holes)
Vlnr: (achterste rij) Fridja Evers, Tine Nap, Jeannette van 
Ermer Scherer, Natascha Haardt, Marianne van der Peijl; 
(voorste rij) Margreet Wagter, Annette Pek. Niet op de foto: 
Loeke Oliemans.

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

Heren 3 (36 holes)
Vlnr: (Onderste rij) Marcel de Lange, Ferdinand Vos, 
Jop Bakker; (bovenste rij) Ronald Mos, Michel de Jong, 
David Binns. 

Heren 2 (36 holes)
Vlnr: Marco de Jong, Henk Hazenoot, Bob Storm, 
Jesper Schonk, Ringo Kruts, Casper Ensing.

Heren zondag 1 (27 holes)
Vlnr: Marco Snelderwaard, Sjirk-Jan Heins, Taco Rietveld, 
Robert Admiraal, Dwight Willems, Marcel Winkelman.
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Heren zondag 3 (27 holes)
VLnr: Nico van Leeuwen jr, Martijn Spierings, 
Sébastien van den Bergh, Marcel Bijvoet, Theo Kerstens, 
Robin van Olphen, Maarten van der Flier, 
Erik-Jan van Leeuwen.

Heren senioren 2 (27 holes)
Vlnr: Wouter van Dorp, Franklin Oliemans, Erik Sikkes, 
Joop Wiegant, Michel Willemstein, Kees Toetenel.

Heren senioren 4 (27 holes)
Vlnr: (staand) Mario van Teijlingen, Jan Pieter Prins, 
Henk Kreft, Nico van Leeuwen sr; 
(zittend) Wim van de Plas, Gijsbert  Remmelzwaal.

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

Heren senioren 5 (18 holes)
Vlnr: Ger Smit, Aad Versteeg, Jaap Lolkema, Roel Veldman, 
Martin Pet, André Onderwater, Jasper van Renesse. 

Heren senioren 3 (27 holes)
Tony Turnbull, Ken van Ierlant, Fon de Bruin, Claus 
Ludwig, Bernard Cohen. Niet op de f oto: Chris van Welij.

Heren senioren 1 (18 holes)
Vlnr: Huber Claassen, John May, Ernst Cijsouw, Frits Bron, 
Ab Lommerse, Harry Vreedenburgh, zittend: Fred Alkema.

Heren senioren 3 (18 holes)
Vlnr: Rob Bergen, Loïc Driebeek, Gerrit Stolk, 
Ton Broekhuizen, Bernard Chapot, Geoffrey Beckwith.
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Het hele jaar door staan er allerlei gezelligheids- en Q-wedstrijden op het programma. De winter-
maanden en het vroege voorjaar staan in het teken van de Wintercup, de afronding van de Herfstmixed 
en van klassiekers zoals de Presidents Cup en de Koningswedstrijd. Na de landelijke competitie gaat de 
toernooi-agenda goed van start. Waaronder de clubkampioenschappen – matchplay en strokeplay – 
de serieuze krachtmetingen voor golfers met een veelal lage handicap. Aan het einde van het jaar wordt 
de stand opgemaakt en tijdens de nieuwjaarsreceptie maakt de voorzitter bekend wie de golfster en 
golfer van het jaar zijn. De eer ging dit keer naar Daniëlle Remmerswaal en Bouke Willems.

Kampioenen en winnaars 2019

Holes in one  
17 maart Ben Hengeveld, de wintercup #6 op hole 3 (par 3, 160 meter).
31 maart Richard Marinus, 1e competitiedag op hole 8 van de Hilversumse (par 3, 168 meter met een ijzer 7).
31 mei Ton van Broekhuizen, sr. wedstrijd op hole 12 (par 3, 115 meter met een ijzer 9).
 3 september Alexander Jongman, wedstrijd van de NVJ op hole 4 van Golfpark Wilnis.
17 september Jeannette Connelly, op hole 6 (par 3, 144 meter met een houten 7).
23 september Marianne Akkermans, wedstrijd op de Haagsche (hole 8, 160 meter met een houten vijf).

Golfers van het jaar 2019 Daniëlle Remmerswaal en Bouke Willems

Clubkampioenen  
Matchplay  
Dames  Ada Detiger
Heren Bouke Willems
Heren senioren Henk Hazenoot
Jeugd Bouke Willems
Strokeplay  
Dames Margriet Zuure
Heren Bouke Willems
Heren senioren Brian Connelly

Winnaars wedstrijdseries  
Jaarbeker I Bouke Willems
Jaarbeker II  Lysbeth Sloos
Jaarbeker III Annemarie Scheepbouwer
Herfstmixed 2018-’19 Iris Bloemendaal / Patrick Groen
Wintercup 2018-’19 Monique Smulders
Dinsdag Damesdag 18 holes Corrie Lolkema
Dinsdag Damesdag 9 holes Judy Willemstein
Donderdag Herendag18 holes Jaap Lolkema
Donderdag Herendag 9 holes Stanley Douglas
Harold Scholtz wisselbeker (woensdag instuif) Marcel de Lange

Winnaars grote wedstrijden  
Valentijnswedstrijd   Raj en Lara Singh, Ankie Frijling en Frank Blom
Presidents Cup  Robin van Olphen en Nico van Leeuwen (jr)
Nachtwedstrijd  Maud, Anne Paul, Max en Alexander Goudberg   
Paaswedstrijd  Andrea en Kees Scholtes
Koningswedstrijd  Elsbeth Offerhaus en Frits Bron
Old Grand Dad  Ed Jacobs
Echtparenbeker  Caroline en Tjeerd de Zwaan
Bierlap 18 holes  Dorieke Boers
Omadag 18 holes  Brenda Hiebendaal
Omadag 9 holes  Marijke Hoogveld
Tjandi Beker  Rob Dashorst
PGA Holland Foursome Kampioenschap  Huite Hak en Arnoud van Opijnen
Wild Drive  Robert Jan en Petri Terwiel
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Monique Smulders mag de Wintercup 2018/2019 in 
ontvangst nemen. Na de serie greensome Stableford 
wedstrijden, waarin met verschillende partners wordt 
gespeeld, wist zij het hoogste aantal punten te behalen. 

De Herfstmixed is gestart in de herfst van 2018 met de 
kwalifi catie wedstijd. Daarna maakten de koppels zelf 
afspraken om de volgende rondes te spelen volgens 
het afvalsysteem. Iris Bloemendaal en Patrick Groen 
kwamen als winnaars uit de bus.

De opening van het seizoen op 23 maart werd ‘gevierd’ met de jaarlijkse vossenjacht: Presidents Cup. De vossen zijn de 
voorzitter Willem Lely en pro Eduard Schwarz. De jagers verdeeld over zesendertig flights hebben één doel voor ogen: 
beat de president en de pro! Het werd een nek-aan-nek race. Drie flights behaalden een score van plus 2. De resultaten 
op de tweede 9 holes waren daarom bepalend voor de uitslag. Op de derde plaats eindigden Casper Ensing (foto: tweede 
van rechts) en Marco de Jong; plaats twee was voor Tjerrie Smit en Mark Wright (foto: beiden links). Robin van Olphen 
(foto: uiterst rechts) en Nico van Leeuwen (Jr.) zijn de opper vossenjagers 2019.
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Matchplay kampioenschappen 
Het matchplay kampioenschap is verspeeld in 
drie cate gorieën: Dames (zestien deelnemers), 
Heren (negen deel nemers) en Heren senioren 
(drieëntwintig deel nemers). Na een aantal 
voorrondes, voorafgaand aan het weekend van 20 en 
21 juni, waren op zaterdag en zondag de beslissende 
partijen. Het was warm, vermoeiend en spannend, 
want soms moest de ‘sudden death’ uitkomst bieden, 
maar uiteindelijk kwamen er drie winnaars uit de bus.
Bij de Dames ging Ada Detiger – net als vorig jaar 
– met de beker naar huis. Bij de Heren was Bouke 
Willems de sterkste en bij de Heren senioren mocht 
Henk Hazenoot de trofee in ontvangst nemen. 
Daniëlle Remmerswaal, Casper Ensing en Brian 
Connelly eindigden in hun categorie op de 2e plaats.

De winnaars Henk Hazenoot, Ada Detiger en Bouke Willems.

Strokeplay kampioenschappen 
Onder tropische omstandigheden werden de kam pioen-
schappen verspeeld in drie categorieën: Dames, Heren 
en Heren senioren. Alle deelnemers die zaterdag de cut 
haalden moesten zondag nog een keer de baan in voor 
18 holes. De Heren (categorie jonger dan 50 jaar) zelfs 
voor een derde volle ronde. Echter bij de Heren senioren 
was het na die ronde nog niet beslist, zodat er nog een 
bloedstollende play-off aan te pas moest komen, waarbij  
Brian Connelly nipt won van Eric Segers.

Op een bomvol terras met veel toegestroomde leden 
konden uiteindelijk pas laat in de middag de uitslagen 
bekend worden gemaakt.  
Bij de Dames werd Margriet Zuure eerste met op de 
tweede plaats Daniëlle Remmerswaal. Brian Connelly 
werd eerste bij de heren Senioren en op de 2e plaats 
eindigde Eric Segers. Bouke Willems werd bij de Heren 
de winnaar, nadat hij ook al eerder dit jaar het Heren 
matchplaykampioenschap had gewonnen, met Ronald 
Westgeest als goede tweede.

Boven: Brian Connelly weet met een prachtige putt de wedstrijd 
in zijn voordeel te beëindigen. Onder; Eric Segers, Daniëlle 
Remmerswaal, Brian Connelly, Margriet Zuure, Bouke Willems en 
Ronald Westgeest. Winnaars Brian Connelly, Margriet Zuure en Bouke Willems.
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De Jaarbeker is een toernooi van zes opeenvolgende 
wedstrijden die worden gespeeld van mei tot 
september. Alle wedstrijden zijn qualifying. Afhankelijk 
van de HCP worden de deelnemers ingedeeld in 
een van de drie categorieën Jaarbeker I, II of III. De 
spelvorm voor Jaarbeker I is strokeplay, die van II 
en III is Stableford, in alle gevallen met 100% handi-
cap verrekening. De prijzen en bekers voor het 
eindklassement van Jaarbeker I, II en III werden in 
één gezamenlijke ceremonie op 15 september – de 
laatste speeldag – uitgereikt aan respectievelijk Bouke 
Willems, Lysbeth Sloos en Annemarie Scheepbouwer.

Op 22 april was de eerste echte Paaswedstrijd. In 
voorgaande jaren werd deze gespeeld onder de titel Van 
Wassenaer Bokaal. Baron van Wassenaer reikte ieder jaar 
de prijzen uit en bracht daarna nog wat tijd door met het 
bestuur. Omdat de Baron niet meer onder ons is, gaat 
dit toernooi verder door het leven als Paaswedstrijd. 
Daarom eitjes van Maison Kelder voor alle deelnemers 
en grote Paashazen voor de winnaars. Deze mochten met 
Andréa en Kees Scholtes mee naar huis. 

Annemarie Scheepbouwer, winnaar Jaarbeker III.

Bouke Willems, winnaar Jaarbeker I.Lysbeth Sloos, winnaar Jaarbeker II.

Hemelvaartsdag 30 mei stond in het teken van de 
Echtparenbeker, waaraan 52 (echt)paren deelnamen. 
Meer kon de baan ook niet aan! De spelvorm was 
greensome en dat vereiste de nodige samenwerking tussen 
de echtelieden onderling totdat de bal in de hole lag. 
En dat 18 holes lang en graag in zo min mogelijk slagen! 
Dat dàt wel een opgave was bleek uit de uitslag: slechts 
16 paren scoorden meer dan 30 stablefordpunten.
Maar het was heerlijk golfweer, de bitterballen uit de 
keuken eveneens en de baan lag er prachtig bij. Eén 
echtpaar ging er met de eerste prijs vandoor: Tjeerd en 
Caroline de Zwaan met 37 stablefordpunten. 
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Traditioneel viert Rozenstein de verjaardag van de Koning 
met een spetterende Koningswedstrijd. Alles kleurt oranje 
en als de zon dan nog meewerkt is het een groot feest. De 
trofee was dit jaar voor Elsbeth Offerhaus en Frits Bron. 
De tweede plaats was voor Inge en Loïc Driebeek. Annette 
Kamps en Erwin Dahler kwamen als derde uit de bus.

Het is niet duidelijk waar de naam De Bierlap vandaan 
komt. Wel is zeker dat Bierlap een onderdeel is van 
Meijendel duin- en natuurgebied. Tot voor kort 
werd het gespeeld als qualifying wedstrijd tijdens de 
golfweek. Dit jaar stond het als zelfstandig onderdeel 
op de toernooi-agenda en wel op 10 juni. Het aantal 
inschrijvingen was niet om naar huis te schrijven, 
slechts 46 deelnemers. Dit doet niets af aan de 
resultaten. Prijzen waren er voor Dorieke Broers, 
Mechel Ensing en Els Slats. Een damesonderonsje dus.

Elsbeth Offerhaus en Frits Bron.

Anton Will van Zoelen, Els Triesscheijn, Annette Kamps, Inge en Loïc 
Driebeek.

En de winnaar is: Dorieke Broers. Een mooie tweede plaats voor Mechel Ensing.

Els Slats eindigde als derde.
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Op 26 juni waren er meer dan 70 deelnemers, leden en niet leden, die streden om de Tjandibeker, de Insulindebeker en 
de Julianabeker. Vrijwel ieder jaar bestaat het overgrote deel van de deelnemers uit bekenden van voorgaande jaren. Een 
feest van herkenning! Mede daardoor heeft de afsluitende rijsttafel het karakter van een Indische koempoelan. Natuurlijk 
in gepaste kleding: de dames in sarong/kabaya en de heren in batik hemd.
De Tjandi beker werd gewonnen door Rob Dashorst, de Insulinde beker was voor Willem Lely en de Juliana beker ging 
naar Frits Jahn.

Op de laatste donderdag voor het winterseizoen werd 
na de slotwedstrijd van de Heerendagcommissie met 
aansluitend diner de Jaarheer bekendgemaakt. De 
bokaal wordt uitgereikt aan de speler die over het 
gehele seizoen de beste zeven wedstrijdresultaten 
heeft behaald in de qualifying rondes. Dit jaar was 
de eer aan Jaap Lolkema die een zeer steady seizoen 
achter de rug heeft met steeds top tien plaatsen.

Een shotgun op 19 oktober om exact half 1 was het 
startsein voor de Wild Drive met ruim 80 deelnemers. 
Onbekend waar de benaming vandaan komt, maar we 
houden het er maar op dat een dergelijke wedstrijd 
wordt gespeeld in de herfst, dus het begin van het 
jachtseizoen. De prijzentafel, die sterk deed denken aan 
een stilleven van een van onze oude meesters, stond 
klaar voor de winnaars. Robert Jan en Petri Terwiel 
gingen er met de hoofdprijs vandoor. Als afsluiting het 
wildbuffet met nog een klein staartje Lustrum. 

Robert Jan en Petri Terwiel.
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Zondagmorgen 30 juni. Het clubhuis loopt al vroeg vol, 
de Golfweekcommissie zit voltallig in toonladderoutfit 
achter de inschrijftafel en de broodjes omelet staan klaar 
op de bar. Een groep nonnen komt aanzwieren en de hele 
Phantom of the Opera zit aan de koffie. De soldaten van 
‘Rozenstein’ dienen zich aan op het moment dat tevens 
de soldaten van Oranje hun opwachting maken. Mama 
Mia danst het terras op. Ciske de Rat komt aanrennen met 
moeder en bezemsteel. En tot slot: Heidi met prachtige 
vlechten, die zo nu en dan in een hoek belanden. 
Pawlik Snel opent samen met de voorzitter de Golfweek 
door het hijsen van de vlag, gevolgd door een momentje 
van aandacht en uitleg over de spelvorm. Zoals gewoonlijk 
wordt er een 6-bal scramble gespeeld en vol bewondering 
voor een ieders verkleedpartijtje lopen we richting hole. 

We gaan beginnen
We verbazen ons over het feit dat er totaal geen oponthoud 
is in de baan. Soms heb je het idee dat jouw flight de enige 
is. Hoe is dat mogelijk met 144 inschrijvingen? Nou dat 
komt door de goede organisatie en het strakke schema! Ook 
de hapjes en drankjes bij de culinaire hotspots zijn aan tijd 
gebonden. De dag vliegt om ondanks het feit dat ook de 
par 3 baan moet worden gespeeld. 
Bij een shotgun komen de flights zo’n beetje tegelijkertijd 
binnen. Pawlik kijkt op zijn klok en kondigt aan dat de 
prijsuitreiking plaatsvindt om 18.30 uur en dat het buffet 
om 19.00 uur wordt geopend. Wij genieten van de 
musicalliedjes die Dominika Zawada zingt en we smullen 
van het Italiaanse buffet. Wat een prestatie van Thomas en 
zijn bemanning. En als toetje krijgen we ijs van Luciano.

De HEMA’s doen het zelf 
Al weer vroeg op maandagochtend 1 juli komt een aantal 
leden van de Golfweekcommissie aanlopen en gaat 
achter de wedstrijdtafel zitten om circa vijftig HEMA’s in 
te schrijven. De spelvorm is een Carrousel scramble 4-bal 
Stableford. De baan ligt er prachtig bij en de prijzen uit 
de onuitputtelijke gesponsorde voorraad staan klaar om 
na de wedstrijd te worden uitgereikt. Aan wie is de vraag, 
want op basis van de ingevulde scorekaarten kan dat niet 
worden bepaald. De voorzitter van de HEMA’s lost het op, 
laat Adrienne uit de stapel drie kaarten trekken en roept de 
eigenaars van deze kaarten uit tot winnaars.

Cross Country 18 holes
De Bierlap is van de kalender gevallen en in plaats daarvan 
wordt er op maandagmiddag, voor het eerst een 18 holes 
Cross Country wedstrijd (4-bal scramble) gespeeld. Wat 
ooit is begonnen als een 9 holes Cross Country en vorig jaar 
als een 14 holes variant is gespeeld, is dit jaar uitgegroeid 
tot een 18 holes wedstrijd. Maar liefst 20 flights gaan de 
baan in. 
Vóór de start rolt een complete golfkar te water, maar door 
de snelle visactie van greenkeeper Leo worden alle spullen 
weer op het droge gezet, geeft zelfs het golfhorloge nog de 
juiste tijd aan en kan er toch op tijd worden begonnen aan 
deze wedstrijd. Een wedstrijd met alle kenmerken van een 
speurtocht. Hulde aan Barend Pek, de bedenker ervan.
Eén flight is meteen het spoor al bijster en moet door 
een uitgerukt lid van de Golfweekcommissie in een buggy 
alsnog op de juiste hole worden afgezet. Je moet als 
organisatie toch ook aan alles denken! O ja, er waren ook 
nog twee flights verkleed als ‘De Jantjes’.

Dauwtrappen
Niets is mooier dan te lopen door de van dauw glinsterende 
baan en langs windstille spiegelende vijvers, vroege vogels 
te horen kwetteren en haasjes te zien buitelen. Daarvoor 
moet je alleen wel op tijd uit de veren. Helaas bleken niet 
veel Rozensteiners te porren voor deze 4-bal scramble over 
10 holes.
Bij de culinaire hole worden de spelers ontvangen vanaf 
een matras door twee heren in slaaptenue, compleet met 
slaapmuts. Verder is er slechts één flight verkleed, zij lopen 
als koperkwartet door de baan, van welke musical ook al 
weer? De commissie gaat zich beraden over de vorm van 
deze wedstrijd. 

Vriendinnendag
Altijd weer een dolle dag met een hoog decibelgehalte. 
Wedstrijdvariant: 4-bal chapman greensome Stableford. 

De Golfweek: een grote musical
Het thema van de Golfweek blijft elk jaar een 
goed bewaard geheim. Toch knap, gezien het 
feit dat de Golfweekcommissie al maanden 
van tevoren bezig is met de organisatie van dit 
traditionele Rozensteinse gebeuren.  Maar dan 
eindelijk na de competitie komt het verlossende 
woord en worden overal in het clubhuis flyers 
opgehangen en uitgedeeld. De leden kunnen zich 
nu gaan voorbereiden op het thema van 2019: 
Swinging Musicals. Want een beetje Rozensteinlid 
komt verkleed met zijn flight, in elk geval voor 
de Openingswedstrijd. Nu nog inschrijven voor 
de wedstrijden dus op tijd de vingers op het 
toetsenbord om in te loggen!
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110 Vrolijke vriendinnen bevolken de baan en sommige 
zijn uitgedost volgens het thema Musicals. Opvallend is de 
Catsflight. In een uitgelaten sfeer maken de vriendinnen 
goed gebruik van de culinaire holes. Eén is ingericht bij 
teebox 14, naast de schaapskooi waar Regina van Baarle 
met haar team een fantastische vakantiesfeer heeft weten 
te scheppen. De tweede is te vinden op het overkapte 
terras. Iedere wedstrijd weer andere hapjes, komkommer 
en munt-water, en zelfs koele witte wijn! Wat een 
verwennerijen allemaal van die super vrijwilligers de hele 
week door en natuurlijk onze bar- en keukenploeg. 
Intussen is het clubhuis omgetoverd tot een waar 
restaurant. Het diner wordt uitgeserveerd en vriendinnen 
en de gastvrouwen genieten met volle teugen. Het dessert 
komt ook op deze avond uit de ijskar van Luciano.

Worst ball
Alom twijfel bij de potentiële deelnemers: wat is dit? Een 
worsten partij of het tegenovergestelde van een ‘best ball’? 
De dames van de culinaire hole maken dankbaar gebruik 
van de verwarring door deze te versieren met een grote 
opgeblazen worst. Ook de prijzen zijn – hoe kan het ook 
anders – (Unox) worst. 
Een 10 holes wedstrijd, 2-bal scramble worst ball. Na elke 
slag moet er met de slechte bal verder worden gespeeld. 
Dat druist wel tegen je gevoel in. In geval van twijfel 
mag het andere team in de flight bepalen wat de slechts 
liggende bal is. Een ludieke wedstrijdvorm die in de basis 
was aangedragen vanuit het bestuur (dat geeft te raden). 

Golf-Bridge
Deze traditionele combiwedstrijd is altijd zeer gewild. De 
spelvorm is chapman greensome Stableford over 9 holes. 
De noord- en de zuidbaan zijn ingezet, zodat we allemaal 
tegelijk weer terug kunnen zijn. Na de borrel moeten 
Bridgecommissie en deelnemers flink aan de bak want 
er moeten 24 spellen worden gespeeld met tussendoor 
een driegangen diner, geserveerd aan de speltafels. Het 
blijkt een ware uitdaging om na het golfen de nodige 
concentratie op te brengen voor de bridgekaarten, want de 
vermoeidheid slaat hier en daar toe, maar het evenement is 
er niet minder om. 

Chicago strokeplay wedstrijd
Het is inmiddels donderdagmorgen, mochten jullie de 
draad kwijt zijn, de ochtend voor de ‘nieuwkomer’ in de 
golfweek: het Chicago systeem. Dit is de enige wedstrijd 
in deze golfweek die individueel wordt gespeeld. 10 holes 
strokeplay met handicap verrekening. Meer reden om in te 
schrijven zonder partner. Deze wedstrijd is de opvolger van 
de ‘Blind Date’ die vorig jaar vooral de nieuwe leden moest 
trekken. Dat lukte toen niet en dat lukte dit jaar ook maar 
matig. Jammer.

Heerenball
Op de bekende donderdagmiddag wordt wel altijd goed 
ingeschreven. De Heerendagcommissie verzorgt de 
flightindeling zelf. Ondanks de vrijwel uitverkochte wedstrijd, 
stroomt alles prima door zodat ruim binnen de maximale 
speeltijd alle flights terug zijn in het clubhuis. En op verzoek 
van de voorzitter Chris Venema zit ook iedereen op tijd jasje-
dasje aan tafel. Tijdens het diner worden de talloze prijzen 
met vrolijke speeches uitgereikt, wederom muzikaal omlijst 
door zangeres Dominika Zawada. Bravo Dominika!

Cross Country 14 holes
Bedoeld als een 4-bal scramble voor vijftig plussers, zijn er 
ook enkele flights van vijf in de baan om zoveel mogelijk 
leden aan deze populaire wedstrijd mee te laten doen. 
Geen makkelijke opgave: bijna iedere bal moet over bomen 
en struiken worden gespeeld. Veel golfers zie je dan ook 
niet in de baan. Soms zijn complete flights verdwenen in 
de bosjes, of staan aan de slootrand wanhopig te zoeken 
naar hun bal. Het harde werken wordt beloond met een 
driegangen (warme) lunch. De vaste vrijdaggroep geniet 
zichtbaar aan feestelijke tafels in het restaurant, terwijl op 
het terras onder andere het winnende team de ochtend 
afsluit met een passend drankje en balletje! 

Sponsorwedstrijd
Negentien sponsoren, met klanten en vrienden, melden 
zich begin van de vrijdagmiddag aan bij de speciaal voor 
hen in de Golf Academy ingerichte ontvangstruimte. 
Voorzien van een goed gevuld lunchpakket slaan de 
sponsoren en hun gasten om 14.00 uur af. De spelvorm 
is een 4-bal scramble over 18 holes. Uiteraard zijn de 
sponsoren en hun gasten zeer gecharmeerd van de jazzy 
toegiften van Dominika tijdens het diner. Het wordt dan 
ook een latertje. De heren sponsoren worden bedankt voor 
hun financiële ondersteuning van de golfweek. Zonder jullie 
wordt zo’n week een lastige missie.

Slotwedstrijd
Aan alles komt een eind. Zelfs aan die mooie zonovergoten 
week. Zaterdag slotwedstrijd: een volle baan met een 
4-bal scramble over 18 holes. Dat is en blijft een leuke 
wedstrijdvorm. Als extra uitdaging mogen de deelnemers 
proberen om op hole 3 onze pro Huite te verslaan (Beat the 
Pro). Wie het dichtst bij de hole ligt, krijgt extra punten. Op 
de teebox van 1 staat pro Eduard met een Trackman. De 
opname van onze afslag krijgen we een paar dagen later 
thuis. Oeps, toch maar snel een lesje boeken? 
Over het algemeen is er goed gespeeld, zelfs tot 7 onder de 
baan! 
De Golfweek wordt afgesloten met het Indisch buffet. 
Daarna werd het stokje overgedragen aan de Lustrum-
commissie en danst het clubhuis uit onder de klanken 
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van het laatste lied van Dominika : ‘So long, farewell, auf 
Wiedersehen, goodbye…’. 

Hoe de opening van de viering van het 35 jaar bestaan 
is verlopen met in de hoofdrol Sophie van Hoytema en 
haar zeven Singing Roses, vertellen we in het hoofdstuk 
‘Geschiedenis van Rozenstein’. Het werd in elk geval een 
swingende slotavond van de Golfweek en een mooi begin 
van het lustrum.

Zondagmorgen na de Golfweek 
De commissie is al bezig. Ze ruimen alles zelf op. Hoewel 
ze toch doodmoe moeten zijn, stralen ze nog steeds van 
plezier. De redactie drinkt koffie met de commissie en 
vraagt aan Pawlik een eerste reactie van de week. 
Pawlik: “We hebben natuurlijk een draaiboek. Iedereen 
weet precies wat zij/hij moet doen. De wedstrijden zijn voor 
Anton Will, het culinaire draaiboek wordt altijd bemand 
door vrijwilligers, Reinier is de man van het geld, Barend zet 
de Cross-Country uit, de dames zijn van de regie, etc. etc.
Wij houden van kwaliteit en bereiden ons voor tot in de 
puntjes. We hebben nu al afgesproken dat we in november 
samen komen. Dus we blijven nog een seizoen. Tijdens 
onze eerste vergadering wordt het thema bepaald. Er zijn 
verschillende leden die ons al op ideeën hebben gebracht.”
“Ook moeten we eens kijken naar de wedstrijden die niet 
vol zijn. Moeten we overgaan naar één wedstrijd per dag? 
We weten het nog niet. Moeten we eten wel verplichten of 
niet? Maar een ding is zeker: het komt weer allemaal goed. 
Bij deze bedanken wij alle leden voor hun enthousiaste 
medewerking. En tot volgend jaar.”

Leden van de Golfweekcommissie: jullie worden ook 
heel hartelijk bedankt voor deze geweldig leuke, goed 
georganiseerde muzikale en swingende Golfweek!!
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Geschiedenis van Rozenstein 2009 – 2019
Hopelijk hebben jullie de geschiedenis van Rozenstein 
gelezen, zoals deze in een aantal afleveringen in de 
Nieuwsbrief heeft gestaan. We borduren hierop voort in dit 
Jaarmagazine met een overzicht van wat er de afgelopen 
tien jaar allemaal is verricht om Rozenstein te maken wat 
het nu is, waarbij we volstaan met een kort overzicht van de 
bestuursperiodes met de namen van de voorzitters. 
Ongetwijfeld mis je wel een aantal memorabele ontwik-
kelingen bijvoorbeeld over onze baan, ons personeel en 
onze pro’s, onze successen op competitiegebied met name 
ook die van onze jeugd, de benoemingen van een erelid, 
twee leden van verdienste en de uitreiking van een aantal 
zilveren rozen. En ook ontbreken de namen van het grote 
aantal leden dat heeft bijgedragen aan de ontwikkelingen. 
Het zou een lange lijst met namen worden en stel je voor 
dat er een paar per ongeluk worden overgeslagen. 

Over de baan kan je zo pagina’s vullen, want daar wordt elke 
dag hard aan gewerkt door onze greenkeepers, geholpen 
door de nieuwste machines en technologische ontwikke-
lingen. Op personeelsgebied zijn er de nodige wisselingen 
geweest op het secretariaat, onder de green keepers 
nauwelijks en ook hebben we een aantal pro’s zien komen en 
vertrekken, evenals een shop. Natuurlijk hoort in dit rijtje ook 
Thomas thuis met zijn trouwe bar- en keuken ploeg.

Qua landelijke competitie verliep het ene jaar beter dan 
het andere, maar onveranderd is het grote aantal teams 
dat jaarlijks meedoet aan de competitie. En we werden 
‘Committed to Jeugd, Family en Green’. Rozenstein 
kan verder nog steeds bouwen op een grote groep van 
vrijwilligers die de verschillende commissies bemensen en 
die ervoor zorgen dat het hele clubgebeuren soepeltjes 
en gladjes verloopt. En ook deze tien jaren werden de 
financiën, onze centen dus, zorgvuldig beheerd. 

Waar de eerste 25 jaar de meeste zorg en aandacht uitging 
naar het ontwikkelen van de baan, gaan de laatste tien jaar 
uit naar onze behuizing en verdere consolidatie van wat 
is opgebouwd. Maar nogmaals: we beperken ons tot de 
belangrijkste wapenfeiten in dit geschiedenisverhaal.

Rob Leertouwer als voorzitter (2006-2012)
In de periode met Rob Leertouwer als voorzitter werden de 
oefenfaciliteiten uitgebreid met een par 3 baan van 6 holes 
en vond voor de derde keer een verbouwing plaats aan het 
clubhuis, een voormalige pinkenstal. 

Jubileum Rozenstein 35 jaar
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Van weiland naar golfbaan: dat is de 
geschie denis van 35 jaar Rozenstein in een 
notedop. De eerste 25 jaar zijn vastgelegd 
in een uitgave die op de website is na te 
lezen en die als vervolgverhaal in een aantal 
nieuwsbrieven is samengevat. In ieder geval 
was het 35-jarig bestaan reden voor een 
– bescheiden – feestje dat werd ingeluid op 
de laatste dag van de Golfweek. 
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Dat had nogal wat voeten in de aarde, want onze leden 
beschouwen het clubhuis als hun tweede zitkamer en willen 
daar dus graag over mee praten. Zo kwam het dat een 
drietal ontwerpen in de prullenbak belandde, een nieuwe 
bouwcommissie na een ledenraadpleging met drie nieuwe 
varianten op de proppen kwam, waarvan er één door het 
bestuur tijdens een ledenvergadering in stemming werd 
gebracht en vervolgens werd aangenomen. 
Dit betrof de lockerloodsvariant met verplaatsing van de 
bar en de keuken naar achter, waardoor het clubhuis werd 
vergroot van 145 naar 190 vierkante meter. Ook nu weer 
bleken de leden bereid om de kosten van deze verbouwing 
te financieren door een contributieverhoging te accepteren 
van € 110,–. Voor een paar nieuwe schoenen ben je meer 
kwijt. 

Maar voor het zover was en de verbouwing een feit, kregen 
de leden het zwaar te verduren, want het verenigingsleven 
leek op kamperen bij de boer. Van het clubhuis bleef geen 
spaan heel, de leden werden verbannen naar een kale loods, 
uit de Hema hut op het terras kwam alleen maar cappu uit 
een plastic bekertje en de golfsets moesten heen en weer 
worden gezeuld. Tot overmaat van ramp kwamen er geen 
bitterballen door, want ook de keuken was gesloopt. 

Inmiddels loungen we in onze tweede huiskamer op 
fleurige banken, hangen op krukken aan een flonkerende 
bar, verwarmen ons aan de open haard, kijken naar golf op 
een scherm uit de muur, vergaderen in de opkamer, krijgen 
frisse lucht uit een circulatiesysteem, zitten op het terras in 
de luwte achter glazen schermen en halen onze golfspullen 
uit een verwarmde loods.

Rozenstein bleek een grote aantrekkingskracht te hebben 
voor gegadigden voor het lidmaatschap, met als gevolg 
overvolle wachtlijsten. Hieraan kwam een einde door de 
introductie van een nieuw aannamebeleid, gebaseerd op 
een puntensysteem.
En nog waren we niet uitgebouwd. Buurman Van Santen 
wilde van zijn loods af en dat was een kans voor ons om 
eindelijk eens een keer onze greenkeepers, gereedschappen 
en machines een fatsoenlijk onderkomen te verschaffen. 
Om de leden over de streep te trekken voor een uitgave 
van van twee ton exclusief opknapkosten, werd ook nog 
het argument gebruikt dat onze golftassen duurder waren 
opgeborgen dan ons wagenpark. Uiteindelijk werd besloten 
de oude loods te slopen om plaats te maken voor een 
nieuwe.

Nadat onder zijn bewind nog een algeheel rookverbod in 
het clubhuis was ingesteld, Rozenstein met de tijd meeging 
met een eigen website en een nieuw ontwerp Statuten en 
Huishoudelijk Reglement bakzeil haalde, moest in 2012 
worden uitgekeken naar een nieuwe voorzitter want Rob 
Leertouwer was aan het einde van zijn statutaire termijn. 

Door een vertrouwenscommissie werd een shortlist 
opgesteld met daarop de namen van twee kandidaten. 
De keuze werd aan de leden overgelaten. En zo kwam het 
dat er een soort van tsunami over de vereniging spoelde van 
damesleden die vonden dat er maar eens een vrouw aan het 
roer moest komen. En die kwam er ook: Loekie de Beer.
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Loekie de Beer als voorzitter (2012-2013)
Tijdens het bewind van Loekie de Beer werd het project 
voor een nieuwe greenkeepersloods uitgevoerd. Dat had 
eerst wat voeten in de aarde, want het golfplatendak 
van de oude loods bevatte asbest. Maar eenmaal in 
hun nieuwe onderkomen hoefden de greenkeepers hun 
natte kleding niet meer te drogen te leggen op de warme 
machinemotoren en kregen ze een fatsoenlijke wc. Ook 
was er voldoende ruimte voor machines en gereedschap. 
En geruisloos werd dit keer een wijziging van Statuten 

en Huishoudelijk Reglement door de ledenvergadering 
geloodst.
Met het oog op gewijzigde omstandigheden in de 
golfwereld en met een goedgekeurd beleidsplan in de 
hand neemt het bestuur het besluit om – in het collectieve 
belang – de vrijdag’primetime’ ochtend vrij te maken voor 
greenfeespelers en werkende leden met als gevolg dat de 
Senioren, waaronder een aantal van het eerste uur, moeten 
uitwijken naar de woensdag- of donderdagochtend.
Dit bestuursbesluit en de manier waarop wordt dan ook 
centraal agendapunt van een op verzoek van 64 leden 
bijeengeroepen extra Algemene Vergadering op 25 septem-
ber 2013, waarbij 229 leden aanwezig waren in het bezit 
van ongeveer hetzelfde aantal volmachten.
Het werd een lange avond waarop veel leden het woord 
voerden. Toen een schriftelijke stemming tenslotte uitwees 
dat het merendeel van de aanwezige leden het besluit 
onjuist achtte, resulteerde dit helaas in het aftreden van 
het voltallige bestuur en moest worden omgezien naar een 
nieuwe kartrekkersploeg.

Willem Lely als voorzitter (2013-2019)
Op 9 december 2013 werd het nieuwe bestuur voorgesteld 
en benoemd door de ledenvergadering. Wijs geworden 
door voorgaande ervaringen werd al snel een structuur 
ingevoerd van het vooraf en vooral veel met leden 
commu niceren in de maandelijkse nieuwsbrief en in het 
voorzittersoverleg over proefballonnen. Verder werden 
Statuten en Huishoudelijk Reglement nogmaals onder het 
vergrootglas gelegd met als gevolg dat Rozenstein thans 
beschikt over de meest verfijnde regelingen van golfend 
Nederland! 

De onder de leden verspreide enquête leverde een grote 
respons op en gaf het nieuwe bestuur de nodige handvatten 
voor toekomstig beleid. Stonden de voorgaande jaren in 
het teken van de opstallen, nu was de baan aan de beurt en 
werd GEO proof gemaakt met een ban op het gebruik van 
pesticiden. Kortom: we worden duurzaam en nog groener.
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Wat eerdere besturen nooit was gelukt (“we zijn nu 
eenmaal geen hockeyclub”) lukte dit keer wel: we werden 
in een uniform tenue gehesen in de kleuren blauw en wit 
met het golfjesembleem, zodat onze competitiespelers 
nu van verre zijn te herkennen als Rozensteiners. Er 
gebeurde nog meer op het gebied van uiterlijk vertoon 
met de installatie van een elektrisch schuifhek, rozen aan 
weerszijden van het nieuw bestrate pad naar het clubhuis 
en subtiele spotjes. Een gezamenlijk optrekken met de 
voorzitters van Blauw Zwart en De Kieviten resulteerde in 
een volledige opknapbeurt van het parkeerterrein. En als je 
niet meer kunt golfen, kan je altijd nog terecht op de jeu-
de-boulesbaan.

Voorts kreeg de Golf Academy van Eduard en Huite een 
nieuw onderkomen, alias jeugdhonk, met uitgebreide 
instructiemogelijkheden in de voormalige shop. 

Dan zijn we langzamerhand beland in 2019, het jaar 
waarin we ons 35-jarig bestaan hebben gevierd onder het 
aansprekende motto: ‘35 jaar, liefde voor Rozenstein’. 
De feestelijkheden begonnen al in juli na het slot van 
de Golfweek met een optreden van cabaretière Sophie 
van Hoytema. Tussen de voor haar zo kenmerkende 
hilarische teksten door, met onder meer een ode aan onze 
horecaondernemer Thomas en een smeekbede om als 
lid te worden aangenomen, bracht Sophie musical liedjes 
ten gehore bijgestaan door de ‘Singing Roses’, een aantal 
Rozensteiners met zingen als tweede hobby. Daarna ging 
het los met alle voeten van de vloer want Sophie en haar 
band waren die avond nog lang niet uitgespeeld.

September stond in het teken van een dankbetuiging aan 
al die leden die hebben bijgedragen aan het ontstaan en 
de verdere ontwikkeling van onze vereniging met een 
clubhuisdiner voor oud-bestuursleden en dragers van de 
Zilveren Roos, een wedstrijd voor leden van het eerste uur 
op zaterdag en op zondag een Scramble 4-bal strokeplay 
voor personeel, bestuur- en commissieleden. 
In oktober volgde nog een wild drive met ruim 80 deel-
nemers. Na afloop van de greensome wedstrijd stond 
de prijzentafel klaar met een buit aan wild en gevogelte 
van de poelier, bestemd voor de winnaars. Hierna 
volgde traditiegetrouw een wildbuffet, bereid door de 
keukenploeg: Michel, Oscar en Jesse. Tussen de bedrijven 
door trad Sophie van Hoytema nog een keer op. Haar 
lofzang op Rozenstein in een aantal coupletten vormde het 
feestelijke sluitstuk van dit lustrum en tevens het einde van 
dit verhaal.
 
De eind van 2019 nieuw aangetreden voorzitter Geert 
Jan Mantel wensen wij en zijn bestuur veel succes toe de 
komende jaren. 
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De wedstrijd
Het is 11 september in de vroege ochtend en veertig pro-
fes sionals staan te trappelen om te beginnen. Hoewel: ‘it 
is raining cats and dogs’ en dat zal de hele dag zo blijven. 
Een pro uit Brabant had uit voorzorg zelfs zijn tentje 
opgezet bij de pitch en puttbaan en de nacht doorgebracht 
op Rozenstein, uit angst om in een file te blijven steken. 
Jesper Schonk en Ringo Kruts waren zo vriendelijk om 
buiten mededinging mee te doen om een flight compleet te 
maken. 
Ondanks het brute weer slaagden Huite Hak (onze andere 
pro) en Aernoud van Opijnen erin een mooie score neer te 
zetten: met 72 slagen waren zij de onbetwiste winnaars. 
Titelverdedigers Eduard en Xavier werden tweede. Een 
mooier visitekaartje voor hun Golf Academy kan je je niet 
voorstellen! 

De middag Pro-Am
De zes best geëindigde golfpro’s van de ochtend gingen 
’s middags wederom de baan in om ieder drie amateurs 
te vergezellen in een 18 holes scramble. Het was ondanks 
de nu verpletterende regen toch een feest om de pro’s aan 
het werk te zien. De prachtige slagen, de mooie puts en 
vooral het korte werk: we zagen het met verbazing aan, 
maar staken er toch ook wat van op. Een hoera voor de 
tent met lekkernij bij hole veertien, waar de deelnemers 
op korenwijn, haring en andere happen werden 
getrakteerd. 
Laat het winnende Pro-Am team nu weer van Huite zijn. 
Samen met Friso Hylkema, Jorrit Hylkema en Diederik 
van Woensel. Het was duidelijk DE dag van Huite. En dat 
betekent dat Rozenstein dit evenement nog een keer mag 
organiseren en wel op 10 juni. 

De dag werd afgesloten met borrel en BBQ, met dank aan 
de Businessclub voor het mede organiseren en voor de 
sponsoring van de koek en zopie tent!

PGA Holland Foursome 
en Pro Am
Wat een eer voor Rozenstein dat dit evenement 
voor golfpro's bij ons mocht worden gespeeld. 
De Professional Golfers Association Holland 
organiseert jaarlijks deze wedstrijd voor pro’s. 
Vorig jaar vond deze plaats op Golfclub Kleiburg. 
De wedstrijd wordt gespeeld in koppels en werd 
gewonnen door onze pro Eduard Schwarz met 
Xavier Ruiz Fonhof. Nu is het de goede gewoonte 
dat de winnaar het evenement het jaar daarop 
organiseert op de eigen golfbaan.

Winnaars 2019: Huite Hak en Aernoud van Opijnen.

Winnaars Pro-Am: v.l.n.r. Diederik van Woensel, Huite Hak, Friso 
Hylkema en Jorrit Hylkema.
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Menig golfclub in Nederland is jaloers op het 
succesvolle jeugdplan van Rozenstein, de NGF 
vraagt ons regelmatig wat ons geheim is… 

Tekst: Jeugdcommissie

Bij zon of regen, onze golfende jeugdleden zijn overal te 
vinden op Rozenstein! Het jeugdgolfplan op Rozenstein start 
elke jaar in september met vele nieuwe jeugdleden, onze 
jeugdgolfers brengen vriendjes mee en besmetten ook hen 
met het golfvirus. Het aantal kinderen dat meedoet met het 
jeugdplan staat nu op iets meer dan 75, in de leeftijd van 
amper 7 tot 21 jaar oud, met een handicap variërend van 
bijna nul tot 90.

Het jeugdseizoen is gestart.

Ons jeugdplan floreert jaar na jaar
Rozenstein kon in 2019 rekenen op een zeer enthousiaste 
Jeugdcommissie, bestaande uit Elsbeth Offerhaus, Jesper 
Schonk, Monique Arrachart, Stanley Douglas, Annemarie 
Scheepbouwer, Valérie van Lelyveld en Mark Wright. De 
Rozenstein pro’s Huite Hak en Eduard Schwarz werden 
traditiegetrouw ondersteund door Ronald Mos. Eind 2019 
heeft de Jeugdcommissie afscheid genomen van Elsbeth 
Offerhaus, Valérie van Lelyveld, Jesper Schonk en Monique 
Arrachart.

Het merendeel van onze jeugd traint op zondag, onder-
verdeeld in drie groepen. De jeugd competitielijn traint 
doordeweeks op drie dagen zodat het weekeinde vrij is 
om aan wedstrijden deel te nemen. Tijdens de trainingen 
krijgen Eduard, Ronald en Huite hulp van een ervaren groep 

jeugdteamleiders: Loet Hakkeling, Jesper Schonk, Pieter 
Paul van Lelyveld, Simon van der Graaf, Edwin Cuppen en 
Mark Wright. Dank aan allen! 

De Jeugdcommissie organiseert het hele jaar door onder-
linge wedstrijden om de jongens en meisjes wedstrijd-
ervaring te laten opdoen. 
Maar golfen is meer dan alleen tegen het balletje aan 
slaan, er zijn heel wat spelregels. Onze jeugd wordt hierop 
gewezen tijdens de wekelijkse trainingen. De beginnende 
golfers met hcp 90 krijgen in het begin van het golfjaar de 
door de NGF vereiste 9 golf ‘theorie-lessen’, onder leiding 
van Jeugdcommissielid Stanley Douglas. De lessen gaan 
over de regels van het spel maar de kinderen leren ook alles 
over de etiquette in en rond de baan. Dit beperkt zich niet 
tot het zitten en luisteren in de Academy, er worden ook 
regellessen in de baan gegeven. 

Lokale scholen krijgen les
In de laatste klas van de middelbare scholen is golf 
een keuzevak in het sportpakket. In dit kader kunnen 
leerlingen uit 5 Havo en 6 VWO van het Adelbert College 
op Rozenstein een aantal golflessen volgen. Hiervan werd 
ook afgelopen jaar dankbaar gebruik gemaakt. Ook The 
British School uit Voorschoten komt elk jaar met een 
aantal leerlingen op Rozenstein. Onze golfclub heeft dit 
gefaciliteerd door lessen aan te bieden. Sommige kids 
sloegen een aardig balletje! 

Onze jeugd groeit en bloeit, ook in 2019!



Jeugdkampioenschappen 2019

Winnaars Rozenstein Jeugd Open 2019

Categorie 1
Meisjes: Laura Groen, 
Céline Rameau en 
Brooke van der Hoeven.
Jongens: Maik Spoor 
(1e plaats), Jonathan 
Scholten en Tijn 
Trentelman.

Categorie 2
Meisjes: Pauline Eyck (1e plaats) en 
Sophie Dekker.
Jongens: Floris van der Zwaal, 
Yannes Scheepbouwer en Rigo 
Dandel.

Categorie 3
Meisjes: Grace Gordon, Sterre Scheepbouwer 
en Sophie van der Klein.
Jongens: Sepp Schwarz (1e plaats), Tehmoor 
Faruqui en Max Gelauff.

Rozenstein Jeugd Open 
7 september 2019

Categorie 1 
 18 holes voor hcp 0-18, € 27.50 – strokeplay 
Categorie 2 
 18 holes voor hcp 18.1-36, € 27.50 – stableford 
Categorie 3 
 9 holes voor hcp 36.1-54, €17.50 – stableford 

Inclusief 
- snack in de baan 
- maal� jd na afl oop 
- leuke prijzen 

www.rozenstein.nl/rozenstein-jeugd-open-2019 
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Wassenaarse Golf Academie 
Businessclub Rozenstein

Jeugdkampioen 2019 Bouke Willems met 
runner-up Ollie van Lelyveld (links) en als 
derde Xiao Yu He (rechts).

Winnaars jeugdkampioen to-be: Sophie 
Blom (tweede) winnaar Max Hermelin en 
Gabrielle Lam (derde).

Jeugdkampioenschap Par 3 baan: Grace Gordon 
ging er met de hoofdprijs vandoor, haar broertje 
Finn Gordon (tweede) en Mason Kalita (derde).
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In 2019 is er een nieuw initiatief ontwikkeld in samen-
werking met enkele Wassenaarse basisscholen. Leerlingen 
van onder andere de Herenwegschool en de Nutsschool 
kwamen langs om in een clinic de beginselen van golf te 
leren. We ontvingen superleuke reacties van de kinderen en 
hun begeleidende ouders!

Jeugdkampioenschappen 2019
Op zondag 26 mei zijn de jaarlijkse jeugdkampioenschaps-
wedstrijden gehouden. Het was ideaal golfweer met 
een – soms stevige – bries, wolken en hier en daar een 
zonnestraal. In drie categorieën werd er gestreden om de 
titel ‘Jeugdkampioen Rozenstein’.
De deelnemers aan het jeugdkampioenschap Par 3 baan 
moesten deze baan twee maal lopen. Grace Gordon ging er 
met de hoofdprijs vandoor, haar broertje Finn werd tweede 
en Mason Kalita werd derde. Deze jonge kinderen golfen 
allemaal nog maar een paar maanden.
De strijd om de Jeugdkampioen ‘To-Be’ (jeugd onder 21 met 
golfhandicap minimaal 30 tot 55) werd dit jaar gewonnen 
door Max Hermelin. Sophie Blom en Gabrielle Lam werden 
respectievelijk tweede en derde. De wedstrijd speelde zich 
af over negen holes van de grote baan. Er werd Stableford 
puntentelling toegepast op de scores.
De Rozenstein jeugdkampioen 2019 is Bouke Willems. Hij 
versloeg Ollie van Lelyveld en Xiao You He in de wedstrijd 
over 9+18 holes. Dit kampioenschap is een strokeplay 
wedstrijd.

NGF-Competitie
De competitiejeugd van Rozenstein heeft met drie teams 
aan de NGF Jeugdcompetitie 2019 deelgenomen. 
Team 1 (36 holes) bestond uit Jop Bakker, Bouke Willems, 
Isabeau Ruiter, Céline Rameau en Ferdinand Vos; met 
Jesper Schonk als coach. 
In de 18 holes categorie werd Rozenstein vertegenwoordigd 
door twee teams. We konden putten uit een grote selectie 
jeugdspelers. In team 1 speelden Marcel Sutedja, Ollie van 
Lelyveld, Casper Wright en Xiao You He. 
Het tweede team bestond uit: Tim van Bosse, Gabrielle en 
Raphael Lam, Bastiaan Cuppen, Eugenio Garcia Cepeda, 
Sepp Schwarz, Dylan Walonker, Oliver Mogensen, Yannes 
Scheepbouwer, Sophie en Steijn Blom. 
Helaas hebben we geen promotie behaald maar alle teams 
hebben veel plezier gehad en wedstrijdervaring opgedaan.

Mini Regionale
Rozenstein speelde in 2019 opnieuw in de ‘Mini Regionale’. 
Er wordt op basis van wederkerigheid met jeugd van de 
Haagsche, de Noordwijkse, de Kennemer en de Rijswijkse 
een mini-competitie gespeeld door beginnende golfjeugd. 
Onze selectie bestond onder andere uit Sepp Schwarz, Tim 
van Bosse, Tehmoor Faruqui, Gabrielle en Raphael Lam, 

Karel Drastisch jr., Bastiaan Cuppen, Sophia McNamara, 
Philip Kiewiet de Jonge, Jurgen Westerhof, Alexandros 
Hall, Steijn en Sophie Blom. Het doel van deze Mini 
Regionale is om jeugdige golfers – met handicap 30 tot 54 – 
wedstrijdervaring te laten opdoen op voor hen onbekende 
banen in de regio en nieuwe golfvriendjes te leren kennen. 
Edwin en Krista Cuppen hebben dit organisatorisch super 
begeleid, waarvoor dank!

NGC selectie
Onze talentvolle jeugdspelers worden ook buiten Rozen-
stein opgemerkt. De NGF had in seizoen 2018-2019 onze 
jeugdleden Casper Wright, Marcel Sutedja in de NGF 
C-selectie (10-12 jaar) en Ollie van Lelyveld in de NGF 
B-selectie (12-15 jaar) geselecteerd. In de nieuwe 
C selectie 2019-2020 zijn ook Steijn Blom en Bastiaan 
Cuppen opgenomen.

Tweede Jeugd Open op Rozenstein
Op zaterdag 7 september organiseerde de Jeugdcommissie 
voor de tweede keer de Rozenstein Jeugd Open voor golfers 
tot 21 jaar. De RJO werd in drie categorieen verdeeld. De 
eerste categorie: 18 holes strokeplay voor jeugd met hcp 
onder 18; de tweede categorie: Stableford over 18 holes 
(hcp 18.1 tot 36) en tot slot de derde categorie: 9 holes 
Stableford wedstrijd voor de kinderen met hcp 36+. 
Uiteindelijk deden er 50 kinderen mee, een iets lagere 
opkomst dan in de eerste editie. We hadden helaas concur-
rentie van een ander Jeugd Open die hun wedstrijd naar 
‘ons’ weekeinde had verschoven. Dit alles mocht de pret niet 
drukken want er was prachtig golf te zien. De winnaar van de 
eerste categorie kwam met een score van 69 van de baan!

De Jeugdcommissie van Golfclub Rozenstein is blij met 
de sponsoren van deze jeugdwedstrijd met onder andere 
een goed gevulde goodybag, financiële ondersteuning en 
prachtige prijzen door ING Private Banking, Hoppinger, 
Loudmouth, Paul de Haas Makelaardij, J&C Productions, 
Mr.Glow Carwash, Bloemenhuis Duivenvoorden, Albert 
Heijn Wassenaar, Wassenaarse Golfacademy en Chris Theyl.
Vele vrijwilligers hebben geholpen deze dag in goede banen 
te leiden. Onze dank gaat uit naar Margreet Tordoir, Marina 
Madera, Gemma Winnen, Ankie Frijling, Ton Arrachart, Nico 
van Leeuwen Sr. en Pieter Paul van Lelyveld.
Met hier en daar een zonnetje, prachtige Hollandse luchten 
en maar één (korte) regenbui was de tweede Rozenstein 
Open een waar golffeest voor de jeugd! 

De Jeugdcommissie zet met veel plezier en enthousiasme 
haar jeugdactiviteiten verder in de komende jaren!

Ga voor meer info over het jeugdplan van Rozenstein naar: 
www.rozenstein.nl/jeugd-home/.
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HEMA’s oftewel HerenMaandag
De vroege maandagochtend staat geblokt voor een grote 
groep gesoigneerde mannen met levenservaring, die 
blijkbaar graag op dit tijdstip een balletje willen slaan, 
mogelijk om thuis het geluid van een loeiende stofzuiger 
te ontvluchten. Zijn zij bereid om hun bolwerk te laten 
slechten door de redactie, die louter uit vrouwen bestaat?

Gelukkig maakte de directie (de HEMA’s hebben een 
ware directie en een echte ‘HEMA’-vlag) daar geen enkel 
probleem van en onder de bezielende leiding van de 
directeur Huber Claassen en zijn staf bij de inschrijftafel 
– de drie adjunct-directeuren Herman Stegink, Michael 
Sellwood en Wim Deelen – werden wij ingedeeld in een 
flight om mee te spelen in een regenboogwedstrijd, de 
spelvorm van die maandag.
Als je vóór negen uur start, betaal je één euro inschrijfgeld; 
klokslag na negenen moet je twee euro’s neertellen. Helaas 
heeft de koekoeksklok het begeven zodat de term ‘sharp’ 
multi-interpretabel is. Onze flightgenoten toonden zich 

ware gastheren en zorgden voor een ontspannen sfeer 
tijdens onze ronde en mogelijk was dat de reden dat het 
golfniveau niet helemaal aan de verwachtingen voldeed, 
zodat we niet in de prijzen vielen.

De HEMA’s zijn actief vanaf medio maart tot en met 
november. Het aantal deelnemers varieert doorgaans van 
dertig tot vijftig man. Tijdens de winterstop worden er geen 
wedstrijden gespeeld, maar er is wel een inloop. Heren 
vanaf 60 jaar met een maximum handicap van 36 zijn 
welkom vanaf 8.45 tot 9.30 uur. Daarna is de inschrijftafel 
gesloten en worden er 9 holes gespeeld. Prijzen voor de 
winnaars en birdies bestaan uit een golfbal met eigen 
logo, en dat is, hoe kan het ook anders, een afbeelding 
van het watermolentje bij hole 17 dat door de HEMA’s 
wordt onderhouden. Over holes–in-one wordt niet 
gesproken. Bovendien krijgen de beste tien spelers van 

Zomaar een willekeurig weekje Rozenstein
Op onze club worden door de week veel onderlinge wedstrijden georganiseerd, die doorgaans 
een dagdeel in beslag nemen. Voor elk wat wils: zo staat de dinsdagochtend gereserveerd voor 
de Dames, de maandagochtend en donderdag middag voor de Heren, de woensdagavond voor 
werkende leden (althans...) en de vrijdagochtend voor de Senioren. De redactie liep een weekje 
mee om de sfeer te proeven en wij kunnen hier alvast melden dat we het erg naar ons zin hebben 
gehad.
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de ochtend punten voor de jaarcompetitie. De naam van 
de uiteindelijke nummer 1 wordt bijgeschreven op het 
desbetreffende bord in het clubhuis.
Het seizoen eindigt met een uitgebreide lunch waarbij de 
pot met het restant van het inschrijfgeld wordt omgekeerd 
in ruil voor wat wijn en water. 

Dinsdag is Damesdag
De Damesdag is een van de pijlers waarop het gezellige 
clubleven van Rozenstein rust en de organisatie is strak in 
handen van Carien Roodenburg en haar commissieleden. 
Informatie over de op handen zijnde activiteiten wordt 
via de mail ruim van tevoren aan de doelgroep gestuurd, 
zodat iedereen zich tijdig digitaal kan aanmelden. En dat 
doen veel damesleden, zo ook de leden van de redactie, die 
in principe elke dinsdag meespelen en derhalve voor het 
thuisfront niet beschikbaar zijn. 
De redactie had zich opgegeven voor de vierbal scramble 
die met 60 deelnemers en acht op de reservelijst volledig 
vol was. De commissie had toestemming gekregen voor 
een halve shotgun en dat betekende iedereen tegelijk de 
baan in. Dat veroorzaakte gedrang bij de inschrijftafel en 
het bekende hoge decibellengeluid. Omdat de Damesdag 
met de tijd meegaat, heeft het aloude centenbakje 
plaatsgemaakt voor een pinapparaat.

Het weer was geweldig, onze flight gezellig, en er waren 
winnaars Lysbeth Sloos, Maud Meyboom, Titia Ellens en 

Dorine Wentrup; zij prolongeerden hiermee hun titel. 
De vergadering verliep probleemloos. Voorzitter Carien 
toonde zich ook erg tevreden met zoveel nieuwe leden als 
trouwe ‘damesdaggers’. 
Eén van die dames, Corrie Lolkema, ging er zelfs vandoor met 
het zilveren puntendoosje, de prijs voor de winnares van de 
18 holes Q wedstrijden van het seizoen. En niet alleen dat: 
haar naam zal prijken op het Damesdagbord in het clubhuis. 
Judy Willemstein schreef de 9 holes Q op haar naam.

Alle damesleden met een handicap tot en met 36 kunnen 
op dinsdag meedoen. Gedurende de zomer worden 
qualifying wedstrijden (18 holes en 9 holes) georganiseerd 
afgewisseld met gezelligheidswedstrijden (onder andere 
vlaggetjes-, regenboog- en touwtjes-). Voor deze laatste zijn 
ook de leden met een handicap hoger dan 36 welkom.
Tijdens de winter gaat het programma gewoon door 
met twee keer per maand een gezelligheidswedstrijd 
met als toppers twee golf-bridgewedstrijden, de 
Sinterklaaswedstrijd en de Kerstwedstrijd met lunch. De 
andere dinsdagochtenden zijn gereserveerd voor de inloop 
met de mogelijkheid om via het eclectic systeem de eigen 
score te verbeteren.

Ook meedoen aan de dinsdagochtend? Voor het inschrijfgeld 
hoef je het niet te laten: twee euro vijftig voor een leuke 
ochtend. Als er iets speciaals op het programma staat kan dit 
tarief iets hoger liggen. 

Lysbeth Sloos, Maud Meyboom, Titia Ellens en Dorine Wentrup. Corrie Lolkema, winnaar van het zilveren puntendoosje 2019.
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Woensdagavond Instuif
Als het begin mei weer langer licht blijft, is het tijd voor 
de Instuif, ooit ingesteld voor de werkende leden onder 
ons. Alle leden, ook zij die niet meer aan het betaalde 
arbeidsproces deelnemen, en introducés – zij betalen het 
speciale vriendentarief van 20 euro – kunnen zich van 
17.30 tot 18.30 uur aanmelden bij de instuiftafel. De flight 
indeling gaat op volgorde van binnenkomst, echtparen 
alleen niet bij elkaar in dezelfde flight, en dit elke week tot 
half september, behalve tijdens de Golfweek. 

De leden van de redactie lieten zich de kans niet ontgaan 
om nog eens een keer de wei in te trekken, dus we 
meldden ons aan. En na het invullen van de inschrijflijst, 
de scorekaarten en het speciale instuifmenu vlees/vis 
of een salade, trokken we de baan in. Jemig wat een 
heerlijkheid om de veelal lege baan er zo bij te zien liggen 
onder de belichting van de laagstaande zon. Dat moeten 
we toch eens vaker doen! Zeker als na de 9 holes de borrel 
wacht en het gezamenlijke eten. Wij vielen alleen niet in 
de prijzen voor de laagste dagscore of gemaakte birdies, 
dus de speciale instuifballen met logo gingen aan onze 
neus voorbij. 

Ook bij de instuif valt eeuwige roem te behalen door het 
winnen van de hoofdprijs aan het einde van de zomer: 
de felbegeerde Harold Scholtz wisselbeker. De zes beste 
spelers van de wekelijkse instuif krijgen punten voor de 
jaarcompetitie en dit wordt secuur bijgehouden door de 
Instuifcommissie. 
Van de totaal 235 deelnemers gedurende het ‘instuif-
seizoen’ waren er 37 die mee konden dingen naar de 
wissel beker. De laatste mogelijkheid, op 4 september, 
was dan ook ongemeend spannend. Aan het eind van 
de wedstijd bleek dat Marcel de Lange de winnaar was 
van de instuifbeker 2019. De ideale winnaar omdat hij 
elke woensdagavond rechtstreeks uit zijn werk komt 

aanrennen om mee te doen, de laagste handicap heeft van 
de deelnemers en omdat hij een man is en van rood moet 
spelen en slechts 3 slagen meekrijgt. Bovendien heeft hij 
er geen enkele moeite mee om in een flight te worden 
ingedeeld met wat minder begaafde spelers met een 
hogere of vaak veel hogere handicap.

Maar ook zonder actief mee te willen dingen naar prijzen, 
is de instuifavond een aanrader voor alle leden. De formule 
is niet voor niets vrijblijvend, dus je hoeft je van tevoren 
niet op te geven: het gaat vooral om mensen leren kennen, 
aanhaken bij anderen en gezamenlijk een rondje lopen. 

Donderdag Heerendag
Op donderdagmiddag zijn de ‘jongere’ Heren dan die van de 
maandag aan de beurt. Ook deze golftraditie moest worden 
ervaren door de redactie. Alleen de datum van 22 augustus 
bleek verkeerd geprikt, want het was Vriendendag, 
dus voor ons dames was er geen plaats meer tussen 
de 72 Heerendag-heren en hun mannelijke introducés. 
De inschrijving en de start brachten het gebruikelijke 
pandemonium met zich mee, maar eindelijk keerde de 
rust terug in het clubhuis. Omdat het de heren in de baan 
aan niets mocht ontbreken brachten Thomas en zijn ploeg 
haring en ijskoude jenever rond.

Bert de Graaf met vriend Nol Baarschers hadden de borrel 
misschien wel laten staan, want zij werden met 46 punten 
de onbetwiste winnaars. De vriendendag werd afgesloten 
met een drankje op het terras en aansluitend het diner. 
De redactie schoof gezellig aan bij de borrel na wat foto's te 
hebben gemaakt tijdens de wedstrijd. 

Marcel de Lange, winnaar van de instuifbeker 2019.
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Iedere donderdag is de start om 13.00 uur en de deel-
nemers kunnen kiezen tussen 9 of 18 holes, waarbij 
Q-wedstrijden worden afgewisseld met funwedstrijden. 
Inschrijven gaat via de website met uitzondering van de 
maandelijkse inloopwedstrijden. De indeling van de flights 
is iedere week weer anders, zo kom je makkelijk in contact 
met andere deelnemers en zal je je sneller thuis voelen 
tussen deze enthousiaste golfers. Na de wedstijd is er het 
drankje in het clubhuis, of terras en daarna blijven eten, of 
niet… dit is geheel vrijblijvend. 
De groep bestaat nu uit ongeveer veertig enthousiaste 
mannen die regelmatig meedoen, maar er kunnen 
er nog meer bij. Dus mannen van Rozenstein: noteer 
donderdagmiddag in de agenda’s!

Vrijdagochtend is voor de Senioren
Een traditie, dat mogen we de Senioren vrijdagochtend 
gerust noemen. Hoewel ‘Senioren’ doet vermoeden dat je 
hiervoor een bepaalde respectabele leeftijd moet hebben 
bereikt, valt dit in de praktijk wel mee: ben je 50+ dan mag 
je meespelen en heb je een keuze tussen 9 of 18 holes.
Het dagje meelopen door de redactie bestond uit het 
over de baan rijden in een buggy om foto’s te maken en 
om hier en daar een woordje te wisselen met een van de 
deelnemers. Ook het incidenteel helpen zoeken naar een 

bal hoorde daarbij. Wat opviel was de ontspannen sfeer 
in de baan, want laten we wel wezen: de tijd van de echte 
competitie is voor de meeste deelnemers verleden tijd. 
Maar ook raakten we geroerd door het sociale aspect in 
deze groep: is het weer bar en boos, toch verzamelt de 
groep zich in het clubhuis om koffie te drinken met elkaar. 

Tijdens het seizoen is inschrijving voor de wedstrijd (start 
vanaf 9 uur vrijdagochtend) noodzakelijk. Het seizoen 
begint op een vrijdag in maart en eindigt op een vrijdag 
in november. Maar dan stopt het feest niet. Tijdens de 
wintermaanden is er een inloop mogelijk vanaf 9.15 tot 
10.00 uur. Meestal zijn er rond de veertig deelnemers, 
waarvan het merendeel tegenwoordig 9 holes speelt. 
Aan het begin van het seizoen organiseert de commissie 
een openingswedstrijd en aan het eind een slotwedstrijd. 
Beide worden afgesloten met een gezamenlijke warme 
lunch.

Leuke groep, hechte groep, maar vooral een ‘open’ groep, 
dat is de Seniorenvrijdag waar iedereen van boven de vijftig 
van harte welkom is.

Tot besluit
Dit was het dan weer: een willekeurige doordeweekse 
week op Rozenstein. We hebben het niet gehad over de 
wedstrijden die worden georganiseerd op zaterdagen of 
zondagen. Maar we zagen de vraag al aankomen: ja ook 
voor leden die gewoon spontaan een rondje willen lopen 
blijven er voldoende mogelijkheden over. En als de spiraal 
eens een keertje overloopt, dan drink je toch rustig eerst 
een kopje koffie op dat gezellige terras van ons!

Chris Veenema (links) en Kees Toetenel (rechts) overhandigen de 
prijs aan de winnaars Bert de Graaf en zijn vriend Nol Baarschers.
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Inmiddels zijn we drie jaar verder en stond de tussen-
liggende periode in het licht van verdieping en uitbreiding 
van duurzaam beheer op onze baan en de voorbereiding 
van de hercertificering in 2019. Deze kreeg in het najaar 
2019 zijn beslag, waarmee Rozenstein tevens behoort tot 
de pioniers van het nieuwe, interactieve OnCourse systeem 
van Geo met een eigen Nederlandse portal, die rekening 

houdt met de in ons land geldende wet- en regelgeving. 
Het beheersysteem biedt inzicht in de diverse onderdelen 
van duurzaam beheer op onze vereniging, onderverdeeld 
in drie hoofdpijlers: Natuur, Milieu en Gemeenschap. 
Het systeem is bedoeld als managementinstrument dat 
bestuur en commissies ondersteunt bij het nemen van 
beleidsbeslissingen. Voor optimaal rendement is het 
uiteraard zaak het systeem met de benodigde gegevens 
van commissies en greenkeepers te voeden en actueel te 
houden. Jaarlijks dient een opgave van de ‘Jaarcijfers’ te 
worden opgesteld. Over vijf jaar, in 2024, staat de volgende 
hercertificering op de rol. 

Flora & Fauna
Het Flora & Fauna beleid van de commissie Committed to 
Green is erop gericht een zo groot mogelijke biodiversiteit 
in de baan te bevorderen en te waarborgen. Zo is in nauw 
overleg met de baancommissie en de greenkeepers het 
maaibeleid aangepast, zodat er maailuwe gebieden in de 
baan ontstaan waar plantendiversiteit zich kan ontwikkelen. 
Er zijn voorts twee insectenhotels geplaatst; één op de 
schaapskooi bij hole 14 en één in de knik linksachter op 
hole 7. Er werd een grote ledensponsoractie gehouden 
om voldoende vogelbroedkastjes te kunnen ophangen, 
met aantoonbaar broedsucces. Bovendien werd dit jaar 
begonnen met de inplant van twee vlindertuinen; de 
eerste links van de tunnel op de heuvel in de schapenwei 
en de tweede naast de jeu de boules baan direct rechts 
van de entree vanaf het parkeerterrein. In overleg met de 
clubhuiscommissie werden rond het clubhuis meer bijen en 
vlinders aantrekkende planten en struiken geplant. 
De inventarisatie van op onze baan voorkomende planten, 
paddenstoelen en dieren (vogels, zoogdieren, insecten, 

Op 27 mei 2016 feliciteerde de Golf 
Environment Organisation in Schotland 
Rozenstein met het behalen van 
het Geo Certified Ecolabel. Het Geo 
certificaat is het ‘symbol of great 
golf environments around the world’ 
en mag gelden als een kroon op de 
inspanning van de vereniging op het 
gebied van duurzaam beheer en een 
positief signaal van de club richting 
leden en samenleving. 

Tekst: commissie GtG 

Rozenstein is OnCourse
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vlinders, reptielen en amfibieën) is een nooit voltooide, 
zeer tijdrovende taak, maar het levert ieder jaar weer 
verrassende resultaten op.

Bomenplan
Sinds 2017 wordt uitvoering gegeven aan het meerjarige 
bomenplan dat voorziet in een kwantitatieve en 
kwalitatieve inventarisatie van de bomen op Rozenstein 
met als doelstelling een duurzaam bomenbestand te 
ontwikkelen met een variëteit aan passende inheemse 
boomsoorten, bij voorkeur met een lange levensduur en 
maximale resistentie tegen ziektes. Jaarlijks worden de 
aangewezen ‘wijkers’ gerooid en gaan de bijbehorende 
‘vervangers’ de grond in. De geregistreerde ‘blijvers’ 
vormen de basis van het bestand en blijven staan. 

Waterbeheer
Onze vereniging vervult een belangrijke functie in de 
relatie golf en natuur. De polder wordt vanuit de inlaat in 
het Natura 2000 gebied Lentevreugd gevoed met water 
van een relatief goede kwaliteit. Helaas wordt dit water, 
voordat het ons golfgebied bereikt, sterk vervuild door 
het land- en tuinbouwgebied in het noorden van de 
Kokshoornpolder met als gevolg dat onze watergangen 
gaandeweg het afvoerputje van de polder worden. Het met 
fosfaten en stikstof belaste water veroorzaakt drijflagen 
van blauwalgen, accumulatie van vervuilende stoffen in 

het bodemslib, gering doorzicht, zuurstof uitputting, stank, 
vissterfte en kans op botulisme met als resultaat een zeer 
beperkte diversiteit van de flora en fauna in onze wateren.

Samenwerking met het Hoogheemraadschap
De afgelopen jaren heeft Rozenstein nadrukkelijk 
samenwerking gezocht met het Hoogheemraadschap 
Rijnland om de verregaande vervuiling het hoofd te bieden. 
Op basis van ons commentaar heeft Rijnland haar beleid 
voor de Kokshoornpolder herzien. Komend jaar zal onder 
andere de bestaande inlaat in het noordwesten van de 
polder worden verbeterd, zodat de negatieve invloed van 
het land- en tuinbouwgebied op ons oppervlaktewater 
naar verwachting sterk zal afnemen. Tevens zal op kosten 
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van het Hoogheemraadschap ter hoogte van hole 2 onder 
de Katwijkseweg een extra inlaat worden gerealiseerd, 
waardoor schoon water uit Lentevreugd rechtstreeks in het 
zuidelijk deel van ons golfgebied terecht komt. 
Deze werkzaamheden zullen komend jaar door Rijnland 
in nauw overleg met Rozenstein worden uitgevoerd. In dit 
verband zal op de zuidbaan een aantal dichtgeslibde sloten 
en vijvers op milieuvriendelijke wijze worden uitgebaggerd. 

De watergangen 
worden op 
de door de 
waterbeheerder 
voorgeschreven 
minimumdiepte 
gebracht, 
waarmee zowel 
de afwatering 
als de 
waterkwaliteit 
in ons gebied 
zal verbeteren.
De 
waterkwaliteit 
op Rozenstein 
zal de komende 
jaren via 

periodiek onderzoek door Rijnland worden gecontroleerd en 
vastgelegd. Rijnland is in november 2018 begonnen met het 
maandelijks meten van de waterkwaliteit in en rondom ons 
golfgebied. Dit meetnet zal een aantal jaren actief blijven. 
Met deze structurele verbeteringen in ons watersysteem 
hopen we een belangrijke impuls te geven aan een 
duurzame balans tussen golf en natuur in Rozenstein. 

Hercertificering 2019: succesverhalen Rozenstein
Geografisch Informatie Systeem (GIS)
Sinds begin 2019 beschikt Rozenstein over eigen gebruiks-
vriendelijke GIS-apparatuur; de mogelijkheden voor 
praktische toepassing ten behoeve van de club zijn legio. 
Met de GIS-apparatuur zijn belangrijke baanelementen 

waaronder water-
gangen en het 
bomenbestand, 
evenals de onder-
grondse en boven-
grondse installaties 
tot op de centimeter 
nauwkeurig in 
kaart gebracht en 
toegevoegd aan 
het dynamische 
elektronische archief. 
Alles op een plaats, 
klaar voor gebruik 
op de baan of in het 
clubhuis. 

Driehoeksoverleg
Sinds een jaar komen De Haagsche, Duinzicht en Rozen-
stein, drie lokale golfclubs met ieder een eigen karakter, 
periodiek bijeen voor een gedachtewisseling over 
baanonderhoud en duurzaamheid. Dit zogenoemde 
‘Driehoeksoverleg‘ voorziet in een praktische behoefte 
en speelt in op de serieuze politieke uitdagingen – lokaal, 
provinciaal, nationaal – waarmee golfclubs in Nederland te 
maken hebben.



JAAROVERZICHT 2019

51

Watermanagement 
Als belangrijke gebruiker van de Kokshoornpolder 
heeft Rozenstein voor het beheer van de zes hectare 
watergangen en vijvers op de baan het Hoogheem-
raadschap Rijnland als directe partner. Beide partijen 
zijn overtuigd van het wederzijdse nut van constructieve 
samenwerking. Zo kreeg Rozenstein gelegenheid mee 
te denken over het recente peilbesluit en betrok het 
Hoogheemraadschap bij de uitvoering van een duurzaam 
waterbeheerplan. Resultaat: een optimaal partnerschap 
voor een optimale waterhuishouding op en rond de 
baan.

Solitaire bomen en zo...
Niet iedereen weet wat ‘solitaire’ bomen zijn. We 
hebben er zevenhonderd in de baan! De man die bij 
uitstek alles weet over bomen is Rob van der Lely. We 
rijden tegen het eind van de middag door de baan 
en stoppen bij een willekeurige boom. “Wat zie je?” 
“Een boom”, roep ik. “Dat is een Populus Alba. De 
levensverwachting van zo’n boom is ongeveer 80 jaar”, 
legt Rob geduldig uit. 
Rob wijst naar de grote paddenstoelen/zwammen onder 
de boom. “Nu zie je ze nog alleen hier, straks zitten ze 
ook in de stam, die hollen ze helemaal uit. Dat noemen 
we een parasitaire aantasting. Als je dan met een hamer 
tegen de boom slaat hoor je dat hij hol is. Meestal is dit 
de laatste fase van de aantasting, dan moet hij eruit.”
We rijden door. De verscheidenheid aan kleuren groen 
fascineert mij altijd. Rob vertelt dat het een hele klus 
is om het zo te krijgen. “Om een duurzame boomkeuze 
te maken moet rekening worden gehouden met het 
eindbeeld en de standplaats.” We stoppen bij een 
afgezaagde tak van een boom, het dichtgroeien van 

een zaagwond 
noemen we 
omwallen. 
“Grote bomen 
worden in 
de baan nog 
weleens als 
mikpunt 
gebruikt, zoals de 
wilg op hole 15. 
Links van hole 
15 zien we de 
goudiep (Ulmus 
Hollandica 
Wredei). De 
bladeren van de 
goudiep zijn geel

van kleur, 
ze groeien 
zuilvormig 
en recht 
omhoog, ook 
op oudere 
leeftijd! Dat 
ze het hier zo 
goed doen 
heeft alles te 
maken met 
het klimaat.” 
Rob vertelt 
enthousiast 
verder: “Zie 
je daar de 
Amerikaanse 
eik, oorspronkelijk komt deze snelle groeier uit Noord-
Amerika. Wij hebben er een aantal staan. Nadeel van 
deze eik is dat hij een brede en dichte kroon heeft. Om 
licht door te laten moeten de binnentakken worden 
weggehaald. Duindoorns hebben we ook in de baan, 
ze kunnen wel een halve meter per jaar groeien. Ze zijn 
met lucht gevuld, geven de struik een licht zilverachtige 
kleur en verdragen veel zeewind. De tamme kastanje 
(Castanea Sativa) is een loofboom uit de napjesdrager 
familie. Op hole 10 zien we duidelijk dat de bomen 
ons afschermen van de wind. Op hole 9 hebben we 
een mammoetboom, ook wel Metasequoia genoemd, 
afkomstig uit Nieuw Zeeland. In California zien we 
de grootste. Het zijn de zwaarste bomen ter wereld. 
‘Ordinaire’ meidoorns doen het goed in de baan, maar 
ze zijn niet bijzonder. De kastanjes (Aesculus) bij hole 9 
hebben een bloedziekte door inslag van de golfballen.”
En zo zijn we, met dank aan onze bomenspecialist Rob, 
wat meer te weten gekomen over onze alleenstaande 
bomen in onze baan!

Gebied voor plaatsbepaling van de nieuwe schoonwater inlaat
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Business Club & Sponsorcommissie: 
een succesvol jaar
Afgelopen jaar was wederom een succesvol jaar voor de Business Club. De club, opgericht in 2015, komt 
iedere maand op woensdagmiddag bijeen – in de wintermaanden op de zaterdag – voor een 9 holes 
wedstrijd met aansluitend borrel en diner. Kers op de taart is de presentatie van een van de leden of een 
speciale gast over zijn of haar expertise. Hoogtepunten in 2019: de verkiezing RBC Business Person of the 
Year en de Pro-Am.

In januari 2019 werd afgeweken van het bekende patroon 
van de woensdagmiddag. Op zaterdag de 19e kwamen 
de Business Clubleden van Rozenstein en bedrijfsleden/
sponsoren voor het eerst na het kerstreces bij elkaar. De 
dagen waren nog kort, daarom was de woensdagmiddag 
geen optie. Bovendien een goede gelegenheid voor 
de nieuwjaarsborrel; na de 9 holes scramble wedstrijd 
werd getoost op het nieuwe jaar. Vanaf februari was de 
derde woensdagmiddag van de maand voor iedereen weer 
het vaste agendapunt, met een paar logische uitzonderingen. 

Hoogtepunten
RBC Business Person of the Year

Tijdens het maandelijkse event van juni werd voor het eerst 
een award uitgereikt: de RBC Business Person of the Year. De 
verkiezing was niet lastig. Vanwege zijn immer enthousiaste 
deelname, het hoogste percentage aanwezigheid, zijn gezond 
fanatisme en zijn sociale instelling werd Ronald Koppelle 
terecht als winnaar uitgeroepen. 

Pro-Am
In september werd met goede reden afgeweken van het 
derde woensdagmiddag-concept. Op 11 september, de 

tweede woensdag van deze maand, was de Business Club 
(mede)organisator van het PGA Foursome Kampioenschap 
en het daarop volgende Pro-Am. Maar liefst zestien leden 
van deze club deden mee aan dit evenement. 
Het was druk en gezellig. De tent met heerlijke hapjes en 
drankjes stond strategisch aan het einde van hole 3 en aan 
het begin van hole 14, en met een klein loopje ook nog 
aan het einde van hole 10. Het regende de hele dag, wel 
afwisselend, hard, harder en hardst. Het mocht de pret 
niet drukken. Onze trots van deze dag was onze pro Huite 
Hak. Hij won het kampioenschap! En zijn Pro-Am team, 
bestaande uit Diederik van Woensel en Friso en Jorrit 
Hylkema en uiteraard Huite zelf, was de winnaar van de 
Pro-Am. Het kon niet op! Geen discussie over waar het 
evenement volgend jaar zou moeten worden gehouden: 
gewoon weer op Rozenstein. 
En dan waren er ook nog de winnaars van de Business Club: 
team Aniet Walonker en Pim Vos met gasten Jaap Lolkema 
en Aad van Duyn lieten de andere flights ver achter zich. 
Met grote voorsprong als eerste over de streep. De dag werd 
afgesloten met een BBQ. Het regende nog steeds, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Het was super.

Golfclinics en wedstrijden
De maandelijkse bijeenkomsten waren niet louter vermaak, 
er werd ook serieus geoefend om de fijne kneepjes van het 
golfen onder de knie te krijgen; alles onder de bezielende 
leiding van onze pro Huite. Een kleine greep uit het oefen-

Ronald Koppelle, RBC Business Person 
of the Year.

De winnaars van de BC tijdens de 
ProAm.



JAAROVERZICHT 2019

53

aanbod: tijdens de maartsessie kreeg de club een kort maar 
leerzaam lesje putten voorgeschoteld; in juni stond de clinic 
‘die lastige slagen rond de green’ op het programma; het 
betere afslaan met de driver werd in oktober flink onder 
handen genomen. 

Na dit nuttige onderdeel volgde een Texas Scramble 
wedstrijd over negen holes. Bij grote opkomst – en dat was 
meestal het geval – werd gestart op hole 1 en op hole 10. 
Om daarna als het weer het toeliet, neer te ploffen op 
het terras met borrel en bitterballen. Uiteraard waren er 
winnaars en mooie prijzen, doorgaans gedoneerd door een 
van de leden van de Business Club. En ze bleven allemaal 
eten. De maaltijden verzorgd door het bar- en keukenteam 
waren dan ook zeer de moeite waard. 

Netwerken en kennis delen
Het laatste onderdeel van de maandelijkse bijeenkomst 
was een presentatie door een van de leden, of door iemand 
die hiervoor speciaal was uitgenodigd. De hele club ging 
na het diner met een kop koffie naar boven. Een keur 
van interessante onderwerpen passeerden in 2019 – met 
uitzondering van de zomermaanden – de revue. 

Dick Bouma trapte het seizoen af. Hij vertelde de 
aanwezigen over zijn werk als ‘Arbiter bodembeweging’ 
tussen Groningse gedupeerden en de NAM en de menselijke 
manier waarop hij met deze lastige materie omgaat. 
In april was het de beurt aan Roelof Joosten, ex CEO van CC 
Friesland Campina. Roelof schetste een levendig beeld van 
de gecompliceerde coöperatieve zuivelwereld. 
Tijdens de mei-sessie vertelde Marinke Kruize de 
aanwezigen over haar goede doel ‘Sport Helpt’ en de mooie 
momenten die zo werden gecreëerd voor ernstig zieke 
kinderen. Als reactie op haar goede verhaal besloot de 
Business Club haar stichting te steunen met een bijdrage die 
ze zeer kon waarderen. 

Jaap Maassen (oud-bestuurder ABP) vertelde in oktober 
over een wel zeer actueel onderwerp: pensioenen. Hij 
gaf een kijkje achter de schermen met als ondertitel 
‘Schraalhans of zelf keukenmeester?’ Het werd een 
interactieve avond met veel nablijvers. 
Een maandje later nam Jan Tettero ons spreekwoordelijk 
mee langs onze eigen mooie baan. Wat kwam er allemaal 
bij kijken om alles in goede conditie te houden? Heel veel. 
De Business Club was weer een stuk wijzer geworden. 

Afsluiting
Het seizoen 2019 werd afgesloten op zaterdag 21 december 
met een 9 holes wedstrijd. Waarna iedereen fris en 
voldaan genoot van de feestelijke kerstlunch. Er werd flink 
nagepraat en met plezier teruggekeken op het afgelopen 
jaar. Op naar 2020!

De activiteiten van de Business Club zijn te volgen in de 
maandelijkse nieuwsbrief van Rozenstein.
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Gastvrouw, gastheer, aanspreekpunt en ervoor 
zorgen dat alles in en rond de baan soepel 
verloopt: dat is de taak van de ‘marshal’ in een 
noten dop. Oftewel: de marshal ziet toe op het 
naleven van de etiquettes en goede omgangs-
vormen, goede doorstroming in de baan, starten 
op hole 10, herstellen van pitch marks op de 
green, terugleggen van plaggen, de spiraal in de 
gaten houden, controle op de aanwezigheid van 
een geldig toegangsbewijs van greenfeespelers en 
introducés en op een zichtbare blauwe ledenschijf 
aan de tas. Al met al zorgen de marshals ervoor 
dat onze baan heel blijft, de sfeer goed en de 
clubkas gevuld!

Er wordt gewerkt volgens een rooster waarbij iedere 
marshal ongeveer drie uur per maand dienst heeft. Jaar lijks 
komt deze grote groep vrijwilligers bij elkaar op de zoge-
heten marshaldag om onder meer te worden bedankt voor 
hun inzet en om te vergaderen.

Op een regenachtige dag in oktober verzamelde de groep 
zich in de Frans Cletonzaal voor de jaarlijkse vergadering. De 
aankondiging dat de commissie zal worden versterkt met 
Erik de Boer werd door iedereen van harte goedgekeurd. 
Vervolgens werd aan de hand van veertien stellingen 
onder leiding van Pieter Meyboom de golfregelkennis van 
de aanwezigen danig op de proef gesteld. Nadat nog een 
aantal zaken de revue waren gepasseerd, was het tijd voor 
het traditionele fotomoment, dit keer onder paraplu’s.
 
Nog was de marshal(bedank)dag niet ten einde: op de 
zuidbaan (holes 10 tot en met 18) gingen zes flights 

met elkaar de strijd aan tijdens een shotgun – scramble 
strokeplay. Daarna kletsnat, maar goed gemutst, was het 
tijd voor de borrel, bitterballen, gehaktballetjes en voor de 
prijsuitreiking in het clubhuis.
De longest voor de dames op hole 17 werd gewonnen door 
Maud Meyboom; die van de heren op dezelfde hole door 
Mark Breugem. Peter Bastinck mocht de neary op hole 16 
op zijn naam schrijven. 
En de grote winnaar met een nettoscore van 27 was 
de flight met Peter Bastinck, Bernard Chapot, Evert van 
Renesse en Herman Stegink.

De Marshalcommissie is een schoolvoorbeeld van 
vrijwilligerswerk op onze vereniging met een belangrijke 
taak. Om die taak goed te kunnen blijven vervullen is er 
voortdurend nieuwe aanwas nodig. Daarom bij deze de 
oproep: meld je aan en wordt marshal!

De Marshals van Rozenstein

Vlnr: Pieter Meyboom (commissie); Peter Bastinck; Evert van 
Renesse; Bernard Chapot; Herman Stegink en Erik de Boer 
(commissie).
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kindergolfshop.nl

Bedrijvenpark ’s Gravendijck

Keyserswey 25 – 27

2201 CW Noordwijk

+31 (0)71 361 15 88

info@tedsgolfshop.nlNOORDWIJK

 
gENERAAL WINKELMANLAAN 2, WASSENAAR 

www.njoyfitness.nl 
070-5144464 

gratis  
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daagse 

BETAALBAAR  
SPORTEN IN  

EXCLUSIEVE CLUBS 
PERSONAL TRAINING - GROEPSLESSEN - FYSIOTHERAPIE

Al Vanaf  
€27,50 per  

maand 

Al ruim dertig jaar 
dé bedrijfsmakelaar 

van de randstad.

Met vestigingen in Leiden, 
Alphen aan den Rijn en Gouda.

www.basis.nl
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CLUBINFORMATIE

Openingstijden baan en clubhuis
De baan is de hele 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 (oudejaarsdag): 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 aange-
kondigd op de website.
Gesloten op de dagen en tijden waarop het clubhuis is ge-
sloten en ook op nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koningsdag, 
5 mei in lustrumjaren, Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag.

Huisregels
In het clubhuis en op het terras
Het gebruik van mobiele telefoons in het clubhuis en op het 
terras is niet toegestaan. Begeeft u zich alstublieft naar de 
hal of naar de uitgang van het clubhuis indien u onverhoopt 
toch wordt gebeld of moet bellen. 
Op het terras aansluitend aan het clubhuis mag niet worden 
gerookt. 

In de baan
In de baan dient u bij noodgevallen direct met de SOS te-
lefoon (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 omlig-
gende holes.

Dresscode
In het clubhuis en op het terras
Nette kleding: zonder scheuren en gaten, vale of gebleekte 
plekken. Geen sportbroek of trainingspak. Geen petjes en/
of hoeden.

In de baan
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).

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

Erelid 
Cees Fock † 

Lid van verdienste 
Guus Waasdorp Anna Marie Goudberg

Algemene informatie 

Eregalerij
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Bestuur en commissies 2020



Heel veel commissies en allemaal bemand door enthousiaste Rozensteiners zorgen ervoor dat het 
reilen en zeilen van onze vereniging gladjes verloopt. Na een jaar hard werken komt de hele groep 
bij elkaar om samen met alle medewerkers een 18 holes toernooi te spelen. In het kader van het 
jubileum was deze 1 september extra feestelijk. Aangeboden door de lustrumcommissie was er na de 
sportieve activiteiten en de gezellige borrel een heerlijk Indisch buffet. 
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Van links naar rechts: 
Cees Jan Asselbergs 
(infrastructuur), 
Geert Jan Mantel 
(voorzitter), 
Andie Bouma-Engelen 
(financiën), 
Ernst Cysouw (sport), 
Els van der Meijden-
Wijn (secretaris); 
(op de voorgrond) 
Charlotte de Jongh-
van Zwieten (sfeer).

Bestuur Rozenstein

Mattijs Tacken 
(voorzitter),
 Joan van Leeuwen, 
Ronald Kopelle.

Com
m

issie van Advies

Bridgecom
m

issie

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

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

Baancom
m

issie

Com
m

issie van Beroep

Van links naar 
rechts: 
Robert Frijling, 
Titia Ellens, 
Madelien 
Coopman, 
Jan Tettero 
(voorzitter), 
Frank Coopman.
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Van links naar rechts: Dymphna Vree, Inge Mantel, 
Nienke Abma, Adri  Lensen.

Redactie Jaarm
agazine

Van links naar rechts: Tjeerd de Zwaan, Rob van der Lely, 
Rob Klomp (voorzitter), Lis Stolp, Arie Bas Wagter, Floris Vogelaar.

Clubhuiscom
m

issie

Van links naar rechts:
Inge Driebeek, Trees Sellwood, Henriëtte Lely, Loeke 
Oliemans, Marianne van der Peijl, Paula Stegink, Bertien de 
Jonge van Ellemeet.

Business Club & Sponsorcom
m

issie

Com
m

itt
ed to G

reen

Van links naar 
rechts: 
Aniet Walonker, 
Bernard Cohen 
(voorzitter), 
Pieter 
Bloemendaal, 
Jaap Plug, 
Anne Bouma, 
André 
Onderwater.

Van links naar rechts: 
Ber Wesselingh, 
Nienke Abma, 
Johan Stuurman, 
Adri Lensen, 
Floor van der Feltz 
(voorzitter), 
Peter Bauw, 
Inge Mantel, 
Dymphna Vree.

Com
m

unicatiecom
m

issie
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Van links naar rechts: 
(staand) Pawlik Snel 
(voorzitter), 
Els Triesscheijn, 
Barend Pek, 
Ingrid Roebroek, 
Regi van Baarle, 
Maud Goudberg; 
(zittend) Nienke Erbé, 
Caroline de Zwaan, 
Anton Will van Zoelen, 
Reinier Bongers.

G
olfw

eekcom
m

issie

Heerendagcom
m

issie

HEM
A'S

Van links naar rechts: Jaap Lolkema, Ed Jacobs (voorzitter), 
Chris Venema, Karel Landman.

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

Gebouw
en & Technische Installaties

Handicartcom
m

issie

Arie Bas Wagter, 
Gerard Schutte 
en Barend Pek 
(voorzitter).

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

Dam
esdagcom

m
issie

Van links naar 
rechts: 
Lies Connell, 
Sandy van der 
Meer, 
Carien 
Roodenburg 
(voorzitter), 
Jeannette 
Connelly, 
Annette Pek, 
Monique 
Smulders, 
Lilian Wilkens, 
Margriet Zuure.
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Van links naar 
rechts:  
Aart Vos, 
José Gräper, 
Gerard Schutten 
(voorzitter).

W
oensdagavondinstuif

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

M
arshalcom

m
issie

O
ld G

rand Dad

Van links naar 
rechts: 
Erik de Boer, 
Pieter  Meyboom  
en Peter Huussen 
(voorzitter).

Floor van der 
Feltz (voorzitter) 
en Ad van den 
Bergh. 

Jeugdcom
m

issie

N
ieuw

eledencom
m

issie

Van links naar rechts: 
Mark Wright 
(voorzitter),
Ronald Mos,
Isabeau Ruiter, 
Huite Hak (pro), 
Eduard Schwarz (pro),  
Annemarie 
Scheepbouwer.
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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.

Seniorencom
m

issie

Tjandi com
m

issie

Van links naar 
rechts: 
Olga Verlinden 
en Marilene 
Leertouwer.

Technische com
m

issie

W
edstrijdcom

m
issie

Van links naar 
rechts: 
Ronald Mos, 
Frits Bron 
(voorzitter), 
Ada Detiger, 
Chris van Welij, 
Marco de Jong. 
Niet op de foto: 
Winneke den 
Otter.

Van links naar 
rechts: (boven) 
Henk Jan Wouters, 
Rob Brinkman, 
Ankie Frijling, 
Helma Lommerse, 
Anita Schmit; 
(staand) Lidwine 
Bongers, 
Gemma Winnen, 
Dorieke Broers, 
Bon de Jonge 
van Ellemeet, 
Natascha Haardt, 
Wouter Fok, Harry 
Vreedenburgh, 
Joop Wiegant, 
Titia Ellens, 
Frits Bron, 
Loïc Driebeek 
(voorzitter).

Com
m

issie van onderzoek

Jos ter Avest, 
Maarten 
Seckel 
(voorzitter), 
Danielle 
Remmerswaal.

Regel- &
 handicapcom

m
issie

Madelien 
Coopman, 
Marja Roest, 
Boudewien 
Sisselaar. 

Veiligheid, gezondheid en m
ilieu

Henk Hueting, 
George 
Schaepman 
(voorzitter), 
Aart Vos, 
Marjo 
Luitingh.



BESTUUR EN COMMISSIES

67

Van links naar rechts: 
Coen de Mooy,
Leo Bal, 
Thijm van Dijk, 
Bert Versteeg, 
Jan de Mooy. 
Niet op de foto: 
Bart Groenewegen.

Van links naar 
rechts:
Michel Vogels, 
Denise Danen, 
Oscar Belt, 
Thomas 
Oostveen, 
Marije Streeder, 
Jesse Bellekom; 
(zittend) Adrienne 
van Leeuwen,  
Renate Hacker, 
Evelyne 
Hoogenboom,  
Ryan Knijnenburg, 
Daan Zondag.

Horecaservice Rozenstein

O
nze pro's

Huite Hak en Eduard Schwarz.

Onze gewaardeerde medewerkers

Secretariaat

Marja Oosten en 
Annette Franke.

G
reenkeepers

Wijzigingen voorbehouden. Voor de actuele samenstelling van de commissies verwijzen wij naar de website.
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 Miriam van Amson Agaath van Bemmel Jan Dierx Rob van Eijk Loek Fafié

 Rinette Geluk-Julicher Jaap Jan Geluk Erik Ginkel Gordon Graham Renske Graham-Versteeg

 Bart van Hell Liesbeth Herter-Niebling Erik Herter Nicolette Hofman Corinne Hollaender

 Margo Houwing Astrid Jansen-de Vrieze Mark Jenkins Karel de Jong Marijke Kasten-van 't Riet

 Elvira Keur-Veen Han Kooy Hway Kwee Anya Lentze-Slagboom Raimond Luijt

 Luca Maresi Paul McNamara Pieter-Jan Meurs Annemiek Neumann-Ledeboer Theodor Sanders

 Mila van der Schalk Kamberg Ron Schuurman Koen Sisselaar Artje Sonnevelt Sophie Strumphler

Nieuwe leden
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 Antoinette van Alphen Paul Haasnoot Marlies Haazebroek-Buijsen Isabelle Hoogendoorn-Flick Ger Smit

 Simone van Veen 

 Bram Tijsseling Ab van der Touw Eduardvan Valkenburg Wilma Veloo-Theys Wim Veloo 

 Léonie Vermeulen Anna Vink-Lintz Glendy Waardenburg  Frans Willemse

Beginnende golfers

Beginnende golfers 
die lid worden

 Yannique van Duyn Laures Wolfgang 

Short term members

 Marnix Bosch Lisa Christensen Michael Christensen David Pedrini Alexander Rothmund 

 Charlotte Rothmund Nzaliseko Sifuba Jan Sorensen Liesbeth Tutein Nolthenius Michael Ward 



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

Rozenstein 
Business Club 

& Sponsor 
Commissie 

Where Golf 
meets Business

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? 
Neem contact op met Bernard Cohen, 06-53171077 
of met het secretariaat van Golfclub Rozenstein 
070-5117846, secretariaat@rozenstein.nl.

Wij maken golf  eenvoudig!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



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
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They are all part of 
the Kwast family…

Kijk voor verkoopadressen op kwastwijnkopers.nl
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