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Rozensteiners,

Voor ons ligt alweer de vijfde – en dus eerste lustrum – uitgave van ons Jaarmagazine, 
de terugblik over het reilen en zeilen van onze geliefde golfclub over 2020.

Allereerst een woord van dank aan de redactiecommissie, die er ook nu weer in 
is geslaagd om er een echte glossy van te maken met leuke verhalen en prachtige 
foto’s.
Een hele prestatie gegeven het feit dat het afgelopen jaar vooral werd gekenmerkt 
door het nagenoeg ontbreken van gespeelde wedstrijden, al dan niet in competitie-
verband, met de daarbij behorende reuring en gezelligheid. Ook de anderhalve-
meter samenleving (dat wordt nu als ‘woord van het jaar’ aaneen geschreven) ging 
niet aan de Rozensteinse poort voorbij. Kortom de gevolgen van het coronavirus zijn 
als een rode draad verweven in alle artikelen.

Neem nou de Algemene Vergaderingen, de halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin het 
bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de plannen ontvouwt 
voor het komende jaar: geen samenscholing in het clubhuis met een gezellig drankje 
na afloop, maar in plaats daarvan alle leden achter een scherm in hun eigen huis.
De spiraal, best wel uniek in onze golfregio, is voorlopig buiten spel gezet. In 
plaats daarvan werden we gedwongen om een startijd te boeken in een online 
reserveringssysteem en dat terwijl het merendeel van ons ledental senior is en 
misschien wat minder digitaal begaafd! Dat dit inderdaad voor de nodige problemen 
zorgde, daar weten ze op het secretariaat alles van…

Wat valt er te vertellen over het wedstrijd jaarprogramma? Weinig, want heel veel 
wedstrijden: de jaarbekers, de strokeplay- en matchplay clubkampioenschappen, die 
van de Hema’s, de Dames, de Instuif, de Heeren en de Senioren, als ze al doorgingen 
dan wel met de nodige beperkingen, ja die van de handen, afstand en nauwelijks een 
kopje koffie of gemberthee en een glaasje na afloop op het terras. En dat laatste was 
wel hééél erg. En dan hebben we het nog niet over die gemiste bitterballen ook uit 
de keuken van Thomas! 
De noeste trainingsarbeid ter voorbereiding op de competitie: paarlen voor de 
zwijnen. Want de competitie, die kwam er niet. Gelukkig bleef onze Jeugd een beetje 
gespaard en konden zij wel een redelijk programma afwerken. 

Wat 2020 betekende voor ons secretariaat en onze pro’s? Hun ervaringen staan 
ook beschreven en afgezien van het feit dat onze greenkeepers wel gewoon aan de 
slag konden blijven (met als gevolg een baan met een grasmat als nooit tevoren) 
ontpopte hoofdgreenkeeper Coen de Mooy zich als kunstenaar. 

Onze nieuwe leden staan met foto en naam in het magazine. Hopelijk voor hen en 
voor ons allemaal kan het jaar 2021 de boeken in als een jaar waarin alles weer bij 
het oude is!

Ik wens jullie veel leesplezier!

 Geert Jan Mantel

Voorwoord
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Nieuwe ledenwedstrijd 
Maar liefst 32 van de 46 nieuwe leden hadden 
zich ingeschreven voor de nieuwe ledenwedstrijd, 
die dit jaar plaatsvond op 25 januari. Veel belang-
stelling dus tijdens deze mooie winterdag. 

Na een korte introductie van de voorzitter van de Nieuwe 
Ledencommissie vond de lunch, aangeboden door het 
bestuur, gretig aftrek. Ondertussen maakten veel van de 
aanwezige en meespelende voorzitters/leden van diverse 
commissies graag gebruik van de gelegenheid een ‘pitch’ te 

houden om hun activiteiten onder de aandacht te brengen. 
Enthousiasmeren heet dat; want nieuwe commissieleden 
zijn altijd welkom om het clubleven soepel te laten 
verlopen. Geweldig nieuws is dat minstens zes nieuwe 
leden zich vrijwel direct hadden aangemeld om marshal te 
worden. 
Na een korte rondleiding door het clubgebouw en langs de 
oefenfaciliteiten volgde een 10 holes scramble wedstrijd op 
de Zuidbaan. Het is gebleken dat onder de nieuwe leden 
talentvolle spelers zijn! 
De geslaagde middag werd afgesloten met een borrel 
waarbij de bekende Rozenstein-bitterballen niet ontbraken. 

Dat het een opmerkelijk jaar zou worden, kon 
niemand van ons bedenken op de eerste dag van 
2020. Vrolijk, optimistisch en vol goede moed 
werd er getoast op ieders gezondheid en op het 
welzijn van onze vereniging. 

Het was druk; een vrolijk en uitbundig gezelschap stroomde 
vanaf 17.00 uur het clubhuis binnen, nadat eerder de 
nieuwe leden waren verwelkomd. De glazen stonden 
klaar, het bitter garnituur ging rond en de ervaringen van 
de kerst dagen werden uitgewisseld. Velen wierpen al een 
voorzichtige blik op de toekomst; wat zou het jaar ons 
brengen? En natuurlijk werden er afspraken gemaakt om 
snel de baan in te gaan. Al was het alleen maar vanwege de 
overtollige kerstkilo’s! 

Om boven al dit vrolijk feestgedruis uit te komen, moet je 
van goede huize komen. Dat ging onze voorzitter prima af; 
slechts gewapend met microfoon wenste Geert Jan Mantel 
alle aanwezigen een gezond en voorspoedig 2020. Ook 
lichtte hij een tipje van de sluier op over de uitdagingen 
waarvoor het bestuur staat. Er is werk aan de winkel, 
niet alleen voor het bestuur maar ook voor de talrijke 
commissies. Dit alles onder het motto ‘Rozenstein: ja 
natuurlijk’.
Altijd een spannend moment is de bekendmaking van 

de golfster en golfer van het afgelopen jaar. De eer ging 
dit keer naar Daniëlle Remmerswaal en Bouke Willems. 
De prestaties van beiden logen er niet om. Helaas was 
Bouke niet aanwezig, maar Daniëlle nam met vreugde het 
prachtige boeket in ontvangst. 
Na dit ‘officiële’ gedeelte ging de nieuwjaarsborrel nog even 
door. De kop van 2020 was eraf.

Nieuwjaarsreceptie op Rozenstein

Voorzitter Geert Jan Mantel heet alle aanwezigen een mooi en 
succesvol 2020 toe.

Golfster van het jaar Daniëlle Remmerswaal ontvangt de felicitatie 
en een mooie bos bloemen uit handen van de voorzitter.

Van links naar rechts: John Nan, Mark Jenkins, Karel de Jong en 
Rinette Julicher en Andie Bouma.
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21 september: digitale sprong in het diepe
Maandagavond 21 september om 20.00 uur had Rozenstein 
de primeur met een real-time uitzending vanuit het 
clubhuis. Vrijwel alle commissievoorzitters in het clubhuis 
(qua aantal was dit toegestaan) woonden de vergadering 
bij en ongeveer 86 leden waren digitaal aanwezig met 
hun smartphone, IPad of PC. Zij hadden zich van tevoren 
aangemeld en via de toegestuurde link en een code konden 
zij eenvoudig inloggen. Zo vonden ook de stemmingen 
plaats. Er was een chatfunctie, stemknoppen en een 
helpdesk om bij te springen. 
Tijdens de vergadering, die een kleine twee uur duurde, 
werd voornamelijk teruggekeken naar het resultaat over 
2019, dat er positief uitzag. 
Vooraf konden de leden schriftelijk vragen indienen die 
tijdens de sessie werden beantwoord door het bestuur. 

Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. En de noodzake-
lijke voorstellen zijn vrijwel allemaal unaniem goedgekeurd. 
Maar er ligt nog meer in het verschiet: achter de schermen 
was hard gewerkt aan het project Rozenstein, ja ‘natuurlijk’. 
Een meerjarenplan want we moeten vooruit kijken en in 
kaart brengen wat de mogelijke obstakels zijn en hoe we die 
kunnen pareren. Tijdens de volgende AV in november werd 
hier verder op ingegaan.

16 november: online vergaderen niet ideaal, wel 
effectief
De tweede AV van 2020 was wederom een digitale sessie. 
Het bestuur in het clubhuis en de leden thuis. Sinds de 
vorige vergadering waren de regels aangescherpt waardoor 
de commissievoorzitters dit keer niet fysiek aanwezig 
mochten zijn. Ook zij vergaderden mee vanuit eigen huis, 
evenals de circa 100 andere leden. 
Het is duidelijk een andere manier van vergaderen. Het 
vereist een degelijke voorbereiding, niet alleen om alles 
technisch goed op de rit te zetten, maar ook om alle van 
tevoren ingediende vragen en opmerkingen de aandacht te 
geven die deze verdienen. 
Intussen had het bestuur niet stil gezeten. En zoals beloofd 
tijdens de eerste vergadering, werd het meerjarenplan 
Rozenstein, ja ‘natuurlijk’ gepresenteerd. Een goed plan met 
overzichtelijke sheets en een duidelijke uiteenzetting, die 
door de deelnemers werd goedgekeurd. Ook de begroting 
2021, de verhoging van de contributie en jaarlijkse bij dragen 
konden rekenen op goedkeuring van de leden. Ondanks de 
mindere tijden en daardoor een groot gemis aan greenfees, 
zijn de financiën toch op peil. De toekomst van de club 
wordt goed ingeschat en er wordt adequaat op gereageerd. 
De plannen voor de upgrade van de baan zijn zorgvuldig in 
kaart gebracht en worden in een stappenplan uitgevoerd. 
Ook het clubhuis, de sanitaire voorzieningen, het terras en 
de horecafaciliteiten zijn opgenomen in het project plan. 
Inmiddels is uitvoering gegeven aan de overkapping van de 
fietsenstalling en de helling naar de kelderlockers. 

Op de vraag aan de leden hoe zij deze avond hadden 
ervaren, gaf tweederde aan zich te kunnen vinden in 
deze manier van vergaderen. Goed om te weten, mocht 
de situatie volgend jaar mei nog niet zodanig zijn dat wij 
met alle leden een Algemene Vergadering in het clubhuis 
kunnen organiseren. Online vergaderen werkt dan wel. 
Maar interactie en emotie worden node gemist. 

Algemene Vergaderingen 2020
De noodzakelijke maatregelen rondom COVID-19 hadden ook ingrijpende gevolgen voor de organisatie 
van de Algemene Vergadering (AV). Statutair moeten de leden minimaal twee maal per jaar bijeen-
komen, zodat het bestuur verantwoording kan afleggen aan de leden. Het was dus nodig om de AV zo te 
organiseren dat er genoeg stemgerechtigden waren omdat er maar maximaal 30 leden fysiek aanwezig 
mochten zijn. Hoe doe je dat? Nou gewoon: achter de laptop met een internetverbinding vanuit huis.

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

Rozensteiners.

Mr L. Wolfsbergen (Leonard)
Ridder in de Orde van OranjeNassau

* Rotterdam, 17 april 1935 – † Wassenaar, 4 juni 2020

Leo Lochtenbergh 
Oud lid en drager zilveren roos

* 11 mei 1936 – † Wassenaar 28 juni 2020

Jaap Wilkens
* Amsterdam, 5 september 1952 – 
† Leidschendam, 1 augustus 2020

Guus Okhuizen
* Culemborg, 28 augustus 1939 – 
† Wassenaar, 20 november 2020
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Nieuwe leden: Het bestuur blijft koersen op een 
ledenbestand van 1098 EVTS. Tot nu toe blijft het aantal 
opzeggingen min of meer stabiel, maar aanmeldingen 
zijn onzeker. En ook een effect als gevolg van de corona 
pandemie is niet uit te sluiten. Conclusie: Rozenstein zou 
niet moeten afwachten maar proactief nieuwe leden 
werven. 

Ontwikkelingen voor de golfbaan. Doel is de bestaande 
kwaliteiten behouden en stap voor stap versterken. 
Aandachtspunten hierbij zijn onder meer:
•  Het GIS-systeem (geografisch informatie systeem). 

Onder meer de positionering van fairways, greens en 
bunkers zijn in kaart zijn gebracht. Evenals de infra-
structuur voor water en sproei-installaties.

• Onderhoud zonder bestrijdingsmiddelen.
• Keuze voor wijze van reserveren starttijd.

•  Herinrichting oefenfaciliteiten, herinrichting korte par 3, 
6 holes baan.

•  Oriëntatie op renovatie greens, te beginnen in 2021 met 
green hole 18.

• Golfbaan & GEO-certificaat in 2025 hercertificering.
• Waterbeheer.

Met betrekking tot oriëntatie op gebiedsuitbreiding geeft 
het missie statement aan dat de focus en de inzet van het 
bestuur ligt op het verder ontwikkelen van de huidige baan. 

Ook toekomstplannen ten aanzien van het clubgebouw, 
horeca faciliteiten, sanitaire ruimtes, terras, en fietsen-
stalling zijn meegenomen in het plan.
Tot slot wordt er aandacht besteed aan onze reguliere 
activiteiten, zoals de golfschool, competitieteams, activi-
teiten en participatiecultuur. 

Rozenstein, ja ‘natuurlijk’

In het meerjarenplan signaleert het bestuur diverse 
ontwikkelingen. Het biedt inzicht in trends die zich mogelijk 
voordoen en van invloed kunnen zijn op de planvorming 
voor Rozenstein.

Verkenning 2024+

Rozenstein maakt deel uit van een gebied met een sterk 
groen karakter. De primaire functie ‘golf’ biedt kansen 
het te combineren met een verdere versterking van het 
groene karakter van onze baan. De ingeslagen route 
met de keuze voor de GEO-certificering geeft daar mede 
invulling aan. Beleidsplan 2016-2020 biedt daarom nog 
steeds de juiste bouwstenen voor de aanpak in de periode 
2021-2024.
Het plan bouwt dan ook voort op de missie uit 2016: 
‘Rozenstein, een prachtige duurzaam beheerde golfbaan 
en natuur, voor prestatief en recreatief spelende leden en 
gasten, binnen een actief, ontspannen en gastvrij clubleven’. 
Om hier invulling aan te geven, zijn er twee invalshoeken: 
onze keuze voor Rozenstein, ja ‘natuurlijk’ en de trend die 
de NGF signaleert.

Invalshoek A: Rozenstein, ja ; ‘natuurlijk’
In deze opzet ligt de nadruk op ruimte voor het verenigings-
leven en de beschikbaarheid over een collectief gedragen 
voorzieningenniveau. Dit kan zich in stand houden en 
ontwikkelen op basis van een gezamenlijk vast te stellen 
lidmaatschap door/voor de leden van de vereniging. Er 
is ruimte voor competitie en recreatief golf; clubgames. 
Restaurantfaciliteiten ondersteunen de sfeer en gezellig-
heid. Inkomsten komen uit vaste lidmaatschappen, 
gedragen door leden.

Invalshoek B: de trend die de NGF signaleert
In deze opzet ligt de nadruk op de beschikbaarheid 
over een individueel gedragen voorzieningenniveau. Dit 
kan zich in stand houden en ontwikkelen op basis van 
jaarlijks vast te stellen gedifferentieerde contributies. Op 
te brengen door leden, introducees, greenfee spelers en 
commerciële activiteiten, inkomsten uit gedifferentieerde 
contributies voor golfspelers. (leden, zo veel mogelijk 
introducees en greenfee spelers) en inkomsten uit bijvoor-
beeld de horeca.

Een belangrijk verschil tussen biede invalshoeken is het 
inkomstenmodel. Het bestuur heeft gekozen voor invals
hoek A als basis voor de planvorming. 

Het plan toont een SWOT-analyse, gevolgd door een 
indicatieve begroting voor 2024. Deze biedt de mogelijkheid 
over een aantal zaken de gedachten nader te bepalen. 
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Zo probeerde iedereen op eigen wijze een positieve draai te 
geven aan deze bizarre periode.

De achterblijvers
Terwijl de ganzen, zwanen en waterhoentjes het initiatief 
op de baan overnamen, was er voor de achterblijvers 
– de greenkeepers – genoeg werk aan de winkel. Misschien 
was het wel prettig om niet te worden gehinderd door 
spelers en in alle rust te kunnen werken. Of hebben ze de 
leden toch stiekem een beetje gemist? Ja zeker, aldus Coen 
de Mooy. “We hebben deze rustperiode optimaal kunnen 
benutten om de baan nog mooier te maken, door onder 
andere de teeboxen van hole 4 en hole 12 af te maken 
en te renoveren. Ook hebben we de bunker links van de 
entree verplaatst naar de achterkant van de P&P-baan. We 
hebben een target gelegd op de driving range, het hek van 
de driving range vernieuwd en we hebben veel kunnen 
oefenen met de GPS maaier, een prachtige machine.” 

Jammer dat er niemand was om te zien hoe zij dit voor 
elkaar hebben gekregen. Te rustig dus eigenlijk! Maar 
de sfeer in de groep was goed. De loods is voor een deel 
omgebouwd tot een fitnessruimte met wat apparatuur om 
de spieren te behouden en nog steviger te maken!
En die andere belangrijke achterblijvers: de familie 
Van Santen. Wat was hun ervaring met een lege uitge-
stor ven baan? Het positieve was dat zij een park voor zich 
alleen hadden. Vooral een avondwandeling in deze periode 
was een feest! Coen is regelmatig even een ‘bakkie’ komen 
doen. Maar de familie was maar wat blij dat er weer wat 
leven in de brouwerij kwam en helemaal toen Thomas en 
zijn crew weer aan het werk konden gaan! 

Stapje voor stapje naar een ander normaal
Op 29 april mocht de baan beperkt open voor de jeugd. 
Onder strikte voorwaarden die zeer nauwgezet werden 
bewaakt door onder meer onze pro’s Eduard en Huite. 
Ongetwijfeld volgden alle leden met spanning de pers-
conferenties van het Outbreak Management Team. En er 

was ook goed nieuws: op 11 mei mocht de baan weer open. 
Weliswaar met heel veel regels die door de NGF duidelijk 
uiteen waren gezet in een protocol. En daar heb je je aan te 
houden als vereniging. 

De geliefde spiraal verdween voorlopig in de ijskast en 
werd vervangen door een razendsnel opgezet elektronisch 
boekings systeem. Startijden konden worden gereserveerd 
voor 9 holes en niet meer dan twee keer per week. Vlaggen-
stokken mochten niet worden aangeraakt. Alle harken lagen 
in de opslag, met als klein voordeel dat de bunkers niet 
hoefden te worden aangeharkt. Overal werden looproutes 
uitgezet. Desinfecterende flesjes stonden klaar bij de 
ingang en bij de lockerloods. Anderhalve meter afstand 
werd de norm. En geen negentiende hole! Na het spelen 
meteen Rozenstein verlaten. Verder waren introducés en 
greenfee spelers even niet welkom. En van wedstrijden kon 
al helemaal geen sprake zijn. Kortom: we mochten weer 
golfen maar het was niet als vanouds.
Om de anderhalve-meter-samenleving in goede banen te 
leiden, werd er naast de marshal een nieuwe functie in 
het leven geroepen: die van supervisor. Velen hebben zich 
hiervoor enthousiast aangemeld. Herkenbaar aan het gele 
hesje en gewapende met de lijst van spelers en starttijden 
zagen zij nauwlettend toe dat alle regels werden nageleefd. 
Gelukkig werden die al snel een beetje versoepeld en 
mocht iedereen vanaf 24 mei drie keer in de week spelen. 

Alle activiteiten werden stopgezet, het restaurant moest 
dicht, het secretariaat en de pro’s werden naar huis 
gestuurd en het toegangs hek ging rigoureus op slot. Ook de 
competitie werd door de NGF afgelast.
Daar sta je dan als enthousiast golfer. Het zonnetje schijnt, 
de baan ligt er mooi bij, maar de realiteit is bikkelhard: 
BAAN DICHT! 
 
De thuiszitters
Hoe hebben we met z’n allen deze impasse weten te over-
bruggen? We kwamen onze leden tegen in de Wassenaar se 
parken: korte slagen oefenen en chippen in eigen paraplu. 
Ook op het strand zijn golfers gesignaleerd.
Een goed voorbeeld is Aad van der Sman, een van onze 
oudere leden. Hij was regelmatig te vinden in het parkje 
achter de Wethouder Huibregtse school. Maar hij was niet 
de enige: “ook op het sportveld bij het zwembad vonden 

velen van ons een eigen oefenplek voor wat chipwerk. Je 
maakt een praatje en klaar, weer naar huis.” Het is niet 
hetzelfde vervolgt Aad: “Ik zal de dag prijzen dat ik weer 
naar Rozenstein mag, spelen met mijn vrienden.” 
Ook de competitieteams, vaak vriendengroepen, 
werden geconfronteerd met iets ongekends. Lockdown, 
en nu? Hoe onderhouden we de contacten met onze 
teamgenoten? Er werden tal van creatieve oplossingen 
gevonden. Zo beleefde een damesteam haar 19e hole 
op de vaste vrijdagmiddag – de eerste 18 holes werden 
noodgedwongen overgeslagen – via Zoom. Ze namen 
de afgelopen week door en brachten een toast uit op de 
gezondheid en op de toekomst. 
Een ander positief initiatief was het damesteam dubbel 9 
die virtueel de competitie heeft gespeeld. Met als resultaat 
‘virtueel’ kampioen in de poule . Een leuke stimulans voor 
volgend jaar.

En toen was er Corona...
In eerste instantie was het de ‘ver van ons bed show’, maar langzaam en heel zeker verspreidde het virus 
zich als een inktvlek over het land en deelde rake klappen uit. Daarmee veranderde ons dagelijks leven 
zeer drastisch en al helemaal na zondag 15 maart toen ook het golfleven op Rozenstein abrupt ophield.

Foto: Ronald Speijer.
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Vanaf 15 juni werd er geen maximum meer gesteld aan het 
aantal te boeken starttijden. Introducés en greenfee spelers 
waren weer welkom.

Inmiddels mocht tot ieders vreugde het restaurant weer 
open. Uiteraard met een waslijst aan regels waar Thomas 
en zijn team, maar ook alle leden, zich aan dienden te hou-
den. Anderhalve meter afstand was nog steeds de norm, 
zowel binnen als buiten. Daarom werd het tweede terras 
aanzienlijk vergroot, het interieur aangepast, de barkrukken 
verwijderd en pijlen aangebracht op de grond toonden de 
juiste looproutes. Maar we konden weer blijven eten, zij het 
op aangegeven tijden. 
Wat ook op gang kwam, waren de wekelijkse activiteiten. 
Op 19 juni startten de senioren, gevolgd door de HEMA’s, de 
Instuif, Damesdag en Heerendag. En toen op 18 en 19 juli 
de Jaarbekerwedstrijd weer op het programma stond, was 
alles weer min of meer bij het oude. 

Maar we hadden te vroeg gejuicht. De gevreesde twee-
de golf sloeg toe en op 30 september werd het restaurant 
weer gesloten. Ook werden de maatregelen in en rond-
om de baan aangescherpt. Verplicht mondkapjes in de 
lockerruimtes en in het clubhuis. Deze bleef beperkt 
open voor een overheerlijke ‘koffie to go’ met en niet te 
versmaden gevulde koek. Zo bleef het toch nog een beetje 
gezellig op Rozenstein.

1 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie.

3 maart
Mededeling van het bestuur m.b.t.

 de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

12 maart
Alle door de NGF georganiseerde en/of 

groepsactiviteiten (in heel Nederland) zijn tot 
en met 31 maart afgelast.

29 april
De jeugd mag de baan weer in.

1 juni
Restaurant en 
terras open. 
Alles wordt 

aangepast op 
de 1,5 meter 
samenleving.

19 juni
Vrijdagochtend senioren pakken de 

wedstrijden weer op. Baan open voor 
greenfee spelers.

2 juli
Donderdag is weer Heerendag.

7 juli
Damesdag weer van start.

11 maart
Regelavond afgelast i.v.m coronavirus.

15 maart
Rozenstein op slot: baan, driving range en 

clubhuis zijn per direct gesloten.

16 maart
Voorjaarscompetitie NGF afgelast.

8 juni
Introducés zijn weer welkom.

29 juni
HEMA's gaan de baan in.

1 juli
Start van de woensdagavond instuif.

18 en 19 juli
Eerste Jaarbekerwedstrijden van 2020.

11 mei
Heropening van de baan alleen voor de 

leden van Rozenstein. Strikte hygiëneregels; 
1,5 meter afstand; reserveren van starttijden 

moet digitaal.

Supervisors: bedankt!
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Hoe verging het Annette en Marja tijdens de 
lockdown?
Het is maandag 16 maart en Rozenstein gaat op slot. 
Annette vertelt: “Eerst moest er het nodige worden gere-
geld met het toegangshek, de verwarming en internet-
verbindingen en daarna waren Marja en ik ineens thuis aan 
het werk. In het begin was het niet alleen voor mij wennen, 
maar ook voor mijn honden. Normaal ging ik ’s morgens de 
deur uit, kregen ze een koekje en de boodschap dat ik gauw 
weer terug zou zijn. Nu bleef ik achter mijn computer zitten. 
Vonden ze toch wel raar. Mijn oudste hond, net 15 geworden, 
kon ik nu alle aandacht geven doordat ik zoveel thuis was. Ik 
noem dit een bonusjaar qua quality time voor mijn honden. 
En ook aan het thuiswerken ben ik helemaal gewend.”

Marja noemt de eerste maanden van de lockdown en het 
verplicht thuiswerken lastig, want: “Het was wel even anders 
dan het normale dagelijkse leven of een vakan tie. M’n 
vriend thuis aan het werk, de kinderen thuis met school-
werk (basisschool) en ik ook thuis achter de computer. En 
daarnaast veel bezig met de kinderen. Vooral het school-
werk thuis was pittig. En ik miste ook ons sociale leven met 
familie en vrienden.” 

En dan mag er weer worden gegolfd, dus extra werk!
De regering maakt bekend dat er met ingang van 11 mei 
weer mag worden gegolfd. Voor het secretariaat betekent dit 
extra werk: het boekingssysteem en de corona maat regelen!

Annette: “Toen we weer geleidelijk aan open mochten was 
er ook veel te regelen; we moesten een boekingssysteem 

in de vingers zien te krijgen en we hebben veel tijd en 
aandacht moeten besteden aan de coronamaatregelen van 
de overheid.
Het boekingssysteem werkte wel goed, maar was onwennig 
voor onze leden. Moet ik nu mijn lidcode invoeren, hoe 
boek ik een gast in, waarom lukt mijn boeking niet? We 
kregen veel dezelfde vragen en soms leek het wel of dit 
het enige was dat we op die dag hadden gedaan, zodat ons 
normale werk bleef liggen.
Hoe ik de hele coronatijd heb ervaren? Ik zou liegen als ik 
zou zeggen dat ik een geweldig jaar achter de rug heb. Ik 
mis ook het contact met mijn kinderen en met anderen. Ik 
ben alleen erg voorzichtig en gelukkig zijn mijn kinderen dat 
ook. Ik begrijp de maatregelen van de regering, waarbij ik 
soms wel eens dacht, jullie zijn te soepel. 
Laten we hopen dat er een vaccin komt in 2021 en dat we 
wat meer gezellig bij elkaar kunnen zijn.”

Wat betekende het opengaan van de baan voor Marja?
“Deze tweede periode vind ik makkelijker. Dat komt doordat 
het dagelijks leven voor mij weer redelijk normaal is. De 
kinderen naar school en ze kunnen weer sporten en ik ga 
weer naar Rozenstein om te werken in plaats van thuis 
aan de eettafel. Als we ons op Rozenstein allemaal aan de 
maatregelen houden voel ik me veilig om daar te zijn. Fijn 
op m’n eigen werkplek met alle spullen bij de hand, de 
contacten met de leden en het mooie uitzicht op de baan!
Op het secretariaat lopen we vooral tegen praktische 
‘problemen’ van leden aan. De overgang van de spiraal naar 
het reserveringssysteem is nogal wat. En dan veranderen de 
regels voor het reserveren ook nog eens steeds. 

De ene keer omdat er meer mag, de andere keer moet het 
weer worden teruggedraaid. Ik snap best dat het af en toe 
tot frustratie en irritatie kan leiden. Het bestuur en wij van 
het secretariaat doen ons best om het voor zoveel mogelijk 
leden werkbaar te maken, maar voor iedereen 100 procent 
ideaal zal waarschijnlijk niet lukken. 
Ik hoop dat we snel naar een nieuwe vorm van normaal 
kunnen. Dat we weer zo veel mogelijk de dingen kunnen 
doen, die we graag willen doen en het openbare leven 
weer kan worden opgepakt. Het zal wel met aanpassingen 
zijn. Voorlopig zijn we nog niet van corona af. We moeten 
er met z’n allen het beste van maken. Let op elkaar en blijf 
gezond!”

Onze golfprofessionals en de lockdown
De redactie van het Jaarmagazine heeft ook Eduard en 
Huite geinterviewd.

Eduard zegt het volgende over de eerste paar maanden.
“In de eerste coronagolf hebben we ongeveer zes tot 
acht weken thuis gezeten. Week 7/8 konden we rustig 
aan weer beginnen met de jeugd. Dat was superleuk om 
met de kids te starten op een golfbaan die even helemaal 
alleen voor ons was en daar hebben we zeker gebruik 
van gemaakt! De eerste zes weken waren nu de rollen 
omgedraaid; ik was thuis en had de rol van huisvader en 
gaf de kinderen les. Gelukkig kan ik dan ‘putten’ uit mijn 
ervaringen van mijn eigen professie. Dus ik heb deze 
zes weken eigenlijk volop kunnen genieten van het gezin, 
een soort vakantie maar dan thuis. Financieel was het 
wel even slikken als je merkt dat er die weken niks meer 
binnenkomt en je ook niet weet hoe lang alles gaat duren.”

Was de lockdown moeilijk voor Huite?
Huite: “Nou nee..... ik zat midden in een verbouwing en had 
daar toen alle tijd voor....... het kwam precies goed uit!”

En dan mag er weer worden gegolfd, de Jeugd eerst!
Eduard: “Laat ik zeggen dat ik heel blij ben en opgelucht dat 
de golfbaan en ook de oefenfaciliteiten open zijn gebleven 
in de tweede coronagolf! Uiteraard is het soms wel even 
aanpassen met deze veranderende maatregelen maar daar 
vinden we altijd wel weer een weg in en een oplossing voor. 
Echter, ik vind het allemaal wel heel anders nu het restaurant 
dicht is! Je merkt wel dat dat het hart van de vereniging is! 
Inmiddels zijn we weer wat weken verder en kunnen we 
weer met groepen van vier personen trainen. En gelukkig 
maar! Iedereen heeft de maatregelen serieus genomen 
en dan zie je direct positieve resultaten waardoor er dus 
weer wat meer ruimte is ontstaan. Mede omdat Rozen stein 
beschikt over ruime oefenfaciliteiten kunnen we alsnog 
een goed programma draaien met betrekking tot jeugd-
trainingen, competitietrainingen en andere groepen. Wat 

betreft de competitietraining gaan we er gewoon 
vanuit dat alles natuurlijk doorgaat! Uiteraard kan je dat 
natuurlijk nooit zeker weten, maar ik vind dat je er positief 
moet instaan en dus erop voorbereid moet zijn dat de 
competitie 2021 doorgaat! Daarom zijn we inmiddels met 
de selectieteams al vol in voorbereiding! Een aantal andere 
teams zijn ook al gestart en andere hebben al trainingen 
ingepland. Dus het loopt!”

Eduard heeft zoon Sepp, die jeugdlid is op Rozenstein. 
Daarover vertelt Eduard:
“Tijdens de lockdown hebben we samen besloten meer tijd 
met elkaar op de golfbaan te gaan besteden. Toen we weer 
mochten, zijn we bijna iedere zaterdagochtend 9 holes gaan 
spelen en daarna hebben we een drankje/tosti bij Thomas 
gedaan! En dat was natuurlijk een feestje als je dat met 
elkaar kan doen. Dus al met al zijn er toch mooie positieve 
dingen ontstaan uit iets wat natuurlijk erg vervelend is. En 
laten we hopen dat we vanaf nu steeds een stapje dichterbij 
komen waarbij we ons weer wat vrijer mogen bewegen op 
onze golfclub!”

Hoe gaat het met Huite, nu er weer gegolfd wordt?
Huite: “Het lesgeven kan gelukkig weer plaatsvinden. Van 
de beperkingen in het aantal lessen heb ik niet zo veel last, 
want het merendeel ervan vindt toch al individueel plaats. 
Alleen nu het teamtrainen weer begint, is het even puzzelen 
hoe dat vorm te geven. En ook de anderhalvemeter-
maatregel is geen probleem, omdat de buitenlucht 
voor goede ventilatie zorgt zodat de interactie goed kan 
plaatsvinden. Voor de backswing heb je toch al gepaste 
afstand nodig... De drukke bezetting op de baan leidde er 
wel toe dat er voor baanlessen wat minder ruimte was.
Maar we hebben zeker geen klagen over het aantal leden 
dat nu les heeft genomen.
En ondanks de opgelegde regels en onzekerheid geloof ik 
niet dat er op Rozenstein veel veranderd is, want iedereen 
is blij dat we in elk geval nog mogen spelen!”

Secretariaat en golfprofessionals in coronatijd
Niet alleen voor onze leden was het afgelopen jaar anders dan anders. Corona hakte er ook in voor Annette 
en Marja van het secretariaat, en voor Eduard en Huite, onze golfprofessionals. Hieronder kunnen julllie 
lezen hoe zij het hebben ervaren: de eerste maanden van de totale lockdown en de maanden erna, toen er 
weer mocht worden gegolfd. Uit de antwoorden op de vragen van de redactie bleek het niet altijd kommer 
en kwel te zijn.
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allemaal hebben meegemaakt, liep het volledig uit de hand. 
Zowel hier als in de VS.” “En”, voegt Charlotte er nog aan 
toe: “als je in de VS woont en jouw president ontkent het 
virus, dan ben je zeker in de aap gelogeerd.” 

Langzaam maar zeker werd ons weer iets toegestaan. Wat 
ging je toen als eerste doen?
Ernst: “Ik mocht naar de fysiotherapeut, hoera! En weer 
naar Rozenstein voor een praatje.” Charlotte ging direct 
een rondje golfen. En zodra het kon bij Thomas eten. “Wat 
een feestje was dat.” Geert Jan kreeg in Friesland meteen 
weer ‘op anderhalve meter’ logés over de vloer. Andie ging 
als eerste haar familie opzoeken en eindelijk weer eens 
face to face vergaderen. Els is helemaal vergeten wat zij als 
eerste ging doen. “We hadden het als bestuur druk met het 
opzetten van een protocol met betrekking tot het opengaan 
van Rozenstein.” 

“De wereld stond op zijn kop, alles was anders, het was alle 
hens aan dek”, aldus Geert Jan. 
Cees Jan vult aan: “Zoals we allemaal hebben kunnen zien 
was er veel werk verricht door de greenkeepers voor-
dat we weer mochten golfen. De NGF gaf wekelijks een 
update en op 28 april mocht de baan open voor de jeugd. 
Dat ging gepaard met het schrijven van een protocol dat 
moest worden goedgekeurd door de gemeente Wasse naar. 
De aanpassingen: éénrichtingverkeer aangeven; vlaggen-
stokken bleven in de hole; geen harken in de bunkers en 
veel desinfecteermiddelen. Het clubhuis bleef vooralsnog 
dicht. Vanaf 9 mei mochten leden weer tweemaal per week 
9 holes lopen. Het protocol moest worden herschreven en 
weer door de gemeente Wassenaar worden goedgekeurd. 
Geen spiraal, maar een boekingssysteem. Er moesten 
supervisors komen, zij werden geacht te letten op de 
naleving van de regels.”

Vooral dat laatste was geen gemakkelijke taak. Als variatie 
op Orwells ‘All animals are equal but some animals are 
more equal’ stortten enige leden zich vol overgave op de 
mogelijkheid de voor iedereen gemaakte regels in hun 
eigen voordeel te ontwijken. De zo geroemde sfeer en 
het rekening houden met elkaar binnen Rozenstein, bleek 
voor een aantal leden toch maar op een laag pitje te staan 
teneinde het eigen belang allereerst te dienen. 
“De Pro’s gingen weer aan het werk en ook de green-

keepers waren verheugd ons weer te zien”, vervolgt Cees 
Jan. “Wat lag de baan er mooi bij. Op 1 juni mochten 
Thomas en zijn crew weer aan het werk. Wat een lachende 
gezichten. De tafels moesten groter worden gemaakt en 
het dineren gaat nu in twee rondes. Toen ook de wed-
strijden weer van start gingen leek het bijna normaal, maar 
dat was het niet!”

Omdat communicatie bij de club hoog in het vaandel staat 
en lezen voor vele leden lastig bleek te zijn, stuurde Geert 
Jan regelmatig een videoboodschap. Op die manier kon 
hij de leden rechtstreeks aanspreken en zijn zorgen en 
verwachtingen delen.

“Hoe ingrijpend de sluiting van de baan was, hoorden we 
van velen. De sociale contacten die zij zo gewend zijn, ont-
vielen hen. De greenkeepers werkten door, evenals het 
secretariaat. Maar Thomas en zijn staf zaten thuis. Tijdens 
deze periode was hij jarig en een van ‘zijn’ dames bedacht 
een kaartenactie voor hem, waaraan vele leden gehoor 
gaven. Ook de pro’s konden een tijd niet werken, evenals 
Jolanda en Mario. Tel daarbij op de onzekerheid over 
hoelang dit zou gaan duren, dan begrijpen jullie wel dat 
dit een zware tijd voor hen was. Wat zijn we blij dat we nu 
weer draaien. Maar hoe het virus zich gaat ontwikkelen, 
blijft een onzekere factor”, besluit Cees Jan. 

We zijn er helaas nog niet
Tot verdriet van velen werd in de herfst het restaurant 
van Thomas van overheidswege weer gesloten. Een 
forse teleurstelling niet alleen voor de leden maar ook 
voor Thomas en zijn mensen. Maar ze gingen niet bij 
de pakken neerzitten en startten per 29 oktober met de 
verkoop van ‘Take away’ maaltijden. Dit was meteen een 
groot succes.
En zo gleed het laatste stukje van dit coronajaar langzaam 
aan ons voorbij met als laatste evenement een volledig 
elektronische Algemene Vergadering op 16 november. 

Charlotte: “Natuurlijk hadden we gehoord van de virus-
uitbraak in China en wat een ramp dat was. Ver weg, denk 
je. Maar dan opeens, zondagavond 15 maart tijdens die 
bewuste persconferentie, kondigde de regering de sluiting 
aan van scholen, kantoren, horeca en sportclubs. Andie en 
ik gingen direct naar Rozenstein, het restaurant zat vol.” 
Geert-Jan: “Ja, de lol was er wel een beetje af. We mochten 
onze bordjes leegeten en gaan, dat was heftig.” 
De ‘lockdown’; alles wordt anders. Andie: “Op die eerste 
maandag is mijn schoonmoeder door een val in het zieken-
huis beland en diezelfde week aan de gevolgen daarvan 
overleden. Mijn jongste dochter zat in Zuid-Afrika en we 
moesten haar terug zien te krijgen naar Nederland voor de 
begrafenis. Ze had geen idee hoe COVID-19 om zich heen 
had geslagen.” 
“Voor mij kwam die lockdown gek genoeg op een ‘goed’ 
moment”, aldus Ernst. “Ik werd gegrepen door een soort 
auto-immuun ziekte. Als gevolg daarvan was ik nergens 
meer toe in staat. Mijn werkproject werd stilgelegd en dat 
was maar goed ook, want ik had het zeker niet kunnen 
uitvoeren.” 

Alle bestuursleden hebben de lockdown verschillend 
ervaren. Tegelijkertijd is iedereen en masse aan het klussen 
gegaan. Andie moest zo snel mogelijk haar huis inrichten 
om thuis te kunnen werken. “De vele ‘zoom’ vergaderingen 
met werk en bestuur waren nuttig, maar ik kijk toch 
liever iemand in het gezicht. Onze kinderen kozen ervoor 
bij ons in Wassenaar te komen werken en dat gaf veel 
gezelligheid.” 
Charlotte daarentegen, ging hardlopen op de muziek van 
Bach en Beethoven. Els verdween naar hun tweede huis 
in Drenthe. “De lockdown kwam voor mij als een grote 
rustperiode. In Drenthe hebben we veel gewandeld, 
gefietst, gelezen en ’s avonds stond Netflix aan.” 

Ook Geert Jan vertrok naar zijn geliefde Friesland en 
heeft daar zo goed en zo kwaad als het ging al ‘zoomend’ 
vergaderd met zijn bestuur en commissievoorzitters. “Ook 
belde ik regelmatig met Thomas, want we hadden er best 
wel zorgen over of hij het zou redden. Maar gelukkig was 
dat het geval onder andere dankzij de NOW-regeling van de 
overheid en de flexibiliteit van zijn personeel.”

Ernst was vooral bezig met het verloop van zijn ziekte. “Na 
vijf weken nam de acute aanval af en ging over naar de 
chronische fase, ik kwam gelukkig iets meer in mijn ritme”, 
vertelt Ernst. “Ik vond het vooral erg dat ik me vijf maanden 
niet heb kunnen inzetten voor de club, gelukkig was 
Frits Bron er.” Andie heeft thuis een indoor roeimachine, 
daardoor bleef ze fit. Ook kon ze coronaproof ritjes maken 
in de MG oldtimer en verder heeft ze veel gelezen. 

De wereld keek op verschillende manieren naar COVID19, 
wat vonden jullie daarvan? 
“De VS deed gewoon of er niets aan de hand was”, aldus 
Ernst. “Terwijl Europa vrijwel geheel dicht ging en er nog 
nauwelijks vliegverkeer was.” Andie: “Bij eerdere virussen 
waar China de bron van was, had ik me veel zorgen 
gemaakt, dat bleek toen iedere keer mee te vallen. Dit 
keer ging het verspreiden van het virus razendsnel en in 
Nederland werden we niet ‘geholpen’ door het carnaval. 
Ook de experts hadden de ernst niet door ondanks alle 
waarschuwingen die ze vanuit het oosten kregen. Zoals we 

Het bestuur tijdens het coronajaar
Alle hens aan dek

Voor jullie ligt ons Jaarmagazine ten tijde van COVID-19. Niets te melden? Natuurlijk wel! Hoe gingen wij 
als club om met de lockdown en daarna met het in fasen openstellen van de baan, de horeca? Wat zijn 
de verhalen van onze leden? Hoe hebben onze commissies de wedstrijden weer opgepakt? En wat zijn 
de ervaringen van het bestuur in deze hectische tijd. Hoe hebben ze ons een hart onder de riem willen 
steken? Dit en nog veel meer kwam aan bod tijdens het gesprek dat de redactie voerde met de leden 
van het bestuur: Geert Jan Mantel, Cees Jan Asselbergs, Charlotte de Jongh, Els van der Meijden, Andie 
Bouma en Ernst Cysouw. 

“De wereld stond op zijn kop 
en alles was anders”

“De lol was er wel een beetje af. 
We mochten onze bordjes leegeten 

en gaan, dat was heftig”
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jeugd en ook echtparen werden gescheiden en verdeeld 
over de diverse flights. Omdat de instuifdeelnemers voor 
de gezelligheid allemaal afslaan van rood, kon het dus 
gebeuren dat je met een jeugdlid speelde met hcp 2. Par, 
par, birdie, enzovoort... Leuk om te zien dat, nadat zij 
hadden geholpen jouw bal te zoeken, zij gewoon gefocust 
doorgaan met het scoren van Stablefordpunten. Er zijn 
overigens niet veel wedstrijden waar vrouwen, mannen èn 
jeugdleden allemaal aan mee kunnen doen!! 
Even een paar getallen dat de instuif echt in een behoefte 
voorziet: er zijn 11 wedstrijden gespeeld, 65 deelnemers 
hebben een of vaak meerdere malen meegespeeld, een 
paar spelers zelfs 10 keer, en 26 deelnemers hebben punten 
verzameld voor de felbegeerde instuifbeker, de Harald 
Scholtz bokaal. Eigenlijk hoef je alleen je handicap te spelen 
en dan zit je altijd in de top 6. Er kan natuurlijk maar één de 
winnaar zijn en dat werd ons jeugdlid Marcel Sutedja, die 
niet alleen goed kan golfen (hcp 2 van rood) maar ook op 
hoog niveau viool speelt. 
Op de slotavond 9 september, kreeg de winnaar uit handen 
van Marcel de Lange, de winnaar van vorig jaar, onder 
toezicht van de voorzitter van de instuifcommissie Gerard 
Schutten de Instuifbeker overhandigd. Plus een pitchfork, 
want hij heeft heel wat greens moeten herstellen na zijn 
mooie approaches. Tot slot, de standing op hole 1 en 10 
was een goed idee en ondanks de wat grotere onderlinge 
afstand hebben velen genoten van het gezellige en 
wederom voortreffelijke eten van de Thomas brigade.

Damesdag in coronatijd
Terwijl de Damesdagcommissie druk doende was met de 
voorbereidingen voor het zomerprogramma en de golf-
competitie, werden we – net als de rest van Nederland 
en de wereld – overvallen door de coronapandemie. Bij 
de lockdown, die vanaf 16 maart 2020 gold, stonden zorg 
voor gezondheid en beperkingen in werk-, sport- en sociale 
contacten centraal; we moesten er allemaal mee leren 
omgaan! 
Pas twee maanden later was het mogelijk om weer te 
gaan golfen, maar een georganiseerde Damesdagwedstrijd 
leek nog ver weg. Toen weer een maand later ook het 
clubhuis open ging, leek het bijna weer op het vertrouwde 
verenigingsleven op Rozenstein. Op dinsdag 7 juli werd de 
eerste Damesdag funwedstrijd (Two)Best of Three) in de 
anderhalve-meter-samenleving gehouden waarvoor het 
storm liep met 42 aanmeldingen. De commissie deelde, 
gevarieerd naar handicap, teamflights in en zo konden de 
sociale contacten weer worden aangehaald. 
Over het algemeen overheerste blijdschap. Blijdschap 
dat er weer veel mogelijk was, en blijdschap dat er weer 
wedstrijden konden worden gespeeld. Maar de corona-
maatregelen op Rozenstein vergden ook flink wat aanpas-
sing en creativiteit. Aan de verkorte inschrijfperiode 

en vroege sluitingsdatum voor de wedstrijden van 
de Damesdag moest men bijvoorbeeld erg wennen. 
Het uitreiken van de wedstrijdkaarten (wel of niet 
handschoenen aan als wedstrijdleiding?), de hygiëne rond 
het pinapparaat, ja zelfs de loop in het clubhuis en de 
weg naar de wc’s werden nieuw-aan-te-leren gewoontes. 
Gelukkig hield iedereen elkaar alert. Helaas moesten de 
traditionele funwedstrijden als de Touwtjeswedstrijd, 
de Vlaggetjeswedstrijd en de drie wedstrijden voor de 
Ladies Captains Cup om begrijpelijke redenen uit het 
oorspronkelijke zomerprogramma worden geschrapt.  
Verder werden in eerste instantie bij de Q-wedstrijden 
niet ook 9 holeswedstrijden georganiseerd. Op veler 
verzoek werd dit vanaf eind augustus weer wel gedaan. 
En hoe bizar was het om tijdens de afgelopen hittegolf het 
hitteprotocol te moeten gebruiken op de Damesdag... Bij 
een temperatuur van meer dan 33°C bleek 9 holes spelen in 
plaats van 18 ook een ‘nieuwe werkelijkheid’. 
De eerste weken na de herstart van het zomerseizoen 
moest men duidelijk wennen aan alle coronamaatregelen-
in-de-praktijk: het kletspraatje bij de spiraal en de 
wedstrijd tafel werden gemist, een bemoedigend schouder-
klopje bij slecht-uitholen zat er niet meer in, de nazit (tot 
aan borreltijd soms) werd vaker beperkt tot een frisje of 
kop thee en de prijsuitreikingen leken soms een ingewikkeld 
soort dans om de juiste afstand te kunnen bewaren. 
Gelukkig kan iedereen de humor daarvan (en ook de 
noodzaak) inzien..., en: alles went! 
De Damesdag zag de afgelopen periode veel meer 
inschrijvingen bij de wedstrijden, en dat kwam niet alleen 
door het stralende zomerweer, maar ook door de duidelijke 
behoefte aan gezelligheid en om lekker sportief bezig te 
zijn. En misschien zegt het iets over het vertrouwen van de 
mensen: onze aanpassingen op Rozenstein lijken te werken.

Het besluit van de overheid om met ingang van 
11 mei het golfen weer toe te staan zal door vele 
golffanaten met gejuich zijn ontvangen. Weliswaar 
onder strikte maatregelen van ander halve meter 
afstand, verplichte looprichtingen, handen 
ontsmetten enzovoort, het maakte niet uit want 
we mochten weer! En als op 1 juni ook Thomas 
weer open gaat met het terras en het restaurant 
bommetjevol, is onze feest vreugde compleet. 
Helemaal als ook de commissies het groene licht 
krijgen voor het reguliere week  pro gramma met 
wedstrijden op de maandagochtend (HEMA’s), 
dinsdagochtend (Dames), woensdag avond 
(Instuif), donderdagmiddag (Heeren) en vrijdag-
ochtend (Senioren). Hieronder de ervaringen van 
een aantal commissies in corona tijd.

De aftrap van de Seniorencommissie
De Seniorencommissie mag op vrijdag 19 juni als eerste 
aftrappen met een aantal regels om de baan zo optimaal 
mogelijk te bezetten, rekening houdend met leden die 
gewoon een rondje willen lopen.
Zo is met het bestuur overeengekomen dat alle flights 
vanaf hole 1 starten en niet meer ook vanaf hole 10, zoals 
voorheen. Ook de startijden worden aangepast: 18 holers 
om 8.30, zodat hole 10 tot 10.30 vrij is voor andere spelers 
en na 11.30 uur. En de 9 holers meteen erna zo rond 09.10. 
Dat pakte alleen anders uit door het grote aantal leden 
dat zich Senior genoeg voelde om mee te doen. Zou dat te 
maken hebben met het feit, – afgezien van de gezelligheid – 
dat meespelen in een wedstrijd niet meetelde met het aantal 
keren dat je kon boeken in het reserveringssysteem? Hoe dan 
ook: kon ‘vroeger’ rond 12.30 de prijsuitreiking plaatsvinden, 
nu kwamen de 9 holers ver in de middag pas terug en dat 
betekende het twee keer uitroepen van de winnaars en het 
overhandigen van de bijbehorende golfballetjes.
Zou het niet handiger zijn om toch ook vanaf hole 10 te 
mogen starten? We moeten wat te wensen over houden 
toch?
Dit gezegd hebbende onderschrijft de seniorencommissie 
wel de door het bestuur opgelegde coronamaatregelen, 
opdat er toch veilig kan worden gespeeld door alle club-
leden. In de praktijk tot nu toe kunnen eigenlijk alle 
senioren goed leven met de onvermijdelijke ongemakken 
die de regels nu eenmaal met zich mee brengen. 

De seniorencommissie heeft inmiddels afscheid genomen 
van Anna Marie Goudberg en Guus Waasdorp. Als dank 
voor hun jarenlange toewijding, is op gepaste wijze hulde 
gebracht met een lunch en welverdiende cadeaus. 

Ook de Instuif gaat van start
Normaal gesproken begint de woensdagavond instuif 
half mei. Echter door de corona werd dat uitgesteld. Maar 
hoera we mogen beginnen op 1 juli! Natuurlijk wel binnen 
de noodzakelijke afspraken. Dus van te voren aanmelden, 
zodat wordt geregistreerd wie er allemaal op de baan 
zijn. En ook van te voren bij Thomas aangeven of je blijft 
eten. Anders dan anders kregen we van het bestuur 
vanaf 17.20 uur vier starttijden op hole 1 en hole 10: in 
principe acht flights van drie en soms vier personen. Een 
leuk nieuw verschijnsel was de deelname van een stuk of 
vier jeugdspelers (12 tot 19 jaar). 
De indeling gebeurde bij de inschrijftafel, keurig op 
gepaste afstand en op volgorde van aankomst waarbij de 

Weekprogramma in coronatijd
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Donderdag Heerendag
De Heerendag wordt op donderdagmiddag gespeeld, 
eerste t-time is meestal rond 12.00 uur en met gemiddeld 
36 deelnemers. De speeldag wordt afgesloten met een 
gezamenlijke borrel en diner in ons restaurant. We spelen 
verschillende wedstrijden, zoals de Regenboog-, 
In Memoriam-, de Inloop- en Heerendag Bokaal wedstrijden 
met als hoogtepunt de slotwedstrijd met de prijsuitreiking 
van deze Bokaal. 
Vanwege corona kon dit evenement niet doorgaan en 
was de prijsuitreiking minder feestelijk. Voor deze Bokaal 
werd in 2020 gespeeld over slechts zeven wedstrijden, we 
konden immers niet het hele jaar spelen. De winnaars van 
2020: 1e Jaap Lolkema, 2e Roelof Veldman en de 3e plaats 
was voor Ab Lommerse.

Het was een teleurstelling voor de enthousiaste deelnemers 
van de Heerendag dat de club in maart werd gesloten 
in verband met COVID-19. Na deze eerste ‘lockdown’ 
was het een zegen toen de verruiming van de corona-
maatregelen het weer toeliet om vanaf begin juli een 
‘normale‘ Heerendag te organiseren. De spontaniteit van 
de inloopwedstrijden ging wel wat verloren doordat er 
een paar dagen ervoor moest worden ingeschreven via 
Pro-ware. De belangstelling was groot en het gebruikelijke 
startslot op de tee 1 bleek al snel onvoldoende. De 
Heerendagcommissie heeft het verzoek gedaan voor 
een verruiming hiervan en mede door de prettige 

samenwerking met het bestuur en het secretariaat verliep 
alles uiteindelijk goed en waren er donderdagen met meer 
dan 48 deelnemers.
De Heerendag gaat natuurlijk over golf, maar de gezelligheid 
is ook belangrijk, zoals de borrel en het diner. Dat laatste 
kon gelukkig weer vanaf 2 juli. Vanwege de shifts in het 
restaurant gingen we al om 17.30 uur aan tafel. Wel vroeg, 
maar het was evengoed gezellig en zelfs zo gezellig dat de 
Heeren soms de hun toegestane tijd overschreden.
Helaas kwam er een tweede lockdown. Het restaurant ging 
weer dicht, waarmee de gezelligheid van de Heerendag 
beperkt bleef tot het golfen. De wedstrijdkaarten konden 
in de hal van het clubhuis worden opgehaald en na het 
rondje golf moest iedereen zijn eigen kaart invoeren en 
direct daarna de club verlaten. Na de verdere aanscherping 
van de coronamaatregelen medio oktober zijn helaas alle 
wedstrijden opgeschort tot februari 2021. 
Ondanks het ongemak van corona en de beperkingen 
kijkt de Heerendagcommissie terug op een goed verlopen 
herstart. Gezien de opkomst op de donderdagen en de 
reacties was iedereen blij dat er weer kon worden gegolfd. 
Ook als de scores niet altijd even goed waren. Maar dat is 
golf.

We gaan er van uit dat we volgend jaar weer op enig 
moment voluit mogen spelen en dat dus ook de Heerendag 
weer terugkomt in zijn oude vorm. Dan hopen wij weer 
velen van u voor een gezellige middag terug te zien.

De winnaars van de Heerendag Bokaal: Ab Lommerse (3e plaats), Jaap Lolkema (1e plaats) en Roelof Veldman (2e plaats).

REMMERSWAAL
M A K E L A A R D I J

kindergolfshop.nl

Bedrijvenpark ’s Gravendijck

Keyserswey 25 – 27

2201 CW Noordwijk

+31 (0)71 361 15 88

info@tedsgolfshop.nlNOORDWIJK

Al ruim dertig jaar 
dé bedrijfsmakelaar 

van de randstad.

Met vestigingen in Leiden, 
Alphen aan den Rijn en Gouda.
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Rozenstein strokeplay kampioenschap 2020
Met het wegvallen van de matchplay dit jaar, waren alle 
ogen gericht op de strokeplay kampioenschappen. Je hoopt 
dan natuurlijk op mooi golfweer; dat hadden we ook wel 
verdiend, niet waar? 
Maar helaas liep het ‘weer-technisch’ een beetje anders. 
Op zaterdagochtend 22 augustus kwam de regen 
met bakken uit de lucht. Toch hadden 17 dames zich 
ingeschreven, 14 heren en maar liefst 28 senioren heren. 
De meesten hadden zich niet voorbereid op deze akelige 
herfstdag. Dat betekende dus jas aan, jas uit, paraplu’s naar 
beneden en weer op en/of definitief gesneuveld door de 
harde wind.
Rond het middaguur waren door de slagregens een aantal 
greens veranderd in halve zwembaden. Lieslaarzen aan! Dat 
ging de commissie te ver en zij zag geen andere oplossing 
om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Eén voor één 
kwamen de verzopen spelers binnen. Maar gelukkig kwam 

in het begin van de middag de zon toch af en toe door en 
kon het toernooi worden vervolgd. 
De volgende dag verschenen de spelers die de cut hadden 
gehaald alweer vroeg aan de start. Het weer was nog niet 
helemaal geweldig: afwisselend zon maar veel wind en 
die heb je helaas niet altijd mee. Zo was het niet alleen 
vechten tegen de baan maar ook tegen de elementen! Na 
alle inspanningen en ontberingen werd aan het eind van de 
zondagmiddag duidelijk wie met de bekers naar huis zou 
gaan.
Bij de dames won Isabeau Ruiter, als een van de jongste 
deelneemsters, met ruime voorsprong op de andere dames. 
De score van Titia Ellens was goed voor de tweede plaats. 
Bob Storm als ‘jongere senior’ werd nipt winnaar bij de 
heren senioren, gevolgd door Marco Kempen. Tot slot 
werd Remy Sonnenberg na drie ronden, met maar liefst 
achttien slagen verschil, kampioen bij de heren met als 
follow-ups Jesper Schonk en Ringo Kruts. 

De verplichte sluiting van de golfbaan op 16 maart had grote consequenties voor de wedstrijdkalender. 
Alles werd abrupt stilgelegd. De Wintercup kon niet worden afgespeeld. Ook kwamen de eerste twee jaar-
bekers te vervallen, evenals de matchplay kampioenschappen. Alle traditionele gezelligheids toernooien 
werden noodgedwongen afgelast. Tot overmaat van ramp was er ook geen Golfweek dit jaar. Gelukkig 
kon in het weekend van 18 en 19 juli de Jaarbeker weer worden opgepakt. Wat overbleef was een sterk 
uitgedund programma dat door vele enthousiaste leden met beide handen werd aangegrepen.

Clubkampioenen  
Strokeplay 22 en 23 augustus 
Dames Isabeau Ruiter
Heren Remy Sonnenberg
Heren Senioren Bob Storm

Jeugdkampioenschap Céline Rameau

Winnaars wedstrijdseries  
Jaarbeker I  Marco Kempen
Jaarbeker II  Jean Pierre Sperwer
Jaarbeker III – 18 holes Adrian Garrett
Jaarbeker III – 9 holes Jan Kerkhof
Herfstmixed 2019-‘20 Ingeborg en Jesper Schonk
Wintercup 2019-’20 Jesper Schonk
Donderdag Herendag Bokaal 18 holes Jaap Lolkema
Donderdag Herendag Bokaal 9 holes Paul Harding
Instuif bokaal (woensdag instuif) Marcel Sutedja

Winnaars grote wedstrijden  
Ouder/Kind wedstrijd (27-9) André en Vincent van Baarle
Wild Drive 1 Maurijn Smit en Carla Stolk
Wild Drive 2 Frits Bron en Elsbeth Offerhaus

Kampioenen en winnaars 2020

Isabeau Ruiter, kampioen strokeplay dames.

De tweede plaats bij de dames was voor Titia 
Ellens.

Kampioen Remy Sonnenberg met links Jesper Schonk (2e plaats) en rechts Ringo Kruts (3e plaats).

Bob Storm, winnaar bij de senioren. Marco Kempen eindigde als tweede bij de 
senioren.Ondanks de regen was er toch nog een supporter: Maarten Blietz 

met paraplu, dat dan weer wel!
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In het weekend van 18 en 19 juli kon de Jaarbeker 2020 
weer worden opgepakt. Voor het eerst was er ook de 
mogelijkheid om bij Jaarbeker III een ronde van 9-holes te 
spelen. Jaarbeker I en II bleef een wedstrijd over 18 holes. 
Inmiddels waren de eerste twee rondes afgelast vanwege 
de lockdown. 

Deze derde ronde was dan ook voor iedereen een waar 
feestje. De zesde ronde op 13 september was tevens de 
finale dag. En weer scheen de zon uitbundig waardoor de 
prijsuitreiking op het drukbezette terras kon plaatsvinden. 
De bekers werden uitgereikt en zij die er nog waren gingen 
vrolijk op de kiek. 

Gelukkig is de finale van de Herfstmix op tijd gespeeld. 
Dit jaar ging de strijd tussen het echtpaar Jeannette en 
Brian Connelly, en moeder en zoon Ingeborg en Jesper 
Schonk. Op de 14e hole werd het pleit beslecht en mochten 
Ingeborg en Jesper zich de trotse kampioenen noemen. 

Omdat de Wintercup 2019/2020 door de lockdown 
niet volgens de regels kon worden afgespeeld, besloot 
de wedstrijdcommissie om de cumulatieve stand na de 
vierde wedstrijd als definitieve uitslag aan te merken. 
Jesper Schonk stond bovenaan en heeft hierdoor – maar 
wellicht anders ook wel – de beker gewonnen.

V.l.n.r. Gerard Schutten, (voorzitter Instuifcommissie), Marcel de Lange (winnaar 2019) en Marcel Sutedja winnaar instuifbokaal 2020.

De woensdagavond instuif heeft een competitief tintje. 
Er valt namelijk roem te behalen door het winnen van 
de felbegeerde Instuifbokaal. Deze wordt uitgereikt aan 
de speler die bovenaan het klassement staat. Dit wordt 
wekelijks nauwkeurig bijgehouden en daar rolt aan het 
einde van het zogenoemde instuifseizoen een winnaar 
uit. Dit jaar was dat Marcel Sutedja. Hij ontving de beker 
uit handen van de winnaar van 2019: Marcel de Lange: 

naamgenoten en beiden single handicappers. Tweede in 
het klassement werd Céline Rameau gevolgd door Xiao You 
He. Het was dit jaar nog niet zo simpel om deze bokaal te 
winnen, want de belangstelling voor deze laagdrempelige 
en ontspannen golfavond was dit seizoen groot. Elke 
woensdag verschenen ongeveer 24 deelnemers op hole 1 
of hole 10 om een ronde van 9 holes te spelen, waarvan de 
meesten na afloop bleven eten. 

Jan Kerkhof, winnaar Jaarbeker III – 9 holes.Vrolijke gezichten achter de wedstrijdtafel bij de eerste jaarbeker
wedstrijd. Loïc Driebeek en Lidwine Bongers hebben er zin in.
Evenals de vele deelnemers. 

Jan Pierre Sperwer, winnaar Jaarbeker II. Adrian Garrett, winnaar Jaarbeker III – 18 holes.
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trainingen en bovenal veel plezier op de golfbaan. Het was 
een bijzondere en vreemde tijd. Ook de slotwedstrijd voor 
de vakantieperiode, op 5 juli, was een geweldige wedstrijd 
met mooi golf op zowel de Pitch & Putt baan als op de 
‘grote baan’ zoals de meeste Jeugdleden de 18 holes course 
noemen.

De Miniregionale 2020, een ‘Tour’ voor jongere spelers 
met een (golf)handicap tussen 36 en 54, mag ook niet 
onvermeld blijven. In september en oktober is het, 
ondanks de weer aangescherpte maatregelen, gelukt om 
dit prachtige evenement weer tot een geslaagd einde 
te brengen. Op 13 september werd de eerste wedstrijd 
op Rozenstein gespeeld, door in totaal 20 deelnemers 
over 9 holes vanaf de oranje tees. Na afloop werden de 
spelers door de keukenbrigade van Thomas getrakteerd 
op een lekkere maaltijd en wat te drinken. De volgende 
wedstrijden werden op De Kennemer, Rijswijkse en de 
Noordwijkse gespeeld. Op 11 oktober vond de slotwedstrijd 
op De Haagsche plaats.  

Ook hebben een groot aantal jeugdspelers en -speelsters 
van Rozenstein dit jaar meegespeeld op de Open Dutch Kids 
Golf (DKG) Tour (zie ook https://www.dutchkidsgolf.nl/). Op 
deze tour is alle jeugd tot en met 18 jaar welkom en wordt 
gespeeld in leeftijdscategorieën en op handicap. Uiteindelijk 
zijn drie van de zes geplande wedstrijden gespeeld. Zowel op 

Broekpolder, Amsterdamse Golf Club en Wouwse Plantage 
was de Rozenstein Jeugd vertegenwoordigd. De plannen 
voor 2021 zijn ambitieus, er staan zo’n twintig wedstrijden 
op de kalender!

Twee andere hoogtepunten van het afgelopen jaar die we 
graag willen benoemen zijn de Nederlandse Kam pioen-
schappen. Op maandag 3 augustus werd op de Amelisweerd 
gestreden om het Nederlands Kampioenschap voor Jongens 
& Meisjes tot en met 12 jaar. De jeugd van Rozenstein 
werd tijdens dit kampioenschap vertegenwoordigd door 
Bastiaan Cuppen, Sepp Schwarz en Casper Wright. De week 
voorafgaand aan het kampioenschap zijn de jongens met 
Eduard de baan gaan verkennen om optimaal voorbereid 
aan de start te kunnen verschijnen. De wedstrijddag zelf 
hebben ze als een spannende maar vooral leuke dag 
beleefd waarbij het plezier voorop stond. 

In het weekend van 12 en 13 september werd op de 
Edese Golfbaan Papendal gestreden om het Nederlands 
Kampioenschap. Rozenstein werd vertegenwoordigd 
door twee jeugdleden: Xiao You He en Casper Wright. 
Ook speelden twee oud jeugdleden van onze vereniging 
mee, Olivier van Lelyveld en Jonathan Scholten. Na 
de eerste ronde lag de cut op +13, waarmee de beste 
42 spelers doorgingen naar ronde 2 en 3 die op zondag 
werden gespeeld. Deze vier toppers haalden allemaal de 
cut en speelden op zondag twee rondes van 18 holes. De 
omstandigheden waren erg goed met fantastisch weer 
en een baan die er prachtig bij lag. Kortom: een lang en 
intensief golfweekend, een prachtige ervaring! 

Waardering en dank
Tevens willen we op deze plaats graag onze grote waar de-
ring en dank uitspreken voor de jeugdcoaches Nico, Simon, 
Loet en Pieter Paul. Namens alle kids onze hartelijke dank 
voor jullie steun tijdens de trainingen, zowel op de zondag 
als de vrijdag. Daarnaast zijn we Stanley Douglas dankbaar 
voor zijn hulp, en vooral geduld, bij het bijbrengen van de 
basiskennis over de golfregels voor de nieuwe jeugdleden. 
Tenslotte een dankwoord voor Ronald Mos; heel erg veel 
dank voor je grote inzet de laatste jaren! Ronald heeft 
eerder dit jaar besloten zich terug te trekken uit de Jeugd-
commissie. Zijn clubfitting business legt steeds meer beslag 
op zijn (vrije) tijd, waardoor dat niet meer te combineren 
was. Ronald, veel succes gewenst met de verdere uitbouw 
van je fitting business!

We hopen allemaal dat de Jeugd in 2021 weer volop 
mee kan en zal doen aan de diverse clubwedstrijden, 
competitiewedstrijden en landelijke wedstrijden zoals 
de Open Dutch Kids Tour. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst!

Regelmatig ziet het op Rozenstein letterlijk blauw 
van de jonge spelers en speelsters, het Jeugd-
plan op Rozenstein floreert onder de bezie lende 
leiding van de pro’s Huite en Eduard, bijgestaan 
door Isabeau Ruiter als ‘assistent pro’ en de 
jeugdcoaches Simon van der Graaf, Nico van 
Leeuwen, Loet Hakkeling en Pieter Paul van 
Lely veld. De vele jeugdactiviteiten, zoals onder 
andere de vrijdag middag inloop, onderlinge wed-
strijden, club kampioen schappen en uiteraard de 
trainingen, worden met behulp van betrokken 
ouders en/of jeugdcoaches in goede banen geleid.

De Jeugdcommissie, bestaande uit Annemarie Scheep-
bouwer, Isabeau Ruiter, Sander Blom en Mark Wright 
werkt, naast het bieden van een uitdagend programma, 
hard aan het realiseren van de plannen om het Jeugdgolf, 
zowel voor de fanatieke ’top’ (competitie) jeugd en de 
recreatieve jeugdgolfers, verder uit te bouwen en te 
versterken. We zetten daarbij in op het bieden van zo veel 
mogelijk uitdagende wedstrijden voor alle groepen, op 
hun eigen niveau. Ervaring leert immers dat het spelen van 
wedstrijden het enthousiasme van de jeugdleden over het 
golfspelletje significant versterkt, en van de spelers betere 
golfers maakt.

Wanneer we op dit moment terugkijken naar het huidige 
jaar moeten we helaas vaststellen dat corona een flinke 
impact heeft op het jeugdprogramma. Maar, wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst, dus geen somber verhaal over 
alle (competitie en/of club) wedstrijden die geen doorgang 
hebben gevonden. We rekenen erop dat we dit in 2021 
dubbel en dwars inhalen, en gaan ervoor om met een 
vijftal jeugdteams in Juni de NGF Jeugdcompetitie in te gaan!

Hoogtepunten
We kijken terug op een aantal hoogtepunten dit jaar, zoals 
de laatste weken van april. De scholen waren dicht. De 
Zuid baan was echter een week of twee het exclusieve 
domein voor de jeugd, die daar met heel veel enthousiasme 
gebruik van heeft gemaakt. Veel groepslessen, baan-

De jeugd van Rozenstein 
tijdens het opmerkelijke jaar 2020

Even was Rozenstein het domein van de jeugd. Foto: Ronald Speijer.
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Daarnaast komt er rechtsreeks schoon duinwater via de 
nieuwe inlaat in de sloot naast de Katwijkseweg ter hoogte 
van de afslag van hole 3 binnen. Op deze wijze wordt 
bereikt, dat relatief schoon water zowel in de zuidelijke als 
de noordelijke baan wordt ingelaten en uiteindelijk na een 
gemiddelde verblijftijd van enkele weken via het gemaal 
wordt uitgeslagen.

Baggerwerk
De verwachting is, dat de kwaliteit van onze watergangen, 
door de geschetste maatregelen, aanzienlijk zal worden 
verbeterd, waardoor zich een veerkrachtig en gezond 
ecologisch systeem kan ontwikkelen. De mate waarin 
deze verbeteringen zullen optreden, is afhankelijk van 
een vervuilingsbron in ons gebied, die sinds het bestaan 
van onze vereniging niet is aangepakt: de vervuilde 
waterbodems. Door het stelselmatig achterwege blijven 
van (onderhouds)baggerwerk, blijft de vervuilde bodem 
een negatieve invloed op de waterkwaliteit uitoefenen. 
Bovendien vermindert door bezinking gedurende 35 jaar 
de waterdiepte van de sloten met ongeveer 2 centimeter 
per jaar, dus in totaal 70 centimeter, waardoor ook de 
afwatering meer en meer wordt belemmerd en vernatting 
op de baan zal toenemen. Het is dus zaak op korte termijn 
met systematische baggerwerkzaamheden te beginnen, 
opdat we schoner water krijgen en droge voeten op de 
baan.

Rijnland is inmiddels gestart met maandelijks onderzoek 
naar de waterkwaliteit in ons gebied. Dit onderzoek zal 
enkele jaren duren en daarmee kunnen de verbeteringen in 
de waterkwaliteit als gevolg van de nieuwe inlaatstructuur 
worden vastgesteld.

Daar bij die Molen

Ter gelegenheid van de viering van het dertigjarige bestaan 
werd op 30 juni 2014 de gerestaureerde windmolen 
tussen hole 16 en 17 overgedragen aan het bestuur van 
Rozenstein. Deze molen is destijds aangeschaft door Gerrit 
van Santen en zijn broer om het grondwaterniveau van de 
fairway van de toenmalige hole 9 te verlagen (polder binnen 
polder). Na het keren van de grond en de ingebruikname 
van de pompinstallatie van het Hoogheemraadschap werd 
de molen overbodig en verplaatst naar de huidige locatie.

De restauratie was een cadeau van de HEMA’s en de 
Evenementen/Wedstrijdcommissie aan de vereniging. De 
molen zelf werd geadopteerd door de HEMA’s die sindsdien 
het periodieke onderhoud verrichten.

Onderhoud en historie
De jaarlijkse ‘APK’ molenkeuring wordt sinds enkele jaren 
gedaan door Cor Bus. Cor heeft veel molens van dit type 
in onderhoud en is zeer deskundig. Hij wist te vertellen 

Onze baan kenmerkt zich onder andere door 
veel waterpartijen met een prachtige flora en 
fauna. Vooral de zwanen, ganzen, waterhoentjes 
genieten volop en wij genieten op onze beurt van 
een mooie golfomgeving. Maar dit alles vraagt 
wel om het juiste beheer en dat heeft heel wat 
voeten in de aarde. 

Duurzaam waterbeheer bij Rozenstein

Wat betreft grondoppervlak is Rozenstein grootgebruiker 
van de Kokshoornpolder. De waterhuishouding van onze 
baan wordt vrijwel geheel bepaald door het jaarlijkse 
neerslagoverschot (neerslag minus verdamping) en het 
in het noordelijke punt van de polder ingelaten water 
afkomstig van het duingebied Lentevreugd. Het water wordt 
uiteindelijk via een gemaal nabij de afslag van hole 13, uit 
de polder in het boezemwater gepompt. 

Tot voor kort zorgde deze situatie er voor, dat naast 
het relatief schone regenwater, ook door land- en tuin-
bouw verontreinigd duinwater op onze golfbaan terecht 

kwam. Gevolgen hiervan waren: hoge fosfaat- en stikstof- 
concentraties en daardoor verregaande eutrofiëring 
(voorname lijk algengroei) in onze sloten en plassen. 
Daardoor werden we geconfronteerd met gering doorzicht 
van het water, drijflagen van blauwalgen, lage zuurstof-
gehaltes in de zomer en een geringe diversiteit aan 
waterflora en -fauna. Incidenteel kan deze situatie leiden 
tot vissterfte, stank en botulisme. Door de voortdurende 
aanvoer van vervuilende stoffen in het inlaatwater werden 
onze waterbodems sterk vervuild.

Nieuwe inlaat
Naar aanleiding van het nieuwe plan ‘Kokshoornpolder’ 
van het Hoogheemraadschap Rijnland (Rijnland) is door 
de Commissie Committed to Green een alternatieve 
zienswijze voorgesteld en door Rijnland overgenomen. 
Inmiddels heeft Rijnland overeenkomstig onze zienswijze 
een nieuwe inlaat onder de Katwijkseweg aangelegd en is 
de oude inlaat vanuit het noordelijk punt in de polder met 
de bouw van een extra duiker aanzienlijk verbeterd. Deze 
investeringen houden in, dat via de verbeterde oude inlaat 
het oorspronkelijke duinwater veel minder wordt vervuild 
door de land- en tuinbouw, omdat het water via de nieuwe 
duiker vrijwel rechtsreeks in ons gebied wordt gebracht. 

Foto: Ronald Speijer.

De waterpartijen van RozensteinDe waterpartijen van Rozenstein

Boven: oude situatie; onder: nieuwe situatie.
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Het leven van hoofd-
greenkeeper Coen de Mooy 
staat volledig in het teken 
van groen, natuur en gras. 
Die belangstelling is ontstaan 
doordat hij van jongs af 
aan heeft meegewerkt op 
de kwekerij van zijn oom 
en tante waar bloemen en 
groenten werden geteeld. 
De tuinbouwschool met 
‘groene’ opleidingen, in 
combinatie met opleidingen 
tot Greenkeeper, Hoofd-
green keeper en Natuurgras 
Expert waren logische 
vervolgstappen. 

Coen is inmiddels alweer 30 jaar werkzaam bij Rozenstein. 
Gras, het lijkt zo simpel maar de invloed van gras op 
ons bestaan is enorm, aldus Coen, en hij schrijft met 
passie over dit mooie plantje, waarvan er wereldwijd 

meer dan 15.000 verschillende soorten zijn. Ook is 
dit plantje verantwoordelijk voor 95% van onze totale 
voedselvoorziening wereldwijd en de derde belangrijkste 
plant naast algen en bomen om CO2 te binden via de 
wortels in de grond. Gras verbindt, gras inspireert, gras doet 
goed, gras doet leven en gras is de basis van ons bestaan.

Coen, de graskunstenaar
Door die positieve kijk op gras is Coen kunstwerken gaan 
maken in de vorm van gedroogde grassoorten tussen 
glasplaten. Het drogen van allerlei grassoorten is een 
langdurig proces. Maar wel een super leuke bezigheid. 
Samen met zijn vrouw Sonja, die voor de administratie en 
de website zorgt, maakt hij diverse glasdecoraties in allerlei 
grootte en kleuren. In de hal van ons clubhuis hangen 
twee van zijn decoraties en tussen de gedroogde grassen 
door heb je een prachtig uitzicht op de drivingrange.
Coen heeft een website en webwinkel met de welluidende 
naam Grasdeco.com. Het is de moeite waard om deze 
prachtige ‘natuurlijke’ kunstwerken te bewonderen of zelfs 
in je eigen huis op te hangen!
Coen: “Natuur is het allerbelangrijkste, dus wees er zuinig 
op, vertel, deel en geef het door. Dat is precies mijn 
drijfveer en motivatie om door middel van deze gras-
decoraties het belang van gras en de natuur te benadrukken 
en dat verhaal uit te dragen. 
Gras doet goed!

dat deze molen een zogenoemde Hertogmolen is destijds 
gefabriceerd in Moerkapelle. 
Speurwerk op internet leerde ons dat er nog 92 Hertog-
molens bestaan. Ze staan verspreid over heel Nederland, 
maar zijn vooral te vinden in de provincies Noord- en 
Zuid-Holland en Utrecht. Dit type molen wordt nog 
steeds geproduceerd en vooral daar geplaatst waar geen 
elektriciteit voorhanden is. 
De Rozenstein-molen is vermoedelijk gemaakt in 1946. 
Bijzonder is de haakse verbindingsas tussen de wieken en 
het schoepenrad. Dit is een cardanas van een klein model 
Chevrolet vrachtwagen uit de jaren 1930/40. Geschat wordt 
dat bij een windkracht van 3 a 4 Beaufort circa 1000 tot 
1200 liter per minuut wordt overgeslagen. Bij windkracht 6 
kan dit zelfs oplopen tot 2000 liter.

Vastloper
Vorig jaar liep onze molen vast. Uit nader onderzoek bleek 
dat de oorzaak een stuk drijfhout was dat klem zat tussen 
de betonnen bodem en het schoepenrad. Met behulp van 
Cor werd na het droogpompen van de betonnen bak, het 
drijfhout verwijderd waarna de molen weer als vanouds 
kon draaien. Totdat een week later de boel weer vastliep. 

Met de nodige moeite werd ook deze blokkade verwijderd. 
Om te voorkomen dat dit weer kan gebeuren, werd aan de 
bovenkant een aluminium plaat gemonteerd zodat takken, 
verdwaalde golfballen of zelfs een incidentele haas niet 
meer in de bak kunnen belanden. Voor de waterinlaat op 
1,50 meter diepte werd een rooster gemaakt en afgedekt 
met een stalen plaat. Het laswerk werd verricht door 
greenkeeper Bert. Drijfhout, takken en algen worden zo 
tegengehouden terwijl het water gewoon kan doorstromen.

Toekomst
Bij de volgende onderhoudsbeurt wordt een extra steun-
balk gemonteerd waaraan de ketting en de rem zitten. De 
bestaande balk is sterk verbogen door de wind. Dit gebeurt 
als de molen is vastgezet en het heel hard waait of stormt. 
Tot windkracht 8 kan de molen gewoon blijven draaien, 
vertelde Cor Bus. Dit is beter voor de constructie dan het 
vastzetten van de wieken, hierdoor ontstaat namelijk extra 
druk. 
De onbezoldigde ‘molenaars’ Gijs Beucker Andreae en Rolf 
Holsboer zijn op zoek naar enthousiaste opvolgers, zodat 
ook toekomstige Rozenstein-generaties kunnen blijven 
genieten van deze bijzondere molen.

 Foto: Ronald Speijer.

Van greenkeeper naar kunstenaar
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Het jaar 2020 ging goed van start. Tijdens 
de druk bezochte bijeenkomst in februari 
meldden zich zelfs vijf nieuwe leden: Marlies 
Haazebroek, Erik Herter, Marijke Kasten, Anya 
Lentze en Luca Maresi. Later dat jaar kwamen 
daar nog bij Marnix Bosch, Ron Schuurman, 
Sophie Strumphler en Ian Ruinen. De eerste 
twee maanden werd er genoten van de inmiddels 
traditionele zaterdagse golf/lunch bijeenkomsten. 
En toen werd het maart…

In de stille maanden die toen volgden heeft de Business 
Club (RBC) alle leden een teken van leven gegeven. Onder 
andere uitten we de wens dat iedereen gezond zou blijven, 
inclusief familieleden en vrienden. 
Uiteraard keken we allemaal reikhalzend uit naar de 
heropening van de baan, maar de berichten van de NGF 
en van ons bestuur waren duidelijk: dat ging (behalve voor 
de jeugd) voorlopig nog niet gebeuren. Maar we hielden 
moed en bleven hopen dat we binnen afzienbare tijd dat 
verdraaide balletje weer eens een flinke tik konden geven. 
En als dat zou gaan gebeuren, dan zou er een ouderwets 
RBC feestje van worden gemaakt. 

In de tussentijd
Achter de schermen zaten we niet stil en werd er 
gediscus sieerd over verbetering van het woensdagmiddag -
programma, de nieuwe website en sponsoring. 

Medio 2020 hebben we afscheid genomen van Jaap Plug 
als lid van de commissie. Jaap had al enige tijd geleden 
aangegeven te willen stoppen en nu was het dan zover. Met 
zijn (IT) kennis, zijn toewijding en enthousiasme heeft Jaap 
veel werk verricht. Hij is gelukkig wel lid gebleven van de 
Business Club, zodat we hem nog regelmatig zullen zien. 

Eindelijk weer de baan in
Eindelijk was het zover. Op zaterdag 27 juni kwamen we 
weer bijelkaar na al die maanden. Tijdens deze ‘reunie’ 
geen wedstrijd, maar werden heel creatief de benodigde 
starttijden gereserveerd waardoor we toch de baan 
in konden. Met 21 deelnemers een organisatorisch 
hoogstandje. 
We hebben zelfs tijdens deze dag een nieuw Business Club-
lid mogen verwelkomen: Marnix Bosch. Marnix was tijdens 
een ladderwedstrijd door een van onze leden enthousiast 
gemaakt voor de sportieve en zakelijk interessante bijeen-
komsten die maandelijks worden gehouden. 
Vier weken later, op zaterdag 25 juli, was de volgende 
bijeenkomst. Veel wind en regen, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Met 28 spelers gingen we de baan in. Gevolgd 
door de lunch waarbij bijna iedereen aanschoof. 

En toen werd het weer stil.....
Na de zomer is de Business Club op 16 september terug-
gegaan naar de ‘derde woensdag van de maand’. En wat 
een succes: 40 deelnemers! Door de coronaregels kon niet 

Business Club & Sponsorcommissie: 
2020 wat een jaar!

iedereen binnen eten. Gelukkig hebben we een terras en 
daar vonden de ‘diehards’ een plekje. Wel met jas aan, 
aangezien het ’s avonds toch wat frisjes werd. 
Na het diner vertelde het RBC-lid Erik Herter enthousiast 
over zijn tijd als directeur/eigenaar van Distilleerderij Rutte. 
De presentatie werd afgesloten met een proeverij. Geen 
van ons kon toen weten dat dit onze laatste bijeenkomst 
zou zijn. De proeverij kan dus worden gezien als een ver 
naar voren geschoven kerstborrel. 

RBC Activiteiten 2020-2021
Ondanks alle coronaperikelen bleef het Business Club & 
Sponsorteam dit jaar actief met het uitvoeren van haar 
belangrijkste taken:
-  het bieden van een sportieve en gezellige maandelijkse 

activiteit voor de werkende Rozensteiners; en 
-  het zoeken, vinden en enthousiast houden van 

sponsoren en bedrijfsleden.

En, we durven vooruit te kijken!
Zodra het weer kan, gaan we verder met de succesvolle 
maandelijkse bijeenkomsten. Elke derde woensdagmiddag 
een Scramble wedstrijd over 9 holes, gevolgd door een 
gezellige borrel en een diner. 
Nu we het mooie aantal van 60 business leden hebben 
bereikt, is het altijd gezellig druk tijdens onze bijeen-
komsten. Maar werkende (en actieve gepensioneerde) 
Rozensteiners zijn welkom!
2021 wordt een belangrijk jaar voor ons allemaal. Niet 
alleen hopen we de clubactiviteiten zo snel mogelijk te 
kunnen oppakken; de RBC gaat een grote uitdaging aan. 
In samenwerking met de Golfweek Commissie en de 
commissie Gebouwen en Technische Installaties (GTI) 
wordt een definitief voorstel gemaakt en - we gaan er 
optimistisch vanuit – ook uitgevoerd om op de plaats van de 
Schaapskooi achter de 14e tee een aansprekend paviljoen 
te bouwen met een zitje, catering mogelijkheden en sterk 
verbeterde WC-faciliteiten. Met het bestuur zijn afspraken 
gemaakt over de financiering.
Het jaar 2021 wordt voor onze commissie en de RBC 
leden en sponsoren een jaar waarin we de zaak weer gaan 
oppakken en (letterlijk) opbouwen.

De Business Club is vooral om werkende Rozenstein-
leden en bedrijfsleden/sponsoren de gelegenheid 
te geven te genieten van onze mooie golfsport en 
tegelijkertijd elkaar beter te leren kennen.
Iedere derde woensdag van de maand komen de 
leden bijeen. In de wintermaanden vanwege de 
korte dagen is de bijeen komst op zaterdag. Sinds 
de oprichting van 2015 wordt dezelfde formule 
gehanteerd: met flights van drie of vier spelers de 
baan in voor een 9 holes Texas Scramble wedstrijd 
met als afsluiting de ‘BB’ (borrel met RBC bitterbal), 
gevolgd door een geweldige maaltijd. De koffie komt 
tijdens een praatje van een van onze leden of een 
speciaal hiervoor uitgenodigde gast. 
Geïnteresseerde werkende Rozenstein leden zijn van 
harte welkom om een keer met ons mee te spelen op 
de 3e woens dag middag van de maand. Aanmelden 
op e-mail adres rbc@acmo.nl.
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Foto: Ronald Speijer

They are all part of 
the Kwast family…

www.kwastwijnkopers.nl
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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 en dinsdag van 09.00 tot 18.00 uur.
•   Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 

09.00 tot 20.00 uur.

Voor informatie over wedstrijden en beschikbaarheid baan:
Zie 'Speelmogelijkheden' op de homepage van 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 van 11.00 

tot 16.00 uur (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 
gesloten 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.
Coronamaatregelen: zolang deze van kracht zijn dient u zich 
hieraan te houden.

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

*  Door omstandigheden kunnen de openingstijden 
noodgedwongen worden aangepast. Voor de actuele 
informatie verwijzen wij naar de website.

Erelid 
Cees Fock † 

Lid van verdienste 
Guus Waasdorp Anna Marie Goudberg

Algemene informatie 

Eregalerij

De Communicatiecommissie heeft zich de 
afgelo pen jaren met name toegelegd op het 
verbeteren van de informatie over Rozenstein. 
Naast de website is voor onze leden de digitale 
nieuwsbrief het medium en voor niet leden zijn 
artikelen in de Wassenaarse krant geplaatst. 
Greenfee spelers maken vooral gebruik van 
de website. Juist de website is een belangrijk 
medium omdat daar alle actuele informatie staat 
die nodig is om te kunnen spelen, oefenen en om 
na afloop te kunnen eten en drinken. Daarom is 
gekeken naar de functionaliteit en uitstraling. Dit 
heeft geresulteerd in een voorstel voor een nieuw 
ontwerp voor onze website.

Naar een nieuwe website
Na een grondige analyse is een eisenpakket en een plan van 
aanpak opgesteld, en zijn twee ontwerpbureaus gevraagd 
om een voorstel uit te brengen. Uitgangspunten van het 
ontwerp waren: rustige uitstraling, passend bij het profiel van 
onze club, eenvoudig in het gebruik, probleemloos inloggen, 
baan moet goed zichtbaar zijn, geen dubbele informatie op 
verschillende plekken, eenvoudig beheer en de mogelijkheid 
voor de jeugd en businessclub om zelf te muteren.
Om de leden bij het hele proces te betrekken is een klank-
bord groep opgericht die enkele keren bijelkaar is geweest.

Na zorgvuldige selectie is het bureau Pixeldust gekozen. 
Het ontwerp, de prijs, de flexibiliteit en de kennis van de 
oude website hebben de doorslag gegeven.  Een eerste 
voorstel van het nieuwe ontwerp is medio 2019 aan de 
klankbord groep gepresenteerd. Dit heeft ertoe geleid dat 
de nodige aanpassingen op het oorspronkelijke ontwerp zijn 
doorgevoerd. De nieuwe opzet met bijbehorende begroting 
is eind 2019 door het bestuur goedgekeurd en vervolgens 
is aan Pixeldust opdracht gegeven om de nieuwe website 
te bouwen. Tevens is een gedegen implementatie- en 
introductieplan opgesteld.
Gaandeweg bleken er toch nog zeer specifieke functiona li-
teiten nodig. Samen met het secretariaat en ons lid Gerard 
Schutten, vanwege zijn grote ervaring met IT projecten, zijn 
werkbare oplossingen gevonden om de nieuwe website 
beter aan te laten sluiten op de oude website.
En toen kwam corona… Ineens moest er digitaal worden 

gereser veerd voor een starttijd! Dat waren nieuwe eisen die 
niet in het oorspronke lijke ontwerp waren meegenomen. 
Maar dankzij de inspanning van het secretariaat, Pixeldust 
en PROWARE zijn die functionaliteiten vlekkeloos 
geïmplementeerd.

Op 1 oktober 2020 is het dan zover. Alle betrokkenen staan 
klaar om de overgang van de oude naar de nieuwe site 
probleemloos te laten verlopen. Vooraf is op diverse fronten 
aandacht gegeven aan de nieuwe website en zijn filmpjes 
gemaakt om de werking uit te leggen. De links naar deze 
uitleg zijn gepubliceerd in de Nieuwsbrief van september. 

Eind goed, al goed. Iedereen werkt nu met de nieuwe 
website. En niet alleen op de eigen computer, maar ook 
op de tablet en smartphone is www.rozenstein.nl perfect 
bereikbaar. Er zijn enkele vragen geweest over bepaalde 
functies en die hebben we kunnen oplossen. De jeugd en 
de businessclub muteren zelf hun eigen deel en Thomas 
plaatst zelf het wekelijkse menu op de site.
Een website is nooit af. Dat geldt ook voor die van ons. 
Er zullen nieuwe functies worden gevraagd en de 
technische mogelijkheden zijn groot. Dat betekent dat 
we ook in 2021 blijven werken aan het verbeteren en 
optimaliseren van onze website. 

www.rozenstein.nl (2.0) is op 1 oktober 2020 
live gegaan

De analyse van het gebruik tussen 1 oktober en 
20 december laat zien dat:
(1)  57% van de leden de website bezoekt met een tablet 

en/of een desktop en 43% met de smart phone;
(2)  gemiddeld 375 leden per dag  gebruik maken van 

de website;
(3)  de e-mails over de coronamaatregelen direct zijn 

terug te zien in het aantal bezoeken: 4 november 
812 gebruikers en 15 december 613;

(4) 46% van de bezoekers vrouw is en 54% man;
(5) 61% van de bezoekers jonger is dan 35 jaar.
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Vanaf linksboven met de 
klok mee: 
Cees Jan Asselbergs 
(toekomst en baan), 
Geert Jan Mantel 
(voorzitter), 
Els van der Meijden-Wijn 
(secretaris), 
Charlotte de Jongh-van 
Zwieten (sfeer),
Andie Bouma-Engelen 
(financiën), 
Ernst Cysouw (Sport).

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: 
Jan Tettero 
(voorzitter), 
Titia Ellens, 
Frank Coopman.

Clubhuiscom
m

issie

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

Business Club & Sponsorcom
m

issie

Com
m

itt
ed to G

reen

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

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

Com
m

unicatiecom
m

issie
Gebouw

en & Technische Installaties

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

Rob Klomp (voorzitter), Titia Ellens, Lis Stolp, 
Floris Vogelaar, Arie Bas Wagter. 
Niet op de foto: Rob van der Lely.
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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: 
Peter Huussen, Pieter Meyboom, Erik de Boer(voorzitter).

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

Jeugdcom
m

issie

N
ieuw

eledencom
m

issie

Van links naar rechts: 
Isabeau Ruiter, 
Huite Hak (pro), 
Eduard Schwartz 
(pro), 
Sander Blom, 
Annemarie 
Scheepbouwer, 
Mark Wright.

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

G
olfw

eekcom
m

issie

Heerendagcom
m

issie

HEM
A'S

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

Van links naar 
rechts: 
(staand) Huber 
Claassen 
(voorzitter), 
Herman Stegink; 
(zittend) Wim 
Deelen, 
Michael Sellwood. 

Handicartcom
m

issie

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

Dam
esdagcom

m
issie

Van links naar rechts: Monique Smulders, Lies Connell, Jeannette Connelly, Annette Pek, Carien Roodenburg (voorzitter), Janine Bröcker, Lilian 
Wilkens, Margriet Zuure.
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Van links naar rechts: 
Coen de Mooy 
(hoofdgreenkeeper), 
Leo Bal, 
Thijm van Dijk, 
Bert Versteeg,
Jan de Mooy. 
Niet op de foto: 
Bart Groenewegen.

Van links naar rechts: 
Piet Briët, Margreet Wagter, Abel Rasterhoff, Jonny den Hartog (voorzitter), Tineke Leenders, 
Connie Schutten, Leentje Herrebout, Frank Blom.

Seniorencom
m

issie

Oscar Belt, 
Denise Danen, 
Renate Hacker, 
Evelyne 
Hoogenboom, 
Ryan Knijnenburg, 
Adrienne van 
Leeuwen, 
Joost Onderwater, 
Thomas 
Oostveen, 
Marije Streeder, 
Michel Vogels, 
Daan Zondag.

Tjandi com
m

issie

Olga Verlinden 
en Marilene 
Leertouwer.

Technische com
m

issie
W

edstrijdcom
m

issie

Horecaservice Rozenstein

Van links naar 
rechts: 
Sander Blom, 
Frits Bron 
(voorzitter), 
Ada Detiger-
Vrolijk, 
Chris van Welij.  
Niet op de foto: 
Marco de Jong.

Van links naar 
rechts: Dorieke 
Broers, Loïc 
Driebeek 
(voorzitter), 
Gemma Winnen, 
Bon de Jonge van 
Ellemeet, Joop 
Wiegant, Harry 
Vreedenburgh, 
Frits Bron, Wouter 
Fok, Natascha 
Haardt, Helma 
Lommerse en 
Lidwine Bongers. 
Niet op de foto: 
Anita Pfeiffer, 
Ankie Frijling, 
Henk Jan Wouters, 
Rob Brinkman.

Com
m

issie van onderzoek

Jos ter Avest 
(voorzitter), 
Danielle 
Remmerswaal, 
Jan Eduard 
Thompson.

Regel- &
 handicapcom

m
issie

Van links 
naar rechts: 
Madelien 
Coopman 
(voorzitter), 
Boudewien 
Sisselaar en 
Marja Roest

Vertrouwens- en gezondheidscommissie 

Henk Hueting, 
George 
Schaepman, 
Aart Vos, 
Marjo 
Luitingh.

O
nze pro's

Huite Hak en Eduard Schwarz.

Onze gewaardeerde medewerkers

Secretariaat

Marja Oosten en 
Annette Franken.

G
reenkeepers

*Wijzigingen voorbehouden. Voor de actuele samenstelling van de commissies verwijzen wij naar de website.
**Vanwege COVID19 zijn veel commissies niet tot nauwelijks bij elkaar gekomen, daarom is een aantal commissiefoto’s hergebruikt. 
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  Rogier Boerhave Nicole Haasjes Anneloor Hoebee Corrie MeirinkBlonk

 Bart Rubbens Sylvia RubbensWinkel Yshai Thomas Nadine Werner

 Henk Scheenstra Mike Schrader Robin Smit Ika Smit Jonker Saskia Strijk

 Norma TripSinnema Gijs Velter RobertHans Vietor Carmen VleggeertLankamp Daan Vrijmoet

 Jantien VrijmoetWiersma Liesbeth van Weel Philippe Werner Tjeerd Wichers Sander de Wit

 Olaf van de Wolfshaar Jorg van der Zanden  Ger Smit Simone van Veen

Beginnende 
golfers

 Melle Adam  Hans Bauer  Yolanthe Beckers Marnix Beljaars Michael Birch

 Patrick Birch Michelle de Boer Alexander Boers Ellen Cats Henri Cats

 Remmert Cohen Jelmer Constandse Alexander van Dijk Richard Faas Katinka Fick

 Rik van der Giesen Michiel de Haas Alain Handgraaf Bouke den Hoed Adriaan Hondelink

  Isabelle Hoogendoorn Nick Kaufmann Wim Koetsier Monique Koppelle Bart Korink

 Ellen Mullens Eveline Oosterveer Sander Piek Henrik Jan van der Ploeg Gerry Rogers

Nieuwe leden

Beginnende 
golfers die lid 
worden



Sponsoren en adverteerdersAl ruim 35 jaar is Vegro

dé expert in hulpmiddelen!

Openingstijden
Ma t/m vrij: 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
Telefoonnummer: 0900 – 288 77 66

Waar kun je ons vinden?
Vegro Wassenaar
Kloosterland 16 (in Rijnsburgpassage)
2242 JS Wassenaar

Gratis via zorgverzekeraar 
Wist je dat het mogelijk is om veel hulpmiddelen, zoals 
een rolstoel, douchekruk, hoog-laagbed, bedverhogers 
en toiletstoel kosteloos te lenen? Vraag je bij ons een 
leenhulpmiddel aan, dan regelen wij de afhandeling met 
de zorgverzekeraar. Dat scheelt jou veel tijd en moeite!
Wil je meer informatie? Kom dan langs in onze 
thuiszorgwinkel in Wassenaar!

Bij ons ben je aan het juiste adres voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen. Goede hulpmiddelen maken het leven een stuk 
prettiger. Denk bijvoorbeeld aan een rollator of een scootmobiel om weer eropuit te gaan. Vegro heeft een uitgebreid assortiment 
aan hulpmiddelen op het gebied van mobiliteit, bewegen, langer thuis wonen, revalideren, gezondheid en zwangerschap. 

Van jong tot oud
Het Vegro-team van de thuiszorgwinkel Wassenaar staat altijd voor jou klaar met advies over hulpmiddelen en helpen jou bij elke 
zorgvraag. Van het huren van een borstkolf als je net bent bevallen tot de aanschaf van een rollator als je minder mobiel bent.
Daarbij kun je rekenen op persoonlijke aandacht voor jou!

Meet jouw gezondheid
Er zijn veel verschillende metingen die je kunt uitvoeren om meer 
te leren over jouw gezondheid. Door regelmatig metingen te doen 
met een betrouwbare meter, kan zowel een arts als jij zelf beter 
inzicht krijgen in jouw situatie. Dit komt doordat je zelf vaker en op 
verschillende dagen metingen kunt doen.

Bij Vegro hebben we voor jou een groot aanbod aan meetapparatuur, 
zoals een weegschaal, bloeddruk- en saturatiemeter, waarmee 
je deze metingen snel en gemakkelijk zelf kunt uitvoeren om je 
gezondheid in de gaten te houden.
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• 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
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070 - 512 45 00
www.vanommerenpark.nl
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