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Door allerlei maatregelen kwam het jaar 2021 stilletjes op gang. Maar toen diverse 
beperkingen kwamen te vervallen, konden de leden genieten van de baan en alle 
faciliteiten van Rozenstein. Zoals de coverfoto toont, is hier volop gebruik van gemaakt. 
Foto: Ronald Speijer.
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Rozensteiners,

Informatie over onze club komt tot ons via e-mails, de website en de maandelijkse 
Nieuwsbrief. De terugblik echter, over wat we het afgelopen jaar hebben beleefd, 
kunnen we lezen in het Jaarmagazine. Ook deze zesde editie is weer met veel zorg 
samengesteld door onze redactie.
Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats, omdat de redactie toch kans heeft 
gezien om er weer een prachtige glossy van te maken, ondanks het feit dat ook over 
2021 minder te verhalen viel. 

Oké, er waren nog steeds het weekprogramma, commissie-, match- en strokeplay-
wedstrijden, jaarbekers, en andere wedstrijden waaruit winnaars voortkwamen, die 
op de foto zijn gezet. 
Ook ontbrak niet het verslag over de twee gehouden algemene vergaderingen, 
wederom helaas alleen maar digitaal te volgen vanuit huis. Dronken wij 1 januari 
2020 nog champagne onder de kerstboom, in 2021 gebeurde dat in oktober en 
toastten we op onze twee nieuwe Leden van Verdienste, Jonny en Robert Jan, en op 
onze drie Zilveren Roos dragers Annette, Willem en Maarten.

Gelukkig waren er nog wat bijzondere evenementen zoals het PGA Foursome 
kampioenschap, gecombineerd met een open huis en de opening van de vernieuwde 
hole 18.
En om de leemte op te vullen van het niet compleet afgewerkte jaarprogramma 
is de redactie gedoken in de historie van Rozenstein en in dat artikel staan 
wetenswaardigheden over de ontstaansgeschiedenis, verteld door een van onze 
leden van het eerste uur Leen Menken.

Wat uiteraard in deze editie niet ontbreekt, is de uitgebreide fotogalerij van 
medewerkers, pro’s en de ploeg van Thomas, verrijkt met foto’s van de leden van 
de talrijke commissies die Rozenstein rijk is. En ook staan onze nieuwe leden erin. 
Hopelijk voelen zij zich snel thuis.

Ik wens jullie veel leesplezier!

Geert Jan Mantel
Voorzitter bestuur

Voorwoord
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Door corona en de lockdown is er voor het eerst in de 
geschiedenis van Rozenstein geen nieuwsjaars receptie. 
In plaats daarvan wenst de voorzitter alle leden per 
videoboodschap een goed nieuwjaar. Ook maakt hij 
bekend dat Annette Kamps, Maarten Blietz en Willem 
Lely de Zilveren Roos krijgen toegekend vanwege hun 
jarenlange inzet voor de vereniging. De huldiging vindt 
noodgedwongen later plaats.
Ook geen warm welkom voor de nieuwe leden; zij krijgen 
een link naar de speciaal voor hen gemaakte introductie-
video. 

Nederland wordt overvallen door strenge vorst met veel 
sneeuw. Onze baan is natuurlijk dicht, maar ligt er wel 
prachtig en ongerept bij. Na een week is de vorst voorbij en 
is het sneeuwtapijt verdwenen. 

De NGF voorjaarscompetitie wordt afgelast.

Het World Handicap System is vandaag officieel ingegaan 
met een ‘resetting’ van de handicaps van alle leden. Voor 
de meesten van ons betekent dit een verhoging met als 
voordeel meer slagen mee!

Alle leden van Rozenstein ontvangen een pitchfork om 
nogmaals het belang te onderstrepen van het repareren van 
pitchmarks op de green. 

De green van hole 18 gaat op de schop. Na 14 dagen is de 
aannemer klaar, wordt er ingezaaid en is het wachten op 
een nieuwe grasmat. Een aangepaste handicaptabel zorgt 
ervoor dat de baan qualifying blijft met de kortere tijdelijke 
green. Ook is er een nieuwe route richting clubhuis. 

De keukenbrigade heeft zijn eigen moestuin aangelegd: 
‘Kruidenstein’, waar diverse kruiden, tomaten, boontjes, sla, 
eetbare bloemen en dergelijke worden verbouwd die de 
leden op hun bord terugvinden als dagvers product.

Eerste Algemene Vergadering van 2021. Wederom digitaal. 
Gemiddeld zijn er gedurende de avond 115 leden ingelogd. 
Jonny den Hartog en Robert Jan ter Wiel worden benoemd 
tot Leden van Verdienste.

Het terras mag weer open. Er is een nieuwe menukaart. De 
succesvolle Take Away is hiermee beëindigd.

De coronaregels zijn versoepeld; het weekprogramma gaat 
van start.

De vlag mag weer uit de hole; de ballenwassers zijn terug 
en we moeten de bunkers weer aanharken.

De functie van supervisor komt te vervallen. Maarten Seckel 
die op zondag 4 juli zijn ‘dienst’ draaide, is daarmee de 
hekkensluiter. 

Helaas gaat ook dit jaar de Golfweek niet door. In verband 
met de coronaregels en de oprukkende Delta-variant is het 
onverantwoord om shotgun wedstrijden te houden met 
grotere groepen golfers. Ook de gebruikelijke gezellig heid 
voor en tijdens de wedstijden valt vanwege de anderhalve-
meter regel lastig te organiseren. 

Het verkrijgen van een starttijd gebeurt vanaf vandaag via 
de zogenoemde digitale spiraal. In de hal van het clubhuis 
staan twee schermen waarop de leden hun starttijd 
reserveren. Vooraf thuis via de computer starttijden boeken 
is vanaf nu verleden tijd. 

Het jaar 2021 in vogel‘flight’

1 januari

7 februari 

24 februari 

1 maart

15 maart

20 april

27 april

17 mei

19 mei

Laatste week van mei en 1e week van juni

21 juni

5 juli

21 juli

26 juli
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Door de oplopende coronabesmettingen heeft de regering 
strengere maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen 
worden ook op Rozenstein toegepast. Om toegelaten 
te kunnen worden tot het clubgebouw, restaurant, 
lockerruimtes en sanitair moet een geldige QR-code worden 
getoond. De lockerruimtes zijn vanuit het clubhuis gesloten. 

Tweede Algemene Vergadering. Door de aangescherpte 
coronamaatregelen helaas weer digitaal. Er zijn circa 
100 leden ingelogd. Belangrijke onderwerpen waarbij 
interactie vanuit een gevulde zaal wenselijk is, worden 
doorgeschoven naar een vergadering in januari. De AV van 
15 november beperkt zich tot de begroting 2022 en de 
verschillende benoemingen.

De Golfweekcommissie organiseert samen met de Business 
Club een unieke Fancy Fair op Rozenstein. De belangstelling 
is groot en er is veel verkocht. De opbrengsten worden 
aangewend voor de financiering van de nieuwe Schaaps-
kooi.

Tijdens de persconferentie van 26 novem ber zijn de 
coronamaatregelen wederom aange scherpt. Dit betekent 
onder meer dat de anderehalvemeter afstand weer van 
kracht is, mondkapjes verplicht zijn en dat de baan en het 
clubhuis om 17.00 uur sluiten. 

De dames van de Clubhuiscommissie zijn al vroeg aanwezig 
om de kerstboom in het restaurant op te tuigen. Ook 
worden de tafels versierd met kerststukjes en kaarsen. 
Het resultaat mag er zijn: Rozenstein is klaar voor de 
kerstdagen. 

Het bestuur organiseert voor alle leden een drietal 
presentaties/discussiebijeenkomsten om de verschillende 
reserverings systemen nader uit te leggen en om meer 
duide lijkheid te geven over de drukte in de baan. De 
belang stelling is zo groot dat er extra sessies worden 
ingelast. De aanwezigen denken positief mee. 

Nederland gaat opnieuw in lockdown tot 14 januari. 
Golfen mag, maar in flights van maximaal twee personen. 
Wedstrijden, evenementen en het weekprogramma 
worden geschrapt. Het restaurant gaat dicht.

Rondom de nieuwe green van hole 18 moet het nodige 
onkruid (weegbree) worden weggestoken. Groepjes 
vrijwilligers nemen samen met de greenkeepers deze taak 
op zich.

De coronaregels veranderen. De ander halvemeter 
maatregel wordt losgelaten. Er komen meer zitplaatsen en 
tafels in het restaurant. Steekproefsgewijs wordt gevraagd 
om de coronapas te laten zien, op de telefoon of op papier. 
Op het terras geldt dit niet. Ook gaan in het clubhuis de 
tussendeuren naar de lockerruimtes weer open.

Na ruim anderhalf jaar is er weer een evenement op 
Rozenstein met de feestelijke opening van de green 
van hole 18, gevolgd door de Bestuur/commissie/
personeelswedstijd. Ondanks de regen wordt het na de 
wedstrijd een gezellige boel in het clubhuis, waar de bar- en 
keukenploeg de bitterballen en andere frituur niet krijgen 
aangesleept.
Tevens worden de onderscheidingen, die in januari en 
tijdens de ledenvergadering zijn aangekondigd, uitgereikt 
tijdens deze herfstvariant van de Nieuwjaarsborrel. Annette 
Kamps, Maarten Blietz en Willem Lely ontvangen de 

Zilveren Roos uit handen van de voorzitter. Ook de kersverse 
Leden van Verdienste Jonny den Hartog en Robert Jan 
Terwiel worden in het zonnetje gezet. De lockerloods op de 
begane grond krijgt een naam: Lely-Locker room, vernoemd 
naar onze oud-voorzitter Willem Lely.

Rozenstein organiseert voor de tweede keer het nationale 
kampioenschap voor ‘teaching golf profes sionals’ (het PGA 
Holland Foursome). Gevolgd door de onderlinge wedstrijd 
van leden (amateurs) van Rozenstein met een van de 
professionals (de ProAm) als flightgenoot. Dit alles is een 
mooie gelegenheid om open huis te houden voor inwoners 
van Wassenaar naar aanleiding van het met de gemeente 
Wassenaar gesloten ‘Sportakkoord’. 

Start van de aanpassingen van de entree van het clubhuis. 
De dames- en herentoiletten worden gemoderniseerd, de 
garderobe wordt verplaatst en de prijzenkast krijgt een 
mooie nieuwe plek in de hal. 

Augustus en september

25 september

2 oktober

13 oktober

29 november

3 december

5, 8 en 14 december

18 december

20 oktober

6 november

28 november

15 november
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coronamaatregelen werden aangescherpt. Reden voor het 
bestuur om te besluiten om toch weer uit te wijken naar 
het inmiddels bijna vertrouwde digitaal vergaderen. 

Tijdens de vergadering zijn een kleine honderd leden 
ingelogd. Ook nu weer hebben voorafgaande aan de 
verga dering veel leden vragen ingediend, die tijdens of 
na de vergadering zijn beantwoord en gepubliceerd op de 
website.
Voor drie belangrijke punten op de agenda: het start-
systeem, de overbezetting van de baan en de kwaliteit van 
de baan, met name de greens, zijn discussie en interactie 
vanuit een gevulde zaal wenselijk. Het bestuur stelt voor om 
deze punten door te schuiven naar een nieuwe vergadering 
ergens in januari die dan hopelijk fysiek kan plaats vinden. 

Deze digitale vergadering beperkt zich tot de begroting 
2022 en de verschillende benoemingen. Ondanks een 
uitgedunde agenda was het toch een goed gevuld avond-
programma. 

Penningmeester Andie Bouma geeft een toelichting op de 
resultaten rekening, kasstroom en investeringen 2021 en 
2022. Goed nieuws is dat we wederom uitkomen op een 
positief resultaat. Dat de contributie ongewijzigd blijft, is 
natuurlijk een prettige bijkomstigheid.
De commissies voor 2022 laten een paar mutaties zien. 
Voor onze twee statutaire commissies is bij benoeming 
de goedkeuring van de AV nodig. Bij de Commissie van 
Onderzoek geeft Jos ter Avest het voorzitterschap over 
aan Daniëlle Remmerswaal. Deze voordracht en de nieuwe 
samenstelling wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
Ook voor de herbenoeming van de Commissie van Beroep 
volgt een stemronde waarvan de uitslag unaniem positief is. 

Voorzitterswissels zijn er bij de Communicatiecommissie 
en bij de Damesdagcommissie. Floor van der Feltz wordt 
hartelijk bedankt voor zijn niet aflatende inzet op het 
gebied van communicatie. Hij heeft een geweldige job 
gedaan, aldus de voorzitter. 
Charlotte de Jongh bedankt Carien Roodenburg voor haar 
jarenlange inzet voor de damesdag waarvan een groot 
deel als voorzitter. Helaas kunnen zij alleen op afstand in 
het zonnetje worden gezet, maar de fles wijn en bloemen 
worden zo snel mogelijk persoonlijk overhandigd. 

We zijn er nog niet met afscheid nemen. Bij het bestuur is 
er een komen en gaan en ook hierover mogen alle leden 
stemmen. Voor Els van der Meijden loopt haar termijn 
af en zij stelt zich niet herkiesbaar als secretaris. Het 
bestuur stelt Charlotte de Jongh voor als haar opvolgster. 
Charlotte die tot nu toe de portefeuille sfeer onder haar 
hoede heeft, wordt benoemd voor een jaar en als zij zich 
daarna herkiesbaar stelt, kan ze nog worden benoemd voor 

De eerste Algemene Vergadering van het jaar 
viel midden in een periode van lockdown. Er was 
geen twijfel over mogelijk: digitaal vergaderen 
met het bestuur in de zaal, de leden thuis en de 
juiste technici aan de knoppen. Gedurende de 
zomermaanden daalde het aantal besmettingen 
waardoor veel maatregelen werden opgeheven 
en toen groeide de hoop om toch in ieder 
geval de tweede vergadering fysiek te kunnen 
organiseren. Met leden in de zaal die meedenken, 
hun commentaren geven en discussiëren om zo 
samen tot goede besluiten te komen. Maar dat 
‘feest’ ging op het laatste nippertje niet door. 

17 mei: meeste stemmen gelden
Deze wederom volledig digitale vergadering start met wat 
ruis op de lijn. Oorzaak is een externe technische storing; 
een van de nadelen van deze manier van vergaderen en een 
leermomentje voor het bestuur. Want digitaal vergaderen 
zal wel een blijvertje zijn. Maar dan graag in combinatie met 
een volgepakt clubhuis met de nodige interactie vanuit de 
zaal. Hybride vergaderen dus. 

Maar zo ver is het nog niet. De circa 122 leden die zijn 
ingelogd volgen de vergadering actief vanuit huis. Vooraf-
gaand zijn een groot aantal vragen ingediend die tijdens 
de presentaties worden beantwoord. Ongeveer 5 minuten 
later dan gepland opent de voorzitter Geert Jan Mantel 
de vergadering en heet iedereen welkom. We starten met 
een oefenronde voor het stemmen, zodat dit straks feilloos 
verloopt. Er zijn drie hoofdonderwerpen: benoeming Leden 

van Verdienste, jaarrekening 2020 en investeringen. Er valt 
dus het een en ander te kiezen. 

Robert Jan Terwiel en Jonny den Hartog worden voor-
gedragen als Leden van Verdienste en de AV stemt met 
ruime meerderheid in met hun benoeming. Ook de notulen 
van de Algemene Vergadering van 16 november, het jaar-
verslag en de financiële verantwoording over 2020 worden 
goedgekeurd, waarna op advies van de Commissie van 
Onderzoek aan het bestuur decharge wordt verleend voor 
het gevoerde beheer over 2020. 

Om Rozenstein aantrekkelijk te houden voor huidige en 
toekomstige leden is het belangrijk om te blijven investeren 
in baan en gebouwen. Plannen genoeg, zoals renovatie van 
de sanitaire voorzieningen bij hole 14. Pieter Bloemendaal, 
voorzitter van het bouwteam namens de Business Club, 
geeft een presentatie over de nieuwbouw. Deze komt op 
exact hetzelfde bouwvlak als de huidige Schaapskooi. 
Ook de toiletten in het clubhuis zijn toe aan een opknap-
beurt. Cees Jan Asselbergs licht het plan toe, dat niet 
alleen voorziet in vervanging van het sanitair, maar tevens 
in een vergroting van de ruimtes van zowel de heren- als 
de dames wc’s in de gang. Het project verloopt in nauwe 
samenwerking met de Commissie Gebouwen en Technische 
Installaties (GTI) en de Clubhuiscommissie.
Het laatste plan, dat wordt vergezeld van een animatie-
filmpje, is de overkapping van een gedeelte van het terras, 
waardoor onafhankelijk van de weersomstandigheden meer 
ruimte wordt gecreëerd voor de horeca. 
Hierna worden de drie presentaties in stemming gebracht. 
De Schaapskooi mag zich verheugen in een groot aantal 
stem men voor. Ook de renovatie van de toiletten in het 
club huis kan de goedkeuring wegdragen van het over-
grote deel van de leden. Alleen de overkapping van het 
terras redt het niet. Zo werkt het in een vereniging: de 
ledenvergadering is de baas!

Na een korte pauze worden de vragen beantwoord die 
tijdens de vergadering zijn binnengekomen. Daarna kunnen 
we uitloggen, de laptop, computer of IPad opbergen en de 
avond afsluiten met een drankje. Helaas niet zij aan zij rond 
de bar in een stampvol clubhuis, zoals we altijd gewend 
waren. 

15 november: toch weer vanuit huis
De hoop om dit keer fysiek te kunnen vergaderen 
werd begin november de grond ingeboord. Het aantal 
besmettingen liep dusdanig drastisch op dat de 

Algemene Vergaderingen 2021
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twee jaar. Tenminste als de vergadering het hiermee eens 
is. En dat is zij voor de volle 100 procent. 
Logisch gevolg van deze stap is dat Charlotte op haar beurt 

moet worden opgevolgd. Anne-Monique van den Assem 
wordt hiervoor voorgedragen en ook met dit voorstel stemt 
de vergadering unaniem in. 
Bloemen zijn er voor Els en een welgemeend dankwoord 
van Geert Jan Mantel. Het was vanwege corona niet altijd 
een makkelijke bestuursperiode. Zij heeft zich daar met 
verve doorheen geslagen en dat verdient bewondering. 

De reguliere agendapunten zijn hiermee afgewerkt. Als 
sluitstuk van de avond krijgt Pawlik Snel het woord om 
te vertellen over de Fancy Fair die wordt gehouden op 
28 november om geld in te zamelen voor de bouw van de 
nieuwe Schaapskooi. Dit is een gezamenlijk project van 
Business Club en Golfweekcommisssie. Dat zijn woorden 
vruchten hebben afgeworpen, bleek op de dag zelf. 
Een mooie opkomst en er is goed verkocht.

We vragen aan Els wat haar eerste gedachten zijn over haar 
jaren in het bestuur, voor en tijdens de pandemie. 
“Nu je het zo vraagt wat mijn eerste gedachten zijn, moet 
ik vooral denken aan de vele vergaderingen die wij de 
afgelopen anderhalf jaar hebben gehad. Over de maat-
regelen die we moesten nemen in verband met COVID-19. 
Eindeloos veel vergaderen via zoom over wat we moesten 
doen om te zorgen dat onze leden wel konden spelen en 
om ervoor te zorgen dat we alle regels die werden opgelegd 
wel goed toepasten. We wilden absoluut geen corona-
uitbraak op onze vereniging of een sluiting van de baan 
opgelegd krijgen.” 

Els blikt terug.
“Voor mij valt mijn bestuursperiode uiteen in twee delen. 
Bij mijn aantreden op 20 november 2017 kwam ik in 
een bestuur waarvan vier van de zes leden al vier jaar 
bijeen waren en leerde ik wat er zoal moest gebeuren. De 
eerste helft was daardoor een redelijk onbezorgde tijd.”

“In de tweede helft moesten we omschakelen en kwam 
er een volledig andere manier van werken en vergaderen 
omdat we elkaar niet meer fysiek konden ontmoeten. 
Zoom werd de manier om elkaar op de hoogte te houden. 
Het zwaartepunt moest worden verlegd naar hoe we 
het golfen konden faciliteren met de door de overheid 
opgelegde beperkingen. We zijn toen ook met supervisors 
begonnen. Meer dan een jaar heb ik iedere week een ploeg 
supervisors bij elkaar gezocht om het golfen in goede banen 
te leiden. Geweldig dat zoveel betrokken leden hieraan 
hebben meegewerkt. Petje af voor hen.”

“Als bestuurslid raak je erg betrokken bij alle facetten van 
de club”, vertelt Els verder. “Dat vind ik een leuke ervaring. 
Als lid snap je niet altijd waarom een bepaald besluit wordt 
genomen. Door mee te werken in de bestuurskeuken zie je 
de voorbereiding en het vaak gedegen onderzoek die aan 
besluiten ten grondslag liggen.”
“Een bestuursfunctie neemt wel tijd in beslag, maar het is 
te doen. Zeker als je gepensioneerd bent. Er zijn alleen geen 
vaste werktijden. Bovendien zijn er naast de standaard-
werkzaamheden weleens onverwachte incidenten waarop 
snel moet worden ingespeeld.”

Els, je hebt de afgelopen periode ook tijd gehad om de 
verzamelde werken van Tolstoj te lezen en ‘Dochters van 
een nieuwe tijd’ van Carmen Korn. Denk je na over je ‘vrije’ 
tijd die ongetwijfeld zal komen nu je geen bestuurslid meer 
bent?
“Na mijn bestuurstijd zal ik wat vaker naar Engeland gaan, 
waar mijn dochter met man en kinderen woont. Andere 
bestemmingen worden hopelijk in de nabije toekomst wat 
makkelijker om naar toe te gaan.”

Dat wensen we je van harte toe. Bedankt voor al jouw 
inspanningen en we hopen je straks ook vaak op de baan te 
zien. 

Er is een tijd van komen en van gaan
Na vier jaar treedt Els van der Meijden af als 
secretaris van het bestuur. Als de dag van gisteren 
herinner ik me haar ‘intake’ gesprek, destijds 
gepubliceerd in de Nieuwsbrief van mei 2018. 
De jaren vlogen voorbij en het waren bijzondere 
jaren. Wie had ooit verwacht dat de wereld zou 
worden overvallen door een dodelijk virus. Wat 
een impact heeft dit gehad op ons leven. 

“Door mee te werken in de 
bestuurskeuken zie je de voorbereiding 
en het vaak gedegen onderzoek die aan 

besluiten ten grondslag liggen”

Egge Wiersum
* Den Haag, 3 augustus 1940 – † Den Haag, 24 januari 2021

John van der Plas
* Wassenaar, 5 juli 1938 – † Wassenaar, 1 maart 2021

Jos Uleman
* Den Haag, 6 oktober 1947 – † Den Haag, 5 maart 2021

Robbert Vree
* Utrecht, 28 juni 1952 – † Den Haag, 29 maart 2021

Marjan Kist-Rueb
* Den Haag, 8 januari 1940 – † Wassenaar, 30 maart 2021 

Theo Hajonides van der Meulen 
* Djambi, Sumatra, 8 oktober 1928 – † Oegstgeest, 13 mei 2021

Victor Wijnands
 * Den Haag, 16 september 1943 – † Leiden, 18 mei 2021

Hans van der Ark
* Den Haag, 15 oktober 1942 – † Wassenaar, 31 mei 2021

Jan Roelf Korswagen
* Oegstgeest, 29 juni 1939 – † Wassenaar 8 juni 2021

Joan Surie 
* Soerabaja, 5 juni 1931 – † Voorschoten, 16 juni 2021

Jaap Blaak
* Emmen, 9 maart 1941 – † Wassenaar 11 juli 2021

Leo Kamers
* ’s-Gravenhage, 8 juli 1923 – † Wassenaar, 18 juli 2021

Hans van Weeghel
* 24 mei 1961 – † 31 augustus 2021

Wilma Smit-van der Plas
* Katwijk 25 oktober 1954 – † Benidorm, 13 september 2021

Frits van Hoeken
* Leiden, l0 mei 1940 – † Oegstgeest, 21 oktober 2021

Onno van den Broek
* Semarang, 16 februari 1940 – † Wassenaar, 27 november 2021

Marcelle Riemens-de Bruijne
* Dordrecht, 6 augustus 1955 – † Wassenaar, 1 december 2021

Flip van der List
* Delft, 27 oktober 1922 – † Wassenaar, 3 december 2021

John Wesseling
* ’s-Gravenhage, 4 juni 1943 – † Voorschoten, 9 december 2021

Guus Waasdorp (Lid van Verdienste)
* Bandoeng, 16 oktober 1931 – † Wassenaar 9 december 2021

Huib Vegter (Oud voorzitter)
* Zuidwolde, 10 april 1932 – † Wassenaar, 10 december 2021

In 2021 hebben we afscheid moeten nemen van onderstaande (oud)leden van Rozenstein.
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Bubbels, bittergarnituur en prijzen
Oude tijden herleefden tijdens de druk bezochte herfst-
variant van de nieuwjaarsborrel. De bubbels stonden klaar, 
het bittergarnituur ging rond en het was weer ouderwets 
gezellig. Hier hadden we lang op moeten wachten. Eerst 
een gezamenlijke toast op de club en op een mooie 
toekomst en toen kon de prijsuitreiking beginnen. Want 
geen toernooi zonder prijzen en onderstaande winnaars 
mochten er één in ontvangst nemen:

Eerste prijs groep 1 (vlnr): Pieter Meyboom, Erik de Boer, 
Peter Huussen en Gerard Schutten. 

Tweede prijs groep 1 (vlnr): Loïc Driebeek, Natascha Haardt, 
Lidwine Bongers en Rob Brinkman. 

Eerste prijs groep 2 (vlnr): Thijm van Dijk, Annette Franke, 
Huite Hak en Leo Bal.

Tweede prijs groep 2 (vlnr): Bernard Cohen, Winneke den 
Otter, Mario Brand en Cees Jan Asselbergs.

Longest drive op hole 7: Ada Detiger en Rob Brinkman; op 
hole 17: Madelien Coopman en John Nan. 
Neary op hole 3: Jan Tettero; op hole 12: Joost Claushuis. 
De nearies voor de dames waren door een misverstand niet 
uitgezet en zijn dus helaas niet uitgereikt.

De nieuwe Leden van Verdienste en de Zilveren Rozen
Hoogtepunt van de middag was de installatie van de 
twee nieuwe Leden van Verdienste: Jonny den Hartog en 
Robert Jan Terwiel, die door de Algemene Vergadering 
van 17 mei 2021 als zodanig waren benoemd. Gevolgd 
door de uitreiking van de Zilveren Roos aan Annette 
Kamps, Maarten Blietz en Willem Lely. Bovendien ontving 
Willem Lely, bestuursvoorzitter van 2013 tot 2019, het 
naambord van de lockerloods dat als eerbetoon naar hem 
is vernoemd: De Lely-Locker Room. 

Opening green hole 18

De green van hole 18 is een van de oudste en was toe aan 
een flinke renovatie. Want wil je immers de baan toekomst-
bestendig houden, dan moet er onder meer worden 
geïnvesteerd in dit soort projecten. 
En zo gebeurde het dat begin dit jaar de green letterlijk op 
de schop ging met behulp van grote grondverzetmachines, 
waarbij menigeen zich zal hebben afgevraagd of dit nog 

goed zou komen. Maar dat kwam het dankzij intensieve 
begeleiding van de werkzaamheden door de Baan-
commissie.
De drainage werd verbeterd en nieuwe grond opgebracht, 
de hole werd aangepast op meer pinposities, de green 
werd ingezaaid, nog wat bunkers verplaatst en daarna was 
het geduldig wachten op het groene gras. In de tussentijd 
was hole 18 behoorlijk minder uitdagend door de kortere 
lengte en keek iedereen reikhalzend uit naar de dag dat de 
nieuwe green kon worden bespeeld.
Nu was het dan zover: om 13.00 uur plantte onze voorzitter 
Geert Jan Mantel onder toeziend oog van baancommissaris 
Jan Tettero de vlag in de hole en na een onderlinge putt-
wedstrijd tussen Geert Jan Mantel en Titia Ellens, lid van de 
Baancommissie, was de green officieel geopend. 

Traditie in ere hersteld
De primeur van het bespelen van deze green was 
wegge legd voor de deelnemers aan het 9 holes-toernooi 
dat een uurtje later volgde. Voor alle deelnemers stond een 
broodjeslunch klaar. Ook was er gedacht aan het maken 
van een groepsfoto op het gras voor het terras en naast de 
rozen die er nog prachtig bijstonden. 
De shotgun wedstrijd werd in twee groepen gespeeld. 
Groep 1 startte op de holes 1 tot en met 9; groep 2 op de 
holes 10 tot en met 18. Voor een aantal deelnemers was de 
weg naar de starthole een flinke wandeling. 
Dat het na twee holes vrijwel aan een stuk door goot 
van de regen mocht de pret niet drukken, want een van 
onze tradities om met deze wedstrijd alle vrijwilligers en 
personeel te bedanken, was in ere hersteld.

Een evenement en ouderwetse gezelligheid op 
2 oktober
Wat hebben we lang moeten wachten om weer 
ouderwets gezellig bij elkaar te kunnen zijn. 
Maar na anderhalf jaar relatieve stilte, vond op 
2 oktober weer een mooi evenement plaats. 
Tijdens het middagprogramma werd de nieuwe 
green van hole 18 feestelijk geopend, gevolgd 
door een onderling toernooi van bestuur, 
com mis sie leden en medewerkers. Maar de kersen 
op de taart waren de installatie van twee nieuwe 
Leden van Verdienste en de uitreiking van drie 
Zilveren Rozen. 

Vlnr: Robert Jan Terwiel, Jonny den Hartog, Annette Kamps, Maarten Blietz en Willem Lely.
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Zilveren puntendoosje
Eind oktober werd het zomerprogramma afgerond met 
een vergadering en de overhandiging van het Zilveren 
puntendoosje aan de overall winnares van alle 18 holes 
Q wedstrijden. Net als vorig jaar was dit Corrie Lolkema! 
Nel Rietveld mocht zich de overall winnares noemen van de 
9 holes Q wedstrijden.

Nel Rietveld werd overall winnares van de 9 holes.

Deze vergadering was tevens het startschot van het winter-
programma. Dat omvat de ene week een inloopochtend 
waarbij je als in elke eclectic alle inloopwedstrijden over 
het héle winterseizoen met de beste score op één kaart 
brengt. De andere week is er een wedstrijd rondom thema’s 
als bridge, Sinterklaas, Kerst en de lekkere snert uit eigen 
keuken. In februari rondom Valentijnsdag wordt er gespeeld 
met een Valentijn uit het herenbestand van Rozenstein! 
Zo valt er dus het hele jaar door op dinsdagochtend van 
alles te beleven!

Tekst: Damesdagcommissie

Woensdagavond Instuif

De Woensdagavond Instuif geeft ieder lid van Rozenstein 
de gelegenheid om in een ontspannen sfeer zowel nieuwe 
leden te ontmoeten als om nader kennis te maken met 
bekende clubgenoten. Er zijn voor de Instuif vanaf medio 
mei tot begin september op woensdagen tussen 17.00 en 
18.00 uur starttijden gereserveerd op zowel hole 1 als op 
hole 10.

Het afgelopen jaar konden we pas op 14 juli beginnen, 
daardoor was het seizoen slechts negen avonden lang 
of liever gezegd kort. De belangstelling daarentegen was 
bijzonder groot met gemiddeld per keer ruim twintig deel-
nemers, die in flights van drie op hole 1 en op hole 10 
konden starten. Het merendeel van hen bleef gezellig eten 
na afloop. Thomas had ook ditmaal een lekker keuzemenu 
samengesteld, waarvoor veel dank aan hem, de bediening 
en de keukenbrigade. 

Slotavond
De laatste Instuifavond vond plaats op woensdag 
8 septem ber onder bijzonder zwoele weers omstandig-
heden. De commissie heeft tijdens deze slotavond 
afscheid genomen van Aart Vos. Aart heeft zich jarenlang 
zeer ver dienstelijk gemaakt voor de Instuif. Hij werd in het 
zonnetje gezet en ontving twee mooie manchetknopen 
met golfthema uit handen van Gerard Schutten, voorzitter 
van de commissie. Heel erg bedankt voor al het werk dat 
je hebt verzet Aart, het werd bijzonder gewaardeerd. Veel 
dank ook aan alle deelnemers die trouw elke woensdag 
kwamen instuiven.

Nine-Wine-Dine
In 2022 gaan we beginnen met een nieuw motto: Instuif: 
Nine-Wine-Dine. Tot dinsdagavond 23.59 uur kan via de 

Dinsdagochtend Damesdag

Elke dinsdagochtend organiseert de Damesdagcommssie 
voor Rozenstein dames een wedstrijd in alle soorten 
en maten: 18 holes, 9 holes, een serieuze Q kaart of 
een vrolijke scramble, shuffle of eclectic, kortom een 
funwedstrijd.

Dit coronajaar was alles anders. Onze vergaderingen vonden 
online plaats, wandelend in de duinen, of in de tuin bij 
iemand thuis. Want er moest worden gebrainstormd over 
de vraag hoe alles te organiseren binnen de maatregelen 
en beperkingen. Dus toen in juni het programma weer 
kon draaien op basis van de bloktijd die we kregen, was er 
ruimte voor 48 dames om te strijden voor de prijzen en de 
eer. Zoals voor de traditionele Lady Rose Cup (<18.5 hcp) en 
Lady Rose Plate met als winnaressen respectievelijk Renske 
Graham en Thera Folmer. 

Ook kennen we het fenomeen birdieboekje: maak je in een 
Q wedstrijd een birdie dan komt je naam in het schriftje (dit 

jaar waren er heel veel op hole 18... rara!) en krijg je een 
zilveren birdie mee (voor je verzameling!). 

De commissie

Binnen de commissie vonden er enkele verschuivingen 
plaats. Na zes jaar lidmaatschap waarvan vier jaar als 
voorzitter heeft Carien Roodenburg afscheid genomen. 
Dat is een groot gemis, want Carien heeft de gave 
zich veel feilloos te kunnen herinneren en bijzaken te 
onderscheiden van hoofdzaken. Monique Smulders durfde 
het desalniette min aan haar taak over te nemen, omdat 
ze zich gesteund weet door een team van toegewijde en 
gezellige commissie  leden. Helaas is ook Lilian Wilkens 
gestopt met haar werkzaamheden binnen de commissie. 
Van deze ‘verlaters’ en van Sandy van der Meer, die vorig 
seizoen stopte met jarenlang commissiewerk, namen 
we medio oktober afscheid met een gezellige lunch en 
putting-challenge. Onze commissie bestaat thans uit: 
Lies Connell, Jeanette Connelly, Annette Pek, Margriet 
Zuure, Rinette Julicher, Janine Bröcker, Hanneke Perik en 
Monique Smulders.

De wekelijkse wedstrijden op Rozenstein
Golfen is niet alleen gezellig een balletje slaan met partner, vriend, vriendin of (over)buurman, het is 
wel degelijk een sportbeoefening en daar horen wedstrijden bij! Dat is goed geregeld op Rozenstein, 
want 65+ mannen, dames, instuivers, heren en leden die zich senior voelen, kunnen deelnemen aan 
de wedstrijden die door commissies op de verschillende dagen van de week worden georganiseerd. 
Ook in 2021 was dit het geval, al kwam door corona het programma wat later op gang. Op verzoek 
van de redactie komen hieronder de verschillende commissies aan het woord. Hopelijk worden ook 
onze nieuwe leden door deze verhalen aangemoedigd om deel te nemen aan de wedstrijden.

Links: Renske Graham, winnares Lady Rose Cup. Rechts: Thera 
Folmer, winnares Lady Rose Plate.

Het Zilveren puntendoosje was ook dit jaar voor Corrie Lolkema.

Carien Roodenburg en Monique Smulders

Als dank voor zijn jarenlange inzet werd Aart Vos bij zijn afscheid in 
het zonnetje gezet.
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Slotwedstrijd
Op 21 oktober werd onder herfstige omstandigheden de 
Heerendag slotwedstrijd gespeeld en trokken de 9 en 
18 holes spelers gezamenlijk de baan in. Deelnemers 
die gebruik moesten maken van een handicart konden 
helaas niet meespelen, maar zij waren wel aanwezig bij de 
prijsuitreiking en het diner.
De slotwedstrijd over 18 holes werd gewonnen door 
Roelof Veldman, op de voet gevold door Bernard Cohen. 
Paul Dundas werd derde. Winnaar bij de 9 holes wedstrijd 
werd Leo Steegman.
Tijdens de slotwedstrijd wordt ook de winnaar van Heeren
dag Wissel Bokaal bekend gemaakt. Dit wordt berekend 
over tien wedstrijden, waarvan de beste zes tellen. 
De bokaal 2021 ging naar Tom Westen, Luca Maresi werd 
nummer twee en Willem Lens werd nummer drie.

De Heerendag Wissel Bokaal 2021 ging naar Tom Westen. 

Ringerscore
Dit betreft de beste score op iedere hole over de tien 

ge speelde Bokaal wedstrijden. Met 71 slagen, 17 parren 
en 1 birdie (op hole 7) werd Frans Willemse de winnaar. 
Bij de 9 holes wedstrijden werd Stanley Douglas voor het 
tweede jaar op rij de winnaar. 
Na de uitreiking van de prijzen door Ed Jacobs, voorzitter 
Heerendagcommissie, gingen de circa 40 golfers aan tafel 
om gezamenlijk van een Indische maaltijd te genieten.

Het einde van het seizoen betekent niet dat de heren 
gaan stilzitten. In de winterperiode zijn er weliswaar geen 
wedstrijden, maar kan er wel op de donderdagmiddag 
worden ingelopen. 

Tekst: Heerendagcommissie

Vrijdagochtend senioren

Het was een bijzonder jaar en dat was het. In januari 
en februari leek er nog niets aan de hand, maar daarna 
begon het. De winter deed van zich spreken. Door een 
fiks pak sneeuw werd de baan gesloten. Daarna konden 
er geen clubwedstrijden worden gehouden en dus ook 
geen seniorenwedstrijd op de vrijdag. Gelukkig konden 
onze wedstrijden op 7 mei 2021 weer worden opgestart. 
Vanwege de toen geldende coronamaatregelen nog 
zonder inschrijftafel, zonder inschrijfgeld en zonder 
prijsuitreiking. Ook moest door de commissie worden 
gelet op de discipline op het terras, afstand houden was 
belangrijk. 

In overleg met het bestuur konden op 18 juni de wed-
strijden weer beginnen. Met inschrijftafel, met het innen 
van startgeld, het uitdelen van kaarten en na de wed-
strijd een prijsuitreiking. De deelnemers werden bij de 
prijsuitreiking opgesplitst in drie groepen van 9 holers en 
één groep van 18 holers, zodat iedereen, weliswaar kort, 
bij elkaar kon zitten. De winnaars waren zoals voorheen 
bijzonder in hun nopjes met het winnen van ons ‘eigen’ 
zeer begeerde seniorenballetje. De opkomst en dus het 
animo was groter dan verwacht en met name bleek de 
belangstelling voor de 18 holes flink te zijn gestegen. Het 
aantal deelnemers is sowieso voor beide wedstrijden 
structureel omhoog gegaan. De kenmerkende onderlinge 
samenhang, de relaxte manier van omgaan met elkaar en 
het spel is hier zeker de oorzaak van.

Variatie
Voor de broodnodige variatie en om iedereen een 
beetje scherp te houden, heeft de commissie de zomer 
opgevrolijkt met één funwedstrijd op iedere eerste vrijdag 
van de maand. Zoals de wedstrijd op vrijdag 2 juli: een 
Texas scramble, altijd leuk! Iedereen gaat met een goed 

wedstrijdkalender worden ingeschreven voor de instuif 
die plaatsvindt op de volgende dag. De indeling vindt 
op woensdag ter plekke plaats min of meer op volgorde 
van aankomst op de club. Aan de wedstrijdtafel kun je je 
opgeven voor het keuzemenu. Het is niet verplicht om mee 
te eten, maar dit is wel zo gezellig. Er wordt in flights van 
drie gestart vanaf de rode teebox. Spelers met een handicap 
hoger dan 36 zijn van harte welkom, maar wat betreft de 
score spelen zij vanaf handicap 36. Dit voor een snellere 
doorstroming in de baan. 
Zodra de laatste flights binnen zijn, volgt de prijsuitreiking. 
Voor de winnaars zijn dat golfballen met een uniek logo. 
Ook gemaakte birdies vallen in de prijzen. Vervolgens 
gaat iederen aan tafel. We hopen ook in 2022 weer veel 
clubgenoten te mogen verwelkomen.

Tekst: Instuifcommissie

Donderdag Heerendag

Ook voor ‘Heeren’ wordt elke donderdagmiddag plaats 
inge ruimd op de kalender, waarbij de mooie traditie 
is ontstaan om aan het einde van het golfseizoen de 
wedstrijd te organiseren om de In Memoriam Bokaal ter 
nagedachtenis van onze overleden golfvrienden.

In Memoriam Bokaal
Deze vond plaats op 23 september en werd gecombineerd 
met een Four Ball Better Ball Stableford spelvorm. De 
opkomst was bijzonder groot en overtrof de verwachting 
van de Heerendagcommisie. Dit toont de betrokkenheid van 
de wekelijkse deelnemers met elkaar en met de overleden 
golfvrienden, die respectvol werden gememoreerd.
Tijdens het diner, dat voortreffelijk was verzorgd door 
Thomas en zijn medewerkers, heeft de voorzitter van de 
Heerendagcommissie Ed Jacobs de overleden golfvrienden 
herdacht in een mooie speech, waarna ter nagedachtenis 
van hen een minuut stilte werd gehouden, gevolgd door 
een toast, aangeboden door Marga van der Lans, de vrouw 
van Victor Wijnands.

Hierna was het tijd voor de prijsuitreiking. Net als vorig jaar 
was Brian Connelly winnaar van de individuele score en 
hij mocht de wisselbokaal in ontvangst nemen. De tweede 

en derde prijs Individueel was voor respectievelijk Chris 
Venema en Tom Westen.
Winnaars van de Team score zijn geworden Brian Connelly/
Frans Willemse. De tweede prijs ging naar het team Rinus 
L’Ami/Evert van Renesse van Duivenbode en de derde prijs 
ging naar het team Bernard Cohen/Robert Jan Deiters.
De longest drive hcp onder de 18,5 werd gemaakt door 
Brian Connelly; de longest drive hcp boven de 18,5 door 
Tony Turnball en tenslotte de nearest to the Hole door Frans 
Willemse.

Tot slot werd Denise Danen, een van de medewerksters van 
Thomas, vanwege haar naderende zwangerschapsverlof door de 
heren in de bloemetjes gezet.

Brian Connelly winnaar van de individuele score.
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gevoel de baan af omdat een mindere slag altijd wordt 
gecompenseerd door een goede slag van een teamlid.
De Hidden Holes funwedstrijd die op 6 augustus plaatsvond, 
was zonder meer een succes te noemen. Er werd zelfs 
een birdie gemaakt. Groot was de vreugde of verdriet bij 
het bekendmaken van de Hidden Holes (voor de 9 holers 
3 en 7 en voor de 18 holers kwamen daar nog 13 en 16 
bij) waardoor bij sommigen er (veel) punten afgingen en 
bij anderen niet. Maar dat mocht de pret niet drukken, 
iedereen had het naar zijn zin en er werd nog lang gezellig 
op het terras nagepraat. 
Op vrijdag 3 september speelden we de derde funwedstrijd, 
een zogenoemde Ambrose scramble. Een soort Texas 
scramble, maar dan uit Australië met net iets andere regels. 
Iedereen kon op de plek van de beste bal weer een nieuwe 
bal slaan, zodat je hopelijk beter in je spel bleef.
Op vrijdag 1 oktober tot slot de funwedstrijd met drie stokken 
en één putter. Voor sommige spelers een verrassende 
ervaring. Welke club moet ik meenemen? 
Op deze manier werd het uitvallen van de Golfweek toch 
enigszins opgevangen. 

Slotwedstrijd
De slotwedstrijd op 22 oktober was er weer één als vanouds 
met een shotgun cross country op de Zuidbaan met lunch 
na afloop. Ook voor senioren die om wat voor reden dan 
ook niet mee konden doen. Deze slotwedstrijd was tevens 
de start van het winterseizoen met zijn eigen programma.

De commissie
Wij hebben afscheid genomen van Jonny den Hartog als 
lid van de Seniorencommissie. Jonny begon vanaf haar 
45ste jaar met golf spelen. Zij heeft jarenlang heel veel 
voor Rozenstein gedaan. Zo was zij lid van verschillende 
commissies, zoals de Evenementencommissie, het Archief, 
de Rabbits, de Redactie, de Regel- & handicapcommissie, 
Bridgecommissie en nu de Seniorencommissie. Wij zijn 
haar veel dank verschuldigd. Tevens heeft Jonny gediend 
als marshal. Terecht dat de Algemene Vergadering in mei 
2021 Jonny heeft benoemd tot Lid van Verdienste. 
Als nieuw lid van de Seniorencommissie werd Fred Gräper 
welkom geheten. Fred is lid van Rozenstein sinds 1991. 
Hij heeft in al die jaren activiteiten ontplooid; speelde 
competitie, zat in de Evenementencommissie en was 
druk met bridge en kleinkinderen. In 2015 ging Fred met 
pensioen. Nu wordt het tijd om de Seniorencommissie te 
komen versterken.

Al met al hebben we, ondanks alle belemmeringen 
door corona, toch een mooi seizoen achter de rug. De 
commissie is ervan overtuigd dat wij weer een goede tijd 
met elkaar tegemoet kunnen zien en hoopt meer senioren 
ervan te kunnen overtuigen dat meedoen op de vrijdag 
echt een meerwaarde heeft.

Tekst: Seniorencommissie

Na een jaar pauze vanwege corona kon de 
traditionele marshaldag weer worden gehouden. 
Deze dag, bestaande uit een wedstrijd en 
daaropvolgende borrel met prijsuitreiking, dient 
als blijk van waardering van de vereniging voor 
de bijna 60 marshals die het hele jaar door als 
gastheer of -vrouw optreden en verantwoordelijk 
zijn voor een goede doorstroming en 
regelnaleving in de baan.

Tekst: Marshalcommissie

Op zaterdagmiddag 9 oktober ontving de Marshalcommissie 
39 marshals voor een shotgunwedstrijd op Rozenstein. 
Bij een strak blauwe hemel en nauwelijks wind werd op 
hole 10 tot en met 18 met tien flights gestreden om het 
kampioenschap in een scramble strokeplay wedstrijd. 
Uiteindelijk werd met een prachtige netto score van 
24 slagen het zeer ervaren viertal bestaande uit Jan 
Cornelissen, Erik Herter, Richard Schmit en Koos Nijgh, 
kampioen.
Ook werd op hole 16 om de neary to the flag gespeeld en 

op hole 17 om the longest drive. Voor beide onderdelen 
was een prijs te winnen voor de dames en voor de heren 
Bij de dames wist Liesbeth Sloos de bal het dichtst bij de 
pin van hole 16 te krijgen. Maud Meyboom maakte de 
longest op de hole 17. De neary bij de heren was voor 
Theo Sanders. De drive van Jaap Jan Geluk was de ‘longest’ 
bij de heren. Na de prijsuitreiking hield onze voorzitter 
Geert Jan Mantel een ‘pep talk’ voor de aanwezige marshals 
waarbij zij onder meer werden bedankt voor hun inzet in 
de moeilijke coronaperiode. Dit werd met een luid en wel 
gemeend applaus ontvangen.
Mede door het prachtige weer en de voortreffelijke onder-
steuning door Thomas en zijn team, werd het vervolgens 
een aangenaam vertoeven op het tweede terras. 
Tot slot: nieuwe marshals zijn altijd welkom! 

Scan de QR code en geef je op bij de Marshalcommissie of 
vraag meer informatie:

Marshaldag 2021 De marshals met de ‘pitch fork’ in de hand!

Alle winnaars werden beloond met een heerlijke fles Blanquette de Limoux (ook de flights die als 2de en 3de eindigden) door onze voorzitter 
Geert Jan Mantel uitgereikt aan de kampioenen.

Het afscheid van Jonny den Hartog als lid van de Seniorencommissie.
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Tijdens de finaledag van de Jaarbeker op 12 september werden de kampioenen 2021 gehuldigd: Marcel Sutedja voor 
Jaarbeker I, Wouter Fok voor Jaarbeker II en Lidwine Bongers voor Jaarbeker III.

Golfers van het jaar 2021 Laura Groen en Marcel Sutedja

Clubkampioenen  
Matchplay  17 en 18 juli 
Dames  Laura Groen
Heren Nick van der Staaij
Heren Senioren Brian Connelly
Strokeplay 4 en 5 september 
Dames Céline Rameau
Heren Richard Marinus
Heren Senioren Bob Storm

Jeugdkampioenschap Casper de Wit

Winnaars wedstrijdseries  
Jaarbeker I  Marcel Sutedja
Jaarbeker II  Wouter Fok
Jaarbeker III Lidwine Bongers
Lady Rose Cup - Damesdag 18 holes  Renske Graham
Lady Rose Plate - Damesdag 9 holes  Thera Folmer
Donderdag Herendag 18 holes Tom Westen
Dinsdag Damesdag Corrie Lolkema

Winnaars grote wedstrijden  
Old Grand Dad Willem Lens
Ouder Kind Wedstrijd Paul en Sophia McNamara 
Wild Drive  Wilma en Wim Veloo

Kampioenen en winnaars 2021
In het begin van 2021 waren veel coronaregels nog van kracht, zodat een aantal bekende en geliefde 
toernooien noodgedwongen moest worden geschrapt. Pas medio mei kwamen de versoepelingen 
en kon de wedstrijdkalender worden opgestart. Het goede nieuws is dat zowel de Matchplay- als de 
Strokeplay  kampioen schappen konden worden gespeeld. En ook alle zes jaarbekers gingen door. Maar 
alles bij elkaar toch een wat karig programma. Hopelijk is dat volgend jaar weer compleet! 

Op 26 september gingen 35 flights met ouders en (schoon)kinderen of grootouders met kleinkinderen de baan in voor de 
jaarlijkse Ouder Kind wedstrijd. Twee vaders met hun dochters gingen met de prijzen naar huis. De eerste plaats was voor 
Paul en Sophia McNamara (foto links). De tweede plaats was voor Kees-Jan en Céline Rameau (foto rechts). 

Op 31 mei namen maar liefst 48 opa’s en HEMA’s deel aan 
het jaarlijks Old Grand Dad toernooi op Rozenstein. Willem 
Lens was met 36 Stableford punten uiteindelijk de winnaar. 
De plaatsen twee en drie waren respectievelijk voor Dick 
Bouma en Willem Lely.
Foto (vlnr): Ad van den Bergh, Willem Lens, Floor vd Feltz, 
Willem Lely en Dick Bouma.

De traditionele Wild Drive is de hekkensluiter van het 
wedstrijdprogramma. Het aantal aanmeldingen was 
groot. Het aantal deelnemers dat na afloop bleef eten 
heeft genoten van het heerlijke wildbuffet uit eigen 
keuken. Wilma en Wim Veloo kregen de eerste prijs 
uitgereikt: een bon voor de poelier. Dat wordt nog even 
nagenieten. 
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Matchplay 2021 met verrassende winnaars 
Stralend weer, een zonnetje, veel enthousiaste deelnemers, 
en hier en daar verrassende resultaten; de Matchplay 
kampioenschappen die plaatsvonden op 17 en 18 juli zijn in 
alle opzichten succesvol verlopen. Gelukkig maar want vorig 
jaar moesten deze noodgedwongen worden afgelast. Geen 
wonder dat alle deelnemers vol goede moed aan de start 
verschenen.

Dames
Bij de Dames deed de 17-jarige Laura Groen een geslaagde 
aanval op de gevestigde orde. Maar ook de ‘oudere’ 
deelneemsters lieten zich niet ondersneeuwen. Zoals 
Gemma Winnen (70+) die het weekend vier rondes moest 
spelen, waarbij de clash met Ada Detiger pas op de 19e hole 
werd beslist. Respect! Of wat te denken van Annemarie 
Scheepbouwer die met een overigens prima handicap 
van 14.2, eerst Madelien Coopman (10.4) uitschakelde op 
de 19e hole en in de wedstijd daarna – met vier down op 
hole 14 – het voor elkaar speelde om toch nog te winnen 
van Daniëlle Remmerswaal (7.8).

Heren
Bij de Heren zag het er heel even naar uit dat Marcel 
Sutedja (15 jaar) de hele selectie aan zijn zegekar zou 
binden, maar in de finale tegen Nick van der Staaij moest hij 
het onderspit delven. Met Nick van der Staaij hebben we, 
net als bij de Dames, een nieuwe naam in het klassement!

Er is hard gestreden om de titel. Zoals bijvoorbeeld in de 
tweede ronde de heroïsche strijd tussen Remy Sonnenberg 
(handicap 0.2) en Casper Ensing (5.8), die op pas de 
20e hole door Casper werd gewonnen. Helaas kon die winst 
niet worden doorgetrokken naar de finale.

Heren Senioren
De voorrondes bij de Heren Senioren leverden geen 
echte verrassingen op. Vermeldenswaard is dat zowel 
Dirk Fetter als Marcel de Lange na hun eerste ronde op 
zaterdagochtend door hun late binnenkomst meteen door 
mochten voor hun tweede ronde, waarbij Dirk wederom 
wist te winnen en ook Marcel het lang wist vol te houden 
tegen Gerrit Kotterman (de uiteindelijke runner-up).  
Winnaar Brian Connelly wist in de halve finale de als eerste 
geplaatste Bob Storm te verslaan en daarna ook Gerrit 
Kotterman in de finale. Een superprestatie.

Het kampioenschap kende twee prima dagen met mooi 
weer. Beter hadden we het niet kunnen hebben. Zijn er 
nog wensen? Ja zeker, de volgende keer graag wat meer 
publiek! 

Laura Groen, kampioen Matchplay Dames.

Brian Connelly, kampioen Matchplay Heren Senioren.

Runnerup Marcel Sutedja (l) en kampioen Heren Nick van der 
Staaij (r) ontvangen de prijzen van wedstrijdleider Frits Bron.
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Strokeplay 2021: spannend golf en stralend weer
Tijdens het mooie nazomerweekend van 4 en 5 september 
vonden de Strokeplay kampioenschappen plaats. Zaterdag 
werd de eerste ronde gespeeld bij de Dames, Heren en 
Heren Senioren en zij die de zogenoemde ‘cut’ wisten te 
behalen, mochten door naar de zondag. 

Dankzij de noeste arbeid van onze greenkeepers lag 
de baan er prachtig bij. En ook voor aanvang van de 
wedstrijden waren ze vroeg aanwezig om de puntjes op 
de ‘i’ te zetten. De wedstrijdleiding onder leiding van Loïc 
Driebeek zat klaar. Zo ook de referees Madelien Coopman 
en Casper Ensing om de zaken in de baan nauwlettend in de 
gaten te houden. 

Heren
Om 9 uur sloegen de Heren als eerste af. Bouke Willems 
opende heel sterk met één onder de baan, dankzij 
een eagle, twee birdies en 12 par. Op de voet gevolgd 
door Richard Marinus, hij zat na de eerste ronde twee 
slagen achter hem met maar liefst vijf birdies en 7 par. Een 
wervelend begin van het weekend, maar de strijd was nog 
lang niet gestreden. Op zondag volgden nog twee rondes. 
En in die tweede ronde scoorden Paul McNamara en Marcel 
Sutedja heel goed, samen met Richard gingen zij de uitslag 
bepalen in een zeer spannende derde ronde. Hierin kwam 
Marcel net iets tekort, maar gezien zijn jonge leeftijd zit er 
duidelijk meer in het vat voor de toekomst! Paul eiste de 

tweede plaats op met 235 slagen, één minder dan Marcel. 
En dankzij het meest constante spel veroverde Richard de 
beker met 233 slagen na drie intensieve rondes.

Dames
Om 10.20 uur was het de beurt aan de Dames. Isabeau 
Ruiter en Céline Rameau zetten meteen de toon met 
een birdie en 8 par voor Isabeau en twee birdies en 7 par 
voor Céline. Maar op zondag maakte Margriet Zuure 
een hele mooie comeback met 1 birdie en 8 par en werd 
daarmee verdiend tweede. Céline bleek meer constant en 
vasthoudend en met een totaal van 170 slagen is zij de ware 
kampioen. 

Heren Senioren
En dan mogen de Heren Senioren de baan in. Bob Storm 
startte heel dominant met twee birdies en 10 par. 
In de tweede ronde op zondag, kwam Niels Kuiper 

verrassend sterk 
terug. Dat leverde 
hem een prachtige 
tweede plaats op met 
167 slagen. Maar de 
nieuwe kampioen 
(voor het tweede jaar 
op rij) is Bob Storm 
met 156 slagen.

En zo kwam aan dit mooie enerverende weekend een 
einde. De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter 
Geert Jan Mantel en de winnaars werden gehuldigd. Er 
werd nog nagepraat over die gemiste putts en die chips, die 
volgende keer echt beter moeten. Maar ook over de mooie 
drives en over het sportieve samenzijn. Volgend jaar nieuwe 
kansen met hopelijk iets meer deelnemers. 

Links: Celine Rameau, Strokeplay kampioen Dames. Rechts: 
Margriet Zuure werd na een mooie comeback tweede bij de dames.

Boven: Richard Marinus, Strokeplay kampioen Heren. Onder: 
Richard Marinus samen de followups Marcel Sutedja (m) en 
Paul McNamara (r).

Bob Storm, Strokeplay kampioen Heren Senioren.
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Voor dag en dauw stonden 12 koppels klaar om van start 
te gaan. De weersomstandigheden waren redelijk en de 
voorspellingen voor de rest van de dag zagen er hoopvol 
uit. Het spel van de pro’s was zonder meer inspirerend voor 
de toeschouwers die op afstand de wedstijd volgden. Al was 
het alleen maar om te zien dat ook een pro zich af en toe 
met een misser in de nesten kan werken om er vervolgens 
weer koel en beheerst uit te komen. 
Na een spannende en sportieve strijd vond om 13.00 uur de 
prijsuitreiking plaats door Ritske Bloemendaal, wethouder 
WMO en wethouder Sport Inge Zweerts de Jong. Beiden 
benadrukten nogmaals het belang van bewegen, omdat dit 
de kans op het ontwikkelen van (ouderdoms)ziekten zou 

verminderen, met als positief gevolg een kleiner beroep op 
de WMO. 
Het koppel Eduard Schwarz en Xavier Ruiz Fonhof werd 
uitgeroepen tot winnaar met 73 slagen. Een mooi visite-
kaartje voor de Golf Academy van Huite en Eduard, temeer 
daar Eduard drie jaar geleden deze wedstrijd ook al had 
gewonnen met dezelfde bevriende pro.
Sven Maurits en Celso Dos Santos Cyrus werden tweede, op 
de voet gevolgd door Peter Lind en Svenn Muts. 

Open huis
Het PGA toernooi was een mooie gelegenheid om open huis 
te houden voor inwoners van Wassenaar naar aanleiding van 

PGA Holland Foursome en ProAm

Geert Jan Mantel (voorzitter Rozenstein), Kirsten Keij (Projectleider sportakkoord), Inge Zweerts de Jong (Wethouder Participatie, Jeugd 
en Sport), de winnaars Xavier Ruiz Fonhof en Eduard Schwarz, Ritske Bloemendaal (Wethouder Duurzaamheid, Onderwijs, WMO, 
Volkshuisvesting en Cultuur).  

Op woensdag 13 oktober was het een drukte van belang op onze golfclub. Omdat Huite Hak in 2019 het 
nationale kampioenschap voor ‘teaching golfprofessionals’ (het PGA Holland Foursome) had gewonnen 
met collega pro Aernoud van Opijnen, werd dit toernooi op 13 oktober wederom bij ons georganiseerd.

Foto’s Ronald Speijer
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het met de gemeente Wassenaar gesloten Sport akkoord. 
Zo’n 60 belangstellenden konden niet alleen terecht op de 
driving range om een balletje te slaan, in het clubhuis voor 
een kopje koffie of bij een aantal kraampjes naast hole 1, 
er was ook gelegenheid om de sportieve verrichtingen 
van de pro’s van dichtbij te volgen. Een belangrijke rol was 
weggelegd voor onze marshals die moesten toezien op 
veiligheid en het handhaven van de coronaregels.

ProAm
Ook in de middag viel er van alles te beleven op de golfbaan 
door de onderlinge wedstrijd van leden (amateurs) van 
Rozenstein met een van de professionals (de ProAm) als 
flightgenoot. Maar liefst 16 flights gingen om 14.00 uur de 
baan in en toen de zon doorbrak, kon de middag niet meer 
stuk. 

Met name het starten op hole 1 en hole 14 was spannend 
voor de deelnemers, niet alleen vanwege het publiek, maar 
ook door de opstelling van de trackman, die elke afslag 
vanaf de tee nauwkeurig digitaal registreerde en vastlegde 
op de computer.
Alle deelnemende teams werden professioneel op de kiek 
gezet. Deze foto konden zij een paar dagen na het toernooi 
downloaden als herinnering aan dit niet alledaagse 
evenement. Want zeg nou eerlijk: hoe vaak krijg je de kans 
om met een pro een wedstrijd te spelen met waardevolle 
adviezen als toegift?

De flight van Xavier Ruiz Fonhof, Rinus Vincentie, Ian Ruinen 
en Hanno Hardebol eindigde als eerste. De prijsuitreiking, 
uiteraard vergezeld van een borrel en een bitterbal, vormde 
het sluitstuk van een geslaagde dag.

De winnende flight van de ProAm (vlnr): Xavier Ruiz Fonhof, Rinus Vincentie, Ian Ruinen en Hanno Hardebol.
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van de OGD vlag kwamen 84 opa’s uit de regio bij ons de 
Regionale wedstrijd spelen.
Naast gezelligheid ging het ook nog ergens over: de beste 
zeven grootvaders mochten meedoen met de landelijke 
wedstrijd die dit jaar op de golfbaan Crossmoor werd 
georganiseerd.
In flights van vier werd gestart vanaf hole 1 en hole 10. De 
weersvoorspelling was matig tot slecht maar op de dag zelf 
was er nauwelijks wind, een prima temperatuur en droog. 
Het algemene oordeel van de opa’s over het toernooi was 
uitermate lovend. Ze vonden de baan prachtig, de greens 
wat aan de trage kant maar wel erg goed onderhouden. De 
catering in de baan kreeg een heel hoog cijfer en dit alles in 
een fantastische sfeer. 

Al deze complimenten betekende wel dat de flights er zeer 
lang over deden. Cateren in de baan met stoelen en tafels 
onder een mooie tent met heerlijke hapjes en een drankje 
betekent wel dat je meer dan vijf uur over 18 holes doet.
De wedstrijdleiding voerde zelf alle scores van de 
deelnemers in het wedstrijdsysteem. Hierdoor kon direct 
na binnenkomst van de laatste opa de uitslag worden 
bepaald. Het had niet spannender kunnen zijn. Maar liefst 
vijf deelnemers hadden 36 Stableford punten. Uiteindelijk 
besliste de laatste hole de winnaar. Coen Vermeer van de 
Noordwijkse was de gelukkige en mocht deelnemen aan de 
landelijke wedstrijd. Zo ook een drietal grootvaders die lid 
zijn van Broekpolder, één lid van Kleiburg en één lid van de 
Hooge Rotterdamse.

Finale
Helaas plaatsten zich dit keer geen Rozensteiners voor 
de finale. Alleen onze OGD consul mocht zijn opwachting 
maken op de Golf & Country Club Crossmoor. Die wedstrijd 
vond plaats op 25 augustus. Onder een stralende zon 
hebben 92 opa’s de strijd aangebonden. Uiteindelijk is Rob 
van der Laan, lid van de Eindhovense golfclub Tongelreep 
de winnaar geworden. Het was een afsluiting van een mooi 
jaar waarbij dit keer corona geen roet in het eten gooide.

*  Voor de foto's van de winnaars verwijzen wij naar het hoofdstuk 
'Kampioenen en winnaars'.

Inmiddels zijn een flink aantal leden van 
Rozenstein donateur van de stichting 
Old Grand-Dad (OGD). De doelstelling 
van OGD is het bevorderen en onder-
steunen van sport, spel en beweging, 
in welke vorm dan ook, voor jongeren 
tot 30 jaar met een beperking. Zij zet 
zich dus in voor de minder bedeelde 
jeugd in Nederland. Dat wil zeggen: 
de stichting sponsort klein schalige 
projecten op voor na melijk 
materieel gebied met schenkingen 
beneden de 10.000 euro. 

Tekst: Commissie OGD

Rozenstein wil graag een steentje bijdragen en promoot de 
stichting waar je alleen maar donateur van kan worden als 
je opa bent. Binnen Rozenstein bestaat de OGD organisatie 
uit de opa’s Floor van der Feltz (consul) en Ad van den 
Bergh. 

Lokale OGD wedstrijd
Ieder jaar organiseert Rozenstein de lokale OGD wedstrijd 
waar OGD donateurs zich voor kunnen inschrijven. 
Daarnaast stimu leren we dat de HEMA’s (verreweg de 
meesten zijn immers opa) ook mee doen. Er wordt zowel 
vanaf geel als vanaf rood gespeeld. 
De beste zeven spelers (dit aantal is afhanke lijk van het 
aantal OGD Rozen stein donateurs) mogen meedoen met de 
regionale wedstrijd. Uiteindelijk doen de beste zeven opa’s 
uit alle regionale wedstrijden mee met het landelijke 
toernooi.

Het jaar 2020 werd helaas gedomineerd door corona en alle 
toernooien zijn afgelast. Maar voor 2021 werd de lockdown 
gelukkig opgeheven en op 31 mei is de lokale wedstrijd 
gespeeld. 
De deelname was groot: 48 opa’s en HEMA’s bonden de 
strijd aan. Het weer was uitstekend zo ook de sfeer en het 
spel. Willem Lens was met 36 Stable ford punten uit ein de lijk 
de winnaar. De plaat sen twee en drie waren respectievelijk 
voor Dick Bouma en Willem Lely.*
Daarnaast hebben maar liefst tien Rozenstein opa’s zich 
aangemeld als donateur. Ook dat was een fantastisch 
resultaat. Het streven is om meer dan honderd donateurs 
aan te melden; we zitten nu op 76…!

Regionale OGD wedstrijd
Dit jaar was Rozenstein ook de organisator van de regionale 
OGD wedstrijd. Op 12 juli 2021 was het zover: na het hijsen 

Stichting Old Grand-Dad: opa’s voor jongeren met 
een beperking

Project
Het uiteindelijke 
doel van de 
stichting is het 
financieren van 
projecten voor 
kinderen met een beperking. Wij willen als Rozenstein 
ook projecten indienen en inventariseren de 
verschillende mogelijkheden. Hopelijk wordt een door 
ons ingebracht initiatief in 2022 gerealiseerd.

Coen Vermeer van de Noordwijkse, winnaar Regionale OGD wedstrijd.

Voor aanvang van de regionale OGD wedstrijd wordt de vlag 
gehesen samen met de regioconsul André Pont.



JAARMAGAZINE JAAROVERZICHT 2021

3534

Tekst: Baancommissie

Drainage
Het gaat om deze vier greens, omdat bleek dat de 
vervanging van de 37 jaar oude drainages van deze greens 
nood zakelijk is. Dat kan eigenlijk alleen goed gebeuren door 
de greens volledig te renoveren en dat biedt 
meteen de gelegenheid om ze te verbeteren. 
Zo kon bijvoorbeeld de vlag op de green van 
hole 18 niet worden geplaatst op de zeer 
stevige helling en ook niet op anderhalve 
meter aan weerskanten ervan. Mede daarom 
is besloten om met green 18 te beginnen.
Er zijn vier nieuwe designs gemaakt om 
ook de greens uitdagender te maken met 
meer pinposities. Door ze te herontwerpen, 
kunnen er grotere pinnable areas (dat deel 
van de green waar de vlag kan worden 
geplaatst) worden gemaakt om schimmels 
beter te kunnen bestrijden en om de greens 
aantrekkelijker te maken met meer ondulaties. 

Spannende greens
In het ontwerp van de nieuwe 18e green is 
de steile helling vervangen door een hele 

flauwe helling en veel subtiele ondulaties die de green 
een stuk interessanter maken en tevens het verschil in 
moeilijkheidsgraad tussen het onderste en het bovenste 
deel flink reduceren. Met het verdwijnen van de helling 
kan de green nu ook beter in het midden worden 
aangespeeld.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn 
gestart op 20 april 2021 en 
uitge voerd door De Ridder 
Civiel- en Cultuurtechniek 
onder leiding van de 
Baancommissie. Met 
graafmachines is alles 

afgegraven. Hierna zijn zorgvuldig de grondlagen weer 
opgebouwd. De vorm van de green, de ondulaties en 
dergelijke zijn aangebracht door een graafmachine 
uitgevoerd met een lasergestuurde hoogte-instelling en 
GPS. Een perfecte ondergrond bepaalt, naast een uitste-
kende grasmat, uiteindelijk het succes van het project. 
Op zaterdag 2 oktober 2021 is de green feestelijk geopend.

Props
In plaats van inzaaien van de nieuwe green is gekozen voor 
gebruik van ‘props’ (stukjes gras) die uit meerdere bestaande 
greens zijn ’geboord’. Daardoor ontstaat er sneller een 
nieuwe grasmat met bovendien een mengsel van grassoorten 
gelijk aan de bestaande greens. 
Het gebruik van props bij het inzaaien van nieuwe greens is 

op zich niet ongebruikelijk, maar dan moeten de greens die 
de props leveren wel in een uitstekende conditie zijn. In de 
praktijk blijkt er teveel van het ongewenste straatgras in de 
grasmat te zitten, ook zijn er meer schimmels dan verwacht. 
De gebruikte props van green 18 bleken niet in optimale 
conditie. Het gevolg is dat het aanwezige straatgras, door 
bemesting, sneller is gaan groeien. Bestrijden van dit straat-
gras (verticaal maaien en belopen) heeft geresulteerd in dode 
plekken, die niet mooi zijn. Het zal enige tijd kosten om dit te 
herstellen. We hebben dan ook besloten om geen props toe 
te passen bij de vervanging van de greens 14, 16 en 17.

Verwachtingen
Tot het voorjaar 2022 is rust geboden voor de green en in 
het voorjaar wordt de green regelmatig verticaal gemaaid 
om het straatgras zoveel mogelijk te ‘pesten’ en te ver-
wijderen. Hierna wordt er doorgezaaid met een mengsel 
van roodzwenk- en struisgras (dit is nu ook al regelmatig 
gedaan), vervolgens dressen (dunne speciale zandlaag) 
en bemesten, en deze werkzaamheden een aantal keer 
herhalen. Alle experts zijn ervan overtuigd dat de grasmat 
zal herstellen en dat we straks over een zeer spannende 
18e green beschikken.

Green 16
Zoals aangeven zijn meer greens aan 
vervanging toe. De greens zelf (de grasmatten) 
zijn nog redelijk maar onder meer het 
intensieve gebruik van de baan en de keuze 
voor duurzaam beheer met kwaliteitsbehoud, 
maken het onderhoud van de greens extra 
lastig. Met het uitsluitend vervangen van de 
drainage zijn ook hoge kosten gemoeid en de 
green zal van zo’n ingreep nog zeker 2 jaar 
littekens hebben. 
Daarom stelt de Baancommissie voor om de 
green van hole 16 dan ook te vernieuwen, 
hiermee krijgen we 30% meer green-area, 
15% meer greenkraag (collar area) en een 
verdubbeling van de pinnable areas. Alles 
is samengevat in het ontwerp, Detailplan 
green 16, van de architect Christoph Städler. 

Renovatie green 18

Onder leiding van de Baancommissie en de baan architect Christoph Städler, geholpen door de project-
groep, bestaande uit leden, pro’s en een green keeper, is een plan opgesteld om vier oude greens van de 
holes 14, 16, 17 en 18 te vervangen. 
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Zoals ieder jaar zijn in 2021 weer de nodige 
tellingen en inventarisrondes gedaan. 

Tekst: Commissie CtG

Vogels 
Helaas is ook afgelopen jaar de NGF Birdwatching Day 
niet doorgegaan. Wel hebben we op Rozenstein met 
de hulp van onze vaste groep vogelspotters een eigen 
telling gehouden gedurende de hele maand mei. In die 
maand werden 61 soorten waargenomen. Dit aantal komt 
ongeveer overeen met het aantal dat we normaliter tijdens 
de NGF telling waarnemen. Het totaal aantal door alle 
seizoenen heen waargenomen soorten sinds 1993 staat nu 
op 163. 

Planten en orchideeën
De vaste lijst met door de baan waargenomen plantjes 
is opnieuw een beetje uitgebreid, waarbij moet worden 
aangetekend dat het wel ieder jaar moeilijker wordt nieuwe 
soorten te ontdekken. Het totaal aan waarnemingen staat 
inmiddels op 172 soorten. 
Bij het zoeken naar nieuwe soorten worden we reuze 
geholpen door allerlei nieuwe observatie-apps, die 

het determineerwerk enorm vereenvoudigen. Heel 
bijzonder was daarbij dat afgelopen jaar opnieuw (na de 
Hondswortel, Anacamptis pyramidalis, in 2020) een voor 
onze baan nieuwe soort orchidee opleverde, de Grote 
Keverorchis (Neottia ovata). Dat brengt het totaal aan 
door de baan waargenomen orchideeën op zeven en daar 
mogen we best heel trots op zijn. Het verschralingsbeleid, 
dat greenkeeper Coen en zijn mannen doorvoeren, heeft 
daar vast en zeker toe bijgedragen. Vogels en wind doen de 
rest. Verder is het altijd maar afwachten wat er ieder jaar 
opkomt en/of weer terugkomt (te droog, te nat, te koud, te 
warm et cetera). 

Paddenstoelen, vlinders, libellen en insecten
Ook de lijst waargenomen vlinders, libellen en insecten 
is met inzet van deskundige vrijwilligers weer wat 
langer geworden. Dit geldt ook voor onze uitgebreide 
paddenstoelenlijst, zij het dat de droge nazomer met 
maar 26 soorten een minder uitbundige oogst aan 
verscheidenheid opleverde dan bijvoorbeeld het jaar 
daarvoor. Daar stond wel tegenover dat er onder die 
26 soorten maar liefst 12 paddenstoelen waren, die nog 
nooit eerder in onze baan zijn waargenomen.

Uitbreiding vlindertuin
Twee jaar geleden zijn wij begonnen met de aanleg 
van een vlindertuin op het schapenveldje links van het 
pad naar de tunnel. Aangezien er nu geen schapen 
meer zijn, is het hek erom heen verwijderd en wordt 
de vlindertuin een ruimer natuurgebied. Dit zal 
zeker een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van 
Rozenstein. Daarnaast is er aan de oever van de plas, 
met grondopbrengst van de baggerwerkzaamheden, 
een wand voor de Oeverzwaluwen gemaakt om ze uit 
nodigen bij ons te komen nestelen.

Van links naar rechts. Boven: Wespspin; Platbuiklibel; 
Harkwesp (zeldzaam). Midden: Groot Koolwitje; Atalanta. 
Onder rechts: Hoornaarvlinder.  

Met de in juni 2020 gerealiseerde nieuwe inlaat 
van duinwater nabij de afslag van hole 3 en de 
verbeterde oude inlaat is een eerste stap gezet 
om tot een betere kwaliteit van ons oppervlakte-
water te komen. 

Tekst: Commissie CtG

Uit het maandelijks onderzoek naar de waterkwaliteit 
door Hoogheemraadschap Rijnland over 2020 blijken wat 
lagere concentraties aan stikstof en fosfor in onze sloten 
en vijvers dan in 2019. Deze mate van verbetering is nog 
bescheiden omdat de belangrijkste vervuilingsbron in 
ons gebied ‘de verontreinigde waterbodems in sloten en 
meren’ nog moet worden aangepakt. Die noodzakelijke 
baggerwerkzaamheden worden in de winterperiode 
2021/2022 uitgevoerd. In dezelfde periode zal Rijnland 
de sloten, grenzend aan ons golfterrein, eveneens gaan 
baggeren. Hierdoor zal naar verwachting de kwaliteit van 
onze sloten en vijvers verder worden verbeterd en zal ook 
de afwatering verbeteren.

Overleg met Rijnland
Uit het eerder genoemde waterkwaliteit onderzoek van 
Rijnland blijkt ook dat in de sloot nabij de afslag van hole 2 
enige vervuiling vanuit de volkstuinen ‘De Driesprong’ ons 
beheersgebied binnenkomt. Inmiddels hebben gesprekken 
met het bestuur van De Driesprong plaatsgevonden om 
tot sanering over te gaan. Mocht uit het onderzoek van 
Rijnland blijken dat dit overleg geen significante verbetering 
van de waterkwaliteit in de sloot heeft opgeleverd, 
dan zullen we in overleg treden met Rijnland om deze 
vervuilingsbron in te dammen. In het jaarlijkse overleg met 
Rijnland zullen we tevens de mogelijkheden na gaan om 
de doorstroming vanuit de nieuwe inlaat in de Zuidbaan te 
optimaliseren.

Natuurvriendelijke oevers
Ten slotte werd in dit jaar gestart met een proefproject 
in de sloot tussen hole 1 en 18 om te onderzoeken of het 
mogelijk is meer natuurvriendelijke oevers in ons golfgebied 
te creëren.
Met deze acties verwachten we dat zich in onze water-
gangen een gezond en veerkrachtig ecologisch systeem, 
met een grote diversiteit aan flora en fauna zal ontwikkelen.

Op weg naar een duurzaam waterbeheer bij 
Rozenstein

Tellingen en waarnemingen 2021

Van links naar rechts. Boven: Elzenvlag (Taphrina alni); Tweekleu
rige vaalhoed (Hebeloma mesophaeum); Oranjebloesemzwam 
(Hebeloma sacchariolens). Midden: Puntmutswasplaat (Hygrocybe 
subglobispora); Prachtvlamhoed (Gymnopilus junonius); Populier
vezelkop (Inocybe squamata). Onder: Zwarte kluifzwam (Helvella 
lacunosa); onbekend inktzwammetje; Gewone fopzwam (Laccaria 
laccata); Harde populierboleet (Leccinum duriusculum).
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Voor elke stap in ons plan hebben we beschreven wat de 
vereisten zijn. Deze staan nu duidelijk aangeven op posters 
in het jeugdhonk en staan ook op onze website. We hopen 
met dit nieuwe plan de jeugd niet alleen nog enthousiaster 
voor golf te maken en te houden maar ook om ze beter te 
laten worden in deze fantastische sport.

Onderlinge wedstrijden
Waar kun je je progressie beter laten zien dan tijdens wed-
strijden en de competitie. Nu was het vorig jaar vanwege 
bekende redenen een flinke uitdaging om wedstrijden te 
organiseren, maar het is toch gelukt. 

Zo was daar de Vossenjacht op 14 maart waarbij de jeugd 
op elke hole tegen de topscore van Annemarie Scheep-
bouwer en Isabeau Ruiter speelden. 
De bunkerwedstrijd op 11 april was een wedstrijd op de 
par 3 baan waarbij er een grote hole in de bunker was 
ingegraven zodat de kids bijna altijd eindigden met een of 
meerdere bunkerslagen.
Ook een Long leaf wedstrijd op 17 april was een succes 
waarbij er ongeveer 30 spelers een Stableford wedstrijd 
speelden over 9 holes. De competitie-jeugd kon zich 
vervolgens meten in een 18 holes Stableford wedstrijd op 
13 juni. De traditionele uitzwaaiwedstrijd voor de zondag 
jeugd vond plaats op 17 Juni over de 6 holes van de par 3 
baan, waarbij, zoals altijd in golf, succes en frustratie dicht 
bij elkaar lagen. 

Clubkampioenschappen
Zaterdag 11 september zijn de jaarlijkse Strokeplay 
clubkampioenschappen voor de jeugd gespeeld. Tijdens 
dit evenement kon de jeugd van Rozenstein laten zien wat 
ze in huis hebben. En gestreden werd er! De jeugd zonder 
handicap speelde op de par 3 baan voor de titel en de 
overige deelnemers met handicap maakten in 18 holes uit 
wie een beker mee naar huis mocht nemen.
Op de par 3 baan begonnen we met een shotgun zodat de 
aanstaande kampioenen de zes holes in een uurtje konden 
afronden. Na een bloedstollende strijd kwam uiteindelijk 
Martijn van der Kaag als clubkampioen uit de bus. Dezelfde 
score werd behaald door James Colbran maar hij deed 
een slag meer over de laatste drie holes. Hij ging er dus met 

Tekst: Jeugdcommissie

Een groot voordeel is dat onze vereniging op fietsafstand 
van het dorp en de meeste scholen ligt, waardoor er 
makkelijk na schooltijd kan worden geoefend en getraind. 
Dat trainen doet onze jeugd onder de bezielende en 
geduldige leiding van Huite en Eduard. Door de week 
zijn er drie trainingen voor de competitie-jeugd en op 
zondagochtend wordt er getraind in vier groepen, verdeeld 
op niveau en leeftijd. Alle trainingen zijn inhoudelijk 
ingedeeld aan de hand van ons nieuwe opleidingsplan.

Trainen, spelen en plezier
Rozenstein is door de NGF officieel gecertificeerd als 
‘Committed to Jeugd’. Dit houdt in dat de vereniging heeft 
aangetoond een structurele jeugdopleiding aan te bieden, 
die beantwoordt aan de door de NGF gestelde doelen 
om het jeugdgolf in Nederland op een hoger niveau te 
brengen. 
Onder het motto ‘Trainen, Spelen en Plezier’ wordt de 
jeugd opgeleid via een door de Jeugdcommissie vernieuwd 
en uitgebreid 9stappenplan op basis van het stappenplan 
van de NGF. 
In ons plan zijn de eerste drie stappen van het NGF plan 
uitgebreid om zo het plezier in en de uitdaging van golf zo 
groot mogelijk te houden. Het behalen van Handicap 54, 
stap 1 van het NGF plan, is daarom verdeeld in vijf stappen: 
Par, Birdie, Eagle, Albatros en hcp 54.
Daarna volgt de uitdaging om via de volgende twee stappen 
(ook stap 2 en 3 van het NGF plan) lager dan handicap 36 
uit te komen en zo in de competitielijn te kunnen 
instromen. De reden om deze drie fases op te delen is 
omdat het voor jonge spelers prettig is toe te werken naar 
haalbare en uitdagende doelen.

De jeugd heeft de toekomst!

Onze vereniging telt circa 104 jonge Rozen-
steiners in de leeftijd tussen de 7 en 26, 
waarbij veruit de meesten tussen de 10 
en 18 jaar oud zijn. Hun goede techniek, 
flexibiliteit en enthousiasme is opvallend en 
voor velen een plezier om naar te kijken. 

Kampioenen par 3 baan: Alexander van der Lee (derde plaats), Martijn van der Kaag (kampioen) en James Colbran (tweede plaats).
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zilver vandoor. Alexander van der Lee completeerde het 
podium met een mooie derde plaats. 
Bij de jeugd met een officiële handicap werd het kampioen-
schap uiteindelijk op de laatste hole beslist. Laura Groen en 
Casper de Wit waren 18 holes lang aan elkaar gewaagd. 
Op de laatste hole won Casper uiteindelijk met een par. 
En met 81 slagen werd hij de kampioen. Laura werd tweede 
en Bernd van Houdt pakte het brons. We hopen volgend 
jaar wel op meer deelnemers!

Competitie
In het najaar speelden negen kinderen uit de zondag jeugd 
mee in een Mini Regionale competitie. Deze bestond uit 

vijf wedstrijden op zondagmiddag op de Haagsche, de 
Rijswijkse, de Kennemer, de Noordwijkse en Rozenstein. 
Wat een ervaring! 
En last but not least was daar de NGF jeugdcompetitie. 
Helaas kon die niet in het voorjaar doorgaan maar werd in 
oktober ingehaald. Rozenstein deed mee met drie teams. 
In wisselende omstandigheden hebben de teams goed spel 
laten zien op mooie banen in het land! Dat belooft veel 
voor de normale NGF voorjaarscompetitie waarbij er wel 
promotie/degradatie op het spel staat. 

De Jeugdcommissie bedankt de pro’s, jeugdcoaches, ouders 
en bestuur omdat zij onze jeugdspelers de ruimte geven 

om zich niet alleen optimaal te kunnen 
ontwikkelen als golfspeler maar vooral 
vanwege de gezellige sfeer die zorgt 
voor plezier met elkaar en in het spel.
Speciale dank gaat uit naar Isabeau 
Ruiter, die begin dit jaar afscheid heeft 
genomen van de Jeugdcommissie, voor 
haar vele jaren van enthousiasme en 
inzet.
Op naar een gezond en mooi 
golfseizoen 2022!

Scan de QR code en neem een kijkje op 
de website.

Clubkampioen Casper de Wit en followup Laura Groen.

Team 1 tijdens de competitie op de Hilversumse.
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Ondanks de vele beperkingen is 2021 een 
bijzonder jaar geworden voor de Rozenstein 
Business Club. Acht succesvolle bijeenkomsten, 
de start van een groot project ten behoeve van de 
club, sportieve strijd om een eigen jaarbeker én 
plannen om ‘Europa in te gaan’… waar zullen we 
beginnen?

Tekst: Business Club & Sponsorcommissie 

Een aantal bijzondere bijeenkomsten
Vanaf de maand april werd het weer stap-voor-stap 
mogelijk om onze maandelijkse (3e woensdag) bijeen-
komsten te houden en dat voelde zeker in het begin als 
een reünie. Steeds kon er ook een goede opkomst worden 
genoteerd en de bitterballen smaakten meteen weer als 
vanouds. 
Bij dat organiseren gaat speciale dank uit naar RBC- en 
bestuurslid Ernst Cysouw die meehielp de bijeenkomsten 
keurig binnen de lijntjes mogelijk te maken.  

RBC Club Jaarbeker
Dit jaar spelen we voor het eerst om de Rozenstein Business 
Club Jaarbeker. Elke maand worden de individuele scores 
genoteerd, zodat een totaaltelling mogelijk wordt. En 
daarmee wordt de beantwoording van die ene vraag 
mogelijk - wie wordt de Champion Golfer of the RBC Year. 
Het antwoord werd gegeven tijdens de laatste bijeenkomst 
op 18 december. Om de spanning een beetje op te voeren, 
moest er eerst worden gegolfd. Tijdens de feestelijke lunch 
kwam het verlossende woord: the winner is Mark Breugem. 
Mark wist maar liefst vier keer de eerste plaats te veroveren 
en met een totaal score van ruim 50 punten is hij de 
terechte Champion 2021. 
Maar het samenzijn ging nog door. In een mooie presentatie 
bracht Pieter Bloemendaal de aanwezigen op de hoogte van 
het ‘Schaapskooi’project .
 
Onze commissie: wisseling van de wacht 
Alle Business Club- en sponsor activiteiten worden mogelijk 
gemaakt door een hecht team dat ook in 2021 weer bergen 
werk heeft verzet. We namen afscheid van Anne Bouma 
(wedstrijdtafel en nog veel meer), Aniet Walonker (PR) en 
Peter Remmerswaal (sponsors), en we verwelkomen van 
harte Winneke den Otter en Ellen Cats (samen de wedstrijd-
leiding) en Ronald Koppelle (ledenwerving en beleggingen). 
Hartelijk dank aan de vertrekkende teamleden voor een 
gezellige en waardevolle tijd in de afgelopen jaren! 

Het ‘Schaapskooi’ project 
De Business Club heeft sinds 2015 als doel iets te betekenen 
voor de werkende Rozensteiners, voor de sponsoren en 
voor de club als geheel. Dat laatste wordt nu in de praktijk 
gebracht met een project dat gaat leiden tot de volledige 
renovatie van de ‘Schaapskooi’ achter de 14e tee. 
De RBC breekt daarvoor haar gehele opgebouwde spaarpot 
open. Verder komt er een ‘Wall of Fame’ in het nieuwe 
gebouw waarop de naamborden van sponsoren prominent 
zichtbaar worden. En last but not least – het organiseren 
van een sprankelende ‘Fancy Fair’. 
Dankzij deze bijdragen kan het bouwteam begin 2022 van 
start gaan. Het huidige gebouw wordt gesloopt en er komt 
een volledig nieuw en smaakvol paviljoen voor in de plaats. 
Een impressie van het ontwerp van Rozenstein lid Jan 
Meyer (van Manen Architecten Noordwijk) is te vinden op 
de website van Rozenstein > Zakelijk.

Fancy Fair op Rozenstein
Op zondag 28 november organiseerden de Golfweek com-
mis sie en de Business Club een ‘Fancy Fair’. De kar werd 
getrokken door Pawlik Snel, voorzitter van de Golfweek com-  
missie en commissielid van de Business Club. De te verkopen 
artikelen werden – bijna allemaal gratis – ingezameld.
Een vijftal kramen stond in het clubhuis opgesteld voor de 
verkoop van allerlei golfattributen, wijnen en champagnes, 
cosmetica, grote horloges en dergelijke. Verder de meest 
schitterende heren- en dameskleding en zelfs old school 
cd’s. Op het terras stonden grote hoeveelheden bloemen, 
kransen en kerststukjes uitgestald. Tot slot stond onder de 
tent een vuurkorf en werd het bezoek afgesloten met een 
heerlijk glaasje glühwein, aangeboden door de organisatie. 
Hulde aan dit mooie initiatief dat niet minder dan 
4500 euro heeft opgebracht voor het project.

2022: We Gaan Europa In..!
Het moest er een keer van komen. In 2022 gaat de RBC 
eind september op een Europese Tour en wel naar Sardinië. 
Voor dat doel heeft de RBC een consultant ingehuurd: 
onze vriend en lokale expert Luca Maresi. Samen met 
Pieter Bloemendaal gaat hij voor leden en partners een 
spetterend culinair, sportief en cultureel reisprogramma 

in elkaar zetten dat iedereen zeer zal 
aanspreken. De details van dit unieke 
evenement worden zo snel mogelijk 
met de RBC leden gedeeld. September 
2022 – be there. 

Scan de QR code en bezoek de website van de Business Club.

De Business Club in 2021: een bijzonder jaar
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Een verhaal apart
Leen wilde graag dat Wim Topper en Gerrit van Santen ook 
hun verhaal zouden doen, samen met ons. Op een mooie 
zondag nodigde ik Wim Topper uit, Leen belde Gerrit. 
We zaten op de bank, Leen, Gerrit en Wim. Wie is toch 
die Topper? Leen: "Wim was in het bezit van een mooi 
bollenveld aan de overkant van de Kokshoornlaan en ik 
wilde die grond om daar de tweede 9 holes aan te leggen. 
En niet een stukje maar alles of niets. Onder het genot 
van een borrel werd er flink onderhandeld en werd het 
alles.” Wim Topper wilde nog wel even kwijt dat “zijn land 
het beste bollenland ter wereld was". Wat een geweldige 
ochtend hadden we. 

Verbetering van de baan
Na de aanleg van de 2e negen kwamen de problemen. De 
oude negen holes waren drassig en vaak niet te bespelen. 
Toen er vanuit het bestuur het idee kwam om het clubhuis 
te verbouwen moest Leen weer in actie komen met een 
brief van 22 oktober 1993 aan het bestuur:

“Ik ben van mening dat een dergelijke ingrijpende 
verbouwing op dit moment niet moet worden uit
gevoerd, maar dat onze inspanningen zich eerst 
dienen te richten op het meest essentiële onderdeel 
van onze club: De Baan. We moeten dit probleem 
radicaal aanpakken. De fairways moeten gekeerd 
worden, de oude negen voldoen niet aan de eisen 
die wij onszelf als club graag stellen. Als de baan 
niet voldoet zal de spelvreugde minder worden en 
de greenfee zal hier zich ook aan aanpassen. Ter 
verbetering van de baan zal ik graag bereid zijn mij 
in te zetten voor een obligatie lening ter verbetering 
van de baan.” 

Het bestuur nam deze brief zeer serieus. En die 
verbetering van de baan, die kwam er dankzij het 
aandringen van Leen en een ‘keeroperatie’ die zijn weerga 
niet kende! 
Leen kocht ook nog een stukje grond van Ger de Kroes. 
De linkerhoek van hole 9. Daar waar je moet liggen als je 
voor de green gaat. Het stuk grond lag dus midden in het 
terrein van de golfbaan. Hij verkocht het direct door aan 
de club. 

De mannen van het allereerste uur, de pioniers, wat zijn 
we blij dat ze er waren. Bedankt Leen, Gerrit en Wim. 
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Leen pakte het direct goed aan en had bij Thomas een tafel 
gereserveerd voor het diner. “Laten wij het aangename, 
met het aangename verenigen.” We gaan terug in de tijd en 
belanden in 1982. 
Leen en Corrie gingen toen veel om met een aantal vrienden, 
waaronder Joop Vos en Jan van Rosmalen, beiden lid van de 
Kieviten. Leen was in die tijd lid van de Noordwijkse.  
Ze woonden in Wassenaar en hadden het bril jante idee 
opgevat om te kijken wat de mogelijkheden in Wasse naar 
waren voor de oprichting van een golfbaan. Het clubje 
vrienden ontmoette elkaar vaak en onder de borrel en het 
diner kwam toch steeds weer de vraag: “We willen een 
golfbaan in Wassenaar, maar hoe pakken we dat aan.” 

Een unieke plek
Leen wist er iets op. Groot geworden in de melk – hij heeft 
jarenlang zelf de melk bij de boeren gekocht – spreekt hij 
de ´boeren´taal. Hij toog naar Gerrit van Santen en reed 
met hem door Nederland om golfbanen te bekijken met 
het doel Gerrit te laten inzien dat het boerenbedrijf op 
zijn retour was en dat zijn grond een unieke plek voor een 
golfbaan was. De wens van Leen, en die van zijn vrienden, 
was het terrein van Gerrit te pachten, om daar hun 
droom, het aanleggen van een golfbaan, te realiseren. 
Gerrit van Santen zag ook wel in dat hij beter 
een´deal´met Leen kon sluiten dan door te boeren. Er 
werd handjeklap gedaan en voor vijf gulden de vierkante 

meter werd 26 hectare grond in pacht overgenomen. 
Gerrit had nog wel een klein dingetje bedongen. De golf-
baan moest Rozenstein heten naar zijn gelijknamige 
boerderij. “In het verleden werden hier rozen gekweekt 
voor de parfum industrie. De rozenknoppen werden tot 
1897 in de tuin van de boerderij gedroogd in een speciale 
oven en daaruit werd rozenolie geperst”, aldus Gerrit. 
Ook werd hij de eerste greenkeeper van Rozenstein. 

Er kwam een golfbaan
De Gemeente Wassenaar zag het plan ook zitten en het 
balletje ging rollen. De Stichting Openbaar Golf Wassenaar 
werd opgericht tijdens een vergadering op de Haagsche met 
een groot aantal begunstigers.
Lidmaatschap van de SOGW kostte in die tijd 100 gulden. 
Toen er 500 leden 100 gulden hadden overgemaakt werd er 
een driving range aangelegd en een golfbaan met 9 holes, 
onze huidige Zuidbaan. Het eerste clubhuis was een 
stacaravan. Pas later kwamen daar nog eens 9 holes bij en 
dat bleek een verhaal apart. 

Leen Menken, man van het allereerste uur, is nog vaak te vinden op de club. Zeker ook vanwege 
de heerlijke keuken. Vele jaren hebben Leen en zijn vrouw Corrie samen met vrienden hier op 
maandagavond gebridged. Ook etentjes met de familie werden vaak op Rozenstein gehouden. 
De redactie had een gesprek met een unieke persoonlijkheid en een zakenman ‘pur sang’. 

Wim Topper, Leen Menken 
en Gerrit van Santen voor 
de voormalige koeienstal. 
Foto Ronald Speijer.

“Ik liep nog in de koeienstront 
met de oude Van Santen!”Uit respect voor de geschiedenis van de hoeve is de oven 

zorgvuldig bewaard gebleven in een inmiddels gerestaureerde 
muur. 

De pioniers van Rozenstein
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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.

Het clubhuis gedurende de wintertijd:
•  Maandag en dinsdag van 09.00 tot 18.00 uur.
•   Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 

09.00 tot 21.00 uur.

Voor informatie over wedstrijden en beschikbaarheid baan:
Zie 'Kalender' 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 

Cees Fock † 

Leden van Verdienste 

Algemene informatie 

Eregalerij Erelid

 Anna Marie Goudberg Jonny den Hartog Robert Jan Terwiel Guus Waasdorp †

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).

*  Door omstandigheden kunnen de openingstijden 
noodgedwongen worden aangepast. 

*  Voor alle actuele informatie zoals openingstijden en 
lidmaatschappen verwijzen wij naar de website > 
Clubinformatie (scan de QR code):

Informatie over greenfees is te vinden op de website > 
Bezoekers (scan de QR code):



50

CLUBINFORMATIE BESTUUR, COMMISSIES EN MEDEWERKERS

51

Bestuur, commissies en medewerkers

In 2020 werd het noodgedwongen afgelast, maar gelukkig In 2020 werd het noodgedwongen afgelast, maar gelukkig 
kon aflopen jaar op 2 oktober een mooie traditie weer kon aflopen jaar op 2 oktober een mooie traditie weer 
in ere worden hersteld: de onderlinge wedstrijd van het in ere worden hersteld: de onderlinge wedstrijd van het 
bestuur, commissies en medewerkers. Voor de shotgun bestuur, commissies en medewerkers. Voor de shotgun 
gingen alle deelnemers nog even op de foto, om daarna gingen alle deelnemers nog even op de foto, om daarna 
hun starthole op te zoeken.hun starthole op te zoeken.
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Van links naar rechts: 
Cees Jan Asselbergs
(toekomst en baan), 
Andie Bouma-Engelen 
(financiën), 
Geert Jan Mantel 
(voorzitter), 
Anne-Monique van den 
Assem-Menken (sfeer), 
Ernst Cysouw (sport), 
Charlotte de Jongh-van 
Zwieten (secretaris).

Bestuur Rozenstein

Mathijs Tacken 
(voorzitter), 
Joan van Leeuwen, 
Ronald Koppelle.

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, 
Irene Voorhorst, 
Rob Leertouwer, 
Miep de Jongh, 
Olga Verlinden, 
Stanley Douglas.

Baancom
m

issie

Com
m

issie van Beroep

Van links naar rechts: 
Reinier Bongers, Erik Herter (voorzitter), Titia Ellens, Jan Tettero.

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: 
(staand) Pieter Bloemendaal, André Onderwater, Ronald Koppelle, Pawlik Snel; 
(zittend), Winneke den Otter, Ellen Cats , Bernard Cohen (voorzitter), 
Anne Bouma.

Van links naar rechts: 
Nienke Abma 
(voorzitter), 
John Nan, 
Ber Wesselingh, 
Dymphna Vree, 
Adri Lensen.

Com
m

unicatiecom
m

issie

Redactie Jaarm
agazine

Van links naar rechts: Rob Klomp (voorzitter), Lis Stolp, Rob 
van der Lely, Titia Ellens, Willem Stuiver, Arie Bas Wagter, 
Floris Vogelaar, Eduard van Valkenburg.

Van links naar rechts: 
Nienke Abma, Inge Mantel, Dymphna Vree, Adri Lensen.
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Van links naar rechts: Yvonne Rehorst (secretaris), Gerard Schutten (voorzitter), José Gräper (penningmeester).

W
oensdagavondinstuif

Van links naar rechts: Fred Alkema, John Nan (voorzitter), Tjalda de Vries, Maurijn Smit.

M
arshalcom

m
issie

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

Jeugdcom
m

issie

N
ieuw

e Ledencom
m

issie

Van links naar rechts: Mark Wright (voorzitter), Huite Hak (pro), 
Sander de Wit, Eduard Schwarz (pro) en Sander Blom.

Pawlik Snel 
(voorzitter),
Regi van Baarle, 
Iris Bloemendaal, 
Reinier Bongers, 
Nienke Erbe, 
Maud Goudberg, 
Joke de Raad, 
Ingrid Roebroek, 
Dymphna Vree.

G
olfw

eekcom
m

issie

Heerendagcom
m

issie

HEM
A'S

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

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: Margriet Zuure, Jeannette Connelly, Annette Pek, Lies Connell, Janine Brocker, Monique Smulders (voorzitter), Hanneke 
Perik, Rinette Julicher.

Gebouw
en & Technische Installaties

Van links naar 
rechts: 
Gerard Schutten, 
Arie Bas Wagter, 
Barend Pek 
(voorzitter)

O
ld G

rand Dad

Floor van der Feltz (voorzitter) en Ad van 
den Bergh. 
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Van links naar rechts: 
Bert Versteeg,
 Jan de Mooy, 
Coen de Mooy,
Thijm van Dijk, 
Leo Bal.
 Niet op de foto: 
Bart Groenewegen.

Seniorencom
m

issie

Van links naar 
rechts: (bovenste 
rij) Thomas 
Oostveen, Michel 
Vogels , Evelyne 
Hoogenboom, Ryan 
Knijnenburg, Oscar 
Belt, Denise Danen; 
(onderste rij) Justin 
van Renesse van 
Duivenbode, Joost 
Onderwater, Daan 
Zondag , Adrienne 
Knijnenburg, 
Marije Streeder, 
Renate Hacker; 
(liggend) Rachida El 
Meddarhri en Julia 
Brederode.

Tjandi com
m

issie

Olga Verlinden-Spreeuw en Marilene 
Leertouwer-van Meurs (voorzitter).

W
edstrijdcom

m
issie

Horecaservice Rozenstein

Technische com
m

issie

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: (staand) 
Bon de Jonge 
van Ellemeet, 
Joop Wiegant, 
Lidwine Bongers, 
Rob Brinkman, 
Natascha Haardt, 
Gemma Winnen, 
Frits Bron; 
(zittend) Ellen 
Cats, Loïc 
Driebeek
(voorzitter), 
Manon Massizzo. 
Niet op de 
foto: Anita 
Pfeiffer, Harry 
Vreedenburgh, 
Wouter Fok.

Com
m

issie van O
nderzoek

Dees Ebbing, 
Daniëlle 
Remmerswaal 
(voorzitter), 
Jan Eduard 
Thompson.

Regel- &
 handicapcom

m
issie

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

Van links naar 
rechts: (1e rij) 
Margreet 
Wagter, Tineke 
Leenders, 
Connie 
Schutten, 
Leentje 
Herrebout; 
(2e rij) Fred 
Gräper, Frank 
Blom, Abel 
Rasterhoff, 
Piet Briët 
(voorzitter).

Vertrouwens- en gezondheidscommissie 

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

O
nze pro's

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.

Huite Hak en Eduard Schwarz.



 Arda MorshuisKijne Willem Van den Neste James O’Connor Hendrik Recourt Ellen RiegstraVoslamber

 Pieter Sipkes Frans Smits Olaf van Tuijl Diederik de Vidal de St. Germain Norbert Voskens

 Ellen Vunderink Arjen Wink 

 Eric Ansberg Dody BauerRoosenburg Mark Bouw  Mathilde BouwBoonstoppel Timber de Bruijn

 George Burley Ingelise Driehuis William van Eesteren Jan Goedhart  Caroline GoedhartBregman

 Ian Harrison P.C. ’t Hart John van Hattum Ronald Hendrikx Martijn Krans

 Sjoukelien van der Laan Leonie LeeftinkDouwes Dekker Nico Leeftink Harro Leegstra Nicklas Lindman

 Philip van der Linden Tshen La Ling  Karin Mathysen Gerst Erik van der Meer Nigel Moodie
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Nieuwe leden

 Deogjung Gwon Hyejin Kim Jinho Park

 Rogier Boerhave Anneloor Hoebee  Bart Rubbens Sylvia RubbensWinkel

Beginnende golfers die lid worden

Short term members
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kindergolfshop.nl

Bedrijvenpark ’s Gravendijck

Keyserswey 25 – 27

2201 CW Noordwijk

+31 (0)71 361 15 88

info@tedsgolfshop.nlNOORDWIJK

 Zeynep DeldagAyse Jacqueline Detiger Kees van Gelder Evelien Groenhuizen  Eliza van Hattumde Mare

 Aritte Heij Richard Kasten Bart Jan Koopman Luis Fernando Lleó Kuhnel Giovanna Magrini

 Janette Quaak Jan Lodewijk Roebroek Antoinette SipkesKerkman Wilma Verschoor Danny Zoetemelk

 Adrian Garrett

Rozenstein Business Club

Where Golf meets 
Business

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? 
Neem contact op met Pieter Bloemendaal: 

06-53784418; of met het secretariaat van Golfclub 
Rozenstein: 070 5117846, secretariaat@rozenstein.nl

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

Beginnende golfers

Short term member wordt Gewoon lid
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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

Al 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.

2011-07-a

Voor het lenen, huren en 
kopen van hulpmiddelen

Waar kun je ons vinden? Openingstijden
Vegro zorgwinkel Wassenaar Ma t/m vrij: 09:00 – 17:30 uur
Kloosterland 16 (in Rijnsburgpassage) Zaterdag: 10:00 – 16:00 uur
2242 JS Telefoonnummer: 0900 – 288 77 66

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 er weer op uit 
te gaan. Vegro heeft een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen op het gebied van mobiliteit, bewegen, 
langer thuis wonen, revalideren, gezondheid en zwangerschap.

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 zorgwinkel 

in Wassenaar!

Van jong tot oud
Het Vegro-team van zorgwinkel 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. 



Kerkstraat 7  -  2242 HA Wassenaar  -  www.georgehealthlab.com  -  georgehealthlab@gmail.com

George Health Lab            george_health_lab

Golf Specific program benefits:
Increase your swing mobility

Improve your explosiveness 

Prevent golf related injuries

Armour your hip, lower back and shoulder strength

Finally, learn to perform a safe and pain free swing

BOOK NOW YOUR FREE
INTRODUCTION LESSON
Scan the QR code
with your phone


