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We zijn inmiddels in lekker voorjaarsweer beland en het golfseizoen is
losgebarsten. En dat is goed te merken aan meer deelnemers bij de
inloopwedstrijdjes.
Aangezien wellicht niet iedereen regelmatig op website kijkt, hieronder diverse
wetenswaardigheden.

In memoriam Kees Knijnenburg
Met droefenis en leedwezen hebben we het bericht ontvangen dat ons markante lid van
de golfclub, Kees Knijnenburg op 3 april jl. op 82-jarige leeftijd is overleden. Kees was
sinds augustus 1995 Kieviten-lid en heeft veel betekend voor de club. Hij was vaak op de
Kieviten te vinden en was daar ook graag gezien. Met zijn humor, zijn grappen en grollen
wist hij altijd weer een gezellige sfeer te creëren. Hij heeft ook veel bijgedragen aan het
goed functioneren van de club; o.a. werkzaamheden met de woensdagochtend
onderhoudsploeg en meehelpen met de dinsdag inloopwedstrijd. Kees was tot op hoge
leeftijd een zeer verdienstelijk golfer en deed bijna altijd mee met de wedstrijden en de
competitie. Hij heeft menig prijs in de wacht gesleept.
Wij wensen zijn naasten veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

NGF-kaartjes bij Ammar of de bar
De NGF-handicapkaartjes 2018 zijn beschikbaar en af te halen bij Ammar of de bar.

Wedstrijdkalender t/m mei
Donderdag 19 april
Donderdag 3 mei
Zondag 6 mei
Vrijdag 11 mei
Vrijdag 18 mei
Zaterdag 19 mei
Zondag 20 mei
Maandag 21 mei

09.30-13:30 uur
09.30-13:30 uur
09:30-13:30 uur
09:00-16:00 uur
09:00-16:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
13:30 uur

Regio Competitie poule 1
Regio Competitie (reserve dag)
Submarine
NGF Competitie Team 1
NGF Competitie Team 3
Strokeplay kampioenschap,1e ronde
Strokeplay kampioenschap, 2e ronde
Vossenjacht
Strokeplay kampioenschap, 3e ronde

NB Op de website staan onder “golf → wedstrijden → wedstrijdenuitslagen” leuke foto’s en
uitslagen. Bovendien zorgt Richard regelmatig voor een wervend artikel in De Wassenaarder.

Uitslag Foursome Kampioenschap 2018:
Naam

Slgn Dag 1

Slgn Finale

Totaal

Plaats

Jaap Lolkema
Roel Veldman

72

78

150

1

Hans Westgeest
Dick Westgeest

82

74

156

2

Patrick van Renesse
Jasper van Renesse

84

75

159

3

Baanstatus en onderhoud
Zoals iedereen ervaren heeft, zijn het najaar en de winter extreem nat
geweest waardoor de holes 1 t/m 4 en de driving range helaas vaak gesloten
zijn geweest. De driving range kan niet gebruikt worden als het oppervlak
zacht/verzadigd is en er daardoor niet met de tractor/ballenraper ballen
geraapt kunnen worden. De greens in het algemeen, maar vooral die van de
holes 3 en 5, hebben zwaar geleden onder het vele vocht.
Met de woensdagochtendvrijwilligers is in de herfst en winter weer veel werk verzet om de baan zo goed
mogelijk te houden. Veelvuldig zijn blad en takken geruimd en bosranden geschoond. Om meer licht op de
green van hole 3 te krijgen is er nabij deze green drastisch gesnoeid. Hopelijk heeft dat een positieve invloed
op het herstel van deze green en zal deze er beter door blijven.
Het vertidraineren met massieve pennen en bezanden van de fairways, waardoor we gehoopt hadden dat de
fairways van de holes 1 t/m 4 droger zouden blijven, heeft door de vele regenval niet genoeg geholpen. In
het voorjaar worden daarom de fairways van de holes 1 t/m 4 gevertidraineerd met holle pennen gevolgd
door bezanden. Hopelijk wordt de drainage van deze fairways daardoor verbeterd. Ook is het plan om deze
fairways, zodra er weer groei in het gras is, een paar maal te verticuteren wat de drainage ook positief kan
beïnvloeden.
Met de greenkeepers van Hoek Hoveniers wordt steeds overlegd en worden kosten nog moeite gespaard
om de baan weer in een optimale conditie te krijgen.
Frans Boverhof

Wedstrijden en Handicaps
In de afgelopen weken heeft de regel- en handicapcommissie een bijeenkomst
gehad met de wedstrijdleiders. Onderwerp van gesprek was de gang van zaken
rondom de wedstrijden en in het bijzonder de taken en bevoegdheden van
wedstrijdleiders inzake de scorekaarten.
A.
Handicaps
Het is een wijd verbreid misverstand dat de spelers verantwoordelijk zijn voor alles wat er op hun scorekaart
staat. Dat is niet het geval. Wat dan wel:
Spelers zijn alleen verantwoordelijk voor:
1)
De juiste exact handicap
2)
Het juiste aantal slagen op iedere hole (inclusief strafslagen)
3)
De handtekening van de speler op de kaart
4)
Het op tijd inleveren van de kaart bij de Commissie.
Even een toelichting hierop:
1) Een speler behoort te spelen van de juiste handicap en hij hoort er tevens voor te zorgen dat deze
handicap na iedere ingeleverde score wordt bijgewerkt. Dat moet hij zelf doen!!!
Een speler kan niet zeggen: ”Ja maar de lijst op internet of in het clubhuis is nog niet bijgewerkt”. Deze
lijsten hangen er als service naar de spelers toe en worden als regel slechts één maal per week

bijgewerkt (meestal op zondag). Als een speler dus tussentijds een score inlevert die aanpassing van zijn
handicap noodzakelijk maakt, moet hij dat zelf meteen doen en niet wachten tot de lijst is bijgewerkt.
2) Na iedere hole dient de speler met zijn marker de gemaakte score uit te wisselen en te noteren op de
scorekaart. Hij is niet verantwoordelijk voor de Stablefordscore, dat is de Commissie. Ook is de speler
niet verantwoordelijk voor de optelling van het aantal slagen en/of de Stablefordscore. Ook dat hoort bij
de Commissie.
3) De speler moet er wel voor zorgen dat hij zijn kaart tekent. De marker is er verantwoordelijk voor dat ook
zijn handtekening op de kaart wordt gezet.
4) De speler is er tenslotte verantwoordelijk voor dat hij zijn kaart op tijd inlevert bij de Commissie.
B. Wedstrijden
Omdat we de laatste tijd hebben geconstateerd dat er nogal wat fouten worden gemaakt in de scores,
waardoor soms verkeerde spelers prijzen hebben gewonnen, hebben we met de wedstrijdleiders afspraken
gemaakt. Daarnaast willen we het speeltempo verhogen omdat het er op lijkt dat wedstrijden steeds langer
gaan duren. Daarom het volgende:
1) De leiding van de wedstrijd controleert na iedere wedstrijd in ieder geval de kaarten van alle prijswinnaars
en degenen die hun handicap hebben verlaagd (dus score >36 punten).
Die controle bestaat uit:
a. Is de juiste exact handicap vermeld
b. Is het juiste aantal slagen toegekend (de playing handicap)
c. Is het aantal Stablefordpunten per hole juist uitgerekend
d. Is alles goed opgeteld.
2) Pas daarna volgt de prijsuitreiking.
3) Een inloopwedstrijd op Kieviten mag in principe niet langer duren dan 3 uur. De prijsuitreiking is dan ook
gepland drie uur na aanvang van de wedstrijd. Zijn spelers dan nog niet binnen dan vervalt hun recht op
een prijs.
4) Als spelers een zodanige score hebben gemaakt dat aanpassing van de handicap aan de orde is dan
zullen de wedstrijdleiders de betreffende spelers daarop wijzen en meedelen dat deze aanpassing direct
moet worden toegepast en niet pas op het moment dat de lijst is vernieuwd.
5) Spelers worden aangemoedigd om “Ready Golf” te gaan spelen. Hierop komen we in een volgende
nieuwsbrief terug. Ready Golf zorg ervoor dat het speltempo omhoog gaat zodat rondes sneller verlopen.
Door deze maatregelen hopen we dat het spelplezier verder wordt verhoogd en dat wedstrijden de winnaars
krijgen die dat ook werkelijk verdienen.
Rob Bom
Voorzitter regel- en handicapcommissie

Gemerkte driving range bal
Op de driving range van de Kieviten is een - met twee letters gemerkte - driving range bal
van Golfclub Rozenstein gevonden. Het is onwaarschijnlijk dat er "gemerkte" range ballen
van Rozenstein op onze holes 1 t/m 4 terecht komen. Daarom hieronder wellicht ten
overvloede de regels omtrent driving range ballen:
Tijdens de openingstijden van de driving range mag op/bij de oefengreen en oefenbunker gespeeld worden
met driving range ballen. Dit geldt niet alleen voor lesgroepjes. Als de driving range gesloten is, mag niet met
driving range ballen op/bij de oefengreen en oefenbunker gespeeld worden. In de baan mag nooit met
driving range ballen gespeeld worden. Toch worden ze regelmatig aangetroffen in de baan, vooral bij hole 9.
Wat misschien niet alle golfleden weten is dat bij Jesse Dekker voor een heel aantrekkelijk laag prijsje
mooie, goede, gebruikte golfballen te koop zijn. Doe hier uw voordeel mee! Jesse is vrijwel elke dag op de
club aanwezig en verkoopt de golfballen graag.

In de vorige nieuwsbrief hebben veel vrijwilligers – van wie de inzet onontbeerlijk en zeer
gewaardeerd is – zich voorgesteld. Onderstaande bijdrage kwam iets later dan de rest, maar willen
we u niet onthouden.

Frans Boersma, penningmeester afdeling golf
Na 14 jaar in het buitenland te hebben gewerkt, keerde ik met mijn vrouw
Ramona en mijn drie zoons terug naar Nederland in 2000. In 2001 kwamen we
in Wassenaar te wonen. Ramona en de kinderen werden vrij snel lid bij de
Kieviten tennis, ik volgde later. Ramona is sinds het begin actief in commissies
en bestuur van de tennisafdeling. In 2010 ging ik met pensioen, en begonnen
we samen als afgesproken aan de golfcursus in Warmond. We haalden ons
GVB en werden ook lid van de afdeling golf. Ook in die tijd gingen we wekelijks
tennissen met Jan en Liesbeth van Spronsen. Het wel en wee van de golfafdeling die jaren lang een
vacature voor het penningmeesterschap had werd ook soms besproken bij de koffie, hetgeen ertoe heeft
geleid dat ik die vacature heb opgevuld. Inmiddels ben ik al weer 4,5 jaar lang penningmeester en doe dit
nog steeds met veel plezier. Ik hoop dat we de gezelligheid in de club kunnen blijven bewaren en ik ben blij
dat we dit jaar weer een behoorlijk aantal enthousiaste nieuwe leden kunnen verwelkomen.

Regiocup
Ook dit jaar doet de Kieviten weer mee in de Regiocup-competitie. Dit is een competitie die bestaat uit 6
verschillende clubs en in 2 poules gespeeld wordt. Per poule zijn er 6 spelers die in koppels van 2 spelen.
De Regiocup is bedoeld voor spelers met een hcp van 26.5 en hoger. De wedstrijdvorm is greensome
matchplay. Dit is een spelvorm voor koppels; beide slaan af, dan wordt de best liggende bal gekozen,
vervolgens slaan de spelers om en om tot er uitgeholed is. Om de spanning te verhogen worden er twee
keer 9 holes opeenvolgend gespeeld. Na 5 gespeelde wedstrijden zijn er in de beide poules clubs als 1e en
2e geëindigd. Die 4 winnaars spelen dan nog een extra dag met kruisfinales om de uiteindelijke winnaar van
de Regiocup te bepalen.
Inmiddels bestaat deze competitie al meer dan 20 jaar. Het is een initiatief van 6 clubs onderling dus dit
wordt niet door de NGF georganiseerd. Het is een heel plezierige
manier van golfen met vooral wat oudere spelers en de sfeer is zeer
gemoedelijk.

NGF-competitie
Evenals voorgaande jaren spelen er drie teams van de Kieviten in de dubbel 9 competitie van de NGF. Twee
teams in de hoofdklasse en één in de eerste klasse. Een team bestaat uit 6 spelers. Afgelopen seizoenen
werd er over 2 keer 9 holes een single matchplay wedstrijd gespeeld. Maar met ingang van dit seizoen
verandert dat: de eerste 9 holes single matchplay en de tweede 9 holes greensome matchplay. De NGF
hoopt zo meer teamplaying te bewerkstelligen en we gaan ervaren of dit klopt. De wedstrijden worden
gespeeld zonder handicap-verrekening, wat over het algemeen prettig spelen is. Bij deze competitie is het
mogelijk om bij een kampioenschap te promoveren of voor de landstitel te spelen, dus een extra motivatie
om te willen winnen.

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op www.kieviten.nl > golf.
Bijdragen – in de vorm van korte berichten – van leden van Kieviten Golf zijn welkom. Deze worden beoordeeld door de redactie en of
het bestuur. Een bijdrage kan bijvoorbeeld zijn een foto met bijschrift of tips voor een website met instructiefilmpjes. Een leuk voorval
valt eveneens in dezelfde categorie. Voor deze berichten en inzendingen kan uitsluitend gebruik gemaakt worden van het nieuwe
mailadres golf.redactie@kieviten.nl. De redactie bestaat uit Noud Verbeeten en Margriet Pauw

