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Wat hebben we een mooie zomer! Heerlijk weer om te golfen. De greens zijn in
topconditie, maar de fairways snakken inmiddels wel naar wat regen.
Hieronder weer wat wetenswaardigheden. Voor de meest recente informatie over
bijvoorbeeld komende wedstrijden, zie ook de website.

Vrijwilligers gezocht
De woensdagochtendploeg – onderhoud baan en terrein - kan extra handjes gebruiken.
Zoals bekend doet deze enthousiaste groep heel veel “klussen” aan en in de baan, die
niet aan derden zijn uitbesteed.
Daarnaast zoekt het bestuur een enthousiast lid voor de sponsorcommissie.

Veel belangstelling op Open golfdag op zaterdag 2 juni
De open golfdag was weer een succes met 20 aanmeldingen voor tijdelijk
lidmaatschap tot 1 september. Hopelijk kiezen velen voor het voortzetten van
het lidmaatschap.

Diverse uitslagen
Submarine:
1. Raymond van Duuren
2. Peter Kohne
3. Renee v.d. Wolf
Vossenjacht
Heren: Pierre Petitjean
Dames: Leonie Kneijber
Clubkampioenschap Strokeplay
Dames: Liesbeth IJsselstein
Heren: Hubert Lith
Clubkampioenschap Matchplay
Truus Dubbeldam
1

Jaap Lolkema

1

Peggy Verweij

2

Patrick van Renesse

2

Corrie Lolkema

3

Roel Veldman

3

Joany Hubscher

4

Frans Boverhof

4

(zie voor meer foto’s en volledige uitslagen de website)

NGF-competitie 2018
Van Kieviten hebben 3 teams meegedaan. Uitslagen zijn te vinden op de website van Kieviten onder
wedstrijden.
Team 1 speelde in de Hoofdklasse, team is 1e geworden (poulewinnaar).
Team 2 speelde in de Hoofdklasse, team is 5e en laatste geworden in de poule en daarmee gedegradeerd
naar de 1e klasse.
Team 3 speelde in de Eerste klasse, en is 2e geworden in de poule.

Golfweek 2018
Van 26 augustus t/m 2 september vindt de jaarlijkse golfweek plaats. Het programma en de informatie staat
op de website.

Zomercursus (Max Langelaan)
U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de zomercursus bij golfschool van
Max Langelaan. Deze cursus is geschikt voor zowel beginners als
gevorderden. In 5 groepslessen van 50 minuten worden de
verschillende golftechnieken behandeld. Tijdens deze cursus
organiseert de golfschool een wedstrijd voor de deelnemers van de
zomercursus met aansluitend een BBQ.
Lesonderdelen: Swingen, Putten, Chippen, Pitchen en Bunkerslag.
Lesdagen en lestijden: De zomercursus wordt gegeven in groepjes van
max. 5 personen op: - dinsdag van 13.00 uur tot donker - woensdag
tussen 12.00 - 18.00 uur - zaterdag tussen 09.00 - 13.00 uur.

Parkgolf Wassenaar 2018
Op zaterdag 11 augustus 2018 wordt Parkgolf georganiseerd door
verschillende parken en gelegenheden in Wassenaar. Een aantal
Wassenaarse ondernemers sponsort het evenement !
Voor meer informatie raadpleeg www.parkgolfwassenaar.nl. Daar
is ook de inschrijflijst te vinden.
Na afloop van het evenement zal om ca. 18.30 uur de prijsuitreiking
plaatsvinden in het clubhuis van De Kieviten met aansluitend een
Indisch buffet voor degenen die zich hiervoor hebben aangemeld.
De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die gedurende een dagdeel marshal willen zijn. Zij gaan op
bepaalde punten zorgen voor de veiligheid van golfers en publiek.
Aanmelden kan per e-mail bij Jan de Haas, één van de organisatoren (jcpdehaas@planet.nl).

Her-meting baan door NGF
De NGF bepaalt de moeilijkheidsgraad van de golfbanen en dat gebeurt eens in de
zoveel tijd. Op 2 juli heeft een NGF-team de baan opnieuw opgemeten. Voorzitter,
baancommissaris en onze referee waren daarbij aanwezig. Het rapport met de
resultaten wordt aan eind van het jaar verwacht. Aan de hand daarvan zal blijken of de
scorekaart van de baan gelijk kan blijven of moet worden aangepast.

Hospitality-chain
Op zaterdag 7 juli was er een bijeenkomst van de besturen van de golfclubs die samenwerken in de
Hospitality Chain (Concordia, Groen-Geel, Oegstgeest en Kieviten). Dit keer was Kieviten de organisator. Er
is een wedstijd over 9 holes gespeeld. Daarna is er op het zonovergoten terras onder het genot van een
drankje informatie uitgewisseld over wat er zo al speelt bij de clubs. Groen-Geel zal over een jaar de
volgende bijeenkomst organiseren.

Herhaald verzoek !
Regelmatig blijkt dat niet iedereen de gemaakte pitchmarks repareert. Het kan
natuurlijk zijn dat je het zelf niet direct opmerkt als je bal de green wat beschadigt,
maar het is echt het behoud van de greens om dit ALTIJD te doen. Ook al is het
niet je eigen pitchmark, wees zo sportief om ook die bij signalering even te
repareren. Voor het geval je niet weet hoe het moet  , Klik hier voor een
instructiefilmpje.
Overigens ook het aanharken van de bunker nadat deze is betreden, hoort een normale handeling van de
speler te zijn.

Van de baancommissaris
“Van verschillende kanten heb ik vernomen dat met name op de
dinsdagochtend er meerdere leden zijn die midden op de baan blijven staan, in
de mogelijke baan/speelrichting van spelers op de hole met voorrang. Zij lopen
verhoogd risico en veroorzaken vertraging. Daarom hierbij de oproep aan
spelers die voorrang moeten verlenen, om op een veilige plek aan een zijkant
van de fairway op hun beurt te wachten. Midden op de baan/in de fairway
blijven staan, veroorzaakt hinder en frustratie bij de spelers met voorrang. Ook
gebeurt het dat spelers tijdens de inloopwedstrijden eigen regels toepassen op
moeilijk speelbare ballen zoals bij het net voor de green van hole 2. Zie voor de
regels bij dergelijke punten, eerdere nieuwsbrieven. Hartelijk dank voor jullie
aller medewerking, mede namens de mede-spelers!”
Golfregels nog eens nalezen: klik hier

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

