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Herfst op de golfbaan!

Helaas is er de laatste tijd héél veel regen gevallen. Goed
voor de natuur, zoals de veelvuldig aanwezige
paddenstoelen, maar minder gunstig voor de baan. Ondanks de genomen maatregelen om wateroverlast zo
veel mogelijk te voorkomen, zijn we soms genoodzaakt de baan te sluiten om onherstelbare schade te
voorkomen. Het is in ons aller belang, dus rekenen we op jullie begrip om als deze afgekeurd is, ook niet te
spelen. (Foto’s: Leo Altorf)

Golfledenvergadering: maandag 25 november.
Het golfbestuur is al maanden op zoek naar bestuursleden. Het wordt nu echt dringend. De functies
penningmeester, baancommissaris en ledenadministratie komen volgende maand vacant (per 25
november). Ook zijn nog gewenst: extra lid voor de redactie van de nieuwsbrief, extra marshalls,
extra vrijwilligers voor de woensdagochtendploeg.
Neem contact op met een van de bestuursleden als je wilt helpen en informatie wenst!

Golflabels: Nog niet iedereen heeft haar/zijn golflabel (groen)voor reeds betaalde contributie
2019/2020 opgehaald en aan de tas bevestigd. Ze zijn tijdens kantooruren op te halen bij de
administratie.

Terugblik Golfweek
De Kieviten Golfweek vond dit jaar plaats van 1-8 september.
Vanwege het vertrek van Jaap (en Corry) Lolkema, die een
aantal jaren de organisatie hadden verzorgd, meldden Joany
Hübscher, Margriet Pauw en Mirjam Onderwater zich spontaan
aan om dit van hen over te nemen. Dit betekende her en der
wat veranderingen in wedstrijdvormen en andere zaken. Maar
voorzover vernomen, waren daar geen klachten over. Beter
nog, de reacties waren zeer positief.

Er was een aparte website gecreëerd, waar zowel de wedstrijd-aankondigingen, inschrijfmogelijkheid,
mededelingen, uitslagen als foto’s op te vinden waren. Ook als er op het laatst kleine aanpassingen in het
programma of de wedstrijd werden doorgevoerd, leidde dit niet tot bezwaren. Ook de weergoden waren ons
- behalve woensdagmiddag - gunstig gezind. De sfeer was, mede dankzij de inzet van het barteam van Roos
en Johan, heel relaxed en gezellig.Enkele feiten op een rijtje:
• 10 wedstrijden over 8 dagen verdeeld.
• Iets meer dan 200 betaalde deelnames; sommige deelnemers zelfs 8 keer!
• Veel positief commentaar op de feestelijke extra’s: vlaggetjesdag met koffie en taart, bananen, bowl en
door bar gesponsorde krentenbolletjes op slotdag, etc.
• Veel complimenten over lunches en diner!
• Ondanks de wat minder uitbundige prijzen, geen klachten.
• Een verbeterpunt is de flight-indeling, maar ook dat leidde niet echt tot problemen.
Al met al kijkt de organisatie tevreden terug op het evenement. We nemen de verbeterpunten qua website,
indelingen en prijzen mee voor editie 2020, hopelijk met hetzelfde team!

Wassenaarse Vrijwilligersprijzen
Het golfbestuur van De Kieviten had dit jaar twee
leden genomineerd, te weten Leo en Ben Altorf. Zij
zetten zich – naast een aantal andere actieve
vrijwilligers – al járen met hart en ziel in om de baan
in topconditie te houden, zodat wij zo optimaal
mogelijk kunnen genieten van de mooie natuur en
fijne golfbaan. Helaas vielen zij nét buiten de prijzen,
maar trots en vereerd zijn ze in ieder geval wel. Ze
stonden dan ook te glunderen op het podium!

NGF-competitie 2020
Onlangs is met geïnteresseerden een bijeenkomst gehouden over de NGF-competitie 2020. Vanwege de
grote belangstelling doen we volgend jaar met drie teams mee. Zie hieronder de samenstelling.
Team 1, hoofdklasse:
Hubert Lit, Hugo Boomstoppel, Hans Hammink, Frank van Leeuwen,
Niek hof, Liesbeth IJsselstein, Truus Dubbeldam en Joany Hübscher (captain)
Team 2, 1e klasse:
Jan Remmerswaal (captain), Leo Altorf, Jan en Liesbeth van Spronsen, Kees en Peggy
Verweij, Jaco Pronk en Margriet Pauw
Team 3, 2e klasse:
Cees Overes, Aad Versteeg, Pierre Petitjean, Mirjam Onderwater, Hanneke Veldman, Artje Sonneveld en
Jan de Haas (captain)
Joany Hübscher, Coördinator NGF

Regio Cup competitie 2020 – oproep nieuwe deelnemers
Na een zeer geslaagd seizoen 2019 van de Regio Cup zijn de twee teams op
zoek naar nieuwe spelers.
Zonder aanvulling kunnen wij de vereiste 2 mix teams van 6 spelers niet
maken.

Schroom niet om je op te geven voor deze ongedwongen en gezellige competitie op vijf golfbanen in onze
regio.
Wij zijn op zoek naar vooral dames, maar ook heren die een handicap hebben van 26.5 en hoger.
De competitie duurt 5 donderdagen vanaf de laatste week in maart en april. Indien we in de finale komen,
zoals vorig jaar, ook nog een donderdag begin mei.
Voor verdere informatie kun je bij Peggy terecht. Als je het leuk vindt om in 3 flights van twee mee te willen
doen aan deze competitie, ben je van harte uitgenodigd om een mail te sturen naar: pverwey2@ziggo.nl
Ik zie gaarne jullie reactie tegemoet.
Met sportieve groeten, Peggy Verweij, coördinator Regiocompetitie

Golflessen gaan door in de winter
In november start de wintercursus bij golfschool Strokeplay van
GC de Kieviten. Deze is geschikt voor beginnende én
gevorderde golfers en geeft u de mogelijkheid om ook in de
herfst en winter bezig te zijn met het mooie golfspel en is bij
uitstek geschikt om uw golftechniek structureel te verbeteren.
Gedurende de wintermaanden wordt er iedere week les gegeven.
Als het weer het niet toelaat worden de lessen indoor gegeven in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte op
het complex van de Kieviten. De indoor-lessen focussen zich op het verbeteren van uw korte spel, waarmee
in de baan de meeste slagen te winnen zijn.
Voor € 125 per persoon krijgt een deelnemer 10 lessen in kleine groepen van maximaal 4 deelnemers
zodat iedereen voldoende aandacht krijgt.
De wintercursus wordt gegeven op:
• dinsdag van 13.00 uur tot 18.00 uur
• woensdag van 12.00 uur tot 18.00 uur
• zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
De lessen zijn iedere week en starten vanaf 5 november. Kijk of er een groepje is om mee aan de slag te
gaan of schrijf u individueel in door te bellen met PGA Professional Max Langelaan op 06-51034259 of
mailen naar langelaangolf@gmail.com

Truien met logo:
Hebben jullie op de Kieviten die donkerblauwe truien met wit Kievitenlogo al gezien?
Peggy Verweij heeft ze geregeld voor de deelnemers aan de competities (NGF en Regio).
Wellicht dat er ook andere golfleden zijn die graag zo’n trui willen hebben. Bij voldoende belangstelling kan
een nabestelling worden geregeld. Voordat nieuwe truien worden besteld, zal nog geïnventariseerd worden
welke maat een ieder nodig heeft. De trui kost circa € 30,-.
Stuur bij interesse een email naar golf.voorzitter@kieviten.nl

Verloren / Gevonden
Onlangs is Jan de Haas zijn “P” (pitchingwedge) merk Dunlop verloren. Wie heeft hem per
ongeluk in zijn of haar golftas zitten? Graag een telefoontje of een WhatsApp naar 0631956823.

Redactie Margriet Pauw, golf.redactie@kieviten.nl
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.

