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De NGF- en Regiocompetities zijn alweer – bijna – voorbij. Met wisselende
resultaten ….. En ook de Submarine-winnaar is bekend.

Open golfdag
Er komt ook dit jaar weer een open golfdag. Hebben jullie de aankondiging op de afslaghut al gezien?
Op zaterdag 1 juni is het zover. Van 10 tot 14 uur staan dan leden van het golfbestuur, onze pro Max en
enkele ervaren golfleden klaar om belangstellenden te ontvangen en te laten proeven van golfen. Natuurlijk
met als doel hen te verlokken lid te worden en/of golflessen te nemen.
Belangstellenden met HCP54 die serieus overwegen golflid te worden, kunnen (kennismakings)lid worden
tot 1 september 2019 op voorwaarde dat ze niet eerder (in 2017 of 2018) gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid. Belangstellenden zonder golfervaring kunnen zich aanmelden voor een beginnerscursus van 5
of 10 lessen bij Max Langelaan.
Er komt in mei nog een artikel in de Wassenaarse krant om lezers te verleiden om langs te komen. Ook is er
weer een flyer om te verspreiden. (Zie hieronder)
Mondelinge reclame werkt vaak goed. Dus oproep aan jullie om familie, vrienden en kennissen te wijzen op
open golfdag. Een of meer bekende(n) meenemen verlaagt de drempel om naar Kieviten te komen en een
golfclub te proberen.

NGF-kaartjes en nieuwe regelboekjes
Zoals iedereen waarschijnlijk inmiddels wel weet, gelden per 1 januari van
dit jaar nieuwe golfregels. Voor elk golflid met homeclub Kieviten is een
boekje met de nieuwe golfregels beschikbaar. U kunt deze tijdens
kantooruren afhalen bij Ammar Nafawa.
Ook de nieuwe NGF-lidmaatschapspasjes voor 2019 zijn binnen; nog lang
niet iedereen heeft zijn/haar pas opgehaald bij Ammar!

Ontstaan van de golfafdeling van De Kieviten – Lustrum of niet?
Het golfbestuur is op onderzoek gegaan want er was begin dit jaar wat verwarring
ontstaan. In najaar 2014 is voor het laatst lustrum gevierd en dáárvoor in najaar
2008. Vreemd toch?
Oude clubleden, archief golfbestuur, wiki en navraag bij het Hoofdbestuur hebben
zicht gegeven op hoe het golfen op Kieviten is begonnen (1983) en dat er pas later sprake is van een bij de
NGF aangesloten club met 9 holes baan (1984).
Voor Kieviten die al heel lang lid zijn, een blik van herkenning?
Voor degenen die nog niet zo lang lid zijn, leuk om wat van de clubgeschiedenis te lezen?
In de volgende nieuwsbrief een uitgebreid verhaal uit het golfvademecum van januari 2008.

Lustrum?
Het golfbestuur heeft besloten vanaf nu uit te gaan van de officiële oprichtingsdatum dus 29 januari 1983.
Dat betekent dat het 40-jarig bestaan (8e lustrum) gevierd gaat worden in 2023.

Weigering ballenkaarten
Helaas zijn er bij de ballenmachine de laatste tijd een aantal keren storingen
opgetreden. Sommige ballenkaarten werden niet geaccepteerd of na een aantal
(minder dan 10) afgiften van ballen werd aangegeven dat de kaart geen credits
meer had. Er wordt onderzocht wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Als er zich bij een kaart zo'n storing voordoet, dan geldt het volgende: Een nieuwe kaart kost €6,00 voor 10
afgiften van ballen. Dit is €0,60 per afgifte/punt op de kaart. Als een nieuwe kaart niet geaccepteerd wordt
kan die, bij de bar, omgeruild worden voor een nieuwe kaart. Als de kaart na een aantal afgiften niet meer
geaccepteerd wordt, kan het aantal punten voor geslaagde afgiften op de kaart geteld worden. De kaart kan
dan bij de bar, met betaling van het aantal punten x €0,60 omgeruild worden voor een nieuwe kaart.

Wedstrijdkalender: zie website
Strokeplay-kampioenschap
De inschrijving voor de eerstvolgende clubwedstrijd is het strokeplay-kampioenschap.
Je kunt nog aanmelden tot uiterlijk vrijdag 10 mei.
Om zoveel mogelijk leden een kans te geven om mee te doen is behalve het Bruto
kampioenschap, ook de Netto kampioenschap ingesteld. Ieder lid met een egahandicap kan hieraan meedoen.
We hebben voor de kwalificatie twee zondagen waar er één van gekozen kan worden.
DATA
Kwalificatie op zondag 12 of zondag 19 mei.
Finales op 26 mei. Finale netto- (‘s morgens) en bruto-score (‘s middags).
Als u zich op basis van uw slagen niet gekwalificeerd heeft voor de bruto-finale, dan doet u automatisch mee
aan de netto-finale.

Submarine-wedstrijd
Zondag 28 april werd de jaarlijkse Submarine (duikboot) wedstrijd gehouden.
Dit keer leek het weer niet zo best, maar dat deerde de 28 deelnemers niet. Hun
optimisme werd beloond, want na het spelen van de eerste holes werd het weer
steeds beter en uiteindelijk kwam het zonnetje tevoorschijn.
Op de eerste plaats en winnaar van de Submarine wisseltrofee is Rob de Ruijter.
Hij verbeterde zijn handicap met 4 punten, Leonie Kneijber-Gussenhoven werd
tweede en Pierre Petitjean werd derde. Buiten de prijzen kregen de winnaars ook
een puike fles wijn die spontaan gesponsord was door de pachter van de bar.

NGF-competitie 2019
Vrijdag 10 mei is NGF-competitie Kieviten-Team 2. Baan gesloten van 10.00 tot 14.00 uur.
Joany Hübscher, coördinator NGF-competitie

Regio Cup competitie
De finale van de RegioCup vindt op 9 mei plaats op De Kieviten; bij slecht weer op donderdag 16 mei. De
baan is dan gesloten tot plm 14.00 uur. Kieviten 2 staat in de kruisfinale! Een mooie prestatie.
Peggy Verweij, coördinator Regiocompetitie
In de volgende nieuwsbrief een verslag van beide competities.

Vacatures
Het golfbestuur zoekt nog steeds naar nieuwe vrijwilligers. Vele handen maken licht
werk. De club kan ook niet zonder vrijwilligers.
Wedstrijdleider zondagochtend
Voor de inloopwedstrijd op zondag is de nood hoog. Er is nog steeds geen nieuwe
wedstrijdleider. Deze taak kost niet veel tijd. Het is zelfs te combineren met zelf meedoen aan de wedstrijd.
Bestuurslid Frank Schut neemt de functie vanaf september waar maar dit kan niet zo blijven. Het golfbestuur
overweegt serieus om deze wedstrijd te schrappen als geen van de leden bereid is wedstrijdleider te
worden.
Bestuursleden
Komend najaar willen drie leden van het golfbestuur stoppen, te weten penningmeester, baancommissaris
en commissaris algemeen/ledenadministratie. Er zijn nog een paar maanden te gaan maar verkennen en
inwerken van nieuwe bestuursleden kost tijd. Daarom heeft het golfbestuur ook al in eerdere nieuwsbrieven
gevraagd om vrijwilligers en op de komende vacatures gewezen. Helaas heeft nog niemand zich gemeld
voor informatie en zijn nog geen opvolgers in beeld.
Overige
• De redactie van de digitale nieuwsbrief kan een extra lid gebruiken.
• De woensdagochtendploeg kan nog steeds extra handjes gebruiken.
• Is marshal zijn iets voor jou?
• Organiseren van wedstrijden specifiek voor hoge handicappers.
• Begeleiden in de baan van beginnende golfers.
• Stukjes schrijven in de Wassenaarse krant.
Kom op golfers! Neem contact op met een van de huidige bestuursleden om te horen wat de functies
inhouden en hoeveel tijd je ervoor beschikbaar moet hebben.
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.

