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Het echte golfseizoen is nog niet begonnen, maar toch speelt een behoorlijk aantal
enthousiastelingen deze winter - als de baan open is - gewoon door. Aan de
temperaturen ligt het niet. Op sommige dagen doet het zelfs voorjaarsachtig aan en
de eerste crocusjes zijn al gesignaleerd. Zeker bij de inloopwedstrijden strijden de
die-hards op een gemoedelijke, sportieve manier elke keer weer voor de eer!

Wedstrijdkalender 2020
De volledige wedstrijdkalender staat op de
website van Kieviten Golf.
Klik hier.

Snertwedstrijd verplaatst naar 16 februari
Het verwachte weer deed de naam van deze wedstrijd volledig eer aan. Hij moest
zelfs worden uitgesteld. Helaas kon die op 9 februari dus niet plaatsvinden
vanwege de aankomende storm, maar hij is verzet naar 16 februari. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij! Wil je nog inschrijven, stuur dan een email aan Richard
Boverhof. Richard.boverhof@gmail.com

LAATSTE KANS: Truien met logo
In de vorige nieuwsbrief is de kans al geboden deze mooie clubtrui te
bestellen bij Peggy Verweij. Een aantal leden heeft dit inmiddels al gedaan,
dus de bestelling gaat in ieder geval door!
Vooral voor de competitiespelers eigenlijk een “must”. Het ziet er zó chique uit
als alle teamleden op een ontvangende club aankomen of gasten ontvangen!
De trui kost circa € 30,-.
Als je er een wilt hebben, kun je TOT UITERLIJK 16 februari een email
sturen naar: Peggy Verwey pverwey2@ziggo.nl

De laatste wedstrijden van 2019
Op zaterdag 28 december stond de oliebollen wedstrijd gepland. Er was een ongekend aantal inschrijvingen,
zodat er zelfs flights van 5 moesten worden gemaakt. Maar dat mocht de pret niet drukken.
Een mooi verslag verscheen in de Wassenaarse Krant!
Op 31 december vond de laatste
inloopwedstrijd van het jaar
plaats. Dankzij het mooie weer,
werd het een mooie afsluiting van
het jaar!

Kievitengolf-ledenvergadering
Om iedereen te informeren, heeft Jan de Haas op 1 februari iedereen het concept-verslag van de golfledenvergadering van 25 november jl. gestuurd. Hierin is onder andere te lezen dat er een nieuwe
penningmeester is gevonden in de persoon van Edgar Boesenach. Heel veel succes gewenst.
Helaas hadden zich geen kandidaten gemeld voor de bestuursfunctie van baancommissaris en
ledenadministratie. Dus mocht je interesse en tijd hebben, meld je dan bij het bestuur! De zittende
bestuursleden zullen je heel erkentelijk zijn!

NGF-competitie 2020
De samenstelling van de teams stond in de vorige nieuwsbrief. Zie voor speeldata de
wedstrijdkalender.
NGF-competitie-coördinator: Joany Hübscher

Regio Cup competitie 2020 – Teams bekend
Donderdag 2 april starten twee teams met het spelen van de Regiocompetitie.
Het is heel fijn dat nieuwe spelers zich hebben aangemeld. Een aanvulling was
wederom nodig aangezien een flink aantal spelers is doorgestroomd naar de
NGF-competitie, omdat hun handicap lager dan 26.5 is geworden.
Uiteindelijk hebben 21 leden zich beschikbaar gesteld om te spelen of in te
vallen indien nodig.
Wij spelen de thuiswedstrijden op 16 april en 30 april.
Vorig seizoen is team 2 kampioen geworden. Dus de Kieviten gaan met trots de gewonnen beker
verdedigen.
Als coördinator van de Regio Cup ga ik beide teams zoveel mogelijk ondersteunen en wens de teams vooral
veel speelplezier en veel succes bij de wedstrijden. De teams staan op de volgende pagina.

Team 1
Corrie Remmerswaal
Joke Smith
Grady v.d.Lely
Dick Hooijmans
Piet v.d. Dool
Ben Altorf
Hans Lagerberg
Jesse Dekker

Team 2
Leonie Kneijber-Gussenhove
Renée v.d. Wolf
Bets Altorf
Martin Mossink
Ruud van ‘t Zand
Hans Dubbeldam
Nico Dubbeldam
Koos Hübscher

Reserve poule: Roos Hoogenboom, Cees Verdoes, Hanneke Veldman, Dafydd Williams, Jasper Williams.
Met sportieve groeten, Peggy Verweij, coördinator Regiocompetitie

Leuk filmpje over onze baan op YouTube.
Leo Altorf heeft weer een prachtig filmpje gemaakt. Leuk om bij de uitnodiging aan
gast-clubs te sturen voor de competitie!
https://www.youtube.com/results?search_query=dekievitengolfwassenaarbaaninformatie

Uitnodiging Prise d’Eau – Zilveren Ganzenveer
Als winnaars van de 2019 editie van de Zilveren Ganzenveer nodigen wij de redactieleden
communicatiecommissie graag uit om op vrijdag 26 juni te proberen deze mooie en door ons gerestaureerde
trofee mee naar uw club te nemen.
Vorig jaar hoorden wij van diverse deelnemers dat er binnen hun commissie strijd was over wie er
uitgezonden mocht worden. Wij willen het dit jaar dan ook mogelijk maken om met maximaal twee teams van
twee personen aan deze wedstrijd deel te nemen. Net zoals
andere jaren is ook dit jaar weer de spelvorm Four Ball Better
Ball. Dit jaar echter met een verrassende toevoeging.
Om zowel de ochtend als de avondspits te ontlopen starten
we in een shotgun om 13:30 uur. Hierdoor kunt u na het eten
(daghap) en de prijsuitreiking rond 19:00 naar huis
vertrekken. Om aan deze wedstrijd mee te doen vragen wij
een bijdrage van €60 per persoon. Hiervoor wordt u
ontvangen met koffie en een lekkernij en krijgt u na afloop
een heerlijke daghap. Er kunnen een of twee teams (2x2)
inschrijven voor deze leuke wedstrijd.
Golfvereniging Prise d’Eau (Tilburg)
Eventueel geïnteresseerden kunnen zich – tot 1 maart – bij de redactie (Margriet Pauw
mmpauw@gmail.com) melden.

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.

