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Verslagen competitie en kampioenschappen strokeplay en matchplay - Open
Golfdag - Inschrijving Golfweek geopend etc.

Inschrijving Golfweek geopend
Het lijkt misschien nog ver weg, maar van 1 – 8 september vindt de Kieviten
Golfweek plaats.
Er is – door MooijOntwerp in Katwijk - een aparte website voor opgezet: te
weten www.kievitengolfweek.nl . Het wachtwoord luidt “kieviten”.
Klik op een datum voor een beschrijving van de spelvorm, aanvangstijd, kosten en eventuele mogelijkheid
voor lunch of diner.
De reglementen die voor de golfweek gelden, zijn hetzelfde als die voor de overige clubwedstrijden.
De website is zowel op pc, tablet als telefoon goed goed te bekijken.
Inschrijven kan vanaf nu. De inschrijving sluit op 25 augustus.
Wacht niet te lang, want vol = vol.
Nieuw team
Jaap en Corrie Lolkema hebben jaren lang de golfweek georganiseerd, maar daar kwam een einde aan door
hun overstap naar Rozenstein. Maar ….. Joany Huebscher, Mirjam Onderwater en Margriet Pauw meldden
zich gelukkig spontaan om het stokje over te nemen. Zij gaan - samen met de medewerkers van de bar - hun
uiterste best doen er heel sportieve, maar vooral gezellige week van te maken. Maar dat kan natuurlijk alleen
als ook de deelnemers zich - in grote getale - met diezelfde instelling inschrijven.
Het nieuwe team doet het ongetwijfeld weer op een eigen manier en er zullen misschien nog wat
kinderziektes optreden. Dus mocht er iets zijn, schroom dan niet een van hen aan te spreken of een mailtje
te sturen naar mmpauw@gmail.com .

Matchplay kampioenschap 2019
Het Matchplay kampioenschap 2019 vond plaats onder bijna ideale weersomstandigheden, op 16 juni startte
het kampioenschap met een voorronde voor niet geplaatste spelers. Het deelnemersveld was goed aan
elkaar gewaagd is stond borg voor een boeiend toernooi. Bij Matchplay gaat het om het aantal gewonnen
holes, een plusje voor winst een minnetje voor verlies en een nulletje voor gelijk spel. Het is dus de kunst om
meer plusjes dan minnetjes op de holes te halen. Dat er door de spelers op 23 juni op het scherps van de
snede gespeeld werd om de finaledag te halen kon je zien doordat een aantal wedstrijden pas op hole 18 en
19 en zelfs pas op hole 22 beslist werden.
Overleefde je de 1/8 finaleronde niet, dan kon je vervolgens op 30 juni meedoen aan een clubwedstrijd. Het
is beter om je teleurstelling van je af te slaan dan er mee blijven rondlopen. De verliezer van de ene dag kan
de winnaar van de volgende dag zijn.
Op de zonnige finaledag 30 juni, werden ‘s morgens eerst de halve finales gespeeld voor de plaatsing in de
finale en de wedstrijd voor de 3e en 4e plaats.
Na deze eerste ronde konden deze gladiatoren even bijkomen bij de door het golf bestuur aangeboden
lunch, uitstekend verzorgd door Johan Hoogkamer en crew.
In deze pauze werd door 22 enthousiaste golfers een 9 holes strokeplay wedstrijd gespeeld. De dames
Renée van der Wolff, Margriet Pauw en Mirjam Onderwater werden respectievelijk 1, 2 en 3.

Na een spannende finale werden bij de heren Huub Lit
en bij de dames Joany Hubscher Kampioen.
Als extra prijs kregen de finalisten een mooie fles
gesponsord door de bar van de Kieviten.
Door Huub werden de greenkepers en
baanonderhoudsploeg bedankt voor de uitstekende
conditie van de baan en de wedstrijdleiding werd
bedankt voor het organiseren van het soepel lopende
toernooi.
De uitslag van het kampioenschap (zie foto van links
naar rechts): Leonie Kneijber-Gussenhoven 4e, Truus
Dubbeldam 3e, Corrie Lolkema 2e, Joany Hubscher 1e,
Huub Lit 1e, Frans Boverhof 2e, Andre Onderwater 3e
en Leo Altorf 4e.

Strokeplay Kampioenschap 2019
Petje af voor de kampioenen: Liesbeth IJsstelsteijn werd voor het
tweede jaar op rij kampioen bij de dames en Wijnand Bakker bij
de heren. Menig speler kan een voorbeeld nemen aan de
prachtige scores! Liesbeth: “Ik ben heel dankbaar dat ik op mijn
leeftijd nog zo fit ben en dit fijne spel kan blijven doen. Ik loop
minimaal twee keer per week een ronde en dat houdt me heerlijk
fit.” Ook respect voor Wijnand, die zich met een blessure toch
staande wist te houden.
De deelnemers konden zich op één van de voorrondes
kwalificeren voor de finale op zondag 26 mei. Degenen die zich
niet kwalificeerden kregen een herkansing voor het nettokampioenschap. Zowel bij de heren als bij de dames was het een
spannende strijd. Met een verschil van 5 punten won Liesbeth bij de dames; tweede werd Margriet Pauw en
derde Peggy Verweij. Bij de heren won Wijnand Bakker met een verschil van twee punten van Chris van
Meerkerk (2e) en Dennis Swaan (3e). Martin Mossink werd winnaar bij het netto-kampioenschap.

Verslag NGF-competitie 2019, team 1 en 2
Het 1e team stond voor een uitdaging. Met slechts 1 speler van vorig seizoen moest er een nieuw team
samengesteld worden om in de mixed 18+ hoofdklasse te gaan spelen. Team 2 speelt in vrijwel dezelfde
samenstelling als vorig jaar in de 1e klasse.
In de competitie spelen per wedstrijd zes spelers, vier wedstrijden (9 holes matchplay en 9 holen best ball).
Voor beide teams gold als doel: handhaven! En dat is in beide gevallen gelukt.
Bij team 1 was de poule-winnaar (Riel) bij de laatste wedstrijd al bekend, maar onderaan konden ze alle drie
nog degraderen. Uiteindelijk zijn wij niet zonder trots 2e geworden .
Bij team 2 won Oegstgeest de competitie en werd ons team 4e, waardoor degradatie niet aan de orde is.
Het is echt leuk om mee te doen aan de NGF-competitie. Je speelt eens op heel andere banen en tegen
andere spelers. Er hebben zich na de oproep aardig wat mannen aangemeld, maar omdat het mixedcompetitie is, zou het leuk zijn als er ook wat dames met hcp onder 23 mee zouden willen doen.
Begin volgend jaar zal ik nog een oproep doen en een avond organiseren voor geïnteresseerden.
Wij kijken terug op een gezellige en geslaagde competitie !
Joany Hubscher, Coördinator NGF /captain team 1

Verslag Regio Cup competitie, Kieviten 1 en 2 (kampioen!)
Na een erg geslaagde competitie in de twee poules van de Regio Cup eindigde team 1 op de derde plaats
en team 2 op de eerste plaats. De nummers 1 en 2 van de poules gaan door naar de finale. Dus ons
Kieviten 2 team plaatste zich.
In de kruisfinale tegen Voorschoten (2e uit de andere poule)
won Kieviten met 4 tegen 2. Dus door naar de finale tegen
Ockenburgh 1. Na een spannende doch sportieve strijd won
Kieviten weer met 4-2.
Kieviten 2 is Regio Cup kampioen 2019 !!!
Een prachtig resultaat voor een team met maar liefst 4
nieuwe spelers. Proficiat!

Het is niet waarschijnlijk dat de teams volgend seizoen in dezelfde samenstelling kunnen spelen aangezien
spelers met handicaps onder de 26.5 niet deel mogen nemen aan deze competitie. Het zomerseizoen zal dit
uitwijzen.
Het is een vreugd om mee te doen met deze competitie. Volgend seizoen ga ik weer een uitnodiging sturen
om nieuwe spelers aan te moedigen om deel te nemen aan deze gezellige competitie in onze regio.
Een trotse coördinator Regio Cup,
Peggy Verweij, coördinator Regiocompetitie

Open golfdag
De weergoden waren ons gunstig gezind op zaterdag 2 juni. De open golfdag was
mede daardoor, maar niet te vergeten ook door de inzet van bestuur en andere
vrijwilligers, weer een succes. We hebben 17 aanmeldingen voor tijdelijk
lidmaatschap (tot 1 september 2019) en hopen dat velen daarvan lid willen blijven.

Diversen
Uit de algemene ledenvergadering van maandag 17 juni:
• De voorzitter van het Hoofdbestuur heeft stil gestaan bij de plannen voor de nieuwe sporthal. Er lijkt wel
sprake van enige voortgang in het proces, maar er is nog geen besluit van de gemeente.
• Er komt een rookverbod op Kieviten per 1 september, de start van het nieuwe verenigingsjaar.
• Op de ledenvergadering is besloten dat de verenigingscontributie en alle afdelingstoeslagen met 10%
worden verhoogd. Voor de golf wordt het ongeveer € 219,- verenigingscontributie* en € 157,- golftoeslag.
Deze verhoging gaat in op 1 september 2019. * Bij automatische incasso geldt hierop een korting van
€ 15,-.
Pitchmarkes en bunkers:
Graag aandacht vragen (opnieuw) voor het repareren van pitchmarks en het aanharken bunkers. Niet alleen
beginners maar ook gevorderden nemen het niet even nauw met deze bij het golfen normale herstelacties.
Het gaat om de staat van je eigen golfbaan!
Aankondigingen:
• Op donderdag 25 juli zijn de holes 1 t/m 4 en de puttinggreen van 14.30 tot 17.00 uur gesloten voor vrije
spelers. Dit i.v.m. een golfclinic tijdens het tenniskamp voor de jeugd.
• Op zaterdag 20 juli is er een middag voor de nieuwe leden die gebruik maken van het aanbod van de
open golfdag (lidmaatschap tot 1 september 2019). De baan is dan gewoon open. In de loop van juli
wordt weer gestart met informele wedstrijdjes voor hoge handicappers.

Vacatures, herhaalde oproep voor vrijwilligers
De Kieviten is een club van de leden, dus niet alleen voor de leden. Dit betekent dat leden geacht worden
actief bij te dragen aan het leven van de club. Er zijn dus ook golfleden nodig die zich als vrijwilliger inzetten
om de golfclub te ondersteunen. Laat van je horen als je Kieviten Golf een warm hart toedraagt, wilt helpen
en een bijdrage wilt leveren. Ook golfers die nog niet zo lang lid zijn, schroom niet. Het zou ook mooi zijn als
'jongere' golfers zich willen inzetten. Neem contact op met een van de leden van het golfbestuur om
mogelijkheden te bespreken of - liever nog - je direct aan te melden.
Leiding inloopwedstrijd zondag geregeld!
Er hebben zich inmiddels 2 golfleden gemeld die de inloopwedstrijd op zondag willen gaan leiden: Wijnand
Bakker en Huub Lit. Top!

Gezocht
Het golfbestuur is nog steeds op zoek naar gegadigden voor de volgende vacatures:
Bestuursleden. Op de ledenvergadering golf in het najaar van 2019 zijn aftredend de Penningmeester, de
Baancommissaris en de Commissaris algemeen (tevens ledenadministratie).
Penningmeester en Baancommissaris stellen zich zeker niet herkiesbaar, maar willen hun opvolgers wel
graag goed inwerken. Het mag niet zo ver komen dat er in het najaar nog maar een half golfbestuur is.
•
Overige
•
De woensdagochtendploeg kan nog steeds extra handjes gebruiken. De huidige enthousiaste
deelnemers zijn veelal 70+ dus aanvulling met jongeren wordt inmiddels wel belangrijk.
•
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 deze ongeveer kosten.
•
De redactie van de digitale nieuwsbrief kan versterking gebruiken nu Noud Verbeeten vanwege
verhuizing De Kieviten verlaat.

Kunst voor een goed doel
De veiling van de landschap-impressies van René Boelen, als donatie voor het
Hospice-Wassenaar, in het voorjaar was uitermate succesvol.
Alles verkocht… en gedoneerd!
Nu biedt hij de tweede serie van 18 landschap-impressies aan. Om de PRCommissie van het Hospice niet opnieuw te belasten met de organisatie heeft hij
aangeboden om dit geheel via eigen atelier te organiseren.
U kunt vanaf nu bellen 071-5623660 voor een afspraak om de werken te komen
bekijken in zijn atelier. U kunt ook, vooraf, per email renebo@zonnet.nl vragen om
toezending van alle afbeeldingen.

Een stukje Kieviten-historie
Het ontstaan van de golfafdeling van De Kieviten. Hieronder een tekst uit het golfvademecum van januari
2008. Historie van De Kieviten De golfclub De Kieviten (nr 518) is de laatste afdeling die binnen de
omnisportvereniging De Kieviten is ontstaan. Met de hockeyvereniging is het begonnen. In 1926 vindt op 26
november de oprichtingsvergadering plaats van de Wassenaarsche Hockey Club De Kieviet, bijgewoond
door dertig ’s-zomers tennissende Rotterdammers, die in het park “De Kieviet” woonden. Zij wilden ’s-winters
ook wel eens wat. Er wordt één herenelftal bij de Nederlandsche Hockey Bond ingeschreven, dat prompt de
eerste (mixed!) wedstrijd tegen Leiden met 2-1 wint op een door één van de leden aan de Maaldrift ter
beschikking gesteld terrein, dat door-de-weeks als oefenterrein voor de artillerie gebruikt wordt. De
Koninklijke Goedkeuring wordt op 7 januari 1929 aan de Statuten van de inmiddels geheten Wassenaarsche
Hockey Club De Kieviten verleent en de contributie wordt onmiddellijk verhoogd van fl. 7,50 tot fl. 10,00
ondanks het batig saldo van zegge en schrijve elfguldenéénentachtig en één halve cent. Het eerste lustrum
kan worden gevierd met 101 leden. Heren 1 promoveert naar de 2e en Dames 1 naar de overgangsklasse.

Na nogal wat omzwervingen wordt een maand vóór het tienjarige bestaan het huidige complex op de
Schulpwei betrokken, dat werd aangelegd in het kader van de werkverschaffing. Het clubhuis wordt door de
leden zelf gefinancierd (fl. 1.700,00). Het schenken van thee en limonade alsmede het omwassen is een
taak voor de meisjes. Voor een wat uitgebreider menu kan men terecht bij de buurman, Café Piet Versteeg,
waar ook oefenballen verkrijgbaar zijn. De clubkleuren zijn inmiddels lichtgrijs, donkerblauw en wijnrood en
het eerste gedrukte clubblad Kievitsei wordt in 1939 gelegd. In 1948 gaat de cricketafdeling van start met
een provisorische pitch met slechts aan één kant een wicket. In 1950 staan, of liever liggen drie
hockeyvelden ter beschikking, waarop gedurende één seizoen schapen voor het maaien en bemesten
worden losgelaten, opbrengst fl. 100,00. Er wordt een nieuwe cricketpitch aangelegd waarop direct al de
eerste century (106 n.o.) bij de dames wordt geslagen. In 1963 komt de tennisafdeling. Een vergunning
wordt verleend voor de aanleg van vier tennisbanen; oplevering juni 1964, inclusief een ter beschikking
gestelde bouwkeet als clubhuis, het Vogelhuis, dat in 1996 na vernieling werd afgebroken. De tennisafdeling
beschikt dan reeds enige jaren over tien banen. In 2008 besluit de cricketafdeling De Kieviten te verlaten.
De Golfafdeling
In 1982/1983, een van de roerigste seizoenen van het bestaan
van de vereniging wordt het besluit tot aanleg van een
kunstgrasveld genomen. Joop Vos en enkele andere leden
ontdekken dat door de aanleg van het KG twee hockeyvelden
kunnen vervallen waardoor er ruimte ontstaat voor een driving
range. Hij krijgt medestanders en op 6 december 1982, te
beschouwen als de geboortedatum van golf op de Kieviten,
wordt ten huize van Joop Vos tot de inrichting van een
golfafdeling besloten. Voor de driving range moest de sloot,
die de huidige afslag van hole 2 tot aan het inrijpad liep,
gedempt worden. Op 8 januari 1983 is in een vergadering van
het Hoofdbestuur met een deputatie van de initiatiefnemers afgesproken dat Golf op de Kieviten een kans
zou krijgen tot een volwaardige afdeling uit te groeien. De officiële oprichting van de Golfafdeling volgde op
29 januari 1983 en wordt de eerste bal geslagen door de Wethouder van Sportzaken, mevrouw W.A. van der
Wiel. In de loop van 1984 werd de golfaccommodatie met zes holes, een bunker en een provisorische leshut
uitgebreid. De Kieviten Golfafdeling wordt in het seizoen 1984-1985 geassocieerd lid van de Nederlandse
Golf Federatie (NGF) en beschikt dan inmiddels over een afslaghut, afslagmatten en negen greens, waarvan
de meeste gewoon uit een kort gemaaid gedeelte van een hockeyveld bestonden. In de jaren daarna
hebben diverse aanpassingen plaatsgevonden zodat de baan eruitziet zoals heden ten dage. De
belangrijkste en meest zichtbare veranderingen zijn de nieuwe afslaghut en de veiligheidsnetten tussen de
golfbaan en de kunstgrasvelden waardoor de speelmogelijkheden voor de golfafdeling zijn uitgebreid.
Volgende keer
Een oud erelid, de inmiddels overleden Tineke Kolff- Sutherland (een welbekende onder de oudere Kieviten)
heeft in november 1986 een boek met 151 pagina’s uitgebracht met als titel “Kieviten Weidevogels?”. Daarin
staat een passage over golf op Kieviten. Leuk om te lezen. Wachten dus op de volgende nieuwsbrief.

Redactie Margriet Pauw, mmpauw@gmail.com
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.

