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De juiste mensen op de juiste plek

Breijer Schilders maakt gebruik van de
modernste technieken en technologieën en
werkt uitsluitend met zeer ervaren en
vakkundig personeel. Hierdoor zijn we in staat
alle werkzaamheden op het door de
opdrachtgever gewenste niveau te brengen én
te houden. Wij zijn al sinds jaar en dag een
vaste partner voor tal van woningcorporaties,
zorginstellingen, VVE’s, vastgoedbeheerders en
onderwijsinstellingen. U kunt bij ons ook voor
uw totale gevelonderhoud terecht. Dat is niet
alleen zeer efficiënt; u heeft ook nog eens het
voordeel dat u maar één aanspreekpunt heeft.
Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie
kan betekenen? Kijk op www.breijer.nl.

Partner 
in schilderwerk

WELKOM BIJ TEE-BOX RHOON
Golfpartner voor iedere leeftijd en niveau.

FITTED GOLF GEAR
RHOON

 Tee-Box Rhoon Blijdorp West 47 | 2992 LC Barendrecht
 06 – 519 754 10 | fore@tee-box.nl  tee-box.nl  volg ons op

Op afspraak ben je van harte welkom voor persoonlijk  
advies over het juiste materiaal, het op maat laten aanpassen  
van je golfset en tips om jouw resultaten in de baan te  
verbeteren. Speciaal voor de lezers van TeeTime hebben we 
een aanbieding: bestel 13 nieuwe grips en betaal er slechts 11! 
Graag tot ziens.
Walter Bhageloe

Geopend 
ma t/m vrij 

16:00 – 18:00 uur
of op afspraak.

CONSULT FASHION 
OUTLET

SERVICEGEAR GRIP & FIT
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VAN DE VOORZITTER

TeeTime is een uitgave van Golfclub Oude Maas, Rhoon
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REDACTIE:
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EEN CLUB ZONDER JEUGD IS ALS EEN 
VRUCHTBOOM ZONDER BLOESEM. 
Deze enigszins poëtisch getinte aanhef kwam 
in mij op, nadat er in de afgelopen weken 
voor het eerst sinds tien jaar of meer een 
groepje jeugdige golfertjes deelnam aan de 
NGF jeugdcompetitie in oktober. Zowel 
de kalender als het weer wijzen ons erop 
dat het herfst is, maar de opbloei van een 
jeugdgroepje van ca. 25 deelnemertjes geeft 
toch een lenteachtig gevoel. Over jeugdgolf 
staat een wat uitgebreider artikeltje elders in 
deze TeeTime. 
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Zoals u in de nieuwsbrief van 
oktober hebt kunnen lezen, zal de 
gebruikersovereenkomst met Rhoon 
Golfcenter en onze Golfclub nagenoeg 
ongewijzigd worden verlengd voor vijf 
jaar. De tarieven¬structuur voor de 
clubverbonden abonnementen zal niet 
aangepast worden. Niet qua speelrecht, 
noch qua prijs.

Er zijn plannen gemaakt om nog tijdens 
de winter een handicart parcours over 
negen holes aan te leggen. Hierdoor 
zouden dan de handicarts gedurende 
deze nattere periode toch veel vaker dan 
voorheen ingezet kunnen worden. Omdat 
de baan tijdens de komende maanden 
veel kwetsbaarder is dan in de lente en de 
zomer, zal het dan wel verplicht gesteld 
worden om niet van dit parcours af te 
wijken. Laten wij hopen dat dit plan ook 
verwezenlijkt kan worden.

Vanuit de golfclub is er door Erne Maat een 
initiatief gestart om in overleg met Bertus de 
Bode in het voorjaar met marshals te gaan 
werken. Wij zullen van Erne wellicht in de 
volgende TeeTime horen hoe en wanneer 
dit plan gestalte zal gaan krijgen. 

Op initiatief van Paul van den Broek is 
er in overleg met Rhoon Golfcenter, het 
greenkeepersteam en de Golfclub een plan 
naar voren gebracht over het onderhoud >
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31
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e	Alle verzekeringen
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e	Kredieten

e	Bancaire produkten
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W olweverstraat 21
Postbus 142
2980 AC R idderkerk

T 0180 - 418 200      
F 0180 - 418 127      
info@vanmeurs .com www.vanmeurs.com

Visitekaartjes, geboortekaartjes, uitnodigingen, 

offertes, foldertjes, rapporten, proefschriften; 

als u drukwerk in kleine oplages wilt, gaat u digitaal. 

Dat wil zeggen: u schakelt Van Meurs digitale 

printservice in. Voor hoogwaardig printwerk van 

fantastische kwaliteit. Superieur van kleur. 

Subliem afgewerkt. Uiterst snel geleverd 

en bijzonder scherp geprijsd. 

 

Als digitale drukwerkexperts denken we met u mee 

en komen met de beste oplossingen. Wij zijn FSC 

apparatuur in de regio. Zoals de Canon imagePRESS 

C6000. U vindt ons lekker dichtbij, Industrieterrein 

Donkersloot, vlakbij de A15 en A16. Dus goed 

bereikbaar en parkeren kan gratis voor de deur. 

Kom langs, bezoek onze site www.vanmeurs.com 

of maak een afspraak. 
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SPRING ERUIT MET VAN MEURS
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De juiste mensen op de juiste plek

Breijer. Partner in 
elk bouwproject

U kunt ons met recht totaalleverancier noemen als het gaat om 

nieuwbouw, renovatie, vernieuwbouw, installatie, afbouw, onderhoud

en beheer. Doordat we bijna alle specialismen in huis hebben, kunnen

we praktisch elk project oppakken. En dankzij onze ervaring in integraal

bouwen kunnen we uitermate efficiënt te werk gaan. Onze project-

manager stemt de werkzaamheden en logistiek perfect op elkaar af. 

Zo komt wachten op elkaar niet meer voor en kan een project sneller 

worden afgerond. Wilt u weten wat Breijer voor uw organisatie kan

betekenen? Kijk op www.breijer.nl.
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Gaaskleden - Isolatiedekens - Opentopzeilen 
Isolatiescheidingswanden - Drijfankers 
Dekzeilen - Luchtzakken - Windvanen.

Watersportartikelen: Bootkappen - Kuipzeilen 
Sprayhoods - Railingzeilen - Giekhuiken. 

Reclame en Belettering.

Van Riemsdijkweg 6
3088 HC Rotterdam
Tel.: 010 - 4281339
Fax.: 010 - 4290265

Mobiel.: 06 - 53246788
E-mail: info@jschoots.nl

www.jschoots.nl

Zeilmakerij
J.SCHOOTS B.V.
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Blue Wave 
Dames Mode

Dealer van onder andere:

• YA YA
•  STREET ONE
•  ANGELS
• DREAMSTAR
•  FREE QUENT
•  VERO MODA

Big Boss 
Heren Mode

Dealer van onder andere:

• DIGEL
•  STATE OF ART
•  MAC
• GARDEUR
•  CAVALLARO
•  LACOSTE
• MEYER

Middenbaan 61-63
2991 CS BARENDRECHT
T 0180-471109

Nick Jozee
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‘t Hoorhuys, Kikkerstraat 3   3171 GH  Poortugaal  

q (010) 76 50 093  E info@hoorhuys.nl  M www.hoorhuys.nl

Goed horen 
onder alle 
omstandigheden 

Van het feilloos een gesprek 
volgen tot het horen van alle 
geluiden op de golfbaan. Als uw 
gehoor achteruit gaat wilt u hier
uiteraard een goede oplossing voor.

Bij ‘t Hoorhuys begrijpen we dat maar al te goed.
Door onze expertise en jarenlange ervaring staan wij  
garant voor deskundigheid en kwaliteit. U neemt toch 
ook alleen genoegen met het beste voor uw oren!

Heeft u al een hoortoestel maar bent u niet tevreden?
Kom dan langs voor een vrijblijvende second opinion.
Naast hoortoestellen leveren wij diverse 
soorten hoorhulpmiddelen en 
gehoorbeschermers.  U bent 

welkom voor een vrijblijvend 
advies.
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VERVOLG VOORWOORD - WEDSTRIJDLEIDER GEVRAAGD

van de Golfbaan op langere termijn. Het 
bestuur heeft haar instemming betuigd 
met dit plan. De medewerking van de 
Golfclub is een belangrijk onderdeel van 
deze langere termijnvisie. Het zal verder 
worden besproken op de Algemene Leden 
Vergadering, die in januari of uiterlijk februari 
zal plaatsvinden. 

Het bestuur zal voorstellen om de Algemene 
Leden Vergadering over het jaar 2020 en 
het jaar 2021 op één avond, gescheiden van 
elkaar, uit te roepen. Hierover kunt u in de 
komende tijd verdere informatie verwachten.

Al lezend zult u gemerkt hebben dat er, 
ondanks een tijd van beperkingen, toch een 

aantal nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld. 
Om maar terug te wijzen naar het begin van 
dit stukje, het zijn allemaal signalen dat er 
nog steeds bloei zit in ‘een boom van een 
club’. 

Met hartelijke groet,   
Gijs Bernouw

FINALE MATCHPLAY 
KAMPIOENSCHAP

Finale Heren senioren: 
Leen Boomsma tegen Edwin Bouman 
Finale Dames senioren:  
Anja overweg tegen Erne Maat 
Finale Heren:  
Rinse Groenendijk tegen Walter Bhageloe 
Finale Dames:  
Wanne den Duijf tegen Lucille van Opdorp 

  is winnaar

TeeTime_nov 2021.indd   5 25-11-2021   9:20:24
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BALLETJE-BALLETJE 2021

BALLETJE-BALLETJE 2021: 

HELEMAAL ALS VANOUDS 
WERD HET NIET…
Balletje Balletje: hoe zat het 
ook alweer? In mei 2020, 
aan het begin van de Corona, 
mochten we geen wedstrijden 
spelen en inschrijven aan 
de balie. Vrijspelen onder 
bepaalde restricties wel, 
dus dan maar inschrijven via 
Proware. Dat is eigenlijk wel 
bevallen, dus hebben we dat 
er maar in gehouden, toen er 
vanaf 1 juni weer wedstrijden 
mochten worden gespeeld.

Alleen de kaarten konden besmettelijk 
zijn, dus werden deze in een doos opge-
vangen en thuis verwerkt. Er was immers 
toch geen prijsuitreiking, omdat het res-
taurant gesloten was en er alleen via de 
caravan Koffie-To-Go iets te halen was. 
Wat trouwens best wel makkelijk was, 
zo kon je voor het afslaan op hole 9 eerst 
even bellen en stonden bij het doorlopen 
naar hole 10 de consumpties klaar. 

AFSCHEID 
Dit jaar ging het alweer iets soepeler. 
Het restaurant mocht open (nog wel met 
de nodige beperkingen), dus konden we 
weer prijsuitreikingen doen. Vanwege het 
nieuwe WHS handicapsysteem is er ook 
maar besloten om alle kaarten Qualifying 
te maken. Helemaal als van ouds werd het 
niet, al was het maar omdat we afscheid 
hadden we moeten nemen van onze 
‘vaste medewerker’ Koos Ooms, die voor 
de sponsorinkomsten zorgde, die net 
zoals ons komisch duo op de slotavonden, 
Peter Gans en Henk van der Vorm (ook 
wel bekend als ‘de rekenmeester’), het 
tijdelijke voor het eeuwige had verruild. 
Ineke van Belle, ons ballenmeisje, vond 
de 18 holes toch te zwaar geworden en 
deed niet meer aan de wedstrijden mee. 

twee in de hoge handicapgroep heeft al 
genoeg aandacht gehad met twee prijzen: 
namelijk de duikboot- én de handremtro-
fee. Ondanks dat hij, naar eigen woorden, 
week in week uit zijn ‘stinkende’ best had 
gedaan om zijn handicap te verlagen. ‘Stank 
voor dank’ zullen we maar zeggen … 
Dankzij alle deelnemers, sponsoren en de 
loterij georganiseerd door John Chow heb-
ben we weer een fijne slotavond beleefd en 
hopelijk kunnen we volgend jaar er met z’n 
allen weer een fijn Balletje- Balletje seizoen 
van maken. 

Kees en Arie-Jan

Maar gelukkig was ze er op de slotavond 
wel bij. 

WINNAARS
Ook de slotavond kon weer plaats vinden 
en de race naar de hoogste plaats in het 
eindklassement was spannend. Nadat er 
voor de inwendige mens  was gezorgd  
gingen we over naar het eindklassement. 
De door Kees, bekende en welverzorg-
de tasjes met rode (tomaten) en witte 
(golf)balletjes werden aan de top-tien 
deelnemers van de ranglijsten uitgereikt. 
De winnaar bij de lage handicappers was 
Jan Bierman, die met zijn ‘amigo’s’ in het 
warme zuiden verbleef en zich prima liet 
vertegenwoordigen door zijn vrouw Ria 
die zijn speech voorlas.  De winnares bij 
de hoge handicappers was  Stella Vonk die 
een prachtige speech uit het blote hoofd 
voordroeg.

NUMMER TWEE
Omdat alleen de eerste plaats telt, noe-
men we de andere winnaars maar niet, 
alhoewel de nummer twee bij de lage 
handicappers aan het begin van het sei-
zoen even bij de hoge handicapgroep was 
begonnen is hij toch tweede geworden 
bij de lage handicappers. En de nummer 

TeeTime_nov 2021.indd   6 25-11-2021   9:20:32
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BRUNI: ‘DAMES SENIOREN 
NOG ALTIJD STRIJDLUSTIG’

Op de dag van de Battle of 
the Teams, nu al enkele jaren 
georganiseerd door de CCG, 
waren vier teamleden van 
het Dames Senioren Team 1 
aanwezig om de battle aan te 
gaan. 

De andere drie leden van het team, 
waarvan een langdurig uitgeschakeld 
maar niet minder enthousiast vanaf 
de zijlijn en twee op vakantie (slechte 
timing), hadden intussen al dagen de 
gezamenlijke groepsapp vol laten lopen 
met goede raad en natuurlijk het volste 
vertrouwen dat de overgebleven vier een 
goede prestatie zullen leveren. 

Dat vertrouwen mochten wij, Anja en 
Hennie (het gelegenheidskoppel) en 
Veronica en ik (een vast koppel) niet 
beschamen. We gingen dus bepakt met 

BATTLE OF THE TEAMS.

goede voornemens de baan in. 
Het liep als een trein en aan het eind 
waren we heel tevreden over onze 66 
punten netto. Op het terras konden we 
eindelijk onze teamgenoten naar hun 
prestatie vragen, nou ja die was ook niet 
slecht. 

Dan maar wachten op de prijsuitreiking. 
En ja hoor, de Dames Senioren 
mochten de bokaal in ontvangst nemen. 
Teamspirit, vriendschap en een beetje 
talent kunnen heele mooie resultaten tot 
gevolg hebben.
 

Nu hopen dat de NGF competitie 
volgend jaar doorgang kan vinden  en wij 
ook dan voor de club een goed resultaat 
kunnen behalen. Wij  zijn er klaar voor en 
hebben er zin in. 

Als trotse captain van dit Senioren Team 
wil ik alleen nog een ding kwijt: 

Onderschat de oudjes niet!

Bruni Leentfaar
Captain Dames Senioren Team 1

TeeTime_nov 2021.indd   7 25-11-2021   9:20:36
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ZOMER MAANDBEKER 2021

FINALE ZOMER MAANDBEKER 2021

GETERGD, VASTBERADEN 
EN GEMOTIVEERD...
Soms heb je van die 
wedstrijden, waarvoor je zelfs 
een half uur voor aanvang 
een bezoek brengt aan de 
driving range. Uiteraard niet 
om aan je techniek te werken 
of iets dergelijks; die moet zo 
aan het eind van het seizoen 
gewoon in orde zijn, nietwaar? 
Het is meer om een paar 
bewegingen te maken om de 
eventuele straffe spieren een 
beetje los te maken en het 
allerbelangrijkste …

… om je opponenten gade te slaan. En ja hoor, 
er werden weer emmers ballen weggeslagen 
door onder andere de heren Sluijs, Oeveren, 
Reijndorp en Klop. Grote afwezige was 
de heer Luitwielert (maar ja, back tees en 
strokeplay) …. Toevallig zijn dit ook de heren, 
waarmee ik elke maandagavond een rondje 
“skinnen” loop. 

SENIOREN STOKJES
Deze heren willen altijd vanaf de witte tee spe-
len, omdat zij dan tegen mij, met m’n senioren 
stokjes, meer kans denken te hebben. De afge-
lopen weken heb ik overigens van deze zelfde 
heren diverse appjes, mailtjes en voicemail 
opmerkingen ontvangen met steeds dezelfde 
vraag: “Heb jij ook al een uitnodiging de heer 
Zwaard van de wedstrijdcommissie ontvangen 
voor de Best of the Best wedstrijd”?

LAATSTE KANS
Ehhh, nee, was steevast mijn antwoord. Iets 
wat zij uiteraard al lang wisten, maar men 
vond het klaarblijkelijk leuk om mij een beetje 
te stangen. U begrijpt, ik moest de laatste kans 
op eremetaal grijpen en er was nog maar één 
wedstrijd te gaan. De finale maandbeker. De 
aanloop naar deze wedstrijd met alle flauwe 
opmerkingen en berichten zorgden er voor, 

dat ik op de betreffende dag getergd, vastbera-
den, gemotiveerd en met volledige focus op de 
eerste tee stond. 

BESTE RONDE VAN HET JAAR
Mijn flightgenoten, Erne Maat en Edwin 
Bouman hadden er zin in en dachten, door hun 
goede uitslagen van de afgelopen weken, kans 
op de overwinning te maken. Helaas kosttenn 
een paar foutjes hun een podiumplaats en 
eindigden ze met beiden een verdienstelijke 
77 netto nog steeds in het linker rijtje. Dit 
prettige gezelschap, het weer, de uitstekende 

greens en de aanmoedigingen van Erne en 
Edwin maakten deze dag voor mij een van 
de gezelligste wedstrijden van het jaar. Mede 
daardoor liep ik ook mijn beste ronde van de 
afgelopen maanden: 67 netto! 

SCHAAMROOD
De eerder genoemde “maandagavond heren” 
zaten al geruime tijd met een middelmatige 
score op het terras en verslikten zich in een 
bitterbal en kipvleugeltje toen zij hoorden 
dat ik de beste netto score van de dag had 
gemaakt. Schoorvoetend maakten ze na de 
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AD: ‘WINNAAR NA 
EEN RELAXTE RONDE’

Na Aad nu nog even Ad, die beslag 
legde op de maandbeker bij de hoge 
handicappers.‘

‘Zaterdag 16 oktober werd de finale 
van de Maandbeker gespeeld. Ik begon 
op de 4e plaats in de tussenstand met 
een achterstand op de leider van zeven 
punten. 

Misschien had ik nog wel kans? Ik 
speelde samen met Gijs. Na een 
relaxte ronde kwam ik binnen met 35 
punten. Zou het genoeg zijn? Bij de 
prijsuitreiking bleek het wel spannend 
te zijn geweest. Bruni had ook 35 pnt. 
Door mijn “betere” tweede 9 holes 
won ik de dagprijs en daarmee dus 
ook de Maandbeker. 

Tot slot bedank ik de wedstrijdleiding’.

Ad van Koppen

HERFSTBOKAAL 2021 

De start was om 08.15 uur en dan is het 
nog donker en met regen wordt het zicht 
wel iets minder. 

Mijn vaste speelpartner Joop Jacobs was 
helaas verhinderd, dus moest ik op zoek 
naar een vervanger en in Rinse had ik die 
snel gevonden.

Wij moesten op hole 5 beginnen met onze 
flightgenoten Rob Rook en Greet Barber-
van Overhagen. Onze afslag was niet best 
voor een par 3 en we eindigden dan ook 
met onze 1ste bogey, zo die stond alvast. 
Vanaf hole 6 t/m hole 8 reed de bogeytrein 
gestaag door, maar vanaf hole 9 konden 
we een par en op hole 10 zelfs de birdie 
noteren, de achterstand een beetje inge-
haald. We gingen steeds ( tussen de buien 
door ) beter spelen, maar op hole 13 ging 
de trechter van boven volledig open en 
vroegen we ons allemaal af waar we mee 
bezig waren, oh ja met een golfwedstrijd. 
Gelukkig ging het iets minder regenen en 
uiteindelijk kwamen we met 36 stableford 
punten de baan af. 

Wij hadden werkelijk geen idee wat de 
andere deelnemers voor score’s gemaakt 
hadden.

Wel wisten we dat er aantal koppels 
uitgestapt was, doordat Rinse verschillende 
deelnemers in het clubhuis zag zitten, toen 
hij “ koffie to go “ haalde.

Nadat we de soep op hadden,  volgde de 
prijsuitreiking. Er waren drie prijzen te 
verdienen in onze categorie en alle drie 
de koppels hadden 36 punten, dus werd 
het bekende countdownsysteem ( Kees 
van Dijk zijn uitspraak ) toegepast. De 
derde prijs is gewonnen door Jaap van 

Oeveren en Ronald Reijndorp, de tweede 
prijs was voor Gijs vd Sluis en Wanne den 
Duijf met een betere tweede negen tov 
Jaap en Ronald en wij hadden weer een 
betere tweede negen tov Gijs en Wanne, 
wat impliceerde dat wij deze editie van de 
natte Herfstbokaal gewonnen hadden. Het 
speciale gemaakte herfstblad is een mooi 
aandenken.

Wij willen de winnaars van de andere 
categorie feliciteren, de wedstrijdleiding en 
onze flightgenoten en het restaurant voor 
de soep met brood bedanken.

Laten we hopen dat het volgend jaar beter 
weer is, want om dan weer 18 holes in de 
regen te lopen dat is wel veel gevraagd, 
maar de titel moet  verdedigd worden, dus 
er zal niets anders opzitten .

Ronald van Veen en Rinse Groenendijk

RAINDROPS KEEP 
FALLING ON MY 
HEAD...  

prijsuitreiking uitgebreide excuses voor de 
flauwe en onterechte opmerkingen en met 
schaamrood op de kaakjes werd ik zelfs ook 
nog met m’n Best of the Best kwalificatie gefe-
liciteerd. Klasse mannen! 
De wedstrijdleiding gaf nog een verrassende 
wending aan de bekendmaking van de overall 
winnaar van de maandbeker serie.  Anders 
dan voorheen golden nu de twee beste scores. 
Met haar twee overwinningen werd flightge-
note Erne tot maandbeker koningin gekroond. 
Een terechte winnares!
Wedstrijdleiding, deelnemers en in het bijzon-
der Erne en Edwin, bedankt voor de fijne dag 
en graag tot ziens op de eerste of de negen-
tiende tee.

Aad Keijzer

Deze traditionele wedstrijd is de afsluiting van het 
zomergolfseizoen en wordt dan ook in de herfst gespeeld, 
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THE MAKING OF…
Samen met Johan Ooms een wedstrijd 
organiseren voor de hele club is een hele 
klus.
De Herfstbokaal is een beker waarop de 
winnaars komen te staan.
Een “op zijn zachts gezegd” afschuwelijk 
ding.
Ik besloot om iets anders te maken.
Een herfstprijs.
Beukennoot, kastanje, regen, storm of het 
afsterven.
De keuze viel op een mooi herfstblad.

Het model hiervoor maak ik van was.
De vorm wordt met gietkanalen ingegoten 
met gips.

Om het gietproces te vergemakkelijken 
maak ik een tegen mal.

Na droging heb ik de was eruit gesmolten 
en de 2 gipsmallen samen gevoegd.
Het plan was om deze te vullen met alumi-
nium,  maar daar had ik te weinig van.
Een andere keuze is lood, smelt bij een 
lagere temperatuur en is goed te gieten.
De mal heb ik in een bak met zand gezet, 
masker op en goede kleding aan. 
(don’t try this at home)

Lood smelten ± 275° en voorzichtig in de 
voorverwarmde mal gieten.
Na afkoeling kan de vorm uit de mal.

HERFSTBOKAAL 2021 

HERFSTWEDSTRIJDPRIJS
Alle gietkanalen eraf en de vorm bijwerken.
Als steel heb ik een golfclubje van een 
sleutelhanger gebruikt.
Omdat lood giftig is heb ik het model in 
de lak gezet met hier en daar wat herfst 
kleurtjes.

De standaard heb ik met een kettingzaag 
van een boomstammetje afgezaagd.
Tekstbordje erop, klaar.

De winnaars zullen de prijs moeten delen, 
dat is hun probleem.

Ger Matthijs
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Max Crowdfund is een vastgoed fintech bedrijf uit Rotterdam. Het crowdfunding 
platform is een hulpmiddel dat het investeringsproces stroomlijnt door middel van 
automatisering. Het verbindt vastgoedinvesteerders met projectontwikkelaars. Na 
goedkeuring door de Nederlandse Financiële Autoriteit (AFM) werd Max Crowdfund 
het eerste gereguleerde blockchain-aangedreven vastgoed crowdfunding-platform 
ter wereld. Max Crowdfund gebruikt blockchain-technologie om transparantie te 
garanderen door alle transacties op te nemen die worden uitgevoerd door gebruikers 
die zijn ingelogd in het systeem.

Max Crowdfund is momenteel actief in zes landen: Nederland, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, België, Spanje en Nieuw-Zeeland. Het platform heeft in totaal € 5.896.600 
opgehaald met een gemiddeld rendement van 8,72% sinds het in oktober 2020 
leningen van derden heeft mogen noteren. Platformgebruikers kunnen al investeren 
in vastgoed vanaf € 100, in lijn met de missie van het bedrijf, “investeren in vastgoed 
voor iedereen toegankelijk maken”.

Een internationaal crowdfunding-platform van Nederlandse bodem

Tel: 010 307 0948
Email: info@maxpropertygroup.com
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In de tijd dat onze zoon Jasper bij de jeugd zat, 
hij was toen ongeveer tien, was er nog een 
flinke groep jeugd, met een actieve jeugdcom-
missie. 
Dat is dus inmiddels ruim 25 jaar geleden. 
Er werd competitie gespeeld en deelgenomen 
aan o.a. de ‘Freshmen tour’ van de NGF. Ook 
Jasper deed hier een aantal keren aan mee en 
mocht bovendien naar het buitenland  om daar 
te spelen met anderen, die ook hoog geëindigd 
waren  in deze jeugdtour. Ongeveer tien jaar 
daarna was van heel deze actieve jeugdgroep 
door diverse oorzaken helaas niets meer 
overgebleven.

HOE HET BEGON 
Nu, ca. 15 jaar later, is er weer een nieuwe 
groep jeugd van 6-13 jaar oud actief. 
Het begon bij de kleinkinderen van Bert 
Prins, die door ons benaderd werd om 
te vragen of zijn kroost interesse had 
om aan jeugdlessen deel te nemen.                                                                             
Na een week konden wij Bert melden, dat 
we gingen beginnen. En ze kwamen op die 
eerste zondagmiddag, namen wat vriendjes 
mee en ineens hadden wij een groepje van acht 
kinderen. Floris was ingeschakeld voor een 
les, Sebas hielp hem in de organisatie en Henk 
Schuit en ik stonden erbij en keken ernaar, met 
open mond van verbazing. 

Een weekje later kwamen er nog een paar 
kinderen bij die interesse hadden en in een 
mum van tijd hadden we een groep van 16 
deelnemertjes. Als wij kinderen zagen oefenen 
op de drivingrange, benaderden wij de ouders, 
waardoor ook sommige van die kinderen 
kwamen. Kinderen namen vriendjes mee en zo 
groeide het uit tot de groep die wij nu hebben: 
zo’n 24 kinderen. 

Natuurlijk vielen er sommigen af, gingen 
verhuizen of moesten kiezen tussen de twee 
of drie andere sporten die ze al deden. Toch 
werden de opengevallen plaatsen steeds weer 
aangevuld met andere kinderen. Eén van de 
ouders zei: ‘het gonst rond in de wijk’. ‘Er zijn 
kinderen die naar de golfbaan gaan’. 
Het werd voor de commissie ‘Golf Promotie 
Rhoon’ (voorheen ‘werving en binding’) een 

JEUGD

WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST!

EEN JAAR JEUGDGOLF 
OP OUDE MAAS
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ATIS International BV                                                  Vestiging Zuid-Oost 
Noordhoek 33                                                              Hoogschaijksestraat 15 
3350 AA Papendrecht                                                  5374 EC Schaijk 
+31 78 615 00 44                                                         +31 486 46 86 00  
www.atis-international.com                                          info@atis-international.com   

ATIS International B.V. 
Graag stellen wij ons aan u voor                                                                                                                                 
ATIS International is gevestigd in Papendrecht (hoofdkantoor) en Schaijk en is een onderdeel van de 
Belgische ondernemingsgroep IPCOM N.V. ATIS heeft ruime internationale ervaring in de verkoop van 
thermische en akoestische isolatiematerialen en oplossingen. Naast de handels gerelateerde activiteiten 
zijn wij gespecialiseerd in het veredelen van isolatiematerialen en zijn wij voornamelijk actief in de 
industrie, scheepsvaart, super yacht, OEM, automotive, rail en bouw.  

 

Wat is Isolatietechniek?                                                                                                                            
Isolatietechniek is een vakgebied dat specialistische kennis en ervaring vraagt. Zowel bij 
thermische als akoestische isolatie kunnen veel zaken worden gemeten en/of berekend. 
Desondanks zijn inzicht, ervaring en inventiviteit onontbeerlijk voor een effectief resultaat. Elk 
geluids- of temperatuurprobleem heeft immers zijn eigen aspecten en is net weer even anders. 

 

Ontdek onze isolatieoplossingen 

Akoestische         Projecten Ruimte Akoestiek          Thermische & Brandwerende 
Isolatiematerialen & Componenten                     Isolatiematerialen 

  

  
Naast veel knowhow op deze terreinen heeft ATIS een uniek leveringsprogramma van thermische en 
akoestische materialen. ATIS biedt oplossingen in Stilte. Deze oplossingen bestaan uit: analyse, turn-
key projecten, ontwikkeling en innovatie, productie- en custom made producten uit eigen fabriek. 

 

Hoge kwaliteit                                                                                                                                                               
Zoals u van een goede leverancier mag verwachten, besteedt ATIS veel aandacht aan kwaliteitszorg en 
de daarvoor benodigde kwaliteitssystemen. Naast ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 zijn wij 
geautoriseerd om specifiek voor de scheepvaart bestemde materialen onder MED-certificaat (module D) 
te modificeren en voor de automotive voldoen wij aan de hoogste standaard IATF 16949:2016.           
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speerpunt in 2021. Er kwam een klein budget 
voor de jeugd via het bestuur en het budget 
van ‘GPR’ werd voor een groot deel benut om 
dit jeugdgolf succes te continueren. De ouders 
van de kinderen betalen een klein bedrag 
per les om de oefenballen en de limonade en 
snoep na afloop te betalen. Een lage drempel, 
een hoog gehalte van sportieve uitdaging en 
spelenderwijs leren golfen, zijn de sleutels van 
de trouwe opkomst bij de golflessen.

COMPETITIE
In augustus van dit jaar waagden wij het erop 
en schreven één team in voor de NGF-
competitie, waarin vier deelnemertjes moch-
ten spelen. Wij hadden er acht,  dus rouleerden 
zij onderling in het team voor de competitie 
‘korte banen’. 
De Kroonprins in Vianen lag het verste weg. 
Verder zaten Golfcenter Seve en Golfclub 
Cromstrijen in onze poule. 
Op 31 oktober werd op Oude Maas de 
slotwedstrijd gespeeld. Negen par 3-holes 
(tussen 100 en 150 meter) mochten van RGC 
gratis op de ‘grote baan’ worden uitgezet en 
de andere 9 holes werden gespeeld op de mi-
ni-holes. Door een knappe overwinning op het 
jeugdteam van Cromstrijen eindigden wij op 
een mooie tweede plaats achter de jeugd van 
‘De Lingewaelsche’. Voor 2022 zijn inmiddels 
twee jeugdteams aangemeld voor de ‘korteba-
nen competitie’ bij de NGF.Ze belanden gelijk 
in de hoofdklasse (omdat dit voorlopig de enige 
klasse is).
 
COMMISSIE JEUGDGOLF
Eind september werd de commissie jeugdgolf 
weer actief. Sebas Kaal, onze speler met de 
laagste handicap van de club, is de nieuwe 

JEUGD

voorzitter. Het team wordt verder aangevuld 
door Ank Hofland, René van Graafeiland, één 
van de ouders, Henk Schuit, voorzitter van 
GPR en ondergetekende.In de vergadering van 
2 november, werd een meer-jaren jeugdbe-
leidsplan behandeld alsmede een begrotings-
voorstel, dat aan het bestuur van de golfclub zal 
worden overhandigd. 
Inmiddels zijn 9 jeugdleden als lid aangemeld bij 
de Golfclub en het ligt in de bedoeling, dat ook 
de meeste andere deelnemertjes in 2022 lid 
zullen worden.     

AFRONDING
Wij horen weleens zeggen, waarom investeren 
in jeugd? 
‘Ze zijn weer verdwenen als ze een bromfiets 
of een vriendinnetje of vriendje krijgen’ (niet 
iedere jongere heeft dezelfde belangen-af-
weging). Dat kan inderdaad gebeuren als zij 
ongeveer 16 jaar worden. 
Wat mij - en velen met mij - voor ogen staat,  
is dat jeugd een verfrissende, inspirerende 
uitstraling kan geven aan een golfclub die aan 
het vergrijzen is. 
Wij gingen afgelopen voorjaar een keer met on-
geveer twaalf kinderen de baan in op hole één. 
Er stond een groep volwassenen bij de caravan, 
(weet u nog ‘corona tijd’ en ongeveer ander-
halve meter uit elkaar) en er ging spontaan een 
applaus op toen ze dat jonge grut de baan op 
zagen lopen om vanaf de 100-meter paal onder 
begeleiding een aantal holes te lopen.  Dat is 
wat ik bedoel met verfrissend en inspirerend. 
Korte termijn visie is helemaal niet verkeerd. 
Zien hoeveel plezier de jeugd heeft tijdens 
de lessen, zien hoe zij in een veilige omgeving 
één van de mooiste individuele sporten ook 
aanleren. 

Korte termijn,  spelenderwijs golfen leren om 
het op langere termijn te blijven doen. Daar 
wordt nu de basis voor gelegd. 
Wij leggen de lat best wat hoger,  dan ‘de jeugd 
van de straat te houden’. Ze krijgen les, doen al 
mee aan hun eerste competitie en slaan in een 
aantal gevallen rechter en verder dan menige 
hogere handicapper van onze golfclub. 
Zullen we een keer zo’n wedstrijdje organise-
ren volgend jaar? 

Met vriendelijke groet,
Gijs Bernouw,
Lid van de commissie jeugdgolf van 
Golfclub Oude Maas.
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Dat de week nu was omgedoopt in de 
Golf4daagse en dus in plaats van vijf nu vier 
dagen zou duren, was al eerder bepaald. 
De belangrijkste versobering was het gemis 
aan entertainment. Tot zijn grote spijt had 
Jan Bierman als voorzitter van de golfweek 
op last van de veiligheidsregio alle muzi-
kale omlijsting van de wedstrijden moeten 
afgelasten. Wederom moest hij (net als 
vorig jaar toen er helemaal geen Golfweek 
was) de artiesten blij maken met de dode 
mus, dat ze wellicht volgend jaar weer wél 
welkom zijn.

SNEL VOLGEBOEKT
Maar desondanks was de animo onder de 
leden van Golfclub Oude Maas om mee te 
doen groot. Zo waren vrijwel alle wedstrij-
den binnen de kortste keren volgeboekt. 
Alleen op de maandag, de Swinging Day, 
hadden er nog wel een paar bij gekund. 

Op deze pagina’s ziet u een foto-overzicht 
van de Golf4daagse. Bij twee wedstrijden 
(die van de maandag en de woensdag) leest 
u ook een verslag van de winnaars en voor 
de rest noemen we alleen het aantal deel-
nemers en de winnaars van de wedstrijden. 
We hadden in dit overzicht graag meer 
wedstrijdverslagen geplaatst, maar helaas 
hebben niet alle winnaars ons verzoek om 
een stukje voor de TeeTime  te schrijven, 
gehonoreerd.

EXTRA PRIJZEN
Dat er tijdens de wedstrijden nog veel 
meer extra prijzen te winnen waren is er 
de oorzaak van dat de foto’s met prijs-
winnaars over het algemeen grote gezel-
schappen tonen. Maar wie weten wil,  wie 
er allemaal de prijzen voor de leary’s en 
neary’s hebben weggesleept, moet maar 
aan de hand van de foto’s bij zijn eigen 

Nog steeds onder invloed van de coronapandemie werd de traditionele 
Golfweek van Golfclub Oude Maas tijdens de laatste volle week van 
augustus in een wat versoberde vorm afgewerkt.

geheugen te rade gaan. In geval van ernstig 
gemis aan kennis in dezen, kan men altijd 
nog bij de desbetreffende wedstrijdleiders 
of (in het uiterste geval) bij de schrijver 
dezes terecht. 

SPONSORS BEDANKT!
Wellicht ten overvloede: zonder de vele 
gulle sponsors die Jan Bierman weer voor 
dit alleszins interessante evenement had 
weten te interesseren, had de Golf4daagse 
nooit het (gezelligheids) hoogtepunt van 
het golfseizoen 2021 kunnen worden. Dus 
daarom dames en heren ondernemers en 
andere begunstigers: hartelijk dank! Wij 
zien u graag weer terug tijdens de laatste 
volle week van augustus in 2022. En dan 
hopelijk wél 
met muziek!

CORONAVERSIE VAN DE 
GOLFWEEK BLIJKT TOCH 
EEN SUCCES

GOLF4DAAGSE
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De organisatie en wedstrijdleiding van 
deze nieuwe wedstrijd in het assortiment 
(onder het motto beter goed gepikt 
dan slecht verzonnen),  ‘overgenomen’ 
van een soortgelijk evenement bij een 
bevriende golfclub, was in handen van 
de Commissie Beginnende Golfers. De 
algemene reactie van de deelnemers 
was dat deze spelvorm absoluut voor 
herhaling vatbaar was.

UITSLAGEN:
Het team bestaande uit Jurian van der 
Sluis, Alex Ruijtenberg, Hans Stoop 
en Dave van Driel legde beslag op de 
eerste plaats bij de hoge handicappers. 
Peter Doove, Jeroen, Sebas en 
Marina Kaal vormden het team dat bij 
de lage handicappers onverslaanbaar 
was.

Net zoals vorig jaar was deze 
wedstrijd georganiseerd door de  
Dames Commissie. Het relatief lage 
deelnemersaantal mag niet in verband 
worden gebracht met de kwaliteit én 
de hoge funfactor van deze wedstrijd. 
Misschien was het de aanvangstijd (10:00 
uur) die veel mensen thuis hield, of 
gewoon de ‘Lunditus’ waardoor er wat 
moeilijker bij voorbaat enthousiasme 
voor was op te brengen. Het feit dat er 
na de wedstrijd behalve een zakje friet, 
geen maaltijd stond te wachten werd tot 
menigeens vreugde goed gemaakt door 
een ruim assortiment aan heerlijkheden 
die door de baan werden verstrekt. Ook 
dat er zowel op individueel niveau als in 
teamverband kon worden gescoord, heeft 
zeker aan de positieve reacties van de 
deelnemers bijgedragen.

DE WINNAARS:
De beste drie individuele spelers bij de 
hoge handicappers waren: 
1. Jan de Jong, 2. Dick van der Zwaard 

DAG 1: ZONDAG 22 AUGUSTUS: CHAMBLES (4 BALL SCRAMBLE) 120 DEELNEMERS

‘VOOR HERHALING VATBAAR’

DAG 2, MAANDAG 23 AUGUSTUS: SWINGING DAY, 105 DEELNEMERS

‘WEDSTRIJD MET HOGE FUNFACTOR’
en 3. Rinus Zonruiter. De beste lage 
handicappers waren: 1. Evert Maassen, 
2 Patrick Tchai en 3. Ton van der 
Rakt.

De prijzen voor de beste teams gingen 
naar (hoog): Stella en Wim Vonk met 
Joke en Rinus Zonruiter en (laag)  
Jessica, Shirley en Patrick Tchai met 
Sven Weeda.

GOLF4DAAGSE
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PATRICK: HET WAS EEN TOPDAG!

Eindelijk was het zover: maandagmorgen, 
heerlijk weer dus in korte broek richting 
Rhoon. Een paar ballen ingeslagen om het 
stramme lichaam een klein beetje soepel te 
krijgen, hetgeen zonde van de tijd was. Nog 
net zo stram richting teebox.

GEEN IDEE
De spelvorm van Swinging Day: de beste score 
op een hole, de twee beste scores op een 
andere hole, de drie beste scores op weer een 
andere hole en de scores van alle vier op weer 

Na twee jaar waarin Corona roet in het eten gegooid had, kon 
het leukste evenement van Golfclub Oude Maas dit jaar als 
Golf4daagse  gelukkig wel doorgaan. Ik keek er al dagen naar 
uit om op maandag samen met mijn vrouw Jessica, mijn dochter 
Shirley en mijn schoonzoon Sven de “Swinging Day” te spelen.

een andere hole, pakte voor ons goed uit. Veel 
parren op de holes waar Shirley twee slagen 
mee kreeg en elke keer goede scores op de 
holes waar alle vier de scores geteld werden, 
zorgden ervoor dat we uiteindelijk met 98 
teampunten binnen kwamen. Wij hadden geen 
idee of dat voldoende was om mee te doen 
voor een plaats op het podium. Bij de prijsuit-
reiking bleek dat het niet alleen voldoende was 
voor het podium, het was zelfs genoeg om de 
eerste prijs in de lage handicapgroep 
te winnen. 

NIET VERKEERD
Ook individueel was mijn score van 40 sta-
blefordpunten goed voor een prijs. Ik had net 
zoveel punten als mijn vroegere teamgenoot 
in de competitie Evert Maassen. Evert had 
echter een betere tweede negen.  Balen van 
mijn streep op hole acht, maar tweede worden 
in het individuele klassement is ook niet ver-
keerd. Evert nogmaals gefeliciteerd !!

Deze Golf4daagse laat andermaal zien, wat 
een gezellige vereniging Golfclub Oude Maas 
is! Een  compliment en bedankje voor iedereen 
die heeft meegewerkt aan de organisatie van 
de Golf4daagse is op zijn plaats, bij deze dus: 
Grote Klasse en enorm bedankt! 
Het was een topdag.

Patrick Tchai
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Over deze wedstrijd zwaaide Ton 
van der Rakt namens de heren 
seniorencommissie de scepter. Uiteraard 
was ook dit jaar weer alles tot in de 
puntjes geregeld. Aan deelnemers was 
geen gebrek, wat te verwachten was 
omdat deze spelvorm al van oudsher 
tijdens de Golfweek tot de toppers 
behoort.

EINDRANGSCHIKKING:
Bij de hoge handicappers grepen Wim 
Duijster, Martin Bakker, Hans Keijzer 
en Louis Barendse naar het goud. En bij 
de lage handicappers waren Cora Vos, 
Thérèse Briel, Carolien van Valen en 
Wanne den Duijf de beste kanjers.

DAG 3. DINSDAG 24 AUGUSTUS:  TEXAS SCRAMBLE, 138 DEELNEMERS. 

‘VAN OUDSHER EEN TOPPER’

DAG 4. WOENSDAG 25 AUGUSTUS: KOPPELWEDSTRIJD 24 HOLES, 131 DEELNEMERS.

‘GEEN PEULENSCHILLETJE’
Maar liefst 24 holes en vijf verschillende 
spelvormen, op zowel de 18-holes baan als 
op de mini-holes. Ook dit beproefde concept 
kan sinds jaar en dag tijdens de Golfweek op 
een grote toeloop rekenen. Zo ook dus tijdens 
deze Golf4daagse. Een tamelijk ingewikkelde 
spelvorm, die behalve voor de deelnemers ook 
voor de ervaren wedstrijdleiders absoluut geen 
peulenschilletje is.

RESULTATEN:
In de handicapgroep van 24 tot 36 trokken 
Jeannette en Hette Krikke aan het langste 
eind.  Zij werden op de voet gevolgd door 
Bruni en Cock Leentfaar. Op de derde plek 
kwamen Cok Richard en Peter Nikken.

In de groep tot 25 werden Henny en Hans 
Serier op het hoogste schild gehesen en 
moesten zowel René van Berkel en Wouter 
Rooij als Ben Poot die met Mirjam Bhageloe 
speelde in hen hun meerdere erkennen.
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HENNY EN HANS: EEN LEUKE VERRASSING

Woensdagmorgen met frisse moed naar 
de golfbaan, waar we ontvangen werden 
met koffie/thee en een lekker appelflapje. 
We speelden die dag met Monique en 
Gerard Verhoeven, wat altijd gezellig is. 
Onze eerste hole was hole 13 waar we 
alle vier een mooie afslag hadden, dus een 
goed begin. Doordat wij heel constant 

Traditiegetrouw wordt de 
koppelwedstrijd gespeeld 
op de laatste dag van de 
golfweek, nu golf4daagse.  
Een SG 18-holes + de 6 
mini-holes. We hadden de 
voorgaande dagen ook al een 
paar keer gespeeld dus waren 
een klein beetje vermoeid.

speelden met enkele birdies en parren,  
sprokkelden we aardig wat punten bij 
elkaar. Bij Monique en Gerard was het 
wat wisselvalliger, maar ook zij speelden 
helemaal niet slecht.
NAAR DE MINIHOLES
Na hole zeven was het op naar de 
miniholes. Waar we in voorgaande jaren 
nog wel eens gingen oefenen, begonnen we 
nu onvoorbereid aan deze altijd lastige klus. 
Hans sloeg de oneven holes af en Henny 
de even,  zoals afgesproken. Frappant was 
dat geen enkele bal op de green kwam. 
Telkens iets te ver of te kort. Maar met 
goed putten en chippen, op hole vijf een 
chip in, speelden we twee birdies en vier 
parren, wat 14 punten opleverde. Dit 
resultaat hadden we de voorgaande jaren 
nog nooit gehaald. 

TEVREDEN
Daarna onze overige holes uitgespeeld. 

Op hole 12, onze laatste hole, sloeg 
de verminderde concentratie en de 
vermoeidheid toe. We lagen met drie  
slagen niet ver van de green maar we 
sloten af met een score van zeven. Al met 
al waren wij tevreden maar je gaat ervan 
uit, dat andere koppels ook wel goed 
gespeeld hebben. Teruggekomen bij het 
clubhuis hoorden we diverse scores en 
werd ons wel duidelijk dat we écht goed 
hadden gespeeld. Dat je dan eerste wordt,  
is toch een verrassing.  Maar wel een heel 
leuke!
Uiteraard willen wij onze flightgenoten 
Gerard en Monique bedanken,  maar 
niet te vergeten alle mensen die er voor 
gezorgd hebben dat deze golf4daagse weer 
een zeer geslaagd evenement is geweest.

Hans en Henny Serier

GOLF4DAAGSE
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CLUBKAMPIOENSCHAP 2021

Na twee keer 18 holes op zaterdag was 
het spannend gezien de stand, waarin 
ik met één slag voorsprong richting de 
zondag ging. 

Met wat vermoeide benen stonden we 
met alle deelnemers zondag weer aan de 
start.

Ik speelde samen met Rinse Groenendijk 
in de flight. 

Door een geweldige derde ronde van 
Rinse,  met maar 70 slagen, werd de 
achterstand met nog een keer 18 holes (als 
ik het goed heb) zes slagen. Gelukkig had 
ik nog 18 holes om deze achterstand in te 
halen, maar dat het moeilijk zou worden 
wist ik wel. 

Na een knotsgekke laatste 18 holes, 
waarin het op een gegeven moment een 
soort matchplaywedstrijd werd,  kon ik de 
opgelopen achterstand inhalen en werd ik 
winnaar van het strokeplaykampioenschap.

Ik wil alle deelnemers en organisatoren 
van de clubkampioenschappen bedanken 
en mijn complimenten geven over de 
kwaliteit van de baan. Er zijn natuurlijk 
altijd verbeterpunten maar de baan lag 
er uitstekend bij, ik denk dat dit ook wel 
eens gezegd mag worden. Later we met 
ons allen er voor zorgen,  dat de baan ook 
mooi blijft en er met elkaar nog een mooi 
golfjaar van maken. 

Tot de volgende! 

Sebas

STROKEPLAYKAMPIOENSCHAP 2021

DE EERSTE KEER...

Heren: Sebas Kaal  Dames: Dewi van Oeveren 

Voor mij was het de eerste keer, dat ik mee deed aan het clubkampioenschap 
strokeplay van Oude Maas. Ook was het voor mij dus de eerste keer om 
vier keer 18 holes lopen in één weekend. Van tevoren dus spannend hoe 
dit weekend zou gaan verlopen op het gebied van golf, maar ook zeker wat 
betreft het fysieke gedeelte.

Heren senioren: Jaap van Oeveren Dames senioren: Anja Overweg
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EEN BIJZONDERE BELEVENIS

ALS FOTOGRAAF OP PAD 
VOOR DE TEETIME
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FOTOGRAFIE CLUBKAMPIOENSCHAP

Mij werd gevraagd om 
de foto’s te maken van de 
clubkampioenschappen.
Sportfoto’s maken is niet echt 
mijn specialiteit, maar ik ga 
mijn best doen.

Eerst de keuze van de camera.
Een Nikon D90 is een mooi toestel, maar 
wel zwaar om in de baan rond te sjouwen.
Liever de kleine handzame Nikon Coolpix 
7800.
Een iPhone kan ook, maar dan krijg je min-
dere kwaliteit.

Ik mocht de wedstrijdbuggy gebruiken om 
alle flights op de foto te krijgen.

“Wie worden de kampioenen?”, die moet ik 
in ieder geval hebben.
Zo rondrijdend vallen het fanatisme en de 
concentratie van de spelers op.
Ik merk dat spelers niet gewend zijn om 
voor publiek en fotografen te spelen.
Vol verbazing zag ik lange putts vallen. (niet 
te fotograferen.)
Onmogelijke slagen uit bunkers, de rough of 
vanachter een boom of struik.
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FOTOGRAFIE

Afslagen zo ver en recht dat ik ze niet zag 
vallen.
Approaches tot een halve meter van de pin.
Opluchting en teleurstelling en af en toe een 
*@#$% &̂ (niet te fotograferen.)
Wat jammer dat er bij dit soort wedstrijden 
niet meer publiek in de baan komt kijken.
Het is veel boeiender dan wachten op prijs-
uitreikingen.

Foto’s zijn aardig gelukt, een kleine selectie 
van de 150 foto’s in deze TeeTime.

Maak je zelf wel eens foto’s op de baan met 
camera of je Iphone, stuur ze naar mij en 
misschien plaatsen wij ze in de TeeTime.

Ger
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FOTOGRAFIE
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COLUMN DICK VAN DER ZWAARD

Door omstandigheden 

is Dick niet in staat 

geweest om een 

column te schrijven. 

Hij bewaart zijn 

mening voor een 

volgende keer …

Een bijdrage leveren aan het wel en wee 
van onze golfclub leek mij wel wat.

Mijn eerste dag als wedstrijdleider deed ik 
samen met Jurgen.
7.30 uur aanwezig en samen met Jurgen 
inloggen, kaarten printen en deelnemers-
lijst maken.
Dat zijn heel wat knopjes indrukken.
Ik heb zoveel mogelijk op mijn aanteken-
papiertje gezet.
De keus is dan om als eerste of als laatste 
de baan in te gaan.
Ik besloot om als laatste te gaan.
Achter de balie mijn betaalapp geac-
tiveerd en de startkaart na betaling 
uitgeven.
Dat ging best soepel als je tenminste alle 
namen weet.

Bij terugkomst zat Jurgen de kaarten al in 
te vullen.

Wedstrijdleider gevraagd!
Soepel met een handje op het nummerie-
ke toetsenbord ging dat razend snel.

Opslaan, lijst printen, publiceren en ver-
zenden naar NGF.

Mijn tweede opdracht was het maken van 
de startlijst.
Flight indeling maken, rekening houden 
met opmerkingen.
Ik rij met die en die mee, graag laat/ 
vroeg, graag met …in de flight, en handi-
carts.
Daarna komen de telefoontjes, mailtjes 
en appjes, kan ik nog meedoen, kan ik nog 
later/eerder, ik kan niet meedoen, ik wil 
van rood, blauw, geel, wit,  kan dat?
Ik kan je vertellen, dat dat een weekop-
dracht is.

Op de speeldag krijg ik van Sjaan alle do’s 
en dont’s van de regels.

Kortom wedstrijdleider zijn is leuk, maar 
ik had niet verwacht dat het zoveel werk 
zou zijn.
De prijswinnaars: het was mooi weer, 
flightgenoten bedankt, wedstrijd”lijders” 
bedankt.
Niks te danken hoor

Ger
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HEREN SENIOREN

Maandag 9 augustus was het zover. De 
jaarlijkse golfwedstrijd van de beste 
20 Heren Senioren van dit moment. 
Dit is een wedstrijd zonder handicap 
verrekening. 

Wij worden dan door onze senioren 
voorzitter, tevens wedstrijdleider 
van deze wedstrijd, uitgenodigd om 
te bepalen wie zich de beste Heren 
Senioren golfer van dit moment mag 
noemen.

Ik was op deze morgen wedstrijdleider 
van de rest van onze senioren ronde. 
Uren heb ik zitten kijken naar de 
weersvooruitzichten. Een groot drama, 
zei de buienradar. Het zou precies 
om 10 uur als de Top 20 zou beginnen 
gaan regenen, veel regenen. Maar 
zoals zo vaak, kwam het gelukkig niet 
uit. 17 holes droog gelopen. Pas op 
hole 18 werden de sluizen boven open 
gezet. Maar toen was de strijd gelukkig 
gestreden.

Bij zo’n wedstrijd is het altijd leuk om 
te zien, wat spelers doen, voordat ze 
afslaan. 
Er wordt geput, gechipt, de meest 
gekke dingen zie je dan gebeuren. 
Handicarts botsen op elkaar, trolleys 
worden omgegooid, de toiletten zijn 
overbezet, aan de wedstrijdleider 
wordt vele malen gevraagd of ze al weg 
mogen. De nervositeit spat er vanaf.

Bij deze wedstrijd is ook een officiële 
scheidsrechter aangewezen, zoals 
gewoonlijk Piet Drenth. Nou en dan 
wordt het een heel serieuze wedstrijd. 
Piet zet zich er voor 199% voor in. 
Spelers worden heel nerveus. Gaan rare 
dingen vertellen, lopen zenuwachtig 
overal tegen aan, gaan sigaretjes roken, 
wat ze nog nooit gedaan hebben, maken 
1497 oefenswings en moeten vaak naar 
het toilet. En dan begint die wedstrijd. 
Piet stuurt iedereen netjes op tijd weg 
en het feest is begonnen.

TOP 20 HEREN SENIOREN 2021

WAT IS GOLFEN LEUEUEUK...
Ik mag de baan in met Ben van 
Rijswoud en Ludo Alting. Ludo heeft 
soms prachtige slagen. Ik heb er veel 
respect voor, hoe hij zich op zijn leeftijd 
op de baan nog laat gelden. 

De beste speler van onze Heren 
Senioren is zonder twijfel Ben van 
Rijswoud. Ik vind het een eer om 
met hem te mogen spelen. Een echte 
handicap van net boven de 10 wil wel 
wat zeggen en hij speelt dat ook heel 
vaak. Vandaag  zit er bij Ben alleen 
een addertje in de baan. Wij kennen 
dat soort gevallen allemaal. Je raakt 
een boom, nog een boom, slaat in de 
bunker, nog een bunker, putjes vallen 
niet, enz, enz. Nou dat heeft Ben dus 
vandaag. 

Na een aantal holes zei Ben tegen mij: 
“Aad dit is jouw dag”. Heel veel lukte bij 
mij, geen bomen, geen bunkers, geen 
waterhindernissen, enz, enz. Iedereen 
heeft wel eens zo’n dag. En wat is 
golfen dan leueueueuk...

Na een heel slechte 12de hole 
herstelde ik gelukkig weer en kreeg 
ik van Ben te horen: “ Aad nog even 
doorgaan, want je zou wel eens in de 
prijzen kunnen vallen” . Die laatste 
holes kon ik mijn vorm vasthouden en 
bleek ik met mijn 88 slagen winnaar van 
deze speciale wedstrijd. Dat geeft een 
apart gevoel. 

Maar morgen kan het zo weer anders 
zijn, nieuwe ronde, nieuwe kansen, je 
weet het nooit.

Ik wil hierbij een ieder bedanken voor 
de medewerking om deze wedstrijd 
mogelijk te maken. Een speciale dank 
aan Ben en Ludo,  die dit rondje tot een 
feest hebben gemaakt. Ook Piet wil ik 
zeer bedanken voor zijn leiding tijdens 
dit evenement, een scheidsrechter die 
voor spelers de bunker aanharkt, is een 
geweldenaar. 

En natuurlijk organisator en 
wedstrijdleider Eric Schuuring, zeer 
bedankt. Ik ben enorm trots op onze 
hele Heren Senioren groep. Dank jullie 
allemaal.

Ik heb zeer van deze dag genoten!

Aad van den Hamer
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Rotterdam lijkt ineens 
oneindig ver weg

Toch stapte je daar tien minuten geleden in je auto. Gehaast om hier op tijd te zijn. En nu je met 

je voeten in de ochtenddauw staat, vraag je je af waar die haast voor diende. Je flightgenoten 

zaten relaxed aan koffie met appeltaart toen jij de bocht om raasde. Er was niemand die op z’n 

horloge wees. 

Je eerste slag produceerde - zoals altijd - een fraaie afzwaaier. Die heb je kennelijk steeds nodig 

voordat je op de eigen wil van je club durft te vertrouwen. Maar inmiddels ligt de bal waar je ‘m 

hebben wilt. Je telefoon staat uit, je gedachten zijn leeg, achter je wordt stiekem gedold. Maar op 

dit moment bestaat het universum maar uit twee dingen: jij en de bal. En Rotterdam… is verder 

weg dan ooit.

Rhoon Golfcenter   |   Veerweg 2a, 3161 EX Rhoon   |   telefoon: 010 - 501 80 58   |   fax: 010 - 501 00 79  

e-mail: info@rhoongolfcenter.nl   |   website: www.rhoongolfcenter.nl
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IN MEMORIAM

Op 19 september j.l. is Peter Camping op 69-jarige leeftijd 
overleden.

Peter heeft slechts enkele jaren gespeeld bij de Heren 
Senioren. De Commissie had grote plannen met hem. Hij 
was gevraagd om wedstrijdleider te worden en hij had 
daarin al toegestemd. 

Geheel ontdaan heeft hij moeten mededelen, dat er een 
vreselijke ziekte bij hem was geconstateerd. Op de vrijdag 

speelde hij ook graag in een groepje Heren Senioren. Over 
zijn ziekte is toen vaak gesproken en er is veel bewonde-
ring over de wijze waarop hij hierover sprak.

Wij zullen Peter herinneren als een enthousiaste golfspeler. 
Het was altijd plezierig om samen met hem in de baan te 
lopen. Wij zullen hem enorm missen.

Heren Senioren Commissie

Peter CampingRotterdam lijkt ineens 
oneindig ver weg

Toch stapte je daar tien minuten geleden in je auto. Gehaast om hier op tijd te zijn. En nu je met 

je voeten in de ochtenddauw staat, vraag je je af waar die haast voor diende. Je flightgenoten 

zaten relaxed aan koffie met appeltaart toen jij de bocht om raasde. Er was niemand die op z’n 

horloge wees. 

Je eerste slag produceerde - zoals altijd - een fraaie afzwaaier. Die heb je kennelijk steeds nodig 

voordat je op de eigen wil van je club durft te vertrouwen. Maar inmiddels ligt de bal waar je ‘m 

hebben wilt. Je telefoon staat uit, je gedachten zijn leeg, achter je wordt stiekem gedold. Maar op 

dit moment bestaat het universum maar uit twee dingen: jij en de bal. En Rotterdam… is verder 

weg dan ooit.

Rhoon Golfcenter   |   Veerweg 2a, 3161 EX Rhoon   |   telefoon: 010 - 501 80 58   |   fax: 010 - 501 00 79  

e-mail: info@rhoongolfcenter.nl   |   website: www.rhoongolfcenter.nl

Een kleurrijk persoon die velen zullen missen.
Wie kent haar niet
Zij sprak tegen haar balletje en had voor iedereen een 
vriendelijk woord.
Ook bij de catering was zij bekend om de thee en de no-
gaatjes.
Zij was lid van de Wedstrijdcommissie en de handicap-en 
regel commissie.
Na een ziekteperiode van een jaar met ups en downs is zij 
rustig ingeslapen.
Op hole 18 is de kabouterboom omgedoopt in Beppies 
tree.
Wij zullen haar enorm missen.

Cora en Ria

Beppie, was gewoon Beppie. Ons aller Beppie! Nu een 
lege plaats in ons midden.

En niet alleen binnen onze club wordt ze gemist, ook daar-
buiten. We denken daarbij aan familie, vrienden, collega’s, 
leerlingen (een juf, die je elk kind gunt). Zie ook het artikel 
in de AD.

Woorden schieten tekort om haar te gedenken, we sluiten 
ons aan bij de mooie woorden van haar vriendinnen.
We denken aan haar, elke keer als we langs háár boom 
lopen. 

Redactie TeeTime

BEPPIE VAN HENGEL
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RUBRIEKHOEKJE

Op zich vind ik vakanties heerlijk. Alleen het idee van op 
vakantie gaan: vreselijk. Het begint al met het uitzoeken van de 
bestemming en de wijze van vervoer. Dit jaar kwam er nog een 
extra stress-factor bij: wat doet corona?

Al deze obstakels overwonnen hebbend, gooi ik me een maand 
voor datum in de rode vlekken. Wat moet ik allemaal doen, 
regelen, afsluiten, meenemen... Medicijnen bestellen, wassen, 
strijken, mijn huis moet “aan kant”. Vrouwen zullen dit wellicht 
snappen. Mannen denken: waar maak je je in vredesnaam druk 
over, gewoon inpakken en wegwezen.

Dit jaar werd het een autovakantie naar de Provence (1300 km 
rijden). Ik bespaar u de details.
Een huis, waar we vier jaar geleden tot volle tevredenheid 
verbleven hebben. Echtgenoot wilde in één dag, heel vroeg 
vertrokken en tegen de avond enigszins geprikkeld gearriveerd.
In de vier jaar na ons laatste bezoek, was er zo te zien niets meer 
aan onderhoud gedaan.

En op moment van binnenkomen zaten mijn benen onder de 
beten/steken in diverse varianten. Ik denk dat de katten die we 
regelmatig door het tuintje zien schuiven hier debet aan zijn. Maar 
hé, we zijn in de prachtige Provence. De liefste had een klein 
golfbaantje gevonden. Betaalbaar, want ze weten hier wel wat 
greenfees zijn. De dichtsbijzijnde is € 185,— p.p. plus verplichte 
buggy voor € 45,—, met GPS, dat dan weer wel.

Wij zondag, eind van de ochtend, richting Democratic Golf, een 
kleine drie kwartier rijden. Op het terras geweldige live-muziek 

en heerlijk geluncht. Was echt een klein baantje, par 30. Soort 
voetbalveld met parcours, maar lang genoeg om lekker te kunnen 
slaan. Voldaan terug bij vakantiehuis, nog even zwemmen en 
opdrogen in het zonnetje. Aardig zwembad en op dat moment 
geen andere gasten.

Bij het verlaten van het zwembad (had ik het al over achterstallig 
onderhoud gehad?) klapte mijn (gammele) enkel dubbel over een 
afgebroken tegeltje. Weet niet wat er met mijn voet gebeurde, 
maar voelde niet best. Uiteindelijk besloot ik, dat ik niet weer 
een middenvoetsbeentje gebroken had, maar dat het wel een 
kneuzing zou zijn. IJszak, voet omhoog en het beste ervan hopen. 
Twee dagen zeer beperkte actieradius (gelukkig regende het toen) 
en daarna ingetaped voorzichtig hobbelen. Keertje supermarkt, 
restaurantje, keertje provencaalse markt. Keertje proberen op de 
drivingrange.

En de tweede zondag zouden we écht gaan spelen. Lekker stevig 
in de tape en het lopen ging. Elk oneffenheidje werd gevoeld, maar 
hé, voor je sport moet je wat over hebben.

Het was inderdaad een heel simpel (op de greens na) negen-
holes baantje en ik sloeg geen bal. Tot mijn prachtige par op de 
negende. Dus ja, ik wil nog wel een keertje, er moet toch meer 
in zitten. En in ieder geval meer tape. Verder hebben we nog een 
heleboel leuks en moois gezien, heerlijk gegeten, vakantie gevierd.
Mocht u me tegenkomen op onze eigen geweldige baan, vraag 
gerust hoe het afgelopen is.

Volgend jaar weer vakantie? De tijd zal het leren.

VAKANTIE... 
JE MOET ER VAN HOUDEN
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CLUBINFORMATIE

RHOON GOLFCENTER
Caddiemaster/starttijden/baaninfo tel.  010-5018058
Golfshop tel.  010-5013300

BRASSERIE “RHOONSE POLDER” tel.  010-5017928

GOLFCLUB OUDE MAAS
Veerweg 2a, 3161 EX  Rhoon

WEDSTRIJDBALIE EN COMMISSIEKAMER
Uitsluitend tijdens wedstrijden: tel.  010-5015643

BESTUUR
Voorzitter: Gijs Bernouw   tel.  06-51986453
voorzitter@golfcluboudemaas.nl
Vice-voorzitter: Bert Bennink   tel.  06-40109804
Secretaris: Guusje Roebersen  tel.  06-47438870                                                                      
secretaris@golfcluboudemaas.nl
Penningmeester: Jan de Reus tel.  06-53394732
penningmeester@golfcluboudemaas.nl
 
BANK
ABN/AMRObank: NL46 ABNA 0480196680
T.n.v. Golfclub Oude Maas

SECRETARIAAT
Openingstijden: woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar onder nummer 010-5015135 
Secretaresse: Caroline van Valen-den Heijer
Verder kunt u ons bereiken via e-mail: secretariaat@golfcluboudemaas.nl
Website: www.golfcluboudemaas.nl

VCP VERTROUWENSPERSOON    
Rubilita Luitwieler-Hooff vertrouwelijk@golfcluboudemaas.nl

COMMISSIES

WEDSTRIJDCOMMISSIE
Jörgen van den Broek (vz) tel.  06-33836670
Bert Bennink tel.  06-40109804
Ria Bierman tel.  06-24143928
Therèse Briel  tel  06-28544088
Paul van den Broek  tel  0180 690363
Sjaan van der Hoek  tel  06-27073324
Ger Matthijs  tel.  06-11133769 
Arie Jan Stoorvogel tel.  06-30127255
Dick van der Zwaard tel.  06-53332071    

DAMESCOMMISSIE
Marjan Dekker (vz) tel.  010-2920292
Anita Beljaars tel. 06-46221035
Claudine Da Costa Gomez tel.  06-12012014 
Patricia van de Erve tel.  06-15626262
Jeannette Krikke tel.  06-13765314
Guusje Roebersen  tel.  06-47438870
Len Ruissen tel.  010-5011199
Lucille van Opdorp-Hengstmengel tel.  06-24403968
Veronica Snijders tel.  078-6734228

SENIORENCOMMISSIE
Eric Schuuring (vz)                 tel  078-6127160
Piet Alderliesten                    tel. 0180-423022
Eric de Baat                            tel. 06-48351402
René Faber                             tel.  06-44040373
Herry Fonhof                        tel.  06-51417271
André Gosens                       tel. 078-6156206
Jos Haddeman                     tel. 06-10396810
Aad van den Hamer             tel. 0180-614372
Peter Nikken                             tel. 0180-620226
Hette Krikke                             tel. 010-5012095
Nico Lockhorst                         tel. 078-6814694
Ton van de Rakt                      tel. 010-4818840
Henk de Wijn                        tel. 078-6103602
Jan Wijnolts                           tel. 0180-615988
Bert den Otter tel.  06-22641726

HANDICAP- EN REGELCOMMISSIE
Pieter Vos, (vz) tel. 010-5019536 
Diana Lathouwers tel.  06-22921849
Anja Overweg-Kruidenier tel.  0186-694070 
Marianne Plaat-Brouwer (adviseur) tel.  0180-411981

BAANCOMMISSIE 
Paul van den Broek (vz) tel.  0180-690363
Pieter Vos tel.  010-5019536 
Jan de Reus  tel.  06-53394732
Wim Overweg tel.  0186-694070
  
JEUGDCOMMISSIE:
vacant

COMMISSIE BEGINNENDE GOLFERS
Johan Ooms, (vz) tel.  0180-617495
Pauline van der Capellen tel.  06-29084612
Leny Drenth-de Jong tel.  010-4199059
Jan de Jong tel.  0180-616825
Frans Jordan tel.  010-4715074
Rob Rook tel.  010-4734074
Jolanda Schenk tel.  010-4828371
Stella Vonk-Kool tel.  0180-397923

COMMISSIE COMPETITIEGOLF
Jaap van Oeveren, (vz) tel.  06-54981773 
Ann Maréchal-Sars tel.  010-2236441
Ronald van Veen tel.  0180-623365
Willem Vonk tel.  0180-397923

STICHTING HANDICART
Consul: Piet Alderliesten tel.  0180-423022

STICHTING OLD GRANDDAD NEDERLAND
Consul: Piet Alderliesten tel.  0180-423022

COMMISSIE GOLFPROMOTIE RHOON
Henk Schuit, (vz) tel.  010-5019175
Gijs Bernouw tel.  06-51986453
John Chow tel.  0180-531896

NARROW CASTING:
Ad van Koppen  contentnc@golfcluboudemaas.nl

REDACTIECOMMISSIE
Sandra Bernouw  tel.  06-14590303
Ger Matthijs tel.  06-11133769
Dick van der Zwaard (vz) tel.  06-53332071    

COMMISSIE ICT EN WEB
Evert Maassen (vz)  tel.  06-47358217  
Jan Sins tel.  06-14036664
Peter Heeren tel.  06-53690435
Marianne Plaat-Brouwer tel.  0180-411981
 en  06-44768714
Sjoerd Hartman (adviseur)

COMMISSIE GOLFWEEK
Jan Bierman, (vz) tel.  06-24516381
Marina Kaal-Vaandrager tel.  06-46176101
Johan Ooms  tel.  0180-617495
Marianne Plaat-Brouwer tel.  06-44768714
Ton van de Rakt tel.  010-4818840
Ellen van der Schalie tel.  06-50537022
Arie Jan Stoorvogel tel.  010-4354561
Willem Vonk tel.  0180-397923
Dick van der Zwaard tel.  06-53332071
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