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ABOVE AND 
BEYOND

THE NEW LAND ROVER DEFENDER PLUG-IN HYBRID

Breeland is de officiële Jaguar en Land Rover dealer voor de regio’s Groot Rotterdam en 
Zeeland. U bent van harte welkom in onze showroom in Rotterdam om onze modellen te 
bekijken, voor meer informatie en voor een proefrit met uw volgende nieuwe of Approved 
Land Rover of Jaguar. Uiteraard kunt u ook terecht voor onderhoud en reparatie. 

www.breeland.nl

2

Nobelstraat 19, Brielle
0181 - 478 411

informatie@cafenobel.nl
www.cafenobel.nl

Medesponsors
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Beste leden van Golfclub Kleiburg,
Op het moment van schrijven van dit 
artikel is de wereld wederom in rep en roer. 
Hebben we net het Coronavirus een beetje 
achter ons gelaten qua maatregelen, worden 
we geconfronteerd met een oorlog in Oost- 
Europa met alle gevolgen van dien.

Het feit dat de regering de maatregelen 
omtrent Corona heeft opgeheven, stelt 
de golfweekcommissie in ieder geval weer 
in staat om een “ouderwetse” golfweek te 
organiseren. Waren we in voorgaande jaren 
beperkt in wat we konden, kunnen we nu 
weer een groot aantal leden laten deelnemen 
aan wat toch altijd weer een hoogtepunt is in 
het jaar en waaraan 1000 of meer leden en 
gasten deelnemen.

Langs deze weg wil ik tevens een oproep 
doen aan onze nieuwe leden om zich op te 
geven voor een of meerdere wedstrijden 
in deze week. Het is bij uitstek de mogelijk-
heid om meer leden te leren kennen in een 
totaal andere en ontspannen sfeer.

Er zijn maar weinig verenigingen te vinden 
die een golfweek “Kleiburgstijl” kunnen 
organiseren. Het feit dat Golfclub Kleiburg 
dit wel kan, komt vooral door alle vrijwilligers 
die hier hard aan werken, de sponsors die 
ieder jaar weer klaar staan om het financieel 
mogelijk te maken en het verenigingsleven 
wat er zeker heerst en niet te vergeten de 
lekkernijen die bij binnenkomst altijd  
klaar staan.

Wij zijn een vereniging waar we terecht  
trots op mogen zijn. Ik wil langs deze weg 
een ieder heel veel plezier toewensen in 
wat vast en zeker weer een mooie 
golfweek gaat worden!

Peter
Rijneveldshoek

de voorzitters-
ballen! 

Peter 
Rijneveldshoek

 sponsort
de voorzitters-

ballen! 

Peter Rijneveldshoek, 
voorzitter Golfclub Kleiburg

Golfweek 2022 | editie 33



4

Medesponsors

Breeland Brielle is een officiële servicevestiging voor reparatie en onderhoud van uw 

Jaguar en Land Rover. Ook vindt u hier onze Pre-Owned voorraad; een ruim aanbod van 

Land Rover, Jaguar en zorgvuldig geselecteerde BOVAG kwaliteitsoccasions.  

www.breeland.nl
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De Vergulde Colff

‘t Kont van het Paard
Bier- en eetcafé en

Party- en Vergaderlokaal

Kaatsbaan 1-3, 3231 XL Brielle
0181 - 416 161 • 06 - 512 702 06

www.kontvanhetpaard.nl

Een sfeervolle combinatie in één van de oudste 
historische panden in Brielle. De plek in Brielle waar 
al in de middeleeuwen het Colfspel werd gespeeld.

• Uitgebreide menukaart 
• 7 dagen per week geopend

• Speciaal Bier assortiment • Single Malt Whisky  
assortiment • (besloten) Partijen • Recepties 

• Informatiemiddagen • Bruiloften  
• Vergaderingen

Medesponsor
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De Golfweekcommissie

Beste Golfers,

Dit jaar wordt de golfweek voor de 
33e keer georganiseerd! Net als vorig 
jaar hopen we dat het een volwaardige 
golfweek gaat worden. Dat wil zeggen 
met het maximum aantal deelnemers 
per dag zonder Corona beperkingen.
Vorig jaar moesten we dat op het laatste 
moment afschalen door nieuwe Corona 
maatregelen, voor dit jaar ziet het er 
beter uit!

Momenteel, wanneer ik dit schrijf, zijn  
er amper nog beperkingen. Ook de 
live muziek op de feestavonden is  
vastgelegd !

Er wordt nu hard gewerkt aan het 
nieuwe en vergrote terras waar we als 
het weer meewerkt veel plezier aan 
gaan beleven. Er is nog meer vernieuwd 
behalve het terras o.a.: Het HalfWay 
House en de Robot/Raper op de 
drivingrange met de automatische 
Ballen Automaat. Kleiburg doet er veel 
aan om een moderne aantrekkelijke club 
te zijn voor iedere golfer.

De vaste tafelindeling per flight iedere 
dag is standaard geworden.

Iedere dag zijn er verschillende spel-
vormen en jaarlijks wordt er 1 gewijzigd. 
Dit jaar verandert die van de woensdag 
van Mixed Greensome in Mix Multiply 
Stableford. 

Het is een heel uitdagende spelvorm 
waar vermoedelijk veel over zal worden 
nagepraat op de aansluitende 
Feestavond!

Vopak - Hugo Lens - Xtra Materieel - 
RS Golf - Shipyard Rotterdam - 
Heine en van Oosten - Acrylic One 
en Cable Partners zijn wederom 
de Dagsponsoren. U zult begrijpen dat 
zonder sponsoren we geen golfweek 
kunnen organiseren.

Dus DANK aan ALLE sponsoren! Ook de 
kleinere die ons tijdens de Corona fase 
zijn blijven steunen.

De samenstelling van de golfweek 
commissie is niet gewijzigd.
Johan Warring en Jos Lansbergen zijn 
de wedstrijdleiders. Anja Warring is de 
penningmeester. Erik Michielen onder-
houdt de contacten met de sponsoren 
en doet nog veel meer.  Karin vd Schaft 
verzorgt de notulen.  
Met Josie Michielen,  Janet vd Hoek, 
Peter Schreurs en ondergetekende is de 
commissie compleet. Hein Jas is onze 
bestuursafgevaardigde.

Het Restaurant zal gedurende de Golfweek 
Dagschotels serveren, maar ook 
uitgebreidere maaltijden zijn mogelijk.
Heerlijk na het golfen lekker wat drinken 
en eten met elkaar!



7

Let op:  
Op de woensdag en de laatste zaterdag-
avond is er live muziek. Het Restaurant 
verzorgt dan speciale diners! U dient zich 
daar vooraf voor in te schrijven.

Het succes van adverteren zit hem in de 
herhaling. Omdat het vorig jaar zo’n 
succes was hier de herhaling: Als laatste 
nog een mededeling van huishoudelijke 
aard. Ruim je rommel op!

De meeste golfers nemen afval dat in de 
baan ontstaat keurig mee naar huis om 
het daar weg te werpen. Toch vinden we 
zo af en toe peuken, los plastic, bekertjes, 
verpakkingen enz. op onze golfbaan.
Naast dat het er onverzorgd uitziet, 
is het slecht voor het milieu.

We verzoeken u vriendelijk al uw afval 
op te ruimen in de daarvoor bestemde 
afvalbakken of mee te nemen naar huis 
om het daar weg te gooien.

De Golfweek Commissie kijkt uit naar 
een succesvolle golfweek met veel 
golfplezier.

Dolf de Grave,
voorzitter Golfweekcommissie
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Algemene Informatie

De golfweek biedt ook dit jaar 
weer voor iedereen acht dagen vol 
golfmogelijkheden.  Een week ter 
bevordering van gezelligheid, contacten 
en golfplezier. Een week waarin Golfclub 
Kleiburg u en uw vrienden, familie en 
bekenden als introducees, gastvrijheid 
verleent. In de golfweek gelden naast 
de gebruikelijke golfregels ook regels 
voor deelname en inschrijving.
 
Gewijzigde aanvangstijden
De aanvangstijden zijn in 2022 anders 
dan in voorgaande jaren. Op de beide 
zaterdagen starten de wedstrijden zoals 
gebruikelijk om 11:30 uur. Op vrijdag 
start de 36-holes wedstrijd om 08.00 uur 
en de 18-holes strokeplay wedstrijd om 
13:30 uur. Op alle overige dagen is de 
start om 12:30 uur.

Deelname
Deelname aan de wedstrijden van de 
golfweek is mogelijk voor alle leden van 
Golfclub Kleiburg die in het bezit zijn 
van het GVB. Jeugdleden kunnen 
deelnemen aan alle wedstrijden, mits 
ook zij in het bezit zijn van het GVB.
Bij het inschrijven, behalve bij de 
Regenboog- en de strokeplay wedstrijden, 
kunt u direct aangeven vanaf welke 
teebox u wilt starten. Aanbevolen 
wordt om te spelen vanaf de teebox 
die bij uw handicap past.

Inschrijfgeld en greenfee
Golfclub Kleiburg heeft de volgende 
lidmaatschapsvormen: 
businessclubleden, weekendleden, 
jongeren- en mini-lidmaatschap, 

9-holes leden en een volledig lidmaat-
schap. Alle leden kunnen zich gewoon 
tegen € 5 per persoon per wedstrijd 
inschrijven voor alle wedstrijden. Echter, 
weekendleden dienen € 45 per persoon 
per dag (extra) greenfee te betalen, 
indien de wedstrijd wordt gehouden op 
een weekdag.

Omdat de wedstrijden over 18 holes zijn, 
betalen 9-holes leden op weekdagen € 35 
per persoon en op weekenddagen € 40 
per persoon, per wedstrijd (extra) 
greenfee. Introducees  van onze leden 
betalen € 45 op werkdagen en  
€ 55 in het weekend

Rookbeleid
Het rookbeleid op het terras is tijdens 
de golfweek afwijkend van het normale 
rookbeleid. In verband met de vaste 
tafelindeling per flight en het feit dat 
jeugdleden de gehele week mogen 
meedoen, is de “rookhoek” niet  
beschikbaar. Wij verzoeken u om op  
het terras niet te roken. Wilt u roken?  
Gaat u dan alstublieft naar de loopbrug  
voor Het Restaurant.

Inschrijving
De inschrijving via internet start  
voor alle leden op dinsdag 5 juli vanaf
19:30 uur. Voor alle wedstrijden gebeurt 
dit via de website, die vanaf die datum 
wordt opengesteld. 

Zorg ervoor dat u voorafgaand aan de 
inschrijving beschikt over de namen, 
NGF-nummers en handicaps van 
de in te schrijven introducees. 
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Geruime tijd voorafgaand aan de golf- 
week ligt in de hal van ons clubhuis  een 
inschrijflijst voor het gebruik van een 
buggy (géén handicart). Deze buggy’s 
zijn te reserveren voor € 10 per buggy 
per dag. Handicarts daarentegen dienen 
tijdig bij de Caddiemaster te worden  
gereserveerd. 

Handicaps
Bij gezelligheidswedstrijden wordt de 
exacte handicap van deelnemers op 
maximaal 30 (exact handicap) gesteld, 
dit conform een advies van de NGF.

Betalen inschrijfgeld, melden, 
starttijden en greenfees
U dient direct bij inschrijving het 
inschrijvingsgeld on-line te betalen.
Uw inschrijving is pas defintief na 
ontvangst van de betaling. Let op: het 
betaalscherm wordt niet op alle laptops, 
ipads en mobiele telefoons direct 
getoond. Het kan zijn dat u naar rechts 
moet scrollen voor de verwijzing naar 
uw betaling. Uw inschrijving vervalt als 
de betaling niet binnen 15 minuten 
gedaan is. U moet zich uiterlijk 45 
minuten voor aanvang van de starttijd 
melden voor het in ontvangst nemen 
van de scorekaart.Het betalen van de 
greenfee voor introducees moet vooraf 
bij de caddiemaster gebeuren. 
Dit laatste het liefst door middel van een 
betaal- of creditcard. Het betaalbewijs 
van de greenfee(s) dient voor de start
te worden getoond.

Alle wedstrijden starten met een shotgun. 
De wedstrijdleiding zal u informeren 
wanneer u dient te vertrekken om 
uiterlijk tien minuten voor de (eerste) 
starttijd op de tee aanwezig te zijn.
Controleer voor u van huis gaat nog 
even op de website of uw starthole 
mogelijk gewijzigd is.

Afmeldingen
Als de startlijsten zijn opgesteld moet u 
zich bij verhindering tijdig afmelden 
tussen 9.00 en 17.00 uur bij:
Johan Warring 06 - 337 029 52 of
Jos Lansbergen 06 - 101 382 46.

Sancties voor het niet komen opdagen 
zonder afzeggen is een boete van
€ 12,50 en een schorsing voor twee 
wedstrijden in de komende periode, 
met een looptijd van één jaar.

Feestavonden
Op woensdagavond en de laatste 
zaterdag wordt een feestavond met live 
muziek georganiseerd. Het Restaurant 
verzorgt op woensdag en zaterdag 
Special Dinners. Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk om deel te kunnen nemen. 
Het aantal plaatsen is beperkt  
en vol is vol. 

Zie nadere informatie bij de beschrijving 
van de wedstrijddag.
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ZAKELIJK VERVOER * CREW TRANSPORT * GROEPSVERVOER * ROLSTOELVERVOER
+31 10 480 80 80

Medesponsors
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       Collectief Pensioen          Hypotheekadvies       Financiële Planning

De bedoeling is dat u een bal in het 
net boven ons bord slaat. Dat is niet 
eenvoudig, want het bord staat  
op honderd meter. 

Lukt het u niet een bal in het net  
te krijgen? Ook dan bent u vanzelf-
sprekend van harte welkom voor  
een degelijk financieel advies!

PHB Financieel Adviseurs
Stoofweg 2c

3223 CC Hellevoetsluis
www.phb.nl  -  p.schinkel@phb.nl

0181 - 328 927 

U heeft ons bord vast al gezien 
en zich afgevraagd wat dat te 
betekenen heeft? Een uur gratis 
financieel advies bij ons op 
kantoor! 

Maar daar moet u wel wat voor 
doen natuurlijk!

Medesponsor
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Dagsponsor | Vopak



Zaterdag 13 augustus
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Elk teamlid slaat af, waarna de beste bal 
wordt bepaald. De speler van wie de 
beste bal is gekozen, mag de volgende 
slag niet meeslaan. De overige spelers 
plaatsen en slaan hun bal om de beurt 
bij de gemarkeerde plek. Op deze wijze 
wordt het spel voortgezet.

Ligt de bal op de green dan dienen alle 
spelers van dezelfde (met een balmarker 
gemarkeerde) plaats te putten. Van elk 
teamlid moet tenminste drie keer een 
afslag gebruikt worden.
Van iedere hole wordt de bruto team-
score genoteerd. Na de gespeelde ronde 
wordt de bruto score verminderd met 
10% van de totale teamhandicap om 
de netto score te bepalen.

‘s Morgens wordt u ontvangen met live 
muziek. De traditionele opening van de 
golfweek zal plaatsvinden na afloop van 
de wedstrijd voorafgaand 
aan de prijsuitreiking. 

Na de wedstrijd is het mogelijk te 
dineren in Het Restaurant (een heerlijke 
dagschotel of à la carte). De koffie wordt 
u aangeboden door Het Restaurant.  
Het gebak wordt u aangeboden door de 
Golfweekcommissie met medewerking 
van Bakkerij Dam Brood & Banket uit 
Stellendam.

Vopak Ambrose Scramble 
Kosten : Inschrijfgeld € 5,- p.p. 
Deelnemers :  Maximaal 165. Inschrijving bij voorkeur als team van 5 personen
Restricties :  Voor leden en introducees van golfclub Kleiburg met minimaal GVB 
Starttijd : 11:30 uur 
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Dagsponsor | Hugo Lens Optiek



Zondag 14 augustus
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Elk team bestaat uit 2 spelers. Beide 
spelers slaan af. Vervolgens wordt voor 
de tweede slag een keuze gemaakt met 
welke bal verder wordt gespeeld.

De speler wiens bal niet wordt 
gekozen slaat de volgende slag met 
de bal van de speler van wie de bal 
wordt gekozen. Daarna speelt het 
koppel om beurten met dezelfde bal
tot er is uitgeholed of niet meer 
gescored kan worden.

Nadat de 18 holes gespeeld zijn kiest  
het team de beste twee par 3 holes, de 
beste vijf par 4 holes en de beste twee 
par 5 holes.
 

Feitelijk tellen er dan maar 9 van de 
gespeelde 18 holes. De 9 holes die niet 
meetellen worden op de kaart 
doorgestreept.

De voorzittersballen worden aangeboden 
door Peter Rijneveldshoek.

De koffie wordt u aangeboden 
door Het Restaurant. Het gebak wordt u 
aangeboden door de Golfweekcommissie 
met medewerking van Bakkerij Dam 
Brood & Banket uit Stellendam.

Blijft u na afloop gezellig eten
in Het Restaurant?

Hugo Lens Optiek Nassau Challenge Grail  

Kosten : Inschrijfgeld € 5,- p.p.
Deelnemers  :  Maximaal 128
Restricties :  Voor leden van golfclub Kleiburg en introducees met minimaal GVB
Starttijd :  12:30 uur
Spelvorm :  Greensome Eclectic (Stableford)
Handicap :  50% handicapverrekening.
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XTRA-MATERIEEL.NL
010 - 462 00 10

Dagsponsor | Xtra Materieel



Maandag 15 augustus
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Elk team bestaat uit 2 spelers. Beide 
spelers slaan af. Vervolgens wordt voor 
de tweede slag een keuze gemaakt met 
welke bal verder wordt gespeeld.

De speler wiens bal niet wordt gekozen, 
slaat de volgende slag met de bal van 
de speler van wie de bal wordt gekozen. 
Daarna speelt het koppel om beurten 
met diezelfde bal tot er is uitgeholed.

Het team dat als vos fungeert, 
bepaalt door het resultaat de par 
voor de 18 holes.

De uitslag van de vossen wordt na 
afloop van de wedstrijd in de hal van 
ons clubhuis bekend gemaakt, zodat 
ieder koppel op basis van die uitslag het 
resultaat kan berekenen. Het koppel met 
de hoogste aantal punten is winnaar.

De koffie met gebak wordt u 
aangeboden door de Golfweekcommissie 
met medewerking van Bakkerij Dam 
Brood & Banket uit Stellendam.

Het Restaurant serveert vanavond 
heerlijke dagschotels!

Xtra Materieel Kleiburg Golfweek Bokaal  

Kosten :  Inschrijfgeld € 5,- p.p.
Deelnemers  :   Maximaal 132.  

Inschrijving bij voorkeur als koppel van twee personen.
Restricties :  Voor leden van golfclub Kleiburg en introducees met minimaal GVB.
Starttijd :  12:30 uur
Spelvorm :  Greensome (vossenjacht).
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RSGolfshop
verzorgt uw:
- Clubfittingen

- Golfkleding

- Logo producten

- Schoenen

- Tassen

- Events

Bezoek de RSGolfshop
RSGolfshop Seve
Kleiweg 480
3045 PM Rotterdam

RSGolfshop Delfland
Abtsrechtseweg 1
2636 HZ Schipluiden

Dagsponsor | RS Golf



Dinsdag 16 augustus
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Elk team bestaat uit 2 spelers. 
Iedere speler moet op iedere hole 
afslaan: 3 x oranje, 4 x rood, 4 x blauw, 
4 x geel en 3 x wit. 

Het team bepaalt zelf vooraf, 
vanaf welke tee er op iedere hole 
wordt afgeslagen. Dit dient voorafgaand 
aan de wedstrijd op de scorekaart 
te worden aangetekend.

Beide spelers van het team slaan af van 
dezelfde tee en spelen hun eigen bal. 
De gezamenlijke score wordt genoteerd. 
Elk teamlid krijgt volledige handicap- 
verrekening, gerekend vanaf blauw.

De neary en de straightest dienen 
gespeeld te worden vanaf de tee die het 
team voor die hole gekozen heeft. Op 
dinsdag staat de neary voor de dames  
op hole 6 en voor de heren op hole 15.

De koffie met gebak wordt u 
aangeboden door de Golfweekcommissie 
met medewerking van Bakkerij Dam 
Brood & Banket uit Stellendam.

Ook vanavond bent u van harte welkom 
in Het Restaurant voor een heerlijk diner.

RS Golf Caland Trofee  

Kosten  : Inschrijfgeld € 5,- p.p.
Deelnemers  : Maximaal 128
Restricties  :  Voor leden van golfclub Kleiburg en introducees met minimaal GVB
Starttijd  :  12:30 uur
Spelvorm  :  Fourball Regenboogwedstrijd (Stableford)
Handicap  :  Volledige handicapverrekening vanaf blauw
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WIJ
HEBBEN

ER ZIN IN!

Tijdens de 
Golfweek een 
lekker lunchpakket 
bestellen?

Reserveer dan via:

0181 - 414 225  of
restaurant@golfclub-kleiburg.nl

Tijdens de golfweek serveren 
wij tevens een heerlijke dag-
schotel of een diner.

Het Restaurant
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Golfacademie Kleiburg

Het beste uit jezelf halen? 
Clubfitting. Meer meters. Beter scoren. 

Meer plezier!

Het beste uit jezelf halen?
Clubfitting. Meer meters. Beter scoren.

Meer plezier!

Wij (Derrick en Sander) staan voor u klaar
als u uw spel naar een volgend niveau wil brengen!

info@golfacademiekleiburg.nl  -  www.golfacademiekleiburg.nl
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EEN FRAAI ONTWERP VERDIENT 
VAKMANSCHAP > VAAN R5

Wij vervaardigen uit staal, aluminium en RVS. 
Van geavanceerde werkschepen tot luxe 
jachten, de schepen kunnen onder iedere 
gewenste classifi catie worden gebouwd. 

Shipyard Rotterdam is de thuiswerf van de 
KRVE Rotterdam Boatmen. Verder servicen 
wij de nautische dienstverleners, zijn wij 24/7 
inzetbaar en bouwen wij complete casco’s. 

Shipyard Rotterdam, niet de grootste scheepswerf, wel de beste. 
De werf staat voor kwaliteit, klantvriendelijkheid, snelheid en vakmanschap. 
Wij zijn pas tevreden als het perfect is, voor minder gaan we niet. 

Bekijk onze stijl en onze 
projecten op onze website:
shipyardrotterdam.nl
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Boere
SPONSOR

Dagsponsor | Shipyard Rotterdam



Woensdag 17 augustus
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Een stableford wedstrijd voor teams 
van 2 waarbij iedere speler zijn eigen bal 
speelt. Voor de score wordt de stableford 
score van beide spelers met elkaar 
vermenigvuldigd. 
Voorbeeld: de ene speler scoort 1 punt en 
de andere 2, dan is de teamscore 1x2 = 2. 
Scoort de één een 2 en de ander een 3, 
dan is de score 6. Maar als één van de 
twee spelers 0 punten scoort, dan is  
de teamscore ook 0.

Het Special Dinner wordt verzorgd 
door Het Restaurant. Hiervoor wordt 
door hen een aparte inschrijflijst 
(beneden in de hal) neergelegd.

Wees er op tijd bij, want het aantal 
deelnemers aan het Special Dinner  
is beperkt! Bij verhindering moet 
u zich persoonlijk afmelden bij  
Het Restaurant. 

De Golfweekcommissie sponsort  
de live muziek. De dansvloer staat 
tot uw beschikking.

De koffie met gebak wordt u 
aangeboden door de Golfweek-
commissie met medewerking van 
Bakkerij Dam Brood & Banket 
uit Stellendam.

Shipyard Rotterdam Mixed Multiply Stableford 
 
Kosten :  Inschrijfgeld € 5,- p.p.
Deelnemers :   Maximaal 136.  

Inschrijving bij voorkeur als gemengd koppel van 2 personen.
Restricties :  Voor leden van golfclub Kleiburg en introducees met minimaal GVB
Starttijd :  12:30 uur
Spelvorm :  Mixed Multiply Stableford (man en vrouw) 
Handicap :  Volledige handicapverrekening.
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0181 - 620 277 | www.heinevanoosten.nl

BETERE CONTROLE OVER UW
BEDRIJF DAN OVER UW GOLFSPEL?

Dagsponsor | Heine & van Oosten



Donderdag 18 augustus
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Elk team bestaat uit 2 spelers. Beide 
spelers slaan af en spelen met de tweede 
slag de bal van hun partner. Daarna 
kiezen zij de gunstigste bal om verder 
te spelen. De derde slag wordt gedaan 
door de speler wiens bal niet wordt 
gekozen. Daarna speelt het team om 
beurten met diezelfde bal tot er is 
uitgeholed. Bij de par-3 moet de keuze 
direct na de afslag worden gemaakt.

Een extra uitdaging vandaag:  
“Beat the Pro”.  

Beat the Pro is een putting challenge 
onder leiding van Derrick Ingram.
 
De koffie met gebak wordt u 
aangeboden door de Golfweek-
commissie met medewerking van 
Bakkerij Dam Brood & Banket 
uit Stellendam.

Heeft u de kwaliteiten van onze chef-kok 
in Het Restaurant al ervaren?

Heine & van Oosten Chapman Classic  

Kosten :  Inschrijfgeld € 5,- p.p.
Deelnemers  :   Maximaal 128.  

Inschrijving bij voorkeur als koppel van twee personen.
Restricties :  Voor leden van golfclub Kleiburg en introducees met minimaal GVB
Starttijd :  12:30 uur
Spelvorm :  Chapman Classic
Handicap :  60/40 handicapverrekening.
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Dagsponsor | Acrylic One
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Wedstrijd A is voor de echte volhouder. 
Twee ronden van 18 holes, waartussen 
de spelers gratis een pastalunch wordt 
aangeboden door de Golfweek-
commissie.

De koffie wordt u aangeboden door 
de Golfweekcommissie. 

Als het vanavond laat wordt, blijf 
dan lekker eten in Het Restaurant.

Acrylic One Staeldiep Bokaal  

Op deze dag worden twee separate wedstrijden georganiseerd:

  Spelvorm A
  2 x 18 holes strokeplay, qualifying 

Kosten :  Inschrijfgeld € 5,- p.p.
Deelnemers  :  Maximaal 54 (individueel)
Restricties :   Voor leden van golfclub Kleiburg en introducees  

met maximaal exact handicap 24
Starttijd :   8:00 uur en 13:30 uur. De heren starten vanaf geel en de dames  

vanaf rood. Gedurende deze wedstrijd is het gebruik van handicarts 
(en buggy’s) niet toegestaan.

  Spelvorm B
  1 x 18 holes strokeplay, qualifying 

Kosten :  Inschrijfgeld € 5,- p.p.
Deelnemers  :  Maximaal 42 (individueel)
Restricties :   Voor leden van golfclub Kleiburg en introducees  

met maximaal handicap 30.
Starttijd :    13:30 uur. De heren starten vanaf geel en de dames vanaf rood.

Gedurende deze wedstrijd is het gebruik van handicarts  
(en buggy’s) wel toegestaan.
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Maatwerk, service en betrokkenheid.

De huidige tijd vraagt om partners die begrijpen wat de behoeften zijn om een 
project of onderhoud tot een succes te maken.
 
Cable Partners is ingericht om aan uw eisen en wensen te voldoen. Daarbij 
denken wij in oplossingen die, zeker in de industrie, tot kostenbesparing 
leiden.

Of het nu gaat om installatie-, instrumentatie- of signaal/bus- en offshore 
kabel, Cable Partners heeft een zeer brede voorraad in vele segmenten van 
het totale kabel aanbod. 

Door onze ervaring met het projectmatig uitleveren van elektriciteitskabels zijn 
wij in staat om maatwerk in kabellengte, levermoment en/of afleverplaats te 
bieden. Kortom, wij zijn flexibel in elke oplossing!

www.cablepartners.nl

flexibel
in elke

oplossing

Cable Partners B.V.
Klerkenveld 22
4704 SV Roosendaal

Dagsponsor | Cable Partners
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Het team van zes spelers speelt in 
wisselende combinaties van twee 
spelers volgens het op de kaart aan-
gegeven schema. In elke combinatie 
van twee spelers slaan beide spelers 
af. Vervolgens wordt voor de tweede 
slag een keuze gemaakt met welke 
bal verder wordt gespeeld. De speler 
wiens bal niet wordt gekozen, slaat de 
volgende slag met de bal van de 
speler van wie de bal wordt gekozen. 
Daarna speelt het koppel om beurten 
met diezelfde bal tot is uitgeholed.

Per team worden de twee beste bruto 
scores ingevuld. Van de totaalscore 
na 18 holes wordt 150% van de 
gemiddelde playing handicap 
van alle leden van het gehele team 
afgetrokken.

De afsluitende BBQ wordt verzorgd  
door Het Restaurant. Hiervoor wordt  
door hen een aparte inschrijflijst 
(beneden in de hal) neergelegd.  
Wees er op tijd bij, want het aantal
deelnemers aan het diner is beperkt. 
Bij verhindering moet u zich persoonlijk 
afmelden bij Het Restaurant.

De Golfweekcommissie sponsort  
de live muziek tijdens deze avond.  
Er mag gedanst worden.

De koffie met gebak wordt u 
aangeboden door de Golfweek-
commissie met medewerking van 
Bakkerij Dam Brood & Banket 
uit Stellendam.

Cable Partners Golfweek Mallemolen  

Kosten :  Inschrijfgeld € 5,- p.p.
Deelnemers :   Maximaal 192.  

Inschrijving bij voorkeur als team van zes personen
Restricties :   Voor leden van golfclub Kleiburg en introducees met minimaal GVB
Starttijd :  11:30 uur
Spelvorm :  Greensome met wisselende samenstelling
Handicap :  150% handicapverrekening.
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Medesponsors
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Voor een 
exclusieve verzorging

van uw reizen...

Voor een 
exclusieve verzorging

van uw reizen...

www.hetdoosje.nl

Medesponsors
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De prijs 
van 2 greenfees 

wordt gesponsord door
Golfbaan Hitland

Medesponsors
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Vergeet u niet 
 voor 

een hole in one tijdens 
de Golfweek!

Vergeet u niet 
te verzekeren voor 

een hole in one tijdens 
de Golfweek!

Medesponsors
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www.tuinderij-vers.nl Beeldsweg 6-L  |  3214 VA Zuidland  |  Tel. 06-51564451
info@wijnkoperijtongrauss.nl  |  www.wijnkoperijtongrauss.nl

KLAAR VOOR UW REIS.KLAAR VOOR UW REIS.
DE NIEUWE BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER. 

Kalfsbeek Schiedam
Karel Doormanweg 21
3115 JD Schiedam
T: 0102462828

Kalfsbeek Brielle
SeggelantOost 4
3237 MH Brielle
T: 0181409050

Kalfsbeek Wateringen
Lierseweg 3
2291 PD Wateringen
T: 0174291891

Het gemiddelde brandstofverbruik van de BMW 2 Serie Active Tourer varieert tussen de 1,1 en 6,6 l/100 km en de gemiddelde CO2
emissie varieert tussen de 22 en 156 g/km. Data op basis van peildatum 10012022.

Medesponsors
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24/7 Service: 
010 415 41 88

ProvatoTechniek ontzorgt beheerders en geeft 
de gebruikers het vertrouwen dat het goed komt.

www.provatotechniek.nl

Neem contact 
met ons op:

T 010 415 41 88
F 010 415 20 07
info@provatotechniek.nl

Rotterdam
Hongkongstraat 54
3047 BS Rotterdam

Amsterdam
Pietersbergweg 9
1105 BM Amsterdam

Verwarming & 
Warmteregeling

Koeltechniek &
Airconditioning

Ventilatie &
Luchtbehandeling

Elektra &
Zonne-energie

0262678.pdf   1 1-11-2021   15:03:21

Medesponsor
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Medesponsor


