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Golfbaan Delfland

EEN COMPLETE BAAN
BOORDEVOL FACILITEITEN

GASTVRIJHEID
ZIT IN ONS DNA

IEDEREEN IS WELKOM



Welkom op Golfbaan Delfland! 

Wij heten u van harte welkom op onze 
prachtige golfbaan, hier, in het schitterende 
natuurrijke poldergebied van Midden-
Delfland. Welkom in de meest ruime zin 
van het woord. Golfbaan Delfland staat 
voor toegankelijkheid, gastvrijheid en een 
ongedwongen sfeer. Niets moet, vrijwel 
alles mag. 

Toegankelijk... Dat betekent 
bijvoorbeeld dat iedereen bij ons 
welkom is. Golfbaan Delfland 
heeft geen leden. Wij hanteren 

het zogenaamde Pay & Play principe. U 
betaalt per golfronde. Natuurlijk zien we 
u graag terug en daarom bieden wij onder 
andere een Rondenkaart aan, maar u hoeft 
bij ons geen lid te zijn. Voor optimale 
toegankelijkheid streven we ook na door 
onze ruime openingstijden, van 7.30 uur ‘s 
ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds.

Toegankelijk zijn betekent ook dat wij 
iedere dag ons best doen de baan op en top 
bespeelbaar te houden. Daarom plannen 
wij bijvoorbeeld ons onderhoud zorgvuldig 
in zodat u er zo weinig mogelijk overlast 
van ondervinden. Bovendien is onze baan 
altijd open. Er is wel eens een evenement, 
maar wij werken niet met gesloten 
doelgroeptijden. onze baan is van iedereen 

en het hele jaar in optimale conditie.  
Bovendien beschikken wij over ruime 
faciliteiten: een Championship Course met 
verschillende routes, een Par 3 baan, en 
vrij toegankelijke oefenfaciliteiten met een 
uitgebreide drive range met 52 plaatsen, 
waarvan 26 overdekt, een putting green en 
pitching area. Er is bij ons altijd iets leuks 
te doen!

Gastvrijheid zit in ons DNA. Bij onze 
faciliteiten hoort ook een gezellige 
brasserie met een uitgebreid aanbod voor 
koffie, lunch, borrel en diner. Iedereen is 
welkom, ook als u geen golf speelt. Met 
voor elk wat wils. Bij mooi weer zit u op 
ons gezellige terras, bij minder weer in 
onze ruime Brasserie. Waar u ook bent, 
ons enthousiaste horecateam staat voor u 
klaar. 

Gastvrij, dat betekent ook dat iedereen 
in ons team u graag wegwijs maakt op 
onze baan of in de boeiende golfsport. 
Heeft u vragen? Al onze teamleden, van 
de receptioniste tot de directeur, staan 
u graag te woord. En de professionals 
van Golfacademy Delfland leren u graag 

alles over golf. Het team van de golfshop 
adviseert u kundig over materialen en 
uitrusting en op de baan zijn onze marshalls 
actief, die u graag van dienst zijn. 

Toegankelijkheid en gastvrijheid worden 
gecompleteerd door de unieke sfeer op 
Golfbaan Delfland:  ongedwongen en 
informeel. Wij hanteren een minimaal 
aantal regels, al hechten wij uiteraard wel 
aan sportief en fatsoenlijk gedrag. Maar 
bovenal is Golfbaan Delfland een baan waar 
iedereen zichzelf mag zijn. Waar diverse 
mensen elkaar kunnen ontmoeten rondom 
dat mooie spel: golf. Wij zijn er om u een 
fijne, sportieve dag te bezorgen en wat het 
belangrijkste is: voor uw (spel)plezier!

Golfbaan Delfland is gelegen tussen 
Schipluiden en Delft, makkelijk toegankelijk 
vanaf de A4. We zijn dus optimaal 
bereikbaar en we beschikken over een 
ruime parkeerplaats.  Maak kennis met ons 
door een bezoek of kijk op onze website: 
www.delflandgolf.nl. 

Namens het hele team van Golfbaan 
Delfland: 

Mart Jan Groenendijk, 
directeur 
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Riboglas® biedt als glaszetter en als 
slotenmaker een 24/7 spoed service voor 
calamiteiten. 

In regio Haaglanden-Rotterdam-
Vlaardingen-Westland zijn wij binnen 
30 minuten ter plaatse. 

Glasschade?! Indien gewenst directe 
afhandeling met uw verzekeraar! 

Investeringssubsidie Duurzame Energie 
(ISDE) van de Rijksoverheid. Met deze 
subsidie stimuleert de overheid energie-
besparing in bestaande woningen in de 
particuliere koopsector. Per 4 januari 2021 
kun je een aanvraag indienen. Er is in 
totaal voor €124 miljoen aan budget. 
(minimale afname = 10m2 HR++ glas).

UW DEALER VOOR AL
UW GLAS PRODUCTEN!

BEL ONS WIJ HELPEN U GRAAG 015-212.64.22 
BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.RIBOGLAS.NL VOOR HET MAKKELIJK AANVRAGEN VAN EEN OFFERTE.

Cyclotronweg 33-37, 2629 HN Delft • www.riboglas.nl • info@riboglas.nl

Isolatieglas HR binnen 10 werkdagen leverbaar

Enkelglas Figuurglas Spiegels Veiligheidsglas zoals
draadglas en gelaagd glas allen direct leverbaar

Transparant en helder over prijzen en montage

Snel & persoonlijk

Kosteloos & vrijblijvend een offerte op maat:

Gratis inmeten

Gedegen advies
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Centraal in Schipluiden, in het voormalig Gemeentehuis, staat ons team voor je klaar. Persoonlijk, betrokken en proactief. 
Interesse in financieel, vermogens-, hypotheek- of verzekeringsadvies? Ontdek het op www.renaudwolf.nl of bel 015-3805888

PERSOONLIJKE SERVICE

Bij Renaud en Wolf sta jij centraal. Wij zijn 
betrokken, onafhankelijk en je krijgt onze 
persoonlijke aandacht. Omdat je maatwerk 
verdient.

ALLES-ONDER-ÉÉN-DAK

Privé en bedrijfsverzekeringen onder één 
dak, overzichtelijk, aantrekkelijk en 
betaalbaar. Schade? Wij regelen het!

FINANCIËLE FOTO

Wat zijn jouw dromen en plannen? 
Je eigen financiële foto geeft inzicht, 
op dit moment én met het oog op de 
toekomst.

Van links naar rechts: Cindy, Martine, Eric, Jaap, Dirk-Jan, Rianne, Esther.

Rijksstraatweg 20/22 - 2636 AX Schipluiden 

www.ophodenpijl.nl - info@ophodenpijl.nl 
015 380 18 40

Op Hodenpijl is een restaurant, cultuurkerk, trouw- en 
rouwlocatie, centrum voor gezondheid en welzijn, 

vergaderplek en Levende Buitenplaats. 
Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ontdekken 

wie ze zijn en wat zij willen en waar ze zich bewust kunnen 
worden van hun kracht en talent 

In de voormalige Kerk worden er intieme concerten, boeiende 
lezingen, leerzaame seminars, memorabele bruiloften en 

bijzondere uitvaarten gehouden.
In het restaurant en in onze terrastuin staat voeding centraal. 
We serveren biologische gerechten gemaakt met natuurlijke 
en lokale seizoensproducten uit eigen stal, kas, moestuin of 

van lokale leveranciers. 
Hier proef je de echte smaken van het land. 
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Uitgeputt? Wij blazen uw interieur nieuw leven in!
Maak vrijblijvend een afspraak.
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Gelegen in de groene oase tussen Delft 
en Schipluiden is Golfbaan Delfland een 
prachtige plek waar je rust, natuur en  
sportief bezig zijn met elkaar kunt combineren.  
Gastvrij, toegankelijke, betaalbaar, gezellig en 
compleet. 

Pay & Play
Golfbaan Delfland is een zogenaamde Pay & Play baan.  Dat betekent dat 
je geen lid hoeft te worden. Iedereen kan komen spelen met inachtneming 
van de huisregels. 

Championship Course
De trots van Golfbaan Delfland is natuurlijk de prachtige 27-holes 
Championship Course. Wandelend tussen het groen bieden de glooiende 
greens, de uitgekiende bunkers en de vele waterpartijen een uitdaging 
voor iedereen. 

Challenge Course
Dan is er de mooie Par 3 Challenge Course, speciaal ontwikkeld voor het 
verbeteren van het korte spel. De Par 3 Challenge Course is bij uitstek 
geschikt voor het behalen van uw baanpermissie of het verlagen van 
uw handicap. De lengte van de holes varieert van 82 tot 138 meter. Een 
prachtbaan voor beginnende en ervaren golfers. 

Oefenfaciliteiten
Wie zijn of haar afslag wil verbeteren kan terecht op de verlichte en 
dubbeldeks Driving Range. Met maar liefst 52 afslagplaatsen (waarvan 
de helft overdekt) is er eigenlijk altijd wel plek! Een aantal afslagplaatsen 
zijn zelfs verwarmd. Verder beschikt Golfbaan Delfland over een ruime 
puttinggreen om het putten te trainen, een pichting area om je pitchslag 
te oefenen en een chipping- en puttinggreen om je korte bewegingen te 
verbeteren en verfijnen. En wil je hulp bij je training? De Golfacademy 
biedt clinics, lessen en cursussen aan.  Zo krijg je alle kneepjes van het 
golfen onder de knie.

Golfshop 
Golfclubs, golfballen, golfkleding, schoenen en accessoires, je vindt het 
allemaal in de ruim gesorteerde golfshop van Golfbaan Delfland. Ervaren 
en deskundige verkoopmedewerkers helpen je graag bij het kiezen. 

Ze zijn op de hoogte van alle facetten van de sport. Wie zijn of haar 
materiaal serieus wil nemen kan kiezen voor de Fitting Studio, waar 
onze experts met behulp van de modernste technieken jouw materiaal 
optimaal op jou afstemmen. Zoek je een cadeau voor iemand in je 
omgeving die graag golft, maar heb je zelf geen kennis van zaken? De 
Golfbaan Delfland Cadeaukaart is dan een veilige keus. Zo kan iemand 
zelf kiezen wat hij of zij wil hebben. 

Horeca 
Bij Golfbaan Delfland staat gezelligheid voorop. Niets fijner dus om na een 
rondje golf even na te genieten op één van onze terrassen met een goed 
glas en een lekker hapje eten. Brasserie Delfland biedt een uitgebreide 
menukaart of het nu gaat om een borrelhapje, een lekkere lunch of 
een uitgebreid diner. Ook als je niet golft, ben je welkom bij Brasserie 
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Overige faciliteiten
Om alles op de baan goed te laten verlopen rijden er Marshals rond, die 
toezien op de naleving van de regels en verder hun best doen het jou als 
gast zoveel mogelijk naar de zin te maken. Minder valide golfers kunnen 
op de baan gebruik maken van een Handicart. Verder zijn er lockers, 
trolly’s, buggy’s en golfclubs te huur en beschikt Golfbaan Delfland over 
een ruime, gratis parkeerplaats. 

Een complete baan 
boordevol faciliteiten 
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TOM VERSLUYS 
Leeftijd: 64
Handicap: 20

Dagelijks leven 
Tom kreeg zes jaar geleden een verkeersongeluk 
waardoor hij een hersenbeschadiging opliep. 
Nu zet hij zich actief in voor de stichting 
GolfvoorGehandicapten (https://gvoorg.nl)

Hoe lang speel je al golf? 
Ik ben altijd sportief geweest, maar door het 
ongeluk viel er veel weg. Tijdens mijn revalidatie  
werd me aangeraden om golf te gaan spelen. 
Inmiddels speel ik ook wedstrijden en sta ik 
52e op de wereldranglijst. 

Waarom is golf goed voor jou?
Golf vraagt om focus. Als je druk bezig bent 
met dat balletje in het putje te krijgen, dan 
verdwijnen je sores. Bovendien speel je samen 
met lotgenoten. Je krijgt contacten, doet 
nieuwe inzichten op. Er ontstaat een social 
community

Dat is ook de gedachte achter GvoorG? 
Ja. Golf is bewezen een goed middel om 
te re-integreren en resocialiseren. Toen de 
stichting hoorde dat ik, vanwege mijn vorige 
werk, beschik over een groot netwerk, vroegen 
ze mij om in het bestuur te komen. Ik hou 
me bezig met de instroom van nieuwe leden, 
het betrekken van nieuwe golfbanen en het 
organiseren van een onderlinge competitie 
tussen deelnemende golfverenigingen. 

Doet Delfland al mee? 
Ik heb contact met één van de pro’s daar, 
Ramon van Wingerden. Die is enthousiast, dus 
ik heb goede hoop! 

 



Golf en fietsen hebben wel wat 
gemeen”, vindt Arthur Wijtman 
van Bike Totaal Wijtman. “Een 
sportieve inspanning waarbij 

goed materiaal voorop staat.” 

Arthur is de derde generatie in het 
familiebedrijf dat behalve een vestiging in 
Delft ook winkels en werkplaatsen heeft 
in Vlaardingen, Wateringen, Nootdorp en 
Pijnacker. Een bedrijf met hart voor fietsen 
en oog voor kwaliteit. Daarom is Arthur 
trots op de Koga shop die hij eind vorig jaar 
aan zijn Delftse filiaal toevoegde. “Koga 
is een high-end merkfiets van Nederlands 
fabricaat”, vertelt hij. “Een sportief merk dat 
voldoet aan de allerhoogste kwaliteitseisen. 
Elke fiets wordt met de hand in elkaar gezet 

en ondergaat vervolgens nog verschillende 
testen voordat de tweewieler de fabriek 
verlaat” Koga levert een brede range van 
fietsen voor ieder doel: recreatief fietsen, 
trekking en uiteraard e-bikes. “Het grootste 
deel van de Koga collectie hebben we hier 
in huis”, aldus Arthur. “We kunnen u er niet 
alleen alles over vertellen, maar alle fietsen 
staan ook klaar voor een testrit.” 

“Duurzaam en comfortabel”, zo omschrijft 
Arthur de Koga-collectie. “Qua onderdelen 
en vormgeving is dit echt top. En door 
gebruik van hoogwaardige materialen en 
design is een Koga niet alleen duurzaam, 
maar ook onderhoudsarm. Zo zijn er 
modellen waarbij de traditionele ketting 
is vervangen door een riem: Gaat 30.000 
kilometer mee en je hoeft er niets aan te 
doen.” En er is nog meer mogelijk: “met de 
Koga Signature lijn is het mogelijk om je fiets 
helemaal naar eigen wens te customizen; 
kleur, onderdelen, het wordt helemaal op 
uw eisen afgestemd.” Wat geldt voor de 
gewone fietsen geldt ook voor de e-bikes, 
die nog steeds aan populariteit winnen en 
technisch beter worden: “Technisch zijn 
de accu’s inmiddels al zo goed dat een 
actieradius van 200 kilometer geen enkel 
probleem meer is.” 

Voor Arthur is de vergelijking tussen fietsen 
en golf niet vergezocht. Hij heeft ervaring 
met allebei: “Ik heb op Delfland mijn GVB 
gehaald.” Wat fietsen en golf nog meer 
gemeenschappelijk hebben is dat het 
buiten is, en dus weerafhankelijk. “Als ik 
ga golfen met (dreigend) slecht weer trek 
ik een regenjas van AGU aan, die we hier 
ook in de winkel hebben”, verklapt hij. Net 
als de Koga hebben we het hier over high-
end materiaal, effectief en comfortabel; 
lichtgewicht en ademend, dus geen 
zweterig gevoel.” En omdat het oog ook 
wat wil: “High-end Regenkleding wordt ook 
steeds modieuzer. Je mag ermee gezien 
worden.  Op de fiets of op de baan!”

Bike Totaal Wijtman Delft 
Westlandseweg 17 

2624 AA Delft 
Tel. 015 257 82 31 

Mail: info@wijtman.nl
www.wijtman.nl 

Als je je sport serieus neemt, 
kies je voor goed materiaal

“
“
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“Ik ben altijd al met sport bezig geweest”, vertelt Mark, Delftenaar 
van geboorte en nu woonachtig in Delfgauw. “Eerst speelde ik 
voetbal, later tennis, en sinds een jaar of tien golf. Je zou kunnen 
zeggen dat het balletje bij mij steeds kleiner geworden is.” Hij begon 

ooit samen met een vriend, hier op Golfbaan Delfland en al snel werd het 
voor Mark een echte liefhebberij. Dat is tekenend voor de sport, denkt hij. 
“Het pakt je, of je vindt er niets aan.” 

Uitdagend
Maar wat hem dan precies ‘pakt’? “Golf is een technisch moeilijke sport, 
en een mentale uitdaging. Je speelt altijd tegen jezelf en je kunt niemand 
iets verwijten als de bal in het water verdwijnt. Juist de combinatie 
spreekt me erg aan”, zegt hij. “Daarnaast is het een buitensport en is het 
gezond en lekker om een paar uur buiten te zijn.”Mark haalde in ongeveer 
een half jaar zijn golfvaardigheidsbewijs (GVB) en verbeterde daarna 
steeds zijn handicap. 
“Je begint met handicap 54”, legt hij uit. “Professionele golfers hebben 
handicap 0. Ik heb nu handicap 18. Het doel is om de komende jaren mijn 
handicap verder te verbeteren.” Voor een single-handicap (onder de 10) 
moet je, volgens Mark, nog veel vaker spelen dan de één keer per week 
in de winter en de twee keer per week in de zomer die hij nu speelt. En 
bovendien meer op specifieke aspecten trainen. “Zoals eerder gezegd is 
Golf geen gemakkelijke sport. Daarom is het raadzaam om les te nemen, 

vindt Mark. “Vooral om te voorkomen dat je dingen fout aanleert.” Zoals 
zijn Golfpro (instructeur) vaker zei: “het is makkelijker om dingen áán te 
leren dan àf te leren.”

Samen spelen
Misschien wel net zo belangrijk als het spel zelf is het sociale aspect. Golf 
is weliswaar een individuele sport maar je doet het zeker niet alleen.“De 
golfbaan Delfland is zeker niet elitair. Het is geen goedkope sport, 
maar je komt op Delfland veel verschillende mensen tegen. De sfeer 
is gemoedelijk en laagdrempelig.” Mark heeft op de golfbaan Delfland 
veel mensen leren kennen. Ook vanuit de business club. Hij speelt op 
verschillende dagen met diverse groepen.” De goede horeca speelt daar 
ook een rol in: “Je kunt hier prima een gezellige tijd doorbrengen, zelfs als 
je geen golf speelt.” 

Businessclub 
Mark is eigenaar van Primaned, dat gevestigd is in Capelle a/d IJssel, een 
adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in projectbeheersing. “We 
houden ons vooral bezig met de analytische kant van projectmanagement.” 
Soms raakt zijn werk zijn hobby: “We gaan met het bedrijf ook wel eens 
golfen, of we nodigen relaties uit.” Hij is ook lid van de businessclub: “Het 
is niet zo dat hier veel van mijn klanten komen, maar golf is wel een prima 
bezigheid om te netwerken.” 

“Golf is ontspannend en tegelijkertijd  
een technische en mentale uitdaging“

Wat er zo leuk is aan golf? Volgens Mark Schenk is het “De combinatie van lekker buiten zijn, het 
spelelement en de technische en mentale uitdaging.” 
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Een juweel dat net zo uniek is als u. Het is de droom en passie 
van goudsmid en gemoloog (edelsteendeskundige), Gautam 
Chamman, om zo’n juweel voor u te ontwerpen en een 
bijzonder persoonlijk sieraad te vervaardigen. “Daarom begint 

elke creatie met een gesprek waarin ik luister naar uw wensen. Ook 
als we samen aan het proces beginnen, wordt u als opdrachtgever 
bij elke stap betrokken, zodat het juweel aansluit op uw wensen. 
In mijn atelier is er altijd een collectie bijzondere edelstenen en 
parels op voorraad. Zit uw ideale er niet bij? Dan kan ik dat voor u 
verzorgen met behulp van mijn internationale netwerk en mijn 
ervaring in de wereldwijde zoektocht naar bijzondere edelstenen. 
Op mijn website https://jewelrydelft.com vindt u voorbeelden van 
mijn werk en meer informatie over mijn werkwijze. Hier maakt 
u ook eenvoudig een afspraak. Mailen, telefonisch contacten of 
mijn atelier binnenlopen in hartje Delft is altijd een mogelijkheid.”

HET BEGIN VAN IETS SPECIAALS,
DAT IS HET UITGANGSPUNT VAN ELK CREATIE

Markt 25, 2611 GP Delft • 06 427 553 76 
info@jewelrydelft.com • www.jewelrydelft.com



Midden Delfland
Vereniging: samen voor 

een uniek landschap

2021 is het jaar van de Ode aan het Nederlandse landschap. Het Midden-
Delflandgebied is misschien wel het best bewaarde geheim van Zuid-
Holland. ‘Of je nu heerlijk wilt fietsen, wandelen, skaten, kanoën, zeilen 
of golfen en lekker wilt eten of vanaf het terras van het oer-Hollandse 
landschap genieten, het kan allemaal in ons mooie Midden-Delfland’, 
zegt Koos Karsssen. 

Hij is voorzitter van de  Midden-Delfland Vereniging  die zich al 
meer dan 40 jaar inzet voor het open en aantrekkelijk houden 
van deze groene oase tussen Delft, Den Haag en Rotterdam. 
De oprichters staken in 1977 hun vinger op toen zich grote 

veranderingen aandienden. Anno 2021 groeit en bloeit de vereniging 
(bijna 3100 leden). Enthousiaste vrijwilligers organiseren wandelingen,  
proeverijen etc. en ontwikkelen ommetjes, korte wandelingen van 3 tot 9 
kilometer, en recent het fietsboekje Kethel, Kandelaar en andere kernen. 
Ook de Stilte naast de Stad-recreatiekaart wijst de weg. Er is keuze genoeg 
voor wie de zomervakantie wil doorbrengen in eigen (Midden-Delf)land! 

Midden-Delfland Dag
Sinds 1999 wordt in juni de Midden-Delfland Dag gevierd. Dit jaar 
zetten Polder Schieveen, Kethel/Schiedam en Schipluiden hun beste 
beentje voor met activiteiten voor jong en oud. Bij de Belevenisboerderij, 
Hoogerbrugge Natuurlijk, Speelpolder het WIJland, de natuurspeeltuin 
van NME Schiedam, de Boshoek, het Beleefpad, de Groene Raat, de 
Babbersmolen en de Adrianushoeve Schaapskudde Vockestaert kunnen 
kinderen door het jaar heen hun hart ophalen. 

Midden-Delfland is ook een werkend gebied met agrarische 
bedrijvigheid (‘koe in de wei’) en actief en betrokken 
ondernemerschap, onmisbaar voor voedselproductie, natuur 
en recreatie. In het bezoekercentrum en de gerestaureerde 
wagenschuur op de Levende Buitenplaats Op Hodenpijl, tussen 
Schipluiden en Den Hoorn, is een speciale expositie ingericht: 
Duurzaam en gezond van eigen grond. 

Word lid of partner
Draagt u het Midden-Delflandgebied een warm hart toe? Word 
MDV-lid (voor nog geen € 2 per maand) of MDV–donateur. Als 
lid ontvangt u 4x p.j. de Midden-Delfkrant en dit jaar bovendien 
het themanummer Ode aan Midden-Delfland in Woord & 
Beeld. Daarnaast ontvangt u maandelijks de nieuwsbrief en 
activiteitenagenda per e-mail. Bent u ondernemer? Sluit u aan 
bij MDV Partners, een initiatief speciaal voor ondernemers. 
Golfbaan Delfland is een van hen. Koos Karssen: ‘Met uw 
enthousiasme en support willen wij ook in de toekomst de 
kansen verzilveren die deze groene oase en ‘tuin voor de 
stad’ biedt voor u, uw bedrijf en de regionale economie.’ Meer 
informatie vindt u op onze website of neem contact op met het 
secretariaat. 

www.middendelflandvereniging.nl
secretariaat@middendelflandvereniging.nl
Burg. Musquetiersingel 40, 2636 GG Schipluiden
T 06 – 42105407 (kantooruren)

Fotografie: Tiny van der Meer.
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de energieke 
makelaars
vandaalleenders.nl

KLM CREW
TRAINING CENTER

Systeem plafonds bij

Compleet vernieuwd
trainingscentrum voor
cabinepersoneel.

Metall Stud en Systeemplafonds bij

Naadloze wanden en plafonds,
MS koven in trappenhuis, diverse 
metalen en mineraal plafonds in
diverse kleuren. 

HOLLAND CASINO
SCHEVENINGEN

www.bovero.nl   •   bovero@bovero.nl   •   (010) 262 00 62   •   Lyonstraat 43, 3047 AJ Rotterdam





Het is waar; spelers van zijn leeftijd 
zie je niet heel veel. “Maar er zijn 
wel degelijk jongeren die golfen”, 
zegt Quint resoluut. “Er zijn 

zelfs drie talententeams voor jongeren op 
Golfbaan Delfland: twee jongensteams en een 
meidenteam.” Zelf maakt hij ook deel uit van 
één van die talententeams. Toch zal hij van 
zichzelf niet snel zeggen dat hij talent heeft: 
“Dat zeggen anderen vooral.” 

Ervaring
Met zijn dertien jaar heeft Quint al wel 
behoorlijke ervaring opgebouwd: “Ik golf al acht 
jaar.” Op zijn vijfde werd hij door zijn ouders, 
eveneens enthousiaste golfers, meegenomen 
om een balletje te slaan. “Samen met mijn broer 
heb ik toen een proefles gehad.” Veel meer dan 
leren afslaan hield dat nog niet in, maar Quint 
vond het zo leuk, dat hij is blijven golfen. “In de 
zomer speel ik twee tot vier keer in de week, in 
de winter wat minder. Op de vraag wat er dan 
zo leuk aan is, moet hij het antwoord schuldig 
blijven: “Dat kan ik niet zo goed uitleggen.” In 

ieder geval is goed golf spelen een uitdaging, 
zeker als het om techniek gaat: “Een goede 
techniek is het allerbelangrijkst. Je houding, je 
voorbereiding. De keuze van de juiste club, en 
het spelinzicht. Hoe sla je de bal? Je moet met 
allerlei factoren rekening houden. De kracht 
en de richting van de wind bijvoorbeeld. Sla je 
een bal twintig meter verder, dan heb je soms 
al een afwijking van een meter. Maar sla je de 
bal tweehonderd meter, dan zit je er zó twintig 
meter naast.” 

Iedere fout telt 
En dus ben je niet snel uitgeleerd. Quint volgt 
dan ook nog steeds lessen en trainingen. “In 
het talententeam worden we gecoacht door 
René. In de winter liggen die trainingen stil, 
maar vaak neem ik dan nog wat privélessen.” 
Het is duidelijk: Quint wil verder in deze sport. 
Zijn doel? “Over drie jaar, als ik zestien ben, wil 
ik op handicap 0 staan. Nu is dat nog handicap 
10,2. Aan het eind van dit jaar hoop ik dat dat 5 
is.” Om dat te bereiken staat Quint dus wekelijks 
meerdere keren op de baan. “Niet alleen 

wedstrijden, ook trainingen tellen mee.” Quint 
heeft als jeugdspeler meerdere wedstrijden op 
de club en op andere clubs gewonnen, maar 
naarmate hij ouder wordt gaat winnen steeds 
lastiger worden: “Iedere fout telt op den duur. 
Daarom moet ik echt beter worden.” 

Over de faciliteiten op Golfbaan Delfland is Quint 
prima tevreden. Wat hem betreft maakt de club 
de sport ook voor jongeren toegankelijk: “De 
golfschool organiseert geregeld clinics voor 
beginners. Ook voor kinderen en jeugd.” Dus 
kom bij hem niet aan met het idee dat golfen 
niks voor jongeren is: “Het is net als met veel 
andere dingen: je moet het eerst gewoon eens 
proberen. Dan ontdek je zelf of je het leuk vindt.” 

Golf academy
De Golf Academy heeft een apart programma 
voor de jeugdleden, waarvan er nu zo rond de 
80 zijn. Door het jaar heen krijgen de kinderen 
in groepjes van vier tot maximaal acht mensen 
ongeveer 20 uur les. De jeugd uit de talentenpool 
krijgt door het jaar heen dertig uur les. 

Quint Hulsman: 
Als ik zestien ben wil ik

op handicap 0 staan
“

“
Is golfen iets voor ouderen? “Welnee”, vindt de dertienjarige Quint Hulsman uit 

Naaldwijk. “Je moet het gewoon proberen om te zien of het iets voor je is.”
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Vooruitstrevend 
in mobiliteit

Betrokken      Onderscheidend      Deskundig      Ambitieus      Geïnteresseerd

zeeuwenzeeuw.nl

Wij bieden over alle merken heen een totale verzorging van mobiliteit: lease, verzekeringen, fi nancieringen, on-
derhoud, reparatie en schadehulp. Voor onze zakelijke dienstverlening kunt u vertrouwen op een team van 
Specialisten Zakelijke Mobiliteit die weten wat er in uw branche speelt, daarnaast staat er een goed geoliede 
binnendienst voor u klaar. 

Voor het duurzaam inrichten van uw wagenpark is er voldoende keus in onze merken mix met veel hybride en 
volledig elektrische auto’s. Zeeuw & Zeeuw is met 34 vestigingen, verspreid over Zuid-Holland en Utrecht, voor 
u altijd dichtbij.

Zeeuw & Zeeuw is een hip familiebedrijf dat in 1954 is opgericht. Tot 2010 waren wij volledig gericht op 
Renault en Dacia, daarna zijn Kia, Ford, Nissan en Mitsubishi toegevoegd. Ieder merk heeft zijn eigen 
specialisten, van monteur tot directeur en zorgt daardoor voor focus en verdieping van vakkennis.

dealer van



Zwoele zomeravonden... Die breng je natuurlijk het liefst door in een 
mediterrane ambiance. Voor die ervaring hoef je de komende zomer 
niet op reis, want De Brasserij is de komende maanden gehuld in 
Spaanse sferen! 

De Brasserij, gevestigd in een moderne, sfeervolle 
stadsboerderij aan de Brasserskade, op loopafstand van 
de Delftse binnenstad, wordt de komende zomermaanden 
omgetoverd tot een gezellige Spaanse bodega. Met alles 

wat daar bij hoort: Spaanse wijnen, Sangria, tapas en hopelijk een 
lekker zonnetje. Maar ook als die niet schijnt is het op het sfeervolle 
terras van De Brasserij goed toeven, want een deel van het terras is 
smaakvol overdekt. Lekker koel in de schaduw, of beschut en droog 
tijdens ‘Nederlands weer’.  Het is hoe dan ook gezellig en je wordt op 
je wenken bediend door John en Wendy Vaderloos samen met hun 
dochters Maaike en Anouk en hun gastvrije team. 

De Brasserij
Brasserskade 2A 
2612 CE Delft 
015-2145385
info@brasserij.nl

De Brasserij: Spaanse sferen 
in ons eigen Delft 

‘Als je iets doet, doe het dan goed’. Met die gedachte in het achterhoofd 
vroeg John aan niemand minder dan Walter Tetteroo om zijn 
keukenteam te komen versterken. Als iemand weet wat de Spaanse 
keuken inhoudt, is het Walter wel. Liefhebbers van de mediterrane 
keuken kennen Walter van Don Comer en zijn eigen restaurant: Casa 
del Sol. Nadat hij de diversiteit van de Spaanse keuken ontdekte, wilde 
hij niet meer anders. De ambachtelijkheid, de verse ingrediënten en 
zijn typisch Spaanse ‘twist’ neemt hij uiteraard mee naar De Brasserij. 
Heerlijke tapas bij de borrel, een smaakvolle lunch of een uitgebreid 
diner. Het kan allemaal. “Op het menu staan onder andere Gamba’s pil 
pil, Paella, Zarzuella, grote Gamba’s van de grill en natuurlijk patatas 
bravas”, vertelt Wendy. Dat alles vergezeld van een mooie Spaanse 
wijn of de klassieke Sangria. Hoe fi jn is het om samen met je vrienden 
hiervan te genieten op het mooie terras van de Brasserij. “We hopen 
deze zomer ook nog een gezellige Spaanse avond te organiseren, met 
muziek”, verheugt Wendy zich. “Wij halen Spanje naar Delft!”

Wie liever voor vertrouwde gerechten uit de Nederlandse of Franse 
keuken kiest, zoals een mooie tournedos, kan natuurlijk nog steeds bij De 
Brasserij terecht, net als voor een lekkere lunch, een High Tea of een High 
Wine. Dat geldt ook voor feesten en partijen als die tijd weer aanbreekt. 
(Bodega) De Brasserij is in de zomermaanden geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondag. Reserveren is niet verplicht, maar is wel aan te 
raden. Zeker met mooi weer kan het terras snel vol zijn. Oh ja, niet 
onbelangrijk: parkeren is gratis op het grote parkeerterrein. Meer 
weten? Volg @Brasserij op Instagram of kijk op www.brasserij.nl. 
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JOCHEM VAN HUNNIK 
Leeftijd: 19
Handicap: 22

Dagelijks leven 
Jochem studeert Technische Bedrijfskunde 
aan de Hogeschool van Rotterdam. 

Hoe lang speel je al golf? 
Sinds een half jaar ongeveer. Een goede vriend 
nam me mee en het was meteen raak. 

Wat vind je er dan zo leuk aan? 
Het gevoel van een goede slag maken. Daar 
krijg je een kick van. En het is natuurlijk ook 
mooi als je een hole beter loopt dan iemand 
anders. 

Hoe vaak speel je? 
Op dit moment heb ik veel vrije tijd, dus ik speel 
drie of vier keer per week. 

Met wie? 
Inmiddels is een hele vriendengroep 
enthousiast over golf, dus we spelen in 
wisselende samenstellingen met elkaar. 

Lastigste hole? 
Hole drie op de Blauwe Lus vind ik een lastige. 
Het is een redelijk lange hole met een moeilijke 
green. 



Van der Helm Logistics:
Service van A tot Z

Vrachtwagens rijden af en aan bij het gloednieuwe distributiecentrum 
in de Harnaschpolder. Maar Van der Helm is méér dan alleen een 
transportbedrijf, benadrukt sales en marketing manager Marco Dächer. 
“We zijn een complete logistiek dienstverlener.” 

Met de in gebruik name van een tweede distributiecentrum 
in Den Hoorn (het andere staat in Moerdijk) eind 2019 
keerde Van der Helm terug naar haar geboortegrond. Het 
familiebedrijf werd namelijk in 1936 in Den Hoorn opgericht. 

Inmiddels is de locatie naast de A4 vol in bedrijf. Maar wat gebeurt er nu 
precies in die ‘Black Box’? 

Heel wat, want de wereld van de internationale logistiek is dynamisch, 
hectisch en hoog-technologisch. Van der Helm is een zogenaamd 4PL 
logistiek dienstverlener. “Dat betekent dat we een compleet pakket van 
logistieke diensten bieden op het gebied van supply chain management”, 
legt Dächer uit. “We kunnen all-inclusive service leveren, want we hebben 
via onze ervaren collega’s alle benodigde expertise in huis.” Eenvoudig 
gezegd betekent dat, dat Van der Helm geen goederen van A naar B 
vervoert, maar van A naar Z. “We verzorgen het wereldwijde transport van 
zendingen ter land, ter zee en in de lucht. Via onze eigen douaneafdeling 
regelen we alle formaliteiten rondom inklaring en belasting. In onze 

warehouses bieden wij allerlei aanvullende diensten zoals het opslaan 
van goederen, de afhandeling van retourorders, en het assembleren, 
verpakken, ompakken en labelen van producten.” Dat zou je van A naar 
B kunnen noemen, maar Van der Helm gaat nog een stapje verder: “We 
willen de komende jaren vooral groeien in fulfilment voor leveringen 
aan consumenten en bedrijven”, geeft Dächer aan. “Dat betekent 
dat we voor klanten, bijvoorbeeld webshops, het gehele proces van 
voorraadontvangst tot orderafhandeling overnemen. Voorraadbeheer, 
orderpicking, verpakken en verzenden, de klant heeft er geen omkijken 
meer naar want wij ontzorgen op dat gebied maximaal.” 

Om al deze diensten te kunnen verlenen beschikt Van der Helm niet 
alleen over deskundige en gedreven medewerkers, maar ook een state-
of-the-art automatiseringssysteem. “Om binnen 40.000 vierkante meter 
warehouse alles terug te vinden heb je goed warehouse management 
systeem nodig. Je zou het een ‘barcode-driven company’ kunnen 
noemen”, lacht Dächer. Naast digitalisering is ook automatisering 
onontbeerlijk in logistiek van de 21e eeuw. “Met ons ADAPTO systeem, 
een volledig gerobotiseerd orderpicksysteem, zorgen we voor een uiterst 
efficiënt werkproces in ons warehouse.” Van der Helm zal doorgaan met 
het inzetten van technologische ontwikkelingen, om zo de verdere groei 
van de organisatie de komende jaren vorm te geven.  

Van der Helm Logistics
Harnaschdreef 12

2635 BT Den Hoorn 
info@vdhelm.com

www.vanderhelmlogistics.com
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Optima Hypotheken
en Verzekeringen

slaat de bal altijd raak! 

Optima Hypotheken en Verzekeringen
Rotterdamseweg 386 B26

2629 HG, Delft
zakelijk@optima.nl

Vaak (ver) vooruit kijken, en de juiste 
middelen inzetten om het doel te 
bereiken. Er zijn wel parallellen te trekken 
tussen golf en het verzekeringswezen, 

vindt Pieter van den Boogaard van Optima 
Hypotheken en Verzekeringen. 

Pieter en zijn compagnon Michael zijn dan ook 
geregeld op Golfbaan Delfland te vinden, samen 
met de in Delft bekende verzekeringsman Paul 
Friskes. “We zijn trouwe bezoekers van het 
kersttoernooi.” Goede materialen, het doel voor 
ogen houden en de juiste houding zijn belangrijk 
in het golf èn in zijn vak. “De goede ‘materialen’, 
dat zijn onze mensen, die kundig en ervaren zijn 
en u echt van goed advies kunnen dienen. Ons 
doel dat wij voor ogen houden is de tevredenheid 
van onze klanten. Met een goede verzekering 
heb je rust. En wat de juiste houding betreft: wij 
nemen de tijd voor een persoonlijke benadering. 

Omdat we onderdeel van een franchise zijn 
kunnen we snel schakelen, de administratieve 
rompslomp uitbesteden en ons echt wijden aan 
advieswerk.” 

Het hoofdkantoor van Optima is gevestigd 
in Hardinxveld-Giessendam. In Delft is een 
bijkantoor, dat op afspraak geopend is. Met 
9 mensen in de buitendienst en 20 binnen is 
Optima een middelgroot kantoor. Optima voorziet 
haar klanten in de regio Leiden-Delft-Rotterdam 
van advies en ondersteuning op het gebied van 
verzekeringen, hypotheken en financiën. Ook heeft 
het bedrijf sinds kort een eigen woningmakelaardij 
in huis. “We richten ons met name op het midden- 
en kleinbedrijf in diverse disciplines.” Van 
bedrijfsaansprakelijkheids- tot brandverzekering, 
en van een koel hypotheekadvies op een verhitte 
woningmarkt tot vakkundig kredietadvies, Optima 
slaat de bal altijd raak! 

Fys Optima Delft
een optimale golfswing zonder blessures

Fys’Optima Delft
015 256 59 00

info@fysoptimadelft.nl
www.fysoptimadelft.nl

Dat uw golftrainer nadruk legt op een goede houding en techniek, 
is niet voor niets. Niet alleen haalt u betere resultaten, maar u 
voorkomt ook eventuele blessures. “En voorkomen is altijd beter 
dan behandelen”, vinden Rutger van Hulsen en Jan Belgraver 

van Fys’Optima Delft. 

Rutger is sportfysiotherapeut en Jan algemeen fysiotherapeut. 
Beiden hebben een specialisatie golf-fysiotherapie en uiteraard 
beoefenen ze de sport zelf ook. Ze weten dus waar ze het over 
hebben.  Voor mensen die blessuregevoelig zijn, of die een lichamelijke 
beperking hebben, of die tijdens het golfspelen niet het optimale 
uit hun spel halen en zich afvragen waarom, kan een preventief 
golfconsult nuttig zijn. Zo voorkomt u wellicht echte klachten.  
Wie klachten ondervindt tijdens het golfen kan uiteraard ook terecht bij de 
golfspecialisten van  Fys’Optima. Denk aan lage rugklachten, schouder- 
en elleboogklachten of knie- en heupklachten door overbelasting. 
Vaak komen die klachten voort uit een verkeerde houding of verkeerde 
golftechniek. Met hun golfexpertise analyseren Rutger en Jan uw 
bewegingen en geven deskundig advies, en waar nodig behandelen 
zij uiteraard uw klachten. Dat kan een klassieke fysiotherapie zijn, of 
speciale training om uw lichaam belastbaarder te maken. Zodat u weer 
met een gerust hart de baan op kunt om uw sport te beoefenen! 
Meer weten? Kijk op www.fysoptimadelft.nl/golf. 
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Bezoek de RSGolfshop

RSGolf verzorgt uw:
- Clubfitting

- Demodagen
- RSGolf experience 

- Logo producten
- Golfreizen

- Events



MARIJKE VASKE 
Leeftijd: 63
Handicap: 23 

Dagelijks leven 
Marijke is fysiotherapeut met een eigen 
praktijk in Delft. In het verleden was zij ook 
golftherapeute.  “Maar daar heb ik nu geen tijd 
meer voor en eigenlijk is het ook wel prettig om 
werk en hobby gescheiden te houden!”

Hoe lang speel je al golf? 
Een jaar of 15. Ik heb op Delfland mijn GVB 
gehaald. Daar speel ik ook het meest, maar op 
vakantie in bijvoorbeeld Spanje of Afrika speel 
ik ook graag. 

Hoe vaak speel je? 
Ik probeer eens per week de grote baan te 
doen. In de winter kies ik vaak voor de Par 3 
baan. 

Met wie? 
Vaak met een clubje vrienden en kennissen. De 
laatste tijd wat vaker met een vaste golfpartner. 

Lastigste hole? 
De blauwe lus speel ik niet vaak. Die vind ik 
wel erg lang. Op de rode lus wil hole 6 nooit zo 
lekker en dat geldt ook voor hole 5 van de gele 
lus. Waarom? Geen idee. 

Wat vind je er leuk aan? 
Vooral het buiten zijn. Je doet een spelletje, en 
de 19e hole; een wijntje na afloop, is ook fijn. 
Het is ook een sociaal gebeuren. 
 





ALS WIJ DOEN WAAR WIJ GOED IN ZIJN, 
DAN KUNT U BLIJVEN DOEN WAAR

U GOED IN BENT

BICT Groep
Koopmanstraat 42, 2672 GB Naaldwijk

0174 752000 | info@bictgroep.nl | www.bictgroep.nL

Als u tijdens het ondernemen ergens niet mee bezig wilt 
zijn, dan is het met uw ICT omgeving. Het moet er gewoon 
zijn en het moet werken. “Klanten ontzorgen op dit gebied 
is precies de visie die wij hebben”, vertelt Kevin Bogaards 

van de BICT Groep uit Naaldwijk. “ICT is onze corebusiness. Door-
dat wij het beheer van de ICT omgeving volledig uit handen nemen, 
kunnen onze klanten blijven doen waar zij goed in zijn: ondernemen.” 

Vijf jaar geleden maakte Kevin kennis met de BICT Groep, toen hij tij-
dens zijn opleiding ondernemerschap een ondernemer mocht scha-
duwen. Inmiddels werkt hij nog steeds met veel plezier als Account-
manager bij de organisatie. “De BICT Groep is een groeiend bedrijf 
met een jong team, welke naast hard werken ook openstaat voor leuke 
dingen.” Het ICT bedrijf heeft een passie voor sport,  omdat daar de-
zelfde waarden gelden als binnen de BICT Groep, vertelt Kevin. “Stre-
ven naar het beste resultaat, een goede samenwerking, maar open 
blijven staan voor verbetering is volgens ons de sleutel tot succes.” 
Naast het partnership met Sparta Rotterdam en de sponsoring van 
MotoGP en Formula 3, is de BICT Groep ook actief in de  golf-
wereld. Sinds het behalen van zijn GVB, golft Kevin regelmatig 
met relaties. “Afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met 
Sparta Rotterdam een golfdag georganiseerd voor de  
businessclub leden. Helaas is deze wegens de corona- 
maatregelen niet doorgegaan. Als de omstandigheden 
het toelaten, zijn wij 1 juli te gast op Golfbaan  
Delfland om alsnog een balletje te slaan tijdens de
BICT Groep Golfdag.”

Totaalpakket
BICT Groep bestaat ruim tien jaar en biedt haar klanten een 
totaalpakket van ICT oplossingen. “Tegenwoordig is in de moderne 
zakenwereld alles met elkaar verweven: apparatuur, netwerken, 
telefonie, hosting en clouddiensten. Doordat wij expertise op alle 
gebieden hebben, heeft de klant maar één aanspreekpunt voor 
al haar ICT vraagstukken, meldingen of onverhoopte storing.
Wij leveren de gewenste diensten zelf of we schakelen één 
van onze partners in. Wij zorgen hoe dan ook dat het in orde 
komt.” Ontzorgen is ons kernwoord, verduidelijkt Kevin.

Onafhankelijk werken 
De dienstverlening van de BICT Groep is opgedeeld in vier 
takken: IT Infrastructuur, VoIP Telefonie, Connectiviteit en 
Cloud Services. “De ICT infrastructuur komt samen in ons con-
cept ‘De BICT Online werkplek”, legt Kevin uit. Dat betekent 
dat u als klant vanaf iedere gewenste plek, met ieder gewenst 
apparaat en vanaf ieder gewenst platform toegang heeft tot 
uw bestanden en software. Locatie-onafhankelijk werken dus, 

waarbij snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid voorop staan.

Door ons partnership met het Tier3 datacenter The Greenhouse 
in Naaldwijk, beschikt u altijd over uw eigen serverruimte in een 
beveiligde ‘private’ omgeving. Wij leveren desgewenst ook de 
benodigde hardware, software èn de ondersteuning en beveili-
ging. Klanten kunnen 24/7 een beroep doen op onze helpdesk.”

BICT Hosted Voice is de telefonietak van de BICT Groep. De tijd 
van de simpele draadtelefoon ligt achter ons. Tegenwoordig is 
de telefonie nauw verweven met de ICT infrastructuur. “Dat past 
helemaal in ons locatie-onafhankelijk concept”,  aldus Kevin. 
“Een Softphone bijvoorbeeld integreert vaste en mobiele tele-
fonie met elkaar. Onderweg bent u gewoon met uw nummer van  
kantoor bereikbaar en andersom kunt u wanneer u ‘binnen’ werkt uw  
telefoon gebruiken alsof het een vast toestel is, inclusief doorver-
binden naar interne nummers en een gemeenschappelijke contac-
tenlijst met uw collega’s.” Deze dienst is provider-onafhankelijk. 

Provider
Over providers gesproken: de BICT Groep is zelf ook provider 
en kan haar klanten dus voorzien van mobiele abonnementen 
(van elke gewenste  leverancier), domeinregistratie, webhos-
ting en website development. “Ook hier geldt: ‘één adres, alle 
mogelijke dienstverleningen.” En zelfs met de basisvoorzieningen 
houdt BICT zich bezig: “Wij bieden alles op het gebied van datanet-
werken: koperkabels, straalverbindingen of glasvezel, we kunnen 
het leveren, aanleggen en onderhouden. Inclusief de bijbehorende 
apparatuur zoals routers, switches. patchkasten, wifi-accespoints 
en dergelijke.” Gaat u verhuizen of uw pand opnieuw inrichten? 
BICT Groep maakt een compleet plan en legt alles aan volgens uw 
wensen. “Bij nieuwbouwprojecten zijn we er soms al vanaf de bouw 
bij betrokken. Want net zoals de dienstverlening is ook de fysieke 
infrastructuur op zijn best als die volledig en net is geïntegreerd.”

Flexibel
Het ‘alles in één’ principe van BICT Groep maakt het bedrijf niet 
alleen onderscheidend, maar ook flexibel. We zijn min of meer 
zelfvoorzienend, legt Kevin uit. “We kunnen dus snel inspelen op 
nieuwe situaties. Zo beschikken we over onze eigen 
Research & Development-afdeling. Toen bleek dat er van de 
Softphone geen Nederlandse versie bestond, hebben wij die zelf 
vertaald.” En van die technische kennis profiteert ook de klant: 
“We zijn vooral een techniekhuis en geen verkoophuis”, vindt Kevin. 
“We zoeken in de eerste plaats naar de beste oplossing voor u.”
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Tier3 datacenter The Greenhouse in Naaldwijk





RONALD HES
Leeftijd: 55
Handicap: 12.4

Dagelijks leven 
Ronald Hes is in het dagelijks leven 
commercieel directeur bij Henkel Beautycare, 
een fabrikant van haarcosmetica waarvan 
Schwartzkopf één van de bekendere merken 
is. 

Hoe lang speel je al golf? 
Ik speel al 20 á 22 jaar golf. Ik heb het begin 
van Golfbaan Delfland nog meegemaakt en ik 
heb de ontwikkeling door de jaren heen gezien. 
Het is een fijne baan. 

Hoe vaak speel je? 
Dat wisselt. In de winter speel ik doorgaans 
niet. Daarbuiten speel ik twee of drie keer per 
maand. 

Met wie? 
Ik heb een aantal golfvrienden met wie ik 
regelmatig speel. Daarnaast is de golfbaan 
ook heel geschikt om klanten en zakenrelaties 
mee naartoe te nemen. 

Wat vind je er leuk aan? 
Je speelt tegen jezelf. Dat vind ik prettig. 
Het wedstrijdelement is leuk. Verder is het 
gewoon ook gezellig. Golf is een hele sociale 
sport. Ik vind het wel belangrijk dat mensen 
op de golfbaan de regels goed kennen, zodat 
je elkaar niet in de weg loopt en het leuk blijft 
voor iedereen. 

Lastigste hole? 
Op Delfland vind ik hole 9 van de Blauwe Lus een 
lastige. De lengte van ruim 400 meter maakt 
het lastig voor mij om par 4 te kunnen halen.  
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Deta-Air is een totaalaanbieder van klimaatoplossingen 
voor in en rond het huis: airconditioning, warmtepompen 
en zonnepanelen. Wij streven ernaar de betrouwbaarste 
en meeste klantgerichte leverancier van klimaat-
oplossingen te zijn voor in en rond het huis.

Airconditioning ZonnepanelenWarmtepompen Service & onderhoud

MAAK KENNIS MET DETA-AIR

Overslagweg 3, 2645 EK Delfgauw | Telefoon: 015 - 26 29 600 | E-mail info@deta-air.nl | www.deta-air.nl



De tijd dat er wat lacherig gedaan werd ligt achter ons, weet Kurt 
van Nielsen Haarkliniek aan de Laan van Waalhaven in Ypenburg. 
“Haartransplantatie is volwassen geworden.” 

Daarmee bedoelt Kurt niet alleen dat haartransplantatie ‘gewoon’ 
en geaccepteerd is geworden, maar ook dat de techniek ervoor 
inmiddels enorm geavanceerd is geworden. “Er is echt heel 
veel mogelijk.” De toenemende vraag heeft ertoe geleid dat 

Nielsen Haarkliniek in april van dit jaar een tweede vestiging met vijf extra 
behandelkamers heeft geopend. 

Haar is een belangrijk onderdeel van uw uiterlijk en voor veel mensen is 
haaruitval dan ook een grote zorg. Gelukkig staat de techniek niet stil en 
zijn er steeds meer mogelijkheden om problemen met haaruitval te lijf te 
gaan. Nielsen haarkliniek loopt in deze ontwikkeling voorop en is er trots 
op dat zij de modernste technieken kan inzetten. Of het nu om hoofdhaar, 
baardhaar of wenkbrauwen gaat, Nielsen kan u helpen. De kliniek in Den 
Haag beschikt over verschillende behandelingsmethoden, zoals DHI 
(Direct Hair Implantation) en de Micro FUE, de meest geavanceerde en 
vaakst toegepaste haartransplantatietechniek. 

Nielsen is daarnaast één van de weinige haartransplantatieklinieken 
in Nederland die Saffier FUE haartransplantatie toepast. een pijnloze 
chirurgische methode, met een natuurlijk ogend resultaat. Verder biedt 
Nielsen ook XL Hair, een behandeling tegen haaruitval. Alle behandelingen 
hebben een levenslange groeigarantie. 

Nielsen Haarkliniek heeft al ruim tien jaar ervaring en het goed opgeleide 
team bestaat uit twee artsen, vier haartransplantatiespecialisten, twee 
assistenten en ondersteunende professionals. Het team maakt het u 
zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk. Zo maakt Nielsen haarkliniek 
gebruik van een naaldvrije injector om de hoofdhuid te verdoven. Dus ook 
angst voor naalden hoeft u niet te weerhouden! Daarnaast hecht het team 
aan goede informatie en voorlichting. Tijdens uw hele verblijf in de kliniek 
wordt u begeleid door één van de assistentes. Vooraf wordt uitgebreid 
gesproken over de mogelijkheden en de wijze van behandelen en ook na 
de behandeling is er nog een uitgebreid nazorgtraject, waar onder andere 
wasbeurten en controles deel van uitmaken. Want zorg staat voorop: “U 
bent in goede en vertrouwde handen.” En voor dat alles rekent Nielsen 
niet de hoofdprijs. 

Inmiddels hebben talloze mensen, waaronder ook beroemdheden, 
de goede zorg van Nielsen Haarkliniek mogen ervaren. Op www.
nielsenhaarkliniek.nl kunt u de ervaringen van een aantal van hen lezen. 
Hier is ook meer informatie te vinden over de behandelingen zelf en kunt 
u een test doen om te zien of u in aanmerking komt. Interesse? Meld u 
dan aan voor een gratis consult. 

Nielsen haarkliniek
Laan van Waalhaven 472
2497 GR Den Haag 
070-2212829 
info@nielsenhaarkliniek.nl

Nielsen Haarkliniek:
pijnloze en effectieve haartransplantatie 
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De deuren van onze showroom zijn weer geopend en dat is maar goed ook want er zijn acties genoeg voor een bezichtiging.

De sportieve Suzuki Ignis en Swift 1.2 Smart Hybrid zijn nu extra voordelig om te private leasen. We zien je graag tegemoet

voor meer informatie of een proefrit.

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 4,7 – 5,6 l/100 km; 21,1 – 18,0 km/l; CO2-uitstoot: 106 - 125 g/km *Suzuki Financial 

Services leasetarief per maand o.b.v. 60 mnd, 10.000 km/jaar. Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt en bij een Private Leasecontract welke is afgesloten in de periode vanaf 

26 april t/m 30 juni 2021. De registratie van de Private Leaseauto dient plaats te vinden voor of uiterlijk op 15 oktober 2021. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.suzuki.nl.

SUZUKI
PRIVATE
LEASE

         €269,-

    €249,-NU
P/M*          €279,-

    €254,-NU
P/M*

Prinses Alexialaan 36 · 2496 XA Den Haag · Tel 070-3098950 · www.suzuki.nl/kees-balvert-den-haag

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF KEES BALVERT DEN HAAG B.V

PIANOMETROPOOL
De No.1 Toetsspecialist van Ned land

PATRIJSWEG 114  |  2289 EZ  |  RIJSWIJK  |  070-4159800  |  WWW.PIANOMETROPOOL.NL  |  INFO@PIANOMETROPOOL.NL 
DIRECT AAN SNELWEG  |  A13  AFRIT 8  |  GRATIS PARKEREN 7 DAGEN P/W GEOPEND

GROOTSTE ASSORTIMENTGROOTSTE ASSORTIMENT
DISKVLEUGELSDISKVLEUGELS
(ZELFSPELENDE VLEUGELS)(ZELFSPELENDE VLEUGELS)

v.a.v.a.€15.990,-€15.990,-€15.990,-

ZELFSPELENDEZELFSPELENDE
SALON VLEUGELSALON VLEUGEL
incl. gehele muziekcollectieincl. gehele muziekcollectie

norm. norm. €25.990,-€25.990,-

PIANO’S,  VLEUGELS & DIGITALE PIANO’SPIANO’S,  VLEUGELS & DIGITALE PIANO’S



PETER VAN DE BEEK 
Leeftijd: 56
Handicap: 4.6

Dagelijks leven 
Peter is verkoper bij een internationaal 
bloemenbedrijf. Daarnaast is hij één van de 
aandeelhouders van Golfbaan Delfland. 

Hoe lang speel je al golf? 
Ik ben op mijn 16e begonnen, dus nu al veertig 
jaar. Ik was indertijd hulpje op de tennisbaan 
en mijn voormalige baas begon met golf. 
Daar ben ik toen fanatiek in meegegaan. Ik 
heb inmiddels op veel verschillende banen 
gespeeld. Een van de mooiste is wel St. 
Lorenzo in Portugal. Aan zee, met stukken bos 
en moeras, prachtig en uitdagend. Inmiddels 
speel ik ook alweer een jaar of twaalf op 
Delfland. 

Hoe vaak speel je? 
Ik speel tussen de vier en zes dagen per week, 
maar als mijn agenda het toelaat ook wel eens 
alle dagen. 

Met wie? 
Ik heb een netwerk van twintig tot vijfentwintig 
golfvrienden met wie ik afspreek. 

Lastigste hole? 
Hole vijf op de rode lus vind ik een lange, 
vervelende hole. Er zit ook een lastige ‘knik’ in, 
een zogenaamde dogleg. 

Wat vind je er leuk aan? 
Golf werkt ontspannend, maar het heeft 
ook iets verslavends. Om steeds je score te 
verbeteren. Mijn Golfhandicap is nu 4.6, maar 
ik heb nog wel eens lager gestaan. Belangrijk 
is ook het sociale. Je doet het met vrienden en 
andere golfliefhebbers.
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KEVIN ROZEMA 
Leeftijd: 39
Handicap: bezig met behalen GVB 

Dagelijks leven 
Kevin heeft het syndroom van Down en is een 
heel sociaal mens. Voor corona werkte hij in 
het Sportcafé van de Erasmus Universiteit. Nu 
werkt hij (tijdelijk) in een verzorgingshuis.

Hoe lang speel je al golf? 
Ik ga al een aantal jaren mee met mijn ouders, 
die ook golf spelen. Ik vond het leuk en wilde er 
wel verder mee. Daarom nam ik les. Ik heb een 
baanpermissie, dus ik mag onder begeleiding 
de baan op, maar ben nu bezig met het behalen 
van mijn GVB. Sinds een jaar of drie speel ik 
ook wedstrijden bij G voor G.

Wat vind je er leuk aan?
Golf is een hele geschikte sport voor mij. Het 
is een stuk rustiger dan een snelle sport als 
hockey, wat ik vroeger ook wel deed. De bal 
ligt stil. Je speelt bij golf vooral tegen jezelf. 
Je wilt het beter doen. Dat is anders dan een 
competitieve sport. Bovendien is het een heel 
sociaal gebeuren. Het is gewoon leuk om met 
mensen op de baan te lopen. 

Wat vind je lastig? 
Hier gaat het om een aantal routines die je bij 
elke slag weer moet doen, zoals; Hoe ligt de 
bal? Wat is de afstand naar de vlag? Welke 
club heb ik nodig? Hoe lijn ik goed op? Dat is 
best lastig voor me.
 



Brasserie Delfland:
de verbindende factor 

Gastvrijheid is één van de zaken waarin Golfbaan Delfland zich 
wil onderscheiden, en nergens komt dat beter tot uiting dan in 
Brasserie Delfland. “Het belangrijkste dat mensen bij ons vinden 
is sfeer”, weet hospitality manager Nils van den Engel. 

Nils deed de Hotelschool en werkte eerst op een andere 
golfbaan voor hij, ruim tien jaar geleden, op Delfland 
kwam werken. Hij begon als medewerker in de bediening 
en groeide in korte tijd uit tot manager. Nu geeft hij 

leiding aan een uitgebreid team. The horeca team bestaat uit zes 
koks, twee medewerkers in de spoelkeuken, drie schoonmakers, 
zeven mensen die vast in 
de bediening werken en 
daarnaast nog eens een 
wisselend team van ongeveer 
twintig oproepkrachten 

Middelpunt
Zo’n groot team, dat geeft 
al aan dat de horeca een 
belangrijke rol vervult op 
Golfbaan Delfland. “We zijn 
eigenlijk de verbindende 
factor”, beaamt Nils. “We 
staan letterlijk en figuurlijk in het middelpunt. Voor veel mensen 
begint en eindigt hun bezoek aan Delfland bij ons.” En dat geldt 
niet alleen voor golfers, benadrukt Nils: “We zijn geen clubhuis. 
Iedereen is hier welkom. Ook de fietser die hier voorbij komt of 
het wandelgroepje dat vanaf hier het natuurgebied ingaat.” De 
openingstijden zijn dan ook ruim: “In het hoogseizoen van half 
acht ‘s ochtends tot elf uur ‘s avonds.” Je kunt terecht voor koffie, 
lunch, borrel en diner. “En we zijn ook beschikbaar als locatie 
voor feesten, partijen en vergaderingen.” Op het terras is, normaal 
gesproken, ruimte voor 260 mensen, terwijl binnen zo’n 130 
mensen een plekje kunnen vinden. En zelfs òp de baan hoef je niet 
droog te staan: “We doen ook baancatering, bijvoorbeeld met hulp 
van onze marshalls of via ons ‘Halfway House’. 

Keuze
Het is goed toeven bij Brasserie Delfland, want er is keus genoeg. 
“Iedere twee maanden hebben we een andere kaart die meegaat 
met de seizoenen. Ook het aspergeseizoen of het mosselseizoen 
” Op die kaart: een gevarieerd aanbod van hele simpele tot hele 
luxe gerechten. “Maar”, benadrukt Nils, “Delfland is in de eerste 
plaats een golfbaan, en daar is ons aanbod ook op afgesteld.” 
Verwacht dus geen menu’s met tierelantijntjes en sterallures, 
maar vooral eenvoudige gerechten die snel op tafel komen, want 
“golfers hebben vaak haast.” Niet dat de koks van Delfland dat 
niet kunnen: “Bij speciale gelegenheden laten  onze chefkok Paul 

van der Lubbe en zijn team 
graag zien wat ze in huis 
hebben. ” Nils herinnert zich 
de ‘eland-party’ van een paar 
jaar terug: “Toen kwam er 
een hele eland op tafel. Ieder 
eetbaar stukje was verwerkt 
in prachtige gerechten. Op 
zo’n moment zie je dat onze 
mensen ècht wat kunnen.” 
Uiteraard is er ook een 
uitgebreid aanbod van prima 
wijnen en andere dranken. 

Sfeer
Golf is bij uitstek een sociale sport, en daar draagt Brasserie 
Delfland aan bij: “Mensen komen hier graag voor de sfeer”, aldus 
Nils. “Die is gemoedelijk. Mensen leren elkaar hier kennen, of het 
nu iemand is met veel geld op de bank of iemand die spaart om af 
en toe een rondje te golfen.” 

Die sfeer straalt het horecateam ook uit: “Mensen werken hier, 
gelukkig, met plezier. Sommigen al vele jaren.” Nils ziet het 
als een van zijn belangrijkste taken om dat zo te houden: “We 
doen geregeld iets leuks met elkaar, en daarnaast blijven we 
met cursussen en trainingen on the job onze professionaliteit 
vergroten.” 

“WE ZIJN GEEN CLUBHUIS. 
IEDEREEN IS HIER WELKOM. 

OOK DE FIETSER DIE HIER VOORBIJ 
KOMT OF HET WANDELGROEPJE 

DAT VANAF HIER HET 
NATUURGEBIED INGAAT”

37  .  Golfbaan Delfland



ER WERELDWIJD
77 000 000

GOLFSPELERS ZIJN.

U OM EEN PARCOURS VAN 18 HOLES 
AF TE LEGGEN ZO’N 4 À 5 UUR MOETEN 

REKENEN EN 8 À 9 KM WANDELT.

DE KANS OM EEN HOLE-
IN-ONE TE SCOREN VOOR 

EEN PROFESSIONELE 
TOURSPELER ÉÉN OP 

3.756 KEER IS? EN VOOR 
EEN AMATEURGOLFER 

IS DIT ZELFS MAAR ÉÉN 
KANS OP 12.750 KEER.

Golf niet alleen op aarde 
werd gespeeld, maar ook 
daarbuiten. In 1971 nam 
Alan Shepard zijn clubs 
mee naar de ruimte en 
sloeg twee balletjes.

De hoogste berg ter 
wereld is te vinden in 

Tuctu, Peru. Hier kan je 
genieten van het gras 

op 4300 m.

Een condor een score is van vier onder de maat in één 
hole. Slechts vier golfers hebben de prestatie in de hele 

golfgeschiedenis bereikt.

Het langste golfterrein zo een 
1350 km lang is. De Nullarbor 
Links Course in het zuiden 
van Australië is verspreid over 
verschillende steden die ongeveer 
op 66 km van elkaar liggen. De 
meeste golfers voltooien het 
volledige veld in vier dagen.

DE OUDSTE GOLFER DIE OOIT 
EEN RONDE SPEELDE ARTHUR 

THOMPSON UIT BRITISH 
COLUMBIA WAS. OP DE LEEFTIJD 
VAN 103 JAAR EVENAARDE HIJ 

ZIJN LEEFTIJD IN SLAGEN OP DE 
UPLANDS GOLF CLUB EEN BAAN 

VAN MEER DAN 6000 METER.





VCA – Zowel Xtra Materieel als Services 

werkers goed opgeleid.

Xtra Materieel en Xtra Services
Delftweg 114 d
3043 NB Rotterdam
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ZEER RUIM ASSORTIMENT

Je kunt het zo gek niet bedenken of Xtra Materieel biedt uitkomst voor het 
huren van materieel. Westerhof: “Van hoogwerkers tot steigers, van grondver-
zetmachines tot elektrisch gereedschap, van hijsgereedschap tot heftrucks, 
van aggregaten tot heaters en van diamantgereedschap tot tuinmaterieel, wij 
bieden een compleet pakket. 

ONE-STOP SHOPPING

Via one-stop-shopping beschik je over alles wat je nodig hebt voor grondver-
zet, ruwbouw, afbouw en terrein/tuininrichting. Binnen dit brede assortiment 
hebben we een aantal specialiteiten, zoals hoogwerkers en steigerbouwlad-
derliften. Als dan bijvoorbeeld bij  de herbouw van het dak van het AZ-stadion 
meerdere liften nodig zijn, dan hebben wij er 40 beschikbaar.

SERVICE MET EEN GROTE X

Xtra Materieel bestaat al ruim 22 jaar en heeft een enthousiast team me-
dewerkers (25) dat klaarstaat voor de klanten. “Wij denken mee over de 
juiste inzet van het materieel. Want soms is een steiger geschikter dan een 
hoogwerker, zeker omdat wij met Xtra Services die steiger voor de schilder, 
gevelbouwer of renoverend bouwbedrijf ook kunnen opbouwen en demon-
teren. Dan kan de gebruiker zich focussen op het eigenlijke werk. We bieden 
goede service, snelle technische ondersteuning bij eventuele storingen en wij 

een project begroten. De huurkosten zijn exact inzichtelijk.”

De verschuiving naar het huren van materieel in plaats van eigen aanschaf is onmiskenbaar, zo ervaart ook Xtra 
Materieel. Eigenaar Erik Westerhof: “Er gelden aantrekkelijke voordelen bij het huren van materieel t.o.v. materi-
eel in eigen beheer, zoals geen opslag, geen onderhoudskosten en altijd het juiste materieel voor de juiste periode. 
Dat is het sterkste argument voor huren: je kunt altijd het meest geëigende materieel inzetten op een project. 
Want als je zelf over bepaalde arbeidsmiddelen beschikt, blijken die vaak te klein of te groot, te laag of te hoog 

breed en modern, dat je uitstekend gesteld staat voor al je taken.”

Altijd het juiste materieel 
op het project

 Business Guide
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De klant kan op onze werf in Rotterdam van 
’s morgens vroeg tot in de vooravond terecht 
en wij rijden met 6 vrachtwagens door heel 
Nederland. Zo’n 80% van onze diensten is in de 
regio groot Rotterdam, maar we verhuren ook 
bijv. in de Eemshaven Groningen.” Het is een 
voordeel dat Xtra Materieel snel kan inspelen 
op situaties, onze planners spreken de taal van 
de aannemer, snel schakelen, korte lijnen, vaste 
contactpersonen, dit alles met het Xtra sausje.

DUURZAAM / HYBRIDE (HET  
GROENE WERKEN)

Al ons materieel is relatief jong, goed onder-
houden en ziet er tiptop uit. Dat laatste is be-
langrijk, want dat wekt vertrouwen. We bieden 
ook het meest moderne, duurzame materieel 
aan, zoals met  hybride aandrijving, elektrisch 
en schone diesels. Zo kun je schoon en stil wer-
ken en als de lithiumaccu halverwege de dag 
onverhoopt leeg raakt, kun je toch doorwerken.
Zo beschikken we over een compleet assorti-

Onze duurzame oplossingen sluiten perfect aan bij ambities van opdrachtge-
vers en aannemers. Elektrisch materieel is een hot topic; kijk alleen al naar de 
eis voor stikstofarm bouwen.”

CURSUSSEN VEILIG WERKEN MET HOOGWERKER

Het is mogelijk om bij Xtra Materieel voor korte, middellange en lange termijn 
te huren. “In alle gevallen compleet met duidelijke instructies, want het mate-
rieel is in topconditie, maar het moet ook op de juiste manier worden ge-
bruikt. We kunnen desgewenst cursussen Veilig werken met de hoogwerker / 
rolsteiger etc.  bij een bedrijf, op de bouwplaats of bij ons in huis organiseren.

XTRA SERVICES BV

FULL-SERVICE: VERHUUR INCLUSIEF MONTAGE

Het bedrijfsonderdeel Xtra Services (gerund door Roy Lodder) is specialist in 
-

transport, verzekering, montage/demontage tot service en onderhoud op lo-
-

pen en schilder-stellingen kunt u bij ons terecht. Je ziet dat hele woonwijken 
worden aangepakt waarbij wij per blok woningen de steigers gereedmaken.
Dan kan de vakman zich op zijn werkzaamheden richten. Dat is een unieke 

VAP-Guide-2021.indb   187 04-03-2021   14:25

ZEER RUIM ASSORTIMENT

ONE-STOP SHOPPING

SERVICE MET EEN GROTE X

DUURZAAM / HYBRIDE (HET
GROENE WERKEN)

CURSUSSEN VEILIG WERKEN MET HOOGWERKER

FULL-SERVICE: VERHUUR INCLUSIEF MONTAGE

XTRA SERVICES BV
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ZEER RUIM ASSORTIMENT

Je kunt het zo gek niet bedenken of Xtra Materieel biedt uitkomst voor het 
huren van materieel. Westerhof: “Van hoogwerkers tot steigers, van grondver-
zetmachines tot elektrisch gereedschap, van hijsgereedschap tot heftrucks, 
van aggregaten tot heaters en van diamantgereedschap tot tuinmaterieel, wij 
bieden een compleet pakket. 

ONE-STOP SHOPPING

Via one-stop-shopping beschik je over alles wat je nodig hebt voor grondver-
zet, ruwbouw, afbouw en terrein/tuininrichting. Binnen dit brede assortiment 
hebben we een aantal specialiteiten, zoals hoogwerkers en steigerbouwlad-
derliften. Als dan bijvoorbeeld bij  de herbouw van het dak van het AZ-stadion 
meerdere liften nodig zijn, dan hebben wij er 40 beschikbaar.

SERVICE MET EEN GROTE X

Xtra Materieel bestaat al ruim 22 jaar en heeft een enthousiast team me-
dewerkers (25) dat klaarstaat voor de klanten. “Wij denken mee over de 
juiste inzet van het materieel. Want soms is een steiger geschikter dan een 
hoogwerker, zeker omdat wij met Xtra Services die steiger voor de schilder, 
gevelbouwer of renoverend bouwbedrijf ook kunnen opbouwen en demon-
teren. Dan kan de gebruiker zich focussen op het eigenlijke werk. We bieden 
goede service, snelle technische ondersteuning bij eventuele storingen en wij 

een project begroten. De huurkosten zijn exact inzichtelijk.”

De verschuiving naar het huren van materieel in plaats van eigen aanschaf is onmiskenbaar, zo ervaart ook Xtra 
Materieel. Eigenaar Erik Westerhof: “Er gelden aantrekkelijke voordelen bij het huren van materieel t.o.v. materi-
eel in eigen beheer, zoals geen opslag, geen onderhoudskosten en altijd het juiste materieel voor de juiste periode. 
Dat is het sterkste argument voor huren: je kunt altijd het meest geëigende materieel inzetten op een project. 
Want als je zelf over bepaalde arbeidsmiddelen beschikt, blijken die vaak te klein of te groot, te laag of te hoog 
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De klant kan op onze werf in Rotterdam van 
’s morgens vroeg tot in de vooravond terecht 
en wij rijden met 6 vrachtwagens door heel 
Nederland. Zo’n 80% van onze diensten is in de 
regio groot Rotterdam, maar we verhuren ook 
bijv. in de Eemshaven Groningen.” Het is een 
voordeel dat Xtra Materieel snel kan inspelen 
op situaties, onze planners spreken de taal van 
de aannemer, snel schakelen, korte lijnen, vaste 
contactpersonen, dit alles met het Xtra sausje.

DUURZAAM / HYBRIDE (HET  
GROENE WERKEN)

Al ons materieel is relatief jong, goed onder-
houden en ziet er tiptop uit. Dat laatste is be-
langrijk, want dat wekt vertrouwen. We bieden 
ook het meest moderne, duurzame materieel 
aan, zoals met  hybride aandrijving, elektrisch 
en schone diesels. Zo kun je schoon en stil wer-
ken en als de lithiumaccu halverwege de dag 
onverhoopt leeg raakt, kun je toch doorwerken.
Zo beschikken we over een compleet assorti-

Onze duurzame oplossingen sluiten perfect aan bij ambities van opdrachtge-
vers en aannemers. Elektrisch materieel is een hot topic; kijk alleen al naar de 
eis voor stikstofarm bouwen.”

CURSUSSEN VEILIG WERKEN MET HOOGWERKER

Het is mogelijk om bij Xtra Materieel voor korte, middellange en lange termijn 
te huren. “In alle gevallen compleet met duidelijke instructies, want het mate-
rieel is in topconditie, maar het moet ook op de juiste manier worden ge-
bruikt. We kunnen desgewenst cursussen Veilig werken met de hoogwerker / 
rolsteiger etc.  bij een bedrijf, op de bouwplaats of bij ons in huis organiseren.

XTRA SERVICES BV

FULL-SERVICE: VERHUUR INCLUSIEF MONTAGE

Het bedrijfsonderdeel Xtra Services (gerund door Roy Lodder) is specialist in 
-

transport, verzekering, montage/demontage tot service en onderhoud op lo-
-

pen en schilder-stellingen kunt u bij ons terecht. Je ziet dat hele woonwijken 
worden aangepakt waarbij wij per blok woningen de steigers gereedmaken.
Dan kan de vakman zich op zijn werkzaamheden richten. Dat is een unieke 
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ZEER RUIM ASSORTIMENT

ONE-STOP SHOPPING

SERVICE MET EEN GROTE X
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FULL-SERVICE: VERHUUR INCLUSIEF MONTAGE

XTRA SERVICES BV



PETER VAN DER HELM
Leeftijd: 76
Handicap: 16.3

Dagelijks leven 
Peter was in zijn werkzame leven sales 
engineer bij TNO en een enthousiast sportman. 
Hij besteedt sinds zijn pensioen een groot deel 
van zijn tijd aan zijn zes kleinkinderen. Hij was 
ook jarenlang marshal op Golfbaan Delfland. 

Hoe lang speel je al golf? 
Ruim twintig jaar. 

Hoe vaak speel je? 
Zo’n twee keer in de week, met mooi weer. 

Met wie? 
Ik heb een aantal vaste golfmaatjes. 

Wat vind je er leuk aan? 
Met golfen ben je ontspannend bezig in de vrije 
natuur. Met anderen. Sociaal contact maakt 
een sport leuk, of dat nu een teamsport is, of, 
zoals golf, een individuele sport. 

Wat doet een marshal precies? 
Je bent eigenlijk een soort gastheer, het 
visitekaartje van de baan. Je zorgt ervoor dat 
iedereen het naar z’n zin heeft en dat alles op 
rolletjes loopt. Zo hou je in de gaten of het goed 
doorloopt en assisteer je bij evenementen en 
toernooien, of je begeleidt een groep. 

Lastige hole? 
Op Golfbaan Delfland is de ene lus makkelijker 
dan de andere. De Blauwe lus vind ik de 
lastigste, met veel verschillende dieptes en 
dalen. Maar het is een gigantisch mooie baan 
met een prima organisatie.



Geef een boost aan uw bedrijf 
of evenement en maak het 
persoonlijk en uniek!

RSGolf logoproducten

- Logoballen
- Tees & markers

- Headcovers
- Golftassen 

- Kleding
- Travel covers

- Paraplu’s
- Caps

Vraag vrijblijvend een offerte 
aan via logo@rsgolf.nl
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Houdt de warmte tegen in de zomer

Lichtinval in uw woning blijft behouden

Houdt de warmte vast in de winter

Besparing op uw energiekosten

Optimaal woongenot

De voordelen van warmtewerend isolatieglas:

Meer dan 80 jaar ervaring en persoonlijk advies!

015 2624 777 |   info@zantmanglas.nl | www.zantmanglas.nl

Warmtewerend isolatieglas 
houdt de hitte buiten!

B.V.

2de Hogenbanweg, 107a Rotterdam
Tel.010 415 8805



“Ieder mens zou moeten bewegen, en golf is daar een prima sport 
voor”, benadrukt Cees. “Voor iedereen. We hebben hier speciale 
momenten voor 55-plussers, maar ook tientallen kinderen in de 
beginnersles.” Cees begon zijn loopbaan als leraar lichamelijke 

oefening en was een fervent voetballer bij DHC. Meer dan 25 jaar geleden 
nam een ploeggenoot hem mee naar de golfbaan van Concordia. “Al na de 
derde bal wist ik: ‘als ik stop met voetballen, dan ga ik dit doen”, herinnert 
hij zich. Hij haalde  zijn Golfvaardigheidsbewijs en gaf al gauw ook les. 
Nu is hij alweer jarenlang parttime verbonden aan de Golf Academy van 
Golfbaan Delfland. “We geven kennismakingslessen, doen clinics en je 
kunt bij ons ook aparte cursussen volgen om bepaalde delen van je spel 
te verbeteren. Wie lid wordt van de Academy krijgt onder andere korting 
op de Academy-clinics.” Inmiddels zijn er al meer dan 400 mensen lid. De 
Golf Academy heeft ook een apart programma voor de jeugd. Uiteraard 
voor de beginners, maar ook de gevorderde jeugd kan vooruit. Voor de 
toppers is er de Talentenpool. Hieruit worden ook teams gemaakt, die in 
de jeugdcompetitie van de NGF spelen. 

Cursussen en clinics
Veel mensen maken kennis met golf via een clinic of een (bedrijfs)
feestje. Wie vervolgens graag wat meer wil leren kan kiezen voor een 
starterscursus van de Nederlandse Golf Federatie: “Dan krijg je zes uur les 
en aan het eind daarvan krijg je de zogenaamde ‘kleine baan permissie’, 
daarmee mag je op de Par 3 baan (9 holes) spelen”, legt Cees uit. Wil je de 
grote baan op dan kun je daar cursussen voor volgen. Een mogelijkheid is 
een grote baan cursus. Dit zijn tien lesuren verdeeld over een aantal weken. 
Of je volgt een tweedaagse spoedcursus waarmee je je “handicap 54” 
kunt halen. Dat is vergelijkbaar met het vroegere GVB (Golf-Vaardigheids-
Bewijs) en is nu onderdeel van het 9-stappenplan van de NGF om golf te 
leren. “Het is een behoorlijk intensieve cursus”, waarschuwt Cees. “Je 
staat twee keer zes á acht uur op de golfbaan.” En daarmee ben je er 
zeker nog niet. “Oefenen is belangrijk in golf”. Dat oefenen doe je door 
te trainen en te spelen. Zo kun je de handicap verbeteren. (De handicap 
geeft aan hoeveel slagen de speler gemiddeld nodig heeft om 18 holes te 
spelen boven de par, het aantal slagen waarmee een professionele golfer 
een hole moet kunnen spelen). 54 is de hoogste handicap. Professionals 
hebben handicap nul. “We hebben speciale cursussen om je handicap 
te verbeteren”, vertelt Cees. “van handicap 54 naar 36, van handicap 36 
naar 28, enzovoorts.  Verder hebben we ook losse lessen en clinics om 
bijvoorbeeld beter te leren chippen of pitchen.” Met golf kun je je altijd 
blijven ontwikkelen.

Materiaal, kleding en regels
Goed spelen begint bij de juiste spullen. “Er zijn kledingregels”, benadrukt 
Cees. “Niet meer zo streng als vroeger, maar toch, een beetje netjes mag 
wel.” Qua materiaal zijn bijvoorbeeld schoenen heel belangrijk: “goede 
golfschoenen zijn waterdicht en dat is geen overbodige luxe.” Voor 
beginners is het vaak al voldoende om met een halve set clubs (7 stuks) 
te beginnen. “Op een gegeven moment merk je dan vanzelf dat je meer 
wilt en kun je een volledige set aankopen. “Je groeit in je materiaal. Ik 
raad ook altijd mensen aan om zich even te laten opmeten. Dat heeft echt 
voordelen.” Een trolley is ook handig. “Je sjouwt toch gauw een kilo of 
tien, vijftien een paar kilometer met je mee.” Last but not least: kennis van 
de regels en de gewoonten op de baan is belangrijk om het voor iedereen 
leuk te houden: “We hebben veiligheidsregels. Roep “fore” als je een bal 
richting andere mensen slaat en hou de juiste afstand als je medespeler 
een swing maakt.”, geeft Cees als voorbeeld. “En verder zijn er de regels 
om het voor iedereen prettiger te maken, zoals even een pitchfork 
gebruiken om de green te egaliseren als je een deuk hebt veroorzaakt. 
Gedraag je goed, dan blijft het leuk voor iedereen!”

Golf voor dummies:
lessen van Cees Adegeest

Met welke club sla je af? Wat betekent ‘par’ eigenlijk en hoe gedraag je je op een golfbaan? Golf is best een 
ingewikkelde sport en tegelijkertijd kan iedereen het leren, vindt golfinstructeur Cees Adegeest. “Iedereen 
is welkom, en dat hoort ook zo.”
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Met de service van 
RODI slaat u zeker 
een hole-in-one!
Wilt u opvallen? Uitblinken? Kleur geven? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. 
Service en kwaliteit staan bij ons al ruim 30 jaar hoog in het vaandel, groot op het 
billboard en vetgedrukt op de voorpagina!

Van de vertrouwde krant op de mat naar online drukwerk, sign & print tot aan de 
nieuwste glasfolies. Alles onder één dak: professioneel en vakkundig. 

Kom gerust eens bij ons langs op de Energieweg 3 in Delft. Wij houden ons aan alle 
voorgeschreven RIVM maatregelen.

Al 30 jaar uw crossmedia specialist RODI media zh  •  Energieweg 3, 2627 AP  Delft • 015 214 39 12 • info@rodimedia-zh.nl • www.rodimedia-zh.nl

Raambestickering is dé eyecatcher
voor ramen en etalages.

Besticker met succes uw wagenpark en val op met uw bedrijf.

Zonwerende folie is de oplossing
tegen warmte. Zowel voor particulier

als zakelijk.

Snel en makkelijk drukwerk bestellen.
Laag geprijsd & snelle levering!

Snel en makkelijk drukwerk bestellen.

Bestel uw golfbal met
eigen logo of tekst.

Met de service van 

Besticker met succes uw wagenpark en val op met uw bedrijf.

tegen warmte. Zowel voor particulier

Laag geprijsd & snelle levering!
Snel en makkelijk drukwerk bestellen.

Bestel uw golfbal met
eigen logo of tekst.



RSGolf fittingcenter
Iedere golfer is uniek! 
Wij gaan samen met u op zoek 
naar de clubs die het beste bij uw 
golfspel passen. 

Op onze fittingbase 
slaat u ballen op de 
driving range. Door 
middel van onze 
Trackman4 worden 
de slagen geanaly-
seerd.

Wilt u deskundig advies en uw golfplezier 
vergroten? Maak eenvoudig online een afspraak.

n

Bezoek de RSGolfshop



voor al u schilderwerkzaamheden!

Schildersbedrijf 06-24256352JOS V/D BURG

JOS V/D BURG

AMSTERGUM: HÉT LEKKERE 
ALTERNATIEF VOOR CBD OLIE! ALTERNATIEF VOOR CBD OLIE! 

Ervaar de Amsterdam vibes 
met de Amstergum!

5mg CBD per kauwgom, 
in totaal 75mg CBD per zakje.

Don’t be so serious ;)
Voor meer informatie, 
check Amstergum.com!    

VERKOOP • ONDERHOUD • SCHADE REPARATIE • ACCESSOIRES

WvM-Mobility • Tinnegieterstraat 13, 2645 LX Delfgauw • 015-5160616 • 06-19 638 152

KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT EN ERVAAR WAT ELEKTRISCH RIJDEN IS!



Lekker buiten bezig zijn, omringd door het groen. Het is één van de 
meest aantrekkelijke aspecten van de golfsport. Hoofd greenkeeper 
John van Hoesen is er verantwoordelijk voor dat natuurwaarde en 
spelplezier op Golfbaan Delfland met elkaar in evenwicht zijn. 

En dat is geen geringe taak als je bedenkt dat de golfbaan een 
slordige 90 hectare is, die nauwlettend onderhouden moet 
worden. Gelukkig staat hij er niet alleen voor: “We werken met 
een team van acht mensen.” John is vanaf zijn jeugd al bezig 

met tuinen en deed de hoveniersopleiding. Vanaf 1979 heeft hij op 
verschillende golfbanen gewerkt. “Iedere baan stelt weer andere eisen”, 
leert zijn ervaring. “Delfland heeft weer een paar specifieke uitdagingen. 
De baan wordt heel intensief gebruikt en belopen, en dat heeft zijn 
weerslag op het onderhoud.” Verder is ook water een aandachtspunt. 
“10 hectare van het totale oppervlakte is water. Dat maakt deze baan 
uniek.” Net zo belangrijk is de ondergrondse waterhuishouding: “Dit is 
een veenpolder. De grond zakt ieder jaar. Deze winter hebben we daarom 
bijvoorbeeld alle drainagepijpen in kaart gebracht en schoongemaakt. 
Jaarlijks storten we grote hoeveelheden zand om het inklinken tegen te 
gaan.” 

Onze belangrijkste 
taak is om 

speelplezier en  
natuurwaarde met 

elkaar in evenwicht te 
houden

Dagelijks maaien
Wie aan golfbanen denkt, denkt aan gras. En grasmaaien is dan ook 
een belangrijk onderdeel van het werk. Ieder onderdeel van de baan 
heeft zijn eigen grassoort en vraagt om een eigen aanpak: “De ruim 18 
hectare fairways (kort gemaaid speeloppervlak) wordt op 17 millimeter 
gehouden en twee tot drie keer per week gemaaid. De tees (de afslagen, 
ruim 1 hectare) worden eveneens twee tot drie keer week gemaaid om ze 
op op 12-15mm te houden. De Greens (1.7 hectare) worden nog korter 
gemaaid, op 4.0 tot 5.5mm maaihoogte. De overige hectaren, speelrough 
genaamd en bestaande uit hoger gemaaid gras, worden één keer per 
week gemaaid tot 3,5 – 5,0 cm. En dan is er nog drie hectare natuur-
rough: extensief beheer waarbij we eens per jaar maaien en afvoeren.” 
Maar uiteraard is er méér dan gras: “Op het terrein hebben we honderden 
bomen en nog veel meer struiken staan. Zo hebben we bijvoorbeeld 
driehonderd wilgen, die allemaal op hun tijd geknot moeten worden.” 

Flora en fauna
De baan goed bespeelbaar houden is de hoofdtaak van John en zijn 
team. Maar ook het natuurbeheer is belangrijk. Want Golfbaan Delfland is 
ook de habitat van talloze dieren en planten. “Vooral vogels”, weet John. 
“In het begin van het voorjaar hadden we broedende zwanen.” Maar ook 
konijnen en hazen zijn in het gebied te vinden, net zoals talloze insecten. 
“De natuur-rough secties, en delen aan de rand van het gebied, zijn 
speciaal bedoeld om die een plek te geven.” Golfbaan Delfland is ook GEO 
gecertificeerd en heeft zich er dus aan gecommitteerd om bewust om 
te gaan met natuur en milieu. “Speelplezier en natuurwaarden zijn twee 
zaken die in elkaars verlengde liggen en die we voortdurend in evenwicht 
moeten zien te houden.”

Onnodig te zeggen dat John en zijn mensen zich geen moment hoeven 
te vervelen. “Omdat de baan zo intensief gebruikt wordt (zo’n 600.000 
stappen per jaar) is er altijd wel onderhoud en reparatie te doen. De 
techniek kan daarbij helpen: “We zien dat robotisering in dit vakgebied 
ook steeds belangrijker wordt.” Maar uiteindelijk komt het meestal toch 
vooral aan op vakkennis en ouderwets handwerk. Zeven dagen per week. 
“Maar ik zou niet anders willen. Het is fantastisch om met mensen en in 
de natuur te mogen werken!”

“

“
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OLSTHOORN MAKELAARS: ONDERNEMEN,
INNOVATIE EN EXPERTISE IN ÉÉN FAMILIEBEDRĲF

OLSTHOORN MAKELAARS: ALTĲD IN DE BUURT

In 2006 startte Gert-Jan Olsthoorn samen met een 
compagnon het makelaarskantoor in het Wateringse Veld. 
Zijn zus Esther, die vanaf de start betrokken was, trad kort 
na het vertrek van de compagnon in het directieteam. 
Inmiddels telt Olsthoorn Makelaars ruim 35 medewerkers 
die zijn verdeeld over twee vestigingen in Den Haag en één 
in het Westland. Jongste zus Judith sloot later aan, en is nu 
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het 
personeelsmanagement.

Ondernemen
Een opmerkelijke groei in korte tijd. Gert-Jan: “Groeien is 
niet per se een doel op zich. Maar als ik kansen zie, laat
ik ze niet lopen.” Hij noemt zichzelf zowel ondernemer als 
makelaar, is overtuigd van het belang van marketing en 
verliefd op technische snufjes. Integriteit staat hierbij hoog 
in het vaandel. Zo komen groothoeklenzen er niet in. 
“Vervolgens heb je dan bij een bezichtiging te maken met 
een klant die teleurgesteld is over de kleine woonkamer.” 
Judith vult aan: “Wij kiezen op geen enkel moment voor
de korte termijn. Als je als makelaar het verschil wilt maken, 
gaat het om eerlijkheid en aandacht.”

Innovatief
Jaarlijks brengt Gert-Jan een bezoek aan de beurs in New 
York waar noviteiten worden gepresenteerd. Vervolgens
komt hij terug met een hoofd vol nieuwe ideeën en kan niet 
wachten om deze te vertalen naar acties. Zijn zussen 
noemen hem een makelaar met een visie. Een eenvoudig 
voorbeeld om dit te illustreren vinden we bij een eengezins-

woning in Naaldwijk. In de voortuin staat een bord van 
Olsthoorn Makelaars met de tekst “Psssttt …. binnenkort te 
koop.” Vernieuwend, prikkelend en: het werkt. Geïnteres-
seerden willen er als eerste bij zijn, en de bezichtigingsaan-
vragen stromen binnen. Al vanaf 2006 werkt Olsthoorn 
Makelaars met dit principe en inmiddels is het bekend in het 
hele land.

Nieuwbouwexpert
Esther houdt zich vooral bezig met de nieuwbouwprojecten, 
en kan van enthousiasme nauwelijks stil blijven zitten als zij 
hierover vertelt. Ze is niet alleen adviseur voor de project-
ontwikkelaars en investeerders, maar begeleidt ook kopers 
naar hun nieuwe woning. “Als ik denk aan de blije gezichten 
van de mensen die net misschien wel de grootste beslissing 
van hun leven hebben genomen, dan laat me dat niet los en 
wil ik daar helemaal voor gaan.” Inmiddels is ook de 
nieuwbouwafdeling uitgegroeid tot een bekende speler in 
de regio. Vele ontwikkelaars vinden de weg naar Olsthoorn 
Makelaars, om van hun idee een succesvol project te 
maken.

Familiebedrĳf maakt het verschil
Judith: “We hebben een heel betrokken team. Het familie-
gevoel is er niet alleen tussen ons drieën, dat heeft zich
uitgebreid naar al onze medewerkers. Iedereen werkt hard, 
maar houdt tegelijkertijd aandacht voor elkaar. Als je werk 
doet waar je blij van wordt, in een omgeving waar je 
gewaardeerd en gezien wordt, dan werkt dat enthousiasme 
door in alles wat je doet. En dat voelen onze klanten ook.”

v.l.n.r.: Judith, Esther en Gert-Jan Olsthoorn

WWW.OLSTHOORNMAKELAARS.NL
Patijnenburg 16, 2671 JD Naaldwijk
T (0174) 70 60 20

Santiagosingel 1, 2548 HN Den Haag
T (070) 308 46 56

Appelstraat 201, 2564 EE Den Haag
T (070) 308 46 52

Overweeg je een volgende 
stap op woongebied? 
Neem contact met ons op: 
we luisteren graag naar je 
verhaal!
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