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Golf

Kampioen - WE DID IT AGAIN
Door Mariëlle Brands
Het competitieteam Dames 2 Prise
d’Eau is weer kampioen geworden!
We worden ook wel het Gooische
vrouwen team van Tilburg genoemd. De speelsters:t: Saskia
Bierens (captain)-Claire , Kristen
van Rooij – Tipi One, Henriëtte van
de Pol- Willemijn, Elise Rasenberg
- Cheryl , Nannie van Rooij- Anoek,
Nienke Scholten - Vlinder en Mariëlle Brands – Rolien. coach: Dr.
Rossi.
Op 1 april startte onze competitie tegen
De Pan op Toxandria. We hadden ons
tijdens een trainingsweekend in Brunssum goed voorbereid. We wonnen op
Toxandria met 15 – 3. De Eindhovensche zou de zwaarste tegenstander
worden. Na 2 weken rust waren wij

zowel De Eindhovensche als wij hadden 4 punten en 36 winstpunten en
18 tegenpunten. De opdracht van de
captain: we moeten de laatste wedstrijd
met 18-0 winnen!! 6 mei op De Pan,
was de tussenstand voor Prise d’Eau
met de lunch 6-0., De Eindhovensche
4-2. Kris en Henriëtte hadden beide
snel 4 punten gepakt. Saskia had haar
krachten aan ons doorgestraald vandaar
haar verliespartij. Elise was met onze
super teamgenoot Nienke als caddy.en
pakten ook haar 2 punten. Nannie deed
het op haar gemak maar nam ook 2
punten. Mariëlle maakte het spannend
want die struikelde door een val van
verhoogde afslagplaats. Hoe zwaar zij
het heeft gehad dat zal niemand weten
maar toen zij het gezicht van Saskia
zag was er voor haar maar één resultaat

In gesprek met… Marcia
Door: Ariane Struyvenberg
De Nederlandse Golfkrant
interviewt een voor vele golfers
in met name het onroerend goed
bekende vrouw: Marcia Schless.
Hoe en wanneer ben je met golf in
aanraking gekomen?
Via mijn partner zo’n 25 jaar geleden.
Hoe vaak golf je?
Eén keer in de week is de bedoeling,
maar vaak helaas komt het daar niet
van.
Met wie golf je?
Deels met vrienden en deels met
zakelijke contacten. Zo’n beetje fifty
fifty.
En wat is je ambitie met golf?
Ieder jaar beter spelen!
Wat vind je het leukste aan golf?
Je bent de hele dag buiten en
ondertussen ben je sportief bezig. Maar
zeker ook het stukje gezelligheid dat
golfen biedt.
En wat het moeilijkste?
Het korte spel, met name chippen.

Je mooiste golfmoment?
Het winnen van de longest drive.
Heb je zakelijk te maken met golf?
Ja zeker, want in het vastgoed wordt
veel gegolfd.
Welke andere hobby’s heb je?
Reizen, koken en veel sociale
activiteiten hebben.
Onze conclusie is, dat Marcia een
super actieve zakenvrouw is die golf en
werk handig combineert.
Naam: Marcia Schless
Leeftijd: 46 jaar
Golf: speelt op diverse banen o.a.
Laage Vuursche. handicap 24
Werk: Zelfstandig ondernemer via
Pink Line Communication en 3
dagen per week bij Multi Corporation
B.V.. Medeoprichter en bestuur van
het netwerk DWIRE. Commissie
Vastgoedtafel en Ladies Table
Industrieele Groote Club.
Bestuur ULI Nederland.

KLM Oefenronde ZakenGolfster weer gespeeld
Door Ariane Struyvenberg

op 15 april de gastvrouwen. Het weer
was slecht, maar hierdoor kwam er
een verrassende uitslag tussen De
Eindhovensche en De Pan, namelijk
8-10. Hierdoor zagen wij een kansje
op het kampioenschap. Op 22 april
ons duel tegen De Eindhovensche op
Amelisweerd. Het was spannend…
en wat waren we teleurgesteld want
we moesten toegeven aan ons verlies
met 10-8. Dat was pijnlijk maar heeft
ons gesterkt! Nog meer de focus was
het plan. Op 29 april was het doel te
gaan scoren op De Eindhovensche.
We speelden tegen Toxandria en wat
hebben zij gevochten. Maar we hebben met 15-3 deze partij aan onze
overwinningen toegevoegd! Maar toen
kwamen echt de zenuwen…. Want:

mogelijk en dat was 2 punten binnenhalen. Uiteindelijk op hole 18 wist zij
de partij te pakken. 16-2 voor ons en
toen kwam de spanning. Hoe staat de
Eindhovensche ervoor…
We zagen het team aan komen lopen.
De Eindhovensche had met 14-4 gewonnen waardoor wij met 2 punten
extra uiteindelijk het Kampioenschap
hebben gepakt. Wat een geweldig gevoel…..
We did it again!!!
Op 20 mei hebben we op de Zaanse
onze promotie wedstrijd tegen de
Rosendaelsche 2 gespeeld en hopelijk
hebben we weten te promoveren naar
de eerste klasse!!!
Hierover leest u meer in de juni editie
van deze krant!

Als je ’s morgens bij het aantrekken
van je golfoutfit de radioweerman
“onweer en hagel” hoort voorspellen,
bevordert dat niet je ochtendhumeur.
Temeer omdat je wenst dat 36 zakenvrouwen een mooie en liefst droge
netwerk- en golfmiddag krijgen. Maar
soms zit het mee en sta je met die
vrouwen in de zon ballen te slaan. Het
betrof donderdagmiddag 12 april op de
mooie locatie van The Dutch. Waar de
tweede editie van de KLM Oefenronde
ZakenGolfster werd gespeeld. Ter
voorbereiding op het event RSMZakengolfster van 21 mei. Het bonte
gezelschap bestond uit 36 zakenvrouwen uit maar liefst 30 verschillende
bedrijven. D ie samen 9 holes speelden
en stevig netwerkten. “Wat een powervrouwen zijn hier aanwezig” , liet Ellen
Faber directeur Achmea zich ontvallen.
“ Zoveel talent bij elkaar”. Marjan

Rintel van KLM sloot de middag af
met de conclusie dat golf verbindt en
dat KLM van harte ondersteunt dat
zakenvrouwen die kans ook pakken.
“Want te vaak voelen we ons schuldig
als we golf voor het werk laten gaan.
Maar dit is ook werk”. Haar team won
de rode Berkeley handdoeken. Maaike
Hilbrand en Mariëlle Dellemijn gingen
er via de longest drive en neary met de
KLM papaplu’s vandoor. Die paraplu’s
zijn die middag gelukkig maar even
nodig geweest.

