
Nieuwsbrief 21 - december 2018
Van het bestuur

Op het moment van lezen van deze nieuwsbrief, is 2018 
alweer bijna passé.
Op golfgebied was 2018 een rustig jaar met continu 
schitterend golfweer op een uitstekende baan. De baan 
bleef ondanks de droogte en de hitte en dankzij de goe-
de zorgen en beregening in puike conditie. De renovatie 
heeft veel aandacht van het bestuur en baancommissie 
gevergd. Vooral de aanpassingen van de speelroutes en 
wedstrijden waren soms lastig. De resultaten zijn op dit 
moment positief.

Toekomstplannen:
Komend jaar gaan wij 
ons beraden over mo-
gelijke nieuwbouw-
plannen om meer 
ruimte te creëren voor 
de machines, de was- 
en kleedruimtes, de 
keuken en vooral de 
ruimte voor extra lockers. We zijn de behoefte aan ruimtes 
aan het inventariseren. Daarbij houden we rekening met 
de wensen van de leden, de ontwikkeling van het leden-
aantal en de wensen van de vrijwilligers binnen de club. 
Er zal ook gekeken worden naar  een betere stalling voor 
de buggy’s , deze staan nu nog in de containers. Hiervoor 
is een kleine werkgroep ingesteld, die nu druk aan het 
brainstormen is.
Het bestuur daagt de leden uit om met ons mee te den-
ken. 
Mail jullie ideeën naar: voorzitter@golfclub-emmeloord.nl

Derde lustrum:
Komend jaar zal in het teken staan van ons 15-jarig be-
staan. Het bestuur wil hier op gepaste wijze aandacht aan 
schenken. De meeste activiteiten zullen gekoppeld zijn 
aan de reguliere activiteiten.
Er zijn al enkele leden die zich gemeld hebben om mee te 
denken en te organiseren maar wij kunnen extra handjes 
goed gebruiken. Wie zich geroepen voelt, kan zich aan-
melden bij de secretaris.

Barvrijwilligers:
Wij hebben nog steeds behoefte aan leden die extra bar-
diensten willen invullen. Het blijkt steeds voor leden in-
gewikkeld om eens in de 10 maanden een bardienst in te 
vullen. De ervaring ontbreekt en de kennis is na 10 maan-
den vaak ver weggezakt. Wijn vragen leden die bijv. een 
of twee dagdelen per maand een dienst willen draaien. 
Het blijkt dan veel leuker te worden, de routine en handig-
heid blijft en de bezoekers kennen je. 
Aanmelden of informatie via mail: secretaris@golf-
club-emmeloord.nl

Rookverbod:
 Het bestuur heeft besloten om een 
rookverbod in te stellen onder de 
overkapping van de drivingrange. We 
krijgen af en toe vragen om het roken 
te stoppen onder deze overkapping. 
Het landelijk rookbeleid op sport-
terreinen is onderwerp van discussie. Geen rokende toe-
schouwers en ouders langs de lijn waar kinderen sporten. 
Ook wordt de vraag gesteld of je roken tijdens sporten 
nog wel wil toestaan.

Jaarwisseling:
Het bestuur wil alle leden bedanken voor ieders inzet en 
betrokkenheid. Wij hopen dat jullie het afgelopen jaar met 
veel plezier hebben kunnen golfen en wensen jullie voor 
2019 veel golfplezier. Ook wensen wij jullie allemaal een 
goede gezondheid en veel geluk in 2019.

Willy Schutte

LAATSTE NIEUWS

Het Heren 1 team die in de NGF 
competitie spelen op de zondag is 
genomineerd als sportploeg van het 
jaar 2018 voor de Noordoostpolder.



Van de Rabbitcommissie
Zaterdag 13 
oktober hebben de 
Rabbits een wedstrijd 
gehad als afsluiting 
van het seizoen. Om ook 
te leren  hoe een matchplay 
wedstrijd gaat hebben we dat 
gespeeld. 
We hadden 22 Rabbits en het was erg gezellig. 
Om te kijken wie in de prijzen viel hebben we geput. 
Ook dat was spannend  en het  duurde even  voor er een 
winnaar uit kwam. 
Het ging tussen Isabelle Papma en Henk Heinhuis. 
Henk werd eerste en Isabelle dus tweede.
Als afsluiting koffi  e met vlaai en de prijsuitreiking. 
De Rabbitcommissie kan terug kijken op een geslaagde 
morgen.

Het winterseizoen hopen we weer op een goede  opkomst.
We starten om 10 uur en inschrijven van 9.30 tot 9.45 uur. 
Graag tot ziens. De Rabbitcommissie. 

Afscheid Ben de Jonge 
baancommissie.

Met een rondje golf, met 
Ben in een mooi pak met 
bijpassende muts, hebben we 
afscheid genomen van Ben als 
commissielid. Gedurende een 
fl ink aantal jaren heeft Hij zich 
ingezet voor allerlei klussen in 
en rond de baan.

Dank daar voor!
    
Als nieuw commissielid 
begroeten wij Chris van der 
Riet.

Vaste barmedewerkers gezocht!
Het team vaste barmedewerkers heeft dringend versterking 
nodig. Zowel overdag als in het weekend en op de 
zomeravonden. Is dit niet iets voor jou?  Of voor één van je 
kinderen (16+)? Het is zeer afwisselend en gezellig werk. Vaak 
is het druk maar er zijn ook rustige perioden. Je kunt op vaste 
dagdelen werken altijd in overleg. Op de zomeravonden en in 
het weekend werken wij het liefst met jongeren. Zij worden op 
basis van leeftijd per uur betaald. De vaste barmedewerkers 
krijgen een vergoeding per dagdeel. 
Daarnaast zijn wij op zoek naar medewerkers die incidenteel 
kunnen invallen.  
Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen neem dan contact 
op met Els Esseveld (06-12748322).

Ook de clubhuiscommissie kan nog wel versterking gebruiken!
De clubhuiscommissie heeft een breed takenpakket in en 
rond het clubhuis. De horeca en het (technisch) onderhoud 
behoren o.a. daartoe. 
Binnen de commissie wordt 
rekening gehouden met 
ieders vaardigheden. Met 
elkaar zorgen wij er voor 
dat leden en bezoekers 
zich welkom voelen. Heb 
je interesse in deze actieve 
vrijwilligerstaak? Neem 
dan contact op met Menno 
Keijzer (06-30307217).

Reserveren handicarts!
De club heeft een beperkt aantal handicarts. Meestal genoeg 
maar het komt voor dat alle buggy’s in gebruik zijn. Wil je 
verzekerd zijn van een buggy, reserveer dan tijdig je handicart 
zodat je niet teleurgesteld wordt.
De barmedewerker neemt je reservering graag op in de agenda. 

Kerstborrel,  21 december,  
van 17.00 tot 19.00 uur

U bent van harte welkom!
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Old Grand Dad - ondersteunt Balansruiters
Met heel veel plezier kan ik jullie mededelen dat we opnieuw 
een project in de polder hebben kunnen afronden. De Stichting 
Old Grand Dad schenkt  de Balansruiters een bijdrage voor de 
nieuwe ledverlichting in de manegebak.
Dank voor jullie steun in 2018,
Goede feestdagen en een gezond 2019,
Hans Rusius - Consul OGD

Belangrijke data voor de OPA s :
7 mei 2019, dinsdag Clubkampioenschap Old Grand Dad 
samen met de Herendag – GC Emmeloord

8 juli 2019, maandag Regio Finale Old 
Grand Dad – Golf & Country Club 
Lauswolt – Beetsterzwaag

Senioren Mix wedstrijden 2018

Afgelopen maandag 3 de-
cember was al weer de 
laatste wedstrijd van de 
Senioren Mix. Bij binnen-
komst was er voor iedereen 
koffi  e of thee met naar keu-
ze rozijnenbol of koek. Na 
de wedstrijd werd iedereen 
ontvangen met een glaasje 
glühwein, soep en diverse  
gerechtjes. Alles prima ver-

zorgd door de clubhuiscommissie. Alle lof hier voor.
In deze gezellige sfeer hadden we de prijsuitreiking.
De laatste wedstrijd was een wedstrijd tegen de Vos. Jan 
Hamersma was de Vos en uiteindelijk scoorde Remmelt 
Pit 1 slag minder dan de Vos en werd hier mee winnaar.
Afgelopen jaar hadden we gemiddeld 32 deelnemers per 
wedstrijd. Deelname is vrij duidelijk afhankelijk van het 
weer. Begin februari en maart was het koud en vooral nat 
en beide keren waren er 20 deelnemers. Wat opvalt is dat 
begin juni veel senioren op reis zijn. Met goed weer toch 
maar 27 deelnemers terwijl andere maanden altijd tussen 
35 en 40. 1 van de prijzen van afgelopen november be-
stond uit een pakket om zelf een appeltaart te bakken. 
Hans Rusius heeft ons middels een foto deelgenoot ge-
maakt van het resultaat.
In 2019 gaan we weer gewoon door met deze vooral ge-
zellige Senioren Mix wedstrijden en de eerste is op maan-
dag 7 januari. Iedereen fi jne feestdagen en een goede 
jaarwisseling toe gewenst.

Ton van der Linden

uitslag businessclub competitie 2018
Individuele winnaars 2018 na 5 wedstrijden:
1. John van de Beek
2. Aart Marinussen
3. Jan Papma

Winnaars van de deelnemende sponsoren 2018 na 
5 wedstrijden:
1. Socium Verzekeringen
2. OVT
3. Drukkerij Feiko Stevens


