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Van het bestuur
Het golfseizoen 2018 is bijna halverwege bij het lezen van 
deze nieuwsbrief. De NGF competitie is voor de senioren 
al een tijdje geleden afgesloten. Onze teams hebben 
goed gepresteerd met een aantal kampioenschappen. 
Als positieve nabrander kan de promotie van ons 
jeugdteam gemeld worden. Onze jonge leden deden 
voor het eerst aan de NGF jeugdcompetitie mee met dit 
geweldige resultaat. Een echte opsteker voor de jeugd 
commissie en de teamleden. Een beloning voor hard 
werken van deze commissie. Golf leeft in onze regio, het  
jongerenledental neemt gestaag toe. Het bestuur is nauw 
betrokken bij de voorbereidingen voor de baanrenovatie. 
De gemeente heeft te maken met een forse vertraging. 
De planning was om begin juni daadwerkelijk te starten, 
maar dat wordt nu 6 weken later, na de bouwvak. 
Oorzaken zijn de tegenvallende procedures, de extra 
voorbereidingstijd en het plotseling overlijden van een 
van de sleutelfiguren binnen de gemeentelijke organisatie. 
Zoals het er nu voor staat gaat de schop half augustus 
de grond in. Misschien dat er voor de bouwvak nog een 
baan (4) wordt gerenoveerd. Inmiddels is er met de eerste 
voorbereidingen begonnen. Er zal ook een groot deel 

Promotie Jeugd Team
Dit jaar is het de jeugdcommissie in samenwerking met 
onze pro Michael Meerman gelukt om een jeugdteam klaar 
te stomen voor de NGF jeugdcompetitie. De jeugdspelers 
Sander, Jan, Olaf Jan, Tjeerd en Arjen hadden aangegeven 
wel competitie te willen spelen. Om goed voor de dag te 
komen heeft onze pro Michael ze extra lessen gegeven, 
en ze hebben daarnaast getraind met Vincent en Marcel. 
Er moest flink aan getrokken worden maar daar zijn ze in 
geslaagd. Om het team te versterken werd op het laatste 
moment Milan toegevoegd. 
Op 3 juni startte de competitie en waren wij gastheer. GCE 
en de jeugdcommissie hebben hierbij een zeer positieve 
indruk achter gelaten bij alle deelnemers uit de poule. 
De eerste wedstrijd was 10 juni op de golfbaan 
Spandersbosch, 9.00 uur spelen dus om 7.00 uur 
vertrokken. Namens de Jeugdcommissie waren Christian 
en ondergetekende mee voor de begeleiding. De jeugd 
speelt 18 holes (stableford) waarvan 9 holes single en 9 
holes greensome. De wedstrijdspanning op een moeilijke 
bosbaan resulteerde in een 5-1 nederlaag tegen de 
Goyer 2. Een enkele speler presteerde het zelfs om 17 
ballen kwijt te raken. Op naar de volgende wedstrijd 
op de Goyer. Milan kwam het team versterken en dat 
werkte. Emmeloord speelde tegen Amelisweerd 4 en 
deze wedstrijd, op een prachtige baan, werd gewonnen 
met 6-0 en dat smaakt naar meer. De derde wedstrijd 
moesten onze mannen spelen tegen de nummer twee 
Spandersbosch. Christian en ondergetekende kregen 
halverwege al door dat het weer erg goed ging. Resultaat 

een klinkende overwinning met 6-0 en geklommen naar 
de tweede plaats! Winst in de laatste wedstrijd zou zeker 
voldoende zijn om tweede te blijven. Helaas bij de laatste 
wedstrijd tegen Hoogland geen begeleiding vanuit de 
jeugdcommissie. Door een navigatiefout van de voor 
vervoer zorgende ouders kwamen ze maar net op tijd 
aan bij Amelisweerd. Het inslaan was daardoor erg kort. 
Omdat we van de jeugdcommissie er niet bij konden 
zijn, zaten we in spanning af te wachten op de eerste 
berichten. Deze kwamen er en het leek goed te gaan. Deze 
berichten over een op hand zijnde zege met 6-0 werden 
later gecorrigeerd in een 2-4 verlies. Oorzaak het spelen 
van een verkeerde bal, dus minder punten en geen winst. 
Gelukkig verloor de concurrent voor plek twee met 6-0 en 
is ons team als tweede geëindigd, met een promotie naar 
de tweede klasse als gevolg. Een prima resultaat waar de 
mannen maar ook de club trots op kunnen zijn. 

Barry Dam (lid jeugdcommissie)

van de parkeerplaatsen worden gebruikt voor opslag en 
aanvoer van materialen. 
Voor het parkeren worden alternatieven gezocht.
De baan kan bijna ononderbroken in  gebruik blijven, met 
af en toe sluiting van bepaalde holes. Wij houden u op de 
hoogte via nieuwsbrieven, een mededelingenbord bij de 
entree van ons clubhuis en 
natuurlijk via de website. 
Het weer is ons als golfers 
goed gezind, elke dag 
zomers en warm. De  baan 
is goed bespeelbaar en de 
greens zijn snel. Ik hoop 
dat dit nog een poosje blijft 
ook in het belang van de 
renovatie.

Ik wens jullie een mooie 
golfzomer en goed 
vakantieweer.

Willy Schutte 



Open Businessclub 
Golfmiddag 
Op donderdag 17 mei jl. werd in het kader van de week van de ondernemer
voor de tweede keer in samenwerking met de Gemeente Noordoostpolder 
deze golfmiddag georganiseerd. Wederom was de belangstelling
groot. Bijna 100 ondernemers maakte gebruik van dit unieke evenement. 

Winnaars en organisatie straalden tevredenheid uit over deze succesvolle middag.

Afscheid Ed Kreykamp van de Senioren Mix 
commissie.

Sinds het begin van de Senioren Mix wedstrijden in 2015 was Ed 
Kreykamp lid van de betreffende commissie als wedstrijdleider. Hij 
deed dit nauwgezet en met veel plezier.
In de zomer van 2017 werd Ed op vakantie in Oostenrijk getroffen 
door een herseninfarct.
Dit leidde tot het besluit om te stoppen als wedstrijdleider en uit 
de Senioren Mix Commissie te stappen. Op woensdag 9 mei heeft 
een afvaardiging van de commissie bij Ed en Nelly thuis, met een 
bos bloemen en een fles wijn als dank afscheid van Ed genomen 
als lid van de Senioren Mix commissie. We wensen Ed en Nelly in 
de toekomst nog veel (golf)plezier.  

Namens de commissie,
Ton van der Linden

Bloemen in het clubhuis
Natuurlijk is het iedere golfer opgevallen: altijd 
staan er leuke bloemen op de tafels. Dit is het 
werk van Hilly Baas, die al jaren met veel zorg en 
aandacht er steeds voor zorgt dat frisse bloemen 
van het seizoen het clubhuis opfleuren. Soms 
geven een paar takjes en een enkele bloem al 
een mooi resultaat en dankzij haar creativiteit 
kan zij met het beperkte budget toveren. 
Ook bezoekers valt het op en je hoort vaak 
complimenten. Met de feestdagen roept zij de 
hulp in van de dames van de woensdagochtend. 
Met elkaar brengen zij de extra versieringen in 
het clubhuis aan.
Nu het terras weer ingericht is, worden ook de tafels buiten niet 
vergeten. Steeds staan er weer nieuwe plantjes op de tafels. Door wind 
en droogte zijn deze plantjes kwetsbaar en het zou fijn zijn als iedereen 
zo nodig eens met de gieter langs gaat, zodat ze langer meegaan. 
Namens alle golfers:  bedankt Hilly voor je inzet! Fantastisch hoe je met 
bloemen zoveel vrolijkheid en afwisseling kunt brengen in het clubhuis 
en op het terras. Hopelijk ga je hier nog lang mee door! 

Menno Keizer

OGD kampioenschap 2018
Dinsdag 21 april streden 28 van de 36 opa’s om het 
OGD kampioenschap van GC Emmeloord. Kampioen 
werd Willy Schutte met 41 stb, de tweede prijs ging 
naar Feiko Stevens met 40 stb en de derde prijs was 
voor Harry Huijsmans.
Maandag 9 juli vond het OGD regio kampioenschap 
plaats op de Hattemse Golf & Country Club.

Hans Rusius - consul OGD GC Emmeloord
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Onderwerp: De opmars van de Lyme teek! 

In Nederland zijn vorig jaar ruim 1,3 miljoen mensen door een teek gebeten. 
1 op de 50 hiervan krijgt een rode vlek of kring.( raadpleeg direct Uw huisarts) 
1 op de 500 hiervan krijgt in meer of mindere mate ernstige klachten, dus de ziekte van Lyme. 
Ongeveer 25 % van de Teken is besmet en kan de Lyme ziekte veroorzaken 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN! 

Preventie: 
Met onze Tekenkaart ( bij de hand) kunt U snel/veilig en efficiënt kleine (nimfen) en grote teken verwijderen. 
Het kaartje is door de Lymevereniging getest, zij werken hiermee al vele jaren. 
Tekenkaart Nederland is lid, ambassadeur, donateur en vrijwilliger van de Lymevereniging en werkt nauw met 
hen samen. 

OVER DE TEEK 
De teken zijn het hele jaar door actief echter vooral in het voorjaar en in de zomer. 
Zij bevinden zich vooral in laag struikgewas, laag begroeide bermen, heidevelden, bosbessenstruiken en 
grasland. 
Het is een fabeltje dat ze uit de bomen vallen! 
Beneden de ongeveer 6 graden Celsius zoeken ze de grond op. 

VOORDELEN EN U.S.P.'s 
De Tekenkaart heeft vele positieve eigenschappen en voordelen en wordt als nuttig geschenkje voor Uw 
klanten, personeel, collega's en vrijwilligers zeer op prijs gesteld. 
Voorzien van Uw eigen logo en bedrijfsgegevens, is het Tekenkaartje de perfecte reclame drager voor  
bedrijven, instellingen en overheden. Bovendien heeft het tekenkaartje een langdurige promotionele waarde, 
als bewaaritem. 

Doelgroepen : Volwassenen, kinderen en huisdieren. 

*veilig en snel Teken verwijderen
*kan ook bijen angels verwijderen
*Hygiënisch
*ziekte kosten besparen
*preventief actueel en origineel
*gemakkelijk en efficiënt in gebruik
*voor zowel mens als dier
*kinderen en volwassenen
*low budget
*credit card model
*past in iedere portmonnaie
*als visite kaartje te bedrukken
*lange promotionele waarde
*duurzaam (bewaar item)
*grote meerwaarde in vele opzichten

Wij sturen uw graag vrijblijvend een informatiepakket toe. Bel gerust 06-20437408 of stuur een e-mail naar 
info@tekenkaartnederland.nl.  
Het kaartje wordt door vele organisaties om fondsen te werven! 


