
 

 
 

Marshalls Golfclub Emmeloord 

Bert Prudhomme van Reine is ruim 10 jaar voorzitter geweest van het Marshall- team.  

Bert heeft dit met veel passie en inzet gedaan. Daarvoor zijn wij als Marshalls en als club, Bert dan ook 

veel dank verschuldigd. Het telkens weer opnieuw inroosteren van de Marshalls en daarbij rekening 

houdend met alle wensen van de vrijwilligers en ook nog ‘even’ invallen als iemand anders niet kon was 

best een behoorlijke klus. Toen Bert te kennen gaf dat het na zo’n lange periode tijd was om het stokje 

over te dragen zijn wij, Stef de Jong en Henk Heinhuis, met Bert in gesprek gegaan en hebben deze rol 

op ons genomen. Bert, mede namens alle Marshalls nogmaals hartelijk dank voor je inzet en wij hopen 

je nog veelvuldig te ontmoeten om op onze mooie golfbaan.  

 

Werving nieuwe Marshalls.  

De Marshalls hebben bij een golfclub een bijzondere maar ook een mooie taak. Een Marshall treedt op 
namens het bestuur van de club en functioneert in de eerste plaats als gastheer / gastvrouw. De 
Marshalls letten vooral op het naleven van de gedrags- etiquetteregels. Het naleven van de spelregels 
is een taak van de spelers zelf.  

Op dit moment hebben wij een mooie groep vrijwilligers van 18 Marshalls. Wat we zien is dat onze 
golfbaan door de loop der jaren steeds drukker bezet is. Het ledental groeit en er komen ook steeds 
meer gastspelers onze mooie en uitdagende baan bezoeken. Deze gunstige ontwikkeling vraagt ook 
meer inzet van de Marshalls. In principe waren de Marshalls in de maanden maart tot en met oktober 
in de baan. Wij hebben ervaren dat ook de overige maanden de aandacht van de Marshalls gewenst is.  

Meer aandacht betekent ook meer vrijwilligers. Hierbij dan ook de oproep aan u allen, leden van 
Golfclub Emmeloord, hoe mooi kan het niet zijn om ook al is het maar één of twee keer per maand een 
door uzelf gekozen dagdeel op onze baan als Marshall aanwezig te zijn. Op dit moment bestaat het 
Marshall- team uit 18 heren. Wij zouden dit aantal heel graag willen verdubbelen met niet alleen heren 
maar ook met dames. Hierbij dan ook de oproep aan de dames van onze golfclub. Wij zouden het zeer 
op prijs stellen als de dames van GCE ook hun steentje willen bijdragen om ons Marshall- team te 
versterken zodat we vaker zichtbaar in de baan aanwezig kunnen zijn.   

Samen zorgdragen voor de baan.  

 

Wij ervaren de laatste tijd dat te veel spelers 

minder aandacht besteden aan het 

terugplaatsen van de divots, het repareren 

van de pitchmarks en het aanharken van de 

bunkers. Wij zijn van mening dat dit 

momenteel ver beneden de maat is en dat 

dit het spelplezier negatief beïnvloedt en 

onze mooie baan onnodig beschadigt.   



Dit is ontzettend jammer en hier zullen de Marshalls dan ook meer en beter op toezien maar, het is 

vooral een verantwoordelijkheid van alle spelers zelf. Als u een plag slaat prima maar leg hem terug. 

Repareer uw pitch en hark de bunker weer netjes aan. Wij ervaren dat dit veel te vaak niet gebeurt. Een 

mooie baan in conditie houden is een zorg maar ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

 

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande en of wilt u wat meer informatie over deelname aan 

het Marshall- team stuur dan even een mailtje naar marshallsgce@ziggo.nl   

Wij nemen dan contact met u op.  

Bij voorbaat dank en veel spelplezier gewenst, 

Coördinatoren Marshalls GCE 

Stef de Jong en Henk Heinhuis.  
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