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Van het bestuur

De seizoenen gaan voorbij en het jaar is zomaar weer ten 
einde, wordt er vaak tegen elkaar gezegd. Maar na een 
prachtig zomers jaar lijken onze leden zich weinig aan te 
trekken van de seizoenen. Het blijft nog mooi golfweer, 
tenminste tot vandaag. Een mooie dag om enige letters 
aan het papier toe te vertrouwen. We zeggen het tel-
kens weer dat de baan er mooi bij ligt. Alhoewel de wor-
men momenteel zeer actief zijn. 
Leden vragen zich af waar al die 
mini-molshopen vandaan ko-
men. Het zijn de regenwormen, 
die niet mogen worden bestre-
den. Door de extreme regels 
rond natuur  en gewasbescher-
ming moeten wij door de mod-
der lopen. Bovendien lijdt de 
grasmat ontzettend veel schade. 
Wij verzoeken jullie allemaal om 
voorzichtig met de baan om te 
springen. 

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden:
 Mijd de natte plekken met de buggy en trolley
 Blijf zoveel als mogelijk met de buggy op de buggy-

paden.
 Zorg dat je altijd een pitchvork bij je hebt en gebruik 

die dan ook!
 Blaas altijd je schoenen goed schoon, zeker als je 

ons clubhuis binnengaat.

Algemene ledenvergadering:
De ALV is zeer goed bezocht bij ‘Bij Ons’ in de Weller-
waard. De jaarstukken zijn goedgekeurd en Hans Smak-
man is als nieuwe voorzitter van de baancommissie 
gekozen in het bestuur. Er is uitvoerig stilgestaan bij de 
bemensing van ons clubhuis en de invulling van de vaca-
ture planner. Onder leiding van Gert Liebe is er een kleine 
werkgroep gevormd om het bestuur te adviseren over de 
clubhuisbemensing en over het enthousiasmeren van le-
den om vrijwilligerswerk voor de club te verrichten. 

Planning bardiensten:
Ria Schutte zijn we zeer dankbaar dat zij maar liefst 8 jaar 

de planning voor de clubhuisbe-
mensing heeft geregeld. Een hele 
klus, maar ook een klus waarbij 
zij met zeer veel leden contact 
heeft gehad.  
Het klopte altijd met de invulling 
van de  diensten en mocht er 
eens een uitvaller zijn of een zieke 
dan werd en altijd een oplossing 
gevonden. 
Na 8 jaar gaat Ria Schutte haar 
taken overdragen aan Jeanne 
van de Avoird.  Wij zijn blij dat 
Jeanne deze vacature heeft willen invullen. Jeanne veel 
succes met deze taak.
Vanaf 1 januari 2023 gaat Jeanne samen met de fi jne 
groep vaste barvrijwilligers het maandelijkse rooster voor 
de bardiensten zo veel en zo goed mogelijk invullen.
Na de ALV hebben zich ook een aantal leden  aangemeld 
om per maand enkele vaste bardiensten in te  vullen. Als 
lid van de golfclub wordt je ook en keer ingedeeld bij een 
van de vaste barvrijwilligers (in drukkere tijden). Hierdoor 
kunnen we op alle dagdelen vaste en ervaren leden inzet-
ten.
Mocht er belangstelling zijn om vaker een bardienst 
te willen draaien dan kun je bellen met Jeanne (tel. 06-
10497723).

Verbouwing clubhuis:
De verbouwing van het clubhuis zit in de afrondingsfase 
en is dus bijna voltooid.
Mede dankzij het vele werk van de vrijwillige behangers, 
schilders, klussers en meedenkers over kleur en interieur, 
is dit samen volbracht.
Hierbij willen wij deze harde werkers nogmaals heel har-
telijk bedanken!

Kerstborrel:
Vrijdagmiddag 16 december vanaf 16.30 uur houden wij 
onze Kerstborrel. Toegankelijk voor leden en partners.

Namens het bestuur,



Op en rond de baan
Wilgen op de Par3 baan gekapt

Oorsprong en geschiedenis van de wilgen op de Par3 baan

Onze Interieurverzorgsters verdienen een pluim

Heeft u ze ook al gemist? De wilgen 
bij de greens van hole 7 en 9 op de 
par3 baan, zijn gekapt.  En dat is 
niet voor niets gedaan. Greenkeeper 
Harry gaf onze deze uitleg. 

De herfst  is de tijd dat de sneeuw-
schimmel weer de kop op steekt. 
Deze schimmel gedijt het best bij 
veel vocht en wisselende tempera-
turen. Door de hoge temperaturen 
en vele mist was oktober een echte 
“schimmelmaand”.

Om deze schimmel te onderdrukken nemen we een aantal 
maatregelen. Allereerst proberen we de greens in de ochtend zo 
snel mogelijk te ontdoen van de dauw en verder gebruiken we 
diverse speciale bladbemesting om de grasplant af te harden.
Op de par3 baan bleven de greens van hole 7 en 9 te lang nat 
omdat ze te lang in de schaduw lagen. Om dit op te lossen zijn  
de wilgen aan de zuidoostkant van de green verwijderd,  zodat 
in de vroege ochtendzon en de wind de grasmat beter kan dro-
gen. 

Wist u ook dat deze 
wilgen in de begintijd 
van onze club geplant zijn 
door Hein Waalkens? Lees 
daar meer over in het volgende 
artikel 

Tijs en Tilly Weggen

Omdat we geen geld hadden om de Par3 baan verder te ver-
fraaien heb ik bij mijn buurman takjes van zijn wilg  geknipt.
De stekken zijn in mei 2003 geplant nadat ze  enige maanden in 
een poldersloot hadden gestaan om voldoende wortels te krij-
gen.
Deze stekken hebben we toen wekenlang met emmers en gie-
ters water voorzien vanwege de droge zomer. De grond was  
kurkdroog.
De wilgenstekken vormden de afscheiding tussen de toenmali-
ge 180m driving-range en de nieuwe 9 holes Par3 baan.
Na  3 jaar hebben we enige goed ontwikkelde  wilgen verplant 
naar de “hoge” bulten in de baan. We hadden toen veel proble-
men met het maaien (scalperen).

De bomen geven nu een volgroeid gezicht met prachtige kleu-
ren.
De vlinderstruiken op de Par3 baan zijn een overblijfsel van de 
Boomplant-dag (18 maart 2009) van de grote baan. Leerlingen 
van lagere scholen kregen als beloning een stek van deze strui-
ken. De overgebleven planten hebben wij toen in de baan ge-
plant. Deze vlinderstruiken zouden anders weggegooid worden.
De 4 notenbomen zijn iets later in 2004 geplant en zijn aangebo-
den door Ivo Noteboom.

Hein Waalkens

Zoals u vast wel hebt gemerkt is Golfclub Emmeloord nog 
steeds op zoek naar een interieurverzorgster. We hebben een 
paar weken geleden onze Jessica laten gaan omdat zij een vas-
te baan heeft gevonden in de zorgsector. Dat betekent dat Loby 
en Carola er met z’n tweeën voor staan. Deze twee dames doen 
nu het werk voor drie personen. Dus kan het voorkomen dat u 
als golf[st]er af en toe één van onze interieurverzorgsters tegen-
komt in ons clubhuis op een tijd die u niet verwacht, met name 
in de ochtend. Het zal niet zo zijn dat u om 11.00 uur één van 
deze dames tegenkomt maar wel 09.00 uur. De beide dames 
hebben gewoon meer tijd nodig om ons schoon clubhuis achter 
te laten. Dit geldt natuurlijk ook voor de kleedkamers, douches 
en de toiletten binnen en buiten en ook het toilet tussen hole 5 

en 6. Dit alles zodat u zich comfor-
tabel voelt. Wij kunnen natuurlijk re-
kenen op begrip van uw kant, als er 
bijvoorbeeld een stofzuiger staat te 
razen op een tijd dat u niet verwacht 
of dat er een emmertje met sop staat 
om kwart voor negen. Dat emmertje 
had u nog nooit gezien, maar nu dus 
wel. Het is maar dat u het eventjes 
weet.

Loes van der Linden



Marshalls Golfclub Emmeloord
Wij zijn er bijna! 
In onze vorige nieuwsbrief gaven wij al aan blij te zijn met de 
gang van zaken rondom het werven van nieuwe Marshalls. Op-
nieuw zijn we trots te kunnen vermelden dat zich maar liefst 
vier nieuwe Marshalls hebben aangemeld. Dit zijn, Jacqueline 
Appelhof, Dirk Koeslag, Esdra van Wageningen en Otto Scher-
mers. Met de aanmelding van Jacqueline is Ineke niet meer de 
enige vrouw in ons Marshall-team en hier zijn wij dan ook erg 
blij mee. 
Jacqueline, Dirk, Esdra en Otto, van harte welkom bij ons mooie 
team!
Met de aanwinst van deze vier nieuwe Marshalls hebben wij nu 
een team van 30 vrijwilligers. Heel graag willen wij doorgroeien 
naar een team van 35 Marshalls. Waarom? Omdat bij ons het 
spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’ ook opgaat. Met 
een team van 35 personen hoef je maar éen keer per maand 
een dag dienst te doen. Dat maakt het voor iedereen een stuk 
eenvoudiger. Daarnaast kunnen wij op deze manier onze werk-
zaamheden ook verder uitbreiden. Vanwege de toename van het 
aantal leden en greenfee spelers zijn de Marshalls in tegenstel-
ling tot voorgaande jaren nu ook in de wintermaanden aanwe-
zig. Dit is voor ons ook nieuw en wij hopen hiermee extra toege-
voegde waarde te kunnen creëren voor onze club. 
In het beleidsplan van onze club staat o.a. het volgende vermeld 
over de functie van de Marshall. Door toezicht, het optimaliseren 
van het golfplezier en een bijdrage leveren aan een goed, effi  ci-
ent en veilig gebruik van de 9-holes baan, de par 3 oefenbaan, 
putting greens en driving range. De Marshall-commissie bestaat 
uit vrijwilligers die zelf ook spelende leden zijn.

Aan het onderdeel veiligheid in de baan willen wij komende pe-
riode extra aandacht schenken. Kees van der Meulen is namens 
de Marshall-commissie de coördinator voor het volgen en het 
up to date houden van de cursussen. Kees is naast Marshall te-
vens vrijwilliger voor de EHBO Noordoostpolder en zorgt ervoor 
dat wij allemaal tijdig de reanimatiecursus volgen. In de volgen-
de nieuwsbrief zullen we ook wat meer aandacht schenken aan 
het hoofdstuk veiligheid in de baan en op onze club. 

Tenslotte, heeft de inhoud van onze nieuwsbrief je aan het den-
ken gezet en zou je ook wel een bijdrage willen leveren aan ons 
mooie team meld je dan even. Heel graag vertellen wij, Stef en 
Hendrik wat er van een Marshall verwacht wordt. Geef ons even 
een seintje en wij nemen contact met je op. Wij willen, zoals 
aangegeven, heel graag doorgroeien naar een team van onge-
veer 35 Marshalls. Dus DAMES en heren, neem s.v.p. contact 
met ons op en kom ons leuke team verder versterken.

Hoe komen we in contact
Door ons te mailen op: marshallsgce.ziggo.nl
Of ons te bellen: Stef de Jong: 0646 116 462 of Hendrik Hein-
huis 0653 148 248 
Wij vernemen heel graag iets van je. 

Coördinatoren Marshalls GCE
Stef de Jong en Hendrik Heinhuis

Handicartwedstrijden 2022
Nadat de handicartwedstrijd op onze eigen baan op 30 juli was 
gespeeld, bleek dat de nummers 1, 2 en 3 niet op 29 september 
in de gelegenheid waren om de regionale fi nale te spelen. Num-
mer 4 mocht de wedstrijd spelen en dat bleken wij te zijn. En wij 
zijn Henk Nijzing en Ineke Vermeer-van Wijngaarden. 
De regiofi nale werd gespeeld op de baan van Golfclub Havel-
te. Aanvankelijk leek het weer niet zo heel erg goed te worden. 
Maar het was een supermooie dag, we hebben goed gespeeld 
met een gezellige fl ight. Tot de prijsuitreiking hadden we zoiets 
van “leuk gespeeld, maar niet goed genoeg”. Wat bleek: wij 
hadden 35 punten gespeeld en dat was goed genoeg voor de 
5e plek. De winnaars hadden 36 punten, dus we hadden best 
goed gespeeld. De eerste 6 fl ights mochten meedoen met de 
landelijke fi nale van alle handicartwedstrijden.

Donderdag 6 oktober was die landelijke fi nale op Golfclub An-
derstein, de golfbaan in Maarsbergen. We waren de hele dag 
te gast, wat op zich al leuk is. En het is ook nog eens een hele 
mooie baan. Helaas waren er geen gidsen of gastheren/dames 
om ons naar onze starthole te begeleiden. We hebben een aar-
dig tijdje gedwaald voordat we op hole A6 terecht waren geko-
men. Dat doet natuurlijk geen goed aan je spel. Langzamerhand 
ging het iets beter, maar geweldig is het niet geworden. Het was 
weer een hele mooie dag. Lekker zonnetje en gezellige fl ightge-

noten. De dames van ‘Het RIjk 
van Nijmegen’ hadden gewon-
nen.
De baan in Maarsbergen is, als 
gezegd, erg mooi, maar ook 
heel lang. Lus A vonden we 
iets minder mooi dan lus B, die 
meer in de bossen ligt.
Uiteindelijk waren we klaar met 
de 18 holes en zijn niet verder 
gekomen dan 24 punten. Dit 
was (lang) niet genoeg om in 
de prijzen te vallen.
Er werd ons ook nog een diner 
aangeboden, een heerlijk in-
disch buff et. Helaas geen toe-
tje, wel jammer.

Moe en een beetje teleurgesteld over onze prestatie waren we 
om 21.00 weer in Emmeloord.
Het was heel erg leuk om zoiets een keer mee te maken. Wij 
hebben het in ieder geval heel erg gezellig gehad. Volgend jaar 
gaan we weer een poging doen in de fi nale te komen.



Kopij voor volgende nieuwsbrief mailen 
naar Koos Obbema.  vanelkob@planet.nl

Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

Begin van het winterseizoen van de Rabbits 
Op 1 oktober begonnen 22 deelnemers aan een wedstrijd op 
de par 3, incl. een pitch-wedstrijd en een putt-wedstrijd en een 
neary op hole 9. Volop prijswinnaars, die met mooie prijzen naar 
huis gingen, na spannende shoot-outs.
Ondanks de pittige buien toch een erg  geslaagde en een ge-
zellige ochtend.

Hartelijke groet van de 
Rabbit commissie 

Beste opa’s,
Bedankt voor jullie ondersteuning  in het afgelopen jaar.
Voor het nieuwe jaar 2023 graag alvast noteren:

Old Grand Dad clubkampioenschap:     
dinsdag 2 mei 2023 (dinsdags  tijdens de Herendag )

Old Grand Dad regiokampioenschap:  
maandag 17 juli 2023 op GC  de Semslanden – 
Gasselternijveen

Hans Rusius - OGD consul GC Emmeloord

Een nieuwe naam 
- van een van 
onze sponsoren 
-   Prummel & 
Schippers no-
tarissen met de 
daarbij behorende 
mooie nieuwe 
vlag.


