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Van het bestuur

We kunnen terugzien op een prachtige zomer, veel zon, 
(te)weinig regen, anders gezegd prima golfweer. Onze 
golfbaan heeft de hitte en droogte goed doorstaan. Op 
de par 3 baan heeft de droogte wel schade opgeleverd, 
maar dat is nu, na een paar buien, alweer aardig hersteld. 
Op de grote baan hebben wij veel profi jt gehad van onze 
automatische beregening. De baan bleef in prima condi-
tie en het gras groeit nu weer welig. De baan gaat straks 
goed de herfst en winter in.

Nieuwbouw:
De bouwactiviteiten zijn afgerond. Bouwbedrijf Bosma en 
installatiebedrijf Massink hebben goed en netjes gewerkt. 
Wij zijn hun hier dankbaar voor, want verbouwen is altijd 
ingewikkelder dan volledige nieuwbouw. Ook de bouw-
markt heeft veel last van de huidige economie. Ondanks 
alle prijsstijgingen en personeelsproblemen zijn wij netjes 
binnen de ramingen gebleven. De vele vrijwilligers heb-
ben hard gewerkt om de kosten binnen de budgetten te 
houden. Zoals: Grondwerk, straatwerk, slopen, verven en 
behangen enz, enz, enz. Ook is er een fotowand gemaakt 
bij de ingang. (zie boven en kom kijken.)

Algemene ledenvergadering:
Op woensdagavond 28 september houden wij onze le-
denvergadering.  
Aanvang: 19.30  Locatie: ‘Bij Ons in de Wellerwaard’

Het bestuur doet dan verslag van het afgelopen jaar met 
de fi nanciële verantwoording over 2021, een prognose 
over 2022 en de begroting voor 2023. Financieel hebben 
wij de wind mee de afgelopen 2 jaren. Belangrijke opste-
kers zijn een gestage ledenaanwas, veel greenfeespelers 
in zowel 2021 als in 2022. 
Optimisme dus, ware het niet dat dat er momenteel nog-
al veel bewolking binnendrijft. De infl atie zal niet aan ons 
voorbijgaan. Ik noem twee componenten, het onderhoud 

van de baan zal de komende jaren fors stijgen en de ener-
gieprijs gaat ook zeer fors omhoog. 
28 September krijgen jullie van ons tekst en uitleg.

Barbemensing:
Het bestuur wil ook graag met de leden overleggen hoe 
wij in de toekomst de bemensing van ons clubhuis kunnen 
rondzetten. Het wordt steeds moeilijker om onze leden te 
motiveren een keer per jaar achter de bar te gaan staan. 
De tijd ontbreekt vaak en de taak wordt als erg complex 
gezien. Wij komen 28 september niet met een kant en kla-
re oplossing maar vragen jullie om met ons mee te den-
ken.

Afscheid:
Twee bestuursleden nemen tijdens deze ALV afscheid als 
bestuurslid:
Fred Stuurman als voorzitter van de regel- en handicap 
commissie. Hij heeft een zeer lang dienstverband als be-
stuurder, meer dan 14 jaar heeft hij ons geholpen met de 
vele bestuurlijke zaken en in het bijzonder de regels en 
handicapregistraties. Ook binnen de wedstrijdcommissie 
(Herendag) heeft hij veel werk verzet. Fred wordt opge-
volgd door Elina Pol.
Chris van der Riet gaat het bestuur na 4 jaar  verlaten. 
Chris heeft 6 jaar als commissielid en 4 jaar als voorzitter, 
met hart en ziel bijgedragen aan onze perfecte baan. In 
de afgelopen 4 jaar is er zeer veel gerealiseerd: nieuwe 
afslagtee’s met een andere baanindeling, de nieuwe drai-
nage van de baan, de nieuwe bunker op hole 8 en een 
beter onderhoud van de baan. Vele gesprekken met de 
greenkeeper en controlerondjes over de baan heeft hij vol-
bracht. Ook was hij zelf vaak met werkzaamheden actief. 
Chris wordt opgevolgd door Hans Smakman.
Beste Fred  en Chris namens alle leden zeer hartelijk be-
dankt.

Vacature:  Voorzitter(ster) van de jeugdcommissie:
Onze vereniging heeft nog steeds een vacature voorzit-
ter(ster) binnen de jeugdcommissie. 
Wij hebben momenteel een enthousiaste groep juniorle-
den, welke begeleid worden door een kleine commissie. 
Wij doen een dringend 
beroep op jullie allen om 
voor deze groep jonge 
leden een voorzitter / co-
ordinator te vinden. Het 
zou toch jammer zijn als 
deze groep verloren gaat. 
Kijk om u heen en infor-
meer ons over mogelijke 
kandidaten. Je mag jezelf 
natuurlijk ook aanmelden.



Vacature: Planner / indeler voor de bardiensten:
Ria Schutte stopt na bijna 8 jaar met haar functie coör-
dinator en planner voor de clubhuis-bemensing. Zij heeft 
deze functie altijd met veel plezier en enthousiasme in-
gevuld, maar wil nu het stokje graag overdragen. Je hebt 
met veel leden contact en het is een boeiende taak om de 
planning in te vullen. Deze taak kan volledig thuis worden 
uitgeoefend en vraagt enkele dagdelen (avonden) per 
maand. Je kunt de planning zelfs enkele maanden van te 
voren uitwerken, waardoor er geen problemen met je ei-
gen werkzaamheden of vakanties ontstaan. Uitdrukkelijk 
verzoek aan allen om te zien wie dit zou willen oppakken. 
Je kunt Ria altijd bellen voor informatie (0654952451)

Kortom:
Het gaat onze club voor de wind.
Financieel lijkt alles OK, tenminste tot nu.

De baan ligt er uitste-
kend bij.
We hebben veel belang-
stelling van aspirant golfers.
Én belangstelling van golfers uit de weide omgeving.
Wél zorgen over enkele vacatures. Aandacht s.v.p. !!!!

Beste leden 
Tot zover deze bijdrage vanuit het bestuur.
En tot ziens op 28 september.

Willy Schutte

Golfclub Emmeloord opnieuw GEO gecertifi ceerd 

Vacature  Golfclub Emmeloord

NIEUW: TUI Sports Golfreizen

Golfclub Emmeloord heeft voor de 2de achtereenvolgende keer 
het prestigieuze GEO certifi caat behaald. De toekenning van 
dit keurmerk, aangestuurd door een internationale golff ederatie 

vanuit Schotland, betekent dat Golfclub Emmeloord voldoet aan 
alle gesteld eisen en criteria rondom duurzaam golfbaanbeheer 
om dit waardevolle certifi caat te verkrijgen.

Wat betekent GEO voor Golfclub  Emmeloord?
Duurzaam golf staat bij Golfclub Emmeloord hoog in het vaan-
del. Dit geldt ook voor het onderhouden van de natuur op de 
golfbaan. Een belangrijke ontwikkeling was om de GEO duur-
zaamheidsgedachte en bijbehorende activiteiten meer in de 
bedrijfsvoering te borgen. Een jaar inventariseren, ontwikkelen 
en vergaderen door de GEO werkgroep waarbij altijd een be-
roep gedaan kon worden op de leden en diverse commissies, 
heeft geleid tot het behalen van het GEO certifi caat. Hiermee is 
ook aangetoond dat Golfclub Emmeloord grotendeels draait op 
haar leden en vrijwilligers die de natuurwaarde en het milieu een 
warm hart toedragen. Voor ons als golfclub een belangrijke stap 
naar een nog duurzamere toekomst. 

Is op zoek naar een interieurverzorg[st]er voor het clubhuis.  
Werkzaamheden bestaan uit onder meer: het schoonmaken van 
het clubhuis beneden en boven, het horecagedeelte en het sa-
nitaire gedeelte. Je draait 2 diensten per week en dat geschiedt 
in samenwerking met 2 andere medewerkers. 

Heb jij belangstelling voor deze baan of weet jij iemand die 
deze baan graag zou willen hebben? Stuur dan een email naar 
Loes van der Linden loeslin@outlook.com of bel even naar 06 
21956609. Dan krijgt u Loes rechtstreeks te spreken. 

Op 1 september was TUI Sports Golf als sponsor van de Busi-
ness Club dag te gast. Sinds april biedt TUI compleet verzorgde 
golfreizen aan naar populaire golfbestemmingen, altijd inclusief 
3 greenfees, autohuur/transfer en vlucht. Bij TUI Sports Golf zijn 
er geen verplichte pakketten. Iedereen kan zelf eenvoudig online 
een golfpakket naar wens samenstellen met een ruime keuze 
aan golfbanen. Een extra greenfee of juist eentje minder? Ook 
dat is mogelijk, de kassabon past zich realtime aan, dus geen 
verrassingen achteraf. TUI Sports golfreizen zijn ook te boeken 

in het reisbureau. Voor het complete aanbod kijk eens op www.
tui.nl/sports/golf

Exclusief voor leden van de Golfclub Emmeloord biedt TUI een 
leuk voordeel: boek vóór 15 oktober een TUI Sports Golfreis 
en betaal geen boekingskosten. Stuur hiervoor na boeking het 
boekingsnummer naar sports@tui.nl o.v.v. BGCE22 en de kor-
ting wordt op de factuur verrekend.



Op en rond de baan. 
Onderhoud door te bezanden en verticuteren.
Met dank aan de greenkeepers en deze keer een verhaal over 
het onderhoud van de baan. Voor golfers is het een van de 
grootste ergernissen: gaatjes in de green. Net als het mooi golf-
weer is, is de green een hobbelpad. Voor het golfbaanonder-
houd is dit essentieel. Maar waarom is het nodig en wat zijn de 
greenkeepers aan het doen?

De werkzaamheden aan de greens en de baan zijn voor green-
keepers behoorlijk arbeidsintensief. Bovendien moet het gere-
geld gebeuren tijdens het seizoen. Als er niet wordt geprikt en 
bezand, gaat de kwaliteit van de baan snel achteruit. Een green 
wordt bijvoorbeeld vatbaarder voor schimmels en ziekten. Kort-
om, een belangrijk onderdeel van golfbaanonderhoud.

Wat gebeurt er precies bij het bezanden? 
De baan en green worden geprikt met pennen en daarna gaan 
de greenkeepers aan de slag met het bezanden. Door te prik-
ken kan water verdampen en zuurstof in de bodem komen. De 
opbouw van de bodem (zand, water, lucht, dode plantenresten 
en dode organismen) zorgt voor bodemverdichting. Vooral de 

dode plantenresten en organismen werken als een spons. Ze 
houden water vast waardoor schimmels en ziekten zich kunnen 
ontwikkelen.

En omdat golfers over de baan lopen of rijden met buggy’s en 
onderhoudsmachines dagelijkse de baan betreden, treedt die 
bodemverdichting op. Regen en natte periodes versterken dit 
proces. Daarom prikken we de banen geregeld, om weer lucht 
in de bodem te krijgen en de plantgezondheid te verbeteren.

Verticuteren en bezanden van greens
Ook worden de greens geverticuteerd. Hiermee wordt de vilt-
laag uit het greenoppervlak verwijderd. Hoe dikker de viltlaag, 
hoe moeilijker hij weg te halen is.
Na het verticuteren wordt er vaak zand gestrooid in de ontstane 
gleufjes. Het bezanden zorgt ervoor dat de toplaag vlak blijft en 
water makkelijker in de bodem zakt. 

Tilly Weggen

Marshalls Golfclub Emmeloord
Kom jij ook ons team versterken? 
In onze vorige nieuwsbrief maakten wij melding van het feit 
dat de werving voor nieuwe Marshalls goed verloopt. Wij zijn 
blij dat we intussen verder groeien en inmiddels een team van 
26 Marshalls hebben. Sinds de laatste nieuwsbrief hebben 
zich vier nieuwe Marshalls aangemeld te weten, Jan Hermans, 
Ineke Vermeer, Hans van der Steen en Hans Rusius. 
Ja, u leest het goed. Met Ineke hebben wij nu ook een vrouwe-
lijke Marshall in ons team. Hierbij doen wij ook een oproep aan 
alle dames bij onze mooie Golfclub. Een verhouding van 25 
heren en 1 dame in ons team is toch wel heel erg scheef. Da-
mes, het Marshall schap bestaat hoofdzakelijk uit het zijn van 
gastvrouw/heer. Het kan toch niet zo zijn dat jullie dit mooie 
vrijwilligersambt aan bijna uitsluitend heren over laten. Bij 
andere clubs zien wij ook veel dames als Marshall en daarom 
nogmaals bij deze een vriendelijk verzoek. 
Heel graag vertellen wij, Stef en Hendrik wat er van een Mars-
hall verwacht wordt. Geef ons even een seintje en wij nemen 
contact met jullie op. Wij willen heel graag doorgroeien naar 

een team van ongeveer 35 Marshalls. Met zo’n team hoef je 
namelijk maar één keer per maand als Marshall dienst te doen. 
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



Gevaarlijke situaties Tussen hole 2 en 3 !!!
Hole 2 en 3 liggen tegen elkaar aan. Hierdoor kunnen afzwaaiers 
(slice) van de ene hole op de andere terecht komen. Dat kan 
gevaarlijke situaties opleveren. 
Het is daarom zaak altijd luid “fore” te roepen!
Er is een klein aantal spelers die bewust vanaf de afslag van hole 
2 naar naar de andere fairway 3 spelen. 
We vragen u dringend om dat niet te doen! Bewust gevaarlijke 
situaties creëren is zeer ongewenst.
Ieder is verantwoordelijk voor veilige en prettige omstandighe-
den op onze mooie baan.
Houd rekening met anderen en zorg voor elkaar.

Willy Schutte

Handicartwedstrijd 30-07-2022

Enkele weken geleden gaven wij ons op voor de handicart wed-
strijd.
Wie had gedacht dat t zulk prachtig (golf)weer zou zijn.
Greensome stableford was het spel, wat goed uitpakte voor ons.
Onze fl yghtgenoten, Rob Pieters en Jack Matijsen, speelden 
goed en rustig, wat bijna in een ”onderlinge sportieve strijd” uit-
mondde. Wie speelt er op de volgende hole PAR?
Rob en Jack bedankt voor de gezellige fl yght.
Alles klopte vandaag en de score van 22 punten, verbaasde 
ons, maar zou ‘t voldoende zijn?, wij dachten van niet.
Na het spelen was het gezellig op het terras, met voor iedere 
fl yght een lekker hapje.
Dan de prijsuitreiking: 22 punten bleek voldoende. 
Leuk om een keer te winnen en we gaan zeker de voucher ver-
zilveren bij golfbaan ‘t Zelle.

We bedanken de commissie voor de goede organisatie. 
(jammer dat Kees Koster , als nieuwe handicartambassadeur er 
niet bij kon zijn, maar Albertje Koster en Jacqueline Tuinenga, 
hebben het samen goed waargenomen)

Tot ziens op de golfbaan, Gerrit en Femmie Last

Graag wil ik iedereen bedanken voor het meeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man,Bert Prudhomme van 
Reine.
Het doet ons goed dat zo veel mensen kaarten, berichten, te-
lefoontjes en appjes hebben gestuurd: het mooie In Memoriam 
van De Marshals, kaarten van de herendag, de barcommissie, 
de Hospitalitygolfers, damesdag, damesseniorenteam, Spanje-
groep en ook veel persoonlijke kaarten. Fijn om te merken dat 
Bert ook voor de golfclub veel heeft betekend!
Ook namens onze kinderen en (achter)kleinkinderen hartelijk 
dank hiervoor!

Serijn Snijder

Bert Prudhomme van Reine



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

Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

Jan Kramer winnaar sponsordag 2022

Het was een Supermiddag op 1 september j.l., prachtig mooi 
weer en veel enthousiaste deelnemers. En de catering nadien 
van de fi rma Slump (sponsor) was picobello. Jan Kramer (links 

op de foto) krijgt uit handen van de TUI-vertegenwoordiger een 
reischeque cadeau en uiteraard de mooie beker die hoort bij de 
eerste prijs.


