Van het bestuur
Op het moment van schrijven van dit artikel komt het water weer met bakken naar beneden. Op onze golf baan
merken we daar echter weinig van, de ontwatering is nu
dik in orde na de renovatie. Na een koud voorjaar met
op tijd een buitje en later meer temperatuur is het gras in
de baan goed op gang gekomen. De grasmat is in prima
conditie. Echter de veel besproken en bekritiseerde rough
groeide ook stevig mee. Gelukkig is deze weer grotendeels gemaaid en kunnen wij de ballen weer vinden én
slaan.
Ook zijn de coronaregels dusdanig versoepeld dat wij
weer moeten harken in de bunker en de vlaggenstokken
mogen uitnemen. Ik hoor nu wel weer de klacht van enkelen dat deze versoepelingen niet altijd gewenst zijn.
Het was wel gemakkelijk, plaatsen in de bunker en geen
aanharkplicht. Maar ja, zo zijn nu eenmaal de regels in
golﬂand.
De starttijdenregeling is niet meer van toepassing. Het
bestuur heeft hier nog wel even over gedubd, omdat het
systeem voor eigen leden wel werkt. Maar er zit erg veel
werk in het bijhouden en aanpassen van de wedstrijden.
Het boeken van greenfees gaf regelmatig problemen. Ook
bleven er teveel (geboekte) starttijden ongebruikt. Bij de
ledenpeiling was 64 % van de leden tegen een starttijden systeem. Ik wil Cor Jutten nog wel bedanken voor het
vele werk, welke hij in dit systeem heeft gestoken.
9 Holes samenwerking:
De samenwerking met de golfclubs Appelscha (Hildenberg) en Heerenveen (Heidemeer) is ook voor dit jaar weer
van kracht. Leden kunnen over en weer gratis spelen. Het
is wel raadzaam om van te voren even te bellen met de
betreﬀende club. We kunnen per lid maximaal 3 keer van
elke baan gebruikmaken. De baan in Appelscha is uitgebreid met een paar langere holes. Bovendien is het gehele
complex ﬂink opgeknapt
Lockers:
Er zijn 32 lockers aangekocht, waarvan er 11 alweer zijn
verhuurd. In alle nieuwe lockers is elektriciteit aangebracht. Met deze 32 lockers is de gereserveerde ruimte
voor lockers in de nieuwbouw vol. Met ingang van seizoen 2022 wil het bestuur één tarief instellen voor alle
lockers. Dus geen onderscheid tussen boven en onder
en wel of geen gebruik van elektriciteit. De administratie wordt te complex, omdat er zich veel wijzigingen in
gebruik e.d. voordoen. Dit betekent dat het bestuur het
lagere tarief iets gaat verhogen en het hogere tarief iets
lager wordt. We denken uit te komen op € 60,=
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Ledenwerfactie:
Wij hebben deze zomer ook weer een ledenwerf-actie
lopen voor startende golfers. Deze actie is met bijna 60
aanmeldingen zeer goed te noemen. Een uitdaging voor
Michael om al deze spelers een plekje in het lesschema te
geven. Ook bij de rabbits zal het drukker worden vanwege deze nieuwe leden. Ik wens al deze nieuwe leden veel
succes en vooral plezier in de golfsport.
Drukte in de baan:
Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd waarom de
baan gesloten is vanwege wedstrijden of groepen gasten.
Het bestuur is van mening dat er regelmatig onderlingeen open-wedstrijden kunnen worden georganiseerd. Dat
gaat natuurlijk ten koste van de leden die vrij willen spelen.
Aan de andere kant kunnen leden vaak ook mee doen, of
voor of na de wedstrijden nog een ronde doen. Vanwege
de starttijden en het verbod op het systeem van gunshots
was afgelopen maanden de baan wat langer gesloten
dan andere jaren. De wedstrijdleiders zullen proberen de
baansluitingen zoveel als mogelijk te beperken en vooral
beter te communiceren als er extra activiteiten zijn.
Op enkele momenten na, kunnen onze leden bijna altijd
een geschikt moment vinden om te spelen.
De vrijheid die het systeem van de ballen-spiraal biedt
wordt als positief ervaren. Soms moet je de drukste perioden even mijden.
Verzekeringen:
Alle verzekeringen worden momenteel beoordeeld. De
vereniging is redelijk goed en volledig verzekerd. De buggy’s moeten vanaf 1 januari 2021 apart worden verzekerd
i.p.v. via de algemene aansprakelijkheidsverzekering van
de NGF. De clubbestuurders aansprakelijkheid is op verschillende manieren gedekt, maar wij onderzoeken nog of
dit allemaal wel klopt en wie uiteindelijk aansprakelijk is
als er zich een calamiteit voordoet.
Onze heftruck is WA verzekerd voor schade aan derden
en aan eigen materiaal. Maar dan moet er een aangewezen bestuurder op de heftruck zitten. Deze persoon moet
voldoende geïnstrueerd zijn. Dus zomaar even op de heftruck rijden is niet toegestaan!!!!.
Nieuwbouw:
De nieuwe schuur is inmiddels al weer een jaar in gebruik
en functioneert naar volle tevredenheid. DE ALV heeft ingestemd om het clubhuis uit te breiden. Het bestuur heeft
besloten om eerst de schuur te realiseren en daarna het
clubhuis, dit omdat wij geen twee bouwprojecten naast
elkaar wilden. Vanwege de onzekerheid door Corona en
de mogelijke gevolgen voor onze club, hebben wij even
een pas op de plaats gemaakt. Wij zetten momenteel alles
nog eens op een rij en komen daarna wel of niet met een
bouwplan.

Bestuurswisselingen / jeugdcommissie:
Tijdens de algemene leden vergadering in oktober (datum is nog niet vastgesteld) gaan wij afscheid nemen van
3 gewaardeerde bestuursleden. Fred Stuurman, Menno
Keizer en Sacha Werkman. Voor de eerste twee zijn inmiddels opvolgers gevonden.
Voor de vacature van Sacha Werkman, voorzitter jeugdcommissie, heeft zich nog geen kandidaat gemeld. Het
bestuur roept leden op om na te denken over deze mooie
klus. Jongeren hebben inmiddels de weg naar de golfsport gevonden. Deze groep willen wij graag een goede

begeleiding geven.
Momenteel
heeft
Sacha zitting in het bestuur, maar deze koppeling laten wij los waardoor de
werkzaamheden beperkter worden. Wij roepen de leden
en ouders op om na te denken over deze vacature. We
kunnen deze enthousiaste groep jonge spelers niet in
de kou laten staan.
Namens het bestuur
Willy Schutte

Op de golftee met: Ronald Spijkers
Wie is Ronald Spijkers?
Vanaf de oprichting van Golfclub Emmeloord in 2004 is
Ronald al betrokken bij onze vereniging en niet alleen als
golfspeler, maar ook gelijk als vrijwilliger om de clubwedstrijden te organiseren. Ronald is dus al 17 jaar lang voorzitter van de wedstrijdcommissie en dat doet hij met heel
veel plezier en de intentie is om de 25 jaar vol te maken.
De geboren Hagenees, 46 jaren jong en altijd al sportliefhebber(korfbal, tennis ijshockey), was 16 jaar toen de eerste golfballen werden afgeslagen. Het jaar daarop kwam
hij via een studie uitwisseling(CIOS) in Canada terecht en
werd eigenlijk toevalligerwijs uitgenodigd voor een rondje
golf op een grote baan. Hierna is de liefde voor het golfballetje nooit meer verdwenen en samen met zijn golfmatje en levenspartner Alinka wordt er volop genoten van
deze mooie hobby.
Waarom Golfclub Emmeloord?
Om het in een paar woorden samen te vatten: laagdrempelig, sfeervol, gezelligheid, altijd kunnen spelen en het
laatste belangrijke aspect “voor leden, door leden”. Hij
woonde destijds in Nagele, tegenwoordig is dat Swifterbant, en genoemde ingredienten waren bepalend om in te
stappen bij onze mooie golfclub en dat is nooit meer veranderd. Vanaf het allereerste begin werd gelijk het clubkampioenschap op de kleine baan, de grote baan moest
nog aangelegd worden, georganiseerd en daar heeft hij
nog altijd mooie herinneringen aan, want in de ﬁnale werd
gewonnen van onze erelid en ex-voorzitter Hans Wijnants.
Hoe kijk je terug op ruim 17 jaar bij Golfclub Emmeloord?
Met een grote lach, maar ook met een dikke traan. Wat
is het mooi en natuurlijk een uitdaging om samen met de
commissie elk jaar weer de wedstrijdkalender voor elkaar te krijgen en mooie wedstrijden te organiseren. De
reguliere clubwedstrijden zijn ons allen bekend, maar een
warm gevoel heeft hij nog altijd met de lichtballenwedstrijd, ’s avonds in het donker met verlichting en verlichte
golfballetjes en een lekker hapje na die tijd.

Ook de uitwisselingswedstrijden met Golfclub Lelystad,
genaamd “ Kom over de Brug” zijn onvergetelijk. Door zijn
grote betrokkenheid met de onze club zijn er vele vriendschappen gesloten, maar helaas ook golfvrienden van
GCE verloren en dan wordt er een traantje weggepinkt.
Een leuke anekdote is de pitchfork met gouden inscriptie,
gemaakt door clublid en goudsmid Marcel Jaarsma, die
hij won nadat er een “hole in one” werd geslagen op hole
3 op de kleine baan. Volgens Marcel zou niemand dat lukken, maar Ronald kreeg het voor elkaar en verdiende dit
mooie aandenken.
Ter afsluiting: Wat zou een nieuwe golfuitdaging zijn?
Ronald heeft veel voldoening om het mensen naar de zin
te maken en te laten genieten van het golfspel. Een toekomst ideaal zou kunnen zijn(moet natuurlijk wel haalbaar
zijn) om een soort golfbaanmanager te worden, niet om
les te geven, maar om nieuwkomers te begeleiden en te
“pleasen”.
Koos Obbema.

Ouder-Kind Wedstrijd
Na de laatste editie in 2019 kon op zondag 4 juli 2021 de ouder-kind wedstrijd weer gespeeld worden. Na een warm welkom
van de jeugdcommissie en enige uitleg hoe deze greensome
wedstrijd gespeeld moest worden konden we met 15 koppels
van jong en oud de grote baan in om te strijden om de vel begeerde wisselbeker.
De weer en baan omstandigheden waren ronduit perfect te noemen en de deelnemers enthousiast. Alle koppels starten op de
vooraf aangegeven hole en zo liep jong en oud de 9 holes wedstrijd. De spanning en het fanatisme steeg evenals de temperaturen. Namens de jeugdcommissie kwamen Sacha en Cees
iedereen op de baan voorzien van een verkoelend drankje en
een hapje. Een goede twee en een half uur later streek iedereen
weer op het terras van het clubhuis neer en was het napraten en
wachten op de uitslag.
Op de derde plaats zijn Dyon en zijn vader Christo Drok geëindigd, de nummer twee van deze editie was de nummer één
van de vorige editie, Rosanna Dokter met haar moeder Renate
Goossens. De nummer één van dit jaar zijn de gene die de eer
hadden om dit stukje te schrijven. Wij hadden vooraf niet verwacht dat we konden winnen maar het is wel een hele mooie
belevenis om samen de beker en de wisselbeker in ontvangst
te mogen nemen.

Wij willen onze ﬂight genoten Rosanna en Renate bedanken
voor de gezellige ronde en willen de jeugdcommissie enorm bedanken voor de organisatie, jullie hebben er weer iets moois van
weten te maken. Wij hopen dat het nu weer jaarlijks georganiseerd kan en mag worden.
Tevreden op onze prestatie maar ook met veel bewondering kijkend naar de jongste jeugd die de hele wedstijd hebben uitgelopen gingen we voldaan weer naar huis.
Sportieve groet, Mart en Johan van Hees

8 jaar jeugdcommissie
2013, november, 8 jaar geleden. Toen besloot ik, na gehoord te
hebben dat er geen (voorzitter van de) jeugdcommissie is, om
de (golf)handschoen op te pakken. Om er voor te zorgen dat er
weer een jeugdafdeling komt. Want het ontbrak ook aan jeugd.
Gestart met zes kinderen. In het begin (bijna) iedere zondag aanwezig, week in, week uit. Soms op vrijdag, soms op woensdag
en soms ook op zaterdag. Met ambities, beetje scherp neergezet, namelijk 40 jeugdleden in een jaar (duurde iets langer). Maar
dat is waar ik me hard voor zou maken. En dat is gelukt, al zeg
ik het zelf. Niet alleen uiteraard, ook met hulp van een aantal
golﬂeden die mij hierin hebben geholpen en de jeugdcommissie
hebben versterkt. En uiteraard ook met de pro. Want zonder pro
kun je nog zoveel willen, als de pro geen les kan geven of daar
geen tijd voor vrij wil maken houdt het op. Gelukkig deed hij dat
wel. Na verloop van tijd kwamen er, met name door snuﬀellessen en scholierensport, steeds meer jeugdleden bij.
En inmiddels zijn er 32 spelende en trainende jeugdleden. Een
mooi resultaat waar ik ontzettend blij mee ben, trots ook wel een
beetje. Om vanuit het niets iets op te zetten. En het loopt als een
redelijk goed geoliede machine.
Maar na acht jaar is het tijd om de (golf)handschoen over te dragen. Zondag 4 juli organiseerde ik mijn laatste jeugdwedstrijd.
Met veel plezier en een goed resultaat. Daar kunt u elders in de
nieuwsbrief meer over lezen.
Maar die overdracht, dat wil nog niet echt lukken. Daarom nogmaals een oproep naar de nieuwe, nu nog onbekende, voorzitter
van de jeugdcommissie. Want deze moet toch ergens zijn. Wel-

ke ouder of welk lid, wil met een nieuwe frisse blik de jeugdcommissie verder vormgeven en er voor zorgen dat de jeugdafdeling
blijft groeien en bloeien?
Het kan toch niet zo zijn dat al het werk van de voorgaande
acht jaar teniet wordt gedaan, omdat niemand deze mooie en
eervolle taak op zich wil nemen? Dat zou ik pas zonde vinden.
Mede ook, omdat de jeugdledenaanwas ook zorgt voor reguliere ledenaanwas. Van de jeugdleden die in de voorgaande jaren
gestart zijn, hebben zij ook hun ouders enthousiast gemaakt om
te golfen. Dus linksom en rechtsom, de jeugdcommissie is een
aanwinst voor de club en het was een mooie taak om hier deel
van uit te maken.
Sacha Werkman

Bij Ons in de Wellerwaard Open 2021
Wind, zon, no-nonsens top Gastvrijheid met een hoofdletter G,
en 27 holes jezelf overeind houden op een bikkel van een golfbaan. Dat is in het kort het ‘Bij Ons in de Wellerwaard Open’.
In 2020 was het de eerste uitvoering waarbij we de combinatie
wilde proberen met een nieuwe spelvorm, waarbij Matchplay en
Strokeplay met elkaar worden verweven. Lastig als je in Matchplay ook je korte putt nog moet uitholen voor je strokeplay
score, ook als die al “gegeven is”.
Na eerst 9 holes een strokeplay ronde te hebben gespeeld werden de vier beste scores ingedeeld in de Matchplay ﬂight. De
rest speelde alleen strokeplay door. Na 3 keer 9 holes kom je
dan met een Strokeplay winnaar en een Matchplay winnaar, die
theoretisch dezelfde speler kan zijn.
Zoals vorig jaar het geval was dat de scores voor de spelers
tegenvielen, dat was dit jaar niet anders. GC Emmeloord is nu
eenmaal een pittige baan. Zeker wanneer je het niet kent. Er zijn
enkele blinde slagen, harde fairways en snelle greens en een
ﬂinke hoge rough. Maar ook de wind liet zich - net als vorig jaar
- gelden. Vooral de lange par 4 hole 3/12 en de lange downhill
par 3 hole 4/13 lieten hun tanden zien. Gemiddeld werden deze
twee holes met zo’n 1,5 slagen meer dan de par gespeeld.
Maar goed, het Bij Ons in de Wellerwaard Open is meer dan alleen golfen voor de hoofdprijs. Het is ook samen zijn met mede
wedstrijdgolfers, genieten van eenvoudige maar oh zo pure
gastvrijheid van de meewerkende leden die de bar bemannen
en alles in en rond het clubhuis regelen. De geweldige catering
van Bij ons in de Wellerwaard. Het gastheerschap van mede tour
sponsor en lid van GC Emmeloord Marcel Westerhof.

Het is dan ook een speciaal toernooi, voor een klein maar ﬁjn
deelnemersveld. Hopelijk weten we het de komende jaren iets
verder uit te bouwen. Op invitatie misschien? In ieder geval een
toernooi waar meer mensen aan mee willen doen dan er mee
kunnen doen.
Winnaar werd de altijd vriendelijke en sportieve wedstrijdgolfer
Niels Lindeboom. De Matchplay pot kwam door omstandigheden te vervallen, maar dat maakte de prestatie van Niels niet
minder. Met ronden in 37 (1e ronde was 9 holes) en 79 slagen
(2e ronde was 18 holes), wist hij Michael Meerman nipt met twee
slagen voor te blijven.

Old Grand Dad
11 Mei hebben we onder gunstige weersomstandigheden onze
jaarlijkse OGD-wedstrijd kunnen houden.
Iedereen dank voor de deelname.
De beste 3 gaan door naar de regioﬁnale die, zoals het er nu
uitziet, gehouden wordt op maandag 5 juli in Veendam bij de
Compagnie.
Of dit uiteindelijk zal doorgaan wordt door de landelijke OGD
pas besloten op 15 juni a.s.
De beste 3 van onze wedstrijd zijn:
Ton Gröniger, Kees Koster en Peter van Campen. Alle drie dezelfde score. Voor Ton, Kees en Peter staat dinsdag 18 mei a.s.
een ﬂes wijn met de bekende OGD-cap gereed in de schuur.
Deze drie kunnen dus straks deelnemen aan de bovengenoemde regioﬁnale.
Hartelijke groet,
Hans Rusius

OGD consul Hans Rusius feliciteert Cees Koster met de
eerste prijs van het OGD clubkampioenschap 2021. 5 juli
in Veendam vinden de regiokampioenschappen plaats.
Ook zullen Peter van Campen en Henk van Hooﬀ aan deze
kampioenschappen deelnemen.

Onze interieurverzorgsters!
Nu eens niet iets over golfen maar over een ‘ﬂight van drie’ dames met starttijden vóór 8.30u en/of later op de avond.
Zij zorgen elke dag voor een schoon clubhuis, inclusief het sanitair – ook boven op de terp – en de keuken. Ook doen ze de
was.
Zij werken professioneel en zelfstandig binnen een strak schoonmaakschema. Daarnaast verrichten zij incidentele schoonmaaktaken als extra werk volgens een jaarplanning.
Sinds vorig jaar maart is hygiëne binnen het clubhuis helemaal
met hoofdletters geschreven.
Waarschijnlijk kunnen ze een boek schrijven over wat ze zoal
aantreﬀen of meemaken! Wij leden en ook de gasten krijgen het
dagelijks voor elkaar het nodige(?) vuil achter te laten! Daar zullen we het hier maar niet over hebben… soms is het wel héél
erg…
Deze dames doen meer dan schoonmaken. Zij zijn alert op zaken rond het clubhuis, op de terp en bij de lockerruimtes die
aandacht vragen of kapot zijn en rapporteren dat.
Wij zijn blij met hen! En willen dat met de lezers van deze
Nieuwsbrief delen. BEDANKT DAMES!
De Clubhuiscommissie
Op de foto van links naar rechts: Carola Fleer, Jessica Focke en
Loby Verboom.

HANDICARTWEDSTRIJD

Hole in one

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan onze jaarlijkse GCEHandicartwedstrijd.

een gezelligheidswedstrijd op:

zaterdag 21 augustus
De wedstrijdvorm is:

9 holes SCOTTISH GREENSOME Stableford
Dit is een variatie op de greensome waarbij twee spelers (A en B) als partners spelen.
Uitleg volgt!!!!!

Bij een gelijke score wordt een Puttwedstrijd gehouden.
Het DUO donateurs/kaarthouders met de hoogste score gaat door naar
de Regio wedstrijd.
-

Er wordt gespeeld in DUO's. Opgave via GCE (opgave kan ook single)

-

Kosten: € 15,00 per persoon inclusief 4 Handicart-golfballen.

-

De opbrengst is voor de instandhouding van onze GCE Handicartbuggy's.

-

De deelname is voor leden, partners, vrienden/vriendinnen (geen greenfee)

-

Gunshot om 13.30 uur

Opgave via Mijn GCE (met vermelding van voorkeur van partner):

DOE MEE en KOM op 21 augustus!!

Ik wou melden dat Harjan van der Kamp, mijn ﬂight genoot, heeft
9 juni op hole 17 een hole-in-1 geslagen, met een ijzer 6.
Groeten
Sandy McPherson

"Net eens even iets anders"

Kopij voor volgende nieuwsbrief mailen
naar Koos Obbema. vanelkob@planet.nl
Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

