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Van het bestuur

Het meest in het oog springt de fraaie baan, mooi voor 
het oog met prima speelkwaliteiten. De nieuwe bunker ligt 
er zeer fraai bij. Het bespelen is nog een dingetje, mis-
schien is omspelen de oplossing. De oude zandvlakte gaf 
ook veel problemen om er goed uit te spelen of de bal te 
zoeken. De grasmat ligt er mooi bij en heeft een geslo-
ten structuur. De switch van Roodzwenk gras naar Engels 
raai gras is een prima keuze geweest. Probleem blijft de 
onkruidbestrijding. Gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen is nu nog toegestaan, echter de regelgeving betref-
fende het gebruik op sportvelden wordt steeds strenger. 
Een deeloplossing is de onkruiden tijdig, voor de zaad-
vorming, er af te maaien. We  zien overigens wel steeds 
meer orchideeën rondom de baan, hetgeen een teken is 
van een goed natuurbeleid. We moeten uitwassen voor-
komen. Ook het Jacobskruiskruid moeten we goed in de 
gaten houden, i.v.m. de giftigheid.

Verbouwing:
De bouwwerkzaamheden verlopen naar tevredenheid. We 
hebben gelukkig niet te maken met tegenvallers. Alleen 
we halen onze tijdsplanning niet. Probleem blijft de mate-
riaalvoorziening en de drukte op de bouwmarkt. De was- 
en kleedruimtes en de toiletten zijn gereed en in gebruik 

genomen. Momenteel wordt de interne verbouwing ge-
realiseerd. Ook het buitentoilet kan gebruikt worden. Het 
sloopwerk is inmiddels achter de rug na vele zweetdrup-
pels en stof.  Het opbouwen kan nu ook weer opgepakt 
worden. Te beginnen met de tussenwand tussen het kan-
toor en de berging voor de keuken. Hierna wordt de wand 
van de huidige hal aangepast en voorzien van een balie en 
ramen. Het afwerken zal nog wel enige tijd vergen, maar 
alles functioneert weer zoals we dat gewend waren.

Sluiting tijdens de bouw:
We konden het clubhuis steeds openhouden tijdens de 
bouw met weinig hinder. Komende week of een week later 
zullen wij genoodzaakt zijn om het clubhuis geheel te slui-
ten. Wel zullen de toiletten beschikbaar blijven.

Ledenwerving:
De ledenwerving loopt goed en wij verwachten dat aan 
het eind van dit jaar het ledental weer is toegenomen. 
De proefl essen en proefl idmaatschappen werken duide-
lijk drempelverlagend. Ook zien wij een toename van de 
greenfee verkoop.

Tassenlabels:
Dit zijn de lichtblauwe labels met je naam er op, welke elk 
lid heeft ontvangen. Iedereen is verplicht om dit label dui-
delijk zichtbaar aan de tas te bevestigen. Het kleine ronde 
jaarstikkertje is niet meer uitgegeven. Als de grote licht-
blauwe tassen label verloren is, dit dan direct melden bij 
de ledenadministratie. 

Indien een speler geen tassenlabel met naam aan de tas 
heeft hangen, dan gaan de Marshals er van uit dat ze met 
een speler van doen hebben die geen lid is. Vaak geeft dit 
veel discussie.
Dus graag  zichtbaar aan je tas bevestigen!!!!



Beëindiging van het lidmaatschap:
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de tassenlabel 
weer ingeleverd te worden. Even bij de balie afgeven of in 
de brievenbus deponeren.

Algemene Leden Vergadering:
28 september staat onze algemene ledenvergadering in 
de agenda. 
Noteren jullie deze alvast ?

Willy Schutte

In memoriam Bert Prudhomme van Reine 

Handicartpas aanvragen

Bert Prudhomme van Reine was een man met een groot hart 
voor onze golfclub. Als vrijwilliger heeft Bert veel werk voor 
onze club verricht. Ruim 10 jaar was hij voorzitter van de Mars-
hall-commissie. In die jaren maakte hij de dienstroosters en co-
ordineerde hij het geheel. Als er om welke reden dan ook gaten 
in het dienstrooster vielen was Bert altijd bereid om de dienst 
dan zelf maar te verrichten. In de Marshall buggy was Bert dan 
ook een bekend gezicht voor velen op onze golfbaan. Bert was 
ook degene die ervoor gezorgd heeft dat de taken en verant-
woordelijkheden goed gedocumenteerd waren, zodat zijn op-
volgers de coördinatie van de Marshalls op een goede manier 
konden overnemen. Tijdens de laatste algemene ledenvergade-
ring werd verteld dat met de herinrichting van ons clubhuis een 
extra kantoorruimte gecreëerd zou worden, waar vrijwilligers 
algemene taken kunnen verrichten en wellicht ondersteuning 
kunnen bieden aan onze barmedewerkers. Ook nu was Bert de 
eerste die zijn hand opstak en aangaf dat hij zich beschikbaar 
stelde om deze nieuwe taak voor een dag in de week op zich 
te nemen. Het heeft jammer genoeg niet zover mogen komen. 

Als men een pas wil aanvragen voor een handicart kan dat op 2 
manieren. Het makkelijkste is digitaal: je gaat naar  de website 
(www.handicart.nl) Ga naar pas aanvragen  en volg de verdere 
instructies Als  je dan het formulier uitprint en ingevuld  afgeeft 
in het  Clubhuis of aan de clubconsul dan wordt het verder ge-
regeld. Ook kun je een formulier meenemen  die in het clubhuis 
ligt en ingevuld afgeven in het clubhuis of aan de clubconsul 
geven. De instructies staan op het formulier.
Ps voor een tijdelijke pas is alleen één paraaf van de clubconsul  
voldoende.
Voor een permanente pas moet er een paraaf  van de clubcon-
sul  en een paraaf van een arts of therapeut opstaan  en een 
pasfoto erbij.

Onze clubconsul  is nu:
C Koster.                               
Boslaan 5.                                         
Postcode 8302AA Emmeloord   
E-mail: keeskoster1948@gmail.com
Tel. 0651953788

Namens het Bestuur en de Marshall-commissie wensen we Se-
rijn en allen die Bert dierbaar waren heel veel sterkte om dit grote 
verlies te dragen. 

Henk Heinhuis



 HANDICART 
WEDSTRIJD

    9 holes Stableford voor duo’s

ZATERDAG 30 juli 2022 

Inschrijven: Via mijn GCE met vermelding partner  
    (opgave kan ook single) tot 28 juli 18.00 uur 
    of tel.: 06 51953788 Kees Koster
   
Kosten:  Inschrijfgeld     € 15,00 
	 	 	 	 per	persoon	incl.	2	handicartgolfballen

Deelname voor leden, partners, vrienden/vriendinnen (geen greenfee)

Gunshot om 13.30 uur

Winnaars gaan naar de regiowedstrijd in Havelte op 29 september 2022.

Opbrengst is voor de instandhouding 
van onze GCE Handicartbuggy’s



Natuur op en rond de baan
Onze golfbaan heeft een links karakter met hoogteverschillen. 
Dat is wel bekend. In dit stukje vertellen we iets meer over de 
kenmerken van  een linkse baan en wat dat betekent voor het 
onderhoud. 
Kenmerken van een Linkse Baan:
De meeste linkse banen liggen aan de kust en daar waait het 
altijd. Hier in de polder hebben we ook vaak te maken met wind.
De fairways op een links golfbaan zijn, zeker in de zomer, wat 
droger en harder door de wind

De rough op links golfbanen is zwaar! Het gras is taai (zwaar) en 
meestal langer dan gewenst. 
De bunkers op links golfbanen zijn vaak dieper. Dit komt met 
name door de wind, maar ook doordat de greens wat hoger 
liggen.
Bij het linkse karakter van onze baan hoort een maaibeleid. We 
maaien drie keer per jaar.
Begin juni 80%, begin augustus 50% en in het najaar 100%.

Frederique Evers speelt op de Player 
Experience in de Bigg Green Egg Open

Fréderique Evers (13 jaar) woont in Rutten en speelt net twee 
jaar golf en is lid van Golfclub Emmeloord. Ze traint sinds april 
2020 bij GOLF-X in Steenwijk onder leiding van Meinard Lutter-
op (teaching professional). Fréderique speelt voor het tweede 
seizoen landelijke- en noordelijke jeugdwedstrijden.

Ze heeft een uitnodiging van de Nederlandse Golf Federatie ge-
kregen voor de Players Experience op het Big Green Egg Open. 
Ze kreeg deze wildcard vanwege haar prestaties dit seizoen op 
de Dutch Kids Golf Tour (landelijke jeugdwedstrijden).

Ze speelt op zaterdag 16 en zondag 17 juli (haar verjaardag) 
samen met een tourspeelster op de Rosendaelsche Golfclub in 
Arnhem.

Fijne dag

Groeten,
Raymond Evers
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Greet Geerts en Harry Heerink maakten in onze baan deze  fraaie foto’s van de Bijenorchis en de 
Rietorchis en de Dagpauwoog. De beide Orchideeën zijn beschermd. 

Greet Geerts en Harry Heerink  
maakten in onze baan deze  fraaie 
foto’s  van de Bijenorchis en de 
Rietorchis en de Dagpauwoog. De 
beide Orchideeën zijn beschermd.



Marshalls Golfclub Emmeloord
Om ons team verder te versterken zijn wij op 
zoek naar nieuwe Marshalls. 
Onze wervingsactie voor nieuwe Marshalls verloopt goed. In-
middels bestaat ons team uit 
22 enthousiaste vrijwilligers!  Elke club, zo ook onze golfclub, 
kan alleen maar goed functioneren als de leden zich gezamen-
lijk inzetten voor de club. Met andere woorden de club is ook 
afhankelijk van de bereidheid van de leden om een steentje bij 
te dragen. Ook bij onze Golfclub Emmeloord is dit het geval. 
Wij willen heel graag doorgroeien naar een team van ongeveer 
35 Marshalls. Met een team van ongeveer 35 Marshalls hoef je 
maar één keer per maand als Marshall dienst te doen. 

Hoe werkt het? 
Je geeft aan of je een voorkeur hebt voor dagen waarop je liever 
geen of juist wel dienst wilt doen. Daarnaast kun je elke maand 
aangeven of je de volgende maand bepaalde dagen of soms 
zelfs weken niet kunt. Hiermee houden wij dan rekening met 
het inroosteren van de Marshalls. Op de dag waarop je dienst 
hebt bepaal je zelf wanneer jij je dienst aanvangt en beëindigd. 
Uiteraard is dit mede afhankelijk van de activiteiten van die dag 
en de bezetting van de baan. Je hebt dus een hoge mate van 
vrijheid en het is gewoon heel leuk werk. 

Wat doe je? 
Als Marshall treedt je op namens het bestuur van de club en 
functioneer je in de eerste plaats als gastheer/ gastvrouw. Je 
let vooral op het naleven van de gedrags- etiquetteregels. Het 
naleven van de spelregels is een taak van de spelers zelf. Je let 
op een goede doorstroming en regelnaleving in de baan, en je 
hebt aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de leden en 
gasten. 

Wanneer ben je geschikt? 
Als jij ook een steentje wilt bijdragen aan onze mooie en laag-
drempelige golfclub en beschik je over een beetje takt en gast-
vrouw of gastheerschap dan ben je al snel geschikt om ook 
Marshall te worden en ons team te komen versterken. Je wordt 
ingewerkt en daarnaast kun je altijd bij vragen terugvallen op je 
collega Marshalls. 

Zoeken wij zowel mannen als vrouwen?
Tja, het bijzondere op dit moment is dat het gehele Mars-
halls-team bestaat uit mannen. 
Wij zijn van mening dat dit echt niet langer kan. Ook de dames 
kunnen uiteraard prima hun steentje bijdragen in het Marshalls 
team en als wij willen doorgroeien naar ca 35 Marshalls kan het 
toch niet zo zijn dat er alleen maar mannen bijkomen. Dus DA-
MES en heren, neem s.v.p. contact met ons op en kom ons leu-
ke 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 Henk Heinhuis 
0653 148 248 
Wij vernemen heel graag iets van je. 

Coördinatoren Marshalls GCE
Stef de Jong en Henk Heinhuis

Vacatures bij Golfclub Emmeloord
Binnen onze golfclub zijn diverse vacatures ontstaan die hope-
lijk op korte termijn weer ingevuld kunnen worden. 

Een interieurverzorgster voor het clubhuis. 
Werkzaamheden bestaan uit onder meer uit het schoonmaken 
van het clubhuis beneden en boven, het horecagedeelte en het 
sanitaire 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 219546609. Dan krijgt u Loes recht-
streeks te spreken. 

Gastvrouw/gastheer in het clubhuis
Wij zoeken jonge mensen/scholieren vanaf 17/18 jaar voor 
werkzaamheden m.n. in het weekend achter de bar, in de keu-
ken( bereiden van snacks) en op het terras.

Verder omvat de taak: ontvangen van bezoekers die komen gol-
fen, informatie verstrekken en zorgen voor een goede sfeer in 
het clubhuis.
Je werkt zelfstandig in een gezellige werkomgeving en maakt 
veel contacten. Er is een prima vrijwilligersvergoeding op basis 
van leeftijd.

Daarnaast willen wij een oproep doen aan 1 of 2 personen die 
het team van de vaste barvrijwillig(st)er willen komen versterken.
Zou jij één of meer dagdelen in de maand een bardienst willen 
draaien dan horen wij dat graag. En ook hier geldt een aantrek-
kelijke vrijwilligersvergoeding per dagdeel.

Heb jij interesse of ken je iemand die bij ons zou willen werken 
neem dan contact op met
Els Esseveld via telefoon 06-12748322 of mail naar elsesse-
veld13@planet.nl.



Ons schoolreisje naar Duitsland

Hole in One

Opstel van Victor Michielse; groep 8; Willem de Zwijgerschool.

Deze keer gingen we naar een speeltuin in Duitsland. We moes-
ten wel ons eigen speelgoed meenemen. Feiko bracht de tassen 
met zijn vrachtwagen.
We reisden met Oosting Tours, Henk was onze buschauff eur. 
Sommige jongens werden gebracht. Anderen kwamen op de 
fi ets. En er waren ook jongens die al een rijbewijs hadden; die 
kwamen met de auto naar de school. De hoofdonderwijzer zat 
natuurlijk voorin.
Jan Hak deelde snoepjes en limonade uit in de bus.
Toen we eenmaal in de speeltuin waren, werden we in groepjes 
van 4 ingedeeld en speelden met elkaar door de hele speeltuin 
heen. Enkelen gingen met een karretje door de tuin. De meesten 
moesten lopen
Die speeltuin was al heel oud. Op de gevel stond het jaartal 
1887.
Toen we klaar waren kregen we eten. Maar eerst werden er prijs-
jes uitgedeeld. We deden ook een spelletje verplassen. Dat won 
Berndt, maar ja, hij speelde ook een thuiswedstrijd. Dan was er 
eentje die met een knikker het dichts bij het putje kwam; dat was 
Gert de Back. Er was natuurlijk ook een grote winnaar. Die moest 
een spreekbeurt houden. Onze gymnastiekleraar, Michael werd 
tweede, want zijn laatste bal kwam in het water. Henk van Hoof 
kreeg de poedelprijs. Toen konden we gaan eten. We mochten 
zelf opscheppen. Heel veel vleessoorten en natuurlijk Spargel 
en andere groente. Maar er waren geen frietjes bij. Jammer. De 
kok met zijn Arjen-Lubach-kapsel genoot zichtbaar. Ik vroeg of 
hij een Nederlandse vrouw had, omdat hij zo goed Nederlands 
sprak. Hij zei:”Ik ben zelf Nederlander”. Jos Munsterman werd 

bijna de eetzaal uitgestuurd, omdat hij zo aan het klieren was.
Terug met de bus werd er nog gezongen. De buschauff eur 
noemde ons het “schorre-kelen-koor”
Eenmaal thuis aangekomen bleek dat Joop Reinders nog een 
deel van zijn speelgoed in de tuin heeft laten staan.

Ik moet nog even denken aan de les van vorige week.
Toen vroeg de meester of we een zinnetje met Duitse lidwoor-
den konden maken. Mijn buurman zei: “Mein Schwester wird ein 
Kind bekommen”
De meester zei: “Dat is niet goed” Mijn buurman zei dat hij nog 
niet klaar was. “Der die das gemacht hat ist schon fort”

Es war GUT in Düneburg. 

De sponsor van de nieuwsbrief Feiko 
Stevens slaat een Hole in One op hole 
17 tijdens de maandbekerwedstrijd 
van 29 mei j.l.

Corné Oosting slaat op 7 juli een Hole 
in One op hole 13. Groeten van zijn 
trotse vader Henk Oosting.

Op 25 juni 2022 heeft tijdens de 
rabbit-wedstrijd , Gerard Wentink een 
hole in one geslagen! Op hole 7 ; een 
fantastische slag op een prachtige 
mooie zonnige golfdag. 
Van harte gefeliciteerd, …natuurlijk 
van t gehele rabbit-team !

Grote baan Grote baan Kleine baan



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

Sponsor layout van deze nieuwsbrief: Drukkerij Feiko Stevens

OGD-clubkampioenschap

Voor de zevende keer vond op 3 mei het OGD clubkampioen-
schap plaats van GC Emmeloord.
Mooie opkomst en goed golf weer met zoals elk jaar een ver-
rassende winnaar. OGD club kampioen 2022 werd Hein Waal-
kens gevolgd door Tonnie van Brussel, Ton van der Linden en 
Ton Groeniger. Deze Opa’s gaan naar de regiofi nale in Zwolle op 
19 juli.
Succes,
Hans Rusius 


