
Nieuwsbrief 31 - november 2021
Van het bestuur

De algemene ledenvergadering:
Deze is alweer enige tijd achter de rug. Wederom in onze 
nieuwe schuur met nu een goede verwarming en juiste 
akoestiek. De belangstelling was goed en de sfeer prima.
De fi nanciën van 2020 en de begroting voor 2022 zijn 
goedgekeurd. Ondanks  de Corona konden wij het boek-
jaar 2020 met een positief resultaat afsluiten.
De startijdenregeling heeft regelmatig discussie gegeven 
over nut en noodzaak en uitvoering. We zijn daar inmid-
dels weer vanaf. Alles overwegende heeft het bestuur het 
standpunt  ingenomen dat er voor onze club onvoldoende 
meerwaarde is voor een dergelijke regeling. Ook de leden 
hebben zich al eerder uitgesproken tegen een starttijden-
regeling.

Hoe nu verder met de coronaregels?
Wij houden ons aan de richtlijnen 
van de regering en willen deze ook 
uitvoeren. Tot nu is alles goed ver-
lopen, maar de eis om de QR code 
te tonen roept soms weerstand op. 
Dit leidt tot vervelende situaties, 
omdat de barbediening leden of 
gasten moeten verzoeken om het terras en clubhuis te 
verlaten. Het terras heeft vanaf afgelopen zaterdag 6 no-
vember dezelfde QR coderegels als binnen. 
(Zie ook de Corona nieuwsbrief van donderdag 4  novem-
ber.)
Wij vinden deze regelingen ook niet leuk, maar de ge-
zondheid staat voorop. Wij willen geen problemen met de 
handhaving en wij doen ons uiterste best om de golfbaan 
open te houden. 
Doen jullie ook mee?

Ventilatie:
Soms is er gemopper als er een deur of een raam of 
beiden open worden gezet. Het is van groot belang dat 
er veel luchtverversing plaatsvind. Advies is om de me-
chanische ventilatie op volle kracht te laten draaien en 
daarnaast d.m.v. ramen en deuren extra verse lucht toe 
te laten.

Verbouw van ons clubhuis:
de ALV heeft de voorgenomen nieuwbouw opnieuw be-
krachtigd. De goedkeuring was in 2019 al gegeven, maar 
omdat de plannen zijn gewijzigd wilde het bestuur deze 
aanpassingen nogmaals voorleggen aan de ALV. Een 
groot vraagteken is de termijn van realisatie en de bouw-
kosten in de huidige hectische bouwmarkt. 

Nogmaals in het kort de argumenten voor uitbreiding:
• Te weinig keukenruimte om te werken. Te weinig op-

slag en voorraad.
• Te krappe ruimte om in te schrijven voor wedstrijden.

• Onvoldoende ruimte om spelende leden en gasten te 
ontvangen en in te schrijven.

• Creëren van een klein kantoor voor inschrijvingen en 
algemene administratie.

• Toekomstgericht. evt. een administratieve functie.

De bouwkosten zullen hoger uitvallen vanwege:
• Een forse prijsstijging van bouwmaterialen en drukte 

bij de aannemers.
• We gaan iets groter bouwen en de keuken word één 

open ruimte.
• Er komt een extra buitentoilet welke van buitenaf te 

openen is.
Dus als het clubhuis gesloten is dan is dit toilet beschik-
baar (wel met een tijdsslot).

Planning:
• Aannemers leveren hun plannen in vóór 6 december. 
• In december neemt het bestuur een besluit over de 

keuze van aannemer en uitvoering. 
• Start bouw is afhankelijk van het voorstel van de geko-

zen aannemer.
Bouwtijd twee maanden (incl. installatie) Afronding vóór 
de bouwvak van 2022.

Waarom geen volledige nieuwbouw?
Soms krijgen wij de vraag , waarom steeds aanbouwen 
i.p.v. complete nieuwbouw. We hebben 10 jaar geleden 
ook al bijgebouwd, later is daar de veranda bijgekomen. 
Nu weer deze bouw. Ook het zitgedeelte zal op termijn 
vergroot gaan worden, wordt weleens geopperd.
We zijn begonnen met de oude boerderijwoning te vergro-
ten met aanpassing van de slaapkamers, de aanbouw van 
de huidige kleedruimtes en de serre als zitgedeelte. 
Doordat wij steeds een deelinvestering hebben gerea-
liseerd, waren de fi nanciën en de risico’s te overzien en 
konden wij als golfclub goed blijven functioneren. 
Wij hebben in het verleden plannen gemaakt om een vol-



De “BROKEN TEE CADDY’S” zijn be-
doeld voor gebroken tees, dus niet 
voor afval. Afval kunt u kwijt in de 
dichtstbijzijnde afvalbak.Met name de 
zakdoekjes en peuken zijn een grote 
ergernis voor ons.
Bedankt, 

Harry en Richard

Wat zijn we op het Kinderbehandelcentrum Noordoostpolder 
ontzettend blij met een gift van €1500,- van de Stichting Old 
Grand Dad.
We hebben van de gift prachtig buitenspel/speelmateriaal kun-
nen aanschaff en, zoals fi etsen, (skippy)ballen, grote tollen, een 
benzinepomp en wiebel krokodillen. Allemaal om de kinderen 
te stimuleren in het sport en (samen) spel, bewegen en ervaren.
Daarnaast hebben we ook twee spelactiviteiten voor binnen 
aangeschaft waarmee de grove motoriek kan worden geoefend.
Stichting Old Grand Dad heel erg bedankt voor jullie gift!!

ledige nieuwbouw te realiseren. Hiervoor is niet gekozen, 
omdat de bouwkosten veel te hoog werden ingeschat 
voor onze vereniging. Dus is er gekozen voor een gefa-
seerde uitbouw van ons clubhuis. Ook willen we aanslui-
ting houden bij de huidige bouwstijl en erfi ndeling in de 
Noordoostpolder.
De bouwkosten van volledige nieuwbouw zijn indertijd 
geraamd op € 550.000,- tot  € 700.000,- prijspeil 2005. 
Dit bedrag hebben wij niet beschikbaar, dus moeten wij 
lenen en zijn dan ook nog eens door onze reserves heen. 

Conclusie: We blijven inzetten voor een gestage uitbouw 
van onze accommodaties, welke wij uit eigen middelen 
kunnen fi nancieren. De gedane investeringen zijn van 
goede kwaliteit en als het nodig is kan altijd uitgebreid 
worden. De mogelijke uitbreiding van het zitgedeelte blijft 
altijd mogelijk aan de west- of zuidzijde.
Dus nu eerst maar duimen voor een goede bieding van 
de aannemers.

Willy Schutte

Waarom rijden 
buggy bestuurders 
door de natste plek-
ken?
Terwijl er een mooi schelpen-
pad ligt. Dringend verzoek aan de buggyrijders gebruik 
zoveel mogelijk de schelpenpaden.!!! 
Een paar passen lopen is toch geen ook probleem?

VERZOEK VAN DE GREENKEEPERS

Sport, spel en bewegen!

Waarom rijden buggy bestuurders door de natste plekken? Terwijl er een mooi schelpenpad ligt.
Dringend verzoek aan de buggyrijders gebruik zoveel mogelijk de schelpenpaden.!!!
Een paar passen lopen is toch geen ook probleem?



Missie volbracht!

GASTVRIJHEID KENT GEEN GRENZEN... OF TOCH?

Na eerdere publicaties in ‘de Noordoostpolder’ en ‘De Stentor’ 
nog één keer Jan van Dorsser.

Alle 178  golfbanen in Nederland gelopen
In 2004 ben ik begonnen met golfen. Mijn eerste baan was 
in Biddinghuizen bij  Dorhout Mees. Vanaf het begin heb 
ik van elke baan die ik liep een balletje meegenomen. Op 
dit moment heb ik 376 balletjes. Na een aantal jaren her 
en der gespeeld te hebben, merkte Mariette dat het wel 
érg toevallig was dat er vlakbij elke camping steeds een 
golfbaan was.  Zo zijn wij samen op veel campings ge-
weest en dus ook bij veel golfbanen. Naast de vakanties 
ging ik met 14 leden van de golfclub, onder leiding van 
Alinka, elk jaar een weekendje weg waar ook weer balle-
tjes aan mijn totaal werden toegevoegd. Met Michael en 
regelmatig met Ronald ben in gerichter achter banen aan 
gegaan. Nadat het aantal balletjes op liep, nam ik mij voor 
om alle banen in Nederland te gaan lopen. Corona heeft 
het halen van mijn doel versneld. Geen vakanties in het 
buitenland dus lekker veel golfen in Nederland. De afge-
lopen 16 maanden heb ik de laatste 51 banen gelopen. In 
totaal heb ik 178 volwaardige 18 en 9 holes gelopen. De 
Noordwijkse liep ik als laatste met Ronald op 20 septem-
ber jongsleden. Het was niet altijd makkelijk om op een 
baan te mogen en te kunnen spelen. Er zijn helaas banen 
waarop je geïntroduceerd moet worden of waar dit hele-
maal niet mogelijk is. Afgelopen zomer stond ik voor de 
Marine golfclub in Den Helder. Het hek dicht was dicht. 

Steeds meer mensen weten onze golfbaan te vinden en 
genieten dan ook van een drankje of hapje op ons terras. 
Met een schitterend uitzicht zo u weet.
Wij waarderen het dan ook dat veel van onze leden an-
deren meenemen om te komen spelen. Trots zijn op hun 
club; mede gastvrijheid bieden.
Wist u dat u, als u wat meer gasten uitnodigt, altijd bij 
de clubhuiscommissie kunt vragen om wat extra voorzie-
ningen? Denk aan gebak bij de koffi  e, een lunchpakket, 
extra borrelhapjes.
Zelf dit soort zaken meenemen en dan in het clubhuis of 
op het terras aan uw gasten presenteren is niet wenselijk. 
Dat is binnen de horeca ‘not done’.
Wij zullen daar dan ook tegen moeten optreden. Gastvrij-
heid heeft dus bepaalde grenzen.
Maar als u wensen hebt proberen we die altijd te vervul-
len!

WIE OH WIE WIL DE HANDEN UIT DE MOUWEN GAAN 
STEKEN BINNEN DE CLUBHUISCOMMISSIE?
De commissie is een hecht team van vrijwilligers waarin 
ieder voor zich, dan wel in teamverband, zorgdraagt dat 
alles in en rond het clubhuis op rolletjes verloopt.
Denk aan horeca, activiteiten tijdens wedstrijden maar 
ook het te woord staan van gasten.
Het clubhuis is er voor iedereen: een laagdrempelige, 
gastvrije plek waar het goed toeven is. Uniek door vrijwil-
ligers geregeld! Dat willen wij ook graag zo houden.

Ik had al meerdere keren contact gezocht, maar niet ge-
kregen. Terwijl ik met de caravan op de parkeerplaats en 
met mijn trolley voor het hek stond, belde ik het clubhuis. 
Ik kreeg iemand aan de telefoon en heb mijn golfverhaal 
uitgelegd. Ze lieten mij binnen. Ik kreeg een gesprek met 
de greenkeeper om te checken wie ik was en moest belo-
ven niet over het hek richting het vliegveld te klimmen. Ik 
liep die dag één van mijn beste rondjes. Zo ben ik op veel 
bijzondere banen geweest, waarbij Noord-Brabant voor 
mij de mooiste en beste golfprovincie is. 
Deze missie is volbracht!

Jan van Dorsser

Specifi ek zoeken wij iemand die, waar nodig, de vas-
te barvrijwilligers inclusief de weekendmedewerk(st)ers 
en ook de schoonmaakdames aanstuurt. Een schakel is 
tussen de commissie en ‘de werkvloer’. Kan informeren, 
begeleiden, instrueren. Veranderingen, regelgeving, etc. 
praktisch kan vertalen.
Dat betekent zelf goed op de hoogte zijn van wat er van 
hen aan taken wordt verwacht (bijv. zelf ook een aantal 
bardiensten per maand verrichten), een luisterend oor 
bieden, oplossingsgericht zijn.
Daar kan ook werving en selectie bij horen en het vervol-
gens vastleggen van afspraken.
Veel contacten kunnen via de diverse groepsapps. Dat is 
wel 7 dagen per week, maar betekent voor de commissie-
leden niet, ook 7 dagen per week aanwezig zijn.
De commissie werkt samen aan de taken die er zijn of 
zich plotsklaps voordoen.

Degene die uit de commissie gaat heeft meer dan 8 jaar 
met veel plezier dit vrijwilligerswerk verricht. Zij wil nog 
een resterend deel van haar taken graag overdragen aan 
iemand die onze club ook een warm hart toedraagt; die 
het ook leuk vindt om ‘lekker bezig te zijn’.

Geinteresseerd?
Neem contact op met Menno Keijzer, telefoon 06-
30307217 of e-mail: mvkeijzer@ziggo.nl



VASTE VRIJWILLIGERS VOOR BARDIENSTWERKZAAMHEDEN GEZOCHT
Veel leden zetten zich als vrijwilliger in voor onze club! Zo ook 
voor de vaste bardiensten in het clubhuis.
We bemerken dat - vanwege de veelheid aan taken - het voor 
de vrijwilliger, maar zeker ook voor de club, prettig is als iemand 
met regelmaat de werkzaamheden verricht.
De ervaring maakt dat dan de werkzaamheden met (nog) meer 
plezier kunnen worden vervuld.
Als bardienst ben je in feite een horecamedewerk(st)er maar ze-
ker ben je u ook het visitekaartje van de club!
Je bent gastheer/gastvrouw en zorgt tijdens je dienst dat alles 
op rolletjes verloopt; gasten en leden zich thuis voelen en graag 
terugkomen.
Er wordt gewerkt binnen roosters; met wensen qua dagde-
len wordt rekening gehouden. Onderlinge vervanging/ruilen is 

mogelijk. Instructie en begeleiding in de werkzaamheden vindt 
plaats.
Kortom: leuke vrijwilligerswerkzaamheden binnen je eigen club! 
Kom vooral eens kijken of een paar keer (zonder verplichtingen) 
meedraaien om te zien of dit misschien iets voor jou zou kunnen 
zijn. Je legt contacten, praat, legt uit en dat geeft voldoening.
Vaste vrijwilligers onvangen een vrijwilligersvergoeding per 
dienst.

Interesse? 
Neem dan contact op met Els Esseveld (tel. 06-12748322 / 
elsesseveld13@planet.nl) of met Piet van der Avoird (tel. 06-
51239661 / pietvanderavoird@gmail.com) van de Clubhuiscom-
missie.

Afsluiting Zomeravondcompetitie
Op donderdag 16 september werd de zomeravondcompetitie 
(ZAC) afgesloten met een fun wedstrijd op de PAR 3 baan. De 
spelers mochten 1 club en een putter meenemen. Vele kozen 
een PW of SW. De beste ronde werd gelopen door Egbert Baan. 
Hij haalde 38 punten. De Neary werd op hole 9 geslagen door 
Remmelt Pit. Hij lag 40 cm naast de vlag.
Na deze wedstrijd was de prijsuitreiking van zowel de ZAC 2021 
als de Winter Weekend Competitie (WWC) 2020/2021. Deze 
WWC uitreiking had door de covid maatregelen nog niets plaats 
gevonden.
De ZAC van dit jaar leverde zeer hoge scores op. Een ronde van 
29 punten (over 9 holes) was de top score van Bernd Nijenhuis. 
Dit was ook de basis voor zijn eerste plaats in de ZAC 2021. 
Bernd kwam op een totaal van 209 pnt. over zijn beste 10 ron-
des. En mooi tweede plaats was er voor Theo Kroes. Hij kwam 
op 205 pnt. uit. De derde plaats was voor Jeanne v.d. Avoird zij 
bleef met 200 pnt. haar man (Piet) 1 punt voor. Een mooie ver-
melding is er nog voor Leon Potters. Hij speelde alle wedstrijden 
en eindigde uiteindelijk op de zesde plaats met 194 pnt.
In de WWC 2020/2021 was de top score 25 pnt. Ook hier was 

dit de basis voor de uiteindelijke winst. Janneke Wijnia werd met 
een totaal van 191 pnt. eerste. Ondanks haar afwezigheid in de 
laatste weken wist ze toch haar voorsprong te behouden. Jac-
queline Tuinenga kwam steeds wel iets dichterbij, maar bleef 
steken met 186 pnt. op de tweede plaats. Het laatste plekje op 
het podium was voor Ronald Spijkers. Hij wist met 184 pnt. Pe-
ter van der Klooster 2 pnt. voor te blijven. Peter was wel de 
enige die de hele winter alle wedstrijden gespeeld had.

Na het uitreiken van de prijzen en het maken van de foto’s. Kon-
den de deelnemers genieten van een lekker warm/koud buff et 
wat door de clubhuiscommissie weer zeer goed verzorgd was.



Commissie cup wedstrijd
De negentiende september, een mooie zonnige zondag. Prima 
weer om de jaarlijkse wedstrijd om de Commissie cup te spelen. 
Tien commissies gaan voor de eer en de beker: de Clubhuis-
commissie, Bestuur- en kascommissie, de Rabbit-commissie, 
de Jeugdcommissie / vismixcommissie, de Wedstrijdcommis-
sie, de Seniorencommissie, de Baan- en kluscommisie, de Da-
mescommissie, de Regel-en handicap/handicart-commissie en 
de Marshall-commissie. Eerst een warming-up op het terras in 
de zon met koffi  e, dan wel thee naar de grote baan voor de eer-
ste ronde. Na een korte onderbreking met een drankje op wordt 
de kleine baan gespeeld. Aan het eind van alle inspanning en 
emoties is de negentiende hole met een hapje en een drankje 
wel verdiend. De uitslag laat niet lang op zich wachten. De beste 
drie scores van elke commissie bij elkaar opgeteld leveren de 
winnaar op. De persoonlijke winnaar van de dag is Berndt Wec-
kesser met 39 punten. Ook de hole in one op hole negen van de 
Par 3 baan van Greet Geerts mag er zijn. De uitslag: de derde 
plaats is voor de Wedstrijdcommissie met een totaal van 105 
punten. De Marshall-commissie eindigt op de tweede plaats 
met 106 punten. De leden van Regel-en handicap/handicart 
commissie zijn de winnaars met 107 punten. Zij mogen de be-

ker een jaar koesteren en voor thuis is er een fl es wijn om na te 
genieten. Ter afsluiting laten we ons het bekende Chinees buff et 
goed smaken. En mooie afronding van een geslaagde golfmid-
dag met dank aan de wedstrijdorganisatie en het bestuur.

Bert Prud’Homme

Afsluiting Zomerseizoen Rabbits
Op de laatste zaterdag van september wordt jaarlijks voor de 
Rabbits de zomer afgesloten met enkele leuke golfspelen. Deze 
morgen waren 15 Rabbits aanwezig. Voor enkelen begon de 
dag goed door het regelexamen te halen om zo verder te kun-
nen gaan voor baanpermissie op de Grote baan en het behalen 
van een Handicapbewijs.
Greet had op de puttinggreen een parcours uitgezet en Linda de 
Visser presteerde het om in 5 slagen het balletje binnen de lijnen 
te houden en in de hole te putten. Velen hadden hier wel 10 of 
meer slagen voor nodig. 
Om een bal in het net te chippen was ook niet gemakkelijk. In 
een play-off  tussen Albert Boersma en Marith Bijkerk was het 
Marith die de bal in het net chipte. 
De wedstrijd op de Par 3 baan werd overweldigend gewonnen 
door Jochem Beetsma!
Met een neary voor Sia Wentinck en een Leary voor Bea Nijboer 
en enkele birdies had Serijn veel prijzen uit te delen! 
Frida sloot de gezellige morgen af door Albert Stege voor te 
stellen die het rabbitteam komt versterken.

De Rabbits gaan het hele jaar door op zaterdagmorgen en be-
ginnende golfers kunnen zich inschrijven tussen 9.15-9.45 uur! 

Jolein Waalkens

EHBO-opfriscursus 
In de maand november gaat weer een EHBO-opfriscursus van 
start; hopelijk laat het coronavirus toe dat we dit in het clubhuis 
kunnen organiseren. De organisatie is in handen van ehbonop, 
de stichting die is opgericht nadat mw. Willemse in 2020 stopte.
In eerste instantie zullen diegenen die als vaste vrijwilliger aan 
GCE zijn verbonden hiervoor benaderd worden. Dat zijn de vas-
te barvrijwiligers, de marshalls, de clubhuiscommissie, de baan-

commissie etc. Binnen de club gaan we in 2022 kijken of er een 
cursus voor alle leden die dat wensen mogelijk is.
Voor specifi eke vragen kan men gebruik maken van het volgen-
de mailadres: ehbonop@gmail.com

Namens de clubhuiscommissie, 
Albert Stege



Kopij voor volgende nieuwsbrief mailen 
naar Koos Obbema.  vanelkob@planet.nl
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Alweer een Hole-in-One

Tijdens de herendag competitie op een winderige dinsdagmor-
gen in oktober 2021 is er een Hole-in-One door Harry Huijs-
mans. Harry van harte!

Kampioenen Herendag zomercompetitie 2021

Remolt Pit eerste bij de 18-holers tot HCP 24 Cees Koster wint bij de 9-holers tot HCP 24

Jan de Vries kampioen bij de 18-holers vanaf HCP 24 Cees Meys winnaar 9-holers vanaf HCP 24


