
Nieuwsbrief 16 - november 2017Van het bestuur:
Tussen deze nieuwsbrief en de vorige hebben wij afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde leden. 
Joop Stengs en Heimrich Roetman. Wij herinneren Joop als een optimist en plezierig persoon. Hij heeft 
de golfsport na zijn pensionering opgepakt en er veel plezier aan beleefd. Hij heeft zolang mogelijk door 
gegolfd, toen al met de kennis dat zijn ziekte onomkeerbaar was. Joop is na een kort ziekbed overleden. 
Heimrich heeft een veel langer  ziekbed doorgemaakt (8jaar), met slechte tijden en dan weer een opleving. 
Toch waren de laatste jaren zwaar voor hem, omdat de ziekte zich steeds weer opnieuw manifesteerde. 
Praten en eten werd steeds moeilijker. Uiteindelijk moest hij de lange strijd opgeven. De leden van onze 
golfclub houden mooie herinneringen over aan deze twee doorzetters. Wij wensen hun naasten veel sterkte 
en kracht om dit verlies te verwerken.

Watersnood:
Als ik iets vertel over de waterproblemen op de terp, dan is dat voor niemand nog nieuws. In de ALV van 
mei heb ik melding gemaakt van de plannen de afwatering te verbeteren. Wat nu nieuws is dat wij in goed 
overleg met de gemeente tot een plan van aanpak zijn gekomen. De gemeenteraad heeft na een intensieve 
discussie afgelopen maandag haar verantwoordelijkheid genomen en besloten om de natte holes (hole 4 
t/m 9) aan te pakken. Als bestuur hebben wij besloten om ook ons  deel  bij te dragen. Wij zullen  tijdens de 
ALV van 23 november een uiteenzetting geven. 
Kort gezegd komt het financiële plaatje op het volgende neer:  
Geraamde kosten € 420.000,- waarvan wij € 25.000,- voor onze rekening nemen. De voorgestane wijze van 
afwatering vraagt, naast het directe renovatie werk, ook extra jaarlijks onderhoud. Dit jaarlijks onderhoud, 
welke wij als golfclub voor onze rekening nemen,  wordt ingeschat voor de komende 15 jaar op € 9.000,- per 
jaar. Deze financiële inzet van de zijde van GCE is noodzakelijk om voldoende politiek draagvlak te creëren. 
Andere sportverenigingen moeten ook een bijdrage doen bij grote projecten.  Wij verwachten de kosten van 
€ 9.000,- per jaar te kunnen reduceren door deze extra onderhoudsinspanning te integreren in het huidige 
onderhoudsprogramma. Tijdens de komende ALV zal het bestuur meer tekst en uitleg geven.

Algemene leden vergadering 23 november as:
Het bestuur hoopt een groot aantal leden te kunnen verwelkomen. Jullie krijgen veel informatie en kunnen 
wensen en ideeën te berde brengen. De begroting voor komend jaar staat als een belangrijk punt op de 
agenda. Ook zal Barry Dam een korte uiteenzetting geven over de gedachte achter de verbouwing en de 
nieuwe werkwijze van Rabobank Nooroostpolder-Urk.  Na afloop is er gelegenheid om de verbouwing van 
onze hoofdsponsor te bekijken.
Komt allen naar deze informatieve en gezellige ledenbijeenkomst.

Willy Schutte.

Uitnodiging kerstborrel
Beste Leden, 
Het bestuur van Golfclub Emmeloord nodigt u van harte uit voor de kerstborrel in 
het clubhuis op vrijdag 22 december van 17.00 tot 19.00 uur.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen wij terugkijken op het 
jaar dat bijna achter ons ligt en elkaar alvast een gezond en sportief 
2018 toewensen. 
Zoals ieder jaar zal het clubhuis er in kerstsfeer weer prachtig uitzien. 
Wij hopen u de 22ste te zien!!

Het clubhuis is op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag gesloten.



Zomerkampioenen 2017

Nog meer winnaars in 2017

In augustus wint Jeanne van der Avoird
de Handicart trofee. 

Herman Denissen is de beste bij de heren 
zomercompetitie 9-holes.

Winnaar van de zomeravondcompetitie 
werd Cees de Munnik.

Bij de heren zomercompetitie 18-holes was 
Feiko Stevens de kampioen. 

De firma Vos Ruinerwold was het beste 
team die dag.

Theo Verduin won de individuele wedstrijd.

Op 7 september was er de Sponser- en 
Businessclubdag

Fred Moes sloeg een hole 
in one bij het Par 3 Matchplay 
toernooi op hole 7 
op 11 maart 2017

De Commissiecup 2017 werd gewonnen door het 
MIX-team (dames- , kas- en herencommissie)



Emmeloord wint Polderbokaal opnieuw.

De Polderbokaal is een jaarlijkse competitie tussen vijf 
polderclubs waarin al jaren achtereen Emmeloord de 
toon aangeeft. Meedoen staat open voor heren senioren.
Tijdens de finalewedstrijd die maandag op de baan van 
de Golfresidentie werd gespeeld, ging de beker weer 
naar onze club en hadden de clubs van Harderwold, 
Flevoland, Dorhout Mees en Dronten het nakijken
Volgend jaar juni start de nieuwe ronde van vijf wed-
strijden en mocht je als heren senior eens mee willen doen dan is een bericht naar Piet van de 
Avoird voldoende om voorzien te worden van alle informatie.  De kosten bedragen ongeveer 
vijftig  euro per keer.  Dit bedrag is voor greenfee en het afsluitende diner.

De Matchplay knock-out 2017
Wederom een spannende strijd die gewonnen werd 
door Suzanne Diederen Nijenhuis.
De verliezers ronde was voor Niels Jager.

Sinds kort heeft de Clubhuiscommissie gezorgd voor uitbreiding van het 
assortiment. Laat het u smaken!

Golfen in het donker.

Op zaterdag 28 oktober was er een lichtballenwedstrijd. Ronald Spijkers had een interessant par-
cours uitgezet over 12 holes, waarbij er 6 holes op de grote en 6 holes op de kleine baan werden 
gespeeld. Op de grote baan waren de holes ingekort tot zo'n 200 meter.
Hoewel Ronald bij de korte uitleg aan het begin zei dat de lichtballen in het langere gras ook mak-
kelijk te vinden zouden zijn en dat het water “uit het spel” was gehaald, lukte het sommigen toch 
om hun bal kwijt te raken of in het water te slaan. 
Verder werd er in een goede sfeer genoten van de bijzondere omstandigheden, waarbij goede en 
minder goede scores genoteerd konden worden.
Uiteindelijk waren er 5 personen met de laagste netto score (47): Jacqueline Tuinenga, Kees Koster,  
Piet vd Avoird, Thijs Werkman en Ronald Spijkers. Door loting werd bepaald dat Kees de winnaar 
was. De neary was voor Piet vd Avoird en de leary voor Ronald.
Al met al een geslaagde avond. Als u nog nooit hebt meegedaan: doe volgend jaar mee, het is een 
leuke ervaring!

Rectificatie 
In de vorige nieuwsbrief werd abusievelijk vermeld 
bij de golf avondvierdaagse dat Linda de Rijke de 
wedstrijd won bij de lage handicappers. Dit had ech-
ter Jan Willem van Veenendaal moeten zijn.
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