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Behoedzaam groeibeleid

S T I C H T I N G

N E D E R L A N D

De stormachtige ontwikkeling
van de OGD (de laatste jaren be-
droeg de toename van het aantal
contribuanten 10 tot 20% per jaar)
heeft er toegeleid dat het Alge-
meen Bestuur maatregelen heeft
genomen voor een behoedzaam
groeibeleid. 
De Stichting heeft twee doelstel-
lingen: het bevorderen van het
onderling samenzijn van groot-
vaders door middel van golf en
het verlenen van financiële steun
aan gehandicapte kinderen. 
De kwaliteit van het ‘onderling
samenzijn’, vooral bij de Lande-
lijke Finale, is de laatste jaren na-
delig beinvloed door de groei; de
onderlinge band tussen de deel-
nemers is een steeds geringere rol
gaan spelen.
Voor deelname aan de finale is
een kwalificatie regeling via de
regio’s nodig. Het reünie aspect
kwam tot nu toe tot uiting door-
dat alle clubs tenminste één ver-
tegenwoordiger hadden door de
clubwinnaar. Van de 140 deelne-
mers werden de 86 clubwinnaars
rechtstreeks geplaatst. Voor de
acht regio’s bleven daardoor
slechts 54 finaleplaatsen over.

Het Algemeen Bestuur van de
OGD heeft het volgende besluit
genomen om niet alleen een be-
hoedzaam groeibeleid te kunnen
realiseren, maar ook om de on-
derlinge band tussen de contri-
buanten te versterken. De maat-
regelen houden in:
1. De aanwas van nieuwe clubs

wordt beperkt tot 1 à 2 per
jaar. Clubs moeten zichzelf
aanmelden. De nieuwe clubs
mogen de regionale indelin-
gen niet ernstig verstoren. Dit
voorkomt dat de regio-inde-
lingen per twee jaar grondig
aangepast moeten worden. De
aanwas van nieuwe contribu-
anten binnen de huidige clubs
wordt niet beperkt.

2. De winnaar van de clubwed-
strijd plaatst zich niet meer
automatisch voor de Lande-
lijke Finale.

3. Vanaf dit jaar wordt de Lande-
lijke Finale op een 18 holes
baan gespeeld.

4. De kwaliteit van het ‘onder-
ling samenzijn’ moet vooral bij
de regiowedstrijden meer tot
zijn recht komen.

Wereldwijde belangstelling
voor OGD Internetsite
De golfende grootvaders gaan
met hun tijd mee! Geweldig zo’n
site op Internet! Vooral doorgaan
met deze OGD-informatie! 

Zomaar enkele opmerkingen die
te lezen zijn in het gastenboek op
de OGD-site die sinds vorig jaar
op Internet is te vinden. Op deze
site kan men alles lezen over de
OGD zoals wedstrijdprogram-
ma’s, wedstrijduitslagen, be-
stuursmededelingen, vele links
naar andere interessante golfsites
en b.v. een gastenboek waarin
bezoekers hun commentaar kun-
nen geven.

De meeste bezoekers van de site
(na enkele maanden al meer dan
500) komen natuurlijk uit ons
eigen land. Maar ook vanuit het
buitenland komen internetters
een kijkje nemen. De ‘teller’ op
de site registreerde bijvoorbeeld
ook bezoekers uit: de Verenigde
Staten (25), Duitsland (8), België
(8), Japan (5) en verder uit Tur-
kije, Noorwegen, Italië, Saoedi-
Arabië, Polen, Filippijnen en bijv.
Oostenrijk.
De website, die voor de OGD
gratis is ontworpen door MilVer
Internet Communicatie en Web-
design, kan men bezoeken via
http://www.oldgrand-dadclub.nl

OGD: Grootste en gulste
Golfclub van Nederland
Deze kop stond afgelopen jaar te
lezen in één van de uitgaven van
het GolfJournaal. Het artikel
vond zijn oorsprong in het ver-
trek van Marlof Strumphler als
voorzitter van de Stichting Old
Grand-Dad Club Nederland. 
Vanaf april 1995 leidde Marlof
Strumphler op zijn geheel eigen
wijze de OGD naar de positie die
de Stichting nu stevig in handen
heeft. Maar de vertrokken voor-
zitter was niet alleen een markan-
te preses, al vanaf december 1984
maakte hij deel uit van het Alge-
meen Bestuur als wedstrijdcoör-
dinator. Secretaris Robert Schrijver
is tot nieuwe voorzitter benoemd.
Hij blijft de secretariaatswerk-
zaamheden waarnemen totdat een
nieuwe opvolger is gevonden.

Gelijktijdig met Marlof Strum-
phler is ook wedstrijdcoördinator
Henk Hartstra na 8 jaar voor de
OGD te hebben gewerkt, uit het
Algemeen Bestuur vertrokken.
Zijn plaats is ingenomen door
Gerrit Horlings.

Rechts van de nieuwe OGD-voor-
zitter Robert Schrijver, de scheidende
preses Marlof Strumphler en links
Henk Hartstra die afscheid heeft
genomen als wedstrijdcoördinator.

Henk van Holstein niet
te kloppen op Nunspeet

De Landelijke Finale 2002 in Nunspeet heeft,
met uitzondering van de eerste plaats, weer
een felle strijd laten zien. Henk van Holstein
van de Leidschendamse Golfvereniging Leeu-
wenbergh bleek met speels gemak weer zijn
handicap 15.1 te spelen en scoorde liefst 40 sta-
blefordpunten op de smalle fairways van de
Nunspeetse Golfvereniging ‘De Verwaeyde
Sandbergen’. Met ruime voorsprong ging de
OGD-wisselbeker naar Leidschendam. De
tweede plaats was voor Ab Welgraven van
Golfvereniging Edda Huzid met 37 punten. 

(meer op de pagina’s 2, 3 en 8)



Zuid-Oost
Niet alleen in de baan kenmerken
de meeste OGD-wedstrijden zich
door een geanimeerde sfeer, ook
na afloop van dergelijke evene-
menten kent de gezelligheid wei-
nig grenzen. Dat bleek ook weer
na de Regiofinale Zuid-Oost die
bij prachtig weer en op en een
goed verzorgde baan op 18 juli
werd gespeeld. Het was heel laat
toen de laatste grootvader het
‘licht uitdeed’ in het clubhuis van
de De Zuid-Limburgse G & CC.

Regioconsul Joop Meulenberg en
Clubconsul Leo Junggeburt ont-
vingen op deze dag 76 deelne-
mers uit 10 verschillende clubs.
De oudste meespelende groot-
vader had een leeftijd van 84 jaar.

Om de kwalificatie te bereiken
voor de Landelijke Finale moest
men in deze Regiofinale beter
spelen dan de eigen handicap. De
eerste plaats was voor Huub
Pleijers (G & CC Hoenshuis) 41
punten; 2. Jan van Ree (De Zuid-
Limburgse G&CC) 39 pnt; 3. Sjef
Grubben (Golfclub Brunssum-
merheide) 37 pnt; 4. Theo van
Helvoort (Eindhovensche Golf)
37 pnt. 
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Ruim 700 grootvaders hebben, na
de lokale OGD-wedstrijden, zich
kunnen plaatsen voor de diverse
Regiowedstrijden en de Lande-
lijke Finale in Nunspeet. Regen,
warmte, te weinig handicarts en
zelfs een afgebrand clubhuis,
speelden o.a. een rol in deze
OGD-evenementen. Hierbij een
overzicht uit de diverse regio’s.

Noord-Oost
Op de prachtige baan van Golf &
Country Club ‘Hooge Graven’ te
Ommen werd maandag 1 juli (bij
stromende regen) de Regiowed-
strijd Noord-Oost gespeeld. De
72 spelers (afkomstig uit 12
clubs) vertegenwoordigden de
regio tussen Leeuwarden tot
Hengelo. Opvallend was de
vraag naar handicarts. Onder het
motto “Golfers leven het langst”
waren in Ommen 6 buggy’s no-
dig en dankzij de zoon van Club-
consul Jan Fraterman konden er
nog 2 extra gehuurd worden.
Regioconsul Jan de Vries kon op
een bijzonder geslaagde dag te-
rugzien: het spel viel tijdens de
regenachtige ronde niet tegen,
een uitstekende sfeer na afloop
en een prima “lopend buffet’ tot
slot. Mevrouw Roelien van Pesch
(computer) en een aantal vrijwil-
ligers droegen aanzienlijk bij tot
een vlot verloop van de dag.
Eerste werd Cees van de Broek
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De Regio-finale Noord-Oost werd
gewonnen door Cees van den Broek.

OGD-ers maakten weer veel mee
maar dicht op de hielen gezeten
door Ries van Leeuwen (Veld-
zijde). De prestaties op de laatste
9 holes brachten Peter Heijen op
de eerste plaats.
De uitslag was: 1. Peter Heijen
(De Pan) 46 pnt; 2. Ries van Leeu-
wen (Veldzijde) 46 pnt; 3. Martin
Steunebrink (Veldzijde) 43; 4.
Frans Kwantes (Zeegersloot) 41;
5. Jan Rubenkamp (Veldzijde) 40;
6.Jan Jaspers (Almeerderhout) 40;
7. Daan Eibergen-Santhagens (De
Pan) 38; 8. Simon Kloos (Zeeger-
sloot) 38 punten.
De neary werd gewonnen door
Coen Solleveld (Anderstein); lon-
gest drive door Lex Bronkhuyzen
(GC Anderstein).

Centrum-West
Voor de Regiowedstrijd Centrum
West was 22 juli uitgekozen:
plaats van handeling de Konink-
lijke Haagsche Golf & Country
Club. Vier dagen vóór de wed-
strijd werd Regioconsul Ton Mul-
der gebeld door de Clubconsul
van de Haagsche Jack Dambrink.
Deze gaf een ooggetuigenverslag
van de brand die toen woedde en
het prachtige clubhuis tot een
triest geblakerde bouwval vol
bluswater deformeerde. In eerste
instantie kon de wedstrijd niet
doorgaan, maar dat bleek in een
schrikreactie uitgesproken te zijn.
Maar reeds gemaakte scorekaar-
ten waren onvindbaar; compu-
ters onbruikbaar. Alle met de ca-
tering gemaakte afspraken over
koffie met Haagsche Kakkers,
borrelgarnituren en zeewolf in
dillesaus, konden in de prullen-
bak. De cateraar van Rozenstein
(op 5 minuten van de Koninklijke
Haagsche G&C) stak de helpende
hand toe en ontving -met grote
zorg- de 75 deelnemende groot-
vaders uit 11 clubs. Vrijwel alle
spelers bleven op Rozenstein
eten.

(Twentsche Golfclub). De andere
prijswinnaars waren: Henk Schok-
kenbroek (Noord Nederlandse),
Herman Vogt van Hooge Graven
en Gerard Brockbernd van Holt-
huizen. 

Centrum-Oost
De regiofinale van Centrum-Oost
stond woensdag 17 juli onder bij-
zonder prettige weersomstandig-
heden op de Golfbaan Welderen
op het programma. Regioconsul
Cor Hagoort en Clubconsul Henk
Buurman hadden geen proble-
men om de 77 grootvaders (af-
komstig uit 11 verenigingen) een
fijne golfdag te bezorgen. “Het
weer was zeer goed. De stem-
ming uitstekend en alles verliep
vlot. Bij de avondmaaltijd heerste
een geanimeerde sfeer”, merkte
Regioconsul Cor Hagoort na af-
loop met trots op.
De scores mochten er ook zijn.
Met 40 punten werd Welderen
grootvader R. Lindner met ruime
voorsprong eerste. De volledige
uitslag was: 1. R. Lindner (Welde-
ren 40 punten); 2. A. Calis (Zee-
wolde) 36 pnt; 3. M. Catchfool
(Welderen) 35 pnt; 4. Karel v.d.
Woude (Nunspeet) 35 pnt;
5. S. Plantenga (Rosendaelsche)
35 pnt. De longest drive werd ge-
wonnen door Wessel v.d. Panne
(Rosendaelsche) en de neary door
Rob van Kranen (Nunspeetse).

De 5 sterksten bij Centrum-Oost:
achterste rij v.l.n.r. de grootvaders
Catchpool, Calis en Plantenga.
Gehurkt: Karel v.d. Woude en
winnaar Lindner.

Clubconsul Leo Junggeburt en Regio-
consul Joop Meulenberg met winnaar
Huub Pleijers (rechts op de Zuid-
Limburgse G & CC.

Centrum-Midden
Onder ideale weersomstandig-
heden werd maandag 22 juli de
Regiofinale van Centrum-Midden
gespeeld. Club- en Regioconsul
Bob Siemons, samen met plaats-
vervangend clubconsul Leo
Brusse, ontving op Golfclub
Almeerderhout 72 grootvaders
uit 10 clubs. Doordat het weer
nadrukkelijk meewerkte, was het
niet vreemd dat er goed werd
gescoord. Peter Heijen (De Pan)
werd met 46 punten winnaar,

De dag vóór de Regiowedstrijd Cen-
trum West werd het clubhuis van de
Haagsche door brand verwoest.
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Maar voordat aan de wedstrijd,
die onder uitstekende weers-
omstandigheden werd gespeeld,
begonnen werd, had Henk Luy-
ten eerst een uitstekende assis-
tent toegewezen gekregen. Club-
consul Daan Querido was nog
herstellende van een operatie en
had voor een prima vervangster
gezorgd: Princenbosch clublid
mevr. Joke Claessen-Fitters. “Zij
heeft de hele competitie/admini-
stratie van de dag voor haar
rekening genomen en ook aan de
wedstrijdtafel heeft zij haar
‘mannetje’ gestaan”, meldde
Henk Luyten. 

De winnaars op Princenbosch
moesten op deze dag beter dan
hun handicap spelen of deze heel
dicht benaderen. De uitslag was:
1. C. Zijlstra (Capelle a/d IJssel)
38 punten; 2. D. Kasius (Oude
Maas) 37 pnt; 3. J. Kuiper (Ca-
pelle a/d IJssel) 37 pnt; 4. W. Don
(Comstrijen) 36 pnt; 5. H. Weiss
(Grevelingehout) 36 pnt; 6. H.
v.d. Pol (Comstrijen) 36 pnt; 7. W.
Lanting (Oosterhoutse) 35 pnt; 8.
R.T. Verdam (Comstrijen) 35
punten. De nummers 1 tot en met
4 plaatsten zich voor de OGD-
finale.

Tijdens de regiofinale Zuid-West
werden liefst zes tinnen ‘birdies’
uitgereikt aan: C. Zijlstra (Capelle
a/d IJssel), W. Lanting (Ooster-
houtse), B. Hollander (Ooster-
houtse), H. Moini (Capelle a/d
IJssel), F. Gossink (Grevelingen-
hout), B. Drost (Oosterhoutse).
De neary ging naar grootvader
Th. v. d. Ven (Princenbosch).

Noord-West 
Richard Wurpel, als Regioconsul
Noord-West, kon maandag 29 juli
op de Kennemer G & CC twee
nieuwe clubs binnen de OGD
verwelkomen: Golfclub Houtrak
en De Texelse golfclub. De laatste
club stal bij de prijsuitreiking
onmiddellijk de show omdat
Reinier de Graaff van De Texelse,
spelend vanaf exact handicap 8.2
met 40 stablefordpunten winnaar
werd. Hij werd op de voet
gevolgd door Willem Kuperus
van de Amsterdam Old Course
die ook 40 punten binnenbracht,
maar hij had een wat mindere
tweede negen. Een mooie bin-
nenkomst voor grootvader De
Graaff die aan de deelnemers van
het prima verzorgde Italiaanse
buffet, (mede namens zijn club)
een glas wijn aanbood.

De beslist niet gemakkelijke baan
van De Kennemer, was op deze
tropische juli-maandag extra las-
tig te bespelen. De duinpannen
zinderden van de hitte en de klim
het duin op, vergde vele zweet-
druppels extra van de 64 deel-
nemers uit 12 clubs. Slechts vier
grootvaders moesten opgeven. 

In verband met de warmte pa-
trouilleerde de caddiemaster re-
gelmatig door de baan, repa-
reerde en passant een lekgereden
wiel van een buggy en haalde de
spelers op die de Pijp aan Maar-
ten hadden gegeven. Veel lof ook
voor clubconsul Paul Haverkamp
Begemann en zijn ‘assistenten’ Ed
Veen, Jan Willemsen en Aad
Beerens. De prijsuitreiking op het
terras, het diner in het sfeervolle
restaurant bij het zicht over de
duinen bij ondergaande zon,
gaven een zeer speciaal cachet
aan deze Regiowedstrijd.

De uitslag was: 1. R. de Graaff
(De Texelse Golfclub) 40 punten;
2. W. Kuperus (Golfclub Amster-
dam Old Course) 40 pnt; 3. K.
Stet (Golfclub Spaarnwoude) 39
pnt; 4. M.A. Strumphler (G & CC

De Kennemer) 39 pnt; 5. C.J.M.
Termeulen (Haarlemmermeer-
sche Golfclub) 35 pnt; 6. P. Frerits
(Haarlemmermeersche Golfclub)
35 pnt; 7. A.E.J.B. Melsen (Heems-
kerkse Golfclub) 35 pnt; 8. J.
Bierenbroodspot (Zaanse Golf-
club) 35 punten.

Finale 2002
Onder zeer wisselende weers-
omstandigheden (regen, kille
temperatuur en dan weer zwoel-
weer en/of een dikke bewolking
met af en toe zon) werd maandag
5 augustus de Landelijke Finale
van de Stichting Old Grand-Dad
Club Nederland gespeeld. Op de
baan van de Nunspeetse Golf-
vereniging “De Verwaeyde Sand-
bergen” maakten zo’n 140 groot-
vaders iedere weersomstandig-
heid mee die de zomer 2002
kenmerkte.

Voor Grootvader Henk van Hol-
stein van de Leidschendamse
Golfvereniging Leeuwenbergh
waren deze omstandigheden
geen beletsel om weer eens met
het grootste gemak zijn handicap
15.1 te spelen. De 40 punten die
hij mee naar het clubhuis bracht,
waren ruimschoots voldoende
om voor het jaar 2002 in het bezit
te komen van de OGD-wissel-
beker. De tweede plaats was voor
Ab Welgraven (Golfvereniging
Edda Huzid) 37 pnt; 3. G.
Kruithof (Golfclub Grevelingen-
hout) 35 pnt; 4. Theo Heydeman
(BurgGolf Wijchen) 35 pnt; 5. L.
Harteveld (G & CC Capelle a/d
IJssel) 35 pnt; 6. R. Lindner (Golf-
baan Welderen) 34 punten.

(Voor een aardige impressie van
de Finale-dag zie pagina 8).
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Jan Kleijne (Kleiburg) wist met
slechts 8 handicapslagen toch 38
punten te verzamelen; hij speelde
‘scratch’ op de tweede negen! De
uitslag: 1. Jan Kleijne (Kleiburg)
38 pnt; 2. Jan Bakkum (Rozen-
stein) 36; 3. Henk van Holstein
(Leeuwenbergh) 36; 4. Jan Volle-
bregt (Hooge Bergsche) 35; 5.
Dick van Rijsinge (Zoetermeer)
34; 6. Sjaak van der Voort
(Leeuwenbergh) 34; 7. Harry von
Burg (Kleiburg) 33; 8. Jacques
Detiger (Koninklijke Haagsche)
33; 9. Coen Hendriks (Hooge
Bergsche) 32; 10. Nico van der
Sman (Rozenstein) 32 punten. De
neary was voor Dick Leeksma
(Leeuwenbergh); de longest
drive voor Thijs Knijnenburg
(Kleiburg).

Centrum-Zuid
Regioconsul Fons van Rassel
(Centrum Zuid) moest voor zijn
Regiofinale uitwijken naar Golf
Park Almkreek omdat in zijn
regio geen andere vereniging in
staat bleek om (tegen een vrien-
delijke greenfee) 68 spelers uit
10 clubs te laten starten. Ondanks
het feit dat Golf Park Almkreek
nog niet is aangesloten bij de
OGD, werden alle spelers niet
alleen bijzonder gastvrij, maar
ook met een goede verzorging
ontvangen. De grootvaders die
na afloop van de wedstrijd
deelnamen aan de gezamenlijke
maaltijd (82%), denken met veel
plezier aan dit evenement terug.

De uitslag was: 1. M. van Herpen
(De Schoot) 34 punten; 2. J. v. d.
Loovenbosch (Prise d’Eau) 33
pnt; 3. P. Benneker (Geijsteren) 33
pnt; 4. A. v. d. Hooven (BurgGolf
Wijchen) 33 pnt; 5. J. Remmen
(Prise d’ Eau) 32 pnt; 6. J. Jeur-
ninck (BurgGolf Wijchen) 32 pnt;
7. J. v.d. Hoeven (Efteling) 32 pnt;
8. M. Coppens (Landgoed Nieuw-
kerk) 31 pnt. De beide neary’s
werden gewonnen door M.
Coppens (Landgoed Nieuwkerk)
en L. Stolk (Toxandria).

Zuid-West
De Regiofinale Zuid-West, vrij-
dag 26 juli bij Golfclub Princen-
bosch, kende een groot aantal
winnaars. Regioconsul Henk
Luyten had opnieuw voor een
schitterende prijzentafel gezorgd,
waardoor veel van de 72 deel-
nemers (afkomstig uit 10 clubs)
met een mooie attentie naar huis
terugkeerden.

Naast Regio Consul Richard Wurpel
de winnaars van de Regio Noord
West: Marlof Strumphler, Bert van
Kempen (clubconsul), Willem Kuper-
us, Reiner de Graaf, Piet Frerits, Cees
Termeulen, Klaas Stet en Ad Melsen.

De best spelende Grootvaders van 2002. In Nunspeet veroverde Henk van
Holstein de OGD-wisselbeker.
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WEDSTRIJDPROGAMMA 2003 BIJDRAGEN VAN GROOTVADERS

In 2002 werden 3758 bijdragen ontvangen, in totaal ruim
€ 84.941-; een toename van 16,5% ten opzichte van 2001. De
gemiddelde bijdrage was € 22,60.
Na schoning van het donateursbestand door opzegging,
overlijden en afvoeren blijven over:
3702 contribuanten uit 87 golfclubs per 31.12.2002. Vergeleken
met 3467 contribuanten uit 84 golfclubs per 31.12.2001. Een
aanwas van 235 grootvaders.

In 2002 traden drie nieuwe clubs tot onze Stichting toe: De
Texelse Golfclub, Golfclub Houtrak en de Peelse Golf.

CONTRIBUTIE 2003
Conform artikel 8, lid 5 van het Huishoudelijk Reglement dient
de contributie van tenminste € 20,00 betaald te zijn vóór 1 juli
2003, d.w.z. vóór het begin van de regionale wedstrijden. Wie
deze verplichting niet nakomt, zal deelname aan de
Regiowedstrijd worden ontzegd.

GIFTEN VOOR ONZE STICHTING
Van de volgende golfclubs ontvingen wij financiële steun. Deze
clubs hebben een belangrijk deel van de betaalde greenfee’s van
de OGD-wedstrijden op onze rekening teruggestort:

Golfclub “De Hoge Kleij”
Kennemer Golf & Country Club
Nunspeetse Golf & Country Club
Golf & Country Club “Hooge Graven”
Golfclub Almeerderhout
De Zuid-Limburgse Golf & Country Club

Wij hebben hen hiervoor reeds schriftelijk bedankt, maar hierbij
nogmaals.

Tevens ontvingen wij nog bijdragen van lokale wedstrijden van:

Golfclub Westerpark Zoetermeer en Omstreken
Golfclub De Breuninkhof
Golfclub “Holthuizen”
Golf & Countryclub Capelle a/d IJssel
Amsterdamse Golf Club
Golfclub Almeerderhout.

SCHENKINGEN DOOR ONZE
STICHTING

Na toetsing door ons bestuurslid F.J. Stols, voormalig huisarts
en projectcoördinator OGD, werd in 2002 besloten donaties/
schenkingen en financiële garantie toe te kennen voor een
bedrag van € 69.871,79. Op de pagina hiernaast volgt de
specificatie en is tevens aangegeven welke clubconsul de
aanmelder van het project was.

Het totaal bedrag aan donatie’s/schenkingen, sinds de
oprichting van de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland,
kwam hierdoor op € 666.098,83.

Naarden, 31 december 2002
J.A.Q.M. Smits van Oyen
Penningmeester

Het Wedstrijdreglement voor de
jaarlijkse OGD-wedstrijden ziet
er voor 2003 als volgt uit:

❦ Alle lokale- c.q. clubwedstrij-
den dienen vóór 1 juli ge-
speeld te zijn.

❦ De winnaars van de clubwed-
strijden plaatsen zich met in-
gang van dit jaar niet meer
rechtstreeks voor de Lande-
lijke Finale. Zij gaan met een
per club vastgesteld aantal
grootvaders naar de Regionale
wedstrijd om daar te strijden
om beschikbare plaatsen op
de Landelijke Finale.

❦ Het aantal deelnemers aan de
Regionale wedstrijd wordt
beperkt tot 72. In totaal wor-
den 8 Regionale wedstrijden
gespeeld.

❦ De Clubconsuls kwalificeren
zich automatisch voor de Re-
gionale wedstrijd. De overige
deelnemers-plaatsen (dus 72
minus de Clubconsuls) wor-
den naar rato van het aantal
contribuanten-grootvaders per
club op het totaal aantal con-
tribuanten in de Regio toe-
gewezen. Het resultaat van
deze verdeelsleutel voor de
afvaardiging naar de 8 Regio-
wedstrijden is op de jaarlijkse
Consuldag aan de Clubcon-
suls uitgereikt.

❦ Voor de Landelijke Finale be-
draagt het maximum aantal
deelnemers 72. Vanuit de
regio’s plaatsen zich 56 groot-
vaders. Per regio is een aantal
plaatsen voor de Landelijke
Finale beschikbaar op basis
van het aantal grootvaders in
de regio ten opzichte van het
landelijke totaal. Het exacte
aantal deelnemers per regio is
eveneens op de Consuldag
bekend gemaakt. De overige
deelnemers aan de Landelijke
Finale zijn de Regioconsuls en
de Clubconsuls van de clubs
waar de Regionale wedstrij-
den zijn gespeeld, alsmede
enkele gasten.

❦ Voor alle Clubconsuls is al een
aparte wedstrijd gespeeld na
afloop van de jaarlijkse verga-
dering met het Algemeen
Bestuur op 31 maart op de
baan van Golfclub Zeewolde.
De fel begeerde “Jelle Tjaden
Trofee” vormde opnieuw de
inzet van deze wedstrijd.

Wedstrijd-coördinator
Gerrit Horlings

DATA WEDSTRIJDEN

Reeds gespeeld op maandag 31
maart: Consulwedstrijd op Golf-
club Zeewolde.
Nog te spelen: Clubwedstrijden
vóór 1 juli.

REGIONALE WEDSTRIJDEN:

Centrum-Midden
Vrijdag 18 juli op Golfclub Zee-
gersloot. Leiding: Regioconsul
Bob Siemons en Clubconsul Rien
Sleutel.

Centrum-Oost
Maandag 28 juli op Golfclub
Zeewolde. Leiding: Regioconsul
Cor Hagoort en Clubconsul
Marius Cram.

Centrum-West
Maandag 21 juli op de Noord-
wijkse Golfclub. Leiding: Regio-
consul Ton Muller en Clubconsul
Huub Melis.

Centrum-Zuid
Vrijdag 25 juli op BurgGolf
Wijchen (voorheen GC De Beren-
donck). Leiding: Regioconsul
Fons van Rassel en Clubconsul
Co Nijsse.

Noord-Oost
Maandag 7 juli op Golfclub De
Groene Ster. Leiding: Regiocon-
sul Jan de Vries en Clubconsul
Jaap Zuiderveld.

Noord-West
Woensdag 16 juli op de Heems-
kerkse Golfclub. Leiding: Regio-
consul Richard Wurpel en Club-
consul Piet Kreijger.

Zuid-Oost
Woensdag 16 juli op Golf &
Country Club Hoenshuis. Lei-
ding Regioconsul Joop Meulen-
berg en Clubconsul Leon Win-
ckers.

Zuid-West
Vrijdag 25 juli op Golfclub Oude
Maas. Leiding: Regio- en Club-
consul Henk Luyten.

Landelijke Finale
De Landelijke Finale wordt ge-
speeld op de Edese Golf Club
(Papendal). De wedstrijddatum
is maandag 4 augustus 2003. Er
wordt gespeeld met Shot-gun
start en dus wordt iedere deel-
nemer verzocht ruim van tevoren
aanwezig te zijn. Aanvangstijd-
stip volgt later.
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Old Grand-Dad Club
REKENING VAN BATEN & LASTENBALANS PER 31 DECEMBER 2002

Stichting Old Grand-Dad Club Nederland

In hele € 2001 2002
ACTIVA
Kas 0 76
ABN/AMRO Bank 3.471 1.683
Postbank 1.517 1.372
Spaarrekening ABN/AMRO 29.021 52.000
Kapitaalrekening Postbank 11.624 11.722
Nog te ontvangen donaties 18 25
Vooruit betaalde kosten 567 448
Voorraad OGD Whiskey 0 717

Totaal 46.218 68.043

PASSIVA
Kapitaal (bijoprichting) 908 908
Reserve t/m 31.12.01 25.371 25.371
Reserve per 31.12.02 7.492

Kapitaal Totaal 26.279 33.771

Nog te betalen schenkingen: 19.649 33.899

Vooruit ontvangen bijdragen: 245 335
Nog te betalen kosten 0 38

Totalen 46.218 68.043

OVERZICHT OGD PROJECTEN 2002
nr bedrag omschrijving betrokken

OGD consul

1 2.500,00 Bijdrage aan Internationaal (Jeugd)Toernooi van de Stichting Dutch Wheelchair Tennis
2 1.500,00 Aanschaf aangepast zadel Ruiter Sport Vereniging Gehandicapten Zuid Limburg
3 1.250,00 Kennismakingsdag diverse sporten voor 50 leerlingen van Mytylscholen
4 850,00 10 nieuwe paardrijcaps voor “Lis Hartel“ manege voor gehandicapten te Doorn Anderstein
5 4.327,27 Aangepaste speeltuinattributen voor “Merenhof”, (Abcoude) Olympus

instelling voor meervoudig gehandicapte kinderen
6 10.000,00 Aanschaf aangepaste wherry voor Stichting Aangepast Roeien Rijnland te Leidschendam Rozenstein
7 3.750,00 Aanschaf sportmateriaal voor de Stichting Prisma (vrijetijds besteding en vorming voor gehandicapten) RC-NW
8 2.000,00 Garantiebedrag voor golfclinic voor leerlingen van mytylscholen tijdens EK golf gehandicapten (NGG)
9 2.082,50 Bijdrage hijsinstallatie voor de manege van psychiatrische instelling Dennendal, Den Dolder 
10 8.000,00 bijdrage renovatie zwembad Swetterhage, inrichting voor verstandelijk en meervoudig Gehandicapten Kennemer
11 6.000,00 Bijdrage meerdaagse zeiltrip a/b zeilschip De Eendracht voor 13 jeugdige kankerpatiënten
12 7.230,50 Bijdrage Survivalkamp van Stichting Sportbelang SGK voor ca 20 gehandicapte kinderen, Den Haag
13 15.000,00 Reservering materieel (b.v. aangepaste buggy’s) t.b.v. b.v. Golfproject Mytylscholen

(NLGolfvereniging Gehandicapten-NGG) 
14 6.900,00 Deelname van 150 lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen aan groot muziekfeest RC-CZ

van Stichting Welzijn Gehandicapten NL in de Jaarbeurs
15 1.000,00 Bijdrage huifbed-rijden voor verstandelijk gehandicapte kinderen St Cello, Haren Groningen Prise d’Eau

72.390,27 Subtotaal donaties, garanties en reserveringen

2.518,79 Vervallen survival en sportkamp SGK

69.871,79 Totaal

Stichting Old Grand-Dad Club Nederland

In hele € 2001 2002
BATEN
Bijdragen grootvaders 72.891 84.941
Opbrengst loterij 591 566
Renten van tegoeden 788 1.158
Giften t.g.v. doelstellingen 5.227 7.486
Overige opbrengsten 497 463

Totalen 79.994 94.614

LASTEN
Administr.+vergaderkosten 3.135 3.330
Wedstrijdkosten 6.987 5.993
Consuldag 737 867
Finale + diner 3.315 3.576
Jaarbulletin+ Posters 2.111 2.052
Betalingsverkeerkosten 1.083 1.432

Totalen 17.368 17.250

Bestemmingen van saldo:
Schenkingen 50.917 69.872
Mutaties reserve 11.709 7.492

62.626 77.364

Naarden, 31 december 2002
J.A.Q.M. Smits van Oyen
Penningmeester
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Voor het eerst in de bijna 30-
jarige geschiedenis van de Stich-
ting Old Grand-Dad Club Neder-
land is een aanzienlijke schen-
king voor de golfsport beschik-
baar gesteld. Een bedrag van
liefst € 15.000 is gereserveerd
voor het 3-jarig golfproject dat, in
eerste instantie de pilot-project
via de NGG (Nederlandse Golf-
vereniging voor Gehandicapten)
en de Johan Cruyff Welfare Foun-
dation wordt uitgewerkt.

De basis voor dit unieke project is
gelegd bij de Keppelse Golfclub
toen de NGG een uitnodiging
kreeg om in het kader van het
lustrum van De Keppelse een
dag voor lichamelijk gehandicap-
tengolf te organiseren. Op die
dag was ook de Mytylschool
Mariendael uitgenodigd en ont-
stonden de eerste contacten voor
het ontwikkelen van een project
Golf in het bewegingsonderwijs
van een mytylschool.

Voor het uiteindelijke project golf
voor jeugd met een lichamelijke
beperking in het bewegingson-
derwijs (Mytyl- en Tytylscholen
in heel Nederland) wil de Stich-
ting OGD Nederland jaarlijks
€ 15.000 beschikbaar voor het
verder initiëren van golfsport
voor gehandicapte kinderen.
“Over de feitelijke besteding van
het bedrag”, zegt OGD-project-
coördinator Frans Stols, “moeten
we nog verder overleggen: onze
voorkeur gaat duidelijk uit naar
de aanschaf van aangepaste golf-
scooters”.

Het afgelopen jaar heeft de
Nederlandse Golfvereniging voor
Gehancicapten haar eerste lus-
trum gevierd en in dat kader had
de European Disabled Golf Asso-
ciation de organisatie van een
Europees kampioenschap voor
fysiek gehandicapte golfers in
handen gegeven van de NGG.
Het toernooi werd op de golf-
baan van Golfclub Prise d’Eau in
Tilburg gespeeld. Tegelijk met het
toernooi werd een clinic georga-
niseerd voor maximaal 8 gehan-
dicapte kinderen van de Mytyl-
school te Tilburg en Eindhoven.
Voor de clinic voor kinderen had
de NGG nog een tekort van
€ 2.000 Euro. De OGD stelde zich
garant voor dit bedrag.

Aanzienlijke reservering voor project gehandicaptengolf
Een andere opvallende schen-
king ging naar “De Zwaluwen”;
een organisatie die al 40 jaar be-
langrijk werk verricht. “De Zwa-
luwen” laten vele jeugdige
gehandicapten kennismaken met
het gegeven dat veel mensen met
een handicap niet, nauwelijks of
alleen maar aangepast, aan sport
kunnen doen. De tweede doel-
stelling is het verwerven van
financiën ten behoeve van het
Prinses Beatrix Fonds. Een fonds
wat zich op verschillende manie-
ren inzet voor steun en zorg aan
mensen die aan een vorm van
spierziekten lijden. Jeugdige
voetballers, aangesloten bij de
Nederlandse voetbalverenigin-
gen, verzamelen onder het motto
“gezonde maatjes voetballen voor
hun gehandicapte kameraadjes”
jaarlijks heel wat geld. De werk-
groep Zwaluwen Jeugd Actie, die
ieder jaar een slotdag organiseert
heeft dit evenement aangegrepen
om de gehandicapte sport als-
mede de integratie te promoten
door een Mix-voetbaltoernooi.
Aan dit toernooi namen 50 jeug-
dig gehandicapten (10-12 jaar)
deel die afkomstig waren van de
Mytylscholen in Rotterdam en
Tilburg en 50 niet gehandicapte
kinderen. “Wij menen dat met de
opzet van deze dag een unieke
kans wordt geboden dat gehan-
dicapten en niet gehandicapten
op een ‘speelse manier’ met el-
kaar kunnen sporten”, schrijft
projectleider Gerrit Scheurwater
van “De Zwaluwen aan de OGD.
Aan zijn verzoek om € 1.250 be-
schikbaar te stellen voor de slot-
dag, werd natuurlijk voldaan.

Dankzij de OGD heeft de Stich-
ting Aangepast Roeien Rijnland
een wherry kunnen aanschaffen
voor mindervaliden. Artsen,
fysio- en oefentherapeuten wijze
steeds vaker mindervaliden op
de mogelijkheid om te gaan
roeien ter ondersteuning van hun
therapie of revalidatie. De posi-
tieve effecten worden in belang-
rijke mate ervaren op het gebied
van spierkracht, mobiliteit, coör-
dinatie en ontspanning. Neder-
land beschikt over enige tien-
tallen roeiverenigingen die door
enige aanpassingen aan boten en
gebouwen aan te brengen, het
mogelijk maken dat ook minder-
validen deze vorm van lichaams-

beweging kunnen verrichten. De
aanschaf van een aangepaste
boot is vaak het grootste pro-
bleem. Met OGD-hulp, die een
bedrag van € 10.000 aan de Stich-
ting Aangepast Roeien Rijnland
schonk, is op het water van de
Vliet weer een nieuwe aangepas-
te boot te bewonderen.

De Stichting Prisma in Amster-
dam heeft als doelstelling het
organiseren van vormende acti-
viteiten, alsmede sport- en spel-
activiteiten en vrijetijdsbesteding
voor mensen met een verstande-
lijke beperking; het scheppen van
mogelijkheden tot deelname aan
vakantie-activiteiten en het steu-
nen van en deelnemen aan activi-
teiten die de integratie van ge-
handicapten in de maatschappij
kunnen bevorderen. De activiteit
waarvoor Prisma steun vroeg,
was een sportinstuif voor kinde-
ren op scholen voor Moeilijk
Lerende Kinderen in Amsterdam
Zuid-Oost in de leeftijd van 6 tot

12 jaar. Het doel van deze activi-
teit is het uiteindelijk stimuleren
van deelname aan sport, het be-
vorderen van sociale contacten
en het vergroten van de lichame-
lijke conditie en zelfvertrouwen.
Om samen te kunnen sporten en
specifieke sporten te introduce-
ren die aansluiten bij deze doel-
groep (zoals turnen, voetbal en
skating) had de Stichting Prisma
een mooi plan bedacht. Maar
zoiets vraagt om geld. “De kosten
van de Sportinstuif en het aan-
schaffen van sportmateriaal zijn
begroot op € 3.750. Gelet op onze
financiële positie” schrijft Jan-
Anton den Rooijen als directeur
van de Stichting, “zijn wij niet in
staat om deze Sportinstuif uit
eigen middelen te financieren”.
De OGD stortte het hele bedrag.

Kinderhuis “De Merenhof” in
Abcoude is een gezinsvervan-
gend tehuis voor kinderen met
een lichamelijke of meervoudige
handicap in de leeftijd van 4 tot
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De OGD schonk aan de Stichting Aangepast Roeien Rijnland een flink
bedrag voor een nieuwe wherry.



Bedrijfsleider J.W. Wiegman van
de manege: “De prijs voor deze
caps is nogal hoog en daarom zijn
wij op zoek naar een eventuele
sponsor die deze caps (totaal
€ 850) voor onze Vereniging wil
bekostigen”. De OGD maakte
€ 850 over.

De Ruiterclub R.S.V.G. Zuid Lim-
burg vroeg een nieuwe zadel
voor twee nieuwe gehandicapte
leden. De vereniging is in het
bezit van 6 pony’s en 3 paarden.
Andere speciale voorzieningen:
aangepaste zadels en teugels, een
opstapperron en een elektrische
lift. De OGD heeft al eerder een
schenking aan de manege ge-
daan, maar ditmaal nogeens een
bedrag van € 1.500 voor een
nieuw aangepast zadel.

En deze schenking tot slot. On-
danks de geweldige steun van de
rond 4000 OGD-contribuanten,
raakt toch de kas van de OGD
jaarlijks leeg. Maar op zo’n mo-
ment zoekt projectcoördinator
Frans Stols toch naar oplossingen.
Zoals voor Cello, een vereniging
voor mensen met verstandelijke
beperkingen. Nieke Zebregs
schreef als clubmaster vrije tijd
van de Stichting Cello: “Voor
mensen met een meervoudige
handicap is er een vorm van
recreatief paardrijden; het z.g.
huifbed rijden. Boven de
paardenruggen is een zeildoek
gespannen. Degene die op dit
huifbed ligt, wordt door de
bewegingen van de paarden
gemasseerd en krijgt een gevoel
van pure ontspanning. Ook de
warmte van de paarden wordt op
de ‘passagier’ overgedragen”.
Een tweedehands huifbed, aan-
schaf tweede pony en aanpas-
singen voor het laten maken voor
een tillift, vragen een bedrag van
rond € 5.000. In de kas van de
OGD was dit bedrag niet meer
beschikbaar. Daarom het volgen-
de antwoord van projectcoördi-
nator Frans Stols: “De OGD kan
nog een bedrag van 1.000 Euro
beschikbaar stellen, waardoor in
ieder geval in het jaar 2003 gedu-
rende het seizoen de mogelijk
bestaat om een huifbed te huren.
Wanneer er tijdig een nieuwe
aanvraag met toelichting wordt
ingediend voor de aanschaf van
een huifbed, zodat er niet meer
gehuurd hoeft te worden, kun-
nen we de kwestie opnieuw in
beschouwing nemen”.

Old Grand-Dad Club
ongeveer 20 jaar. Momenteel wo-
nen er 22 kinderen permanent op
“De Merenhof” en maken zo’n 20
lichamelijk en meervoudig ge-
handicapte kinderen gebruik van
de logeermogelijkheden. Op dit
moment zijn er op het terrein van
“De Merenhof”, noch in de plaats
Abcoude voor jongeren mogelijk-
heden tot spelen met aangepaste
toestellen. Bestaande speelplek-
ken zijn ontoegankelijk voor de
jongeren die veelal rolstoel-
gebonden zijn. Met de realisering
van de nieuwe speelgelegenheid
is een totaal bedrag gemoeid van
€ 110.337. De OGD zocht bij de
benodigde speelattributen een
rolstoelschommel uit van
€ 4.327,27.

“Swetterhage” in Zoetermeer is
een woon- en leefgemeenschap
voor ongeveer 275 bewoners met
een verstandelijk/meervoudige
handicap. Ongeveer eenderde van
de bewoners hoort tot jonge
volwassenen of zelfs kinderen.
Het zwembad, dat tevens als
therapiebad dienst doet, moest
nodig en grondig gerenoveerd
worden. Totale kosten bruto
begroot op € 222.700. De OGD
zegde een bijdrage in de finan-
ciering toe van 1/3: naar boven
afgerond € 8.000.-. Paul Haver-
kamp Begemann, die namens de
OGD bij de officiële overdracht
van het gerenommeerde zwem-
bad aanwezig was, meldde het
Bestuur: “Het was een adem-
benemend bezoek. Niet alleen
vanwege het zwembad, maar
ook omdat het hele complex
(rond 400 bewoners) zo’n vredig-
heid uitstraalde, mede dank zij
de uitstekende verzorging door
vele verzorg(st)ers”.

De Stichting ‘Het Zeilend Zee-
schip’ had voor dit jaar een 5-
daagse reis op het programma
onder de titel ‘‘Jongeren en Kan-
ker’’. Voor deze zeilreis, via een
Engelse oostkusthaven, had de
Stichting zich weten te verzeke-
ren van twee sponsors, elk goed
voor 13 jongeren. Op het laatste
moment haakte één van de spon-
sors af, waardoor 13 ‘valide jon-
geren’ maar wel met een ver-
schrikkelijke handicap, de reis
zouden moeten missen. De Stich-
ting, zonder winstoogmerk, kon
deze strop niet overnemen. De
OGD kwam te hulp en stond
garant voor het ontbrekende
bedrag van € 6.000.

De Stichting Sportbelang Gehan-
dicapten (SGK) heeft voor dit jaar
een special project ontwikkeld
voor ongeveer 20 kinderen met
een licht verstandelijke en sociaal
emotionele problemen: een Sur-
vivalkamp in de Ardennen. De
deelnemers worden allerlei acti-
viteiten aangeboden zoals ‘vlot-
ten bouwen’, ‘klimmen over ri-
viertjes’, ‘kanoen’, etc. “Vaardig-
heden die stuk voor stuk aan-
spreken omdat het hier om zeer
concrete activiteiten gaat, die
daarom goed te begrijpen zijn”,
meldt SGK-directeur P.B. Wien-
senhaan in zijn brief aan de OGD.
En hij vervolgt: “ Door middel
van genoemde activiteiten leren
de deelnemers uiteenlopende spor-
tieve en sociale vaardigheden aan
die, ten behoeve van hun sociale
ontwikkeling, van groot belang
zijn. De deelnemers zijn vrijwel
niet in staat zelf de totale kosten
te dragen”. Op de begroting was
nog een tekort van € 7.230,50; de
OGD nam dit bedrag als finan-
ciële ondersteuning over.

Een enkele maal maakt de OGD
weleens een klein uitstapje naar
een organisatie die niet recht-
streeks bij gehandicaptensport
betrokken is, maar wel direct
betrokken is bij het welzijn/
ontspanning van gehandicapten.
De Stichting “Welzijn Gehandi-
capten Nederland” vroeg om
steun voor het Muziekfestival
‘Maak de droom waar’. Dit mu-
ziekfestival werd eind vorig jaar
voor de zesde maal gehouden en
werd door zo’n 14.000 verstande-
lijk en/of meervoudig gehandi-
capten bezocht. Een belangrijk

kostenplaatje (liefst € 225.000) is
jaarlijks het vervoer om de be-
zoekers en begeleiders uit heel
Nederland in aangepaste bussen
te vervoeren. Per persoon vraagt
dit een bedrag van € 46. Op de
begroting was een tekort van
€ 74.300. De OGD leverde een
bijdrage van € 6.900, waardoor
het vervoer van weer 150 deel-
nemers was verzekerd.

De paardensport heeft de afgelo-
pen jaren een vaste plaats bij de
schenkingen van de OGD. Die
relatie is ook het afgelopen jaar
voortgezet. De Stichting Fonds
Bijzondere Activiteiten en Voor-
zieningen Dennendal in Huizen
had behoefte aan een hijscon-
structie om lichamelijk gehandi-
capten op de paarden te tillen. De
oorspronkelijke kosten waren
begroot op ongeveer 10.000 tot
€ 15.000.-. Dankzij een sponsor
kon een deel van de kosten
gedekt worden; ongedekt was
nog € 2.082,50. Dat bedrag nam
de OGD voor zijn rekening.

Maar kleinere bedragen zijn ook
te vinden in de lijst van schen-
kingen naar de gehandicapten in
de paardensportwereld. Naar de
Vereniging Paardrijden voor
Handicapten “Lis Hartel” in
Doorn ging b.v. een bedrag van
€ 850. Met ingang van 1 januari is
namelijk ook de Arbo wet van
kracht voor maneges en één van
de eisen is dat er met andere
veiligheidscaps moet worden
gereden. Dat betekende dat de
vereniging 10 nieuwe veilig-
heidscaps voor de gehandicapte
ruiters moest aanschaffen.

7

Tijdens het Muziekfestival “Maak de droom waar” heerste een opperbeste
stemming.



Een dagje Old Grand-Dad Finale
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Samen met Wim van Dun, onze
eigen kampioen Granddad, wa-
ren we naar Nunspeet getogen
voor de landelijke finale. Ik was
officieel aangemeld als zijn cad-
die, dus had alle rechten en
plichten die daar bij hoorden, in-
clusief het meelopen en
assisteren door de baan.

Zo verschenen we aan de start en
ontmoetten daar drie vreemde-
lingen om ‘onze’ krachten mee te
meten. De Aardige, de Snelle en
de Dikke opa en zoals gezegd een
Wim van ‘Dunne’. Kaarten
kruiselings ruilen was er niet bij
volgens de Dikke. Nee, in het
rond want anders konden we
volgens onze mede-competitor
(ja, hij zij het echt) wel eens
afspraken maken met elkaar! Zo
goed van vertrouwen hoefde de
sfeer nou ook weer niet te zijn.
Dat beloofde een gezellig tochtje
te worden. Te meer omdat hij zijn
vrouw en schoonzoon als bewon-
deraar voor zijn verrichtingen
had meegenomen.

Niemand dorst te beginnen om-
dat de startvolgorde niet duide-
lijk was. Dan maar de handicaps
genoemd. De Aardige mocht
starten. Een aardige slag ook. De
Snelle bleef stekend kijken naar
alle afslagen zonder de bal van
de ander te volgen. Nerveus
sfeertje! Iedereen sloeg vervol-
gens spontaan in het woud op de
Dunne na. Recht zo die ging. De
anderen zoeken. Alle ballen
terecht dacht ik, tot ik de Dikke
zag droppen. Hoezo vroeg ik
hem namens de Dunne. ‘Een vrije
drop, want mijn bal ligt in een
konijnenhol’. ‘Hoe weet je dat?’
‘Ik kon hem niet vinden, dus ligt
hij er in!’ Zijn vrouw en schoon-
zoon knikten bevestigend. We
probeerden de logica van zijn
conclusie te begrijpen en gingen
verder.

Na wat rake klappen arriveerden
we op de green. ‘Verdorie toch;
mijn putter vergeten’, riep de
Snelle. ‘Dan gebruik je er toch zo-
lang een van ons’, zei de Aardige.
‘Da’s tegen de regels’, riep de
Dikke en de Snelle moest van

armoe met zijn houten knuppel
de put afmaken. De Dunne kon
het eigenlijk niets schelen. Wat
een geleuter zeg. Inmiddels ging
de caddie van de Dunne, ik dus,
in de double naar de Caddie-
master om een putijzer te huren.
Vriendendienstje. De Aardige en
de Dunne hadden een mager
puntje op die eerste hole.

Zo trokken we een paar uurtjes
op. Hole na hole zoekend naar
elkaars ballen, zwervend door de
bosschages van de Nunspeetse.
Hier en daar afgewisseld met een
kleine woordenwisseling over de
uitleg van de regels etcetera. En
elke keer als de Dunne, de Snelle
of de Aardige zijn bal in de
struiken sloeg, liep de echtgenote
van de Dikke of zijn schoonzoon
goeiig mee om te zoeken en de
daaropvolgende slag als een
arend te controleren. Geen kans
zelfs om een bal als ‘verloren’ te
verklaren. Hij was al terecht! Het
mocht de Dikke allemaal niet
baten.

Er ontstond zo langzamerhand
ook een ruzieachtige sfeer tussen
de echtlieden, wat de schoon-
zoon deed besluiten om aan te
pappen met de vijand. De vrouw
was inmiddels kwaad weggelo-
pen en daarvoor in de plaats be-
gon het te regenen. Langzamer-
hand werd duidelijk dat geen
van ons in de prijzen zou vallen.
Iedereen kreeg weer moed, ging
beter spelen en zo werd het ook
nog gezellig. 

De flight kwam bij het diner
gezellig bij elkaar aan tafel. De
Aardige bleek al weg te zijn. De
Dikke ontpopte zich als de
Aardige en de vrede was al lang
weer gesloten. De Snelle bleek
uiteindelijk een Olijke en de
Dunne bleef gewoon onze Wim
van Dun. Het werd een hilarisch
diner toen bekend werd gemaakt
dat de verschillende club-kam-
pioen-opa’s af en toe meer klein-
kinderen bleken te hebben dan
stablefordpunten!

Via CopyChain, een database waaruit vele redacties van golf-clubbladen
kunnen putten wanneer men over extra kopij wil beschikken, kwamen we een
aardige impressie tegen van de Landelijke Finale 2002 op Nunspeet.
Willem Zwaard schreef het volgende artikel in het clubblad van Olympus.

Iedere OGD-er kan
project aanmelden
In Nederland houden vele orga-
nisaties zich bezig met sport en
spel voor jeugdige gehandicap-
ten. De OGD wil mogelijk een
helpende hand bieden, wanneer
enige financiële steun nodig is.
OGD-leden die op de hoogte zijn

van activiteiten in deze sport-
sector en waarvan realisering van
bepaalde plannen door gebrek
aan geld niet gemakkelijk is, kun-
nen dit via hun clubconsul ken-
baar maken. Daarna zal verdere
actie ondernomen worden.

Sponsorprijzen 2002
Tijdens het diner na afloop van
de Landelijke Finale in Nunspeet
vond opnieuw de traditionele
loterij plaats.
De sponsorprijzen kwamen in
het bezit van de volgende groot-
vaders: 2x greenfee plus 2x diner
Kennemer G&CC voor P.Kaan-
dorp van de Noord Hollandse

GC; 2x Greenfee Noordwijkse
GC plus diner voor twee perso-
nen in restaurant Les Jumeaux te
Bennebroek gewonnen door
grootvader J. van de Waarde van
G&CC Winterswijk (de Voort-
wisch); 2x Greenfee voor Noord
Nederlandse voor L. Brusse van 
GC Almeerderhout.

Melis-putter als extra prijs
Anton Melis, de uitvinder en pro-
ducent van de revolutionare
Melis-putter, wordt een speciale
gast tijdens de Landelijke Finale
van de OGD.
Ook vorig jaar was deze spraak-
zame en vitale OGD-er tijdens de
eindstrijd aanwezig. Ditmaal niet
als deelnemer, maar samen met
zijn zoon als organisator van een
speciale putt-wedstrijd (natuur-
lijk met de Melis-putter) op één
van de oefengreens op Nunspeet.
Gelijktijdig toonde Anton Melis
zijn speciaal ontworpen en ver-
nuftige Melis-chipper.

Anton Melis en zijn zoon kijken toe
tijdens de puttwedstrijd op
Nunspeet.

Consulwedstrijd voor Hans Verstegen
Na afloop van de jaarlijkse Con-
sulbijeenkomst met het Alge-
meen Bestuur van de Stichting
Old Grand-Dad Club Nederland,
werd op de prachtige baan van
Golfclub De Hoge Kleij in Leus-
den, door liefst 66 grootvaders
(clubconsuls) gestreden om de
traditionele “Jelle Tjaden Wissel-
trofee”. Op deze prachtige voor-
jaarsdag (maandag 25 maart)
werd onder de leiding van Hoge
Kleij-clubconsul Hoefnagels en
zijn assistent Bollee een mooie
onderlinge strijd geleverd. De
uitslag was: 1. Hans Verstegen 35
punten; 2. Hans Hertzberger
(Golfclub De Dommel) 34 pnt; 3.
Toon Geurts (Golfclub Efteling)

33 pnt; 4. Frans Kwak (Golfclub
Westerpark Zoetermeer en Om-
streken) 33 pnt; 5. Jack Smits van
Oijen (penningmeester OGD) 32
punten. De Stichting Old Grand-
Dad Club Nederland kreeg op
deze dag de eerste extra financiële
steun voor het jaar 2002. Club-
consul Hoefnagels kon namens
het bestuur van zijn vereniging
een gift van € 680 toezeggen.


