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OGD Nederland 30 jaar

S T I C H T I N G

N E D E R L A N D

Dertig jaar geleden werd op de
Kennemer Golf & Country Club
het initiatief genomen voor de
oprichting van de Stichting Old
Grand-Dad Club Nederland. Het
idee van deze unieke club in de
vaderlandse golfwereld, was
afkomstig uit de Verenigde
Staten waar die organisatie
destijds werd gesponsord door
National Distilleries; distributeur
van het bourbon whisky merk
“Old Grand Dad”.

Op 9 september 1974 werd de
notariële stichtingsakte geregi-
streerd bij de Kamer van
Koophandel in Amsterdam. De
oprichters stelden zich als doel
om naast sport- en spelactivi-
teiten met de daarbij behorende
onderlinge gezelligheid voor
Grootvaders, ook geld bijeen te
brengen voor sportbeoefening in
de ruimste zin voor gehandicapte
kinderen.

In een interview in het Jaar-
bericht van 1995 stelde onze
huidige erevoorzitter Jelle
Tjaden, die in 1979 voorzitter
werd: “De eerste jaren van de
OGD zijn in nevelen gehuld. De
eerste bijeengebrachte gelden
gingen naar een stichting voor
ongehuwde moeders. De club
was in het begin tamelijk
besloten. Aan de eerste reünie
(later Landelijke Finale
genoemd) deden slechts 20 à 30

grootvaders deel en die waren
voornamelijk van ‘de Kennemer’.
Door de vlucht die de golfsport
in Nederland heeft gemaakt, is
ook het ledental en de landelijke
verspreiding van de OGD enorm
uitgebreid.. Het aantal van 400
golfende grootvaders uit 18 clubs
in 1978 was eind ’94 gestegen tot
1405 uit 48 clubs”. Vorig jaar
mocht de OGD zelfs de 4000ste
contribuant verwelkomen; deze
grootvaders vertegenwoordigen
nu 88 NGF (A-B) clubs.

“Wat als een aardigheidje in 1974
begon, is tot een geweldig succes
uitgegroeid”, stelde niet lang
geleden Marlof Strumphler die
Jelle Tjaden als voorzitter
opvolgde. Deze ontwikkeling
heeft ertoe geleid dat door de
OGD in de afgelopen 30 jaar een
bedrag van € 751.043 aan
giften/schenkingen kon worden
overgemaakt aan instellingen die
zich inzetten voor gehandicapte
kinderen. In onze oude guldens
is dat een bedrag van ruim
1.655.000 gulden!!

Eind dit jaar zal de huidige
voorzitter Robert Schrijver met
het bestuur kort stilstaan bij het
zesde lustrum. Het voornemen
bestaat om alle oud bestuurs-
leden weer bij elkaar te roepen.
Tevens is een speciale cap
ontworpen die binnenkort te
koop is.

J.v.d. Borne best spelende
grootvader in OGD-finale
De hitte was vorig jaar onge-
twijfeld de belangrijkste scherp-
rechter tijdens de Landelijke
Finale van de OGD op het Rijk
van Nijmegen in Groesbeek. Voor
de winnaars, die vaak met zeer
fraaie resultaten in het clubhuis
arriveerden, was het respect dan
ook bijzonder groot. Zeker voor
grootvader J. v.d. Borne van
Golfclub Midden Brabant (hcp

23.6) die met liefst 46 stableford-
punten de Landelijke OGD-
Trofee mee naar huis mocht
nemen. De tweede plaats was
voor  W. Lanting van de Ooster-
houtse (hcp 33.9) met 44 punten.
De Edese grootvader H.C. Smit
(hcp 19.1) nestelde zich met 40
punten op een fraaie derde
plaats. (meer op de pagina’s 2 en 3)

Sponsorloterij 
Tijdens de Landelijke Finale 2003
op Groesbeek werd weer de tra-
ditionele OGD-sponsorloterij ge-
houden. De belangrijkste win-
naars waren: Frits Jellema
(Amsterdamse Golf Club) 2x
greenfee plus diner op De Kenne-
mer; 2. Jan Adriaanse (Oos-
terhoutse) boek Tiger Woods; 3.
Dick van Heugten (Edda Huzid)
Golfcar; Dick Leeksma (Leeu-
wenbergh) 2x greenfee Haag-
sche; Jack Smits van Ooyen
(Zeewolde) 2x greenfee Noord-
wijkse; Bob Simons, (Almeer-

derhout) sokken; Joop Meulen-
berg (Brunsummerheide) doos
met 12 golfballen; Mick Catch-
pool (Welderen) 2x greenfee
Noord Nederlandse; Jaap ter
Heiden (Gelpenberg) Turfmaster;
Dick van Heugten (Edda Hused)
1x greenfee Keppelse.

Marlof Strumphler ontvangt lintje
Voormalig OGD-voorzitter en nu
erelid Marlof Strumphler, is vorig
jaar benoemd tot Ridder in de
orde van Oranje Nassau.

Van 1977 tot 1983 maakte Marlof
Strumphler deel uit van het
Hoofdbestuur van de NGF;
daarna was hij enige jaren be-
geleider van de B-selectie jeugd.
Vanaf 1994 tot 2000 was hij lid en
later voorzitter van de Commis-
sie Senioren van de NGF. 
In 1985 werd Marlof Strumphler
lid van het bestuur van de OGD;
vanaf 1995 tot zijn afscheid in
2002 vervulde hij de functie van
voorzitter in het Algemeen
Bestuur van de OGD.
Ook bij SOS-Kinderdorpen is
Marlof Strumphler als bestuurs-
lid 10 jaar actief geweest waarvan
6 jaar als voorzitter.

De beste OGD-ers tijdens de finaledag 2003 op Groesbeek.

Marlof Strumphler met 5 van zijn 6
kleinkinderen na de koninklijke
onderscheiding



Frans Wolswijk (Herkenbosch,
hcp 25.2) 36 pnt; 5. Michael
Kallenbach (Brunssummerheide,
hcp 21.6) 35 pnt; 6. Kees Bakers
(Crossmoor, hcp¨25,6) 35 pnt; 7.
Frits van Gelder (Tongelreep, hcp
24,2) 34 pnt; 8. Pierre Houben
(Peelse Golf, hcp 21.5) 34 pnt.

Noord-West
Ook tropische temperaturen
tijdens de regiowedstrijd Noord-
West op De Heemskerkse. Slechts
een enkeling liet het afweten,
maar 71 grootvaders sloegen zich
in letterlijke en figuurlijke zin
manmoedig door de zinderende
baan. Om de dorstige kelen te
laven nam regioconsul Richard
Wurpel de vochtdistributie voor
zijn rekening en reed permanent
met een tot koelwagen ‘omge-
bouwde’ buggy rond. Het was
weer een prachtdag. Hartelijk
dank aan clubmanager mevr.
Hanny van de Sande, clubconsul
Piet Kreijger en zijn rechterhand
Ad Melsen.

De uitslag was: 1. Paul v.d. Broek
(De Houtrak, hcp 30.5) 39 pnt;
2. Rob Hogenkamp Spaarnwou-
de, hcp 18.5) 37 pnt; 3. Louis
Gruijsgen (Zaanse, hcp 35.1)
35 pnt; 4. Marlof Strumphler
(De Kennemer, hcp 12.3) 35 pnt;
5. Jan Buschman (Haarlemmer-
meersche, hcp 20.7) 35 pnt; 6. Jan
Overberg (Haarlemmermeersche,
hcp 25.2) 34 pnt; 7. Jan Verduyn
(Haarlemmermeersche, hcp 18.3)
34 pnt; 8. Gerard Fit (Westfriese,
hcp 21.0) 34 pnt.
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Tijdens de 8 regio-finales hebben
de geplaatste grootvaders volop
geprofiteerd van de schitterende
zomer 2003. Enkele wedstrijden
werden zelfs onder tropische
omstandigheden gespeeld. De
hoge temperaturen hebben de
resultaten niet beïnvloed. Met
goede scores werd vaak het
clubhuis bereikt.

Hieronder korte verslagen van de
regiowedstrijden en de Lande-
lijke Finale.

Noord-Oost
Op 7 juli vond de regiowedstrijd
Noord-Oost plaats op de golf-
baan van “De Groene Ster” bij
Leeuwarden. Aan de strijd
namen 64 spelers van 12 aan-
gesloten clubs deel. Het was een
mooie golfdag; uitstekend ge-
organiseerd door clubconsul Jaap
Zuiderveld, gesecondeerd door
Jannie Zuiderveld, Ria Timmer-
man en regioconsul Jan de Vries.

Mevr. Ineke Kramer, voorzitter
van “De Groene Ster” sprak een
openingswoord waarbij zij met
gepaste en terechte trots wees op
de realisatie van een prachtige
18-holes baan. Het is een zeer
interessant en zeer gevarieerd
geheel geworden. Het enige
probleem was dat de marke-
ringen van enkele sloten nog niet
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De Regio-finale Noord-Oost kende
vele winnaars.

Regio-finales vaak onder tropische omstandigheden

Zeegersloot gespeeld. Golfbaan
Zeegersloot kenmerkt zich door
het volkomen verschillende ka-
rakter van de twee lussen. De
Griendbaan is vlak en waterrijk;
de Heuvelbaan kent behoorlijke
hoogte verschillen.

“Grootvaders zijn kennelijk niet
meer zo vlug in de baan. Deden
de eersten van de 18 vierballen er
nog net geen vijf uur over, de
laatste flight was meer dan 51/2
uur in de baan”, concludeerden
regioconsul Bob Siemons en
clubconsul Rien Steutel na af-
loop. Na de prijsuitreiking na-
men 46 grootvaders deel aan het
gezamenlijke diner.

De volgende spelers plaatsten
zich voor de finale: 1. J.K.J.
Kuiper (GC De Pan, hcp 19.8) 38
pnt; 2. Jhr. L de Geer (GC De Pan,
hcp 20.5) 37; 3. Ger Veldhuis (GC
Zeegersloot, hcp 17.3) 36 pnt; 4.
Jan Stoler (GC Zeegersloot , hcp
10.2) 36 pnt; 5. Joop Verdegaal
(GC Zeegersloot, hcp 20.1) 36
pnt; 6. Giles Rotteveel (GC
Zeegersloot, hcp 29.7) 35 pnt; 7.
Henk van de Keur (GC Olympus,
hcp 13.1) 35 pnt; 8. Cor van de
Weteringh (GC Zeegersloot, hcp
18.7) 34 pnt.

Centrum-West
Op maandag 21 juli verzamelden
zich 80 grootvaders uit 11 clubs
in het fraaie clubhuis van de
Noordwijkse voor de regiowed-
strijd Centrum-West. In 2002
speelde Centrum-West op de
Haagsche en nu dan op de
Noordwijkse; de enige Neder-
landse baan die in alle Europese
ratings in de top 10 staat!

De zon scheen volop toen
regioconsul Ton Muller en
clubconsul Huub Meelis alle
gasten in het clubhuis ontvingen.

volledig aanwezig waren. Dat
alles leidde wel tot zeer verras-
sende ervaringen. De catering
onderweg en aan het einde van
de rit was uitstekend.

De winnaars op “De Groene
Ster” waren: 1.M. Lopez Cardoso;
2. P. Huizer; 3. W. Olivier; 4. R.
Wilderink; 5. H. Mulder; 6. G.
Boonstra; 7. H. Boersma.

Zuid-Oost
Op één van de warmste dagen
van het jaar (woensdag 16 juli)
traden bij Golf & Countryclub
Hoenshuis 68 grootvaders uit 11
clubs aan voor de regiowedstrijd
Zuid-Oost. Regioconsul Joop
Meulenberg en clubconsul Léon
Winckers hadden tijdens deze
tropische dag (35 graden Celsius)
voor een speciale pendeldienst in
de baan gezorgd waardoor er aan
water geen gebrek was. 

Ondanks de extreme hitte werd
er voortreffelijk gescoord. De
winnaar verzamelde liefst 44
punten. Na afloop van de wed-
strijd en het gezamenlijke eten,
bleef het nog lang gezellig op het
terras.

De uitslag was: 1. Frans Lückers
(Hoenshuis, hcp 14) 44 pnt; 2. Jan
van Ree (Zuid-Limburgse, hcp
19.6) 39 pnt; 3. Jan Reemers
(Crossmoor, hcp 21.3) 36 pnt; 4.

Frans Lückers was de sterkste
grootvader in de regiofinale
Zuid-Oost.

Regiowinnaar Noord-West Paul v.d.
Broek (rechts) en regioconsul Richard
Wurpel.

Centrum-Midden
De 72 deelnemende grootvaders
aan de regiowedstrijd Centrum-
Midden hebben op vrijdag 18 juli
onder prima weersomstandig-
heden hun wedstrijd op de voor-
treffelijk onderhouden Golfbaan

De bestspelende grootvaders na de
regiofinale Centrum-West.
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Kop, hcp 25.4) 37 pnt; 5. Wim
Lanting (Oosterhoutse, hcp 33.9)
37 pnt; 6. Jan Adriaansen (Ooster-
houtse, hcp 11.3) 36 pnt; 7. Dik
Kasius (Oude Maas, hcp 16.6) 36
punten.

Centrum-Zuid
BurgGolf Wijchen was vrijdag 25
juli het strijdtoneel van de
regiowedstrijd Centrum-Zuid.
Doordat afgevaardigden van De
Dommel, wegens verplichtingen
elders!, Niet aan de start
kwamen, vertrokken 68 groot-
vaders uit 10 clubs. Regioconsul
Fons van Rassel en clubconsul Co
Nijsse hadden de timing voor
deze voortreffelijke golfdag,
volkomen in de hand. Tot het
moment dat men aan tafel ging,
bleef het namelijk droog. Liefst 63
van de 68 grootvaders die gestart
waren, kregen een buffet voor-
geschoteld dat van uitstekende
kwaliteit was.

De uitslag was: 1. H. de Hoont
(De Efteling, hcp 34.4) 44 pnt; 2. J.
Szovan (BurgGolf Wijchen, hcp
20.8) 40 pnt; 3.J. v.d. Borne
(Midden Brabant, hcp 24.0) 37
pnt; 4. J. Burki (Merwede, hcp
29.7) 34; 5. N. Netelbeck ( (Prise
d’Eau, hcp 12.4) 34; 6. J. van Oyen
(BurgGolf Wijchen, hcp 24.2) 34
pnt; 7. J. Remmen (Midden
Brabant, hcp 14.2) 34; 8. J. Duijn
(De Efteling, hcp 21.8) 34 pnt; 9.
Fr. van Baal (Rijk van Nijmegen,
hcp 18) 34 pnt.

Centrum-Oost
Maandag 28 juli werd op
Zeewolde de regiowedstrijd
Centrum-Oost gespeeld. Van 11
clubs verschenen 75 grootvaders
op de tees. Het ‘veld’ vertrok
onder goede weersomstandig-
heden om 10.00 uur op de eerste
holes van de ‘Botter’ en de
‘Pluut’. De driebal-stableford
bleek een goede formule te zijn.
Werd in voorgaande jaren
geklaagd over langzame flights,
dit keer werd na afloop van de
wedstrijd hierover niet gejam-
merd.

De organisatie van de wedstrijd,
die in handen lag van Zeewolde
consul Marius Cram, die zijn
werk voor een groot deel al had
gedelegeerd aan zijn opvolger
Henk Harmsen, was perfect. En
dat constateerde regioconsul Cor
Hagoort met veel genoegen. Het
afsluitende diner was zonder
meer van een goede kwaliteit.

De uitslag was: 1. G. Kristen
(Winterswijk, hcp 34.0) 45 pnt;
2. D. van Heugten (Edda Huzid,
hcp 29.4) 42 pnt; 3. F.Th. Korzaan
(Nunspeetse,hcp 16.0) 40 pnt; 4.
H.C. Smit (Edese, hcp 19.1) 37
pnt; 5. M. Catchpool (Welderen,
hcp 19.1) 35 pnt; 6. P.F.L. Ruijters
(Zeewolde, hcp 13.8) 35 pnt; 7. W.
van der Panne (Rosendaelsche,
hcp 11.9) 35 pnt.

Finale
De Landelijke Finale was een
juiste afspiegeling van de
regiowedstrijden. Ook nu was
het warm; er werd opnieuw
gespeeld onder tropische
weersomstandigheden. Op de
schitterende baan van het Rijk
van Nijmegen, waar helaas te
weinig bomen zijn die voor enige
schaduw konden zorgen, werd
begin augustus opnieuw fel
gestreden om de landelijke titel.

Ondanks de hitte kwamen toch
heel wat finalisten met ver-
bluffende resultaten binnen, De
nationale OGD-titel in 2003 ging
naar grootvader J. v.d. Borne van
Golfclub Midden Brabant. Hij

scoorde vanaf handicap 23.6,
liefst 46 stablefordpunten. De
uitslag was verder: 2. W. Lanting
(Oosterhoutse, hcp 33.9) met 44
punten; 3. H.C. Smit (Ede, hcp
19.1) 40 pnt; 4. J. Szovan (Burg-
Golf Wijchen, hcp 20.1) 40 pnt; 5.
J. Buschman (Haarlemmermeer-
se, hcp 20.7) 40 pnt; 6. J. Reemers
(Crossmoor, hcp 21.3) 39 pnt; 7. J.
Stoker (Zeegersloot, hcp 10.8) 39
punten.

Tijdens de finale bleek dat de
gemiddelde handicap van de
grootvaders in de finale steeds
beter/lager wordt. Enkele cijfers:
Gemiddelde handicap van alle
deelnemers 20,1; aantal spelers
met een handicap boven de 28
slechts 9; met een handicap van
20 tot 28 in totaal 27 finalisten;
met een handicap van 10 tot 20
zelfs 39. Geen van de deelnemers
had een handicap onder de 10.
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Buiten was het een graad of 21-22
en er was (zeker voor Noord-
wijkse begrippen) weinig wind:
kortom ideale omstandigheden.
Tijdens de middag viel een korte,
hevige bui maar snel daarna
scheen de zon weer. 

De vooraf schriftelijk(!) gegeven
instructie dat de aansluiting met
de voorgaande flight moest
worden behouden, werd op grove
schaal genegeerd. Daarop aan-
gesproken een paar opgetekende
reacties: “Door die duinen kun je
elkaar niet meer zien” en “wij
proberen het wel, maar ja, we
proberen al zoveel vandaag……”

Tijdens de prijsuitreiking bleek
dat er verrassend goed gescoord
was. Met liefst 8 parren en 1
birdie werd Richard Koch van de
Rijswijkse slechts ….. tweede!!
Alle prijswinnaars ontvingen,
naast hun 1e, 2e en 3e prijs ook
een fles wijn en de gerestylde,
zeg liever vernieuwde, Old
Grand-Dad das. Er werden ook
nog enkele OGD dassen geveild;
hoogste opbrengst 50 Euro.

De uitslag was: 1. Hans Elsevier
(Kagerzoom, hcp 29.3) 43 pnt; 2.
Richard Koch (Rijswijkse, hcp
12.6) 42 pnt; 3. Jan Vollebregt
(Hooge Bergsche, hcp 19.1) 39; 4.
Peter van Nouhuys (Noord-
wijkse, hcp 17.1) 37; 5. Wim Veloo
(Leeuwenbergh, hcp 10.7) 35; 6.
Sake Bosma (Kralingen, hcp 21.1)
34; 7. Sam Ledeboer (Broek-
polder, hcp 14.4) 34; 8. Hans van
der Vliet (Leeuwenbergh, hcp
16.2) 34; 9. Rob Louwer (Rozen-
stein, hcp 20.1) 33; 10. Auke
Bloembergen (Noordwijkse, hcp
21) 33 punten.

Zuid-West
Onder vrijwel ideale omstandig-
heden vond op Golfclub Oude
Maas de regiowedstrijd Zuid-
West plaats. Op vrijdag 25 juli
was regio- en clubconsul Henk
Luyten gastheer voor 73 spelers
uit 10 clubs. Om voor een
finaleplaats in aanmerking te
komen, moest op de Oude Maas
minimaal de eigen handicap
gespeeld worden.

De uitslag was: 1. A.R. van
Herwijnen (Comstrijen, hcp 35)
39 punten; 2. D.F. Verschoore de
la Houssaye (Grevelingenhout,
hcp 20.2) 38 pnt; 3. M. Weinholt
(Comstrijen, hcp 29.7) 37 pnt; 4.
Friedhelm Schelinski (Woeste

Centrum-Zuid stuurde de volgende
afvaardiging naar de Landelijke
Finale.

Ook in 2003 werd tijdens de
Landelijke Finale, in een aparte
puttwedstrijd, om de Melis-putter
gestreden. Links ontwerper/uitvinder
Anton Melis.

Frans de Besser 4000ste OGD-er
De Stichting Old Grand-Dad
Club Nederland heeft in 2003 een
nieuwe mijlpaal bereikt. Op 12
juni werd Frans de Bresser van
Best Golf & Countryclub aange-
meld als contribuant van de
OGD. En dat betekende dat hij de
4000ste grootvader werd die tot
onze Stichting toetrad.

De Najaarsvergadering van het
OGD-bestuur met de 8 regiocon-
suls werd aangegrepen om de
4000-ste OGD-er in de schijn-
werpers te plaatsen. Tijdens deze
bijeenkomst ontving Frans de
Bresser van OGD-voorzitter
Robert Schrijver enkele presen-
tjes in de vorm van een OGD-das,

een fles Old Grand-Dad
Kentucky bourbon en een
speciaal geborduurde golfcap
met opschrijft “Grootvader 4000
Old Grand-Dad Club”.

OGD-voorzitter Robert Schrijver
huldigt  Frans de Bresser (rechts)
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 2004 BIJDRAGEN VAN GROOTVADERS

In 2003 werden 4014 bijdragen ontvangen; in totaal ruim €
89.378,-  Een toename van ruim 5 % ten opzichte van 2002. De
gemiddelde bijdrage was € 22,27.

Na schoning van het donateurbestand door opzegging,
overlijden en afvoeren blijven over: 3945 contribuanten uit 88
golfclubs per 31.12.2003, vergeleken met 3702 contribuanten uit
87 golfclubs per 31.12.2002, een winst van 243 grootvaders. In
2003 trad 1 club tot onze Stichting toe: Midden Brabant

DONATIE 2004 
Conform artikel 8, lid 5 van het Huishoudelijk Reglement dient
de OGD-donatie van tenminste € 20,00 betaald te zijn vóór 1 juli
2004, 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
Helaas ontvingen wij het afgelopen jaar geen financiële steun
van een golfclub. Wij ontvingen wel bijdragen van lokale
wedstrijden, t.w: de Breuninkhof, de Peelse, Holthuizen,
Zeegersloot, Capelle, Domburgse en Prise d’Eau. Waarvoor
hartelijk dank.

Van de Oma’s en Opa’s van de Haarlemmermeersche ontvingen
wij hun inschrijfgeld, waarvoor ook onze hartelijk dank.

SCHENKINGEN DOOR ONZE
STICHTING
Na toetsing door ons bestuurslid F.J. Stols, projectcoördinator,
werd in 2003 besloten schenkingen te verstrekken voor een
totaalbedrag van € 84.945,-. Het totaalbedrag aan
giften/schenkingen, sinds de oprichting van de Stichting Old
Grand Dad Club Nederland, kwam hierdoor op € 666.098 +
84.945 = 751.043 (zie voor detailoverzicht pag. 5)

Het Wedstrijdreglement voor de
jaarlijkse OGD-wedstrijden ziet
er voor 2004 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 niet
rechtstreeks voor de Landelijke
Finale. Zij gaan met een per club
vastgesteld aantal grootvaders
naar de Regionale wedstrijd om
daar te strijden om een plaats op
de Landelijke Finale.

¦ Het aantal deelnemers aan de
Regionale wedstrijd moet be-
perkt blijven tot 72. In totaal
worden 8 Regionale wedstrij-
den 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 af-
vaardiging naar de 8 Regio-
wedstrijden is op de jaarlijkse
Consuldag aan de clubconsuls
uitgereikt.

¦ Voor de Landelijke Finale
wedstrijd bedraagt het maxi-
mum aantal deelnemers 72.
Vanuit de regio's plaatsen zich
56 grootvaders. Per regio is
een aantal plaatsen voor de
Landelijke Finale beschikbaar
op basis van het aantal groot-
vaders in de regio ten opzichte
van het landelijke totaal. Het
exacte aantal deelnemers per
regio is op de consuldag
bekend gemaakt. De overige
deelnemers aan de LF zijn de
regioconsuls en de clubcon-
suls van de clubs waar de
regiowedstrijden zijn ge-
speeld en een aantal gasten.

¦ De Regio Consuls en de Con-
suls van de clubs waar de
Regionale wedstrijden plaats-
vinden, worden automatisch
uitgenodigd voor de Landelij-
ke Finale.

¦ Voor alle clubconsuls is een
aparte wedstrijd gespeeld na
afloop van de jaarlijkse verga-
dering met het Algemeen
Bestuur op 29 maart op de
baan van Golfclub Welderen.
De fel begeerde “Jelle Tjaden
Trofee” vormde opnieuw de
inzet van deze wedstrijd.

DATA WEDSTRIJDEN

Reeds gespeeld op maandag 29
maart 2004: Consulwedstrijd op
Golfclub Welderen.
Nog te spelen: Clubwedstrijden
vóór 1 juli 2004.

REGIONALE WEDSTRIJDEN:

Centrum-Midden
Maandag 5 juli op de Hoge Kleij
Regioconsul: Bob Siemons,
Clubconsul Jules Hoefnagels

Centrum-Oost
Maandag 12 juli op Edda Huzid
Regioconsul: Cor Hagoort,
Clubconsul Cees van den Burg

Centrum-West
Woensdag 21 juli op Broekpolder
Regioconsul: Ton Muller,
Clubconsul Hans Blankhart

Centrum-Zuid
Woensdag 21 juli op Midden
Brabant
Regioconsul: Fons van Rassel,
Clubconsul Jacques   Remmen

Noord-Oost
Maandag 12 juli op Lauswolt G &
CC
Regioconsul: Jan de Vries,
Clubconsul Fred Baerveldt

Noord-West
Maandag 19 juli op de Amster-
damse Golfclub.
Regioconsul: Richard Wurpel,
Clubconsul Karel Ledeboer

Zuid-Oost
Zaterdag 17 juli op de baan van
Crossmoor
Regioconsul: Theo van Helvoort,
Clubconsul: Gerrit Kroon

Zuid-West 
Vrijdag 23 juli op de baan van
Comstrijen
Regioconsul: Henk Luyten,
Clubconsul: Auke Jellema

Landelijke Finale

De Landelijke Finale wordt
gespeeld op de Golfbaan Welder-
en. De wedstrijddatum is maan-
dag 2 augustus 2004. Er wordt
gespeeld met Shot-gun start en
dus wordt iedere deelnemer
verzocht ruim van tevoren aan-
wezig te zijn.
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OGD Internetsite blijft groeien
De belangstelling voor de Website
van de OGD op Internet groeit
nog steeds. De meeste bezoekers
komen natuurlijk uit ons eigen
land, maar ook vanuit de Verenig-
de Staten (60), Duitsland (55),
België (25) en b.v. Japan en China
(beide 9x) werd een visite ge-
bracht Verder opvallende landen:
Zuid-Korea, Spanje, Noorwegen,
Turkije, Zweden, Polen, Italië, de
Filippijnen, Tsjechië, Hongkong,
Portugal, Oostenrijk, Maleisië,
Zwitserland, India, Litouwen,
Pakistan en de Oekraïne. De web-
site, voor de OGD gratis ontworp-
en bijgehouden door MilVer
Internet Communicatie en Web-
design in Druten, kan men

bezoeken via:
www.oldgrand-dadclub.nl

Op de site kan men alle actuele
zaken over de OGD vinden, zoals
wedstrijdprogramma’s, uitslagen,
bestuursmededelingen en b.v. een
gastenboek waarin bezoekers hun
reacties  kunnen geven.



Old Grand-Dad Club
REKENING VAN BATEN & LASTENBALANS PER 31 DECEMBER 2003

ACTIVA 2002 2003
Kas 76 185
ABN/AMRO Bank 1.683 1.114
Postbank 1.372 566
Spaarrekening ABN/AMRO 52.000 60.000
Kapitaalrekening Postbank 11.722 7.000
Nog te ontvangen donaties 25 50
Vooruit betaalde kosten 448 0
Voorraad OGD Whiskey 717 394
Voorraad OGD dassen 0 68
OGD caps 30 jaar 0 2.232

Totaal 68.043 71.609

PASSIVA
Kapitaal (bij oprichting) 908 908
Reserve t/m 31.12.2002 32.863 32.863
Reserve per 31.12.2003 -8.177

Kapitaal Totaal 33.771 25.594

Nog te betalen schenkingen: 33.899 45.915

Vooruit ontvangen bijdragen: 335 45
Nog te betalen kosten 38 55

Totalen 68.043 71.609

OVERZICHT OGD-PROJECTEN 2003

In dit overzicht alle schenkingen/giften boven € 1.000.
Voor een volledig overzicht ga naar de Website van OGD:
http://www.oldgrand-dadclub.nl

bedrag Aanvrager Omschrijving

2.500 Consul Eindhovense Brabants Rolstoeltennis Open 
8.150 Stichting Sportbelang Den Haag Organisatie schaatsproject 2003/2004 
2.000 Consul Olympus Gehandicaptenlift Hockey Bandy Club
1.500 Gehandicapten Centrum Parkoers Sportfaciliteiten voor nieuwbouw 
3.000 Zonnehuizen Veldheim/Stenia Aangepaste speelplaats 
2.000 Stichting Dutch Wheelchair Open Organisatie JuniorCamp 
2.000 Consul Edese Nat. Paardrijcentrum Gehandicapten
5.000 Consul Westfriese Spelmateriaal Dagcentrum  Carrousel 
2.500 Ruiterclub Zuid-Limburg Vervanging paard voor gehandicapten 
1.370 Consul Heemserkse en RC “N.W.” Driewieler en autopeds voor meervoudig gehandicapte kinderen 
4.260 NebasNsg Zeilpakken/reddingsvesten “Robinson Crusoe” de Kaag 
3.000 Eastwood Tigers Scholen/gehandicapten in Kaatsheuvel
3.500 Roeivereniging Thyro Instapbeugels voor aangepast roeien 
3.000 Mytylschool Thermiek in Katwijk Buitenspeeltoestel nieuwbouw 

15.000 SSGV Reservering Golfproject Mytylscholen van St. Stimulering Golf Gehandicapten
4.165 Consul Toxandria Opstapperron gehandicapte ruiters 
2.200 Consul Semslanden Nieuwe Judomatten DWS/H.C. Ronde 
3.000 Regioconsul Noord-West Bijdrage sportveld bij Zorgcentrum OZC/Amstelmonde in Driehuis
6.000 Regioconsul Centrum-Oost Tillift in zwembad in Lobith-Tolkamer
2.000 Consul Noordwijkse Aangepast zadel St. “De Stijgbeugel”
2.800 Consul Sallandse Aanpassing 2-assige menwagen Zorgboerderij “De Driehoek” te Beltrum
7.000 Overige giften Zie voor bijdragen de Website van de OGD

85.945 Subtotaal donaties, garanties en reserveringen
Minder nodig -1000 project 02/02

84.945 Totaal

BATEN 2002 2003
Bijdragen grootvaders 84.941 89.378
Donatie voor het leven 0 500
Opbrengst loterij 566 288
Renten van tegoeden 1.158 2.008
Giften t.g.v. doelstellingen 7.486 0
Overige opbrengsten 463 2.806

Totalen 94.614 94.980

LASTEN
Administr.+vergaderkosten 3.330 1.482
Wedstrijdkosten 5.993 7.432
Consuldag 867 817
Finale + diner 3.576 3.064
Jaarbulletin+ Posters 2.052 2.029
Betalingsverkeerkosten 1.432 3.062
Diverse kosten 0 325

Totalen 17.250 18.211

Bestemmingen van saldo:
Schenkingen 69.872 68.592
Mutaties reserve 7.492 -8.177

77.364 76.769

Naarden, 31 december 2003,
J.A.Q.M. Smits van Oyen, Penningmeester
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Bovenstaande vraag was de inleid-
ing van een brief die de Stichting
Brabants Rolstoeltennis aan de
OGD stuurde. Sinds 1992 organi-
seert de Stichting ieder jaar een in-
ternationaal rolstoeltennistoernooi.
Gestart met 4 dames en 8 heren, is
het toernooi ondertussen tot een
driedaags evenement uitgegroeid
met meer dan 80  rolstoeltennis-
sers(sters).

De globale verhouding van het
aantal jeugdige deelnemers ten op-
zichte van de overige deelnemers
wisselt jaarlijks, maar ligt toch
steeds van 1 op 3. Tijdens het
hoofdtoernooi wordt ook een puur
jeugdtoernooi gespeeld waarin de
echte beginners zijn te vinden. Ook
de huidige nummer 1 van de
wereld Esther Vergeer begon op
14-jarige leeftijd via het Brabantse
toernooi aan haar tennis successen.
“Inmiddels is ons toernooi aan de
12de aflevering bezig, maar de fin-
anciële bronnen zijn even opge-
droogd”, schreef Hein Schaken
namen de Kiwanis “Brabants
Open”. De OGD hielp een handje
en stortte als nieuwe sponsor €
2.500.

Op deze plaats ook nog even iets
over Esther Vergeer (20) die dit jaar
de Laureus Award kreeg toe-
gewezen. Namen als Tiger Woods,
Cathy Freeman, Michael Schu-
macher en b.v. Jennifer Capriati

Mogen wij even een balletje bij u opgooien?
waren haar in deze eregalerij van
mondiale sport voorgegaan.
In 2001 bleef de Woerdense onge-
slagen en won het officieuze WK,
alsmede het British Open en de US
Open en werd door dit successen
eerste op de wereldranglijst. In een
show met Oscar-achtige allure
overhandigden de oud-tennissers
John McEnroe en Ilie Nastase haar
de Award. Esther Vergeer werd
vorig jaar ook voor de tweede
achtereenvolgende keer uitgeroe-
pen tot Gehandicapte Sporter van
het jaar.

De organisaties die bij de OGD
aankloppen en voldoen aan de
doelstellingen van onze Stichting,
kunnen in veel gevallen op onze
steun rekenen. Zo ook de
Amsterdamse Hockey & Bandy
Club die 3 jaar geleden startte met
hockey voor lichamelijk gehandi-
capte kinderen. In het gerenoveer-
de clubhuis waren wel invaliden-
toiletten aanwezig, maar de boven-
verdieping was voor de gehandi-
capten niet bereikbaar. Er werd
gevraagd om een rolstoelplateau-
lift. De OGD schonk een bedrag
van € 2.000 voor deze lift.

Een totaal ander verzoek kwam
van de Stichting Zonnehuizen
Veldheim Stenia in Zeist. Deze
zorginstelling op basis van antro-
posofische behandelmethode voor
kinderen en jeugdigen, zou graag
bij de school een veilige speel-
voorziening realiseren voor de 230
kinderen die intern zijn en de 48
kinderen die voor  dagbehande-
ling komen. De problematiek van
de kinderen die bij deze Stichting
in behandeling zijn, is zeer divers.
Onder meer kinderen met een syn-
droom van Down, autisme, epi-
lepsie, ontwikkelingsstoornissen
en sterk verwaarloosde kinderen.
De OGD schonk een bedrag van €
3.000 als bijdrage in de totale
kosten.

De Zorgboerderij “De Driehoek”
in Beltrum mocht vorig jaar liefst
tweemaal een bijdrage van de
OGD ontvangen: in totaal €
3.806,35. “Personen met een psy-
chische, psychiatrische of psycho-
sociale en personen met verstande-
lijke en/of lichamelijke beperk-
ingen en handicaps, die het leuk
vinden om op de boerderij activi-
teiten te ontplooien, ontvangen we

de dieren te verzorgen waardoor
een zinvolle en afwisselende dag-
besteding wordt geschonken op
dit kleinschalig ECO-bedrijf met
ook nog zoogkoeien, schapen,
paarden en vele soorten hobby-
dieren. Verzorgers en vrijwilligers
zijn wekelijks in touw om de
kinderen op de juiste wijze te bege-
leiden.

Orthopedagogisch dagcentrum
“De Carrousel” biedt aan gehan-
dicapte kinderen zorg en onder-
steuning. De capaciteit is 32 kin-
deren per dag welke in 4 groepen
intensief begeleid worden door
gespecialiseerde medewerkers.
Het dagcentrum, dat deel uitmaakt
van “Esdégé-Reigersdaal te Heer-
hugowaard, is gevestigd in Hoorn.
Directeur projecten A.G.A. Dekker
schrijft ons: “Op het terrein van
onze locatie in Hoorn is een speel-
terrein dat in deplorabele staat
verkeerd. Het is niet verantwoord
om de kinderen buiten te laten
spelen. Het terrein dient dringend
gerenoveerd te worden en de
speelwerktuigen, voor zover nog
aanwezig, zijn aan vervanging toe.
De kosten worden geraamd op
ruim € 40.000.-. Ons budget,  vrij-
wel geheel afhankelijk van de
AWBZ, laat een dergelijke investe-
ring niet toe. De Rotary heeft al een
bedrag van € 10.000.- toegezegd,
terwijl ouders en vrijwilligers bij-
dragen aan de kosten door zelf-
werkzaamheid. Kan de OGD ons
ook een handje helpen?”. De OGD
stortte een bedrag van € 5.000.-.
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Puur aankomende tennisjeugd tijdens het jaarlijkse internationaal
rolstoeltennistoernooi van de Stichting Brabants Rolstoeltennis.

graag voor een zinvolle dag-
besteding”, schreven Leo & Ria
Dijkman de OGD. Historisch heeft
de OGD sterke banden met de
paardensportwereld en het was
dan ook niet vreemd dat onze
Stichting niet alleen garant stond
voor het aanschaffen van speciale
aangepaste zadels, maar dat uit-
eindelijk ook het volledige bedrag
van € 2.806,35 werd overgemaakt
voor de aanschaf van een nieuwe
menwagen. “Zelf zijn we aan het
werk gegaan en hebben van de
tweewieler menwagen een vier-
wieler gemaakt. Daarnaast is de
wagen voorzien van een veilig-
heidsbeugel”, reageren Leo en Ria
Dijkman. De Achterhoekse Zorg-
boerderij (met o.a. 15 paarden en 2
shetland pony’s) stelt wekelijks
veel gehandicapten tussen 2 tot 18
jaar in de gelegenheid om kennis te
maken met de paardensport en/of

Na Tiger Woods en b.v. Michael
Schumacher kreeg rolstoeltennisster
Esther Vergeer vorig jaar de
hooggewaardeerde internationale
Laureus Award.

De OGD droeg bij aan het
verwezenlijken van een nieuwe
menwagen



De OGD schonk een bedrag van
€ 6.000.- voor de gehandicapte
jongeren in het zwembad Lobith-
Tolkamer.

De Stichting Gehandicapten Sport
DWS te Nieuw Buinen organi-
seert veel activiteiten voor de
jeugd. Bij zwemmen en gym-
nastiek kan men gebruik maken
van gemeentelijke sportzalen en -
hallen waar voldoende attributen
aanwezig zijn. Anders is het
gesteld met de 20 leden van de
judoclub die elke vrijdag bijeen
komen. Voor deze tak van sport
zijn een aantal nieuwe judo-
matten nodig om de sporters
voldoende ruimte te geven om
hun sport ook veilig te laten
beoefenen. De matten zijn tevens
noodzakelijk om regionale en
landelijke judowedstrijden voor
gehandicapten te kunnen organ-
iseren. Het benodigde geld, een
bedrag van € 2.200.-, is voor
rekening van de OGD gekomen.

Tot zover een korte bloemlezing
uit de verzoeken die de OGD het
afgelopen jaar kreeg. Onze Stich-
ting heeft ook nog € 15.000.-
gereserveerd om verschillende
mytyl- en tytyl scholen in Neder-
land te steunen bij het geven van
golfdemonstratie en -instructie
met inbegrip van kosten voor
materiaal, scooters, instructeurs,
huur faciliteiten en organisatie. 

Old Grand-Dad Club
“Het Huis” is een logeer- en dag-
opvanghuis voor geestelijk en/of
lichamelijk gehandicapte kinder-
en te Heemskerk. De “Stichting
Vrienden van het Huis” klopte bij
onze Stichting aan om financiële
steun. Om buiten te kunnen
spelen maken de kinderen voor
hun ‘sportbeoefening’ gebruik
van fietsen, driewielers, scooters,
duw- en trekwagens en auto-
peds. Een aantal van deze attri-
buten was dringend aan ver-
vanging toe: één driewieler en 2
autopeds. Kosten € 1144,35 (excl.
BTW). De OGD maakte een
bedrag van € 1.370.- over.

De afdeling watersportaccommo-
daties van de Nederlandse sport-
organisatie voor mensen met een
beperking (NeBasNsg in Bunnik)
had dringend behoefte aan
regenkleding en reddingsvesten
in de kleinere maten. Met name
op de watersportaccommodatie
Robinson Crusoe worden specia-
le jeugdweken georganiseerd
voor groepen waarbij de mini-
mum leeftijd is vastgesteld op 14
jaar. Tijdens deze weken maakt
de jeugd gebruik van de reguliere
zeilpakken en reddingsvesten,
omdat er geen zeilpakken/red-
dingsvesten in kindermaten
en/of kleine maten voorhanden
zijn. Dank zij de bijdragen van
onze contribuanten kon OGD-
projectcoördinator Frans Stols
€ 4.260.- overmaken voor de aan-
schaf van de noodzakelijke zeil-
pakken en reddingsvesten voor
deze jonge gehandicapten van
“Robinson Crusoe” in De Kaag.

De roeisport in Enschede wordt
beter toegankelijk voor mensen
met een handicap. Hiervoor gaan
de Enschedese Roeivereniging
Thyro en Sport Centrum Roes-
singh nauw samenwerken. Op
langere termijn is een landelijk
centrum voor aangepast roeien
het doel. De Stichting Roeivali-
datie, onderdeel van de Konink-
lijke Nederlandse Roeibond
(KNRB) heeft al zo’n centrum in
Rotterdam. De bedoeling is dat er
in Nederland twee soortgelijke
centra bijkomen. “Thyro” maakt
zich hiervoor sterk. Een en ander
heeft geleid tot een uniek samen-
werkingsverband die Thyro en
het Sportcentrum Roessingh zijn
aangegaan. Het gezamenlijke
Project Aangepast Roeien beoogt
te bereiken dat mensen met een
handicap plezier gaan beleven
aan het roeien. Gelijktijdig

integreert de gehandicapte in een
sociale omgeving. Van diverse
fondsen werden inmiddels geld-
en ontvangen die het mogelijk
maakten een deel van de gehan-
dicaptenvoorzieningen aan te
leggen. Gerealiseerde voorzienin-
gen in de terreininrichting zijn
een invalidenparkeerplaats, een
rolstoelroute naar het botenplein,
een voor rolstoelers goed berijd-
baar botenplein en een helling-
baan om aangepaste roeiboten te
water te laten. Aanpassingen in
het gebouw zijn o.a. drempelloze
brede deuren en een speciale
invalidenbadkamer. Er was echter
nog geen geld voor instapbeugels
voor aangepast roeien. Het ontbre-
kende bedrag van € 3.500.- kon de
OGD voor haar rekening nemen.

Orthopedagogisch Centrum Maas-
stad biedt hulp aan jongeren van 6
tot 21 jaar met een licht verstande-
lijke handicap. Het zijn jongeren
die in een problematische opvoe-
dingssituatie zijn terechtgekom-
en en in hun ontwikkeling
worden belemmerd. Afgelopen
zomer had men een survival
kamp in de Belgische Ardennen
op het programma. Maar…en
iedereen begrijpt het al, de kosten
van dit kamp konden niet geheel
gedekt worden met het huidige
budget van de Stichting. De €
1.000.- die nog niet in de begrot-
ing gedekt waren, maakte de
OGD over.
Dat met kleine OGD-stortingen
belangrijke financiële steun kan
worden geleverd, bewijst het
verzoek van de Stichting “Balans-

ruiters” Noordoostpolder. In het
kort de briefwisseling die aan de
uiteindelijke gift vooraf ging. In
eerste instantie werd gevraagd
om geldelijk steun voor de aan-
schaf van bodywarmers. “Hoe-
wel deze aanvraag niet helemaal
binnen de termen van de OGD-
doelstellingen valt, hebben we in
eerste instantie gevraagd om
bodywarmers voor onze vrijwil-
ligers. Maar… de bodywarmers
hebben we al omdat een groot-
handel in automaterialen in
Emmeloord tijdens de heropen-
ing een nieuwe werk- en veilig-
heidskledinglijn heeft geshowd.
De genodigden hadden het ver-
zoek gekregen om i.p.v. bloemen
een bedrag over te maken aan de
stichting Balansruiters”, schreef
bestuurslid B. Sloots. De op-
brengst leverde genoeg op voor
de aanschaf van 80 bodywar-
mers”. Maar de “Balansruiters”
hadden nog een andere wens:
“Inspectie van de tuigage in het
kader van de strengere wetge-
ving op het gebied van veilig-
heid, leidde er toe dat op korte
termijn een zadel op een van de
paarden vervangen moet wor-
den. En zo’n zadel past ook beter
binnen de doelstellingen van de
OGD”. Het noodzakelijke bedrag
van € 1.000.-  is gestort.

Niet alleen verenigingen en b.v.
instellingen weten de weg naar
de OGD te vinden. Vorig jaar
kwam een verzoek binnen van B
& W van Rijnwaarden. De ge-
meente is exploitant van het
Recreatie- en Instructiebad De
Boskuul in Lobith. Jaarlijks heeft
het zwembad een exploitatie-
tekort van € 150.000. “Sinds 1992
zwemmen wekelijkss invalide
kinderen in het zwembad. Toen
deze kinderen in 1991 begonnen
te zwemmen waren zij in de
leeftijd van 4 tot 5 jaar en werden
door de ouder(s), samen met het
personeel van het zwembad, in
en uit het water getild”, schrijft
burgemeester mevr. Chr. Scheurer.
“Nu 12 jaar later zwemmen deze
kinderen nog steeds wekelijks
met veel plezier. Voor de ouders
en het personeel zijn deze kinder-
en eigenlijk te zwaar geworden
om ze in en uit het water te tillen.
Een goede oplossing zou zijn een
tillift. Wij zouden het zeer op
prijs stellen en u zeer erkentelijk
zijn, als u ten behoeve van deze
kinderen en in de toekomst ook
nieuwe kinderen, een lift in het
zwembad zou willen sponsoren”.
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Met een simpele beweging uit
het water

Vriend voor
het leven
Wanneer een grootvader in één
keer € 500,- overmaakt aan de
Stichting Old Grand-Dad Club
Nederland, dan wordt hij "Vriend
voor het leven". 

Hij ontvangt jaarlijks zijn uitnodi-
ging voor de Clubwedstrijd en
het Jaarbericht en is vrijgesteld
van de jaarlijkse donatie (mini-
maal € 20,--). Zijn bijdrage is fis-
caal als gift aftrekbaar, waarbij
rekening moet worden gehouden
met de grenzen waarbinnen gift-
en aftrekbaar zijn. Deze aftrek-
recht is er ook bij het bedrag van
€ 20,-- maar dat zet natuurlijk
geen zoden aan de dijk.

Voor de Stichting heeft het een
enorm administratief voordeel:
geen acceptgiro's met de bijko-
mende kosten etc..



Integratie gehandicapten in
de golfwereld
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Dit is besloten door de bij de
Nederlandse Sport Federatie aan-
gesloten sportbonden, waaron-
der de NGF. Golf is een sport die
zich uitermate goed leent voor
mensen met een fysieke handi-
cap. Het is een individuele tak
van sport met een regelmatig
tempo. In tegenstelling tot reac-
tiesporten als voetbal en tennis,
bepaalt de golfer zelf de actie en
hoeft dus geen reacties te geven
op acties van medegolfers. De
officiële “R&A modifications for
golfers with disabilities” op de
rules bestaan al geruime tijd.  

Relatief weinig mensen met een
beperking zijn tot nu toe actief
binnen de golfsport. Als het aan
de Stichting Stimulering Golf
voor Gehandicapten (SSGG) ligt,
komt daar de komende jaren
verandering in. Deze Stichting
zet zich in voor een optimale
integratie van golfers met een
beperking binnen reguliere golf-
verenigingen. Ook zal ondersteu-
ning worden gegeven aan golf-
verenigingen die zich willen
inzetten voor het initiatief. Om
deze doelstellingen te bereiken, is
een project gestart om leerlingen
van Mytylscholen kennis te laten
maken met de golfsport. De kin-
deren die met golf door willen
gaan, worden verder begeleid.
Het einddoel is hen volledig op te
nemen binnen de reguliere
jeugdopleidingen van golfclubs
in de buurt van de scholen.

Het projectplan vormt de voort-
zetting van het geslaagde “Pilot-
project Jeugdgolf” dat in samen-
werking met de Keppelse Golf-
club van november 2002 tot
februari 2003 op Mariëndael
(Mytylschool in Arnhem) heeft
plaats gevonden. Voorlopig heb-
ben 4 van de 34 Mytylscholen in
Nederland, aangegeven graag
deel te willen nemen aan de
landelijke voorzetting van het
project.

De volgende organisaties en
instanties hebben op dit moment
ondersteuning en/of medewer-
king toegezegd:

¦ Het project zal plaatsvinden
onder de verantwoordelijkheid
van NeBasNSG (Nederlandse
sportorganisatie voor mensen
met een beperking). De uitvoe-
ring van het plan ligt in handen
van de Stichting Stimulering
voor Gehandicapten (SSGG),
daarin bijgestaan door de Johan
Cruyff Welfare foundation.

¦ Met de Stichting Old Grand
Dad Club Nederland zijn af-
spraken gemaakt over mate-
riële ondersteuning van het
project. De OGD stelt gedur-
ende drie jaar een bedrag van
€ 15.000 per jaar beschikbaar
voor de aanschaf van aange-
paste golfscooters voor leer-
lingen die aan een rolstoel zijn
gebonden.

¦ De NGF levert lespakketten.
¦ Fontys Hogeschool, waar de

Nederlandse golfprofessionals
worden opgeleid, draagt zorg
voor de opleiding van bewe-
gingsonderwijzers van de
Mytylscholen, zodat zij op
verantwoorde wijze golfles
kunnen geven aan leerlingen
met een beperking.

Het project duurt 3 jaar (2004-
2006). Per jaar kunnen 5 scholen
deelnemen aan het project. Na
elk jaar worden nieuwe scholen
benaderd voor deelname. De
lesperiodes zijn gepland voor het
voorjaar en najaar. Een lesperiode
bestaat uit 12 weken, waarin 4
lessen in de sportzaal worden
gegeven,  4 lessen op de Driving
Range van de golfclub en 4 lessen
in de baan. 

Ter afsluiting van een projectjaar
wordt een toernooi georgani-
seerd tussen de deelnemende
scholen. Ook na afronding van
het gehele project verschijnen
regelmatig  toernooien op de
kalender voor de deelnemende
leerlingen om hen blijvend te
stimuleren om actief bezig te zijn
met de golfsport.

Organisatorische integratie van sporters met een beperking binnen de
reguliere sport, is de komende jaren één van de hoofddoelstellingen binnen de
Nederlandse sportwereld.

Wijzigingen in OGD-bestuur 
Met ingang van dit jaar heeft het
Bestuur van de Stichting Old
Grand-Dad Club Nederland een
wijziging ondergaan. Statutair
bestaat het bestuur uit een
oneven aantal van tenminste 5 en
ten hoogste 9 leden. Gekozen is
voor een bestuur van 5 leden: t.w.
voorzitter, secretaris, penning-
meester, projectcoördinator en
een wedstrijdcoördinator Deze
vormen het DB. Besluiten zullen
door het bestuur in een bestuurs-
vergadering, in aanwezigheid
van de regioconsuls en met een
redelijke mate van consensus,
worden genomen. Het OGD-
bestuur heeft nu de volgende
samenstelling: voorzitter Robert
Schrijver; Secretaris Tames
Kokke, penningmeester Gerrit
Horlings, projectcoördinator

Frans Stols en wedstrijdcoör-
dinator Dick Leeksma. Jack Smits
van Oyen heeft na vele jaren
arbeid voor de OGD zijn functie
beschikbaar gesteld. Joop Meu-
lenberg en Jack Arentsen
(voorheen algemeen bestuurs-
leden) konden zich helemaal
vinden in de nieuwe bestuurs-
structuur van de OGD.

Jack Arentsen beste in Consulwedstrijd
Na afloop van de jaarlijkse Con-
sulbijeenkomst met het Algemeen
Bestuur van de Stichting Old
Grand-Dad Club Nederland,
werd op de goed verzorgde baan
van Golfclub Zeewolde door 77
clubconsuls gestreden om de
traditionele “Jelle Tjaden Wissel-
trofee”. Jack Arentsen (lid van het
Algemeen Bestuur OGD en
eindredacteur Jaaroverzicht/Web-
master OGD-site) was met zeer
geringe voorsprong de beste op

deze fijne golfdag. Hij keerde met
36 stablefordpunten in het club-
huis terug. Wim van der Werf
(Anderstein) scoorde net iets
minder: 35 stablefordpunten. 
De uitslag was: 1. Jack Arentsen
(lid OGD-bestuur, hcp 19.8) 36
pnt.; 2. Wim van der Werf (Ander-
stein, hcp 18.2) 35 pnt; 3. Jaap
Aukema (Edese, hcp 21.9) 34 pnt;
4. Jan Burki (Merwelanden, hcp
29,7) 33 pnt; 5. Rudi Buwalda (de
Woeste Kop, hcp 24.7) 33 punten.

Secretaris
Tames Kokke

Wedstrijd-
coördinator
Dick Leeksma

De best geklasseerden in de Consulwedstrijd 2003.


