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S T I C H T I N G

N E D E R L A N D

Het jaar 2006 wordt een bijzonder jaar voor de Old Grand-Dad Club Nederland!  

De OGD hoopt de 5000ste Grootvader te kunnen begroeten en de MILJOENSTE Euro te 

mogen schenken aan een instelling die zich inzet voor sport en spel voor gehandi-

capte kinderen. Het is zelfs niet uitgesloten dat we de 100-ste NGF A of B club kunnen 

inschrijven in het OGD clubregister.

Feestelijke�mijlpalen�voor�de�OGD

op de baan aanwezig is. Naast het 
volgen van de eerste wedstrijddag 
van het KLM Open en de stands 
op het binnen terrein, kunnen de 
kleinkinderen deelnemen aan leu-
ke activiteiten bij “Fortis Kids City” 
met onder andere een clinic en de 
Fun Factory.

Tussen 12.00 en 13.00 uur komen 
de grootvaders bijeen op een (ge-
reserveerd) deel van het grote 
terras, waar het bestuur een wel-
komstdrankje aanbiedt. Daar staan 
ook sandwiches klaar (naar een 
sponsor wordt nog gezocht!). Ter-
plaatse wordt de 5000ste grootva-
der gehuldigd en zal de Miljoenste 
Euro voor een OGD project worden 
aangeboden. Tenslotte wordt er een 
historische foto van de aanwezigen 
gemaakt. 

Voor het echter zover is moet er nog 
veel gebeuren. In alle clubs moeten 
dit jaar veel nieuwe grootvaders 
worden geworven voor de OGD. 
Dit is essentieel om het aantal van 
5000 in augustus 2006 te kunnen 
halen en de € 88.000.-  bijeen te bren-
gen die nodig zijn om de miljoenste 
Euro aan donaties te kunnen aan-
bieden.
 Over de details van deze dag wordt 
U ingelicht door Uw clubconsuls. 
Kijk ook regelmatig op onze 

website: www.oldgrand-dadclub.nl.  
Daar vindt U de laatste nieuwtjes 
en adviezen.

Het memoreren van  “OGD 
100/5000/1.000.000” is ambitieus, 
maar de mijlpalen zijn te uniek om 
onopgemerkt voorbij te laten gaan. 
Dankzij This is Golf kunnen we dit 
vieren met een mooi programma. 
Old Grand-Dad heeft nooit geld 
gereserveerd voor feesten en recep-
ties. Dat doen we ook nu niet. Ook 
in 2006 zal vrijwel 80% van de con-
tributie-inkomsten naar onze goede 
doelen gaan. Dit is wat de groot-
vaders van de OGD verwachten, 
trots als ze zijn op wat sinds 1974 is 
bereikt. Ik twijfel er niet aan dat U 
begrip hebt voor onze ‘zúúnigheid 
ook op deze feestelijke dag.
 
Kom dus in grote getale naar de 
Kennemer Golf & Country Club 
op 10 augustus 2006 met kleinkin-
deren en grootmoeders om “OGD 
100/5000/1.000.000”  te vieren in 
de unieke ambiance van het KLM 
Open. U kunt zich als deelnemer 
opgeven bij Uw clubconsul die  
tijdig voor de toegangsbutton zal 
zorgen. Tot ziens op 10 augustus!

Robert Schrijver, voorzitter OGD

De grootvaders die 32 jaar geleden 
het initiatief voor de Old Grand-
Dad Club steunden (onder andere 
onze ere-voorzitter Jelle Tjaden) 
hebben zich een dergelijke omvang 
van hun ‘clubje’ en de daarbij be-
horende geldstroom naar goede  
doelen, nooit kunnen voorstellen.
 
Het bestuur wil deze mijlpalen 
niet ongemerkt laten passeren. Na 
goede gesprekken, heeft de directie 
van This is Golf (organisator van 
het KLM Open) aangeboden om 
deze gebeurtenissen feestelijk te 
omlijsten tijdens het KLM Open, op 
de Kennemer Golf & Countryclub; 
ook de plaats waar de Old-Grand-
Dad Club in 1974 is ontstaan. 

Alle OGD grootvaders/contribu-
anten worden daarom uitgenodigd, 
vergezeld van hun kleinkinderen, 
op donderdag 10 augustus 2006 op 
de Kennemer aanwezig te zijn. Voor 
deze speciale gelegenheid zijn na-
tuurlijk ook de grootmoeders van 
harte welkom. Voor deze volwas-
senen is er een  zeer aantrekkelijke 
reductie van € 10.- per persoon op 
de toegangsprijs( normaal € 25.-); de 
kleinkinderen onder 18 jaar mogen 
gratis naar binnen.

Het OGD-bestuur gaat ervan uit dat 
iedereen tussen 11.00 en 14.00 uur 

De winnaars van de Landelijke  
Finale 2005. In het midden (met 
beker) winnaar Theo Kras

Theo�Kras��
(Purmerend)�eerste�
in�Landelijke��
Finale�OGD

Maandag 25 juli werd op Ander-
stein de Landelijke Finale van de 
OGD gespeeld. De weer- en baan-
omstandigheden waren voortref-
felijk. Toch slaagde geen enkele 
OGD-er erin om zijn handicap te 
spelen.

Theo Kras (Purmerend) en Frans 
Suys (Geijsteren) vochten een fel 
duel uit. Beiden kwamen binnen 
met een score van 34 stableford-
punten. Theo Kras werd door een 
betere score op de laatste 9 eerste 
en ontving uit handen van OGD-
voorzitter Robert Schrijver de ere-
prijzen. Frans Kwak, winnaar van 
de OGD-Finale 2004, eindigde 
ditmaal ver in de achterhoede.

De eerste 10 tijdens de Landelijke 
Finale waren: 1. Theo Kras (Pur-
merend hcp 15.6) 34 pnt; 2. Frans 
Suys (Geijsteren hcp 22.2) 34; 3. 
Gijs Wouters (Edda Huzid hcp 
20.4) 33; 4. Jan Wegman (Capelle 
a/d IJssel hcp 19.1) 33; 5. Jan de 
Vries (Winterswijk hcp 19.1) 33; 
6. Bert Kuppens (Crossmoor hcp 
14.3) 32; 7. Hepke v.d. Horst (Best 
hcp 18.7) 32; 8. Jaap van Diggelen 
(Kleiburg hcp 23.6) 32; 9. Toon  
Reijrink (Midden Brabant hcp 
14.0) 32; 10. D. Davids (De  
Twentsche hcp 21.0) 31 pnt.

Grand-Dad’s�Army
In het Jaarbericht 2005 stond een 
foto van één van de 10 beeldjes die 
bij Anton Melis (Melis Gieterijen) 
waren aangekocht. De winnaar 
van de Landelijke Finale krijgt zo’n 
beeld als blijvende herinnering aan 
zijn prestatie. 
Niet werd gemeld dat uit financiële 
overwegingen de “Casco formule” 
bij de aankoop was bedongen: de 

prijs van het gietsel was sympathiek 
maar er moest zelf voor de afwerk-
ing worden gezorgd.
Daarom een OGD-bestuurslid in de 
loop van het jaar een aantal midda-
gen naar Tilburg om onder toeziend 
oog van Anton Melis de afwerking 
ter hand te nemen. Het resultaat 
mag er wezen: Grand-Dad’s Army!
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Regiofinales�op�9�holesbanen�hebben�een�aparte�charme
Duizenden OGD-ers hebben op-
nieuw deelgenomen aan de lokale- 
en regionale wedstrijden die de 
inzet waren voor kwalificatie voor 
de Landelijke Finale die op de fraaie 
maar uiterst lastige baan van Golf-
club Anderstein gespeeld werd. 
Grootvader Theo Kras van Burg-
Golf Purmerend bleek op die dag 
de sterkst spelende OGD-er van het 
jaar 2005 te zijn.

Voor het eerst in de geschiedenis 
van de OGD werd tijdens het sei-
zoen ook kennis gemaakt met een 
noviteit. In twee regio’s werden de 
regio-wedstrijden op een 9 holes-
baan gespeeld. Een experiment dat 
bijzonder geslaagd kan worden 
genoemd.

Centrum-Midden
De regio Centrum-Midden maakte 
als eerste kennis met deze primeur: 
spelen op de 9 holesbanen van Golf-
baan Veldzijde te Wilnis en GC De 
Haar in Haarzuilens. Tijdens deze 
wedstrijden werd de aparte charme 
van het spelen op een 9 holesbaan 
geroemd: niet teveel mensen en 
gezellig op het knusse af. Regio-
consul Bob Siemons en de club-
consuls Hans Lengkeek en Jan van 
der Ben zagen danook terug op een 
geslaagde dag met een gastvrije en 
hartelijke ontvangst en bereidwil-
lige medewerking voor velen.

Op Golfbaan Veldzijde (met 

Een klein team van louter vrijwil-
ligers speelde het klaar om fantas-
tische borrelhappen te presenteren 
en aansluitend een driegangen din-
er, waarvoor je je (OGD)-petje voor 
kon afnemen. De beide clubconsuls 
Jan de Vries en Wolter Coops had-
den de Regiofinales perfect geor-
ganiseerd.
De uitslag was: Keppelse GC met 
39 deelnemers van 7 clubs: 1. Gijs 
Wouters (hcp 20.8 Edda Huzid) 

Uitslag Winterswijk met 36 deelne-
mers van 6 clubs: 1. Adri v.d. Helm 
(hcp 20.7 GC Zeewolde) 43 pnt; 2. 
Henk Buurman (hcp 18.6 GC Wel-
deren) 38; 3. Jaap Sibbing (hcp 28.4 
Sallandsche GC) 36 pnt.

Centrum-West
Zonder de spelers van de Konin-
klijke Haagsche (marshall-ver- 
plichtingen tijdens het Dutch Open) 
en van Kagerzoom (i.v.m. het overli-
jden van één van hun grootvaders) 
stond vrijdag 15 juli bij Golfclub 
Kleiburg de regiofinale Centrum 
West op het programma. Regio-
consul Ton Muller en clubconsul  
Robbie Balk hadden toch nog  
70 spelers uit 9 clubs op de startlijst 
staan.

Voor ontvangst en inschrijving 
van de deelnemers, had clubconsul  
Robbie Balk de assistentie ingeroepen 
van 3 dames. Mede door hun aan-
wezigheid aan het diner werd een 
record aantal van 71 eters geregi-
streerd.

De uitslag was: 1. Jan van der Gaag 
(hcp 20.7 Kleiburg) 42 pnt; 2. Dick 
Spaargaren ( hcp 13.6 Rijswijkse) 
39; 3. Jaap van Diggelen (hcp 24.3 
Kleiburg) 38; 4. Elie Dutilh (hcp 17,0 
Broekpolder) 36; 5. Joep Wachters 
(hcp 12.5 Broekpolder) 36; 6. Evert 
van Renesse (hcp 19.7 Rozenstein); 
7. Wim Veloo (hcp 11.1 Leeuwen-
bergh); 8. Leo Ammerlaan (hcp 27.5 
Hooge Bergsche) 35 pnt. 

Centrum-Zuid
Golfclub Midden-Brabant was 
woensdag 20 juli het centrum 
voor de regiofinale Centrum-Zuid. 
Opnieuw hadden Regioconsul Fons 
van Rassel en clubconsul Jacques 
Remmen verbluffend goede af-
spraken met de weergoden gemaakt, 
want evenals in 2004 begon het ook 
ditmaal fors te regenen nadat ieder-
een eerst op het zonovergoten terras 
nog van een drankje had genoten. 
De 72 deelnemers moesten wel hun 
eigen handicap spelen om voor een 
plaats in de landelijke finale in aan-
merking te komen.

De uitslag was: 1. Hans v.d. Mars 
(hcp 22.4 BurgGolf Wijchen) 39 
pnt; 2. Herman Bolk (hcp 22.1 De 
Schoot) 38; 3. Hepke v.d. Horst (hcp 
18.7 Best) 37; 4. Vic Schoolmeesters 
(hcp 14.8 De Dommel) 36; 5. Toon 
Schouten (hcp 19.0 Best) 36; 6. Ton 
van Bijsterveldt (hcp 26.5 GC Mid-
den Brabant) 36 pnt.

Op de 9 holesbaan van Veldzijde waren dit de winnaars.

38 deelnemers) was de uitslag: 
1. Pim Speijer (hcp 25.3 De Haar) 
44 pnt; 2. Nico van Kol (hcp 32.6 
GC Zeegersloot) 41; 3. Boudewijn 
Tosseram (hcp 19.2 GC De Haar) 39; 
4. Ruud van Jaarsveld (hcp 21.0 GC 
Harderwolt) 36; 5. André Pont (hcp 
22.6 GC Zeegersloot) 36 pnt.

De uitslag op GC De Haar was: 1. 
Hans Lengkeek (hcp 18.4 GC Veld-
zijde) 38 pnt; 2. Frans Mittertreiner 
(hcp 18.0 GC De Pan) 36; 3. Joop v.d. 
Horn (hcp 24.2 GC Veldzijde) 33; 4. 
Evert Janzen (hcp 19.1 GC De Hoge 
Kleij) 33; 5. Sjoerd v.d. Zee (hcp 23.0 
GC De Pan) 32; 6. Joop Scheffer (hcp 
27.7 GC Veldzijde) 31 pnt.

Centrum-Oost
De nieuwe regioconsul Centrum-
Oost, Henk Harmsen, maakte na 
zijn aanstelling direct gebruik van 
dit nieuwe fenomeen binnen de 
OGD. Na afloop van de wedstrijden 
op Golfclub Winterswijk en op De 
Keppelse kon ook hier gesproken 
worden van een eclatant succes. 
Door de kleinschaligheid was het 
uitermate gezellig en overzichtelijk.
Een bijzonder woord van waarde-
ring ging uit naar de verzorging en 
de borrel en diner op De Keppelse. 

Winnaars en organisatie Regiofinale 
Keppelse GC.

37 pnt; 2. Cees Oorthuis (hcp 21.6 
Edese GC) 37; 3. Rinus Rijsman (hcp 
13.2 Edda Hazid) 35; 4. Paul Zwan-
ikken (hcp 19.8 Verw. Saendbergen) 
33 pnt.
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Regio�Noord-Oost
Op 11 juli 2005 werd de regiofinale 
Noord-Oost op de Twentsche Golf-
club gespeeld.
Het bestuur van de club stelde de 
baan gratis beschikbaar: hulde!  
In totaal kon daardoor € 950.- ge-
stort worden op de rekening van 
de penningmeester van de OGD. 
Regioconsul Jan de Vries en club-
consul Cees Zijderveld hadden de 
zaak uitstekend georganiseerd. Een 
prachtige baan, overkoepeld door 
een blauwe hemel, verhoogde het 
speelgenot. 

De  winnaars waren: 1. C. Rothen-
gatter (Drentsche G.C.); 2. E.  Ce-
sar (Groene Ster); 3. D. Davids 

Midden Brabant stuurt bovenstaande 
winnaars naar de Landelijke Finale.

(Twentsche G.C.); 4. H. Lutters 
(Drentsche G.C.); 5. H. Biemans                                       
(Holthuizen); 6. B. van Driel (Hooge 
Graven); 7. H. Groothuis (Gelpen-
berg).

Regio�Noord-West
De grootvaders van de Haarlem-
mermeerse speelden op vrijdag 15 
juli tijdens de regiofinale Noord-
West erg sterk. Uiteindelijk bezette 
de Haarlemmermeerse liefst 4 van 
de 9 plaatsen die beschikbaar waren 
voor de Landelijk Finale. “Het zeer 
professionele team dat Houtrak 
clubconsul Hans Otten tot zijn be-
schikking had,  zorgde voor een 
snelle, vriendelijke en geheel ge-
digitaliseerde check in en een snelle 
berekening van de uitslag”, conclu-
deerde regioconsul Karel Leefgang 
aan het slot van de dag.

De uitslag was: Wim Dommisse 
(Haarlemmermeerse hcp  18.1) 37 
pnt; 2. Theo Kras (Purmer hcp 15.6)  
37; 3. Bertus v.d. Veek (Haarlemmer-
meerse hcp 28.9) 36; 4. Piet Freriks 
(Haarlemmermeerse hcp 20.1) 36; 5. 
Tames Kokke (Kennemer hcp 12.0) 
36; 6. Sietse van Veen (Haarlemmer-
meerse hcp 21.5) 35; 7.Henk Kroeke 

Co�Nijsse�beste�consul�op��
Hilversumsche�GC
De strijd om de Jelle Traden Trofee 
(inzet van de jaarlijkse wedstrijd 
van clubconsuls binnen de OGD) 
was in 2005 ongemeen spannend. 
Het was uiteindelijk Co Nijsse ( 
clubconsul van BurgGolf Wijchen) 
die als bestpelende consul het 
clubhuis van de Hilversumsche 
Golf Club binnen kwam. 

Ondanks het feit dat de Consul-
wedstrijd weer vroeg in het seizoen 
werd gespeeld (maart), was de con-
ditie van de fairways op de Hilver-
sumsche erg goed en verschillende 
greens gaven nu al aan dat tijdens 
het Dutch Open de professionals 
weer op snelle, eerlijke greens kon-
den rekenen.

Het was overigens wel een heel bij-
zondere wedstrijd. Het was immers 
de eerste maal dat de OGD voor 
100% kon profiteren van de nieuwe 
actie “Vrinden van de OGD’. Het 
Bestuur van de Hilversumsche 
had in het kader van deze actie de 
baan gratis ter beschikking gesteld. 
Tijdens het diner werd danook de 
oorkonde aan de Hilversumsche 
uitgereikt.

De eerste vijf geklasseerden tij-
dens de Consulwedstrijd waren:  
1. Co Nijsse (BurgGolf Wijchen, hcp 
19.2) 37 punten; 2. Jacques Remmen 
(GC Midden Brabant, hcp 13.3) 36 
pnt; 3. Wout Lanting (Oosterhoutse 
GC, hcp 30.0) 36 pnt; 4. Jan de Vries 
(Regioconsul Noord-Oost, hcp 26.1) 
35 pnt; 5. Wim Hekkens (GC Kager-
zoom, 34.4) 35 stablefordpunten. 

Penningmeester Gerrit Horlings  
(rechts) overhandigde winnaar  
Co Nijsse de prijzen.

(Noord Hollandse hcp 11.3) 35; 8. 
Rem Komen (West Friese hcp 26.7) 
35; 9. Henk Breeuwer (Zaanlandse 
hcp 16.7) 34 pnt.

Zuid-Oost
Op Golf & Country Club Geijsteren 
stond maandag 18 juli de regiofinale 
Zuid-Oost op de kalender. Het werd 
een schitterende dag op een fraaie 
baan. Regioconsul Theo van Hel-
voort en clubconsul Paul Benneker 
hadden 68 Grootvaders uit 11 clubs 
op de startlijst staan. Het werd een 
ongekend spannende strijd. Twee 
deelnemers kwamen zelfs met 40 
stablefordpunten binnen. 

De uitslag was: 1. Frans v.d. Kant 
(hcp12.9 Zuid-Limburgse) 40 pnt; 
2. Hans van Loon (hcp 20.3 Tongel-
reep) 40; 3. Harrie Jacobs (hcp 32.6 
Crossmoor) 39; 4. Hay Lommen 
(hcp 20.2 Geysteren) 38; 5. Alfons 
van Meer (hcp 21.1 Tongelreep) 
36; 6. Leen v.d. Knoop (hcp 31.0 
Herkenbosch) 36; 7. Frans Suys (hcp 
22.2 Geysteren) 35;  8. Hans Quaad-
vliet (hcp 21.7 Crossmoor) 34 pnt.

Zuid-West
De regio Zuid-West had te maken met 

De vanaf handicap 19.2 spelende 
Co Nijsse bleef met de score van 37 
punten zijn directe belagers Jacques 
Remmen en Wout Lanting één sta-
blefordpunt voor. Een opvallende 
prestatie leverde Wim Hekkens 
(winnaar van 2004) die ditmaal als 
vijfde eindigde.

Winnaars�van�sponsorloterij�2005
Na afloop van de landelijke 
finale werd de OGD-sponsorloterij 
gehouden. Net als in andere jaren 
werd onze Stichting opnieuw 
gesteund door horeca-bedrijven 
en golfclubs die dikwijls een fraai 
arrangement aanboden. De loterij 
leverde voor de OGD een bedrag 
op van € 446.-. 

De Koninklijke Haagsche Golf & 
Country Club, de Kennemer Golf 
& Countryclub, de Noordwijkse 
Golf & Countryclub, de Noord  
Nederlandse Golfclub, de Rijswijkse 
Golfclub en de Leidschendamse 
Golfvereniging Leeuwenbergh 
maakten het prijzenpakket extra 
aantrekkelijk door steeds twee 
greenfees beschikbaar te stellen, 
terwijl na het spelen op de Ken-
nemer, de Rijswijkse en de Konin-
klijke Haagsche ook nog twee gratis 
diners werden aangeboden.

De volgende grootvaders gingen 
met de fraaiste prijzen naar huis:

❦  2x greenfee Haagsche Golf & 
Country Club + diner Restaurant 
Hathor: Jacques Remmen, Mid-
den Brabant 

❦  2x greenfee Rijswijkse Golfclub 
+ diner in restaurant Rijswijkse: 
Hans Lengkeek, Veldzijde 

❦  2x greenfee Noord Nederlandse 
Golfclub: Adrie van der Helm, 
Zeewolde 

❦  2x greenfee Noordwijkse Golf 
& Country; Hans Verstegen,  
Capelle

❦  2x Greenfee Kennemer Golf & 
Country Club + diner in het 
Clubrestaurant: Piet Freriks, 
Haarlemmermeerse

❦  2x Greenfee LGV Leeuwenbergh: 
Rob Louwe, Rozenstein. 

een vervelende situatie: de baan van 
Golfclub Capele kreeg in de nacht 
van zondag op maandag zoveel re-
genwater te verwerken dat de re-
giofinale op maandag 4 juli niet kon 
doorgaan. Voor Regioconsul Henk 
Luyten en clubconsul Hans Verstee-
gen bleef slechts één mogelijkheid 
open: alle clubconsuls bellen en hen 
vertellen dat de afvaardiging van 
hun clubs niet hoefden af te reizen. 
Twee weken later dan gepland kon 
de wedstrijd wel doorgaan. 
Hoewel de baan van Golfclub Ca-
pelle aan de korte kant is, bleken de 
18 holes toch lastig te bespelen. Het 
merendeel van de OGD-ers kwam 
op deze dag niet verder dan een 
gemiddelde score van rond 22 punt-
en. In totaal verschenen 72 spelers 
uit 10 clubs aan de start.

De uitslag was: 1. Ed Mann (hcp 
26.7 Oosterhoutse) 38 pnt; 2. Jo van 
Tiel (hcp 17.5 Princenbosch) 34; 3. 
Piet Tolsma (hcp 25.3 Capelle aan 
de IJssel) 34; 4. Jan Wegman (hcp 
19.1 Capelle aan de IJssel) 33; 5. Rien 
Leijs (hcp 25.8 Grevelingenhout) 33; 
6. Sonnij Lijkman (hcp 15.9 Crom-
strijen) 32; 7. J. Winkel (hcp 20.0 
Cromstrijen) 32 pnt.
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Wedstrijdreglement�2006
1.� LOKALE�WEDSTRIJD
❦	  De lokale wedstrijd wordt gespeeld vóór 1 juli. 

De regeling ligt in handen van de Clubconsul. 
EGA-Handicap t/m 36.0. Deelnemers zonder 
EGA-handicap kunnen NIET worden afgevaar-
digd naar de regiowedstrijd.

❦	  Wedstrijdvorm: 18 holes single Stableford. Tees 
door de club aan te wijzen.

❦	  Bij gelijk resultaat telt de beste tweede negen, 
laatste zes of laatste drie holes.

❦	  Indien gewenst kunnen deelnemers van 70 jaar 
of ouder negen holes spelen. Dit moet vóór de 
wedstrijd worden aangekondigd. Het totaal 
aantal stableford punten is het behaalde 
aantal punten over negen holes vermenigvul-
digd met twee. Deze groep winnaars kan niet 
worden afgevaardigd naar de regionalewed-
strijd en dus ook niet naar de landelijke finale. 
Zij kunnen wel winnaar worden van de lokale 
wedstrijd.

❦	  Per club wordt een aantal grootvaders 
afgevaardigd naar de regionalewedstrijd. Dit 
aantal wordt vastgesteld naar rato van het 
totale aantal grootvaders in de regio en wordt 
op de consuldag (in maart) bekendgemaakt.

❦	  Clubconsuls nemen deel aan de regionalewed-
strijd.

❦	  De prijs voor de Lokale Wedstrijd wordt 
beschikbaar gesteld door het bestuur van de 
Stichting “Old Grand-Dad Club Nederland”.

2.� REGIONALE�WEDSTRIJD
❦	  De regionale wedstrijd wordt in de maand juli 

georganiseerd door de regioconsul in samen-
werking met één of meer clubconsuls uit de 
regio.

❦	  Het maximum aantal deelnemers wordt in het 
algemeen beperkt tot 72.

❦	  De clubconsuls nemen deel aan de regionale 
wedstrijd. De overige deelnemersplaatsen d.w.z. 
72 minus de clubconsuls, worden naar rato van 
het aantal contribuanten-grootvaders per 
club op het totaal aantal contribuanten in 
de regio toegewezen. Het resultaat van deze 
verdeelsleutel zal jaarlijks worden bijgesteld 
en tijdig met de inschrijflijsten aan de consuls 
worden ter hand gesteld c.q. worden toegezon-
den.

❦	  Regionale wedstrijden kunnen ook op (bij 
voorkeur) twee 9-holes banen ge-organiseerd 
worden. De regioconsul is verantwoordelijk 
voor de indelingen en de afvaardiging naar de 
landelijke finale aan de hand van de verdeel-
sleutel. Mocht het aantal dat naar de lan-
delijke finale wordt afgevaardigd een oneven 
aantal zijn, dan wordt aan de hand van  de 
slope-rating van de banen het aantal afgevaar-
digden bepaalt. Wedstrijdvorm: “Shotgun” start 
of 1ste en 10de tee, 18 holes single stableford, 
medal tees, aanvang bij voorkeur 11.00 uur. 
EGA-Handicap t/m 36.0. Bij gelijk resultaat telt 
de beste tweede negen, laatste zes of laatste 
drie holes, laatste hole. Als het eindresultaat 
dan nog gelijk is, geldt als criterium de laagste 
handicap. De tweede negen zijn altijd de holes 
10 t/m 18. 

❦	  Alle deelnemers aan de regionale wedstrijd 
dienen zich één uur voor aanvang te melden. 
Greenfee ter plekke voldoen.

❦	  Diner: Indien mogelijk wordt een diner geor-
ganiseerd. Deelname aan dat diner door de 
deelnemers wordt zeer op prijs gesteld.

❦	  Prijzen worden ter beschikking gesteld door 

het bestuur van de Stichting “Old Grand-Dad 
Club Nederland”.

�.� LANDELIJKE��FINALE
❦	  De landelijke finale wordt door de wedstrijd-

coördinator georganiseerd met medewerking 
van de regioconsul en enige clubconsuls in 
principe in de eerste week van augustus. Het 
maximum aantal deelnemers moet worden 
beperkt tot 76.

❦	  Per regio plaatsen zich een aantal spelers  
(6 à 9) afhankelijk van het aantal grootvaders 
in de regio ten opzichte van het landelijk 
aantal grootvaders. Ook dit aantal wordt 
bekendgemaakt op de consuldag.

❦	  De clubconsuls worden uitsluitend door kwa-
lificatie bij de regionalewedstrijden afgevaar-
digd naar de landelijke finale. 

❦	  De regioconsuls en de consuls van de clubs 
waar de regionalewedstrijden plaatsvonden, 
nemen deel aan de landelijke finale.

❦	  Wedstrijdvorm: “Shotgun” start, 18 holes 
single stableford, medal tees, aanvang 12.00 
uur, EGA-Handicap t/m 36.0. Bij gelijk resultaat 
(zie beschrijving bij regionale wedstrijd). Alle 
deelnemers aan de landelijke finale dienen 
zich één uur voor aanvang te melden. Greenfee 
ter plekke te voldoen.

❦	  Deelname aan het afsluitende diner wordt 
uitdrukkelijk op prijs gesteld

❦	  De winnaar van het voorgaande jaar wordt 
uitgenodigd om zijn titel te verdedigen.

❦	  De prijsverdeling is als volgt: Hoofdprijs met 
OGD-beker:  Hoogste dagscore. 
1ste, 2de en 3de prijs: Opéénvolgende beste 
scores.

❦	  Prijzen worden ter beschikking gesteld door 
het bestuur van de Stichting “Old Grand-Dad 
Club Nederland”.

TOELICHTING
De deelnemerstoewijzing leidt in principe tot 
het volgende deelnemersveld voor de landelijke 
finale:

De best geplaatsten uit de 8 regio 
wedstrijden: 57

Regioconsuls 8

Regio wedstrijdbaan consuls  
(max. 12) 8

Winnaar voorgaand jaar 1

Gasten 6

Totaal (max. 84) 80

❦	  Voor de clubconsuls en leden van het Algemeen 
Bestuur wordt een afzonderlijke wedstrijd 
georganiseerd voorafgaand aan de jaarlijkse 
vergadering met het Algemeen Bestuur in de 
maand maart of april (Jelle Tjaden Wissel-Tro-
fee).

❦	  Ter controle door de wedstrijdcoordinator 
dient de regioconsul op het uitslagenblad de 
handicap en het behaalde aantal stableford-
punten, van de afgevaardigden naar de lande-
lijke finale, te vermelden.

❦	  Hetzelfde geldt voor de clubconsuls als zij de 
winnaars van de clubwedstrijd doorgeven aan 
de regioconsul.

(Vastgesteld in de Bestuursvergadering van 1 maart 2006)

Data�wedstrijden�2006
Reeds gespeeld op maandag 27 maart 2006: 
Consulwedstrijd op Golf & Countryclub De 
Kennemer.

Nog�te�spelen: Clubwedstrijden vóór 
1 juli 2006.

Regionale�wedstrijden

Noord-Oost
Woensdag 12 juli 2006 op GV De Drentsche
Regioconsul Jan de Vries
Clubconsul C.J. Rothengatter

Centrum-Oost
Maandag 3 juli 2006 op GC De Koepel
Regioconsul Henk Harmsen
Clubconsul Jacques Bosch

Centrum-Midden
Donderdag 20 juli 2006 op GV De Batouwe
Regioconsul Bob Siemons
Clubconsul Cees Weers

Centrum-Zuid
Maandag 17 juli 2006 op GC De Efteling
Regioconsul Jacques Remmen
Clubconsul Toon Geurts

Noord-West
Dinsdag 11 juli 2006 op 
Haarlemmermeersche GC
Regioconsul Karel Leeflang
Clubconsul Wim Dommisse

Centrum-West
Vrijdag 14 juli op GC Kagerzoom (9 holes)
Regioconsul Ton Muller
Clubconsul Wim Hekkens

Woensdag 19 juli 2006 op GC Kralingen 
(9 holes)
Regioconsul Ton Muller
Clubconsul Nico Kossen

Zuid-Oost
Woensdag 12 juli 2006 op De Zuid Limburgse 
G&CC
Regioconsul Theo van Helvoort
Clubconsul Johan Joustra

Zuid-West
Maandag 3 juli 2006 op Oosterhoutse GC
Regioconsul Henk Luyten
Clubconsul Wim Lanting

Landelijke�Finale
De Landelijke Finale wordt op maandag 
31 juli op de Edse GC gespeeld.



Bijdragen�van�grootvaders
In 2005 werden 4390 bijdragen ont-
vangen; in totaal net iets meer dan 
€ 100.000,-. Een toename van 6 % 
ten opzichte van 2004. De gemid-
delde bijdrage was € 22,54.

Bovendien werden 2 grootvaders 
“Vriend voor het Leven”, zodat het 
aantal nu op 7 grootvaders staat. 

“Vriend voor het Leven” wordt je 
door een eenmalige storting van  
€ 500,-. Deze bedragen worden ge-
stort in een reservefonds waaruit 
elk jaar € 50.- per vriend wordt toe-
gevoegd aan de normale bijdrages.

Na schoning van het donateurbe-
stand door opzegging, overlijden 
en dergelijke en toevoeging van 
nieuwe donateurs blijven over: 
4430 contribuanten uit 94 golfclubs 
per 31.12.2005, vergeleken met 4219 
contribuanten uit 92 golfclubs per 
31.12.2004, en 3945 contribuanten 
uit 88 golfclubs per 31.12.2003, en 
een winst van 211 grootvaders te-
gen  274 in 2004 en 243 in 2003.
In 2005 zijn 2 clubs opgenomen in 
het clubregister te weten Golfclub 

Heidemeer en de Goyer Golf & 
Countryclub. In totaal zijn nu 95 
golfclubs aangesloten bij de Stich-
ting.

Contributie�2006
Conform artikel 8, lid 5 van het 
Huishoudelijk Reglement dient de 
contributie van tenminste € 20,00.- 
betaald te zijn vóór 1 juli 2006, d.w.z. 
vóór het begin van de regionale 
wedstrijden.

Giften�voor�onze�stichting
Wij ontvingen van diverse clubs 
bijdrages van lokale wedstrijden en 
commissies, t.w.:

Van Rob Kleykamp, consul van de 
Pan, ontvingen een bijdrage van  
€ 1.400,-. Meer hierover op de laatste 
pagina van dit Jaaroverzicht.

Van hierna genoemde clubs ontvin-
gen wij de opbrengst van hun lo-
kale  of speciale wedstrijd: G & CC 
Capelle a/d IJssel, Golfvereniging 
Edda Huzid, Haarlemmermeersche 
Golfclub, Golfclub Midden-Brabant, 
de Peelse Golf, Golfclub Veldzijde,  

Veluwse Golf Club, Nunspeetse 
Golfvereniging ‘De Verwaeyde 
Sandbergen’, GC BurgGolf Zoeter-
meer en Golfclub Zeewolde. In to-
taal werd een bedrag overgemaakt 
van € 852.-

Vanuit de diverse regiowedstrij-
den, waarvan de kosten onder het 
kopje wedstrijdkosten zijn opgeno-
men, ontvingen we een bedrag van  
€ 1.924.- retour.

De gevers bedanken wij hartelijk 
voor hun bijdragen.

Schenkingen�door�onze�stichting:
In 2005 zijn schenkingen verstrekt 
aan 35 instellingen en organisa-
ties voor een totaalbedrag van  
€ 87.788,25.

Van de in 2003 en 2004 toegezegde 
bedragen werd € 3.750.- niet uitge-
keerd. Het totaalbedrag aan giften/
schenkingen, sinds de oprichting 
van de Stichting Old Grand-Dad 
Club Nederland kwam hierdoor op 
€ 827.698.- + 87.788,25 – 3.750.- of een 
totaal van € 911.736,25

Van de in 2005 toegezegde schen-
kingen is per 31 december nog een 
bedrag te betalen ad € 36.000,- aan 
projecten waarvoor het betalings-
verzoek nog niet binnengekomen 
is.

Kapitaal�en�kosten�van�de�
stichting
Het kapitaal van de stichting  
bedraagt per 31 december € 37.847.-

Dit bedrag is voldoende om de 
kosten van de stichting gedurende 
twee jaar te dekken. 

Voorthuizen, 31 december 2005, 

Gerrit Horlings, Penningmeester

Jaarverslag�2005�Stichting�OLD�GRAND-DAD�CLUB�Nederland
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BALANS�PER��1�DECEMBER�2005
(IN HELE €)
� 200�� 2005
ACTIVA
Kas 90 156
ABN/AMRO BANK 6 4.631
Postbank 874 13.566
Spaarrekening ABN/AMRO 28.264 52.557
Kapitaalrekening Postbank 57.343 45.000

Nog te ontvangen donaties
Vooruit betaalde kosten 625 305
Voorraad OGD Whiskey 214 34
Voorraad OGD dassen 514 1.051
OGD caps 30 jaar 197 762
Voorraad prijzen 838 830
� �
Totaal� 88.965� 118.892

PASSIVA
Kapitaal bij oprichting 908 908
Reserve t/m vorig boekjaar 24.685 28.949
Reserve Vrienden voor het leven 1.750 2.400
Toevoeging (onttrekking) over boekjaar 4.263 5.590
� �
Kapitaal�totaal� �1.606� �7.8�7

Nog te betalen schenkingen 57.214 81.000
Vooruit ontvangen bijdragen 145 45
Nog te betalen kosten 0 0
� �
Totalen� 88.965� 118.892

REKENING�VAN�BATEN�EN�LASTEN
(IN HELE €)
� 200�� 2005
BATEN
Bijdragen grootvaders 94.088 99.487
Donatie voor het leven 2.000 2.000
Opbrengst loterij 589 446
Renten van tegoeden 2.055 2.447
Overige opbrengsten 4.419 4.415
� �
Totaal� 10�.151� 107.795

LASTEN
Administratie + vergaderkosten 1.989 1.124
Wedstrijdkosten 7.374 7.670
Consuldag 982 762
Finale + diner 1.218 1.186
Kosten 30 jarig jubileum/Aktie “Vrinden” 2.788 512
Jaarbulletin + Posters 2.231 2.481
Betalingsverkeerkosten 3.491 3.487
Diverse kosten 410 295
� �
Totaal� 20.�8�� 17.517
� �
Saldo�beschikbaar�voor�schenkingen� 82.668� 90.278
Terug van schenkingen 2003/2004 � -��.750
Schenkingen 76.655 87.788
� �
Saldo� 6.01�� 6.2�0

Bestemmingen�van�saldo:
Mutatie reserve “Vrienden voor het leven” 1.750 650
Naar reserve 4.263 5.590
� �
Totaal�� 6.01�� 6.2�0
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DOOR�OGD�GESTEUNDE�PROJECTEN�2005
   Bedrag�in�€� Consul

 1 World Transplant Games, Canada,  uitzending 1 kind met orgaan transplantatie 2.500  
 2 Het “Tesselhuus”, Texel, vakanties voor kinderen met spierziektes 2.000 Texelse GC
 3 St. Paardrijden Gehandicapten, Den Haag, bijdrage kosten reparatie manege 2.500  
 4 St. Plons, Rotterdam, verstandelijk gehandicapte jeugd, uitbreiding met volgboot 4.000 
 5 Dr. A. van Voorthuysenschool, Amersfoort, springkussen gymzaal ZMLO school 4.373  
 6 NebasNSG, Watersportaccommodaties, rest bedrag zwemvesten Robinson Crusoe .965  
 7 Roeivereniging Thyro, Enschede, bijdrage Nationale tocht aangepast roeien 1.600  
 8 NebasNSG, showdowntafels voor gehandicapte jonge sporters 2.500  
 9 Invacare World Team Wheelchair tennis, Groningen,  ondersteuning kids camp 2.500 
 10 Roeiver. Cornelis Tromp, Hilversum, aanpassingen gebouw  tbv gehandicapten 1.000  
 11 Mytylschool De Thermiek, Leiden, deelname zomerkamp 7 kinderen in rolstoel/looprek  .220 
 12 St Wigwam vallei, Maastricht, Lokatie Heel, sanitair etc, tbv gehandicapte jeugd 6.000  
 13 OZC Maasstad, Rotterdam, zomer/survivalkamp 10 gehandicapte kinderen 1.980  
 14 Stichting Dutch Open Wheelchair Tennis, junior camp Blijdorp Rotterdam 2.500  
 15 Martini Manege, Thesinge, aanschaf pony voor kleinere gehandicapten 1.500 Nrd Nederlandse
 16 Basketball ver. BC Starz ‘81, Kaatsheuvel,  jeugdsportrolstoelen, douche rolstoelen 3.000  
 17 Huis Fleuroja, Zierikzee, 5 kinderen complex gehandicapten, ombouw 3-wielerfiets ‘99 1.000 Grevelingenhout
 18 Dagcentrum de Bussenkamp, Twente, dagje uit, 82 verst. gehandicapten&begeleiders  3.000 GC de Koepel
 19 St. de Klup, Almelo, OEI festival, beweging en sport voor gehandicapte jeugd 1.500  
 20 Manege Lishartel, Doorn, 3 jaar sponsoring van een paard tbv gehandicapte kinderen 4.200 RC - NW
 21 Sportclub gehandicapten I&O te Waalwijk, 2 show-down tafeltennistafels + dagje uit 2.200 de Efteling
 22 Afvaardiging gehandicapte Bram de Rooy met Jong Oranje, EK Kanopolo Madrid 1.250 de Kennemer
 23 Tehuis de Pinnenburg, Putten, verstandelijk gehandicapten, pingpongtafel en 2 fietsen 2.200 GC Edda Huzid
 24 St. Paardensport voor Gehandicapten, “De Vrije Ruiters Sneek” 2 zadels 4.000 Lauswolt
 25 St. Talant, Drachten, diverse gehandicapte jongeren, side by sidefiets 3.350 Lauswolt
 26 G-Judotournooi , Nrd Holland 8 april 2006 2.500  
 27 Achilles Flames, Nuenen, rolstoel basketbal 1.000  
 28 OZC Amstelmonde, Driehuis, realisering sportveld 3.000 ex RC-NW
 29 Zorginstelling het Westerhonk, Monster ZH, daguitje groep Schelpendal .700  
 30 ‘t Fierhuis, Amersfoort, verstandelijk gehandicapte jongeren, sport&recreatie materiaal 2.000 RC-CZ
 31 Kinderdagcentrum de Arkel, Assen, 2 schommels voor meervoudig gehandicapten  4.500 RC-NO
 32 Gehandicaptensport,  Emmen, boarding  voor rolstoelhockey, werpstoel speerwerpen 4.700 de Semslanden
 33 Stichting On Wheels, Maassluis, sportjacks en inklapbare doelen  rolstoelhockey 1.550  
 34 Scholen de Vosheuvel, Amersfoort, o.a. kinderen met down syndroom, spelmateriaal 2.000
 35 Parlan, medisch kindertehuis Antonius, Castricum, nieuwe recreatie-speeltoestellen 4.000 RC-NW
   
� � Totaal�toegezegd�ten�laste�van�2005� 87.788,25�

Kinderen�OZC/Amstelmonde�beschikken�over�sportveld�dankzij�OGD
Dankzij de Old Grand-Dad Club  
beschikt OZC/Amstelmonde, een 
zorginstelling voor licht verstande-
lijk gehandicapte kinderen, over een 
sportveld voor haar 64 bewoners in 
Driehuis. In de behandelgroepen 
van OZC/Amstelmonde wonen 
kinderen van wie de thuissituatie 
als ontoereikend wordt ingeschat 
om hun ontwikkeling voldoende te 
stimuleren of hun gedragsproble-
men voldoende te begeleiden. De 
kinderen hebben veelal naast een 
orthopedagogische vraagstelling 
ook bijkomende sociaal-emotionele 
of gedragsproblemen zoals milde 
tot ernstige vormen van ADHD. 

De woongroepen in Driehuis zijn 
zeer intensieve behandelgroepen 
welke plaats bieden aan kinderen 
die doorgaans zijn vastgelopen in 
alle leefmilieus of dat dreigen te 
doen. De kinderen zijn afkomstig 

vanuit andere minder intensieve 
leefgroepen of direct vanuit een 
thuissituatie. 

Licht verstandelijk gehandicapte 
kinderen leren het beste door acti-
viteiten te ondernemen en minder 
door te praten. Door sportieve acti-
viteiten met de kinderen te onder-
nemen wordt er gewerkt aan het 
zelfvertrouwen, de eigenwaarde en 

het samenwerkingsvermogen van 
de kinderen. Kortom allemaal za-
ken waar zij de rest van hun leven 
profijt van hebben. 

OZC/Amstelmonde wordt gefinan-
cierd vanuit de AWBZ voor het re-
aliseren van extra faciliteiten zoals 
een sportveld is zij aangewezen op 
de hulp van derden.
De officiële ingebruikname van het 
sportveld werd gevierd met een at-
letiekmiddag. In vijf teams streden 
de kinderen tegen elkaar op de on-
derdelen hardlopen, discuswerpen, 
kogelstoten, verspringen en een 
50m sprint. 

Het sportveld werd officieel in ge-
bruikgenomen in het bijzijn van de 
heer Richard Wurpel voormalig 
regiocuncul ZW en de directeur 
OZC/Amstelmonde Peter van Ger-
ven. Na een korte toespraak van 

beide heren werd een bordje met 
daarop de sponsornaam onthuld. 
De kinderen overhandigden de 
heer Wurpel als dank een gevulde 
mand met zelf gekweekte groenten 
en een tekening.

De jeugd van OZC/Amstelmonde maakte 
als dank voor de schenking van het 
sportveld deze tekening voor de OGD

Lid van Verdienste Richard Wurpel bij 
de jeugd OZC/Amstelmonde
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Van�de�volgende�clubs�heeft�
de�OGD�een�positieve�reactie�
ontvangen:
- Kennemer Golf & Country Club 
- Golf & Country Club ‘t Sybrook 
- Golfclub Zeewolde 
- Golfclub Harderwold 
- Golfclub de Koepel 
- Rijswijkse Golfclub 
- Hilversumsche Golf Club 
-  Leidschendamse Golfvereniging 

Leeuwenbergh
- Amsterdamsche Golf Club 
- Golfclub Grevelingenhout 
- Golfclub Comstrijen 
- Golfclub de Dommel 
- Westfriese Golfclub 
- Golfvereniging Albatros 
- Keppelse Golfclub 
- Edese Golf Club 
-  De Zuid Limburgse Golf & Coun-

try Club
- Golfclub “De Hoge Kleij” 
- Golf & Country Club Winterswijk 
- Golfclub Driene 
- Eindhovensche Golf 
- Golfclub de Haar 
- Wassenaarse Golfclub Rozenstein 
- Golfclub Efteling 
- Golfclub Heidemeer 
- Noordwijkse Golfclub 
- Golfclub Holthuizen 
- Golfclub Zeegersloot 
- Golfclub Kagerzoom 
- Drentsche Golf & Country BV 
- Golfclub De Semslanden 
- Haarlemmermeersche Golfclub
- Golfclub De Hooge Bergsche

Voor de realisering van de doelstel-
lingen van de Old Grand-Dad zijn 
niet alleen de door de grootvaders 
verstrekte donaties van groot be-
lang, maar ook de welwillende me-
dewerking van hun golfvereniging.

Steeds�meer�“Vrinden”�van�de�Old�Grand-Dad
zouden zelfs middelen die bestemd 
waren voor de realisering van onze 
tweede doelstelling, n.l. financiële 
ondersteuning voor gehandicapte 
jeugdige sporters, moeten aanspre-
ken om de grootvaders nog tegen 
redelijke voorwaarden bij elkaar te 
kunnen krijgen.
En als er één ding is wat we als OGD 
niet willen, is dat het wel. 
De OGD herbergt ondertussen zo’n 
kleine 5000 golfende grootvaders. 
En dat aantal groeit nog gestaag. 
Als golfende grootvader ben je zo-
wel lid van een bij de NGF aange-
sloten golfclub als bij de OGD. Per 
golfclub is er een clubconsul die de 
jaarlijkse OGD wedstrijd op zijn 
vereniging organiseert.  Daaraan 
zijn geen noemenswaardige kosten 
verbonden. Maar voor een regio of 
landelijke finale kan het wel in de 
papieren lopen.
Het bestuur van de OGD heeft ge-
concludeerd dat het om een groep 
grootvaders gaat die met elkaar op 
dezelfde banen spelen. En zou het -
als bijdrage aan de realisering van 
de doelstellingen van de OGD- nu te 
veel gevraagd zijn de baan éénmaal 
in de vijf jaar om niet ter beschik-
king te stellen voor een landelijke 
activiteit van de OGD? 

De meeste clubconsuls vonden dat 
ze deze vraag om solidariteit te 
betonen wel aan hun bestuur kon-
den voorleggen. Veel clubbesturen 

Dit jaar hebben vele clubconsuls een 
oorkonde ontvangen omdat hun clubs 
een speciale greenfee-prijs hanteren voor 
de OGD-wedstrijden.

reageerden meteen spontaan met 
een bevestigende reactie. Op dit 
moment kennen we dan ook al zo’n 
40 “Vrinden van de OGD” besturen 
van golfclubs die hun baan graag 
éénmaal in de vijf jaar openstellen 
voor de OGD. Dat is een mooi ge-
baar waar de gehandicapte jeugdi-
ge sporters die van de donaties van 
de OGD gebruik maken, dankbaar 
voor zijn. Een gebaar waar het be-
stuur van de OGD trots op is. Ge-
hoopt wordt dat de golfclubs die 
hier nog niet toe hebben besloten, 
deze vraag in 2006 nog eens onder 
ogen willen nemen.

Als vertegenwoordigster van het bestuur 
van De Hilversumsche  
ontving mevr. Anneke Timp (links) als 
eerste de oorkonde “Vrinden van de 
OGD” uit handen van OGD-voorzitter 
Schrijver.

Twee jaar geleden is de OGD daar-
om begonnen met het aanhalen van 
de banden met de besturen van de 
golfclubs waar de OGD donateurs 
als lid bij zijn aangesloten.
Het was manifest geworden dat de 
voortdurende stijging van de green-
fees in Nederland het organiseren 
van een regionale- of landelijke fi-
nale en een clubconsuldag, aardig in 
de papieren joeg. Daarmee zou onze 
doelstelling het versterken van de 
onderling band tussen grootvaders 
door het spelen van het golfspel, in 
het gedrang kunnen komen. Ja we 

Melis-putter�inzet�puttingcontest
Anton Melis is tijdens de Landelijke 
finale van de OGD altijd een graag 
geziene gast. De uitvinder en pro-
ducent van de revolutionaire Melis-
putter zorgt de laatste jaren altijd 
voor een geslaagde puttingcontest 
onder de deelnemers van de Lande-
lijke Finale.

Op golfbaan Anderstein introdu-
ceerde grootvader Melis ook zijn 
nieuwe putter die natuurlijk ook nu 
weer in de Melis Gieterij in Tilburg  
wordt geproduceerd. De nieuwe 
vorm (de eerste versie deed wat 
denken aan een vizier) is niet meer 
zo revolutionair, de prestaties zijn 
doordat het ‘slagvlak’ nog stabieler 
is geworden, er zeker niet slechter 
op geworden.

Dat merkten als eersten de vijf 
OGD-ers die zich aan het slot van 

de landelijke OGD Finale wisten te 
plaatsen voor de finale. Grootvader 
Leendert van der Knoop van Her-
kenbosch ging uiterst precies met 
de Melis-putter om en werd eerste. 
Voor die prestatie ontving hij niet 
alleen een Melis-putter, waarvan 
er ondertussen meer dan 60.000 
wereldwijd zijn verkocht, maar ook 
een door Anton Melis gegoten put-
tende grootvader.

De OGD-ers die tijdens de eind-
strijd op Anderstein een birdey 
hadden geslagen, keerden ook nog 
huiswaarts met een fraai gegoten 
vogeltje uit de Gieterij in Tilburg.

Uit handen van Anton Melis (rechts) 
ontvangt Leendert van der Knoop putter 
en beeldje. 

Iedere�OGD-er�kan�
project�aanmelden

In Nederland houden vele organi-
saties zich bezig met sport en spel 
voor jeugdige gehandicapten. De 
OGD wil mogelijk een helpende 
hand bieden, wanneer enige finan-
ciële steun nodig is.

OGD contribuanten die op de 
hoogte zijn van activiteiten in deze 
sportsector en waarvan realisering 
van bepaalde plannen door gebrek 
aan geld niet gemakkelijk is, kun-
nen dit via hun clubconsul kenbaar 
maken. Daarna zal verdere actie 
ondernomen worden.
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Gouden�Bruiloft�‘�
levert’�OGD�liefst��
€�1.�00,-.�op

OGD-penningmeester Gerrit 
Horlings wordt jaarlijks verrast 
door bijzondere bijdragen. Eén 
opvallende gift kwam uit het 
Stichtse Rob Kleykamp, club-
consul Utrechtse Golfclub ‘De 
‘Pan’, stortte namelijk een extra 
bedrag van liefst € 1.400,-. Rob 
Kleykamp vierde vorig jaar met 
zijn vrouw hun Gouden Bruiloft. 
In plaats van cadeaux had hij 
voorgesteld om financiële giften 
voor de OGD  te schenken. Niet  
alleen een geweldig gebaar, maar 
ook een grandioos succes.

Nieuwe�leden�van�verdiensten:��
Frans�Stols�en�Fons�van�Rassel
Het aantal Leden van Verdiensten 
binnen de OGD is met twee uit-
gebreid: Frans Stols (oud project-
coördinator) en Fons van Rassel 
(voorheen regioconsul Centrum-
Zuid.

OGD�Internetsite�
met�veel�informatie

Old�Grand-Dads�sponsored��
rondvlucht�boven�Texel

Jaarlijks organiseert de Stichting 
Texel-Vakantie Gehandicapten (TVG) 
elf vakantieweken voor lichamelijk 
gehandicapte kinderen. De deel-
nemers hebben veelal een progres-
sieve spierziekte en maken gebruik 
van een elektrische rolstoel. Zij 
worden begeleid door enthousiaste 
vrijwilligers die een week van hun 
vakantie beschikbaar stellen.

De deelnemers kunnen onmoge-
lijk gebruik maken van een ‘ge-
wone’ vakantie-accommodatie en 
zijn vaak al jaren niet meer met  

vakantie geweest. De Stichting TVG 
beschikt over het Tesselhuus: een 
luxe groepsaccommodatie, speciaal 
aangepast en ingericht voor licha-
melijk gehandicapte mensen. Het 
huis biedt plaats aan 8 lichamelijk 
gehandicapte mensen en maximaal 
10 begeleiders. 
De Stichting TVG zorgt tijdens een 
dergelijke verblijf voor veel ontspan-
ning en activiteiten. Met behulp van 
een financiële bijdrage van de OGD 
kon ditmaal een heel bijzondere ac-
tiviteit aan het programma worden 
toegevoegd: een rondvlucht boven 
Texel. Dat alles leidde uiteindelijk 
tot glunderende gezichten op het 
vliegveld van Texel bij de kinderen 
van het Tesselhuus na een vlucht 
van zo’n 20 minuten boven Texel. 
De Stichting Old Grand-Dad schonk  
€ 1.600,- aan het Tesselhuus. Door 
dit bedrag konden een veertigtal 
kinderen deze spannende vlieg-
tocht boven het eiland maken.

op meer dan uitstekende wijze voor 
de Stichting ingezet. Door nauw-
gezet te kiezen en te beslissen ging 
op verantwoorde wijze jaarlijks een 
flink bedrag naar de doelen die de 
OGD steunt. “Niet alleen is in jouw 
periode het budget van de OGD 
voor steun aan de gehandicapte 
jeugd verdubbeld, ook het aantal 
projecten is sterk toegenomen. De 
beoordeling van projecten is een 
tijdrovend werk die met veel inzet 
en nauwgezetheid moet worden 
uitgevoerd. En daarvoor is de OGD 
veel dank verschuldigd aan Frans 
Stols”, stelde Robert Schrijver. Tij-
dens de vergadering ontving Frans 
Stols de bijbehorende cadeaux. Tij-
dens een afscheidsrondje op De 
Hattemse later in het jaar kreeg de 
vertrokken projectcoördinator nog 
een speciale golftrui overhandigd. 
De portefeuille Projecten binnen 
de OGD is overgenomen door Rob 
Louwe.

Tijdens de bestuursvergadering 
van de OGD op de Eindhovensche 
Golf werd afscheidnemend regio-
consul Fons van Rassel benoemd 
tot Lid van Verdienste. In deze 
vergadering, samen met de andere 
regioconsuls binnen de OGD, sprak 
voorzitter Robert Schrijver over een 

Frans Stols (links) kreeg van OGD-
voorzitter Robert Schrijver een 
exclusieve golftrui overhandigd.

De jaarlijkse vergadering van het Be-
stuur van de Old Grand Dad Stich-
ting met de regio- en clubconsuls 
in het clubhuis van de Hilversum-
sche Golf Club, was de plaats waar 
Frans Stols bij zijn afscheid werd 
gehuldigd door OGD-preses Robert 
Schrijver. Gedurende de periode 
1996 tot 2005 had Frans Stols zich 

Fons van Rassel (rechts) nieuw lid van 
verdienste.

markante man binnen de OGD. 
“Na eerst 15 jaar als bijzonder actief 
clubconsul bij GC De Berendonck te 
hebben gewerkt, brak in 1997 de pe-
riode aan dat hij als regioconsul op 
een breed terrein zijn werklust de-
monstreerde. Niet alleen bij het or-
ganiseren van diverse wedstrijden, 
maar ook wist hij vele opvallende 
projecten aan te dragen waaraan 
de OGD financiële steun verleen-
de”, stelde OGD-voorzitter Robert 
Schrijver voordat hij Fons van Ras-
sel de bijbehorende oorkonde als 
Lid van Verdienste en een opval-
lende karaf overhandigde. 

Tijdens de vergadering werd 
Jacques Remmen van Golfclub Mid-
den-Brabant als nieuwe regioconsul 
Centrum-Zuid aangesteld.

Om op de hoogte te blijven van de 
meest actuele berichten rond de 
OGD, is het verstandig om regelma-
tig eens ‘langs te komen’ op onze 
digitale snelweg oftewel de website 
van de OGD te bezoeken die op in-
ternet een plaats heeft gekregen. De 
afgelopen jaren hebben al meer dan 
5.000 personen onze site bezocht 
en vaak de informatie gevonden 
die zij nodig hadden. De website 
van de OGD kan men bezoeken via  
http://www.oldgrand-dadclub.nl. 
Op de site kan men alle zaken 
over de OGD vinden, zoals uitsla-
gen, wedstrijdprogramma’s en b.v.  
belangrijke bestuursmededelingen.

Top-tien�van�de�OGD
De Kennemer Golf & Country Club 
hoort al jarenlang tot de top als het 
binnen de OGD op het ledenaantal 
aankomt. Liefst 129 grootvaders in 
deze vereniging hebben zich bij de 
OGD aangesloten.

De Haarlemmermeersche Golfclub 
is de laatste jaren aan een stevige 
inhaalslag begonnen en heeft De 
Kennemer in zicht gekregen met 
125 grootvaders. Golfclub Zeewol-
de is de derde OGD-vereniging die 
meer dan 100 grootvaders heeft in-
geschreven: 104.

Het ziet er naar uit dat dit jaar 
nog enkele clubs tot boven de 100 
grootvaders zullen uitgroeien.  

De Top-tien ziet er per 1 januari 
2006 als volgt uit:

1 Kennemer G&CC 129
2  Haarlemmermeersche 
 Golfclub 125
3  Golfclub Zeewolde 104
4 Wassenaarse GC Rozenstein 99
5 Golfclub Zeegersloot 96
6 Golfclub Princenbosch 95
7 GV Leeuwenbergh 92
8 Zuid-Limburgse G&CC 88
9 Edese Golfclub 84
10 Golfclub Cromstrijen 84

En wie sluit de rij:

91 GV Reymerswael 19
92 Golfclub Harderwold 18
93 Koninklijke Haagsche G&CC 16
94 Goyer G&CClub 15
95 GV De Drentsche 15


