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S T I C H T I N G

N E D E R L A N D

De Stichting Old Grand Dad Club 
is springlevend. Met een gemid-
delde toename van 400 enthousi-
aste Grootvaders/Contribuanten 
per jaar mogen we dit met een 
gerust hart vaststellen. 

In tegenstelling tot de laatste ja-
ren staan er in 2008 geen speci-
ale acties of evenementen op het 
programma. Er komt ook géén 
speciale wervingsactie voor ‘Vrin-
den’ alhoewel toch nog 41 van de 
102 OGD clubs ontbreken op de 
Vrinden-lijst. OGD Vrinden zijn 
de clubs die hebben laten weten  
begrip te hebben voor de OGD 
manier om fondsen te werven. Zij 
stellen daarom eens per 5 á 10 jaar 
hun golfbaan beschikbaar voor 
een Regionale of Landelijke OGD 
wedstrijd; “om niet” of tegen een 
kleine vergoeding, als een ware 
vrind! 

Ik doe een beroep op de Consuls 
van deze clubs om (desnoods als 
herhaling!!) aan hun clubbestuur 
en/of baaneigenaar duidelijk te 
maken dat wij als charitatieve or-
ganisatie naadloos passen in het 
beleid van het overgrote deel van  
de Nederlandse golfclubs voor 
charitatieve doelen.
Het zou mij niets verbazen als 
blijkt dat vele van deze clubs ook 

Het gaat uitstekend met de OGD
een vorm van charitatief beleid 
hebben maar zich nooit hebben 
gerealiseerd dat de Old Grand-
Dad Club tot die categorie hoort! 
Hopelijk kunnen we 41 nieuwe 
Vrinden verwelkomen.

Ook dit jaar is ons Jaarbericht 
prachtig verzorgd, alweer in kleur 
en met meer foto’s zodat we el-
kaar beter kunnen bekijken en 
dat is goed voor de onderlinge 
band. Dat laatste is tenslotte één 
van de twee OGD doelstellingen; 
”het stimuleren van de onderlinge 
band en het golfplezier door mid-
del van onderlinge golfwedstrij-
den en de daarbij horende sociale 
activiteiten”.

Daarnaast verlenen we financi-
ele steun, bij voorkeur voor de 
verwerving van materiële voor-
zieningen, aan instellingen die 
zich inzetten voor “sport, spel en 
beweging door gehandicapte kin-
deren”. Beide doelstellingen zijn 
even belangrijk voor de OGD. 
De leiddraad bij de verdeling van 
gelden voor de twee doelstel-
lingen is dat circa 20% van de 
jaarlijkse ontvangsten van Groot-
vaders/Donateurs bestemd wor-
den voor de golfdoelstelling en de 
kosten van de Stichting. Dat houdt 
in dat we tenminste 80% van deze 

ontvangsten bestemmen voor de 
charitatieve doelen. 

Het Bestuur van de Stichting geeft 
in het Jaarbericht, op de Website 
en tijdens de Consuldag een uit-
gebreid overzicht van de OGD 
projecten. 
Tenslotte iets over handicap-ster-
retjes. Omdat de onderlinge band 
en de gezelligheid bij de OGD 
clubwedstrijd voorop staan, moe-
ten ook alle Grootvaders, met of 

Ieder OGD-jaar zorgt voor een aantal bijzondere cijfers. In 2007 kwam 
opnieuw een opvallende lijstje tot stand.

Van de 102 OGD golfclubs werd bij 17 clubs een (zeer) lichte daling van 
het aantal contribuanten geconstateerd. Bij 85 verenigingen steeg daar-
entegen het aantal ingeschreven Grootvaders.

Bij de nieuwe clubs noteerden we :
1. Lochemse G&CC 

De Graafschap 
Consul Goos Zetsma: 65 Grootvaders

2. Golfclub Martensplek (2006) Consul Piet Straatman: 23 Grootvaders
3. Golfclub Bleijenbeek  Consul Frans Violet : 9 Grootvaders

De grootste stijgers waren:
1. Golfvereniging De Batouwe Consul Cees Jaskulak: 28 Grootvaders
2. G&CC Geysteren Consul Frans Suijs: 24 Grootvaders
3. Golfclub Princenbosch Consul Jan Verheem: 19 Grootvaders
4. Golfclub ‘t Zelle Consul Paul Begeman: 16 Grootvaders
5. Golfvereniging 

De Woeste Kop
Consul Guus Dohmen 16 Grootvaders

Opvallende cijfers De Top Tien binnen de OGD 
De verenigingen die in ons land over 27 holes beschikken, scoren qua aan-
tal OGD-contribuanten in onze Top Tien erg hoog. Golfclub Princenbosch 
voert met liefst 139 contribuanten de ranglijst aan.

De erelijst ziet er als volgt uit:

Golfclub Princenbosch (27 holes) 1391. 

Haarlemmermeersche Golfclub (27 holes) 1312. 

Golfclub Zeewolde  (27 holes) 1273. 

Kennemer G&CC  (27holes) 1234. 

Golfclub Cromstrijen 1125. 

Wassenaarse Golfclub Rozenstein 1056. 

Leidschendamse Golfverening Leeuwenberg 1057. 

De Zuid Limburgsche G&CC 998. 

Golfclub Zeegersloot 949. 

Amsterdamse Golf Club 8810. 

zonder actieve handicap, daaraan 
mee kunnen doen! Bij Regio- en 
Landelijke wedstrijden weegt het 
wedstrijdelement het zwaarst en 
daarom is een actieve handicap bij 
die wedstrijden een voorwaarde 
voor deelname.

Ik wens alle Grootvaders en klein-
kinderen een mooi (golf) jaar toe. 

Robert Schrijver, voorzitter

Na afloop van de Landelijke Finale op BurgGolf Purmerend kwamen de deelnemers 
naar het terras voor een groepsfoto.
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REGIO CENTRuM-MIDDEN ge-
speeld op maandag 2 juli op Burg-
Golf Wijchen. Door de speciale 
regeling die de OGD met BurgGolf 
had getroffen, moest de regio Cen-
trum-Midden uitwijken naar een 
baan buiten de eigen regio. De uit-
slag was: 1. Hille de Graaf  (Goyer 
hcp 20.6) 36 pnt; 2. Theo Heide-
man (Zeewolde hcp 20.0) 35 pnt; 
3. Kees van Rinsum (De Batouwe 
hcp 15.0) 34 pnt; 4.Tom den Hartog  
(Zeewolde hcp 15.1) 34 pnt; 5. Bep 
Drost  (De Batouwe hcp 9.4) 34 pnt; 
6. Klaas Nuninga (Almeerderhout 
hcp 7.7) 33 pnt; 7. Wim van de Werf  
(Anderstein hcp 17.4) 32 pnt; 8. Wim 
Wolfswinkel (Harderwold hcp 29.4) 
31 pnt; 9. Fokko Dijkema  (Nieu-
wegeinse hcp 12.5) 31 pnt; 10. Ary 
Meijering (De Batouwe  hcp 13.5) 
31 pnt. 

BESTE GOLFER: Klaas Nuninga 
(Almeerderhout hcp 7.7); Neary: 
Joost Rombout (Zeewolde hcp 14.4); 
LONGEST DRIVE: Peter Pasman 
(Zeewolde hcp 8.8).

CENTRuM-OOST gespeeld op 
maandag 16 juli op  G&CC Rijk van 
’t Sybrook. Doordat op dit fraaie 
golfcomplex enige wijzigingen aan 
de holes waren aangebracht en het 
aantal holes is uitgebreid naar 27, 
had de NGF op 16 juli nog geen Q 
Status aan de baan toegekend. De 
uitslag was: 1. Henk Leusenkamp 
(Rijk van ’t Sybrook hcp 17.0); 2. 
Wim van den Bos (Edda Huzid hcp 
13.2); 3. Frank Korzaan (Verw. Sand-
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De 8 regio-finales leverden in 2007 
de volgende resultaten op:

REGIO NOORD-WEST gespeeld 
op maandag 9 juli op BurgGolf 
Purmerend. De uitslag was: 1. Alex 
Goudeketting (Houtrak hcp 14.1) 
36 pnt;  2. Theo van Emmerik  (De 
Purmer hcp 21.6) 34 pnt; 3.Theo van 
Diem (AGC Amsterdamse hcp 10.3) 
33 pnt; 4. Ed Eelman (Texelse hcp 
17.2); 32 pnt: 5. Ber Jonk (De Purmer 
hcp 25.8) 32 pnt; 6. Rob Peters (West 
Friese hcp 13.0) 30 pnt; 7. Evert Bot 
(West Friese hcp 26.9) 30 pnt; 8. Ri-
chard van Zelst (Heemskerkse hcp 
19.0) 30 pnt.

BESTE GOLFER: Alex Goudeket-
ting (Houtrak hcp 14.1); Neary: Ger 
van den Paver (De Purmer); Tweary: 
Jan Doppenburg (Houtrak); Longest 
drive: Jan van Rijn  (Heemskerkse).

REGIO CENTRuM-ZuID ge-
speeld op maandag 16 juli op Burg-
Golf Haverleij. De uitslag was: 1. 
J.Coolen (Efteling hcp 18.2) 39 pnt; 
2. Fr.Sebregts (Prix d’Eau hcp 18.1)  
39 pnt; 
3. W.v.Erp (Best hcp 17.8) 39 pnt; 4. 
Rob. v.d.Meer (Rijk van Nijmegen 
hcp 9.6) 38 pnt: 5. L.Stolk (Toxandria 
hcp. 11.2) 36 pnt; 6. A.Kouwenberg 
(Midden Brabant hcp 17.6) 35 pnt.

BESTE GOLFER: Rob v.d. Meer (Rijk 
van Nijmegen hcp 9.6). 

Resultaten Regio-finales
bergen hcp 14.9) ; 4. Ger Beekhuis 
(Sallandsche GC hcp 12.4); 5. Harry 
Burgers(’t Zelle hcp 24.8); 6. Norbert 
Zwetselaar (Edda Huzid hcp 21.1); 
7. Rinus Rijsman (Edda Huzid hcp 
10.9); 8. Marius van Osch (Keppelse 
GC hcp 19.7)

BESTE GOLFER: Rinus Rijsman 
(Edda Huzid met hcp 10.9).

ZuID-WEST gespeeld op maan-
dag 2 juli op Golfclub Comstrijen. 
De uitslag was: 1. H. Smeets (Prin-
cenbosch met hcp 8.4) 35 pnt; 2. 
Ad Burger (Capelle) 35 pnt; 3. H.J.J 
Kroon (Comstrijen) 35 pnt; 3. Suto-
rius (Oosterhoutse) 34 pnt; 5. H. van 
Osch Comstrijen) 33 pnt; 6. D.P. van 
Gilst (Cromstrijen) 33 pnt; 7. T.C. 
van Zijl (Capelle) 32 pnt.

BESTE GOLFER: H. Smeets (Prin-
cenbosch met hcp 8.4); Longest 
Drive: Grootvader Van Alphen; Ne-
ary: Robert Schrijver.

ZuID-OOST gespeeld op maandag 
16 juli op BurgGolf Gendersteyn. De 
uitslag was: 1.H. Raeven (Herken-
bosch ex.hcp 22,6) 36 pnt; 2.F.Pril 
(Haviksoord ex.hcp 19,6) 35 pnt; 3. 
Bemelmans (Herkenbosch ex.hcp 
21,7) 35 pnt; 4. J.Coppen (Crossmoor 
ex.hcp  26,2) 35 pnt; 5. Gerard Wes-
sel (Peelse ex.hcp 15,6) 34 pnt.

BESTE GOLFER: Hans Fiedeldij (ex.
hcp 5,2 Eindhovensche Golf).

REGIO CENTRuM-WEST  gespeeld 
op maandag 9 juli op BurgGolf Zoe-
termeer. De uitslag was: 1. Jan van 
Oosten (Kleiburg ex hcp 22.9) 44 
pnt; 2. Piet Eemsing (Broekpolder 
ex hcp 8.3) 37 pnt; 3. Rolf Goedman 
(Leeuwenbergh ex hcp 14.2) 40 pnt; 
4. Jaap v.d.Graaf (Kon. Haagsche ex 
hcp 24.2) 38 pnt; 5. Henk Lap (Leeu-
wenbergh ex hcp 15.9) 37 pnt; 6. Piet 
van Ammers (Kleiburg ex hcp 16.1) 
37 pnt; 7. George Hall (Zoetermeer 
ex hcp 21.5) 37 pnt; 8. Erik van Her-
wijnen (Rozenstein ex hcp 15.7) 36 
pnt; 9. Adelbert Zeijlmans (Zoeter-
meer ex hcp 24.5) 36 pnt; 10. Roel 
Zwenk (Rozenstein ex hcp 20.6) 36 
pnt.

BESTE GOLFER: Piet Eemsing met 
28 scratch punten.

REGIO NOORD-OOST gespeeld 
op maandag 16 juli op BurgGolf St. 
Nicolaasga. De uitslag was: 1. Peter 
Piets (Hooge Graven) 44 pnt; 2. John 
Wijbenga (Compagnie)   37 
pnt; 3. Dirk v.b.Brug (Heidemeer)  37 
pnt; 4. Henk Veenstra (Gelpenberg)  
36 pnt; 5. Jan Masselink (Gelpen-
berg) 35 pnt; 6. Bram Pruis (Holthui-
zen)  35 pnt; 7. M.Legierse (Havelte) 
34 pnt.

BESTE GOLFER: Jan Masselink 
(Gelpenberg) 21 punten; Neary: 
Jaap Koning (Compagnie); Longest 
Drive: Dirk Buik (Groene Ster).

Mooie golfprijzen in OGD-Loterij 2007

De regio Centrum-Midden kwam op 
BurgGolf Wijchen met de volgende 
winnaars

De sterkst spelende Grootvaders
van Centrum-West op BurgGolf
Zoetermeer

Deze Grootvaders uit Zuid-Oost plaats-
ten zich rechtstreeks voor de eindstrijd

Na afloop van de Landelijke Finale 
wordt ieder jaar een verloting ge-
organiseerd. De opbrengst van de 
verloting wordt steeds toegevoegd 
aan de kas van de OGD.

De belangrijkste prijzen gingen 
naar: 2x diner plus greenfee Ken-
nemer Golf & Countryclub Peter 

Piets (Hooge Grave); 2x diner in 
restaurant Poentjak, Den Haag plus 
greenfee Koninklijke Haagsche 
G & CC naar Frans Kwak (Zoeter-
meer); Ad Kouwenberg (Golfclub 
Midden Brabant) won een bon voor 
2 diners in restaurant Lof der 
Zotheid, Den Haag plus greenfee op 
de Rijswijkse Golfclub; de dinerbon 

plus greenfee voor de  Leidschen-
damse Golfvereniging Leeuwen-
bergh was voor Jan van Oosten 
(Kleiburg);  Bep Drost (De Batouwe) 
werd de gelukkige bezitter van 2 
greenfees voor de Noord-Neder-
landsche Golf & Countryclub.
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Wedstrijddata
Regiofinales
en Landelijke
Finale 2008

Noord-Oost:
Regioconsul Jan de Vries
Maandag 14 juli op de Noord- 
Nederlandse G. & C. Club te 
Glimmen, shotgun 11.30 uur.
Clubconsul Arjo Klijn.

Centrum-Oost:
Regioconsul Jan Kraak
Maandag 28 juli op de  
Sallandsche Golfclub ‘De Hoek’ te  
Diepenveen, shotgun 12.30 uur.
Clubconsul Paul Lankhout.

Centrum-Midden
Regioconsul Bob Siemons
Maandag 21 juli op Golfclub  
Zeewolde te Zeewolde, shotgun 
12.00 uur.
Clubconsul Cees Verkerk.

Regio Centrum-Zuid:
Regioconsul Jacques Remmen
Vrijdag 11 juli op Golfvereni-
ging Albatross te Prinsenbeek,  
shotgun 12.00 uur.
Maandag 21 juli op GC De  
Dommel,  shotgun 13.00 uur.
Clubconsul Albatros: Jaap v.d. 
Goes van Naters; clubconsul De 
Dommel: Vic Schoolmeesters

Regio Noord-West:
Regioconsul Karel Leeflang
Maandag 7 juli 2008  op de West-
friese Golfclub te Westwoud, 
shotgun 12.30 uur.  
Clubconsul: Gerard Fit

Regio Centrum West:
Regioconsul Ton Muller
Maandag 7 juli op de Wasse-
naarse Golfclub Rozenstein te  
Wassenaar, shotgun 12.00 uur.
Clubconsul: Geerd Goudberg

Regio Zuid-Oost:
Regioconsul Theo van Helvoort
Dinsdag 15 juli 2008 op de  
Golfclub Bleijenbeek te Afferden,  
shotgun 11.00 uur.
Clubconsul: Frans Fiolet

Regio Zuid-West:
Regioconsul Auke Jellema
Maandag 7 juli 2008; op Golfclub 
Princenbosch te Molenschot, 
shotgun 12.00 uur.
Clubconsul Jan Verheem

Landelijke Finale:
De Landelijke Finale 2008 vindt 
plaats op donderdag 14 augustus 
op Golfclub Almeerderhout.

Dubbele prijs voor Ron van der Meer  
Slechts 2 Grootvaders slaagden er 
tijdens de Landelijke Finale 2007 
in om hun handicap te spelen. De 
weersomstandigheden (wat regen 
en een flinke af en toe draaiende 
wind) maakten het de ruim 80 deel-
nemers op de baan van BurgGolf 
Purmerend ook niet gemakkelijk.  
 
Ron van der Meer en Frank Kor-
zaan wisten zich het beste aan 
deze omstandigheden aan te pas-
sen en keerden beiden met 36 
stablefordpunten in het clubhuis 
terug. De resultaten op de laatste 
9 holes waren uiteindelijk door-
slaggevend en toen bleek Ron van 
der Meer de gelukkigste te zijn.  
 
De speler van het Rijk van Nijme-
gen, die vanaf handicap 9.6 speelde, 
ging uiteindelijk met een dubbele 

eerste prijs naar huis, want hij was 
ook nog eens overtuigend de Beste 
Golfer in de Baan. Zonder handi-
cap-verrekening scoorde hij name-
lijk 25 stablefordpunten en dat was 
voldoende om deze ‘eretitel’ ook in 
de wacht te slepen. 

De Landelijke Finale bracht de vol-
gende uitslag: 1. Ron van der Meer 
(Golfclub ‘Het Rijk van Nijmegen, 
hcp 9.6) 36 stablefordpunten; 2. 
Frank Korzaan (Nunspeetse Golf-
vereniging ‘De Verwaeyde Sand-
bergen’, hcp 14.9) 36 pnt; 3. Wim 
van der Werf (Golfclub Anderstein, 
hcp 17.4) 34 pnt; 4. W. van Erp (Best 
G&CC, hcp 17.4) 31 pnt; 5. Jaap 
v.d. Graaf (Koninklijke Haagsche 
G&CC, hcp  23.5) 31 pnt; 6. Wim 
van den Bos (Golfvereniging Edda 
Huzid, hcp 13.5) 30 pnt; 7. Bep Drost 

(Golfvereniging De Batouwe, hcp 
9,0) 30 pnt.
Neary: Sebregts (Golf Club Prise 
d’Eau, hcp 18.1);
Longest Drive: Rolf Goedman 
(Leidschendamse Golfvereniging 
Leeuwenbergh, hcp 11.8)

Van uw 
secretaris
In 2007 bleek tijdens het eerste jaar 
dat ik deze functie mocht invullen, 
dat vergrijzing en  digitalisering een 
verrassende combinatie vormt. Een 
organisatie als de OGD bespaart 
daardoor veel geld en tijd dankzij 
E-mail en allerlei andere ondersteu-
nende software voor tekst, foto’s, 
wedstrijdindelingen enzovoort.

Daarom vanaf deze plaats een com-
pliment voor al onze Consuls, Regio 
Consuls en Bestuursleden, die er zo 
aan bijdragen, dat de kosten voor 
communicatie zo laag kunnen blij-
ven. Ook van de 5000 grootvaders/
contribuanten ontvang ik regelma-
tig mail met adresmutaties of vra-
gen over allerlei zaken betreffende 
de Stichting.  

Er gaat echter niets boven persoon-
lijke contact en in OGD verband 
worden  gelukkig vele contacten 
gelegd en nieuwe vriendschappen 
gesmeed dank zij de OGD Club-
wedstrijden,  Regiofinales en de 
grote Landelijke Finale.  
Op deze altijd levendige en gezel-
lige dagen worden nieuwe contac-
ten gelegd en mooie golfprestaties 
geleverd en het is verheugend om 
op deze dagen vast te kunnen stel-
len dat er door vele grootvaders met 
belangstelling kennis wordt geno-
men van de projecten die dank zij 
uw bijdrage tot stand komen. 

Carlo Schuengel
secretaris

Consulwedstrijd 2007

Theo van Emmerik eerste

De winnaars van de hoofdprijzen tij-
dens de Landelijke Finale op Purme-
rend. Met beker en derde van links de 
best spelende OGD-er van deze dag 
Ron van der Meer.

Melis-putter voor Mari Legierse
Anton Melis, de uitvinder en producent van de 
revolutionaire Melis-putter kon zelf dit jaar niet 
als speciale gast tijdens de Landelijke Finale 
aanwezig zijn. Tijdens de finale (en tussen hole 
9 en hole 10) werden alle finalisten toch naar de 
oefengreen geroepen om daar deel te nemen 
aan de putting-contest met als inzet natuurlijk 
de Melis-putter.

Ieder jaar is er een ‘play-off’ noodzakelijk om 
de winnaar aan te wijzen. Purmerend was daar 
geen uitzondering op. uiteindelijk ging Groot-
vader Mari Legierse van Golfclub Havelte met 
de fraaie Melis-putter naar huis. 

Waren de clubconsuls binnen de 
OGD in 2006 te gast op de schitte-
rende holes van Golf & Countryclub 
De Kennemer, één jaar later was 
opnieuw één van de meest gereno-
meerde banen in ons land gastheer 
voor de jaarlijkse OGD-consulwed-
strijd.

Ruim 80 clubconsuls streden nu op 
de Noordwijkse Golfclub om de Jelle 
Tjaden wisseltrofee; een wisselprijs 
die vele jaren geleden in het leven 
is geroepen door oud-voorzitter en 
huidige ere-voorzitter van de OGD: 
Jelle Tjaden. 

De Wisselschaal werd ditmaal ge-
wonnen door Theo van Emmerik 
die vanaf handicap 21.3 met liefst 
38 stablefordpunten in het clubhuis 
terugkeerde. 

De uitslag van de Clubconsulwed-
strijd was: 1. Theo van Emmerik 
(BurgGolf Purmerend hcp 21.3) 38 
pnt; 2. René de Monchy (BurgGolf 
St. Nicolaasga hcp 21.7) 35 pnt; 3. Pe-
ter van Slooten (Hooge Graven hcp 
15.7) 34 pnt; 4. Rinus Rijsman (Edda 
Huzid hcp 11.5) 32 pnt; 5. Gerard 
Wessel (Peelse Golf hcp 15.7) 31 pnt; 
6. Peter Liefkens (Goyer hcp 21.9) 31 
pnt; 7. Jacques Remmen (Midden 
Brabant hcp 11.9) 31 pnt; 8. Marius 
Osch (Keppelse hcp 19.6) 31 pnt; 9. 
Gerard Jacobs (Eindhovense Golf 
hcp 17.4) 31 pnt; 10.Co Nijsse (Burg-
Golf Wijchen hcp 17.3) 31 pnt.

Beste Golfer: Jacques Remmen 
(Midden Brabant ); Longest Drive: 
Jur Zoetmulder (Noordse Golfclub); 
Neary: Jochem Zuidberg (Ander-
stein).
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Na meer dan 30 jaar nieuwe sportrolstoelen

Speciale tennisrolstoel 
voor Marjolein Buis

Iedere OGD-er kan
project aanmelden
In Nederland houden vele organisaties zich bezig met sport en spel voor 
jeugdige gehandicapten. De OGD kan mogelijk een helpende hand bie-
den, wanneer enige financiële steun nodig is.

OGD contribuanten die op de hoogte zijn van activiteiten in deze sport-
sector en waarvan realisering van bepaalde plannen door gebrek aan 
geld niet gemakkelijk is, kunnen dit via hun clubconsul kenbaar maken. 
Daarna zal verdere actie ondernomen worden.

Twinkeling krijgt
speeltoestellen

Het Franciscusoord (Valkenburg 
a/d Geul) biedt een samenhangen-
de dienstverlening  op het gebied 
van kinderrevalidatie, mytylschool 
en gehandicaptenzorg voor kinde-
ren en jongeren van 0 tot 20 jaar.

Sportbeoefening staat natuurlijk 
ook al vele jaren hoog in het vaan-
del bij iedereen die zich met dienst-
verlening/revalidatie bezig houdt. 
Bij de Mytylschool was grote be-
hoefte aan het vervangen van de 
rolstoelen die meer dan 30 jaar oud 

waren. Voor rolstoelhockey en b.v. 
rolstoelbasketbal was moderner 
materiaal meer dan gewenst. Van 
de in totaal 10 beschikbare rolstoe-
len waren er al 6 vervangen; de ove-
rige vier stoelen nam de OGD, met 
een totaal bedrag van 8.400 Euro, 
voor haar rekening.

Op deze school zitten 280 leerlin-
gen; 100 van hen maken permanent 
gebruik van een rolstoel. De rol-
stoelen worden ook gebruikt tijdens 
gymnastiek en naschoolse opvang. Rolstoelen na 30 jaar vervangen

Marjolein Buis heeft van de OGD 
een donatie gekregen van 2.500 
Euro als gedeeltelijke dekking voor 
haar speciale rolstoel. Zij is een ta-
lentvolle rolstoeltennisster die niet 
alleen de nationale top kan berei-
ken, maar ook het talent in huis 
heeft om internationaal op een hoog 
niveau te komen. 

Wie is Marjolein? We laten haar zelf 
aan het woord. “Ik ben op 11 januari 
1988 geboren in Nijmegen, als jong-
ste van een gezin met 4 kinderen. 
Op dit moment woon ik in Beunin-
gen. Ik heb een jeugd vol sporten 
gehad. Op mijn veertiende ging ik 
echter in korte tijd moeilijk lopen. Ik 
bleek een bindweefselaandoening 
te hebben, waardoor de banden en 
pezen die mijn gewrichten bij el-
kaar houden, te slap zijn. Als gevolg 
hiervan kan ik niet lang lopen en 
maak ik buitenshuis altijd gebruik 
van een rolstoel. 
Dit weerhoudt mij er niet van, om 
actief door het leven te gaan. Mo-
menteel volg ik de studie Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening.

Ik heb besloten me te richten op 
tennis. Naast dit alles besteed ik 
ook nog met veel plezier tijd aan het 
vrijwilligerswerk dat ik doe bij de 
Werkgroep Integratie Gehandicap-
ten in Nijmegen”.

Marjolein Buis 
op weg naar de tennistop?

Kinderdienstencentrum Twin-
keling is een onderdeel van de 
Stichting Dichterbij en geeft di-
enstverlening aan kinderen met 
verstandelijke beperking. Dag-
besteding wordt hierbij geboden. 
Liefst 90 kinderen van 1 t/m 18 
jaar bezoeken het centrum. Nach-
topvang is mogelijk voor 14 kin-
deren.
De ondersteuning beslaat een 
breed terrein van verzorging, ver-
pleging, onderzoek, begeleiding, 
activering en behandeling. Binnen 
Twinkeling worden deze diensten 
op een integrale wijze aange-
boden. Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan de eisen van de 
ouders, die voor hun kind uiteen-
lopende diensten verlangen die 
onderling sterk samenhangen. 

De OGD schonk het Kinderdien-
stencentrum een bedrag van 6.925 
Euro voor het fabriceren en plaats-
en van een aangepast klimrek met 

glijbaan. “Ons project begon in 
het najaar van 2006 toen Groot-
vader Theo Verheyen vertelde dat 
de gehandicapten bij  Twinkeling 
behoefte hadden aan een dergelijk 
toestel. Op 18 februari 2008 is het 
toestel geplaatst. Het feit dat het 
vrij lang geduurd heeft geeft o.a. 
aan dat de OGD de zaken  serieus 
behandeld d.m.v. financiële con-
trole en inspectie op het nut van 
het project” schrijft clubconsul 
Gerard Wessels in het clubblad 
van De Peelse. “In de tuin van het 
KDC stonden al een aantal speel-
toestellen, maar klim- en klaut-
ermogelijkheden ontbraken. Met 
dit toestel leert het kind verschil-
lende motorische en sociale vaar-
digheden te oefenen en ruimte te 
ontdekken(hoog-laag).Het kind 
leert springen, vallen, opstaan en 
oefent het evenwicht. Ik ben trots 
en blij dat wij dit project dankzij 
de OGD gerealiseerd hebben”, 
stelt Gerard Wessels.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2007
(In hele €)
  2006 2007
ACTIVA
Kas 233 262
ABN-AMRO bank 8.904 10.777
Postbank 3.366 9.388
Spaarrekening ABN-AMRO bank 126.025 84.949
Kapitaalrekening / Depositorekening Postbank 45.937 100.890 

Vooruit betaalde kosten 185 185

Voorraad OGD Whiskey 744 540
Voorraad OGD cap’s – dassen – polo’s 1.926 3.381
Voorraad prijzen 400 300
 –––––––––           –––––––––
Totaal 187.720 210.672

PASSIVA
Kapitaal bij oprichting 908 908
Reserve t/m vorig boekjaar 34.539   134.167
Reserve Vrienden voor het leven 2.550   4.850
Toevoeging over boekjaar 99.628   8.183
 –––––––––           –––––––––
Kapitaal totaal 137.625   148.108

Nog te betalen schenkingen 46.360   62.144
Vooruit ontvangen bijdragen 150   420
Nog te betalen kosten 3.585   0
 –––––––––           –––––––––
Totaal 187.720 210.672

REKENING VAN BATEN EN LASTEN
(In hele €)
  2006 2007
BATEN
Bijdragen grootvaders 112.773 125.440
Donatie voor het leven 500 3.000
Opbrengst loterij 627 629
Renten van tegoeden 2.410 4.635
Overige opbrengsten en bijzondere giften 96.895 26.382
 –––––––––           –––––––––
Totaal 213.205   160.086

LASTEN
Administratie + vergaderkosten 1.763 969
Wedstrijdkosten 7.626 8.045
Consuldag 366 955
Finale + diner 279 1.993
Actie ‘OGD-Vrinden’/ 100-5.000-1miljoen 6.463 0
Jaarbulletin + Posters 2.861 4.004
Betalingsverkeerkosten 4.589 4.613
Diverse kosten 258 308
 –––––––––           –––––––––
Totaal 24.205 20.887
 –––––––––           –––––––––
Saldo beschikbaar voor schenkingen 189.000 139.199
Terug van schenkingen 2002 t/m 2005 45.000 1.412
Schenkingen 2006 134.222 130.128
 –––––––––           –––––––––
Saldo 99.778 10.483

Bestemmingen van saldo:
Naar reserve “Vrienden voor het leven” 500 3.000
uit reserve “Vrienden voor het leven”  - 350  - 700
Naar reserve 99.628 8.183
 –––––––––           –––––––––
Totaal   99.778 10.483
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Bijdragen van Grootvaders
In 2007 werden 5300 bijdragen ont-
vangen, in totaal ruim € 125.000,-. 
Een toename van 11,3 % ten opzich-
te van 2006.

De gemiddelde bijdrage steeg met 
1,7% tot € 23,48 (was € 23,08 in 
2006).

Bovendien werden 6 grootvaders 
Vriend voor het Leven, zodat dat 
aantal nu op 14 grootvaders staat.

“Vriend voor het leven” word je 
door een eenmalige storting van 
€ 500,-.
Deze bedragen worden gestort in 
een reservefonds waaruit elk jaar 
€ 50,- per vriend wordt toegevoegd 
aan de normale bijdrages.

Na schoning van het donateurbe-
stand door opzegging, overlijden 
en dergelijke en toevoeging van 
nieuwe donateurs blijven over:
5364 contribuanten uit 102 golfclubs 
per 31.12.2007, vergeleken met 4970 

contribuanten uit 100 golfclubs per 
31.12.2006, en 4430 contribuanten 
uit   94 golfclubs per 31.12.2005.
Een winst van 394 grootvaders 
tegen 533 in 2006 en 211 in 2005.

In 2007 zijn 2 clubs opgenomen in 
het clubregister te weten
Golfclub Bleijenbeek (9 grootvaders) 
en de Lochemse G&CC “de Graaf-
schap” ( 65 grootvaders).
In totaal zijn nu 102 golfclubs aange-
sloten bij de Stichting.

Giften voor onze Stichting
Van hierna genoemde clubs ontvin-
gen wij de opbrengst van hun lo-
kale  of speciale wedstrijd (in totaal 
€ 1.106,67.-): Golfclub Almeerder-
hout, Golfclub De Breuninkhof, 
G&CC Capelle a/d IJssel, Lochemse 
G&CC “De Graafschap”, Domburg-
sche Golf Club, Golfvereniging 
Edda Huzid, Golf & Countryclub 
“Geysteren”, Hilversumsche Golf 
Club, Golfclub ‘Holthuizen’, Golf-
club “Landgoed Nieuwkerk”, Golf-
club ‘Oude Maas’, de Peelse Golf, 

Nunspeetse Golfver. ‘De Verwaey-
de Sandbergen’, Westfriese Golf-
club, Golfclub Zeewolde.

Vanuit de diverse regiowedstrij-
den, waarvan de kosten onder het 
kopje wedstrijdkosten zijn opgeno-
men, ontvingen we een bedrag van 
€ 100,- retour.

Er werden twee (anonieme) giften 
ontvangen van € 25.000,- en € 175,-. 

Al deze gevers bedanken wij harte-
lijk voor hun bijdragen.

Schenkingen door onze Stichting
In 2007 zijn schenkingen verstrekt 
aan 33 instellingen en organisa-
ties voor een totaalbedrag van 
€ 130.128,-.

Van de in 2005 toegezegde bedra-
gen werd € 1.412.- niet uitgekeerd. 
Het voor het project aangevraagde 
bedrag viel uiteindelijk lager uit.
Het totaalbedrag aan giften/schen-
kingen, sinds de oprichting van 

de Stichting Old Grand-Dad Club 
Nederland kwam hierdoor op 
€ 1.000.958,- + 130.128,- – 1.412,- of 
een totaal van € 1.129.674,-.

Van de toegezegde schenkingen 
is per 31 december 2007 nog een 
bedrag te betalen ad € 62.144,- aan 
projecten waarvoor het betalings-
verzoek nog niet binnengekomen 
is.

Kapitaal en kosten van de Stichting
Het kapitaal van de Stichting be-
draagt per 31 december  € 148.108.-.
Dit bedrag is meer dan voldoende 
om de kosten van de Stichting ge-
durende meerdere jaren te dekken. 

Voorthuizen, 31 december 2007,
 Gerrit Horlings, Penningmeester
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Door OGD gesteunde projecten 2007

Nieuwe bad/douche stoelen
in Hoeksche Waard
De in 1979 opgerichte Gehandi-
capten Sportvereniging Hoeksche 
Waard (GSH) heeft 202 leden die 
voornamelijk zwemmen en Aqua 
Joggen in twee zwembaden, waar-
van de temperatuur van het water 
hoger is als normaal (>300 C). Ook 
staat boogschieten en rolstoeldan-
sen op het programma.

Aangezien veel leden aangewezen 
zijn op een uitkering, probeert GSH 
de contributie zo laag mogelijk te 
houden. Door activiteiten van een 

activiteitencommissie wordt via 
braderieën middels een verloting, 
voor aanvullende inkomsten ge-
zorgd.

Deze opbrengsten zijn echter onvol-
doende om grote en noodzakelijke  
uitgaven te doen. Mede dankzij een 
OGD-donatie van 2.000 Euro kon 
de vereniging twee nieuwe bad/
douche stoelen aanschaffen ter ver-
vanging van de oude en versleten 
exemplaren.

Bedrag in € Consul Website

1   Bijdrage Renovatie Manege revalidatie centrum Het Roessingh, Enschede 5.000 Ton Walkier, Driene roessingh.nl
2   Bijdrage nieuw huifbed, Manege de Huif, Heel (L) 2.500 Jan de Vries, Crossmoor daelzicht.nl
3   Aanschaf Carroussel toestel, scholencomplex de Vosheuvel, Amersfoort 2.500 Google
4   Aanschaf duikuitrusting tbv gehandicapt kind, Stg Waterlicht, Baarn 3.000 waterlicht.nl
5   Aanschaf Klim&speelhuis, kinderdagcentrum ‘t Brombemke, Odiliënberg 2.900 Louis Kleinekorte Herkenbosch  pswml.nl
6   Bijdrage Schilder-en tekenmateriaal, Stg Paint4fun, Friesland 1.500 paint4fun.nl
7   Aanschaf Trampoline, Berg&Bosch-school, autistische kinderen, Bilthoven 7.300 bergenbos-school.nl
8   Aanschaf 4 sport rolstoelen,  mytylschool Franciscusoord, Valkenburg 8.400 Leon Winckers, Hoenshuis     srl.nl
9   Aanschaf Speelmateriaal voor kinderhospice de Glind, Amersfoort    850 Wim Hekkens ,Kagerzoom kinderhospicedeglind.nl
10 Aanschaf Basketbal-kleding, school voor SO&VSO de Pyramide, den Haag 1.500 Wim Hekkens, Kagerzoom       reczhm.nl
11 Aanschaf glijbaan &Apenkooi, kinderdiensten centrum Twinkeling, Venlo 6,925 Gerard Wessels, de Peelse dichterbij.nl
12 Bijdrage kosten paralympics, zwemster Marlou van Rhijn, Purmerend 2.000 Theo v Emmerik, Purmerend marlouvanrhijn.nl
13 Bijdrage dakrenovatie Hopman van Beuzekom-huis,G-Padvinders, Almelo 5.000 Jacques Bosch † de Koepel    
14 Bijdrage speelveld mytyl&tyltylschool Lyndensteyn, Beesterzwaag 7.500 Fred Bearveldt, Lauswolt schoolyndensteyn.nl
15 Bijdrage Kampioenschap rolstoeltennis Open Brabant 2007, Valkenswaard 4.000 Theo van Helvoirt RC-ZO
16 Bijdrage Jeugdclinic bij Dutch Disabled Open 2007, NGG, Purmerend 3.000

17 Aanschaf twee Tinker paarden Manege voor gehandicapten, Rosmalen       10.900 Jacques Remmen, Midden Brabant
18 Bijdrage aangepaste bus SV Door Ontspanning Valide, Leeuwarden 5.000 R. Molenaar, Groene Ster DOVLeeuwarden.nl 
19 Aanschaf Twinbike plus, Cello Haarendael, Haaren NB 2.799 Jacques Remmen, Midden Brabant Google
20 Geste benefiet voorstelling Cheyenne Foundation   250 Frank Korzaan, Verwaayde 

Sandbergen
 

21 Aanschaf Menwagen tbv jonge rolstoelers, Manege ‘t Hoefijzer, Zwolle   13.000  Hans Storm van Leeuwen, Hattem thoefijzer.nl
22 Aanschaf voorzieningen tbv schommel  kinderdagcentrum de Arkel, Assen 4.564 Jan de Vries RC-NO Asserjournaal.nl
23 Aanschaf aangepast zadel ruiterclub RSVG Zuid Limburg, Sittard 2.570 rsvgzuidlimburg.nl
24 Bijdrage speciale tennisrolstoel voor Marjolein Buis, Beuningen 2.500 Co Nijsse, Burggolf Wijchen marjoleinbuis.tk
25 Aanschaf materiaal, club geestelijk gehandicapten, St Oedenroden    750 Koen Hehenkamp, de Schoot
26 Bijdrage Masterclass clinic NEC Wheelchair Tennis Masters, Amsterdam   1.820
27 Bijdrage schaatstournooi , St.aangepast schaatsen Kennemerland, Haarlem 2.000 Google
28 Bijdrage renovatie hooiberg Manege Moedig Voorwaarts, Leiden 5.000 spgleiden.nl
29 Bijdrage Int. tournooi Black Scorpions rolstoelhockeyclub, Valkenburg 2.000 blackscorpions.nl
30 Bijdrage douche/badstoel G sportvereniging, Hoekse Waard 2.000 Google
31 Deelname kinderen  St Aangepast Tennis Special Olympics, Amsterdam 2.300 Henk Harmsen, Zeewolde Google
32 Aanschaf Tinker paard, St G paardrijden  schouwen Duiveland 5.000 Casper van Heusden, 

Grevelingenhout  
SPGSD.nl

33 Aanschaf driewielerfiets Fun2go Bio Vakantieoord, Arnhem 3.800 Bart Peek, Rosendaelsche bio-kinderrevalidatie.nl
Totaal toegezegd over 2007 130.128

Er zijn veel lokale organisaties, bij-
voorbeeld padvinders, service-club 
afdelingen zoals de Lyons, sport-
clubs, scholen en bedrijven, die net 
als de OGD de liefdadigheid hoog 
in het vaandel dragen. 

OGD Grootvaders die daarbij zijn 
betrokken, verzoeken wel eens om 
een bijdrage. 

De OGD wil graag samenwerken 
met andere fondsenwervers in een 
gemeenschappelijk project, maar 

OGD steunt alleen rechtstreeks
onder eigen naam

wel onder eigen naam en met ge-
bruik van onze eigen methode van 
beoordelen en afhandelen.

Het is niet de bedoeling dat OGD 
gelden in de ‘schatkist’ van een an-
dere partij belanden. 
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Paarden voor Landauer
Stichting Paardrijden Gehan-
dicapten Schouwen-Duiveland 
organiseert paardrijden voor ge-
handicapten in de manage Balans. 
De manage is o.a. uitgerust met een 
tillift, een opstapperron en beschikt 
over diverse aangepaste zadels en 
uiteraard zeer betrouwbare paar-
den. Gehandicapten kunnen ge-
bruik maken van alle faciliteiten. 

Behalve de activiteiten in de manage 
beschikt de Stichting ook over een 
fraaie Landauer welke aangepast is 
voor rolstoelvervoer en plaats biedt 
aan 20 persionen als er geen rolstoe-
len mee gaan en aan 12 personen als 
er wel rolstoelen moeten worden 
meegenomen. De Stichting beheert 
naast de manege ook een logeerhuis 
dat voor groepen of families met ge-

Bijzondere schommel voor De Arkel

Een bijzondere kinderschommel 

Kinderdagcentrum De Arkel in As-
sen biedt orthopedagogische zorg 
aan ruim 60 kinderen in de leeftijd 
van 1,5 tot 18 jaar met een verstan-
delijke beperking en/of een ontwik-
kelingsachterstand.

De kinderen worden begeleid en ge-
stimuleerd op het gebied van taal, 
spel, zelfredzaamheid, beweging 
en sociaal-emotioneel welbevinden. 
Het Kinderdagcentrum ondersteunt 
ook kinderen die gebruik maken 
van de reguliere kinderopvang, 
peuterspeelzaal en zmlk-scholen.

Jaarlijks wordt de OGD steeds ver-
rast door de meest verschillende 
attributen waar zorg-instellingen 
behoefte aan hebben. Voor de jeugd 
keek het team van De Arkel al lange 
tijd uit naar een heel bijzonder kin-
derschommel: een vogelnestschom-
mel. De OGD stelde de nodige 
Euro’s beschikbaar: in totaal 4.564 
Euro.

In 1994 startte, op initiatief van Sportservice Noord-Hol-
land, in het Gooi een project om aan mensen die in een 
rolstoel zitten, mensen die slecht ter been zijn en, sinds 
1998, mensen met een verstandelijke beperking tennisles 
te geven. Het was jaren een particulier project maar sinds 
januari 2006 zag de Stichting Aangepast Tennis “Komt ‘ie” 
het levenslicht.

Er wordt in de winter getennist in Achmea Health Center 
te Loosdrecht. De deelnemers betalen een kleine bijdrage 
voor de baanhuur die echter bij lange na niet genoeg is om 
uit de kosten te komen. Op 6, 7 en 8 juni 2008 vindt in Am-
sterdam de Special Olympics plaats. De stichting zal met 5 
mensen acte de présence geven.

Om goed voorbereid aan de start te komen, moet hard ge-
traind worden. Dankzij de financiële bijdrage van OGD 
(2.300 euro) kon niet alleen een extra baan gehuurd worden, 
maar wordt de deelnemers ook een passende accommoda-
tie aangeboden om te kunnen overnachten.

Extra accommodatie voor tennistraining

handicapte kinderen te huur is.
Probleem voor de SPGSD uit Drei-
schor was de paarden die de Lan-
dauer (gekocht door 2 grote giften 
van totaal 27.000 Euro) moesten 
trekken. De OGD kwam te hulp en 
schonk de Stichting een bedrag van 
5.000 Euro.

Extra baan voor tennislessen
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Laatste informatie 
en OGD-adressen 
op onze Website

Om op de hoogte te blijven van 
de meest actuele berichten rond 
de OGD, is het verstandig om  
regelmatig eens langs te ko-
men op onze digitale snelweg, 
oftewel de website van de OGD.

Op de site kan men naast uit-
slagen, wedstrijddata- en wed- 
strijdreglement, ook belang- 
rijke bestuursmededelingen 
vinden. Ook vele contact-adres-
sen zijn op de site opgenomen. 
De  Internetsite  bereikt men via: 
  
http://www.oldgrand-dadclub.nl
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Door een gift van 3.000 Euro van de 
OGD konden 25 jongeren op Burg-
Golf Purmerend deelnemen aan 
een golf-jeugdclinic voor gehandi-
capten.

Tijdens de clinic, die georganiseerd 
werd door de Nederlandse Golf-
vereniging voor Gehandicapten 
(NGG), waren 4 paragolfers(oftewel 
golfrolstoelen) en golf-pro’s inge-
huurd om de clinicgangers met de 
golfsport vertrouwd te maken. 

Daan Slooter, toernooi-directeur 
van het KLM Open, maakte op Pur-
merend bekend dat This is Golf (de 
organisator van het KLM Open) een 
partnership met de NGG is aange-

Golfclinic voor jeugdigen met lichamelijke handicap
gaan om gehandicaptengolf meer 
onder de aandacht te brengen waar-
door de NGG kan groeien en zich 
verder kan professionaliseren.

De rolstoelgebruikers maakten 
onderleiding van Antony Netto, 
een golfpro die zelf vanwege zijn 
handicap in een Paragolfer de golf-
sport beoefent, kennis met de eerste 
beginselen van het golfspel. De to-
tale groep was zo enthousiast dat 
s’middags nog een rondje golf op de 
korte par 3 baan werd gelopen. 

OGD-Wisselbokaal G&CC Winterswijk
Bij enkele golfverenigingen is het 
een goede gewoonte geworden om 
jaarlijks in het kader van de club-
wedstrijden een evenement te or-
ganiseren waaraan de naam van de 
OGD gekoppeld is.

Reeds een aantal jaren wordt aan 
het einde van het jaar bijvoorbeeld 
bij de Golf & Country Club Win-
terswijk de balans opgemaakt wie 
als jeugdlid de beste prestatie heeft 
geleverd.  De winnaar krijgt de 
Old Grand-Dad Wisselbokaal. Het 

systeem is gebaseerd op het aantal 
punten die het jeugdlid heeft ver-
zameld binnen de club en bij open 
wedstrijden en het verbeteren van 
de handicap.

In 2007 hebben 33 jeugdleden aan 
zo’n 32 verschillende wedstrijden 
deelgenomen. W. 
Winnaar is geworden Maik Lent-
fort (12 jaar en hcp. 10.2). Ghislaine 
Rootinck werd tweede en Sydney 
Labrie derde. 

Menwagen helpt te zware 
gehandicapten
De Stichting Paardrijden Gehandi-
capten ’t Hoefijzer in Zwolle ont-
ving dit jaar het hoogste bedrag van 
de OGD: liefst 13.000 Euro.

Voor dit bedrag ging bij de Stichting 
een lang gekoesterde wens in ver-
vulling: het laten bouwen van een 
nieuwe menwagen. De menwagen 
is vooral van belang voor gehan-
dicapten die eigenlijk te zwaar zijn 
om paard te kunnen rijden. De op-
zet is dat een of twee gehandicapten 
in zware rolstoelen in de menwagen 
geplaatst kunnen worden. De wagen 
is simpel om te bouwen waardoor 4 
passagiers mee kunnen rijden. De 
gehandicapten kunnen dan zelf 

Golfen met hulp van paragolfer

Op de foto niet alleen de winnaar van de bokaal, maar ook vele andere jeugdleden die 
fel hebben gestreden voor OGD Wisselbokaal

mennen (de teugels in handen ne-
men) of rondgereden worden door 
de natuur. De wagen is heel bewust 
laag bij de grond gehouden om het 
gevaar van omslaan zo klein moge-
lijk te houden en het inrijden met de 
rolstoelen te vergemakkelijken. 

’t Hoefijzer biedt lichamelijk en/
of verstandelijk gehandicapten en 
mensen met psychische problemen, 
de mogelijkheid om paard te rijden 
onder deskundige begeleiding. Dit 
gebeurt voor ongeveer 250 gehan-
dicapte ruiters (ongeveer de helft 
jonger dan 30 jaar) die wekelijks 
terechtkunnen in een volledig aan-
gepaste manege.

Een lang gekoesterde wens ging in 
vervulling: een echte menwagen voor 
gehandicapten
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