
 
 

Landelijke Finale 2017 op Heemskerkse Golf groot succes. 
 

Dankzij zijn sidderende eindspurt op de Heemkerkse mag Grootvader Peter 
Boonstoppel van Rozenstein zich nipt, met slechts 1 punt meer dan runner-up Leo 
Vermeer van ‘De Hooge Rotterdamsche’, de ”Best Golfende Grootvader van 
Nederland 2017” noemen.  
 
Ook de nummers 3 en 4, Joep Matthijssen van de Wouse Plantage en Adrie Arts van 
de Noord-Nederlandse Golf & Country Club, zaten ieder met 35 stableford punten de 
winnaar dicht op de hielen. 

                                      
 
Na de voorrondes op de 115 locale OGD golfclubs en de acht Regiowedstrijden of 
halve finales zoals sommigen ze graag noemen, speelden op 7 augustus 2017 de 82 
finalisten plus 10 bestuursleden en genodigden, voor de 43e maal de ‘Old Grand-Dad’ 
Landelijke Finale, dit jaar op de schitterende baan van de Heemskerkse Golfclub. 
 

Heemskerkse in topconditie  
 
Regioconsul Noord-West Richard van Zelst en Clubconsul Frans Ossendorp hebben 
werkelijk alles uit de kast gehaald om de baan in topconditie te krijgen, de catering 
staf met groot succes tot het uiterste te motiveren en zelfs de weergoden goed 
gezind te laten zijn. 

Peter 
Boonstoppel 
nam de titel 
van 2016 over 
van Jef 
Michielsen van 
Princenbosch 

                           

Adrie Arts van de 
Noord-
Nederlandse, 
spelend van exact 
handicap 11.8, 
won de mooie 
kristallen karaf 
met OGD-logo 
behorend bij de 
unieke Old Grand-
Dad prijs voor het 
hoogste aantal 
stablefordpunten 
berekend van 
scratch, zonder 
handicap 



          
             

    
 
             

 
                                        

 
 
Natuurlijk droegen ook anderen hun steentje bij. 
  

Richard en Jeroen 
Rijvordt, Voorzitter 
marketing- en 
communicatiecommissie 
van de Heemskerkse 
Golfclub bewerkten met 
succes de plaatselijke 
pers, zodanig dat er een 
groot artikel over OGD 
in, de plaatselijke krant, 
het ‘Kennemer ! 
Dagblad’ is geplaatst. 

Hannes en Richard 
‘moesten’ na de finale voor 
de camera’s van TV 
Heemskerk verschijnen voor 
een interview. 
Zie Hannes en Richard over 
OGD op kanaal 42 van 
Ziggo in de IJmond: 
https://youtu.be/5-
uRurIGuHo

Richard en Frans hebben 
werkelijk niets aan het 
toeval overgelaten.  
 
Chapeau heren 

Richard heeft de greenkepers op 
zijn manier ‘geadviseerd’ over de 
pinposities en de teeboxen, als 
ware het een wedstrijd van de 
Tour. 



             
Daarnaast de niet aflatende zorg van OGD Penningmeester Gerrit Horlings voor de 
prijzen, de sweepstake – hoeveel kleinkinderen de 92 spelers in totaal hebben, 
onthullen wij hier niet - en de verloting van de greenfee-vouchers. 
 

                                                               

         
 
 
Gratis greenfee vouchers 
Door 17 “vrinden” werden gratis greenfee vouchers beschikbaar gesteld. Met een 
kleine investering van € 5,-- per lot, werden ‘enorme bedragen verdiend’, als je 
bedenkt wat de greenfee is op banen als de Koninklijke Haagsche, de Noordwijkse en 
de Kennemer.   

            
 
De opbrengst van de loterij gaat vanzelfsprekend naar de goede doelen  
  
Melis  
‘De Best golfende Grootvader 2017’ Peter Boonstoppel ontving uit handen van Old 
Grand-Dad Voorzitter Helgert van Raamt zowel de OGD Wisselbeker als het bronzen 
‘Melis’ beeldje – een grootvader rustend op zijn putter - beschikbaar gesteld door 
Melis Gieterijen Tilburg. Vandaar deze naam. 
 

Als gebruikelijk zorgde Ed Eelman als 
OGD-wedstrijdcoördinator voor de 
wedstrijdindeling en met hulp van 
Clubconsul Frans Ossendorp en de 
computer voor een snelle uitslag. Die 
had nogal wat voeten in de aarde 
gezien de ‘fotofinish’. 

Daarnaast de niet 
aflatende zorg van 
OGD Penningmeester 
Gerrit Horlings voor de 
prijzen, de sweepstake 
– hoeveel 
kleinkinderen de 92 
spelers in totaal 
hebben, onthullen 
wij hier niet - en de 
verloting van de 
greenfee-vouchers. 

Door 17 “vrinden” werden 
gratis greenfee vouchers 
beschikbaar gesteld. Met een 
kleine investering van 
€ 5,-- per lot, werden ‘enorme 
bedragen verdiend’, als je 
bedenkt wat de greenfee is op 
banen als de Koninklijke 
Haagsche, de Noordwijkse en 
de Kennemer.  



 
 
Melis Gieterijen Tilburg heeft 10 beeldjes gegoten en “om niet” beschikbaar gesteld 
als prijs op de landelijke OGD-finale voor de “Best Golfende Grootvader van 
Nederland”.  
 

   
 
Old Grand-Dad is Melis Gieterijen Tilburg bijzonder dankbaar voor de bijzondere gift 
van deze bronzen beeldjes als prijs. 
 
Uitslag Landelijke Finale 

 
Uitslag Landelijke Finale: (30 stableford punten en hoger) 

1.� Peter Boonstoppel - Rozenstein  37 (laatste 9: 21)  
2.� Leo Vermeer - Hooge Rotterdamsche  37 (laatste 9: 20)  
3.� Joep Matthijssen - Wouwse Plantage  35 (laatste 9: 19) 
4.� Adrie Arts - Noord-Nederlandse  35 (laatste 9: 17, laatste 6 holes: 11) 
5.� Jacques Muermans – Herkenbosche  35 (laatste 9: 17, laatste 6 holes: 10) 
6.� Huub Orval - Sallandsche    34 (laatste 9: 18, laatste 6 holes: 13) 

Old Grand-Dad is Melis 
Gieterijen Tilburg bijzonder 
dankbaar voor de bijzondere 
gift van deze bronzen beeldjes 
als prijs. 
 



7.� Gert van de Sande - Broekpolder  34 (laatste 9: 18, laatste 6 holes: 12)  
8.� Nico van Leeuwen - Rozenstein  34 (laatste 9: 16, laatste 6 holes: 13)  
9.� Simon van Kranenburg – Prinschenbosch 34 (laatste 9: 16, laatste 6 holes: 12) 
10.�Joop Mikkers - Tongelreep   34 (laatste 9: 15, laatste 6 holes: 11) 
11.�Jos Tol – Westfriese    34 (laatste 9: 15, laatste 6 holes: 9) 
12.�Arie den Ouden - Flevoland   33 (laatste 9 holes: 18)  
13.�Klaas Schraa - Sint Nicolaasga   33 (laatste 9 holes: 15)  
14.�Guus van der Sluijs - Dorpswaard  32 (laatste 9: 15)  
15.�Ben de Bree – Haarlemmermeerse  32 (laatste 9: 14)   
16.�Cor Roling – Veldzijde    32 (laatste 9: 13, laatste 6 holes: 11)  
17.�Roelof Raterink – Cromstrijen   32 (laatste 9: 13, laatste 6 holes: 8)  
18.�Willem van Putten - Kromme Rijn  31 (laatste 9: 19) 
19.�Huub Everaerts - Peelse   31 (laatste 9: 18) 
20.�Paul Brijs – Grevelingenhout   31 (laatste 9: 17, laatste 6: 12, laatste 3: 6) 
21.�Theo Koot – Heemskerkse   31 (laatste 9: 17, laatste 6: 12, laatste 3: 3) 
22.�Henk Luiken - Compagnie   31 (laatste 9: 16, laatste 6: 12, laatste 3: 7) 
23.�Jack Ligtvoet - Tongelreep   31 (laatste 9: 16, laatste 6: 12, laatste 3: 6)  
24.�Hans Kok - Dirkshorn Clubconsul  31 (laatste 9: 15) 
25.�Henk Groot Roessink – ’t Zelle   31 (laatste 9: 14) 
26.�Pim Vogelaar – Cromstrijen   31 (laatste 9: 13) 
27.�Peter Lips – Leeuwenberg   31 (laatste 9: 11) 
28.�Martien Schwencke - Hoge Kleij  30 (laatste 9: 16)  
29.�Richard van Zelst – Regioconsul NW  30 (laatste 9: 13, laatste 6 holes: 9)  
30.�Hans Schellens - Tongelreep vvRC  30 (laatste 9: 13, laatste 6 holes: 7)  

  
 
Verslag en foto’s: Hannes van de Stadt, Bloemendaal, 14 augustus 2017 
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