
Eindelijk weer een Consuldag foto’s Carlo Schuengel en Jan de Vries 
Afscheid van Gerrit, Guus, en Koen. Peter laat ons schrikken.  
 
Op vrijdag 22 oktober 2021 verzamelen zich zesenzestig clubconsuls in het sfeervolle en 
recent verbouwde clubhuis van De Eindhovensche in het Brabantse Valkenswaard. Al drie 
keer is de Consuldag door Corona-perikelen verplaatst. Oorspronkelijk gepland in maart 
2020, vervolgens verschoven naar oktober 2020, wederom verplaatst naar maart 2021 en 
nu tenslotte eindelijk op het punt van beginnen. Door aanhoudende regenval van de laatste 
dagen nog de pech dat buggy’s de baan niet op mogen, waardoor Wedstrijdcoördinator Ed 
Eelman de dag voor de wedstrijd nog in allerijl een tiental deelnemers heeft moeten afbel-
len. Het drukt de stemming bij de wel aanwezigen niet zichtbaar. Iedereen is blij weer eens 
samen te komen. Wel spijtig is dat teleurstellend veel Consuls op voorhand hebben afge-
zegd. Het lijkt dat Corona nog steeds veel mensen tot grote voorzichtigheid aanzet zodra 
het over wat grotere evenementen gaat. Ook het feit dat we in de eindfase van het seizoen 
zitten, zal ongetwijfeld meespelen. 

 
Welkom 
Voorzitter Helgert van Raamt heet iedereen hartelijk welkom en geeft al snel het woord aan 
gastheer Paul De Bevere, clubconsul van De Eindhovensche, die met een vermakelijke kor-
te speech interessante feiten en anekdoten over De Eindhovensche, dit jaar al 91 jaar oud, 
over de aanwezigen rondstrooit. Hierna vertrekken de deelnemers naar hun starthole voor 
hun vierenhalf uur durende wedstrijd, die van tijd tot tijd last heeft van vervelende regen-
buien, maar ook af en toe zonnige perioden.  

 

Bijna halverwege worden we opgeschrikt door een ambulance die het terrein opkomt. Ach-
teraf kunnen we gelukkig opgelucht ademhalen, maar op dat moment is Peter van Mens 

(Super Consul van Het Rijk van Nijmegen) getroffen door een hartstil-
stand, die door directe en vakkundig reanimatie van Hankees Smit, arts 
en flightgenoot van Peter, heel veel erger voor-
komt. Bij het arriveren van de ambulance is 
Peter alweer bij kennis en ogenschijnlijk weer 
de oude. Uiteraard nemen de broeders hem 
mee en brengen hem voor nader onderzoek en 
observatie naar het dichtbij gelegen Maxima 
Ziekenhuis. De laatste berichten zijn gerust-
stellend en wijzen er op dat Peter weer snel de 
oude zal zijn. Iets dat wij allen van harte wen-

sen. De wedstrijddeelnemers hebben er niet veel van gemerkt en 
zijn dapper door gegaan met hun inzet om een goed resultaat te behalen op de intussen 

zware baan. Zo’n vijftien spelers weten dertig of meer Sta-
blefordpunten te scoren, terwijl er acht spelers zijn die met ne-
gentwintig punten dat net niet halen. Geen slecht resultaat, ge-
geven de omstandigheden. 
 
Bij de foto’s Links Peter, rechts de ambulance op de baan en linksonder Hankees . 

 

   



Winnaar Consul Princenbosch 
Winnaar wordt Ad Nelemans met 38 punten. De door velen begeerde Jelle Tjaden Trofee, al twee jaar 
op de vensterbank bij Harry Klokman, de winnaar van de laatstgehouden Consulwedstrijd in 2019, 

overhandigt Ad 
de trofee, die 
daardoor nog 
een jaar in 
Brabant blijft. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid met eervolle benoemingen 
De dag is ook een dag van afscheid van trouwe OGD vrijwilligers. Als eerste, nog voor de prijsuitrei-
king vanwege voortijdig vertrek, wordt jarenlang clubconsul van De Schoot Koen Hehenkamp in het 
zonnetje gezet. Voorzitter Helgert overhandigt hem een fraaie oorkonde, waarop de vermelding dat 
Koen benoemd is tot Grootvader van Verdienste voor zijn vele goede werk. Later, het smaakvolle In-
disch Buffet is dan inmiddels geopend, spreekt Helgert achtereenvolgens Guus Dohmen (De Woeste 
Kop) en Co Nijssen (Wijchen) toe. Beiden worden voor hun werk, waarbij vooral Guus bekendheid 
binnen de OGD geniet als Mister OGD Projecten, ook benoemd tot Grootvader van Verdienste. Ook zij 
ontvangen een fraaie oorkonde. 

Gerrit Horlings Ere-Grootvader 
Tenslotte is het dan de beurt aan Gerrit Horlings. Bekend bij iedere consul en vele andere in de golf-
wereld, als de onvermoeibare, creatieve, energieke en altijd goedgeluimde penningmeester, die de 
OGD al meer dan twintig jaar financieel geleid heeft. Inmiddels al bijna twee jaar met OGD-pensioen, 
maar door Corona is zijn echte afscheid steeds uitgesteld. Helgert benadrukt het grote belang dat 
Gerrit voor ons heeft gehad en roemt zijn onverzettelijkheid, doorzettingsvermogen en ijverige accu-
ratesse waarmee hij zijn vele werk voor de OGD altijd heeft gedaan. Het is dan volgens hem niet 

meer dan normaal om hem te eren 
met de hoogste titel die onze stich-
ting kent, namelijk het Ere-
Grootvaderschap. Bij de overhandi-
ging van de bijbehorende oorkonde 
zetten de aanwezigen spontaan het 
lied “Gerrit bedankt” in, hetgeen Ger-
rit zichtbaar deugd doet. In zijn 
dankwoord refereert Gerrit als ras 
Amsterdammer aan de 14 regels van 
Johan Cruyff. In dit geval volgens 
Gerrit het 7-8-125 systeem. Waarbij 
de Consuls de 125 aanvallers zijn, 
het bestuur een 7 mans achterhoede 
vormt en de 8 Regioconsuls het mid-
denveld bemannen. Een winnende 
combinatie, zegt Gerrit. Logisch zou 
Cruyff zeggen. 

Bij de foto’s  Ad Nelemans ont-

vangt de Trofee van zijn voor-

ganger Harry Klokman onder 

toeziend oog van Ed Eelman. 

Rechts Ad spreekt zijn dank-

woord. 

Links onder: Guus Dohmen 

luistert aandachtig naar Helgert 

en rechts Co Nijssen bij uitrei-

king oorkonde. 

Koen was te vroeg weg, van-

daar geen foto 



 
 

Bij de foto’s: 

Gerrit spreekt met passie zijn dankwoord 

uit (Linksboven) 

Rechts: Detailopname oorkonde Ere-

Grootvaders Gerrit Horlings 

 

 

 

Bij de foto’s: 

 

Consuls volgen aan-

dachtig de uitreiking 

van de oorkondes 

terwijl het buffet 

uitnodigend lonkt. 

 

Onder: 

De opscheppers van 

het eerste uur. 

 

 

 

 


