
OGD Landelijke Finale 2022 

 

Joop Helderop van de Oude Maas – hcp 26.4- winnaar 
OGD Landelijke Finale met 45 punten 
 
Verassend hoge scores ondanks lastige omstandigheden 
 

Het is schitterend weer met een strakblauwe hemel en 24˚ en haast geen 
wind, kortom ideale weersomstandigheden voor dit mooie Nederlandse 

Kampioenschap voor Golfende Grootvaders dat op deze dinsdag 9 

augustus 2022 gespeeld wordt. Rob van der Laan van de Tongelreep is er 
weliswaar vol voor gegaan, maar heeft zijn titel uit 2021 niet weten te 

prolongeren. 
 

 
 

Op de landschappelijk mooie, licht geaccidenteerde, baan van Golfclub 

Merwelanden bij Dordrecht aan de oevers van de Merwede, troffen 91 
deelnemende grootvader finalisten, razendsnelle, goed onderhouden 

greens, omdat zij dit weekend speciaal waren geprepareerd voor het 
plaatselijke clubkampioenschap. 

 
Door het gortdroge weer van de laatste dagen was de baan keihard, met 

als gevolg alle kanten op stuiterende ballen. Vooral in het voorjaar kan dat 
weleens anders zijn, want dan loopt de laagstgelegen hole, hole 9, 

regelmatig onder water door de vlak naast de baan lopende Merwede. De 
baan is dan flink soppig. Gelukkig waren er ruim voldoende Handicarts 

voor de vele grootvaders die het toch wel plezierig vonden de grote 

loopafstanden tussen de holes met de kar te overbruggen, temeer daar de 
weg niet altijd helder en duidelijk is aangegeven.  

 



Op Hole 1 start de 
wedstrijdleiding, 

André Pont, Rem 

Komen als eerste, 
gevolgd door nog 

twee flights, waarna 
om 12.10 de overige 

flights met een 
shotgun startten. 

Het andere lid van 
de wedstrijdleiding, 

Jan de Vries en onze 
Hoffotograaf, Peter 

van Mans, volgden 
de wedstrijd vanuit 

een buggy. 
Peters’ gebruikelijke 

en karakteristieke fotoalbum van de OGD Landelijke Finale is gepubliceerd 

op de site.  
 

 
Joop Helderop -Oude Maas- Best Golfende Grootvader 2022 

 
Er werd op het scherp van de snede gespeeld om de eer. Elf grootvaders 

scoorden 36 stableford punten of meer, met als uiteindelijke winnaar Joop 
Helderop van de Oude Maas – hcp 26.4 - winnaar van de OGD Landelijke 

Finale met 45 punten. Runner-up werd Wim Haazen van de Peelse met 41 
punten en nummer drie André Passé van ‘t Zelle met 40 punten. 
Op de foto de flight met de latere winnaar 

 

Dankzij de 
geautomatiseerde 

puntenverwerking 
via drie computer 

‘zuilen’, bemand 
door de uitstekend 

georganiseerde 
wedstrijdleiding 

van André Pont, 
Rem Komen en Jan 

de Vries, waren de 

uitslagen er snel en 
kon de Voorzitter 

Jan de Vries mooi 
op tijd met de 

prijsuitreiking 
beginnen.  



Zo snel dat de Texellaars deze nog meemaakten, zonder het risico te 
lopen hun laatste boot naar het eiland te missen. 

 

Veel dank aan de soepel draaiende wedstrijdleiding André Pont, Rem 
Komen en Jan de Vries, die een uitstekend georganiseerde OGD Landelijke 

Finale presenteerden. Ook aan de Clubconsul van De Merwelanden Rien 
Schipper en Regioconsul Jacques Remmen, die al in een heel vroeg 

stadium ervoor zorgden dat OGD deze dag te gast kon zijn op Crayestein. 
 

Bilderberg-arrangement 
 

De Bilderbergroep heeft Old 
Grand-Dad verrast met 

vouchers voor een geheel 
verzorgd arrangement in een 

van haar hotels. Dankzij de 
gelukkige trekking van zijn 

scorecard door de vriendelijke 

Horeca Manager van 
‘Steakhouse Jacks”, het 

clubhuis van de Merwelanden, 
kan Feike Greidanus uit 

Dronten het thuisfront 
verrassen met het geweldige, 

gewilde, luxe Bilderberg-
arrangement. 

 
Crayestein 
De aanzet tot het oprichten van een Dordtse golfclub vond plaats in 1984 toen 

twee golfmaten, James Patinama en Cees Bos, trachtten in het Dordtse een 
golfclub en een golfbaan in het leven te roepen.  
In april 1988 werd een 6 holes par 3 baan in gebruik genomen door De Golfclub 

De Merwelanden. Nu is Golfclub ‘De Merwelanden’ een volwaardige openbare 18 
holes golfbaan aan het randje van de Hollandse Biesbosch bij Dordrecht, met 

ongeveer 700 leden.  
 
De baan werd genoemd ‘Crayestein’, naar het ooit daar gelegen dorpje 

"Crayestein" dat ten onder ging tijdens de grote Sint Elisabethsvloed in 1492.  
 
OGD Redactie, Hannes van de Stadt – Foto’s Peter van Mens 

 
 


