
 

OGD clubwedstrijd GC Amelisweerd 
Op donderdag 30 juni jl. is de Old Grand-Dad (OGD) clubwedstrijd gehouden. 

Zestien donateurs/leden streden om de titel ‘beste golfende opa van de gc 
Amelisweerd’. De wedstrijd werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de 

seniorencommissie van de GC Amelisweerd. Heel veel dank daarvoor.  
Voor het goede doel van de OGD doneerden onze grootvaders dit jaar al een 
bedrag van bijna € 700,00. 

 
 

Wedstrijd 
Zestien donateurs/leden van de Old Grand Dad 
speelden tegen elkaar. Naast de titel Amelisweerd 

Super Opa, werd ook gestreden om de beste drie 
plekken welke doorgaan naar de OGD-Regiofinale, 

die op 18 juli gespeeld wordt op de Hoge Klei in 
Leusden. De winnaar is geworden Herman 

Mittendorff. Herman mag zich de beste golfende opa 
van de GC Amelisweerd noemen voor het jaar 2022. 
Hij ontving voor dit heugelijke feit een beeldje voor 

op zijn bureau, een fles wijn en een wisselbeker. Die 
laatste mag hij volgend jaar weer komen verdedigen. 

De andere twee golfende opa’s, die Amelisweerd 
afvaardigt naar de Regiofinale zijn:  
Cor-Jan Schreuder en Cees van der Weert. Beiden 

ontvingen ook een fles wijn. (Op de foto links Herman Mittendorff, in het midden 
directeur Justine de Bree van Redexim en rechts Cees van der Weert, derde en 

voorzitter seniorencommissie.) 
Stichting Mijn Levensbericht 
De wijnen voor zowel de golfende opa’s als de golfende oma’s werden 

beschikbaar gesteld door de stichting Mijn Levensbericht. Het gebeurt helaas te 
vaak dat jonge kinderen hun vader of moeder verliezen aan de gevolgen van een 

ongeneeslijke ziekte. Mijn Levensbericht is een goed gesprek, duurzaam op film 
vastgelegd. Hiermee laat de ouder een mooi, authentiek en respectvol document 
achter voor zijn of haar kind. Een diepgaand interview over liefde, levenslessen, 

inzichten en moed. Over succes en falen, over vreugde en verdriet.  
Zie www.mijnlevensbericht.nl 

Belangrijke sponsor 
Voorafgaande aan de prijsuitreiking deelde de directie (Justine en Herman de 
Bree) van Redexim Handel en Exploitatie Maatschappij BV Zeist mee dat zij de 

Stichting Old Grand-Dad Club Nederland voor 2022 gaat sponseren voor een 

http://www.mijnlevensbericht.nl/


bedrag van € 2.000,00. Redexim is een bedrijf dat 

een breed assortiment van machines voor het 
onderhoud van natuur- en kunstgras ontwikkelt en 

wereldwijd verkoopt. ( www.redexim.com) Op de 
GC Amelisweerd treffen we ook machines van 
Redemix aan. Mevrouw Justine de Bree, 

mededirecteur van Redexim overhandigde aan alle 
winnaars de prijzen en samen met haar broer en 

tevens mede directeur Herman overhandigde zij de 
cheque aan Adriaan Vogel (rechts op de foto) en 
mij, beiden de OGD vertegenwoordigend. Met z’n 

allen kijken we met een goed en warm gevoel 
terug op deze bijzondere golfdag, een mooie 

samenwerking met de seniorencommissie, een 
groeiend aantal OGD-donateurs van de GC Amelisweerd (de grootvaders kunnen 
zich nog steeds melden) en de verwelkoming van een geweldige sponsor. 

 
Johan de Noord, OGD clubconsul Amelisweerd 

 

http://www.redexim.com/


 


