
In Memoriam Ed Eelman 
 
 

 

Een Texelaar en OGD’er in hart en nieren is overleden. 
 

Ed begon zijn OGD-carrière als clubconsul van De Texelse, om al in 2009 als 
hoofdredacteur van het OGD Jaarbericht en redacteur van de website landelijk te 
gaan opereren. Al snel functioneerde hij daarnaast ook als wedstrijdleider van de 

consuldag en de landelijke finale. 
 

Door zijn enthousiasme en kundigheid werd hem 2013 gevraagd bestuurslid 
Wedstrijdleider en Wedstrijdcoördinator te worden. 
 

‘Op Texel’ intussen, waren Ed en zijn deskundige 
automatiseringsvriend Frans Eijgenraam druk in de 

weer met het schrijven van digitale programma’s om 
inschrijvingen, indelingen en uitslagen van 
golfwedstrijden te automatiseren. Echt pionierswerk in 

die tijd. 
 

Ed was de enthousiaste, drijvende kracht achter de 
automatisering van de wedstrijdactiviteiten op de 
Texelse en bracht deze kennis en kunde ook in bij de 

Old Grand-Dad Club. De OGD plukt daar nu nog steeds 
de vruchten van. 

 
Ed zorgde vanaf 2013 tot en met 2021 voor alle 
afspraken met de clubs waar de consuldagen en de 

landelijke finales werden gehouden, zowel op 
cateringgebied als baan- en golfdetails. Met zijn 

opgebouwde en uitgewerkte draaiboek werken we nog 
steeds. 

 
Hoewel hij als geboren Texelaar aandeelhouder was van de stoomboot naar Texel 
– TESO – haalde Ed zijn sportvliegbrevet, zodat hij per vliegtuig naar de clubs kon 

gaan, maar ook voor verdere reizen door delen van Europa en vluchten in zijn 
geliefde Nieuw Zeeland, als hij daar weer de winter doorbracht, ging hij niet uit de 

weg. Het stond model voor zijn drang naar vernieuwing en hang naar avontuur. 
 
Ed was in zijn professionele leven Scheepsofficier bij Shelltankers, maar runde ook  

een olieraffinaderij in Nigeria. Van dat land nam hij een mooi stuk hardhout mee, 
dat zijn weg vond als sokkel voor de beroemde OGD Van Melismannetjes, de prijs 

voor de Best Golfende Grootvader van Nederland.  
 
Voor al zijn grote verdiensten voor Old Grand-Dad Club Nederland 

werd Ed op 31 maart jl. door het OGD bestuur benoemd tot 
“Grootvader van Verdienste”.  

Ed stopte met zijn bestuurstaken om samen met zijn lieve vrouw 
Josje van hun rust te genieten op zijn eiland. Helaas heeft die tijd 
veel te kort geduurd. 

Ed wordt 29 november herdacht te midden van zijn geliefde 
familie, vrienden en bekenden. In kleine familiekring zal hij 

worden gecremeerd. 
 

Texel 27-09-1945 – Texel 23-11-2022 


