
 

 
 

Old Grand-Dad Consuldag 2017 
 
De Consuldag 2017 speelt zich af op een van de ‘oude negen’, de Hilversumsche. 
Old Grand-Dad dankt het Hilversumsche Bestuur en Clubconsul Steven Langeveld voor 
het beschikbaar stellen van de baan en de perfecte organisatie, gesteund door OGD 
Wedstrijd Coördinator Ed Eelman. Vijftien nieuwe Clubconsuls komen de OGD versterken. 

       
 
Als eerste ‘mededeling’ in de vergadering toont de voorzitter met enige trots het 
hervonden beeldje ‘Melis’. René de Monchy, Clubconsul van Gaasterland, vroeg zich vorig 
jaar af wat er toch gebeurd is met de prijs voor de ‘Best Golfende Grootvader van 
Nederland’, het loodzware, in brons gegoten beeld, oude Melis.  
 

                
 
Voorzitter Helgert van Raamt opent, samen met Consul Wim Vlietstra van Prise d’Eau, 
onmiddellijk de ‘jacht’ op de oude Melis. Zij belanden bij de Tilburgse ijzer- en 
bronsgieterij Melis. Daar raakte de laatste serie beeldjes in het ongerede. Als u door de 
fabriek loopt, begrijpt u waarom. Maar dankzij directeur Jan Melis en Wim Vlietstra zijn er 



nu weer beelden, waarvan Old Grand-Dad zelf de gietbramen weg vijlt en de beelden 
patineert. Old Grand-Dad is weer voor 10 jaar onder de pannen voor wat betreft oude 
Melissen als prijs voor de Landelijke finales. 
 

   
 
 

 
 
Andere punten van de Penningmeester: 
• Gemiddelde bijdrage van de grootvaders is gestegen tot € 25,-- 
• Aangesloten Clubs: De Koggen (Spierdijk) is nieuw, Edda Huzid is helaas opgeheven. 

Deze club had een bloeiende OGD afdeling met meer dan 90 donateurs. De meesten 
daarvan zijn naar Anderstein en Zeewolde gegaan. 

• De Top 4 Clubs met de meeste donateurs zijn: 
- Nijmegen (180) 
- Zeewolde (127) 
- Noord Nederlandse (115) 
- Tongelreep (114, heel knap voor een 9 holes baan)  

• In 2017 is € 160,000,- voor projecten beschikbaar. 
 
De acceptgiro verdwijnt binnenkort. De Penningmeester oriënteert zich op alternatieven. 
De Kennemer stuurt haar contributiefactuur per e-mail met daarin een button, via welke 
direct betaald kan worden. Dat geschiedde en masse. Wellicht een suggestie voor de 
OGD, zij het dat in het donateurbestand van de Penningmeester niet alle – goede - e-mail 
adressen staan. De Penningmeester vraagt de Clubconsuls hem de juiste, gecontroleerde 
e-mailadressen van hun donateurs te sturen. 
 
Jan Orie is als Project Coördinator voortvarend gestart en is tevreden over het afgelopen 
jaar en hetgeen bereikt is voor de gehandicapte jeugd. Aan projecten doneerde OGD 
€ 143.000,--. De voorkeur blijft uitgaan naar kleine projecten. 
Luc ter Heide, Bart Crum en Guus Dohmen zijn steunpunten in het land, die Jan helpen bij 
de beoordeling van projecten. 
Iedere aanvraag wordt binnen 7 dagen beantwoord. 
 
 

Om de beelden als prijs helemaal te 
vervolmaken, gaat Ed Eelman mooie, 
mahonie houten voetstukken maken. 
Hierop wordt op Landelijke Finale 
prijsuitreiking een zilveren plaatje 
geschroefd, met daarin gegraveerd de 
gegevens van de Landelijke Finale én de 
naam van de winnaar, de ‘Best Golfende 
Grootvader’. 
Voor dat laatste wordt op de dag zelf een 
graveur ingehuurd …………….. 
 

Penningmeester Gerrit Horlings 
merkt eerst op dat er ook 
nieuwe beeldjes zijn als 
clubprijs, naast de bronzen oude 
Melis als Landelijke Finale prijs. 
 



 
 

            
 
Bestuur en Clubconsuls discussiëren over actualiteit en gebruiksvriendelijkheid van de 
website. De conclusie is, dat het beter kan en moet. De webmaster is wel onder andere 
mede afhankelijk van goede en tijdige input van Clubconsuls, Regioconsuls en 
Bestuursleden. Dat webmaster Maarten Stratenus niet alles rechtstreeks ontvangt, komt 
de actualiteit niet ten goede. 

 
Alle aanwezigen ontvangen een exemplaar van het Jaarbericht 2016. 
(zie: http://www.oldgranddad.nl/images/Jaarberichten/OGDJaarbericht2016.pdf)  
In de maand april ontvangt iedere grootvader-donateur het Jaarbericht 2016 thuis per 
post, inclusief het donatieverzoek. De Firma Holbox van grootvader-donateur en 
Voorzitter van de Herkenbosche Jan Hol, offreerde gunstig voor de productie van het 
Jaarbericht. Ook heeft Holbox 10 ‘OGD welkomstzuilen’ om niet aangeboden. Als 
tegenprestatie is in het Jaarbericht het logo van Holbox opgenomen. 

Jelle Tjaden Consulwedstrijd 2017  
Na de vakkundig geleide en gezellige vergadering, starten 109 grootvaders de jaarlijkse 
Consulwedstrijd om de ‘felbegeerde’ Jelle Tjaden Trofee van de blauwe tees voor een 
vlotte doorstroming. De Consulwedstrijd op de altijd weer schitterende Hilversumsche is 
een waar feest voor de golfende grootvader Clubconsuls, zeker als het ook stralend weer 
is. Mooier kan het niet.    

                                          
Frans Geers – Semslanden - wint met 37 punten en is daarmee de ‘Beste Consul 2017’. 
 

 

Frans Geers winnaar van de 
‘felbegeerde’ Jelle Tjaden Trofee 2017 
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Alleen de winnaar speelt in de buffer. Bij de eerste tien wordt één maal 34 punten 
gescoord, drie maal 33 punten en vijf maal 32 punten. Al met al een mooie score. 
De longest drive wordt geslagen door Jaap Kool op hole 13. de neary wint Willy Hermans. 
 
Uitslag Jelle Tjaden Consulwedstrijd 2017 

Stblfrd exc.hcp 
1. Frans Geers – De Semslanden   37 23.9  
2. Hille de Graaf – De Goyer   34 14.5   
3. Wim van Helden - Oude Maas GC  33 26.5  
4. Hent van Delft - Herkenboschsche  33 21.5  
5. Cees Duijn - De Koggen   33 22.7  
6. Maarten Stratenus – OGD Bestuur  32 18.3  
7. Frans Ossendorp - Heemskerkse  32 22.6  
8. Harry Klokman – Haverleij   32 23.9  
9. Willem Olivier - St Nicolaasga   32 11.8  
10. Paul ten Brummelhuis - Geysteren  32 16.6   
 
Birdies op hole 10 voor Goos Zetsma-Lochemse GCde Graafschap, Wijnand Eissens-
Batouwe GC. 
Als een deelnemer 30 of meer punten scoorde, kan hij de volledige uitslag op vragen bij 
de OGD Wedstrijd Coördinator Ed Eelman @ ed.eelman@gmail.com. Voor meer foto’s zie: 
https://myalbum.com/album/uKVf38YopnTI 
(of link kopiëren en via de browser naar het album) 
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Organisatie Steven langveld Clubconsul Hilversumsche, Regioconsul Centrum-Midden John Duvivier en OGD 
Wedstrijd Coördinator Ed Eelman.  
Redactie verslag Hannes van de Stadt 
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