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BESTUUR 
 
Ook in 2021 had Corona grote invloed op ons (golf)leven. Gelukkig konden we blijven golfen. Dit was 
met name te danken aan de inzet van vele vrijwilligers, die ervoor zorgden dat we konden voldoen 
aan de vele “Corona eisen”. Maar ook door de inzet van ons horecapersoneel. Zij hebben 
voortdurend de corona app gecheckt om corona buiten de deur te houden. En verder hebben wij de 
leden, aansluitend aan de landelijke persconferenties, geïnformeerd over de consequenties van de 
Corona maatregelen voor de Sallandsche.  
 
De in 2020 ingestelde ledenstop is het afgelopen jaar in stand gebleven. Het ledenaantal bleef stabiel 
op 820 vol betalende leden. De wachtlijst bleef onverminderd lang. De jaarcijfers laten zien dat de 
club financieel in control is en dat er sprake is van een gezonde financiële basis.   
 
Ons clubhuis en bijgebouwen hebben in 2021 een metamorfose ondergaan. Naast de gewenste 
update leveren de verbouwingen een grote meerwaarde aan gastvrijheid, gezelligheid en uitstraling.  
De plannen voor verbouwing nummer 2 zijn goedgekeurd door de leden en zullen, mits de kosten 
binnen de marge blijven, eind 2022 worden uitgevoerd. 
 
In 2021 zijn in de baan veel werkzaamheden uitgevoerd zowel op het gebied van onderhoud als op 
het gebied van verbetering van de baan. Er is in het afgelopen jaar een pakket van maatregelen 
opgesteld die de veiligheidsproblemen rond de Driving Range moet verbeteren. De leden hebben 
ingestemd met het verhogen van de netten aan de achterzijde en het aanleggen van een stop & go 
systeem. Uitvoering hiervan is in 2022. Ook is in 2021 gewerkt aan een scenario dat moet leiden tot 
vergroting van de uitdaging voor de spelers op holes 16 en het verminderen van het ballen op het 
terrein van de buurman van deze hole. Gezien de reacties op deze optie is het eerste plan niet in 
stemming gebracht op de najaar ALV. Er is een werkgroep gestart die het bestuur in 2022 zal 
adviseren over andere opties voor hole 16. 
 
In personele zin hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan. In 2021 hebben we afscheid 
genomen van onze horeca-exploitant Pascal Delhaye en hebben we Sander Slinkman als onze nieuwe 
uitbater mogen begroeten. En Office manager Miranda Bouwmeister is opgevolgd door Ellen 
Stegeman. 
Ook zijn er in het bestuur mutaties geweest. Voorzitter Pieter Visser is opgevolgd door Gerard ten 
Have, secretaris Remke Ligtvoet is opgevolgd door Nathalie Hoogstad en baancommissaris Jilles de 
Bruin is opgevolgd door Ties Joosten. 
 

Ook in 2021 kregen we als bestuur veel support van de leden. Van helpende handen tot 
schouderklopjes. Dat waarderen we zeer en geeft extra motivatie om door te gaan. Uiteraard kregen 
we ook kritische opmerkingen. Het zorgt ervoor dat we scherp blijven en de belangen van eenieder 
niet uit het oog verliezen. We doen het allemaal voor het goede doel, namelijk voor al onze leden en 
een ieder die werkt voor of betrokken is bij de Sallandsche Golfclub “de Hoek”.   
  
Het bestuur 
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LEDEN 
 
In 2021 is bericht ontvangen van het overlijden van de volgende leden:  
 

Dhr. J. Arnolds 

Dhr. J.H. Bennink 

Dhr. B. Brouwer 

Dhr. J.H. du Croo de Jongh 

Dhr. H.J.G. Giroldi 

Dhr. P.J. Kaars Sijpesteijn 

Dhr. L. Kostering 

Dhr. W.H. Polman Tuin 

Dhr. W.H. Sillevis Smitt 

Mevr. E.C.A.M. Willems 

Dhr. J.C. Zwolsman 
 

De samenstelling van het ledenbestand 2021:  
 

 1-1-2021 31-12-2021 

Seniorlid 790 822 

Ereleden 3 3 

Lid van verdiensten 5 5 

Buitenleden 3 3 

Buitenlandleden 2 2 

Lid Handicapregistratie 11 11 

Jeugd 26 t/m 30 jr. 12 14 

jeugd 22 t/m 25 jr. 29 29 

Jeugd 19 t/m 21 jr. 0 4 

Jeugd 13 t/m 18 jr. 20 28 

Mini's t/m 12 jr. 4 9 

Theeleden 67 65 

Niet-Clubleden Handicapregistratie 15 17 

   
Businessclub 25 37 

Business Clubleden met speelrecht 11 12 

Sponsor 9 9 

Adverteerders 13 13 
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BAANCOMMISSIE 
  
De baancommissie bestond gedurende 2021 uit de baancommissaris Jilles de Bruin en de leden 
Mieke Steinweg en Robbert Wischhoff. Daarnaast waren ook twee vertegenwoordigers van de Enk 
lid van de commissie, te weten Harry Otten en Bart Hooghiemstra.  
  
Eind november is Jilles de Bruin afgetreden en opgevolgd door Ties Joosten. Verder zijn er tot de 
commissie toegetreden Jan Diederik Postma en Jeannette Olthuis, de laatste namens de GEO. 
  
Investeringen 

In het begin van het jaar zijn bij ieder hole twee borden met de plattegrond van de hole geplaatst. 
  
Een weerstation is aangeschaft en geïnstalleerd met als doel om uiteindelijk tot een precisie 
beregening van de baan te komen. In de fairway van hole 6 zijn twee sensoren begraven die de 
temperatuur en vochtigheid meten en doorgeven naar de greenkeepers. 
  
In de bron zijn de twee beregeningspompen en de persbuizen vervangen. 
  
Begin april zijn het bos en de bomen verder onderhouden door te snoeien en te vellen. Er zijn in 
totaal 7 nieuwe bomen gepland bij de holes 1, 15 en 16. 
  
Het was de bedoeling om op hole 5 heide aan te leggen en daarmee gecombineerd ook een pad aan 
de linkerzijde. De leverantie van heide plagsel zal nu pas in januari 2022 plaatsvinden waardoor dit 
werk is overgeheveld naar volgend jaar.  
  
Een nieuw materiaal voor de bedekking van de paden is getest op het pad achter en langs de tees 
van hole 6 en goed bevonden. Aan de rechterzijde van hole 17 is een pad aangelegd met dit 
materiaal.  
  
De renovatie van de tees van de holes 5 en 16 zijn niet uitgevoerd. De eerste niet omdat het nog niet 
nodig werd geacht en de tweede i.v.m. de problemen rond hole 16 (zie hieronder). 
  
Op de tees van de holes 1, 2, 9 en 10 zijn trappetjes aangelegd. 
  
Regulier onderhoud 

Gebaseerd op de resultaten van de “soilmapper” die de grond tot een diepte van 30 cm analyseert is 
de baan net als vorig jaar uitvoerig gevertidraind en bezand met 550 ton zand.  
  
Ook dit jaar heeft de schaapskudde van Deventer tweemaal de heide stroken begraasd. De GEO-
richtlijn volgend zal dit jaarlijks worden herhaald.  
  
De jaarlijkse controlemeting liet weer een verbetering van de greens zien. Het straatgras is verder 
afgenomen tot nu rond 18% ten gunste van struisgrassen en roodzwenkgras. De gemiddelde waarde 
voor de Stimp was 8.3, voor de holing-out 9.6 en voor de Clegg 85.8. Allen boven de streefwaarden. 
Het vochtgehalte in de greens blijft te hoog met een gemiddelde waarde van 26.8.  
  
Hole 16 

Alhoewel er al jaren ballen terecht komen op het terrein van de aanwonende, kwamen er- zoals uit 
een brief van de bewoner blijkt - dit jaar ook ballen in de buurt van het woonhuis terecht.  
Na ontvangst van deze informatie heeft het bestuur een externe advocaat ingeschakeld en juridisch 
advies ingewonnen. Op advies van deze advocaat is de bewoner erop gewezen dat er een 
erfdienstbaarheid op het perceel rust, die impliceert dat de bewoner moet gedogen dat er ballen op 
zijn terrein neerkomen.   
Hierop kwam de reactie dat de bewoner zijn huis wil verkopen en dat een potentiële koper aan 
baanarchitect Jol had gevraagd of het riskant was om naast hole 16 te wonen. Deze had aangegeven 
dat de situatie gevaarlijk was.  
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Onze advocaat heeft het bestuur geïnformeerd over eventuele consequenties als er gevaar dreigt 
voor bewoners. Hij gaf hierbij aan dat de erfdienstbaarheid die op het perceel rust een gedwongen 
sluiting van hole 16 niet uitsluit als er gevaar dreigt. De omstandigheden van nu kunnen heel anders 
zijn dan ten tijde van het overeenkomen van erfdienstbaarheid. Je kunt daarbij denken aan beter 
materiaal, aan meer jonge leden en aan een andere invulling van begrip gevaarzetting.  
  
Na schriftelijke uitwisseling van standpunten is met de bewoner onderling overleg gestart. Voor de 
start van dit overleg is een non disclosure overeenkomst door de partijen getekend.  
  
Baanarchitect Christoph Städler is gevraagd om alternatieven te ontwikkelen met als doel het risico 
te verminderen. Hij stelde de volgende drie alternatieven voor: 

1. Verplaats de huidige tees zo’n 90 m naar voren, maak de green van hole 14 de green van 
hole 16 en draai hole 14 om. 

2. Verplaats de huidige tees zo’n 90 m naar voren en maak zodoende de hole een par 4. 
3. Graaf aan de rechterzijde een nieuwe vijver en richt de bestaande tees meer op links. Om 

een voldoende groot landingsgebied te maken zal het eerste gedeelte van de bestaande 
vijver moeten worden gedempt. 

Het bestuur koos voor het laatste alternatief zodat de hole een par 5 blijft, de locatie van de tees 
gehandhaafd blijft en het tegemoetkomt aan de wensen van een aantal leden om het hole 
uitdagender te maken. Een vergunning tot het graven en dempen van de vijvers werd verleend door 
het waterschap en een Quick Scan rapport van een ecoloog concludeerde dat er geen ontheffing van 
de provincie behoefde te worden aangevraagd in verband met beschermde soorten. 
  
De aanwonende van hole 16 werd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en hierbij werd 
aangegeven dat het laatste alternatief ter goedkeuring zou worden voorgelegd aan de leden in de 
najaar ALV. Voor de ALV ontving het bestuur echter zowel landschappelijke en als golf technische 
tegenwerpingen van leden. Toen vervolgens de baanarchitect zelf mededeelde dat zijn voorstel 
zwakheden vertoonde besloot het bestuur het voorstel niet in stemming te brengen. In plaats 
daarvan werd een werkgroep geformeerd met de opdracht om tot een voorstel voor hole 16 te 
komen. Daar het bestuur het voorstel niet in stemming had gebracht werden de tees tijdelijk naar 
voren geschoven. 
  
Driving Range 

Gedurende het jaar werden er regelmatig ballen vanaf de driving range op de fairway van hole 10 
geslagen. Daarnaast werd er een klacht ontvangen van de achterbuurman over het aantal ballen die 
op zijn terrein neerkomen. In beide gevallen wordt er over 14 meter hoge netten geslagen. 
  
Er zijn indertijd een tweetal alternatieven ontwikkeld door de baanarchitect Städler voor de driving 
range met als doel longhitters de mogelijkheid te geven om met hun driver te kunnen oefenen. Geen 
van deze alternatieven garanderen voldoende de veiligheid van de spelers op hole 10 noch die van 
de buurman. 
  
Het voorstel van baanarchitect Michiel van der Vaart garandeerde dat wel, maar tegen zeer hoge 
kosten en ten koste van een oefenbaan die alleen uit de achterste green zou bestaan. 
  
Als voorlopige maatregelen is een aantal afslagplaatsen onder het afdak meer op links gericht. 
Daarnaast zal het voorstel van van der Vaart worden uitgevoerd om een sensor op hole 10 te 
plaatsen die gebruikers van de driving range via licht signalen zullen waarschuwen dat er zich spelers 
op hole 10 begeven. Verder wordt het achternet van de driving range verhoogd van 14 naar 20 
meter. 
  
Er wordt onderzocht of met moderne digitale middelen een alternatief kan worden aangeboden 
zodat longhitters toch hun driver kunnen oefenen. 
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GEOCOMMISSIE 

 

Het GEO Team was in 2021 actief met als leden Evert-Jan Wijers, Erik Meijer, Jeannette Olthuis, 
Marco Kolkman, Harry Otten (de Enk) en Richard Holland (als voorzitter). 
Gezien de brede reikwijdte van het "OnCourse"-systeem dat ten grondslag ligt aan de GEO-
certificering, werkte het team nauw samen met de Baancommissie (Jilles de Bruin en Ties Joosten), 
met Bart de Hees (Bestuur) met betrekking tot het clubhuis, gebouwen en faciliteiten, en met het 
secretariaat (Judith Wopereis, Miranda Bouwmeister) over de leden, vrijwilligers en diverse 
evenementen. 
 
GEO Certificaat vernieuwd 
Een belangrijk aandachtspunt van het jaar was de vernieuwing van de GEO-certificering die in 2018 
voor het eerst aan de club werd toegekend. Dit vergde veel werk, aangezien het OnCourse-systeem 
in het tussenliggende jaar zowel werd verbeterd als aanzienlijk uitgebreid. Het goede nieuws is dat 
na onafhankelijke analyse en een bezoek van een gekwalificeerde auditor ons GEO-certificaat in 
december is verlengd voor een periode van 5 jaar, met een reeks waardevolle verbeterpunten om 
aan te pakken. 
 
IVN Natuureducatie samenwerking 
Het afgelopen jaar hebben we een waardevolle relatie opgebouwd met IVN Natuureducatie 
(Deventer). We hebben genoten van het hosten van verschillende IVN-werkgroepen die ons helpen 
de planten, dieren en insecten te identificeren die ook de Sallandsche hun thuis noemen. Dit bouwt 
voort op de verschillende soorteninventarissen die enkele jaren geleden zijn opgesteld door 
voormalige GEO-teamleden. 
 
Verbouwing clubhuis 
De renovatie van het clubhuis bood een grote kans om onze prestaties op verschillende 
kernelementen van het GEO OnCourse-systeem te verbeteren, met name op het gebied van energie-
efficiëntie (isolatie) en hernieuwbare energie (PV-cellen). Het GEO-team adviseerde het 
renovatieteam onder leiding van Bart van Hees.  Tegenwoordig monitoren we het energieverbruik 
maandelijks en komen we met gerichte acties als dat daar aanleiding toe geeft. 
 
Duurzame Golfdag – 18/9 
Voor het eerst in 2021 werd 18/9 (18 september) internationaal erkend als een jaarlijkse dag om 
duurzaamheid in golf te vieren. Richard Holland schreef een hoofdartikel voor de GEO Foundation in 
Schotland als onderdeel van de wereldwijde lancering. 
 
DAMESCOMMISSIE 
 
De damesdagen startten in 2021 op 5 januari met een verplichte 2 bal vanaf hole 1 en hole 10. 
Na deze nieuwjaars start was er voor ieder een heerlijke oliebol. 
Naast de corona beperkingen werden we eveneens geplaagd door meerdere baansluitingen ivm 
hevige regenval en zelfs sneeuwval. 
 
Vanaf 16 maart was het toegestaan in 3 ballen te starten. Weliswaar zonder wedstrijdelement. 
Wat  betekende dat onze openingswedstrijd geen doorgang kon vinden. 
Maar een traktatie in de vorm van gezellig verpakte paaseitjes was een pleister op de wond. 
 
De 3 bal hield stand, m.u.v. onze Q wedstrijden, de PO ( 2 bal), die pas in mei voor het eerst 
georganiseerd  kon worden. De ringerscore liep in het computerprogramma mee met deze 
wedstrijden, in totaal 6, waarvan de jaarwinnaars beloond werden tijdens de slotdag. 
 
Vanaf juni startte de Mini PO voor hcp 36 tot 54 met een maximum aantal deelnemers van 9 dames. 
Deze Mini PO is bedoeld voor dames die niet in staat zijn 18 holes te spelen. 
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Naast de qualifying wedstrijden werden wekelijks funwedstrijden georganiseerd, o.a.: 2 beste scores, 
stokken wedstrijd, regenboog, etc. 
 
Vanaf 20 juli kon de eerste gezelligheidswedstrijd plaatsvinden met hapje nadien, terraszit en 
prijsuitreiking. 
Het wekelijkse spelprogramma werd gewijzigd in: 
1 maal Q wedstrijd, de PO 
2 maal wedstrijdvorm 
1 maal keuze dag, waarop dames de mogelijkheid hebben om een Q kaart te spelen, een onderling 
wedstrijdje te doen (bv Amerikaantje) of “gewoon” lekker willen spelen. 
Wanneer er sprake is van 5 dinsdagen per maand wordt er een Matchplay toegevoegd + nadien een 
bitterbal traktatie. 
 
Vierballen werden nog steeds niet toegestaan dus veranderde onze spraakmakende Prinsjesdag in 
een Prinsessendag, wat een reuze succes is gebleken. 
 
Op 26 oktober werd de slotdag georganiseerd met 42 deelnemers in een toegestane 4 bal: 
greensome. 
Naast de prijsuitreiking van de wedstrijd werden ook de jaarprijzen uitgereikt, o.a.: 
De Kikker en de Shepard, beiden met een mooi competitieveld van respectievelijk 12 en 16 
deelnemers. 
De jaarprijzen voor de PO wedstrijden in 3 categorieën. 
Voor bovenstaande jaarprijzen was er een eerste en tweede prijs. 
Daarnaast een ringerscore prijs, een meerronden vermelding en de uitreiking van de gescoorde 
birdies tijdens de PO wedstrijden met een eervolle birdie queen. 
Tijdens deze eindwedstrijd, waarop ook de hapjes een belangrijke rol spelen was er geen Horeca 
aanwezig. Geen Pascal meer en (nog) geen Sander.  
Niet voor een gat gevangen speelde de DC voor kokkin. Er was eigengebakken taart, cake en 
boterkoek tijdens de ontvangst en nadien zelfgemaakte soep, quiches en bladerdeeghapjes.  
Een succes! 
 
Vanaf 1 november werd de “Hussel” weer ingevoerd. Deze dag wordt als inloop georganiseerd, 
dames schrijven in bij binnenkomst voor 18 of 9 holes en er worden flights van 3 samengesteld. De 
start mocht uitsluitend vanaf hole 1 plaatsvinden.  
De hussel werd voorgaande jaren georganiseerd door een dame, die geen deel uitmaakte van de 
damescommissie. Dit jaar heeft de DC besloten dit zelf weer ter hand te nemen om het contact met 
onze achterban ook tijdens de winterperiode warm te houden. 
Voor de tweede keer kon de uitwisseling met de Veluwse geen doorgang vinden evenals de 
Pannenkoek wedstrijd samen met de Swinging Hoekers. 
 
Vanaf september is de DC uitgebreid met Hetty Jansen en bestaat de commissie uit 5 leden, t.w.: 
 
Marrie Holtkamp (penningmeester) 
Hetty Jansen 
Gretha Stok 
Tylla Withagen (secretaris) 
Nan Scharp (voorzitter) 
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HANDICAP- EN REGELCOMMISSIE 
 
Aantal vergaderingen 2021: 6 merendeel via Zoom/Teams  
 
Mutaties HRC: 
Begin van dit jaar is Gijs Hoefsloot ons team komen versterken.  
Ellen de Bruin gaat afscheid nemen van de HRC 
 
Aanspreekpunt vanuit het bestuur: Mieke Viveen heeft het in het loop van het jaar overgenomen van 
Jan Achtereekte. 
 
2021 stond wederom in het teken van Corona. Fysieke bijeenkomsten met zowel de leden als onze 
en andere commissies was niet altijd mogelijk. 
 
De belangrijkste punten van 2021 

- Nieuw handicap systeem is ingevoerd, het WHS. Overgang is uiteindelijk goed verlopen. 
Maarten Toet heeft vele vragen beantwoord en regelmatig over gecommuniceerd in de 
nieuwsflits en het clubblad. 

- In het voorjaar hebben 9 jeugdleden regeluitleg gehad. Ze zijn allen geslaagd voor het 
regelexamen.  

- Door de corona kon ook dit jaar de competitie en de daaraan gekoppelde traditionele 
regelquiz helaas niet doorgaan 

- Er zijn nieuwe scorekaarten gedrukt. 
Op de kaarten is een aantal wijzigingen doorgevoerd m.b.t. plaatselijke regels en afstanden. 
Gijs Hoefsloot heeft dit gecoördineerd. 

- De stroke index heeft op de agenda gestaan. Gijs Hoefsloot heeft hierover overleg gehad met 
de NGF, het advies is om hier iedere 10 jaar naar te kijken en eventueel te herzien. Laatste 
herziening heeft in 2015/2016 plaats gevonden. Besloten om dit in het voorjaar 2022 verder 
op te pakken.  

- Alle HRC documenten; local rules, taken HRC, van niets tot handicap etc zijn doorgenomen 
en aangepast, tevens op de site gewijzigd. 

- De HRC heeft een Dropbox aangemaakt, hiermee zijn alle documenten van de HRC geborgd. 
- Maarten Toet en Irene Wischhoff hebben met de ledencommissie gesproken over 

begeleiding van nieuwe leden.  
Belangrijkste punten uit dat overleg: 
Geadviseerd om de taken van een mentor te beschrijven. 
Leden die na 1 jaar geen HCP hebben zijn potentiële uittreders, ledencie bespreekt met de 
mentor welke ondersteuning nodig is. 
Voorstel door de HRC bij het bestuur ingediend om alle nieuwe leden te verplichten op een 
kennismakingsavond van de HRC te komen. De HRC kan dan iets vertellen over etiquette en 
het reilen en zeilen op onze baan. Nog geen uitspraak van het bestuur ontvangen. 

- HRC heeft 2 regeldagen georganiseerd. Opkomst is nog wat mager, enthousiasme van de 
leden die er waren was groot. 

- Op hole 10 is links een wadi gekomen deze is gekenmerkt als hindernis.   
- Langs de oefenbaan met de driving range zijn witte palen gekomen. Hierdoor is de gehele 

driving range out of bounds. 
- We kregen advies vanuit de NGF om de strokeplay, tegen par en stableford wedstrijden altijd 

Qualifying te laten zijn. De groepen die door de club georganiseerd zijn en nonQ willen 
spelen dan moeten ze een andere wedstrijdvorm kiezen.  
Ellen de Bruin heeft dit gecommuniceerd met alle commissies voordat zij hun wedstrijden 
door moesten geven aan de kalendercie.  

- Er is een voorstel gemaakt m.b.t. de positie van de tee markers t.o.v. de pin positie. De 
greenkeepers geven aan dat dit voorstel in de praktijk niet uitvoerbaar is.  

- De HRC heeft een bijdrage m.b.t. regels aan het clubblad van december geleverd. 
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- Irene Wischhoff heeft haar RC1 gehaald 
 
De HRC van 2021 bestond uit: 
Ellen de Bruin, voorzitter 
Maarten Toet, handicapregistratie 
Irene Wischhoff, regelexamen 
Liesbeth Tempelman, media 
Thijs Post, baan 
Gijs Hoefsloot, scorekaarten, stroke index 
John Balvert, adviseur 
 
JEUGDCOMMISSIE 

 
2021 is een jaar dat zich helaas ook heeft laten kenmerken door de COVID-pandemie. Dit heeft niet 
alleen het volwassen, maar ook het jeugd clubleven danig in de weg gezeten. En hoewel er af en toe 
een aantal uitzonderingen bestaan hebben voor jeugdleden ten aanzien van bijeenkomsten en 
wedstrijden is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 
  
Wel zijn er in 2021 een tweetal les cycli gehouden, te weten een in het voorjaar en een in het najaar. 
Deze lessen zijn naar volle tevredenheid verzorgd door Arnoud van Opijnen. 
  
Vooruitkijkend naar jaar 2022 is gloort er toch weer hoop voor de Sallandsche jeugd. Want hoewel er 
veel werk aan de winkel is, is er wel weer een commissie in oprichting en wordt er een beleidsplan 
opgeleverd. Dit alles moet zich in de loop van 2022 gaan vertalen naar activiteiten voor onze 
jeugdleden en groeiend enthousiasme bij deze leden.  
 
Hierbij is een oproep aan alle leden op zijn plaats; 
Wilt u of kent u iemand die bij wil dragen aan de jeugdcommissie, graag! Maar vooral, geef de jeugd 
de ruimte. Lang zijn ze verstopt geweest, maar ze komen er weer aan! 
 
LEDENCOMMISSIE 

 
Niet alleen de coronamaatregelen, maar ook de werkzaamheden rondom het clubhuis hebben er 
voor gezorgd dat alle geplande activiteiten van de commissie voor het afgelopen jaar niet hebben 
plaats gevonden. Zelfs de oliebollen wedstrijd moest eraan geloven: wel hebben de leden gedurende 
3 dagen kunnen genieten van een lekkere oliebol. 
Pierre heeft ervoor gezorgd dat leden zich konden inschrijven voor een groepsles bij Arnoud: helaas 
is daar weinig tot geen gebruik van gemaakt.  
Een aantal leden is uit de commissie getreden. We moeten opzoek naar nieuwe leden om onze 
geplande activiteiten te kunnen uitvoeren. 
 
PRIJZENCOMMISSIE 
 
De prijzencommissie heeft als taak het verzorgen van de prijzen voor de wedstrijden die door de 
wedstrijdcommissie of het bestuur georganiseerd worden. 
 
Dit houdt in: 
 

- Inkopen en laten graveren van de prijzen voor de zilverwedstrijden. 
- Laten graveren van de wisselbekers. 
- Inkopen van de prijzen voor de overige wedstrijden, zoals opening seizoen, Presidents Putter, 

Wildwedstrijd, enz. 
- Inrichten en opruimen van de prijzentafel. 
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Omdat onze commissie maar uit 2 leden bestaat hebben wij dit jaar niet officieel vergaderd, maar 
regelmatig tussentijds overleg gevoerd. 
 
Gelukkig konden, in tegenstelling tot vorig jaar, alle zilverwedstrijden doorgaan, m.u.v. twee 
wedstrijden t.w.:  Strokeplay kampioenschappen Dames i.v.m. onvoldoende belangstelling en de 
Kolkmanbeker( vrijwilligerswedstrijd) i.v.m. zeer slechte weersomstandigheden. 
 
Wij hebben in december twee mogelijk nieuwe leden benaderd om toe te treden tot de 
prijzencommissie. 
De commissie bestaat nu uit Marrie Holtkamp en Nan Scharp. 
 
REDACTIECOMMISSIE 
 

In 2021 hebben we een nieuwe weg ingeslagen met het clubblad. Van een oplage van vier dunne 
blaadjes per jaar naar  twee keer een glossy, full colour magazine van 68 pagina’s. Door de komst van 
de digitale Nieuwsflits lag er een urgentie om te zoeken naar een andere insteek van een clubblad: 
meer gericht op achtergrondartikelen.  Het ‘snelle’ nieuws wordt digitaal verspreid onder de leden 
via de Nieuwsflits. Daarnaast, naast een andere lay-out – afmeting 180 bij 140 – ook een 
naamsverandering: van De Hoek naar De Eik. 
 
Het blad wordt in een oplage van 1000 gedrukt door Veldhuis Media. Na wat aanloopproblemen bij 
de bezorging van het eerste zomer nummer, is het winternummer in januari bij de leden door de bus 
gevallen. Door problemen bij de drukker een maand later dan gepland. Opzet is om tweejaarlijks uit 
te komen: 15 juni zomernummer en 15 december winternummer. 
 
Het aantal adverteerders is stabiel. Het blad is opgebouwd vanuit een vast stramien. In elk blad 
wordt naast een aantal vaste rubrieken o.a. aandacht ook aandacht besteed aan de Business Club.  
 
De redactie bestaat uit 5 leden: Harriët Lemstra (eindredactie), Wieke Smits van Waesbergh, Marlies 
Pierik, Gisela Fidder en Huub Orval. Voor de opmaak maakt de redactie gebruik van een externe 
vormgeefster.  
 
50+ COMMISSIE  
 
De 50+ commissie organiseert wedstrijden voor alle 50+ leden van de SGC, in de winterperiode 1 x 
per maand, in het zomer seizoen wordt 2x per maand een wedstrijd afwisselend op maandag en 
vrijdag gespeeld. 
 
Het afgelopen jaar was door de Coronapandemie weer een uitzonderlijk jaar. Helaas ging de helft van 
de winterwedstrijden niet door, de openingswedstrijd verviel en de start van de 50+ kon pas later in 
het seizoen plaats vinden. Wel konden we het seizoen op passende wijze afsluiten. 
Gelukkig konden we in de zomerperiode golfen en kwam ook de gezelligheid na de wedstrijden weer 
terug. Omdat 4 ballen nog niet werden toegestaan moesten alle wedstrijden in 3 ballen gespeeld 
worden. De Q wedstrijden werden gespeeld en de grijze trui kon worden uitgereikt, Korrie Mulder 
was de trotse winnaar. 
 
Mede onder verantwoordelijkheid van de commissie werd in samenwerking met de Handicart consul 
Marjolein Zwemmer de handicartwedstrijd georganiseerd. De deelname was aanzienlijk waardoor 
een mooi bedrag voor de Stichting Handicart werd opgehaald. 
 
Eind 2020 verliet Huub Orval na 7 jaar de commissie, in het voorjaar van 2021 hebben we met hem 
en ook met Jan de Kleuver, die de commissie gedurende het seizoen verlaten had, gezamenlijk 
gegolft en tijdens een lunch werd van hen afscheid genomen. 
 
De commissie bestond in 2021 uit de volgende leden: 
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Marianne Ketting (voorzitter) 
Korrie Mulder ( secretaris) 
Jan Meerdink Veldboom  ( penningmeester) 
Loes Appelman 
Hanneke Veldman 
Ben Ploeger 
Wouter van Kempen 
 
SPONSORCOMMISSIE 
 
In 2021 hebben we conform het sponsorplan onze prioriteit gelegd bij de opbouw van een gezonde 
Business Club. Jan Wiggers en Marc van ’t Oost hebben met hun uitgebreide netwerken heel veel 
ondernemers weten te enthousiasmeren voor een lidmaatschap. Door hun inbreng is het aantal 
Business Club leden in 2021 gestegen van 19 naar 43. Aangezien er al diverse aanmeldingen zijn 
binnengekomen voor 2022 zullen wij onze doelstelling van 50 leden al in 2022 kunnen realiseren.  
Ook hebben wij een ledenstop moeten invoeren voor het complete lidmaatschap (inclusief 
speelrecht) omdat wij anders in concurrentie treden met de vereniging. Deze lidmaatschapsvorm is 
gemaximaliseerd op 15 leden. 
 
Ook hebben wij een begin gemaakt met de aanvullende activiteiten. We hebben inmiddels in 
samenwerking met het Ondernemershuis een subsidie event georganiseerd. Door Corona kon dit 
event helaas niet in een live vorm plaatsvinden. Als tweede event staat er een interview gepland met 
ons Business Club lid Jan Willem van Dop aangevuld met een “Kowet” quiz. 
Uit de enquête van Players first kwam naar voren dat de tevredenheid over het functioneren van de 
Business Club is toegenomen. 
 
Qua sponsering hebben we na vele jaren afscheid genomen van onze Corporate Member Rabobank 
en de holesponsoren Nefit en Grolsch. We zijn hen zeer erkentelijk voor de jarenlange support. 
Inmiddels heeft ons Business Club lid ABN AMRO Bank de sponsoring van hole 1 overgenomen. 
Tevens werden er sponsorovereenkomsten afgesloten met Nice Letters (hole 4); Sushi Brothers (bord 
bij de afspuitplek) en Veldsink Assurantiën (scorecard). Daarnaast heeft ons Business Clublid 1618 
Vastgoed een speciale advertorial in ons nieuwe clubblad geplaatst.  
 
Eind 2021 heeft Marc van ’t Oost de sponsorcommissie, wegens drukke werkzaamheden, verlaten en 
is Ben Jansen toegetreden tot de sponsorcommissie. 
 
Voor 2022 en later ligt de grootste uitdaging van de Sponsorcommissie in het volledig bezet krijgen 
van de Holesponsoring en het verder professionaliseren van de Business Club. 
Als  commissie zijn wij tevreden met de door ons gerealiseerde doelen en hebben wij er vertrouwen 
in dat we deze lijn in 2022 door kunnen zetten. 
 

WEDSTRIJDCOMMISSIE 
 
Ook 2021 werd nog in redelijke mate bepaald door Covid-19. In het begin van het jaar gingen vele 
wedstrijden niet door, maar gedurende het voorjaar kwamen de versoepelingen en werd op 
verschillende wedstrijden ruim ingeschreven. Ook werden bijna alle shotgun-wedstrijden vervangen 
door starten op hole 1 en 10. Dit om al te grote clusters van mensen de voorkomen. 
 
Ook in 2021 traden nieuwe WeColeden toe. Te weten Ellen Tanis, Steven van der Meulen en Mariëtte 
Vitringa. Zij vervingen Annemarie van Laar, Wiechert Beijeman en Charlotte van Hees. 
Hiermee bleef het aantal leden constant op 16; 8 dames en 8 heren. 
Die leden zijn: Eline Toet, voorzitter. Verder de dames Dorien Persenaire, Pascale Chaussy, Ellen 
Vermeij, Mathilde Eelink Schuurman, Ankie van der Rijst, Ellen Tanis en Mariëtte Vitringa. 
En de heren: Peter-Paul Steinweg, Dorus Klunder, Albert Hanckman, Jaap Reddingius, Willem Morkin, 
Karel Berghuijs, Bart Schouw en Steven van der Meulen. Allen doen zij, naast het leiden van 
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wedstrijden, nog verschillende klussen in diverse subcommissies. Dit behelst het bijhouden van 
klassementen, indelingen maken, contacten met Twentsche en Koepel, wedstrijden aanmaken (ICT), 
Wedstrijdreglement bijhouden, kalender opstellen, etcetera. 
De WeCo heeft frequent contact met Jan Achtereekte, die verantwoordelijk is voor onder andere 
technische zaken. 
 
De WeCo kwam in 2021 zeven keer in vergadering bijeen; slechts twee keer ‘live’ en vijf keer via 
TEAMS. Beperking van groepsgrootte in de horeca verhinderde meestal het live vergaderen in het 
clubhuis. Met het scherm vergaderen was niet iedereen even handig. Scherm aan; scherm uit, 
microfoon aan; microfoon uit. Het gaf een hoop gedoe en wij hopen elkaar dit jaar weer in het 
clubhuis te ontmoeten voor onze vergaderingen. 
 
Door de invoering van het nieuwe World Handicap Systeem (WHS) gingen de meeste leden in 
handicap omhoog. Om die reden besloot de WeCo de handicaplimieten voor wedstrijden voor één 
jaar te verhogen. 18.4 werd 20 en 36 werd 40. Zo konden de meeste leden aan dezelfde wedstrijden 
meedoen als een jaar eerder. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de handicaplimieten weer 
teruggezet naar de oorspronkelijke hoogte. 
 
De hoeveelheid inschrijvingen voor wedstrijden in 2021 bedroeg 1626. Dit is inclusief de 
jaarwedstrijden. Daarmee is het niveau van inschrijvingen weer terug op dat van 2015. En dat 
ondanks dat, vooral in het begin van het jaar, nog enkele wedstrijden werden afgelast vanwege Covid-
19. Dat is een goede bezetting. 
 
De plannen voor gezamenlijke maandbekers met leden van de Twentsche en de Koepel, afwisselend 
op één van onze banen konden helaas weer niet doorgaan. Ook dit vanwege de bekende, 
oervervelende reden.  
In het jaar 2022 gaan we het weer proberen op te starten, maar dan één keer op iedere baan. 
 
Mariëtte Vitringa, secretaris 
 
HEERENAVOND 
 
Evenals de andere spelende groepen hadden wij een beperkte Heerenavond in 2021. 
April en mei werden bepaald door corona en hebben we geen Heerenavonden kunnen houden. 
Vanaf 8 juni tot eind september zijn er ondanks of dankzij de beperkingen toch Heerenavonden 
georganiseerd. De winnaar van het Blue Jacket-klassement is Bart Schouw geworden met als runner-
up Harry Kleine Schaars. 
De slotavond was ouderwets gezellig waarbij Bart en Harry in het zonnetje werden gezet. Tevens 
werd er stil gestaan bij het tragische overlijden van Barry Brouwer die een trouw Heerenavond-
bezoeker was en het overlijden van oud Heerenavond-deelnemer Pieter Kaars Sijpesteijn. 
Vanaf oktober werd er gespeeld volgens het Winterregime. Helaas konden die middagen niet of 
nauwelijks gespeeld worden vanwege de corona-perikelen en omdat de horeca beperkt open was. 
Echter……de coronamaatregelen lopen gelukkig ten einde en het ziet erna uit dat we vanaf april weer 
ouderwets kunnen starten aan de “Heerenavond 2022”. Omdat de Heerenavond steeds populairder 
wordt, met gemiddeld 30 tot 40 deelnemers, mogen we van het bestuur een half uur eerder 
beginnen om 16.00 uur en gaan we starten vanaf hole 1. 1 x per maand vanaf hole 1 en 10 zodat 
iedereen op tijd binnen is voor de afsluitende borrel + diner. 
 
SWINGING HOEKERS 
 
In het afgelopen jaar is er, ondanks de aanhoudende corona-perikelen,  weer met veel plezier 
gespeeld op de woensdag door een aantal Swinging Hoekers. Mogelijk doordat men het toch niet 
echt veilig vond om met een grotere groep de baan in te gaan ligt het gemiddelde bezoek in 2021 
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met 25 (49%) onder de gemiddelde opkomst van normale jaren. De aanwezige  Swinging Hoekers op 
de speeldagen strijden voor diverse prijzen.   
De samenwerking met de Damescommissie kon ook dit jaar niet doorgaan wegens de genoemde 
corona-perikelen.  
 
De Swinging Hoekers Prijswinnaars 2021 zijn: 
Waagschaal:    Hans Lemstra 
Winter Bokaal:    Huub Orval 
Matchplay (woensdag):   Hans Lemstra 
J.K. Muntinga Kan:   Rens van Pesch 
Albert Bokaal:    Hans Lemstra 
Netto strokeplay:  Huub Orval 
Matchplay (afvalschema):  Huub Orval 
Gouden Putter:    Wouter Jansen 
Gouden Stamper:   Niet doorgegaan. 
Hoogste opkomst:  Ton Appelman (100 %). 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Hans Zwolsman.  
Toegetreden leden zijn: Wiechert Beijeman, Fredrik Kwakkel, Rob Redeker en Coen Vermeer. 
De leiding van de Swinging Hoekers is in handen van Louis Kersemaekers en Huub Orval ondersteund 
door de wedstrijdleiding bestaande uit Jan Coppes, Pieter Dijkstra en Ben Ploeger en de verschillende 
leden die de Damesdag en de uitwisselingen met de Dames commissie in goede banen leiden ( de 
laatste twee hebben helaas geen doorgang kunnen vinden). Voor het jaar 2022 staat het 25 jarig 
jubileum van de Swinging Hoekers op het programma.  
 
THE OLD SOCKETS  
 
Geheel 2021 stond voor The Old Sockets in het teken van de Corona pandemie en de in verband 
daarmee door de overheid genomen maatregelen, die uiteraard door het bestuur van de Sallandsche 
Golf werden gevolgd. Op de TOS donderdagen kon bijna het gehele jaar slechts worden 
deelgenomen via digitale inschrijving. Ook de plenaire borrel kon, op een aantal uitzonderingen na in 
de periode van juli tot en met  november, geen doorgang vinden. 
Met uitzondering van de Abendanon en de meeste maandbekers, waarbij de Big Ben en de 
Piekerstok, werden alle bijzondere wedstrijden afgelast, 
wel werd op het einde van het jaar nog de FM wedstrijd gespeeld, een eerbetoon aan Frans Minke. 
Op het einde van het jaar werden uitgebreide lock down maatregelen afgekondigd, waarbij de 
groepsreservering voor de The Old Sockets kwam te vervallen. De leden konden slechts individueel 
inschrijven met uitsluitend tweeballen; de horeca was gesloten. 
Al met al een teleurstellend jaar voor The Old Sockets. 
 
In 2021  zijn de volgende Old Sockets overleden: 
 
Jan Arnolds                             12 januari 
Lennard Kostering                 17 februari 
Jan de Vries                            14 april (al eerder teruggetreden) 
Frans Minke                           27 april (al eerder teruggetreden) 
Pim Polman Tuin                    5 mei 
Jan Bennink                             2 juli 
Jan Henk du Croo de Jongh     5 oktober 
 
Het overlijden van Frans Minke verdient extra aandacht. Na zijn overlijden bleek Frans Anonymus te 
zijn geweest, de anonieme weldoener, die sinds 1994 jaarlijks het Anonymus diner aan The Old 
Sockets aanbood. Via een testamentaire constructie heeft Frans het mogelijk gemaakt, dat het 



15 
 

Anonymus diner ook na zijn overlijden doorgang kan vinden. Hiertoe werd recent de F.M. Anonymus 
Stichting opgericht. Wij zijn hem hier zeer dankbaar voor. 
 
In 2021 zijn 3 nieuwe leden tot The Old Sockets toegetreden. 
Tijdens een besloten bijeenkomst met het bestuur in augustus: 
  
Dick Siewertsz van Reesema  Dasnummer 153 en 
Peter Paul Steinweg                Dasnummer 154 
 
Tijdens een van de weinige borrels in november: 
Daan Bos                                 Dasnummer 155 
 
Omdat het TOS jaar wederom niet met het Anonymus diner kon worden afgesloten heeft het bestuur 
samen met de F.M.Anonymus Stichting de leden van The Old Sockets hun wensen voor 2022 
vergezeld doen gaan van een mooie fles Port.   
 
Eind 2021 was het bestuur van The Old Sockets als volgt samengesteld: 
 
Rein van Couwelaar            voorzitter 
Gert Jan van Drimmelen    vice voorzitter 
Peter van Luijn                    secretaris 
Henk Rutgers                       penningmeester 
Leo Ketting                           wedstrijdcommissaris 
 
Januari 2022 
Peter van Luijn, secretaris The Old Sockets 
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