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De Edese Golf Club in het jaar 2014
De vereniging
In 2014 telde de vereniging 860 leden waaronder 54 jeugd- en studentleden.
Het Kennismakingslidmaatschap wordt als een redelijk succes ervaren. Wij hebben halverwege
het jaar een stop op nieuwe aanwas moeten zetten toen een totaal van 245 bereikt was. De
inkomsten uit deze nieuwe vorm zijn bevredigend en zorgen voor een substantiële bijdrage aan
onze begroting.
Ook de conversie van kennismakingslid naar gewoon lid is, hoewel niet spectaculair toch goed te
noemen. In 2014 zijn 39 kennismakingsleden gewoon lid geworden.
Ruim 50 leden hebben zitting in een commissie (sommigen zelfs in twee) en zorgen dat op alle
fronten veel noodzakelijk werk wordt verzet waarvoor wij hen als vereniging zeer dankbaar mogen
zijn.
In het afgelopen jaar speelden ongeveer 3250 greenfeeërs en introducés op de baan.
Baan
De goede kwaliteit van het onderhoud van de baan heeft zich nog verder verbeterd, zonder tot
een kostenoverschrijding te leiden. De verbetering van het onderhoud heeft geresulteerd in
snellere en homogenere greens met een stimpwaarde van ongeveer 8). Ook is de kwaliteit van de
foregreens en fairways er aanzienlijk op voorruit gegaan.
De maailijnen zijn hier en daar aangepast om de baan wat interessanter te maken voor de
golfspelers. Dit heeft geleid tot hier en daar smallere fairways, maar dit wordt gecompenseerd
door een verbrede speelrough. Ook is er een aanvang gemaakt met het opschonen van de
plantvakken om de zichtlijnen (één van de sterke aspecten van onze baan) te verbeteren en de
bestaande bomen in de plantvakken beter te laten uitkomen, de speelsnelheid te bevorderen en
de kosten van het onderhoud van de plantvakken te verminderen.
De bunkerrenovatie is voltooid in het voorjaar en alle bunkers beschikken nu over het zelfde
hoekige zand. Tevens zijn een aantal paden verhard met “Achterhoeks Padvast” om de
toegankelijkheid tot de baan voor handicarts in natte omstandigheden te vergroten.
Het Clubhuis
Na alle ingrijpende aanpassingen in 2013 is in 2014 het interieur van het clubhuis geheel
vernieuwd.
Ook de keuken heeft de broodnodige renovatie ondergaan
Het Bestuur
Het bestuur heeft in de novembervergadering afscheid genomen van Anita de Visser. Zij is
opgevolgd door Marie-Thérèse Swart. Voor het overige is het bestuur ongewijzigd gebleven.
NOC*NSF
Het Bestuur heeft ook in 2014 met NOC*NSF met enige regelmaat overleg gehad, onder andere
over het gebruik van de naam Papendal” in onze naam. NOC*NSF heeft daarin alle medewerking
op ruimhartige wijze verleend.
Met betrekking tot de mogelijke aanpassing van de holes 4 en 5 is voorlopig toch geen uitzicht op
uitbreiding. NOC*NSF houdt deze grond in eerste instantie nog vast, omdat zij die grond bij grote
evenementen hard nodig heeft als parkeerruimte..
Sponsors
Het aantal sponsors is gedaald van 13 in 2014 tot 10 in het begin van 2015.
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Wedstrijden
Aan het wedstrijdprogramma werd zoals altijd weer veel aandacht besteed waarin vooral gezocht
wordt naar evenwicht tussen tijd voor vrije spelers, de wekelijkse wedstrijden en de
seriewedstrijden.
Naast het twee jaar geleden ingevoerde dubbel strokeplay kampioenschap kwam er dit jaar weer
een nieuw kampioenschap bij, het putt-kampioenschap. Beide konden zich verheugen in een grote
belangstelling.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat een toenemend aantal leden van competitief golf houdt.
In de Nieuwsbrief werd iedere keer het weekprogramma en ook bijzondere teesluitingen
opgenomen.
Clubkampioenen van 2014 zijn geworden:
Matchplay:
Dames: Jantine Smit
Heren: Matthijs Rappange
Dames Senioren: Josje van Hutten
Heren Senioren: Hans van Zomeren
Strokeplay:
Dames: Marloes Smit
Heren: Joost van Schaik
Dames Senioren: Marie-Thérèse Swart
Heren Senioren: Jaap van Dorp
Dubbel Strokeplay Kampioenschap
Dames: Marianne Dingjan en Marianne de Bever
Heren: Matthijs Rappange en Peter Markert
Putt-Kampioenschap:
Bert Craanen
Competitie
Dit jaar deden 22 teams mee aan de competitie. 4 dames, 3 dames senioren, 6 heren, 8 heren
senioren en 1 jeugdteam.
Van hen werden 7 teams kampioen, dames 2, dames senioren 3, heren 1 en 3 en heren senioren
1, 3 en 7.
EHBO
De opkomst van de leden die zich hadden opgegeven voor de (vervolg)cursus was, hoewel niet
slecht, dit jaar toch beduidend minder dan in 2013.

J.G. van Dorp
Secretaris
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