
Commissiedag – Dé verwendag voor onze commissieleden. 

Een vereniging, en zo ook onze Golfclub, valt of staat bij een aantal leden die een 

bijdrage willen leveren aan het clubleven. 

Onze Golfclub kent een groot aantal commissieleden die zich in één of andere 

commissie inzetten om het voor al onze leden naar hun zin te maken. 

Om hen te bedanken organiseert het bestuur jaarlijks in oktober ‘De 

Commissiedag’. Een evenement waarin golfen en verwennerij gecombineerd 

wordt. 

Tijdens het ontvangst zaten de deelnemers van de wedstrijd aan een heerlijke 

kop koffie met wat lekkers en broodjes. Ondertussen heette onze voorzitter 

Erik Brands hen van harte welkom. 

Na een korte uitleg over de wedstrijd begonnen we om 13 uur aan ons 18 holes 

rondje. Als we mogen bedenken dat we krijgen wat we verdienen dan klopt het 

dat het stralend weer was. 

Sinds enige tijd zijn we bezig met de introductie van een nieuwe 

wedstrijdmodule. Hierin bestaat de mogelijkheid om o.a. de scores via je 

telefoon in te geven en de stand van de wedstrijd te volgen. Steeds meer spelers 

hebben de app van GolfGenius al op hun telefoon geïnstalleerd en de eerste 

koudwatervrees over het gebruik van de app ligt achter ons. 

Om niet alle uitslagen al weg te geven vóórdat de prijsuitreiking werd gedaan was 

de wedstrijd zó ingericht dat men ná hole 14 geen uitslagen meer kon volgen. 

Met de laatste vier holes kon er nog van alles in de ranking veranderen. 

Terug op ‘terras 200’ werd er vanzelfsprekend nog veel nagepraat over het spel, 

het niveau en de verwachtte ranking van de verschillende spelers, flights en 

commissies.  

Na een ‘frisse duik onder de douche’ werden de spelers, aangevuld met een 

aantal commissieleden en partners die geen deel hadden genomen aan de 

wedstrijd, uitgenodigd om aan te schuiven aan het diner. 

Zoals wij gewoon zijn vragen wij onze collega’s van De Bonheur Horecagroep om 

een mooi diner voor ons samen te stellen. Ook dit jaar is dit weer prima verzorgd 

geweest en de complimenten zijn inmiddels doorgegeven. 

  



Na het voorgerecht nam Erik 

het woord om de prijsuitreiking 

te doen. 

De nearies gingen naar:  

Jos (B2),  

Huib (B5),  

Marc (L8) 

en 

Rowan (L4). 

vlnr 

 

 

 

Voor de eerste keer hebben we 

ook een prijs uitgereikt aan de 

best spelende flight.  

In de meeste gevallen bestaat 

de flights uit spelers die niet bij 

elkaar in commissies zitten. 

De winnaars van deze beste 

flight prijs zijn  

Arthur, Anita, Ans, en Toine. 

vlnr 

 

De prijzen voor de gasten (partners van onze commissieleden) waren voor  

1. Anneke 

2. Martie 

 

De prijzen voor de individuele commissieleden 

waren voor  

1. Jos 

2. Corine 

  



De prijs waar het op deze dag écht om gaat is de best spelende commissie. 

Hier was de Technische Commissie, bestaande uit Corine, Danny, Marc en Toine 

de beste. Zij hadden met gemiddeld 33,25 stablefordpunten de hoogste score 

behaald. Zij zijn het komende jaar de trotse ‘eigenaar’ van de Marlies Boeren-

Hoekstra Trofee. Daarnaast hebben zij een ‘klein Marliesje’ ontvangen. Een 

kleinood om trots op te zijn. 

 

Deze laatste prijs en het bekend maken van het Commissielid van het jaar zijn 

de kers op de taart van deze dag. 

 

 

Commissielid van het jaar 

In een leuke verhaal bleef de naam van deze vrijwilliger zo lang mogelijk een 

verrassing. Ondertussen was er minimaal één persoon die steeds een beetje 

zenuwachtiger werd. Hij herkende wel heel veel pluspuntjes die benoemd 

werden. Lid van de G-Golf commissie, degene die de jeugdcommissie weer leven 

heeft ingeblazen, en dé nationale coach voor het golfen bij de Special Olympics 

World Games die volgend jaar juni in Berlijn plaatsvinden. 

  



Volop reden om dit jaar de keuze te laten vallen op Stefan Berkvens. 

 

 

In zijn speech gaf Stefan aan geëmotioneerd en blij te zijn met deze geweldige 

beloning voor zijn inzet voor onze Golfclub. Hij werd volop gefeliciteerd door alle 

aanwezigen en het bestuur is geloofd om de keuze die zij dit jaar gemaakt 

hebben. 

 

Al met al was deze dag weer een groot succes.  

Dank aan het bestuur namens alle deelnemers en een bedankje van het bestuur 

aan alle deelnemers. 

  



Het verhaal achter deze wedstrijd. 

Vanaf de oprichting in 1994 tot haar overlijden in december 2005 is Marlies 

Boeren-Hoekstra een drijvende kracht geweest in de toenmalige besturen. 

  

Zij was de vrouw met het verenigingshart en zette zich in voor de leden van onze 

Golfclub. 

Met haar overlijden heeft het bestuur gemeend haar voor alle komende jaren te 

moeten eren met een prijs op de belangrijkste dag voor de commissieleden. 

Ook zijn er in haar gedachtenis beeldjes ‘Grote én Kleine Marliesjes’ die, 

uitsluitend, tijdens deze gewonnen kunnen worden.  

De kunstenares noemt deze beeldjes ‘Optimistjes’. Wat prima bij deze altijd 

optimistische vrouw past. 

 

 

 

De hele opzet van de dag is nog zoals o.a. zij hem ooit bedacht heeft. 


