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EEN MOOIE DAG OP
BLEIJENBEEK EN IN HET
NEDERLANDS GOLFMUSEUM
Dinsdag 23 maart was het eindelijk zo ver en stapte
ondergetekende om klokslag 09.00 uur op de parkeerplaats
van Golf Amsteldijk bij John Woof in de auto om een bezoek te
brengen aan de prachtige golfbaan van Landgoed Bleijenbeek
en Het Nederlands Golf Museum. Eerst even lekker spelen op de
uitdagende baan en daarna een ontmoeting met John Ott van Het
Nederlands Golf Museum, uiteraard met een speciaal doel, maar
meer daarover later.
Als we op de zonnige parkeerplaats van Landgoed Bleijenbeek uitstappen,
geselt een krachtige wind de vlaggen bij de driving range, dat belooft wat
straks in de baan! Na een lekker kopje koffie begeven we ons dan naar de
eerste hole waar we in de stralende zon afslaan. Hoewel de bomen nog kaal
zijn, ligt de baan zelf er perfect bij en geeft John een demonstratie van zijn
kunnen. Helaas is John herstellende van een schouderblessure en kan hij niet
meer dan 9 holes spelen…….. Maar goed, we hebben nu wel een excuus om
nog een keer terug te keren naar Bleijenbeek om alsnog van alle 18 holes te
genieten!
Als we terugkeren in het (gesloten) clubhuis, staat John Ott van Het
Nederlands Golf Museum ons al op te wachten voor de werkelijke reden
van ons bezoek. Namelijk, het in ontvangst nemen van John Woof zijn uitgebreide, ingelijste verzameling golf postzegels van over de hele wereld.
Een mooie toevoeging aan de inmiddels rijke collectie aan golf memorabilia waar John Ott zeer verheugd over is. En dat was niet alles, ook ondergetekende heeft een donatie gedaan. Twee foto’s van Lee Westwood en
Padraig Harrington die ondergetekende zelf in 2005 tijdens het KLM Open
in Hilversum maakte en die beide spelers hebben gesigneerd. Ook deze
twee pareltjes krijgen een plek in Het Nederlands Golf Museum. Dus beste
mensen, stap zodra het weer kan in de auto, rij naar Landgoed Bleijenbeek
bij Afferden, speel een rondje op de uitdagende golfbaan, en sluit de dag af
met een bezoekje aan Het Nederlands Golf Museum. Ik verzeker u dat u een
geweldig leuke dag zult hebben!
Tekst en foto’s: Eric Veenhuyzen

DE GELPENBERG EN
JOOST LUITEN SLAAN
HANDEN IN ÉÉN!
In 2021, zal de Gelpenberg een samenwerking aangaan met
de Joost Luiten Foundation. De Joost Luiten Foundation (JLF)
heeft als doelstelling kinderen met een afstand tot de golfsport
in staat te stellen (vaker) te golfen. Deze afstand tot golf kan
fysiek, geestelijk en/of materieel zijn. Hiertoe initieert de stichting
projecten die aan deze doelstelling bijdragen, of participeert zij in
andere initiatieven.
Samen met de foundation wil de Gelpenberg kinderen in de gemeente
Coevorden de kans geven om op een leuke laagdrempelige manier kennis
te maken met de golfsport. Op dit moment zijn er al diverse gesprekken met
de beleidsmedewerkers van de gemeente, jongerenwerkers en buurtsportcoaches om te kijken hoe we de projecten zo goed mogelijk kunnen gaan
inzetten en daarmee een grote groep kinderen gaan bereiken. Het is de
bedoeling dat we eind april en in de meivakantie gaan starten met de eerste
projecten.
Mijn Foundation wil zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met golf,
zodat ze hun eigen mening over het spel kunnen vormen. Elk initiatief dat dat
mogelijk maakt juichen wij toe. Geweldig dat de Gelpenberg onze plannen wil
ondersteunen aldus Joost Luiten.
Golf biedt jongeren een fantastische mogelijkheid om lekker te sporten in
de natuur . Meer beweging draagt bij aan een betere fysieke en mentale
gezondheid. Golf kan je bovendien lang blijven beoefenen en door het unieke
handicapsysteem kan iedereen met elkaar spelen, beginners en professionals
en jong en oud door elkaar heen. Golfclub de Gelpenberg biedt jongeren in
de regio Coevorden graag de ruimte om kennis te maken met deze sport en
is blij met een partner als Joost Luiten en de steun van de NGF aldus Laurens
Jan Baas, bestuurslid DGC de Gelpenberg.
De foundation van Joost Luiten wordt financieel gedragen door
“Birdievrienden”. Elke birdievriend doneert na elke gemaakte birdie van Joost
Luiten op de European Tour een bepaald bedrag aan de foundation. Om de
samenwerking verder kracht bij te zetten zal ook de Gelpenberg per direct
birdievriend worden van de foundation.
Meer informatie over de Joost Luiten
Foundation kan worden gevonden op
https://joostluitenfoundation.nl

