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Geachte leden van de Nederlandse Officieren Golf Bond, 

Het NOGB bestuur hoopt dat u de afgelopen maanden in goede gezondheid uw weg heeft 
weten te vinden in het woud van Corona maatregelen en u zich hebt weten aan te passen 
aan het “nieuwe normaal”. In het voorjaar bleek het niet mogelijk om invulling te geven 
aan de kernwaarden van de NOGB; verbondenheid met de krijgsmacht en met elkaar 
binnen onze gemeenschappelijke hobby: golf.  

Lange tijd leek het de goede kant op te gaan en werden de maatregelen versoepeld. We 
mochten weer golfen en later zelfs weer wedstrijden spelen. Onze najaarswedstrijden 
leken toch mogelijk te worden en we hadden goede hoop om ons 80-jarig jubileum 
alsnog te vieren. Inmiddels worden we door de nieuwe werkelijkheid ingehaald. Het 
Corona virus vlamt weer op en dat heeft ook voor ons vervelende consequenties. We 
kunnen bijvoorbeeld maar met een beperkt aantal personen gebruik maken van het 
clubhuis. Omdat ook de deelnemers vanuit heel Nederland naar de Veluwse Golfclub 
komen, en omdat een aantal waarschijnlijk op gevorderde leeftijd is, heeft het Bestuur, 
in goed overleg met het Bestuur van de Veluwse Golfclub besloten, om de 
najaarwedstrijden niet door te laten gaan. 

In de huidige omstandigheden leek het ons geen goed plan om ons jubileum te vieren. 
Onze wedstrijden kenmerken zich immers door een hoog reünie gehalte en het 
gemoedelijke samenzijn. Net zoals veel andere bijeenkomsten, jubilea, en 
sportwedstrijden, zullen ook wij onze wedstrijden en feestelijkheden moeten 
verplaatsen naar volgend jaar, in de hoop dat we dan niet alleen weer samen kunnen 
golfen, maar ook samen op het terras kunnen verblijven en samen kunnen aanzitten aan 
het diner. 

Wij hopen dat u begrip heeft voor dit besluit, dat het u er niet van weerhoudt veel te 
golfen (ook op de Veluwse) en hopen u in goede gezondheid volgend verenigingsjaar te 
kunnen begroeten tijdens de NOGB wedstrijden en de viering van ons 81-jarig bestaan. 

Met sportieve groet van Uw bestuur, 

Gijs van Keulen 

Henk Jan Wendrich 

Ronald Eimers 


