
 
 

Ameland Open 2022 

Het tweede weekend van juni was prachtig. De deelnemers aan het traditionele 

Ameland Open hebben drie dagen volop kunnen genieten van een schitterend 

toernooi met sportieve strijd maar vooral met veel gezelligheid. Een impressie 

van de verschillende aspecten. 

Weer 

De weergoden waren ons welgezind. Drie dagen schitterend weer met, zoals op 

Ameland hoort, een lekker briesje. De temperatuur was zelfs zo aangenaam dat 

de meeste deelnemers vrijdag en zaterdagavond nog lang op het terras bleven 

hangen. En we mogen natuurlijk niet vergeten dat een paar dagen vóór het 

Ameland Open de baan een paar mooie regenbuien kreeg te verwerken, 

waardoor de fairways en greens er prachtig bijlagen. 

Baan 

De golfbaan was in topconditie. De fairways vol en groen en de greens…… Wat 

waren die dit jaar super. Veel dank zijn we verschuldigd aan Hendrik en zijn 

team. Er is keihard gewerkt en het resultaat was om door een ringetje te halen. 

Tycho, de winnaar in de bruto categorie, voerde in zijn dankwoordje aan dat hij 

alle lof had voor de baan en vooral voor de greens. Mooier kwam je in Nederland 

niet tegen! 

Gastvrijheid 

Wat was de catering weer perfect voor elkaar. Hinke en zijn mensen hebben 

ervoor gezorgd dat iedereen op tijd zijn kopje koffie of drankje kreeg - met 

heerlijk zelfgemaakt appelgebak - , de lunchpakketten klaar stonden en de BBQ  

en het buffet die zeer in de smaak vielen. Hinke weet hoe je gastvrijheid in de 

praktijk moet brengen. 

Vrijwilligers 

Het Ameland Open kan niet worden georganiseerd zonder de inzet van 

vrijwilligers. De ontvangst van de deelnemers werd verzorgd door Alie en Ron,  



 
 

die bij de registratie balletjes, handdoekje en een flesje Nobel presenteerden. 

Tea was beide wedstrijddagen een deskundig starter en Jaap de Marshall in de 

baan. Jan heeft voor de nodige sponsors gezorgd waardoor we weer veel mooie 

prijzen konden uitreiken. Roland heeft vele mooie foto’s geschoten, die te vinden 

zijn op www.amelandopen.nl Hij heeft ook belangrijk werk achter de schermen 

verricht op ICT-gebied. En dan natuurlijk Sytske en Ron die de wedstrijdleiding 

vormden, waarover hierna meer. 

Wedstrijd 

De wedstrijdleiding lag dus in de bekwame handen van Sytske en Ron. Bij de 

inschrijving bleek er soms zich een probleem voor te doen met betrekking tot de 

juiste handicap. Dat wordt veroorzaakt door het ingewikkelde systeem van de 

koppeling van het Golf Service Nummer (GSN) met de NGF- database. Het gaat 

erom dat de deelnemers bij het invullen van het aanmeldingsformulier het 

correcte GSN invullen. Zodoende kunnen voorafgaande aan het Ameland Open 

de handicaps via de NGF worden uitgewisseld en zijn ze tijdig geactualiseerd. 

Hoe we dat in de toekomst gaan uitvoeren wordt de volgende keer tijdig bekend 

gemaakt. Wat daar ook van zij, de wedstrijdleiding deed voortreffelijk werk en de 

uitslagen waren vlot na de binnenkomst van de laatste flight beschikbaar. Wat 

opviel was dat over het algemeen de opstoppingen in de baan beperkt bleven. 

We hadden een NGF-referee achter de hand, maar er heeft zich gelukkig geen 

echt regelprobleem voorgedaan. 

Uitslag 

In de Stableford wedstrijd met 39 deelnemers werden de eerste drie prijzen door 

vrouwelijke deelnemers gewonnen. Ina Copier werd 3e, Tessie Coolman ging er 

met de tweede prijs vandoor en de absolute winnares was Regina Kienstra. 

Het deelnemersveld van de bruto categorie bestond dit jaar uit 19 deelnemers. 

Leuk was dat er dit jaar een paar echte kanjers meededen. We hopen hen 

volgend jaar weer te mogen begroeten op onze fraaie golfbaan. Na een 

spannende strijd werden Joshua Noorlander en Lars Huizinga gedeeld tweede,  

http://www.amelandopen.nl/


 
 

terwijl onze eigen Tycho van der Velde er met de beker vandoor ging. 

Vermeldenswaard is zeker nog de vierde plek van Jan Engels. 

Onze burgemeester en ook lid van onze vereniging, Leo Pieter Stoel reikte met 

een leuk praatje over wat er zoal op Ameland is te doen, de prijzen in de bruto 

categorie uit. De golfvereniging Ameland is hem daar zeer erkentelijk voor.  

Tycho, een aanstormend golftalent in Nederland, dankte de organisatie en 

roemde, zoals gezegd, de kwaliteit van de baan.  

Sponsors 

Dankzij de sponsors, die op de site van www.amelandopen.nl staan vermeld, 

hebben we veel prijswinnaars gelukkig kunnen maken met mooie cadeaus. Het is 

altijd leuk wat te kunnen geven en dat is dit jaar door de inbreng van de gulle 

gevers weer ruimschoots gelukt. Bij de vereniging zijn nog enkele polo’s te koop 

(info@golfverenigingameland.nl) in diverse maten en in de kleuren navy- en 

kobaltblauw. De heerlijk zittende polo’s hebben op de mouw het logo Nobel 

Ameland en op de borst het onverslaanbare fraaie logo van de golfvereniging 

Ameland. Voor het bescheiden bedrag van 25 euro kun je ook zo’n golfshirt 

bemachtigen. 

Deelnemers 

Het is mooi om te zien dat veel deelnemers “van buiten” al voor het zoveelste 

jaar naar het Ameland Open komen. Het is alsof zij, in ieder geval gedurende de 

drie dagen, lid van de vereniging zijn. De mannen zijn (nog wel) 

oververtegenwoordigd, maar laat het resultaat bij de Stableford-wedstrijd een 

aanmoediging zijn voor de dames om zich volgend jaar tijdig aan te melden! Het 

deelnemersveld is een mooie mix van Amelanders, leden van de vereniging die 

niet op het eiland geboren zijn en onze “gasten”, die zoals gezegd leden voor een 

paar dagen zijn. Het succes van dit jaar zal zeker de populariteit vergroten dus 

wees volgend jaar op tijd. Met de vereniging ontwikkelen we nu een nieuwe 

website www.golfvereniging-ameland.nl, die binnenkort de lucht ingaat. Deze 

website zal uiteraard tijdig informatie over het Ameland Open publiceren. 

http://www.amelandopen.nl/
http://www.golfvereniging-ameland.nl/


 
 

Volgend jaar 

In 2023 zal het Ameland Open georganiseerd worden op 9, 10 en 11 juni 

2023. Dus het tweede weekend van juni is het weer golffeest op Ameland. We 

hopen velen van jullie dan weer te zien! 

Dirk-Jan Bender 

 

Sponsors van het Ameland Open 2022 

 

Het Ameland Open 2022 is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de 

onderstaande sponsors. De organisatie van het Ameland Open is de sponsors 

zeer erkentelijk! 

 

Klein Vaarwater, Buren 

Parc Koudenburg, Hollum 

Hotel Nobel, Ballum 

’t Clubhuus, Hollum 

Garage- en tweewielerbedrijf Visser, Hollum 

Restaurant StrAnders, Buren 

Restaurant De Heksenketel, Nes 

Restaurant The Harbour, Nes 

Beachclub The Sunset, Hollum 

Klusservice Ameland, Hollum 

Wijnen van Egbert, Hollum 

Kienstra Schoenen & Outdoor, Nes 

Eet- en drinklokaal De Griffel, Hollum 

Eeterij Tante A’n, Hollum 

Restaurant de Welvaart, Hollum 

Vishandel Metz, Nes en Hollum 

Healing Hands, Buren  

 


