CLUBHISTORIE G.C.C. DE TONGELREEP

Toen in de kleedkamers van Oranje Zwart een veteranen elftal aan hockey de brui wilde
geven, omdat de knoken en spieren het lieten afweten, ontstond daar de eerste brainwave
voor de oprichting van Golfclub De Tongelreep.
Een oproep in het Eindhovens lokale Dagblad bracht meer dan 300 belangstellenden bijeen
in het clubhuis van Oranje Zwart, waar een uiteenzetting werd gegeven over de oprichting
van een golfclub. Na uitleg van de plannen hebben 200 contribuanten (toekomstige leden)
zich voor de nog op te richten vereniging ingeschreven.
Het eerste bestuur werd gevormd door:
Ferry van de Boomen (penningmeester)
Harrie van Hout sr (lid), was ook voorzitter van MHC Oranje Zwart
Joop Veelenturf (lid), tevens bestuurslid van MHC Oranje Zwart
Jos van Rooy (Voorzitter)
Hiermee was Golf & Countryclub de Tongelreep een feit.
Op de 27 sportvelden van de hockey clubs OZ en EMHC en voetbalclub RPC werd met
goedkeuring van de Eindhovense Gemeente (eigenaar van deze velden) 7 Holes uitgelegd,
waar op de door-de-weekse dagen gegolfd mocht worden.
Met behulp van de Gemeente werd na enige tijd de blik, voor verruiming naar een 9 holes
baan, verlegd naar de overkant van de Velddoornweg, waar nu de Par-3 ligt.
Hier werden 6 holes aangelegd, waaraan bijna alle leden hebben meegeholpen.
Na onderhandelingen met een Waalrese boer werd nog eens 7000 m² bemachtigd en was
na een drietal daaropvolgende grondwerkzaamheden de 9 Holesbaan een feit.

Belangrijke data:
21-8-1984

: Oprichtingsdatum van GCC De Tongelreep.

22-8-1984

: Demonstratie met publiek op de velden van MHC Oranje Zwart.

20-9-1984

: Uitgave van Informatieblad Nr.1 van de vereniging.

21-6-1985

: Eerste Algemene Ledenvergadering.

24-8-1985

: GVB examens voor de eerste Tongelreepers op de Eindhovensche Golf.

8-8-1986

: Het eerste grote toernooi van de club op de velden van MHC Oranje Zwart.

26-5-1987

: Operatie uitbreiding van de baan met 6 Holes in het kerstbomenperceel,
aan de overkant van de Velddoornweg met behulp van bijna alle leden.

26-3-1988

: Eerste steenlegging voor de bouw van ons eigen clubhuis door J. van Rooy.

31-3-1988

: Verlening van het B-lidmaatschap door de NGF onder opschortende
voorwaarden.
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1-5-1988

: De officieuze openingswedstrijd van de nieuwe 9-Holesbaan.

30-9-1988

: Officiële opening van het nieuwe clubhuis en de nieuwe 9-Holesbaan,
met als hoogtepunt de officiële erkenning van onze vereniging door de NGF
als een volwaardig lid met onmiddellijke ingang.

1989

: De eerste uitgave van het clubblad ‘De Pin’.

24-6-2006

: Officiële opening van de huidige 9 Holesbaan met een Demowedstrijd door
Maarten Lafeber, voormalig jeugdlid van GCC De Tongelreep.

5-9-2007

: Opening van de PAR-3 baan door de sponsor, die de aanleg hiervan
mogelijk maakte en de in gebruik name van het compleet gerenoveerde
clubhuis naar zijn huidige status.

21-8-2009

: 25 jarig jubileum van de vereniging met een feestweekend op 4, 5 en 6
september.

1-6-2012

: De ALV besluit om de uitgave van het clubblad ‘De Pin’ te stoppen en
Pin Nr.3 van dat jaar wordt de laatste uitgave. Daarmee is het digitale
tijdperk
ook in onze vereniging ingetreden.

21-8-2014

: 30 jarig jubileum met een lustrumfeest tot en met 30 augustus.
Tevens ook in gebruik name van het huidige verhoogde terras, wat eerst
een laag terras was op hard-houten planken dat in 2007 was gebouwd.
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