
Een halve eeuw golf in Noordwijl< 

Van 21 augustus t.m. 29 augustus is de Noord-
wijkse Golfweekgehouden. Hoewel de weerberich-
ten voor de gehele week bijzonder ongunstig 
waren, vielen de omstandigheden waaronder ge-
speeld moest worden over het algemeen erg mee. 
Alleen op maandag tijdens het verspelen van de 
Ernst Cremersbeker werden de spelers geteisterd 
door een voortdurende slagregen, die in de mid-
dag het spelen bijna onmogelijk maakte. Op de 
greens die vele malen volledig onder water kwa-
men te staan, was het niet meer mogelijk volgens 
regel 32.1. c. de bal te plaatsen. Onder deze om-
standigheden maakte de wedstrijdcommissie van 
het haar verleende recht in art. 36,4. c. gebruik 
de wedstrijd te annuleren, en op donderdag d.a.v. 
te laten overspelen. In de analen van de N.G.C . 
was een dergelijke maatregel nog nietbekend en 
het was natuurlijk een grote teleurstelling voor 
de spelers die in de ochtend een goede score had-
den binnen gebracht. 

Tijdens de foursome vlaggenwedstrijd kregen 
de laatste starters tijdens de tweede ronde ook 
nog een flinke sproeier van Pluvius, maar over 
het algemeen bleef de regenkleding in de tas. 

Een koele zuidelijke wind maakte de baan voor-
al van de backtees tamelijk lastig; niettemin kwa-
men op verscheidene dagen netto scores van 66 en 
67 binnen, zodat er ook voor de handicapcommis-
sie druk werk aan de winkel was. 

Een halve eeuw 
Een van de hoogtepunten van de golfweek was 

de herdenking van het 50-jarig bestaan van de 
Noordwijkse golfbaan tijdens een door het be-
stuur aangeboden borrel op woensdagavond. De 
voorzitter, jhr. J. van den Brandeler, gaf een zeer 
interessant overzicht van het tot stand komen van 
de baan en memoreerde de initiatiefnemers, de 
heren Cremers, Van Heukelom, Van Limburg 
Stirum c.s., dankzij wie wij thans nog in Noord-
wijk kunnen golfen. Pas in 1922, toen de bestaan-
de baan met negen holes werd uitgebreid, werd 
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Dit is de bizonder fraaie zilveren Pauw-beker, die de 
caddies van de Noordwijkse Golfclub het bestuur hebben 
aangeboden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 

van de baan 

tot oprichting van de Noordwijkse Golf c 1 u b 
besloten, zodat in 1972 weer een 50-jarig jubileum 
kan worden gevierd. 

Tot veler verrassing gaf de heer v. d. Brandeler 
daarna het woord aan de caddiemaster, Jan van 
Beelen. Hij deelde de aanwezigen mede dat de 
caddies uit erkentelijkheid en waardering voor 
bestuur en leden hadden besloten een beker aan 
te bieden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de baan. De beker zal Pauw-beker warde . 
genoemd en hij verzocht het bestuur een passende 
bestemming aan deze cup te geven. 
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Hierna nam Bert Meyer het woord. Hij vertelde 
·n welgekozen woorden dat de caddies besloten 
hadden een Vereniging van Caddies van de 
::.l"oordwijkse Golfclub op te richten en dat hij tot 
\·oorzitter was benoemd. Deze vereniging stelt 
zich ten doel de band tussen de leden en de caddies 
e verstevigen, waartoe deze beker hopelijk zou 

bijdragen. 
De heer Van den Brandeler bedankte namens de 

leden voor de prachtige, zeer artistieke zilveren 
beker en beloofde spoedig de bestemming te zul-
len bekend maken. 

De weer zeer druk bezochte Vlaggen Foursome 
op zondag vormde een gezellig slot van deze ge-
slaagde golfweek. Na de prijsuitreiking, waarin 
de heren Swartouw en Turien hun dank mede 
namens de deelnemers aan bestuur en leden, 
maar speciaal aan de golfweek-wedstrijdcommis-
sie, de heren Tresling, Visser en Meenhorst, had-
den uitgesproken, verzamelde zich nog een veer-
tigtal spelers in de Wittenburg te Wassenaar, om 
met een gezellig diner-dansant deze Golfweek te 
besluiten. 

Uitslagen wedstrijden 

Zondag 8 augustus. De porceleyne fles, 18 holes 
Stableford, max. hand. 36: 1. mevr. M. C. Wenink 
(21) met 41; 2. F. H. Rubens (20) met 39; 3. jhr. T. 
J. L. Krayenhoff (20) met 39; 4. mevr. G. v. Exter 
(18) met 39. 

Vrijdag, zaterdag en zondag 13, 14 en 15 aug. 
Heineken tankard, 18 holes strokeplay met onbe-
perkt aantal starts, max. handicap 30 : 1. C. L. van 
Zanten Jut (30) 61; 2. F. L. J. M. Haase (29) 62; 
3. mevr. L. Herklots (22) 64. 

Zaterdag 21 augustus t .m. zondag 29 augustus 

GOLFWEEK. 
Approach competition: G. J. Storm (5) en J. W. 

M. Kerckhoff (22) beiden met 24. 
Putting competition: 1. C. Swarttouw (7) met 

14; 2. en 3. F. H. Jungst (12) en Jaap Mulders (26) 
met 15. 

Cremers cup (beste bruto score): J . W. Hoving 
(2) met 71. 
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Golf bag cup (tegen bogey): 1. E. H. Stomps (12) 
met 3 up; 2. G. Storm (5) met 3 up; 3. mevr. A.C. 
Th. Wijnen (14) met 2 up. 

Dames wisselprijs (strokeplay): 1. mevrouw A. 
Rubens (28) met 71; 2. mevr. M. A. J. v . Gils (26) 
met 71; 3. mevr. W. D. Klatte (28) met 71. 

Calorama wisselbeker (strokeplay): 1. A. R. 
Plesman (20) 65; 2. J.C. v.d. Bosch (20) 68; 3. C. 
L . van Zanten Jut (22) 71. 

Palacehotel wisselbeker (matchplay): 1. ir. A. 
A. Smits (12) 2 up; 2. mr. D. E. Knol (15). 

W. F. van Heukelom wisselbeker (matchplay): 
1. mevr. A.C. Th. Wijnen (14) met 1 up; 2. mevr. 
L. van der Baan (19) . 

Stableford foursome: 1. mevr. L. van der Baan 
(19) en drs. W. Roodenburg (22) met 42; 2. dhr. en 
mevr. Rubens (16 en 28) met 40; 3. dhr. en mevr. 
Van Hellenberg Hubar (27 en 28) met 39; 4. R. C. 
W. van der Loo (12) en J. C. v. d . Bosch (20) 
met 38. 

Ernest Cremers wiselbeker (strokeplay): 1. E. 
A. Klatte (16) met 66; 2. E. W. Dieckman (20) met 
66; 3. mevr. L. Nijenbandring de Boer (6) met 69. 

H elmhorst wisselbeker ( eclectic): 1. mevr. A.C. 
Th. Wijnen (14) met 301/3 ; 2. Jaap Mulders (24) 
met 31; 3. Seven Smulders (18) met 31. 

J . W. Henny mixed greensome: 1. mevr. I. E. 
Jonckheer (24) en J . J. Dieckman (8) met 65; 
2. mevr. Vroom (24) en A. Turien (21) met 67; 
3. mevr. A. Rubens (26) en mr. P . Bakker Schut 
(6) met 68. 

Eyken golftrofee (vlaggenwedstrijd): 1. E. A. 
Klatte (16) fairway 20; 2. Jaap Mulders (24) hole 
19; 3. mevr. Van Maanen (20) green 19. 

B. Dunn wisselbeker (tegen bogey): 1. mej . E . 
Merkx (14) 2 up; 2. Seven Smulders (15) all sq.; 
3. E. J. Wils (9) all sq. 

British American challenge cup (strokeplay van 
de backtees): 1. mevr. L. Nijenbandring de Boer 
(6) met 67; 2. c;. W. Aten (14) met 70; 3. H. Steinz 
(8) met 71 4; Th. Overing (12) met 71. 

Foursome vlaggenwedstrijd: 1. mevr. C. Polak 
(22) en G. Storm (5) hole 19; 2. mevr. Rahusen 
(18) en M. W. de Graaf (22) green 19; 3. J. W. 
Hoving (2) en J. W. M. Kerckhoff (22) green 19; 
4. dhr. en mevr. Klatte (14 en 28) fairway 19. 

King George lV 
OLD SCOTCH WHISKY 

GEN. AGENT 1 LEFÉBURE & ZN. - KEIZERSGRACHT 796 - AMSTERDAM · TELEFOON 020·23 79 27 

437 


