
TIEN JAAR SPAARNWOUDE 
De belangstelling bij de ee"fe 
tee tijdens de Pro-Am (foto's 
GOLF) 

De laatste week van augustus heeft Golfclub Spaarnwoude op 
uitbundige wijze haar tienjal'Ïg bestaan gelierd. Het begon 
met de jaarlijkse Pro·Atn en werd voortgezet met wedstrijden 
voor zo veel mogelijk verschillende categorieën golfers. In die 
verscheidenheid ligt tevens de grote kracht van Spaarnwoude. 
Dankzij het openbaa r 
karakter speelde 
Spaarnwoude tot dusver 
een zeer belangrijke rol bij 
het populariseren van de 
golfsport. Tien jaar na de 
open ing in 1977 is het de 
drukst bespee lde golfbaan 
van het vasteland van 
Europa. Jaarlijks worden 
door zowel beginnende als 
geroutineerde golfers een 
kleine 100.000 ronden 
gespeeld. zeg maar 275 
ronden per dag. Er zijn 
pieken dat het zó druk is. 
dat de parkeerplaats al 
·s ochtends vroeg 
helemaal vo l is en men in 
de baan het nodige geduld 
moet betrachten. Ondanks 

die dru ktc hebben de 
beheerders het complex 
toch overwegend in een 
goede conditie weten te 
houden. 
De door Frank Pennink 

ontegenzeggel i jk een van 
de beste par-5 holes van 
het land. 

UITBREIDING 
ontworpcn 18 holes baan Het comp lex beschikt 
heeft zi ch door de jaren tevens over een 9 holes 
heen ontwikkeld tot een verkorte baan. de z.g. chip 
volledige accommodatie. en putt holes. Hier kunnen 
De par is 70 en het de beginnende spelers op 
parcour'S is zelfs voor de terecht alvorens de grote 
beste professionals geen baan aan te kunnen. 
·walk-over '. Zware. lastig Stokken en ballen zi jn voor 
te bespelen rough een schappelij ke prij s te 
bemoeilijkt het spel huur bij de golfs hop. \\ aa r 
aanzienlijk en ook de hcadpro . .\cl\\ esse Is of een 
ta lrijke waterparti jen va n zi jn 6 ass istenten de 

1 

wachten met gretigheid op scepter Z\rna it. :\l ense n 
dozijnen ballen per dag. De 1 die nog noo it eerder 
461 meter lange 12c hole is hebben gegolfd.\\ orclt 

vanzelfsprekend 
aangeraden eerst naar de 
(grote) driving-range te 
gaan . ofnog beter: les te 
nemen. 
Omdat Spaarnwoude de 
drukte eigenlijk niet meer 
zo goed aankan. werd 
on langs tot een 
aanzienlijke uitbreiding 
van de accommodatie 
bes loten. In de toekomst 
zull en er' 9 vo lwaardige en 
9 verkorte holes bijkomen. 
\ oor het echter zo ver is. 
probeert het 
Recreati eschap de drukte 
op te vangen op een 12-tal 
mini-holes, die eveneens 
geschikt zijn voor 
,gehandicapten. Deze mini-
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holes liggen achter de 12e 
hole van de grote baan. 

Spaarnwoude 1500 
leden en nog eens 1000 
1'egelmatigc golfers. van 
wie er 500 op de wachtlijst 
staan. Dat betekent dat 
niet alleen de banen 
moeten worden uitgebreid. 
maar ook de kl eedkamers 
en 'Graan voor Visch'. het 
knusse restaurant . flélt aa n 
iedereen ruimte biedt. De 
golfclub en het 
Recr eatieschap zijn min of 
meer van elkaar 
afhankelijk. Voorzitter Piet 
Hondius legt de situatie 
het duidelijkst uit als hij 
zegt dat het bestuur van 
het Recreatieschap de 
ouders zijn , het 
Beheersbureau de 
voogden en de golfbaan en 
daarmee de club, het kind. 

Spaarnwoude is misschien 
wel de eerste van de 
nieuwe lichting golfbanen 
die in een typisch 
Nederlands landschap is 
aangelegd. Zelfs het 
beeldje van Hans Brinker. 
het jongetje dat zijn vinger 
in hetgat van de dijk stak 
en voora l in Amerika 
synoniem is met Holland. 
ligt er om de hoek in 
Spaarnda m. Japanners 

kijken nog alt ijd hun ogen 
ui t als ze naast de baan 
schepen boven de horizon 
door het 1 oordzeekanaa l 
zien gaan . 

PLAY-OFF 
De feest Pro-Am kende een 
eclatant succes voor 
professiona l Roel 
Timmerm ans en de 
amateurs H. W. Metz. T. 
van Ravenste in. W.G. de 
\loogt en V. W. Davis. Aan 
de wedstrijd namen 36 
pro·s deel en 144 
amateurs. De 24 pro·s met 
de beste individuele score 
tijdens de Pro-Am gingen 
zondag door voor nog eens 
18 holes onderling. Tom 
O'Mahoncy (Noordwijk) en 
Simon van den Berg 
(Haagsche) speelden 
gelijk met 145 slagen en 
moesten zich derhalve aan 
een play-off wagen. 
o·Mahoney bleek 
uiteindelij k over de 
sterkste zenuwen te 
beschikken. Op de eerste 
play-off hole. de lastige 4e. 
maakte hij een par tegen 
Van den Berg een bogey. 
O'Ylahoney, die nog alt ijd 
kan bogen op het 
baanrecord van 68 
(gevestigd in 1983). streek 

met zijn overwinning 
f 1750.-op. De 
Nederl andse Ier had geen 
rekeninggehouden met 
een play-off en moest zijn 
caddie ijlings met de 
stokken van de 
parkeerpl aats 
terugroepen toen Van den 
Berg op de 18e hole zijn 
putt had gemist. Even later 
bleek dat hij het gerust wat 
ka lmer aan had kunnen 
doen. In verband met een 
parachu tisten-show van 
Campari. een van de 
sponsors. liep het schema 
l'Uim een uur ver traging 
op. 
De Pro-Am werd dit jaar 
alweer voor de viercle keer 
gesponsord door Renault 
Nederland. Renau lt stelcle 

UITSLAGEN 
l'ro-Am 

deze keer naast 
f 25.000.- prijzengeld 
liefst twee auto 's-op de 
5e en 18e hole-
beschikbaar voor de pro 
die het eerst een ace w ist 
te scoren. Wim van Gelder 
van Renault Nederland 
maakte na het toernooi 
bekend. dat zijn bedrijf 
bereid is om ook vo lgend 
jaar weer als 
hoofdsponsor op te treden. 
De p.r. manager was zeer 
te spreken over cle 
organisatie en het verloop 
van de 8stc Pro-Am van 
Spaar'nwoude. Van Gelder: 
'Wc hebben nu al bes loten 
door te gaan met 
sponsoring. We zijn 
uitermate gelukkig met de 
gang van zaken hier. · 

1. Roe l Timmermans met 1-1 . T. \ 'an Ravenstein. 11' . de \'oogt en\'. 
Davis. 
2. Piet van Beelen met R. Sabel. P. Terpstra . J. Sterk en Il' . l leemskerk . 
3. Joost Poppe met P. Oosthork. 1-1 . Roest. H. de Graar en 1-1 . Evers. 

Am-Am 
1. 11. T van Rm·enstein . \\'. cle \ 'oogt. en \' . Davis. 
2. R. Sabel. P. Tcrpstra. J. Sterk en 11'. Heemskerk. 
3. ll. Barnhoorn . Janssens. J. Cordes en J. \'al lenduuk. 

professionals 
1. Tom 7.J-ï l = l.J5 

Simon v. d. Berg 72-73= l .J 5 
(Oïl<lahoney w in t p lay-off) 

3. John \Voor 78-70 = l .J8 
Alex Loesberg 77-7 1= 148 

5. Colin Mackay 72-78= 150 

Origineel was dit 'leaderboard' 
van Renault, mei alle types als 
score vermeld 

Let wel, dit is niet de 
parkeerplaats, maar de weg 
naar de parkeerplaats toe 

Een karakteristieke hole van 
Spaarnwoude 

SPAARNWOUDE 


