
Noord-Nederlandse Golf & Country Club geopend 
Geen lelijk eendje, maar "17e parel aan 
Nèerlands Golfkroon" ! Aldus de heer L. B. 
Heemskerk van de Hilversumsche Golfclub 
bij de opening van de baan v an de Noord-
N ed. Golf & Country Club te Eelde op 
Hemelvaartsdag j.l. En terecht, want zij die 
het voorrecht hebben genoten aanwezig te 
zijn bij de "plechtigheden" (laten wij het 
zo noemen, zei Voorzitter mr Nijhoff in zijn 
ontvangstspeech) die plaatsvonden ter ge-
legenheid van de opening van N êerlands 
noordelijkste Golfclub, hebben genoten van 
een typisch Noord-Nederlandse dag. welker 
kenmerken bestonden uit een levenwekken-
de wind, stralende zonneschijn en een brede 
verte. 

Het was ruim e lf uur, toen de voorzitter van de 
N.N.G. & C.C" mr S. J. W. Nijhoff, de in groten 
getale aanwezige leden en genodigden \oor de 
clu blocaliteit had verzameld en hen in geestige 
bewoordingen welkom heette. Spreker heette 
inzonderheid hartelijk welkom het gemeente-
bestuur van Eelde, jhr mr A. Calkoen van Lim-
men uit Utrecht als voorzitter van het Ned. Golf 
Comité en de vertegenwoordigers van ve le 
Nederlandse Golfclubs. Vervolgens schetste mr 
Nijh off de vele moeilijkheden, die bij de tot-
standkoming van de N.N.G. & C.C. waren te 
overwinnen en die reeds va n vóór de laatste 
óór log dateerden. Maar daarnaast was het ver-
heugend ook zoveel sym-
pathie met de idee en de 
verwezenlijking van de 
>r.N.G. & C.C. te mogen 
memoreren. 
Speciaal wijdde de heer 
Nijhoff nog enkele woor-
den aan de moeilijkheden 
,·an zeer speciale aard 
met de gemeente Eelde, 
doch gezien de gevonden 
oplossing en de aanwezig-
heid van Bur gemeester 

De burgemeester v an Eeide, 
m r B. Struben, knipt het lint 
door. m et welk ceremonieel 
ck baan te Eelde v an de 
.'l.N.G. & C.C. werd geopend 

mr B. Struben en Wethouder H. Dekker con-
cludeerde spreker, dat de jonge Goifclub binnen 
Eelde's veste thans van harte welkom is. Dit 
verheugde de heer Nijhoff en het leek hem uit 
overwegingen van toeristische aard (Eelde is 
een noordelijk centrum van toerisme) ook zeer 
juist. 
Mr Nijhoff hoopte dat de N.N.G. & C.C., wier 
baan thans wellicht nog als het " lelijke jonge 
eendje" zal worden beschouwd, toch zal worden 
opgenomen in de prettige gemeenschap der 
reeds bestaande clubs. 
Vervolgens nam de burgemeester, mr Struben. 
het woord. De charmante wijze, waarop mr 
Nij hoff de moeilijkheden met de gemeente had 
gememoreerd, gaf hem aanleid ing daarover nog 
een en kel woord te zeggen. Hij zag deze moeilijk-
heden deels in het feit, dat in de regionen van 
Eelde nog zo weinig bekend is over golf. Men 
weet hier slechts in zeer beperkte kring, dat 
"golfen en golven" niets met elkaar te maken 
hebben. Men was hier bevreesd, dat agrarische 
belangen geschaad zouden worden. Gelukkig 
bleek het realiteitsbegrip van de Gemeente zo 
gr oot, dat na de deskundige voorlichting van de 
zijde van de Golfclub de moeilijkheden spoedig 
waren opgelost. De Burgemeester heette dL' 
N.N.G. & C.C. hartelijk welkom in zijn gemeente 
en achtte de club een winstpunt voor de noor-
delijke provincies en voor Eelde in het bijzonder. 
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Mr S. J. W . Nijhoff, v oorzitter van de Noord-NederL 
Golf & Country C!ttb. ontvangt v an jhr R. W. van der 
Does, bestmirstid va 11 de Haagse zusterdub, de traditio-

nele " Haagse Ooievaar" 

Ned. Golf Comité complimenteert 
Vervolgens voerde jhr Calkoen namens het Ned. 
Golf Comité en de Utr. G.C. "de Pan" het woord. 
"Where is your golfcourse" werd reeds in 1910 
door een Engelse bezoeker, die nabij Eelde tij -
delijk verblijf hield gevraagd, zeide de heer 
Calkoen. Dit is wel typerend en zeker getuigend 
van de grote behoefte, waarin thans door de 
N.N.G. & C.C. wordt voorzien. Sprekend over de 
baan merkte jhr Calkoen op, dat dit boomloze 
type bijzonder door Engelsen wordt gewaar-
deerd en waneer men hun er dan nog bij vertelt, 
dat er vlijwel geen bunkers van "diepe" bete-
kenis zijn, dan zal deze baan in hun ogen een 
soort "golf-h emel" op aarde worden. 
Jhr Calkoen bood zijn harte lijke gelukwensen 
aan en hoopte, dat wanneer hij straks de eerste 
slag zal mogen verrichten, die slag goed zal zijn. 
Zo niet, dan moet men maar denken, dat hij het 
eens is met de jonge dame, die een gemiste bal 
de beste vond, want dan behoefde je er ook niet 
achteraan te lopen! 

"Haag e Ooievaar" present 
Hierna volgde een rij van sprekers namens de 
door hen vertegenwoordigde Golfclubs. Hiervan 
memoreerden wij reeds in onze aanhef de heer 
:... B. Heemskerk van de Hilversumsche G.C. 
:n het bijzonder verdient de door de Haagsche 
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Golfclub bij monde van de heer Van der Does 
aangeboden wisselprijs vermelding. Het was een 
zeer kunstzinnig in zilver uitgevoerde "Haagse" 
ooievaar, die als gebruikelijk de inzet van een 
jaarlij kse clubwedstrijd zal worden. Dit originele 
geschenk genoot grote bijval van de aanwezigen. 
Dat onder de vele sprekers Deventer met koek 
kwam en Twente met textiel (voor de toekom-
stige vlaggen van N.N.G. & C.C.) is haast van-
zelfsprekend. 
Toen volgde na de speeches het grote moment. 
Het gezelschap begaf zich naar de eerste hole, 
waar Burgemeester Strüben het lint doorknipte. 
en jhr Calkoen met een fraaie eerste slag offi-
cieel het noordelijk golfgebeuren in gang zette. 
Een amusante noot hierbij was de "worstelpartij " 
van de caddies om de bal te bemachtigen en 
daarmede de uitgeloofde premie te verwerven. 
Vervolgens overhandigde jhr Calkoen d e bal aan 
de voorzitter, mr Nijhoff, t er herinnering aan de 
opening van de Club. 

De baan 
Het bezichtigen van de baan nam daarna enige 
tijd in beslag. Deze baan maakte, naar de om-
standigheden, een allerprettigste indruk. Vooral 
de 4e en 6e hole zijn bijzonder aantrekkelijk. De 
negen holes zijn als volgt geworden: 

hole lengte bogey hole lengte bogey 
1. 263 m. 4 6. 405 m. 5 
2. 153 m. 3 7. 137 m. 3 
3. 460 m . 5 8. 360 m. 4 
4. 328 m. 4 9. 286 m. 4 
5. 255 m. 4 2647 m. 36 

De clubgebouwen zijn doelmatig ingericht en 
gezellig. Verder biedt h et naastgelegen restau-
rant gelegenheid te over voor gezellig samenzijn. 
Onder leiding van de professional Visser, reeds 
bijgestaan door twee assistenten, wordt druk 
geoefend. 

* Gedurende de middaguren na de opening werden 
enkele gezelligheidswedstrijden georganiseerd, 
terwijl des avonds een sam enzij n in h et club-
gebouw van de Noord-Nederlandse Zeilsport-
vereniging te Paterswolde plaats vond. 
De Noord-Nederlandse Golf & Country Club kan 
terugzien op een zeer geslaagd e openingsdag. Wij 
zijn er zeker van dat wij spoedig over goede 
prestaties van onze Noord-Nederlandse golfers 
en golfsters zullen kunnen schrijven. De beste 
wensen van go lfspelend Nederland vergezellen 
de jonge club bij haar streven golf in het Noor-
den ingang te doen vinden! G.A.B. 


