
De Noordwijkse Golfclub krijgt weer 18 holes 

:."fa twaalf jaar touwtrekken is in beginsel in 
1957 ui tgesproken vom1is over de Noordwijkse Golf 
Club in kracht van gewijsde gegaan: op l oktober 
1971 moel het terrein waar de club in 1916 met 
9 holes is begonnen, in 1928 zijn tweede negen 
hcles h eeg en in de jaren 1940-'45 weer werd 
gereduceerd tot 9 holes, zijn ,·crlaten . Twaalf jaar 
geleden rec:ls besloot de gemeenteraad van 
Noordwijk de erfpacht op te zeggen in het belang 
van de stadsuitbreiding; in 1958 begon de gemeen-
te telkens gedeelten van het terrein op te eisen en 
thans moeten de eerste tee en de laatste green 
worden verlegd om ruimte te maken voor graaf-
en bouwactiviteiten. Het wordt dit jaar dus behel-
pen - maar de Golfweek gaat door! 

Aan de inga ng i;an het nil 1rn:e 
f<'rrein i;nn rlc .\'oord1ciikse 
Go!fc/11b kii/\t 111c 1t 11a11r lw t 
hoogste 1n111 / (de r.:lag is n!1111re-
li;k.1· Ie oru/Nscheiden) 1ca1;r 
het c/11/Jh11is is geproiec:teerd. 

Hoewel er over de gehele kwestie in de Noordwijk-
se gemcPntcraad - en "hogerop" bij gcdeputeerde-
en provincia le staten - soms harde noten zijn 
gekraakt, heeft het bestuur van de golfc lub in het 
algemeen toch \'Cel steun van de autori teiten 
onder\'onclen. Er is een zeer aanvaardbare schade-
vergoedingsregel ing ontworpen. Bovendien heeft 
dl' "huisbaas" - met medewerking van Staatsbos-
beheer, Hijnland P.a. - een bijzonder mooi terrein 
aangewezen , groot genoeg voor een baan van 18 
holes, juist ten 7.uiden van Radio NORA. 
1n C't'n b ijeenkomst met de leden, waarin de heer 
Palll de Jong als bestuurslid - de voorzitter was 
wegens ziekte ,·erhindcrd te spreken - dit mede-
dcelcle, heeft cleze aan de hand van plattegronden 
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van het terrein een dui delijke uiteenzetting 
gegeven van de plannen. Het terrein wordt berei.11: 
,·ia Gooweg, Duindamsewcg, Nieuwe Bosweg en 
vVeideweg. Helaas is het door een vemietigcnde 
aanval van de dennenscheerder een aan tal jaren 
geleden grotendeels ontbost, reden te meer - aldus 
de heer D e Jong - om op het re,s terende uiterst 
zuinig te zijn en in het algemeen, zoals h·ouwens 
hij hel aanleggen van een golfbaan gcbrnikelijk, de 
natuur :w min mogelijk geweld aan te doen. Al-
vorens verder over de nieuwe baan uit te wijden, 
gaf de heer De Jong het woord aan mevrouw 
Drijver over het nieuwe clubhuis. 

Het clubhuis 
Het clubhuis komt op de mooist denkbare plek van 
het terrein: het hoogste punt, van waar men over 
de laatste duinenrij uitzicht op zee zal hebben en 
naar de land zijde de gehele baan zal kunnen over-
zien. Architect is de heer D . T. van :\laanen uit 
I\oordwijk aan Zee, die de opdracht om "een 
schaap met vijf poten" te ontwerpen heeft aan-
vaard en ook de conditie, als de ledenvergadering 
haar veto uitspreekt, een geheel nieuw ontwerp te 
maken. 
De aanleg van de baan begint - zo nam de heer 
D e Jong na mevrouw Drijver de draad van zijn 
uiteenzetting weer op - met negen holes rond de 
plaats waar het clubhuis wordt gebouwd, waarvan 
de bouwtijd op twee jaar is gesteld; dat worden 
dus de I c, cl e 9e, cle lOe, <le 18e en nog twee 
holes in de nahijheicl van de ingang ,·an het teITein. 

College 
De heer De Jong vervolgde toen met een b oeiend 
college golfbaan-a rchitectuur. In beginsel is beslo-
ten tot het type baan met twee lussen van negen 
holes, met de eerste en de IOde tees, de 9de en 
18de green dicht hij het clubhuis. Bovendien is 
gestreefd naar een totale lengte van de haan van 
6800 yards met dus een SSS van 72, zodat de baan 
t.J>: .t. in aanmerking kan kornC'n voor intern ati onale 
kampioenschappen en toernooien. 

In beginsel, zo vervolgde de heer D e Jong, cli ent 
CC'n 18-holes baan te heva ttcn: 
vier korte holes van gemiddeld 250 yards = 1000 yds 
tien vieren van gemiddeld 380 yards = 3800 yds 
vier vijven van gemiddeld 500 yards = 2000 yds 

6800 yds 

Aangezien in een fotu-somc in het algemeen b eide 
parh1ers graag twee van de vier korte holes willen 

Aan de ha nd 1xrn deze plattegro11d-111et-plakplaatjes llield 
de heer Paul de Jong ;:;ijn uileen::et1ing ocer de niemce baa11 
rnn de Soo rdicijkse Golfclub. 

spelen , dienen deze holes afwisselend een even en 
een oneven nummer te dragen. 
Op basis van djt schema heeft het golfarchitecten-
bureau C. K. Cotton het ontwe11J gemaakt dat 
hierbij is afgedrnkt en waaii n de holes de volgen-
de pars hebben: uit 4-5-3-4-4-3-4-4-S; in 4-5-3-4-5-
-l--!-3--±. 

De baan 

De zevende hole is een scherpe dogleg om een 
mooi, oud bos te sparen. Op de negende bevond 
zich een kleine wel, waarvan men gebruik heeft 
gemaakt om hier een "waterhole" te maken op 
350 meter. Tussen de 13e en de 14e hole ligt het 
natuurreservaat Btrn7.ingclal, reden waarom de 
14cle hole een dubbele dogleg moet worden. D e 
13dc hole kom t terug bij het clubhuis, zodat par-
tijen die met ,3 en 2 of met 4 en 2 eindigen zich 
meteen naar binnen kunnen begeven. 
Het is de bedoeling dat reeds begin 1970 de negen 
holes rond de ingang van het terrein (redelijk) 
bespeelbaar zullen zijn en dat in mei 1971 de eerste 
negen kunnen worden geopend. 
>Ja afloop van deze uiteenzetting begaf het grote 
gezelschap zic;h naar het nieuwe terrein, waar 
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reeds d uidelijk zich tbaar hard 'rnrdt gewerkt en -
wat Ycel helangrijkcr is - men zich l?Cn duidelijk 
bcclcl kon ,·onncn rnn het karakter ,·an het lcrrein, 
da t zich zonder enige twijfel bijzonder leent om er 
een van de mooiste - en een van de moeilijkste ! -
zceduinbanen Yai1 ons land en zelfs Yan het conti-
nent aan te leggen. 
\\ïj wensen hestuur en le<len van Noordwijk van 
harte' heel veel sncces ; da t hebben zij na al d ie 
jaren van onzekerheid en ellende dubbC'l en d\\·ars 
verdiend. 
\Vij kunnC'n hier nog aan toe,·oegt'n dat onze oude 
vriend Frank Pen nink, die wij in Hamburg t ijdens 
hct Europese Amateu1tcamkampiocnsehap spraken, 
opgetogcn is over lw t schitterende terrein en de 
hoogste Yerwac:h tingc11 koestert over de kwaliteit 
van de baan. 

Boeken over Golf 
Boeken o,·cr golf zij n er bij duizenden en er 
komen er elk jaar weer bij. Helaas is de markt in 
:'-Jcder land erYoor zo beperkt, dat men ze zelden of 

nooit in de boekhandel aantreft, maar Boekhandel 
J 1. de Vries in de JaeobijnC'ns traat 3 in Haarlem 
heeft in zijn afdeling Lichamelijke Opvoeding en 
Sport ook golf opgC'nomen, kan een aantal recente 

uitgaven uit voorraad Jeyeren en is 11ite raard bereid 
wat niet in voorraad is te bestellen . De voorjaars-

26.J: 

Va11 het hoogste pun t i11. liet 
toekomstige terrein Gm1 de 
Xoordu;ijkseGolfc/11/; heef/ men 
dit ge:::icht op het reeds 
aan de eerste holes aa11 cle 
gang zij11de 1cerk. 

catalogus 1969 vernrnldt boeken \'an n rnce, 
Billy Casper, J. C. Jessop, H emy Longhurst, Gary 
Pla:\'er en L. T. Stanley. 

Hotel Bouwes-Zandvoort 

2 km van de Kennemer Golf 

Gerenommeerd restauran t 

Het gehele jaar geopend 

All e kamers met privé bad, telefoon en radio 

Restaurant aan zee • American Bar 

Dagelijks speelt voor U h e t orke s t " Ton y D i spari " 

Midget-golf I 

.... 
Tel. (02507) 50 41 


