
Hat temsche G o l f 
Over de Hattemsche Golf wordt gemeld: 
Op de uitloopers der Woldbergen, omringd door den-

nen, hoogten en water van de Veluwe, ligt deze Golfclub 
met, eenig in Nederland, haar clubhuis-hotel. Mevrouw 
Daendels-van Ryck nam in 1928 het initiatief om te 
komen tot stichting van een golfbaan en toen er groote 
animo bleek te bestaan en het gemeentebestuur van Hat-
tem + 50 H . A . heide, bouw- en weiland voor 50 jaren 
in erfpacht gaf, werd met de inrichting der banen aan-
gevangen. De heer G . del Court van Krimpen zette een 
9 holes course uit. Het werk werd door den heer Copijn 
aangenomen, terwijl M . Col jé voor mevrouw Daendels 
het toezicht hield. 

13 September 1930 werd de constitueerende vergade-
ring gehouden onder leiding van Jhr. J . G . Schorer en 
werd het eerste definitieve Bestuur gekozen, te weten: 
Jasper Warner, Voorzitter; Jhr. E . Stratenus, onder-
Voorzitter; E . Baron van Heeckeren van Molecaten, 
Secretaris; Jhr. W . G . L . van Spengler, Penningmeester; 
mevr. Daendels-van Ryck, G . Beer, Jhr. A . Stoop en 
U . J . Reinders, Bestuursleden. A l s professional is Jan 
Blansjaar aan de club verbonden. Op 11 A p r i l 1931 wer-
den de banen officieel geopend. 

De baan bestaat uit een 9 holes course, terwijl er ter-
rein klaar ligt voor verdere uitbreiding, mocht dit noodig 
blijken. De geheele baan is voorzien van waterleiding met 
eigen krachtstation, aangelegd door Heemstede-Obelt uit 

Amsterdam. Gemakkelijk is de baan niet, doch de links 
zijn wel gemakkelijk te bereiken: per auto een kwartier 
vanuit Zwolle, per trein tot halte Berghuizen (lijn Zwolle-
Apeldoorn), per autobus uit Zwolle tot aan de Heemstra-
laan. Dan is U aan het clubhuis-hotel, waar de gérant, de 
heer J . Jongeneel, U uitstekend verzorgt en een 16-tal 
bedden klaar staan; het eerste Golf-Hotel in Nederland 
met eetzaal, clublokalen, terras enz. Zij die er geweest 
zijn, zullen U het bést kunnen vertellen hoe het er is 
en wij hadden al veel bezoek. Een opwekking om dit 
hotel in stand te helpen houden is hier niet misplaatst. 
A l s het kan blijven bestaan, kan het voor de golfwereld 
een aanwinst zijn, zoo niet, dan is het zeker een verlies. 

De club telt een 75-tal spelende leden, een 40-tal bui-
tenleden en ook een 40-tal thé-leden, en is aangesloten 
bij het Nederlandsch Golf-comité. 

Een aardige blik op een gedeelte der Haiiemsche links. We zien hier de spelers op de 
vierde fairway. Op den achtergrond de boomen van den ,,Hezenberg", het buiten van 

de lam. Daendels-van Ryck. 
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Talen leeren 
b ü 

SCHOEVERS 
Laagste lesgelden 

Hoogste resultaten 

Prospectus g r a t i s 

Instituten in Amsterdam, 
D e n H a a g , Ut recht , 
Rot terdam en Gron ingen 

De jonge club heeft in 1931 gedaan wat zij kon, heeft 
meegespeeld in de Handicap-competitie (Oost) om wed-
strijdroutine te krijgen en verschillende harer leden heb-
ben op de wedstrijden, die werden uitgeschreven om 
prijzen en wisselbekers, kans gezien deze te veroveren. 
Maandelijks wordt onder de leden en buitenleden een 
zilveren wisselbeker verspeeld. Naar buiten wist Jonkvr. 
A . Baronesse van Heeckeren van Molecaten beslag te 
leggen in Noordwijk op de ,,Mrs. Cremers Ladies Cup". 

Kampioenen hebben wij nog niet, maar wat niet is, 
kan komen. 

De Secretaris: 

Rosendaelsche G o l f 
Over de Rosendaelsche G. G. meldt de Secretaris: 

De Rosendaelsche Golfclub is opgericht in 1895 en be-
hoort dus tot de oudste Golfclubs van Nederland. 

Het terrein, oorspronkelijk bosch- en heidegrond, is 
door deskundigen aanleg een der meest schilderachtige 
banen van ons land geworden. Van de geaccidenteerd-
heid van den bodem is uitmuntend partij getrokken, ter-
wijl een met zorg aangebrachte boombeplanting de banen 
siert. Vooral als de heide bloeit en de herfst het blad der 
boomen kleurt, is de baan op haar mooist. Ze bestaat uit 
negen holes, die veel verscheidenheid biedt. Vooral de 
korte 4e hole (een mashie shot), de zoogenaamde „punch 
bowl", is bijzonder interessant. 

Het Bestuur der club bestaat uit: G . A n d r é de la Porte, 
Voorzitter; M r . J . W . Frowein, Secretaris; M r . P. H . A . 
Bijleveld, Penningmeester. 

De club heeft thans 70 leden, en speelt de laatste jaren 
mede in de B-competitiewedstrijden. Dit jaar heeft haar 
team 5 wedstrijden gewonnen en 1 verloren. 

A l s professional is G . G . Monk aan de club verbonden. 
Geregeld wordt iedere maand een beker-wedstrijd ge-

houden, terwijl ieder half jaar voor de dames om de 
Wisboom-beker en voor de heeren om de Meuter-beker 
wordt gespeeld. Ook wordt een kampioenschap verspeeld. 
Dit werd voor 1931 gewonnen door mevr. D. E . de Bruyn 
Tengbergen. 

«Stel la Presse» 
Een overzicht van het clubhuis en de bijgebouwen van de golflinks te St. Germain, waar 
vele Fransche kampioenschappen worden verstreden en een aangename ronde op de 

uitnemende links steeds verzekerd is. 
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Uit de annalen van de Haagsche G.C. 
De Secr.-Administrateur van de Haagsche Golfclub, de 

heer L. W. Taaie, meldt over Haagsch Golf 't volgende: 

De oprichting der Haagsche Golfclub voert ons terug 
naar het landgoed ,,Clingendaal", waar omstreeks 1890 
Baron van Brienen van de Groote Lindt eenige holes op 
diens uitgebreide bezitting had doen aanleggen, op welke 
holes uiteraard uitsluitend gegolfd werd door vrienden 
en kennissen der familie van Brienen. 

In 1892 was de schare golfenthousiasten reeds dermate 
toegenomen, dat besloten werd een Golfclub te stichten. 
3 April 1893 kwam dit plan tot uitvoering en werd de 
Haagsche Golfclub opgericht onder presidium van Baron 
v. Brienen bovengenoemd. Er werden 9 holes uitgelegd 
op en nabij de oude renbaan van Clingendaal, terwijl het 
weeghuisje der jockeys tot clubhuis gepromoveerd werd. 
In 1894 werd het vervangen door een alleraardigst houten 
paviljoen, hetwelk meer ruimte en gemakken bood aan 
de leden en dat thans inwendig verbouwd nog als woning 
voor onzen hoofdprofessional gebruikt wordt. 

In den tusschentijd had men als professional aange-
steld den Schot John Dunn, aan wien tevens het onder-
houd van het terrein en het algemeen toezicht op de cad-
dies enz. opgedragen werd. Tot voor enkele jaren was 
deze, zij het dan ook in een andere functie, aan de Haag-
sche Golfclub verbonden. In 1904 werd naast hem ook 
van de diensten van A. J . Ife als professional enz. ge-
bruik gemaakt. Aanvankelijk kwam deze daartoe slechts 
gedurende de zomermaanden uit Engeland over, doch 
spoedig bleef hij voor goed in Holland en was in den 
beginne ook eenige maanden ter beschikking van de kort 
na de Haagsche Golfclub opgerichte Doornsche- en Ro-
sendaelsche Golfclubs. Hij bleef tot Juli 1927 als pro-
fessional aan de Haagsche Golfclub verbonden, toen een 
ongeneeslijke kwaal hem op slechts 50-jarigen leeftijd ten 
grave sleepte. Gedurende zijn laatste levensjaren werd 
hij door twee assistenten terzijde gestaan, n.1. door A . C. 
Anderson en Dirk Oosterveer. Dit was noodig gebleken 
door een grooten toevloed van leden, die voor het meeren-
deel beginners waren en derhalve veel meer lessen wil-
den nemen dan door één persoon verzorgd konden 
worden. 

De club, die bij oprichting in 1893 circa 60 leden telde, 
had zich weliswaar ook gedurende de eerste jaren van 
haar bestaan uitgebreid, doch vóór 1914 bereikte men zel-
den een ledental hooger dan 200. Daarna nam het aantal 
leden snel toe, doch het bedroeg einde 1918 toch nog 
slechts 309. Nadien nam de belangstelling voor de golf-
sport te 's-Gravenhage tot dusverre ongekende afme-
tingen aan; eind 1928 was het getal leden reeds verdub-
beld en bedroeg dit 642, thans bedraagt het niet minder 
dan 803. 

Zooals boven vermeld werd, was de eerste Voorzitter 
der vereeniging Baron v. Brienen van de Groote Lindt. 
Bij de oprichting werd hij o.a. terzijde gestaan door den 
toenmaligen Britschen Gezant Sir Horace Rumbold en 
diens Secretaris Ch. des Graz, alsmede door eenige Hol-
landsche dames en heeren. In 1900 werden Jkvr. M . M . 
Bsse van Brienen, Jhr. A . M . Snouck Hurgronje en Jhr. 
Mr. R. Stoop in het Bestuur der Haagsche Golfclub ge-
kozen en maakten sedert dien daarvan doorloopend 
deel uit. 

Het Bestuur der Haagsche Golfclub is thans samen-
gesteld als volgt: Jhr. Mr. A . M . Snouck Hurgronje, Voor-
zitter; Jhr. Mr. H. C. v. d. Wijck, Gedelegeerd Commis-
saris; Jhr. Mr. T. R. J . E. Stoop, Penningmeester; A. C. 
H. Horstmann, Jkvr. D. van Tets, G. M . del Court van 
Krimpen, A. Gips en Jhr. Mr. E. Michiels v. Verduynen. 
Commissarissen. 

In 1921 werd door het Bestuur een Secretaris-Admini-
strateur aangesteld. Als zoodanig werd benoemd Jhr. A . 
A. Calkoen v. Limmen, die deze functie echter slechts 
bekleedde tot eind 1922 en vervangen werd door schrij-
ver dezes. Als hoofdprofessional is na het overlijden van 
Ife aangesteld H. H. Lambert, die voordien 13 jaren chief-
assistant was van den bekenden pro' Harry Vardon. 

Wat de baan der Haagsche Golfclub betreft, het vol-
gende. In den aanvang konden daar betrekkelijk weinig 
kosten aan worden besteed, wat ook niet te verwon-
deren is als men weet, dat de jaarcontributie voor hoofd-
leden ƒ 12.— en voor temporaire leden slechts ƒ 6.— 
bedroeg, welke bedragen eerst in 1901 eenigszins ver-
hoogd werden n.1. tot ƒ 15.— en ƒ 7.50. De greens, die 
klein waren, had men met een hekje afgezet tegen het 
vee, dat 's avonds op de banen graasde, en dat het ge-
bruik van een maaimachine bijna overbodig maakte. 

Het onderhoud bestond dan ook hoofdzakelijk uit het 
in orde houden van een tennisbaan en van een croquet 
lawn. Aanvankelijk zorgde Dunn dan ook alleen voor 
een en ander, bijgestaan door een paar caddies, zoolang 
er nog geen spelers waren. In 1901 kreeg hij hulp van 
een volwassen werkman en in 1906 van een tweede. De 
banen werden slechts af en toe gemaaid met een paarden-
machine, waartoe een paard gehuurd werd. 

Met de gestadige toeneming van de geoefendheid der 
spelers ging echter gepaard het stellen van steeds hoogere 
eischen aan den toestand en het onderhoud van het ter-
rein, waarmede echter weer samenging een verdere stij-
ging der contributie, die bijv. in 1911 gebracht werd op 
ƒ 40.— per hoofdlid en op ƒ 25.— voor een dameskaart. 
Het beoefenen van het golfspel kreeg ondertusschen zulk 
een uitbreiding, dat reeds na 1916 herhaaldelijk stemmen 
opgingen, om voor de Haagsche Golfclub naar een ander 
terrein uit te zien, daar een uitbreiding der banen in de 
tot dusverre gebruikte omgeving niet mogelijk bleek. Het 
duurde echter nog tot 1920 vóór aan deze wenschen kon 
worden toegemoet gekomen en wel op de tot dusverre 
onmogelijk geachte wijze. Een terrein ter grootte van 
rond 28 H.A., hetwelk tot de bezittingen der familie Van 
Bylandt behoorde en hetwelk aan de oude 9 holes baan 
grensde, kon dank zij een door royalen steun van ver-
scheidene leden, bijeengebracht kapitaal worden aange-
kocht, terwijl Jkvr. M . M . Bsse v. Brienen Wederom blijk 
gaf van haar sympathie voor de club door het afsluiten 
van een huurcontract op langen termijn voor het oude ter-
rein, vergroot met nog enkele benoodigde nieuwe stukken 
(tezamen groot circa 20 H.A.). 

Op deze terreinen wist de heer G. M . del Court van 
Krimpen in samenwerking met den golfarchitect Aber-
crombie een 18 holes baan aan te leggen, die zoowel de 
leden als de talrijke vreemdelingen, die jaarlijks deze 
baan bespelen, in alle opzichten kan bevredigen, al is de 
lengte slechts 5674 yards (Bogey 74). De oude boerderij 
„Duinzicht", welke zich op de aangekochte perceelen be-
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vond, werd in een allergezelligst clubhuis verbouwd. 
In 1922 werd het nieuwe clubhuis betrokken; in 1923 

werd het grootste deel der nieuwe 18 holes baan, de 
eerste in Nederland, in gebruik genomen en in M e i 1924 
officieel ingewijd door Jkvr . M . M . Bsse v. Brienen, een 
dochter van den eersten Voorzitter der club. A a n Bsse 
v. Brienen werd bij deze gelegenheid het eere-lidmaat-
schap der Haagsche Golfclub aangeboden. 

A a n het onderhoud der baan werd veel meer zorg be-
steed dan voorheen, hetgeen een uitbreiding van perso-
neel en machinerieën medebracht. Dit en ook de duurdere 
exploitatie van het nieuwe clubhuis had tot gevolg, dat 
al spoedig bleek, dat de contributie der leden verhoogd 
moest worden, om de inkomsten in overeenstemming met 
de uitgaven te brengen. In den loop van 1923 werd de 
contributie voor gewone leden verhoogd tot j 100.— en 
voor dames-leden tot ƒ 50.—. Op den toeloop van leden 
had deze laatste verhooging geen invloed en dit getal 
steeg van 450 in 1923 tot 571 in 1926 en zelfs tot 642 
in 1927. 

In den loop van dit laatste jaar bleek het clubhuis 
op drukke dagen geen voldoende capaciteit te bezitten. 
In 1928 waren er reeds 724 leden en werd tot een ver-
grooting en verbouwing van het bestaande clubhuis be-
sloten, welke werkzaamheden vrijwel geheel in 1929 kon-
den worden beëindigd. Tot dusver voldoet het verbouwde 
en uitgebreide clubhuis vrijwel aan alle eischen en wor-
den zoowel het uiterlijk als de inwendige inrichting ervan 
algemeen geroemd. H a d het vóór de verbouwing een 
vloeroppervlakte van 584 M 2 , thans bedraagt deze 
1118 M 2 . E r zijn circa 500 kleedingkastjes ter beschik-
king van de spelers, terwijl in de stokkenberging plaats 
is voor het opbergen van meer dan 800 tasschen. Dat een 
dergelijke uitbreiding, welke aan het clubhuis gegeven 
werd, wel urgent was, moge — behalve uit de toeneming 
van het ledental — mede blijken uit de enorme stijging 
van het gemiddelde aantal per dag gespeelde ronden. 
Bedroeg dit aantal in 1914 bijv. nog slechts 14 ronden 
van 18 holes gemiddeld per dag en in 1919 12, dan be-
merken we in de volgende jaren een voortdurende stij-
ging. Zoo werden er in 1921 29 ronden, in 1924 43, in 
1929 63 en in 1930 zelfs 75 ronden van 18 holes gemid-
deld per dag gespeeld. 

Het record van de tegenwoordige 18 holes baan staat 
voor amateurs op naam van Jhr. M r . E . Michiels v. Ver-
duynen met 73, voor professionals op A . Boomer met 65. 

Reeds sedert 1893 wordt een Heerenkampioenschap 
van de H . G . C. verspeeld, o.m. elf keer door Jhr. A . M . 
Snouck Hurgronje gewonnen. Op een andere plaats in dit 
blad geven we de volledige resultaten. 

Hoewel er sedert de oprichting der club dames aan het 
spel deelnamen en er ook wedstrijden uitsluitend voor 
dames werden gehouden (het wedstrijdboek van 1906 
vermeldt bijv. een dameskampioenschap gewonnen door 
Jkvr . M . M . Bsse v. Brienen) duurde het nog tot 1925, 
voordat er een jaarlijkschen wedstrijd om den titel van 
Dameskampioene der Haagsche Golfclub ingesteld werd. 

Deze wedstrijd is in de achtereenvolgende jaren ge-
wonnen door: 

1925: Mrs . Joannides. 
1926: Mevr. Smalt. 
1927: 
1928: 
1929: Jkvr . N . Gravin v. Limburg Stirum. 
1930: Mevr. Smalt. 
1931: Jkvr . N . Gravin v. Limburg Stirum. 

Boven: een merkwaardige foto, Jhr, Mr. A. M. Snouck Hurgronje 
voorstellend ten tijde van zijn kampioenschappen in 1898, '99 en 1900. 
O n d e r : 'n gedeelte van het gezellige clubgebouw van de Haagsche 

Golfclub. 
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Over de G.C. Domburg en „De Dommer 
Over de Domburgsche Golfclub: 
De Domburgsche golflinks werden in de jaren 1913 

en 1914 aangelegd op initiatief van het Bestuur der N.V. 
Domburgsche Zeebadinrichting, voor rekening van ge-
noemde Vennootschap. De baan — een negen-hole course 
gelegen in de duinen ten Westen van de badplaats 
en in de onmiddellijke nabijheid van het dorp — werd 
ontworpen door E. C. Warren, toenmaals professional van 
de Golfclub te Knocke sur Mer. 

Het doel dat bij het Bestuur van de Domburgsche 
Zeebadinrichting voorzat was, te trachten Engelsche bad-
gasten naar Domburg te trekken, want, hoewel de bad-
plaats om zoo te zeggen maar even buiten de deur van 
Londen gelegen was (gezien dat men toenmaals tweemaal 
daags de gelegenheid had naar Vlissingen over te steken) 
behoorden Engelsche bezoekers tot de uitzonderingen. Dit 
doel werd echter niet bereikt, daar kort na de officieele 
opening (op 5 Juli 1914) de wereldoorlog uitbrak en de 
komst van Engelsche golfspelers dus uitgesloten was. 

Gedurende de oorlogsjaren echter werd door Hol-
landsche zoowel als door Belgische spelers vrij druk van 
de baan gebruik gemaakt, doch na het sluiten van den 
vrede had het Bestuur van de Zeebadinrichting met moei-
lijke jaren te kampen en leed de Vennootschap op de 
exploitatie van de golflinks aanzienlijke verliezen. De 
N.V. besloot dan ook in het jaar 1923 de exploitatie te 
staken en vond de — in datzelfde jaar opgerichte — 
vereeniging ,,de Domburgsche Golfclub" bereid de links 
over te nemen. 

Het bestuur van de club bestond en bestaat nog uit de 
heeren Mr. J . F. van Deinse, Voorzitter; Mr. J . A . Heyse, 
Jhr. P. J . Boogaert en P. J . Elout, Secretaris-Penning-
meester; als professional is aan de club verbonden E. J . 
Hill . Het ledental van de club is — gezien het feit dat 
geen groote steden in de omgeving van Domburg gelegen 
zijn — uit den aard der zaak gering; slechts 'n dertigtal. 

Gedurende het seizoen echter wordt door bezoekers 
van de badplaats een zeer druk gebruik gemaakt van 
de baan; in 1931 echter leed ook het bezoek aan de golf-
links onder de afwezigheid van Duitsche gasten die in 
eigen land meer en meer de golfsport kunnen beoefenen 
en daar vacantieoorden zoeken, waar de mogelijkheid 
van golfspelen voor hen openstaat. 

De lengte van de baan, origineel 2620 yds, is thans 
2775 yds en zal binnenkort tot over de 3000 yds wor-
den opgevoerd; de langste hole heeft een lengte van 525 
yds, de kortste is 125 yds lang; de par-score van de baan 
is 34, bogey is 36. De Secretaris: P. J . ELOUT. 

Over „De Dommel" wordt gemeld: 
De inrichting der banen met het clubhuis van ,,De Dom-

mel" is volkomen belangeloos aangeboden door eenige 
heeren wonende in Vught, Eindhoven en Rotterdam. De 
daarvoor benoodigde terreinen zijn gehuurd van de N.V. 
,,Zegenwerp" te St. Michiels-gestel. Aan de medewer-
king dezer N.V. is het te danken dat wij er in geslaagd 
zijn over een zoo uiterst geschikt terrein te kunnen be-
schikken. 

De banen zijn gelegen op ongeveer 1700 meter afstand 
van den Rijksweg 's-Bosch—Boxtel. Op + 4 K . M . vanaf 
Vught geeft een aanwijsbord den zijweg aan welke men 
moet volgen. 

De vereeniging telt thans 95 leden. Het Bestuur is 
thans geconstitueerd als volgt: F. H. Fentener van Vlis-
singen, Voorzitter; Mr. G. van Zinnicq Bergmann, Vice-
Voorzitter; Ir. H. A. Henket, Secretaris-Penningmeester; 
K. v. Lanschot, Baancommissaris; Jhr. H. Verheijen, Secr. 
Wedstrijdcommissie; J . v. Lanschot. 

Professional is P. Witte, die voor dit afgeloopen jaar, 
naast den buitengewonen ijver der leden, op bijzondere 
successen kan bogen, waarvan de navolgende de be-
langrijkste zijn: 

le. Het team, bestaande uit de heeren P. Tilman, J . 
v. Lanschot, W. v. Lanschot, Mr. L. Sassen, Jhr. H. Ver-
heyen en O. van Zinnicq Bergmann, behaalde het kam-
pioenschap. 

2e. De door het Ned. Golfcomité ter beschikking ge-
stelde Brabant-beker, te verspelen tusschen de Golfclub 
te Eindhoven, Toxandria te Breda en de Golfclub ,,De 
Dommel" werd door de laatste gewonnen. 

3e. Het jeugdkampioenschap 1930 werd behaald door 
ons jeugdlid W. v. Lanschot. 

De banen hebben door de aanwezigheid van vennen, 
prachtige dennenbosschen en hoogteverschillen een bij-
zondere bekoring. Zij werden ontworpen door den be-
kenden Engelschman Colt, terwijl de firma Copijn te 
Groenekan bij Utrecht de uitvoering verzorgde. Het club-
huis onder de bekwame leiding van mej. Jaantje van 
Vught heeft een bijzondere charme. 

De Secretaris-Penningmeester, 

V . E . N . V . A . 
ELANDSTRAAT 5 - A DAM, C. - TEL. 34149 
„D U C 0 " S p u i t w e r k en 
s c h i l d e r w e r k voor Auto's 

Johs. de Kuyper & Zoon 
ANNO 1 6 9 6 

L i k e u r e n - V o o r b u r g 

Schiedam 

J e n e v e r 
Adverteeren geeft s u c c e s 
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Kijkjes op 
Hollandsche 

golflinks 

Van boven naar beneden: een ge-
deelte van de links van de Bre-
dasche Golfclub „Toxandria"; op 
één der greens van de Domburg-
sche Golfclub, waar de caddies 
meisjes in hun typische Zeeuwsche 
kleedij zijn; een schilderachtig ge-
deelte van het Brabantsche land-
schap, waarin de links van „De 

Dommel" zijn uitgelegd. 
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De heer W. G. Jansen van de 
Txventsche G.C. schrijft: 

De plannen om in Twente, 
of liever in Enschedé, golf 
te gaan beoefenen, dateeren al van 1911, toen J . H , van 
Heek, pas terug van een wereldreis, de meening was toe-
gedaan, dat golf overal tennis verdrong, en dat het wel-
licht wenschelijk zou zijn de E .L .T .C . , die toen voor het 
feit geplaatst was nieuwe banen te moeten maken, om te 
werken in een E . G . C . Dit is toen niet geschied, daar men 
terecht de E . L . T . C . voldoende levenskracht toekende om 
te blijven bestaan, 

In 1922 werden de plannen weer opgenomen, doch 
strandden op terrein- en finantieele moeilijkheden. 

Toen het idee, om geheel Twente erin te betrekken, 
doordrong, was er in 1926 plotseling een goede kans van 
slagen en daar het terrein op zeer aannemelijke condities 
van den heer Dikkers kon worden verkregen, was de op-
richting verzekerd, en ontstond met bekwamen spoed, 
dank zij de zeer gewaardeerde deskundige hulp van den 
heer del Court de 9 holes course, die nu reeds zoo'n 
groote en vaste plaats inneemt in het leven van de tal-
rijke Twentenaren, die zich tot het golfspel aangetrokken 
gevoelen. Zeer velen zouden de club slechts noode weer 
kunnen missen. 

De baan is een zeer sportieve en moeilijke course, 
waarop slechts heel zelden scores worden gemaakt, die 
ver beneden bogey komen. 

Oogenschijnlijk is ze niet moeilijk, doch de betrekkelijk 
smalle, aan weerszijden beboschte le, 3e, 4e en 5e hole 
geven al heel weinig kans op birdies of eagles. De korte 
2e en 6e zijn niet gemakkelijk, en fouten worden onher-
roepelijk gestraft. De 7e en 8e lokken door breedte en 
ruimte om zich eens te laten gaan, doch ook hier ver-
eischt de approach op de 7e voorzichtigheid en zuivere 
richting, en loert op de 8e de diagonaal door de baan 
loopende beek op slachtoffers. Vooral op bezoekers, die 
de baan voor het eerst bespelen, komen hier veelal ge-
heimzinnige krachten inwerken, die elke iets te korte, 
te lange, iets gesneden of getrokken bal met zekerheid 
in de beek doen verdwijnen. Ook de 9e is, na de ver-
lenging, een hole, die zeer goed golf vereischt om in 
bogey te spelen. 

De baan is, wat eigenaardig, karakteristiek Twentsch 
natuurschoon betreft, ruim bedeeld; sommige punten zijn, 
vooral nu met de heerlijke herfsttinten, eenvoudig kleine 
schilderijtjes. Het is dan ook niet te verwonderen, dat 
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bezoekers, vooral de vele 
Engelsche stamgasten, deze 
combinatie van goed golf en 
schilderachtige omgeving 

ten zeerste roemen. Door de voorgenomen verbreeding 
van den Rijksweg Enschedé—Hengelo zal dezen winter 
de baan een grondige verandering moeten ondergaan, 
daar de 8e green geheel verlegd moet, aangezien ze vlak 
tegen de straat zou komen te liggen. 

De club heeft bij de oprichting ongeveer 250 speelge-
rechtigde leden gehad. Zooals het echter steeds gaat, is 
hiervan een groot contingent de beoefening weder on-
trouw geworden, of is zelfs nooit begonnen. Een kern 
van een 70—80 enthousiaste golfspelers bewijst echter de 
levensvatbaarheid. Dat tijdens de algemeene depressie 
van diegenen die niet zijn gaan spelen, verschillende zijn 
afgevallen, is verklaarbaar. De finantieele toestand van 
de club, welke daardoor minder krachtig is geworden, 
kan toch nog als volkomen gezond worden beschouwd. 

De spelqualiteit van een jonge club, die feitelijk geen 
enkel l id telde, dat tot de geoefende golfspelers gerekend 
kon worden, en waarvan verreweg de meesten nooit te 
voren het spel hadden beoefend, staat natuurlijk nog 
laag. De meeste handicaps zijn nu tusschen 18 en 25. 

Er worden jaarlijks vele onderlinge wedstrijden gehou-
den, waarvan vooral de maandbeker zeer populair is. 
Soms zijn er meer dan 30 mededingers. Vooral in het 
voor- en najaar is het druk op de baan; 's winters vallen 
alle liefhebbers van de jacht af; 's zomers zijn het de 
cricketers en tennissers, die Golf min of meer ontrouw 
worden. 

Het Bestuur bestaat sedert de oprichting uit bijna 
dezelfde personen, en de goede geest, die er in de club 
heerscht, en vooral ook bestaat tusschen Bestuur en leden, 
en tusschen Bestuur en personeel, is voor een groot deel 
gevolg van de met zeer veel zorg opgestelde Statuten en 
Reglementen, welke in dé practijk nog altijd zeer goed 
voldoen. De eenige, wel niet op te lossen moeilijkheid, is 
het caddievraagstuk. In een industriestreek als Twente 
zijn geen vaste caddies te krijgen, en moet men zich met 
schooljongens en enkele loopjongens van fabrieken be-
helpen. De goede gang van zaken is verder voor een 
groot deel het gevolg van de zorgen van den pro' Frank 
Spalding en den groundsman Schipper, welke beide ten 
zeerste hart hebben voor hun taak. 

De beroemde zwemster, Zus Braun, is thans 
mevr. Philipsen. Moge zij zich niet van de wijs 
laten brengen door effectenmakelaars en haar 
Philipsen houden. , ,H . P . " 
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Haagsche Golfclub. 
Blauwe kaarten wedstrijd: I: 

VAN ONZE CLUBS 
R. F . Schil l J r . wint van Jhr. 
W . den Beer Poortugael (II) met 5 en 3. 

Herfst M i x e d Foursomes, 22 paren. Finale: Jkvr . H . 
A . Snouck Hurgronje met F . Bn . van T u y l l van Seroos-
kerken winnen met 2 up van mevr. Lauri l lard en K . G . 
van Leyden. 

De wedstrijd voor heeren ouder dan 50 jaar, had het 
volgend resultaat: 
1. Ph. de Kanter 53 + 51 = 104 — 30 = 74. 
2. Jhr. C. Quarles v. Ufford 43 + 4 4 = 87— 12 = 75. 

's Middags werden nog 18 holes foursomes tegen bogey 
gespeeld. De volgende 3 paren hadden het resultaat 
2 down: H . A . v. Erp en Prof. Quix (11 sl.); Ir. E . L, 
C. Schiff Sr. en R. W . J . Schil l (15 sl.); M r . J . W . Ver-
loop en M r . G . J . Henny (15 sl.). 

Hattemsche Golf- & Country Club. 
Maandelijksche Wisselbeker, 18 holes handicap medal-

play: I. Jhr. W . G . L . van Spengler (26), netto 68; II. 
W . Baron v. Heeckeren v. Molecaten (28) met netto 71. 

Golfclub „Toxandria". 
Maandelijksche wedstrijd. Dames: Finale: mej. C. v. 

Lennep wint met 3 en 1 van mevr. A . Verloop. Heeren; 
Finale: C. Ingen Housz wint met 1 up van C. Verloop 
op de 20e hole. 

Om den Brabant Wisselbeker: Den Bosch won de 
twee foursomes tegen Breda, en de beide foursomes tegen 
Eindhoven, terwijl Breda beide foursomes tegen Eind-
hoven won. In de singles waren de Eindhovenaren ge-
lukkiger en mevr. Philips en de heeren F . Mignot, mr. 
van Meerwijk, W . Balkers en mr. de Haas wonnen hun 
singles. Breda won drie singles en de Bosschenaren vier 
spelen. Het eindresultaat was dus: Den Bosch 8, Breda 5, 
Eindhoven 5 punten. 

Golfclub „Enghuizen". 
De reorganisatie dezer golfclub wordt een feit. Nieuwe 

banen zullen ten spoedigste worden uitgelegd op een 
nieuw, van Bn. v. Pallandt van Keppel gepacht, terrein 
bij de boerderij ,,de Reuze" aan den Ouden Zutfen-Em-
merikschen weg, 10 minuten van het tramstation Laag-
Keppel . 

Ook het bestuur heeft een verandering ondergaan. De 
ijverige secretaris mr. J . P. Coops is thans voorzitter ge-
worden en Dr. B . J . Westerbeek van Eerten is hem als 
secretaris opgevolgd. 

Onze maand prijs. 
Door samenloop van omstandigheden kunnen wij pas 

thans de uitslagen geven van onze ballen-competitie over 
de maanden: September, October en November. 

Voor September luidden deze: 
le prijs, 10 Berwicks: Ir. M . C. Rueb 67 = —7. 
2e prijs, 7 Berwicks: mevr. E . V . v. Leyden-Dolk 

67 = —7. 
3e prijs, 4 Berwicks: mevr. Fabius-Noyon 68 = —6. 
le en 2e prijs na loting. 

Voor October waren er slechts twee kaarten: 
le prijs, 10 Berwicks: M . Henny 67 = —7. 
2e prijs, 7 Berwicks: mevr. Diemer Kool 69 == —5. 

Voor November werden ook slechts 2 scores ingeleverd: 
le prijs, 10 Berwicks: R. F . Schil l 65 = —9. 
2e prijs, 7 Berwicks: C. L . M . Ingen Housz 72 = —4. 

Haagsche Golfclub 
Onder verwijzing naar het 

elders in dit nummer gepubli-
ceerde artikel over de Haagsche Golfclub, geven we 
hieronder de namen van de winnaars van het clubkam-
pioenschap in den loop der jaren: 

1893: Ch. des Graz. 
1894: „ „ „ 
1895: Niet gespeeld. 
1896: W . Rumbold, 
1897: A . Z. Graaf v, Rechteren Limpurg, 
1898: Jhr. A . M . Snouck Hurgronje. 
1899: „ „ „ 
1900: , 
1901: Jhr. R. Schuurbecque Boeye. 
1902: Jhr. A . M . Snouck Hurgronje. 
1903: „ „ „ 
1904: Jhr. E . Michiels v. Verduynen. 
1905: Jhr. A . M . Snouck Hurgronje. 
1906: 
1907: W . L . Bn . Snouckaert v. Schauburg. 
1908: Jhr. A . M . Snouck Hurgronje. 
1909: Niet gespeeld. 
1910: Jhr. E . Michiels v. Verduynen. 
1911: Niet gespeeld. 
1912: Jhr. E . Michiels v. Verduynen. 
1913: Niet gespeeld. 
1914: 
1915: 
1916: W . L . Bn . Snouckaert v. Schauburg. 
1917: Major C. Bryce. 
1918: Jhr. E . Michiels v. Verduynen. 
1919: Jhr. A . M . Snouck Hurgronje. 
1920: Jhr. A , Calkoen v. Limmen. 
1921: „ „ 
1922: Jhr. E . Michiels v. Verduynen. 
1923: Jhr. A . Calkoen v. Limmen. 
1924: G . M . del Court v. Krimpen. 
1925: Jhr. E . Michiels v. Verduynen. 
1926: Jhr. A . M . Snouck Hurgronje. 
1927: G . M . del Court v. Krimpen. 
1928: Jhr. A . M . Snouck Hurgronje. 
1929: R. C. S. Stevenson. 
1930: Jhr. E . Michiels v. Verduynen. 
1931: G . M . del Court v. Krimpen. 

Ter bespreking. 

Van de fa. Copyn te Groenekan, de bekende tuin-
architecten en in golfkringen een renommé genietende 
uitvoerders van het aanleggen van golflinks, ontvingen 
wij den nieuwen, keurig uitgevoerden catalogus, waarin 
zij een keur van bloemen, vruchtboomen, etc. aanbiedt. 
Deze catalogus zal een practische leidsman bij het ver-
zorgen van den tuin blijken. 
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