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Voorwoord 

Driekwart eeuw Kennemer Golf en Country Club is een gebeurtenis om bij óm te zien , stil 
te staan en vooruit te kijken. 

Omzien in dank voor de Nederlandse Golf Federatie: 
Dank aan één harer oprichters: 
op 16 maart 1914, zelf juist 3 jaar oud , staat de Kennemer in de persoon van Jhr mr J.W. 
Schorer aan de wieg van het Nederlands Golf Comité en uitzonderlijk royaal heeft hij 
sedertdien zijn prachtige baan en zijn opeenvolgende generaties bestuurstalent ter 
beschikking van het nationaal belang gesteld: 14 - van de 65 - Internationale Open 
Kampioenschappen werden in de Zandvoortse duinen verspeeld en talloze andere , 
nationale en internationale wedstrijden was eenzelfde voorrecht beschoren . Sinds men
senheugenis is de Kennemer in het federatiebestuur en haar commissies óververtegen
woordigd en Neerlands Golfguru bij uitstek , S.J.H. van Hengel tenslotte , belichaamt 
door zijn dubbel erelidmaatschap de sterke band tussen NGF en KGCC. 

Stilstaan in bewondering , voor zoveel goeds : 
Majesteitelijk tuurt het witte clubhuis over het golvend duin . Boeiend de baan: 
veranderlijk door vegetatie en wind , lucht en licht, rond en 'eerlijk met zijn Twisken , 
Bollen en Zwemmers ; elke hole een avontuur dat zelfs de gebundelde krachten van circuit 
en NS niet kunnen verstoren. Club van Quarles en nu van Geurt Rahusen ; met warmte en 
wijsheid geleid. 

Vooruit dan kijken in vertrouwen: 
De nieuwe negen , als de mooiste Schotse banen : met de natuur alleen , zullen de 
Kennemer nog onweerstaanbaarder maken; de club is sterk en kan een ledengroei aan 
zonder zijn karakter te verliezen. Zo blijve de Kennemer dan wat hij was en IS: een 
onvervangbare vrijplaats voor zijn leden en een stoere stut voor de NGF. 

Van harte wens ik u een feestelijke viering van uw 75-jarige bestaan toe. 

J. W. Verloop, president 
Nederlandse Golf Federatie 



Voorwoord 

Met bijzonder veel genoegen leid ik dit Jubileumboek , uitgegeven ter gelegenheid van het 
15e lustrum , bij u in. 
In de eerste plaats wil ik de samensteller , ons Erelid Steven van Hengel , complimenteren 
met zijn werk en hem danken voor alle energie en vindingrijkheid die hij er aan heeft 
willen geven. 
Vijfenzeventig jaar! Een mooie leeftijd, maar toch nog niet zo erg oud. De 'Haagsche' en 
de 'Doornsche' (de Pan) zijn inmiddels immers al meer dan 90 jaar oud . 
Er gebeurt in deze tijd veel in onze Nederlandse golfwereld. De langzamerhand door de 
overheid geaccepteerde gedachte dat golf niet alleen is weggelegd voor de 'happy few' 
biedt het openbare golf een geweldige kans . Het is nodig ons goed te bezinnen op de 
betekenis hiervan voor een club als de onze in de komende jaren. De 'Nota 2000' heeft 
daar binnen onze club al in 1981 op geanticipeerd. In 1982 moest het besluit worden 
genomen de toestroming van nieuwe leden te reguleren. 
Dankzij een belangrijke bijdrage van alle leden is de Kennemer als zelfstandige vereniging 
de gelukkige eigenaar van circa 90 hectare prachtig duingebied. Golf floreert evenwel niet 
alleen bij voldoende beoefenaars en e~n sterke organisatie. Ook zeer goede accomodatie 
blijft een eerste vereiste. 
Wij zijn dan ook blij dat in dit lustrumjaar de opening van vier nieuwe holes wordt 
gerealiseerd, waarmee de Kennemer de eerste club in Nederland is die beschikt over 
zevenentwintig gelijkwaardige holes met bijbehorend modern machinepark, waarmede 
het onderhoud van de vergrote baan door slechts vijf man kan worden uitgevoerd. Een 
volledig automatische beregeningsinstallatie is daarbij van groot nut. 
Er blijft a ltijd nog wel iets te wensen over, zoals vergroting van de parkeerplaats en 
aanpassing van de oefengreen. Ook de dameskleedkamers en het secretariaat zullen eens 
een modernisering moeten ondergaan. 
Eén ding is zeker, onze '75-jarige' is springlevend . Gaarne besluit ik met de wens , dat wij 
met het huidige aantal leden de 'minst-volle-club' in het Nederlandse golfgebeuren mogen 
blijven. 

Geurt Rahusen, voorzitter 
Kennemer Golf & Country Club 
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Ten Geleide 

De samenstellers van dit boek hebben enerzijds een gemakkelijke en anderzijds een 
moeilijke taak gehad. 
De opzet van dit boek is u een indruk te geven van de ontwikkelingsgeschiedenis van onze 
club, maar ook van onze club van vandaag in al zijn facetten. 
De ontwikkelingsgeschiedenis is vrij eenvoudig te traceren uit het unieke arch ief waar 
deze cl ub over beschikt. Van de eerste dag, 11 december 1910, af, zijn beschikbaar: 
1. alle notulen van bestuursvergaderingen; 
2. alle verslagen van ledenvergaderingen; 
3. alle jaarverslagen; 
4. de complete 'Registers of Competitions' met alle uitslagen van alle wedstrijden sinds 

1916; 
5. de correspondentie van 1910 af; 
6. het eerste introductieboek beginnende in 1911; 
7. een enorme foto-verzameling van 1914 af. 
Het was dus meer een keuze van wat niet dan wat wél in het boek kon en moest worden 
opgenomen. Ook het produceren van een beeld van de club van vandáág is minder 
eenvoudig dan het lijkt. 
De Kennemer is een zeer veelzijdige club, waarbinnen niet alleen de 'officieie' club
wedstrijden en - evenementen worden afgewikkeld , maar daarnaast ook een groot 
aantal activiteiten bestaan , die door leden onderling worden opgetuigd. 
Wij hebben getracht ze allen op te sporen en te vermelden. Indien wij iemand - of enige 
groep - hebben overgeslagen, zij hen hiervoor onze excuses aangeboden! 
De vele makers van foto's in dit boek zijn wij erkentel ijk. Zonder hun jarenlange werk 
zou het veel van zijn attractie missen. 
Tenslotte past ons een woord van dank aan het bankiershuis Pierson Heldring en Pierson, 
zonder wier financiële ondersteuning deze uitgave er niet zou zijn gekomen in de vorm 
waarin hij thans voor u ligt. 

De samenstellers 

S.J.H. van Hengel 
J.K. Kokke 
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De Santpoortse jaren, 1910-1928 

Het begin 

Wie vandaag o p de club ko mt , met zijn eerb iedwaa r
dige baa n en zijn fraaie clubhuis, za l enige moeite 
hebben voo r zich voor te stell en hoe dat a ll emaa l 75 
jaar ge leden i begonnen. Welnu : op II december 
1910 vo nd in het ho te l Ha rtenlust te Bloemendaa l een 
o ri ënta ti eve rgade ring plaats o p initia ti ef van de pio
nie r en ee rste voorzi tter Gérard J . va n der Vliet. 
Aanwezig waren 29 heren en vier dame. Dáá r i toen 
beslo ten te ko men tot de o prichting va n de Kennemer 
Golf C lub . 
De za ken werden voo rt va rend aa ngepak t , ruim één 
week la ter , o p 19 december 1910 was er weer een 
ve rgadering, in ho tel ' De Kroon' te Haa rl em, waar de 

club formee l werd opgericht en de sta tuten werden 
vastgeste ld. Het ging a l niet a nders dan het ook 
va ndaag nog gaa t. Als e r iet nieuws te horen va lt 
komen er veel leden opdagen maa r a ls er iets formeels 
moe t gebeuren ko mt e r geen men . Zo ook toen. Er 
waren zegge en schrijve 9 per o nen aa nwezig inclusief 
he t bestuur. Laten we deze diehards hier mogen 
vermelden , het waren: G.J. va n de Vliet , voorzitter; 
c. J . va n Tienhoven , secreta ri s; G.L. Tege lberg, pen
ningmeeste r; A. Koolh ove n, commi sa ri s; Jhr. A. va n 
de Po ll , commi sa ri ; Jhr. Ch. va n de Po ll ; E. Cremer; 
J o ha n Laan en de heer F. Heck ma n. 
De jonge club kwa m to t een overeenko mst met de 
heer J .T. C remer van Duin en Kruidberg waarbij een 
9 ho les golfbaan zou worden aangelegd over de 

Het 'Huis te Velsen' , c lubhui van de K.G.C. va n 1911-1928 goien va naf de baan 
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Een foursome op de 3e green in 191 7. v. l.n .r.: Ma rie Twisk.?, c. J . 
Twisk met in zijn ha nd de vlaggestok met de metalen vlaggetj es 
tegen het opeten door de koe ien, Joop Boon, Mr. Adams 
(geïnternee rde Enge lse officier), Mej. Hee ren. Willem den Ouden. 

la nderij en va n twee hem toebeho rende boe rde rijen 
tussen het bos va n Duin en Kruidbe rg en het sta ti on 
Driehui s-Weste rveld : het Huis te Vel en en De Kruid
be rg. Het ruime huis behorende bij de ee rste zou a ls 
clubhuis di enen . Aangezien het te rrein wa t kra p was 
voor 9 holes zo u aan de we tzijde va n de Duin en 
Kruidbe rge rweg nog een stuk duin wo rden bijgehuurd 
waaro p 2 holes zou wo rden aa nge legd. Deze twee 
ho les zijn ove ri gens de ee rste echte duin-ho les die e r 
ooit in Nederl a nd zijn geweest. Als go lf-a rchitec t we rd 
aangezocht de hee r Mr. A.A . del Co urt va n Krimpen 
uit Velp (initi a ti efn emer va n de toe n reeds een aa nta l 
ja ren bes taande Rose ndaelse G olf Club). Het o ntwe rp 
was gauw gemaakt en in maart 1911 za ten de leden 
reeds o p hun baan! Het ging hee l eenvo udig, d e g reens 
werden in het bestaa nde weil a nd gemaa id , d e tees ook , 
en daarna ging men er o p spelen . Er wa ren na tuurlij k 
wel ee n paa r problemen o p te 10 sen , maa r ook da t wa 
hee l eenvo udig. Tussen d e twee boe rderij en li ep d e 
spoorbaa n van Haa rlem naa r Alkmaa r. De 2e en de ge 
hole li epen dwa rs ove r da t obsta kel. Als het tijdens de 
wee kend druk werd , werd e r een caddie o p de 
spoorbaa n ge po tee rd om te waa rschuwen a ls er een 
trein aa nkwa m! Weliswaa r hadden de twee boe ren 
tege n een a fko opsom hun medewerking ve rleend , 
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maa r da t met beho ud va n hun recht o m koeien en 
paa rden o p de baa n te la ten weiden . De erg te ravage 
werd voo rk omen d oor de gree ns, tees en bunkers met 
draad a f te ze tt en ( oms kwa men de koe ien toch nog 
o p de g ree ns en a ten da n de vlagge n va n de vIagge
sto kken. La ter zij n deze d oor meta len exempla ren 
ve rva ngen! ) Koeien en paa rden zij n tenslo tte ook 
maar d ie ren met een na tuurlij ke levensloop. Ze la ten 
we l een iets va ll en . 
Geen nood ! In de 8e bestuursve rgade ring o p 14 a pril 
1911 s telde het bestuur 6 10ca l rules op. De Se luidt: A 
ba li lodged in a ra bbit-ho le or -sc ra pe , o r in cattle 
manure may be lifted a nd d ro pped ove r the ho ulder 
within a di ta nce of two clublengths , but no t nea rer 
to the hole. Pena lt y I stroke. Het ka n niet prettig 
geweest zij n en het kostte nog een straf lag ook ! 
Niets heeft eve nwel het entho usiasme kunnen blus
sen . Aa n het eind va n 1911 had de cl ub reed s I 6 . 
leden , waa rva n 25 niet-spelende. 
Er was in di e dage n nog geen Federa ti e, maa r de 
Haagsche G o lf Club , di e toen reeds 20 jaa r besto nd , 
heeft d e jonge club eno rm geho lpen in zij n ee r te tijd . 
Daa rbij is waa rschijnlijk ook ma teriaa l ge leve rd wa nt 
reeds in 1910 betaa lde de Kennemer aa n de Haag che 
o p 19 dece mber ee n bedrag va n J 8 1,65. Onda nks 



zondag 4 juni 1915 het 2e Nationale Amateurkampioenschap H. eren, de eerste N.G .C.-wedstrijd op de Kennemer. 
De start van de Ie tee af (op de achtergrond het Huis te Velsen). 
v.l.n.r. A.B. Koolhoven, Besse C. van TuyU van Serooskerken-Boreel, Jkvr. M. van de PoU-PrévinaireJ.. E.A. Veltman, ?{?, ?, G .J . van der Vliet, 
Jhr. E . Michiels van Verduynen, caddie c.J. Twisk, F.E. van der Valk van Brigdamme (in uniform), ~. Vas VISSer (afs aande), ?, caddie Betje 
Twisk, caddie Jan Duin, ? 

naarstig speuren in o ns eige n a rchief en het Haagsche 
is to t nu toe nie t gebleken waa r dit voor geweest is. 
Misschien was het een maaimachine . 
Machines werden overigens ge tro kken met een paa rd 
of gedu wd met de ha nd . Er wa ren a ndere technische 
vraag tukken da n nu : in de herfs t va n 1911 we rd 
bezien o f het goedkoper was het paa rd va n de cl ub 
gedurende de winter te voe ren en te ta llen da n we l 
het in de herfs t te ve rko pen en in het voo rjaa r een 
nieuw aa n te scha ffen . 
De jo nge club explo itee rde het (bij gebrek aa n ve r
gunning toen nog a lcoho lvrije) buffe t in het clubh ui 
zelf, o nder leiding va n de d ames G . L. Tegelberg en F. 
Breitenstein en e r werd nog winst o p gemaak t ook. 
Da t heeft ove rige ns niet la ng geduurd . Ko rt daa rna 
kwa m er een pro fess ionele Stewa rd , zoa ls we die ook 
thans nog kennen. 
Sommige problemen zijn eigenlij k nooit helemaa l 
opge lost. Nog teeds d oe t het bestuur ijve ri ge pogin
gen ook o p de baa n een zekere stij l te bewaren. In de 
12e bestuursve rgadering o p za te rdag 12 a ugustus 
1911 vroeg het bes tuurslid A . Koolh ove n of het heren 
's-zomers ko n wo rden toegestaa n in hemdsmouwen 
te pelen (het wa een zee r warme en droge zomer, het 
no rm a le co tuum voo r heren o p de baa n was een 
colbertj asje). 
Aa ngezien dit bij informa tie bij a ndere club ook 
mocht is dit toen toeges taa n . 
Nog maa r na uwelij ks wa ren baa n en cl ubhuis in 
maa rt 1911 geopend of o p 16 mei schreef het boze lid 
J o hn W. Wil son d a t uit zijn bag in het cl ubhuis twee 
ba ll en o nt vreemd wa ren. . 
Op 28 juni beklaagde de hee r C. Wo lte rbeek zich 
schriftelijk da t de naa m va n zijn d ochte r, die volge ns 
voo rschrift met po tl ood in het lesboek va n de profes
sio na l was geschreven , daar was uitgegumd en dat er 
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iema nd anders stond. Ind ien men het clubhuis ver
va ngt doo r het caddiehu is en het Ie boek va n de pro 
doo r de sta rtlijsten , d oen deze prob lemen zich helaas 
va ndaag nog precies zó voo r. Misschien brengt het 
lezen va n dit ve rhaa l enige lezers met ve rve lende 
gewoontes tot inkee r? 

De Santpoortse baan 

De in 1911 met zoveel ve rve geopende 9-holes baa n 
was naar moderne begrippen maa r een kl ein baantje. 
Er i helaas geen enkele score-ca rd uit Sa ntpoort 
meer in o ns ui tgebreide a rchief en ook het terrein ziet 
er tegenwoordig a nders uit. Toch is het, met behulp 
va n Cees T wisk , mogelijk gewees t o m een vrij exacte 
reconstructie va n die baa n te ma ken. Hij was om
streeks 2005 meter la ng en had daa ro p in 1911 een 
'bogey' va n 42 strokes. Ter ve rge lij king: dit zou 
va ndaag een S.S.S. va n 6 1 voor heren o pleve ren en 
daa rmee o nvoldoende zij n o m lid va n de N.G .F . te 
wo rden. Toch was de baa n voo r di e tijd niet te kort en 
we rde n er nat iona le en inte rna tio na le wedstrijden o p 
gespee ld , zo bijvoorbee ld het 'Open ' va n 1920. Men 
heeft in de loop va n d ie tijd die bogey ove ri gens we l 
aa ngepas t. In 1914 we rd hij ve rl aagd naa r 40 en in 
1927 , waarschijnlij k om de leden vast aa n de vee l 
la nge re baa n te Zand voo rt te la ten wennen , naa r 36. 
De spoo rlij n Haa rlem-Alkmaa r liep d wa rs ove r de 2e 
en ge hole. Pogi ngen va n het bes tuur om mee r 
treinen , ten ge rieve va n de spelers , aa n de naburige 
halte Driehuis te la ten stoppen we rden slechts gedee l
telij k met succes bekroo nd . 
De Kennemer heeft trouwe ns la ng ie ts met spoorwe
gen te ma ken gehad . La ter , in Za nd voo rt , liep de 
baa n va n de tra ml ij n Amsterda m-Za nd voo rt ove r het 



KENNEMER GOLF CLUB 
Santpoort 
1911 - 1928 
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HUIS TE VELSEN 

Hole Meters Bogey 
1911 1914 1917 

1 240 5 4 4 
2 250 5 5 4 
3 225 5 5 4 
4 95 3 3 3 
5 375 5 5 5 
6 140 5 4 4 
7 115 4 4 4 
8 265 5 5 4 
9 300 5 5 4 

2005 42 40 36 



terrein . Hier liep hij niet over maar la ngs de baa n. 
Spelers va n de·huidige Ie tee van de Witte Baa n zagen 
met een goede slice nog we l ee ns ka ns een tramtrein te 
ra ken of e r een ruit van te ve rbrij ze len. 
De club bezat hier va n 1928-1957 de luxe va n een 
eigen ha lte o p eigen terrein . Daa r tegenove r sto nd dat 
de tra mbaa n dwa rs over de toegangsweg ging. Oude
re spelers hebben met hun a uto 's nog wel eens 'nea r 
misses' met de zware tra mtreinen beleefd . Een enkele 
bo tsing liep zonder persoonlijk letsel af. Doch keren 
wij terug naa r Sa n tpoort. 
Va n het begin a f aa n is het tobben geweest met het 
onderho ud va n de baa n. 1911 was een erg d roog jaa r, 
gesproeid kon er niet worden en de zo keurig inge
zaaide 3e en 4e (duin-)ho les ve rdroogden. Het enige 
wa t er g roeide was onkruid . Ze moes ten da n ook in 
191 2 vrijwel geheel opnieuw wo rden ingezaa id . De 
graszaad-rekening van da t jaa r was zo vee l hoger dan 
verwacht dat het bestuurslid de hee r G .L. Tegelberg 
hem uit eigen za k betaalde teineinde de c1ubfïna nciën 
niet uit hun evenwicht te brengen. 
De pro fessio na l fungee rde tevens a ls gree nkee per en 

zoda nig ve rder personee l a ls er nodig was we rd voo r 
de ge lege nheid gehuurd . La ter kwa men enige va n die 
10 vaste gro undsmen in vaste dienst. 
Problemen wa ren er ook met de maa imachines die 
noga l ee n bra ken en ook met het paa rd va n de club 
dat a ls tracto r fungee rde. 
Oo k die koeien va n de beide boe ren die o p de 
fa irways weidden en o nda nks de draadafzettingen 
ook wel o p de greens en in de bunkers kwa men 
maa kten de zaa k niet eenvoudige r. Wa ren bovendien 
de duinho les ga uw te droog, de 7 weide-ho les wa ren 
ga uw te drassig. AI met a l was het steeds wee r 
moeilij k o m een acceptabele baa n te produce ren voo r 
een vo lgend se izoen. Het is da n ook niet ve rrassend 
da t het bestuur a l va n 1915 a f heeft gezocht naa r een 
a nder, geschikter , terrein o m een baa n o p aa n te 
leggen. 
Aan de ijver van de baan-commissa ri ssen heeft het 
niet ge lege n evenmin a ls aa n de inzet van de profes
sio na ls-g reenkeepers en hun personeel. Laten we hier 
nog eens even deze ma nnen van het eerste uur mogen 
noemen. Achtereenvolgens wa ren te Sa ntpoort baan-

6e tee en 5e fa i rway met de o ngewe nste maa r steeds aa nwezige koeien 
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commissaris: Jhr. Jules L. Mock (l911-1916), E. Vas 
Vi sse r (1916-1922), P. Verschuyl (1922-1925) en Mr. 
A.A. Diemer Kool (1925-1928). Met deze laatste deed 
het bestuur een bijzonder ge lukkige greep. Hij heeft 
de baa n in Zandvoort vanaf de aanleg tot 1947 
behee rd en zich ontpopt tot een internationale autori
teit op het gebied van greenkeeping. 
Ook onder de baanwerkers deed men een gelukkige 
greep: in 1916 werd de toen 13 jaar oude Cees J. 
Twi sk , daarvoor reeds caddie, op de baan te werk 
gesteld, hij verhuisde met de club mee naa r Zand
voort, werd in 1933 tot greenkeeper aangesteld en is 
dat 35 jaar tot aan zijn pensionering in 1968 gebleven. 
Daarna werd hij benoemd tot adviseur van het 
bestuur voor zaken de baan aangaande en zo kan hij , 
bij het schrijven van dit relaas op een vrijwel 69-jarige 
verbintenis met de club terugzien! 
Reeds in Santpoort is men begonnen met pogingen 
om voor de baan een onderhoudspolitiek op lange 
termijn op te stellen . De stabiliteit van onze huidige 
baan i daar het re ultaat van. Vanaf 1929 was er 
bovendien een vaste adviseur voor dat onderhoud, 

3e holc 
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Het Sports Turf Research Institute te Bingley in 
Yorkshire , dat ook thans nog jaarlijks op bezoek 
komt. Een leverancier van het eerste uur, die ook 
vandaag nog tot onze leveranciers behoort is de firma 
Tabernal in Santpoort die reeds in 1911 in de boeken 
voorkomt. 
Er is ook wel wat veranderd in het onderhoud. Het 
paard maakte in 1928 plaats voor de tractoren en 
wanneer we vandaag berekeningen maken gaat dat in 
vierkante meters en niet meer in Hondsbossche of 
Rijnlandsche vierkante Roeden! 

De medewerkers 

Alle begin is moeilijk en zo zijn niet alle in het begin 
aangestelde medewerkers successen gebleken, on
danks de vele moeite die het bestuur er zich voor 
getroostte. 

Professionals/Greenkeepers 
Via de professional van de 'Haagsche', A.J. Ife, die 
daar al sinds 1904 werkzaam was , engageerde het 



bestuur in maart 19.11 de 19-jarige Percy (E.G.) HilI. 
Hij was de zoon van een Engelse greenkeeper en had, 
toen hij in Santpoort arriveerde, nog nooit les gege
ven. Hij kwam op een kamer in het clubhuis te wonen 
en zou 's ochtends optreden als greenkeeper en 's 
middags en in de weekends als instructeur. Gezien 
zijn jeugd sprak men eerst over de 'Caddie-instruc
teur' maar dat veranderde al gauw in 'professional'. 
De lessen kostten f 1,- per uur. Ook diende hij 
stokken te maken , die ; hij voor f 3,90 aan de leden 
mocht verkopen, en ballen te verkopen voor f 1,20-
0,80 al naar gelang de kwaliteit. Eén van zijn stokken 
hangt nog in de verzameling in de bridge-kame r. Hij 
kón het. In het begin ging het allemaal goed maar 
geleidelijk bleek hij zeer laat op zijn werk te ver chij
nen. Hij werd daarover aangemaand maar wijtte dit 
aan zijn gezondheid. Een duidelijk ernstig geval van 
ochtendziekte! In 1913 had het bestuur er genoeg van 
en werd hij ontslagen. Hem werd zelfs één jaar lang 
verboden op de Kennemer te komen spelen. Hili 
kwam in dienst van de Hilversumsche waar hij nog 
een aantal jaren is gebleven. Zijn opvolger was de 
eveneens uit Engeland afkomstige E.N. Kettley. Deze 
voldeed veel beter , maar in het voorjaar van 1917 
werd hij terug geroepen naar Engeland, teneinde te 
wárden gemobiliseerd in het kader van de Ie Wereld
oorlog. Het bestuur nodigde toen Jacob Oosterveer 
uit om professional te worden. Jacob lag in dienst in 
Oldebroek maar werd in de herfst van 1917 gedemo
biliseerd. Hij was de oudste van de drie broers 
Oosterveer, die naa t de Oude Haagsche op Clingen
dael woonden en hun golf van Ife hadden geleerd. De 
twee jongeren , Dirk en Arie , hebben later vele jaren 
de Haagsche gediend als profes ional en greenkeeper. 
Jacob was zelf een goede speler. Hij won in 1917 het 
Open . (Dat hebben buiten hem maar twee andere 
Nederlanders gepresteerd, zijn broer Dirk in 1919 en 
1930 en Joop Ruhl in 1947). Hij was de eerste Ne
derlandse professional in de golfgeschiedenis. 
Naast een goede speler was hij een goede greenkeeper. 
De baan ging tijdens zijn beheer goed vooruit. Hij 
was een bekwaam stokkenmaker, da t is in onze 
verzameling nog te zien. Ook als instructeur heeft hij 
goed voldaan. Internationale spelers van formaat uit 
die dagen als: Annie (Buma-) van Tienhoven , Wim 
Looman, Walrave Bossevain en Max Wetselaar heb
ben hun golf van hem geleerd. 

Stewards 

In 1911 sprak men eerst van de 'Concierge' maar dat 
veranderde al gauw in 'Steward' zoals het ook nu nog 
heet. De eerste steward in 1911 was H .O . Ouwerkerk 
met echtgenote. Hij was afkomstig van de Holland-
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sche IJzeren Spoorweg Maatschappij te Haarlem . Zij 
kwamen ook in het clubhuis wonen. Ouwerkerk 
voldeed goed doch het werk scheen hem op duur niet 
te bevallen en zo bood hij in 1914 zijn on t lag aan en 
ging terug naar het Spoor. Hij werd opgevolgd door 
Wouterse met echtgenote die evenwel nooit helemaal 
heeft voldaan en in 191 8 werd on tslagen . Er kwam 
toen een jongedame uit de buurt, j uffrouw den 
Ouden , die prima vo ldeed. Maar ja, jonge dames 
plegen te trouwen en binnen een jaar was het zover. 
Eind 1919 trouwde zij en verliet het clubhuis. 

Jacob Oosterveer, professional van 1917-1928 in 1934 

Toen solliciteerde Jacob Oosterveer, die voornemen 
was met Annie Twisk te trouwen naar het steward-
chap. Zij hebben dit in 1920 gekregen en tot 1928 

vervuld. Het is hier missch ien het moment om iet te 
zeggen over het o nderwerp 'Twisk'. aast de 3e tee in 
Santpoort stond het huis van de jachtopziener van 
' Duin en Kruidberg', Jaap Twi k. De Twisken had
den zes kindere n, waarvan er 5 in de loop der jaren op 
de Kennemer werkzaam zijn geweest: Annie, de 
oudste, a ls tewa rd van 1920 tot 1928, Cees, vóór 
1916 a ls vaste caddie , daarna ach tereenvolgens a ls 
groundsma n, greenkeeper en tenslotte a ls adviseur , 
hetgeen hij ook va ndaag nog is , twee verdere zusters 
als caddies te Santpoort en tenslotte Chie l, de jongste 



a ls caddie zowel te Sa ntpoort a ls te Za ndvoort. On ze 
huidige greenk ee per Jaa p Twisk is een kl ein zoon va n 
de Sa ntpoo rtse jachtopziener. (De situa ti e va n de 
Twi ken i ove rigens niet uniek , in Za nd voort hebben 
8 broers Zwemmer hun diensten aa n de Kennemer 
ve rl eend , gedee ltelijk doen ze da t ze lfs nog). 

Caddies en Caddie-masters 

De caddie wa ren een voo rtdurende bro n va n zo rg. 
Liefh ebberij o m te caddieën was er o nder de jeugd 
va n Driehuis genoeg . Het kwa rtje per uur da t er voo r 
we rd betaa ld was niet te ve rsmaden. Er wa ren er 
ee rder te vee l da n te weinig. Bovendien wa ren er 
schoolkinderen bij die lieve r over de golf liepen da n in 
de schoolba nken za ten. Op een aa nmerking va n de 
' Inspecteur va n den Arbeid Ie. kl. ' uit Haa rl em 
daarove r schreef het bestuur een plechtige doch niets
zegge nde brief te rug. Om a ltha ns enige lijn in het 
gehee l te brengen we rden vaste caddies aa ngewezen 
die voo rra ng hadden en van ee n a rmba nd werden 
voo rzien die zij te dragen hadden . Oo k werd er in 
1911 een ' Hoofdcaddie' , W. Julia n , aa ngesteld om 
o rde o nder de menigte te ho uden. Hij ko n dit niet 
vold oende en werd eind 1911 wee r o ntslagen. Caddies 
hadden ove rige ns buiten het hek ro ndom het clubhuis 
te blijven en we rden in de ee rste ja ren gewoon na t a ls 
het regende . In 191 3 kwam er een ho uten gebo uwtje 
voo r de professio na l waa rin de caddies mochten 
chuilen bij slecht wee r. Na de o nsuccesvolle Hoofd 

caddie we rd de stewa rd Ouwerkerk aa ngesteld to t 
Caddiemaster, hetgeen slecht te combineren was met 
zijn hoofdwerkzaa mheden . Het bleef een rommeltje. 
In het voo rjaa r va n 1914 maa kt de baa ncommissa ri 
zich boos over het wa ngedrag va n een aa nta l cadd ies 
en scho rst deze. Da t mocht hij wel niet maa r het hielp 
toch in zove rre da t het bestuur de scho rsing o phief, 
de aa nsto ker, Ko Ha ndgraaf, a ls caddie o nts loeg en 
de ove ri ge zondaa rs met twee kwa rtjes per persoon 
beboette. In mei 1914 is het a lwee r mis. ·Caddie Hugo 
va n de Wel, di e ove rigens ook a ls instructeur enige 
faa m genoot, we rd , onda nk s het fe it da t hij was 
o ntslage n door het lid W.P. de Vrie a ls zoda nig 
gebezigd en ze lfs in het clubhuis meegenomen! Da t 
ko n na tuurlij k niet en De Vries kreeg daa rover een 
te recht wijzing va n het bes tuur en beloofde beter
scha p. Oo k de stewa rd Wo uterse bracht e r a ls caddie
master niet vee l va n te recht en toe n hij we rd o pge
vo lgd door juffro uw Den Ouden ko n men die be
zwaa rlijk met het caddie-master cha p o pzadelen en 
ging dit in 191 8 over op Jacob Oostervee r. Toen 
wa ren er geen p roblemen meer. 
Va n 1920 tot 1928 was er ee n zee r sta biele periode. 
Het vee lzijdige echtpaa r Oostervee r-Twisk fungee rde 
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tegelij kertijd a ls professio na l, stewa rd , caddie-master 
en greenkeeper. Het moe t da n ook ha rd zij n aa nge
komen toen het bestuur in 1927 bes li ste dat J acob 
we li swaa r a ls profes io na l mee mocht naa r de zo vee l 
grote re nieuwe accomoda ti e te Za nd voort maa r da t 
er ee n Enge lse head-professio nal zou ko men. Dit was 
Jacob's ee r te na en zo na m hij in 1928 zij n o ntslag en 
ve rhuisde met zijn vrouw naa r de pas o pge richte 
Noord-Braba ntsche G o lf Club 'Toxandria' in Dor t. 

Vóór de ve rhui zing naa r Za ndvoort was men ac tief 
begonnen mee r leden te we rve n. Daa rdoor na m ook 
de vraag naa r lessen toe. Er kwa m plaa ts voo r een 
ass istent profess io na l en de jonge Ja n Bla nsjaa r we rd 
in 1928 a l zoda nig aa ngesteld . Aa ngezien vee l leden 
in Amsterda m we rkten en er o nder de nieuwe ook 
Amsterda mmers wa ren richtte de Kennemer in 1928 
in Amsterda m een golfschool o p. Er kwa m een 
dri ving ra nge met putting gree n to t sta nd achter het 
Ko lo niaa l Instituut waa r men les kon nemen van 
Jacob en Ja n. De golfsc hool was ee n groo t succes 
maar is in 1930, evena ls zovee l a ndere dingen, aan de 
toen o pkomende c ri sis ten offer geva llen. 
Zo is er in Amsterda m gegolfd la ng voo rdat de 
Amsterda msche G olf Club to t sta nd kwa m . Mis
schien is de go lfsc hool wel mede de aa nleiding ge
weest to t de oprichting van di e club , di e inmiddels 
zijn SO-ja rig bes taan heeft gevierd . 

Va n onze Sa ntpoort e medewerkers zijn tha ns nog in 
leven : Cees Twisk die binnenko rt zijn 83e ve rjaa rdag 
hoopt te vieren en zijn zuster Annie die in Driehuis in 
ee n bejaa rdenhuis woont , vla k bij haa r geboortehuis 
en haa r werkterrein va n la ng ge leden . Zij wo rdt dit 
jaa r 87. 

Wedstrijden en clubleven 

On ze club beschikt over een bijzonder fraa ie en 
na uwkeuri ge ve rslaggeving ove r de gespee lde wed
strijden. Va n 191 6 a f zij n a ll e maa r da n ook a lle 
wedstrijden en a ll e uitslage n (ze lfs a l er een 0 

Return o f een di skwa lifi ca tie we rd inge leverd ) met de 
ha nd ingeschreven in fraa ie wedstrijdregisters. En zo 
gebeurt da t ook vandaag nog. Het ee rste rood-Ieren 
register we rd gescho nken door de voo rzitter Géra rd 
va n der Vliet. Vóór 191 6 'we rden de winnaa rs va n de 
gespee lde wedstrijden ve rmeld in de jaa rve rslagen, 
zoa ls da t oo k nu nog gebeurt. 
De eerste wedstrijd va n de cl ub was een o nderlinge 
be tuurswedstrijd o p za terdag 12 a ugustu 19 11 over 
18 ho les st roke play (open). Winnaa r was Jhr. Mr. 
J .W. Scho rer met 106, de rode la ntaa rn wa voo r J .e. 
Laa n met 17 1! In da tze lfde ee rste jaa r zij n twee 



wed trijden inge teld di e wij ook va ndaag nog ken
nen: het o pen clubka mpi oenscha p ma tchplay voo r 
heren (toen de Herbert C remer Cup ge naa md) en de 
Middeloo Prijs (ma tchpl ay met ha ndica p voo r da
me ). 
Aa n de Middeloo Prijs zit een curi osum vast. De prij s 
voo r de winnares werd in 1911 door de voo rzitter 
pe rsoonlij k aa ngeboden en oo k vandaag nog biedt de 
voo rzitte r die ee rste prij s aan. Niet mee r bestaa n de 
Putting prijs en de Dri ving competiti e di e in de ee r te 
dagen voo r dames en heren werden gespee ld . 
In 191 2 we rden de maa ndelijkse wedstrijden o p de 
ee rste za terdag va n de maa nd ingesteld di e ook thans 
nog o p die d ag plaa t vinden. Vroeger ware n zij a ltijd 
' tegen bogey' (than : tegen Pa r). In 1916 werd begon
nen met de nog steeds zo po pula ire Blauwe kaa rten 
weds trijden en in 1913 vo lgde de nog steeds bes taa nde 
jaa rlijkse Caddie-match . Naas t de Herbcrt Cremer 
Cup we rd in 1920 de Jhr G.c. Qua rl es van Ufford 
beker aa ngeboden waar ook nog teeds om wordt 
gespee ld. De Herbert C remer C up is ee ns definiti ef 
gewonnen door Wa lrave Bo isseva in , in de tijd d a t dit 
nog ko n en dus nie t meer aa nwezig. De G.c. Qua rles 
beker is dat nog wel. U kunt hem jaarlijks zien en het 
is we l de moei te waard hem eens goed te bekij ken a ls 
er weer o m gespee ld wordt. In het begin zijn de 
na men e r noga l royaal o p geg ravee rd. La te r werd 
men zuinige r en werden de na men kl ei ner o m meer 
plaats te winnen. Toen hij helemaa l vo l gegravee rd 
wa heeft men de volgende winnaa rs verti caa l tussen 
de reeds gegravee rde namen geschreven . Tenslotte 
ko n ook da t niet meer en is hij voo rzien va n een 
houten sokkel met plaa tjes waaro p he t ve rhaal verder 
gaa t! 
Men ste ll e zich de deelname aa n wedstrijden wat 
bescheidener voo r dan tegenwoordig : 10 deelnemers 
was een bevredige nd aa nta l en b ij 25 dee lnemers was 
het bepaald druk. 
Ook het , mede door de club o pgerichte, eder
landsch Golf Comité deed a l ga uw een beroep o p de 
jonge club. In 191 5 werd het 2e Nat io na le Heren 
Ka mpi oenscha p o p de baa n ve rspee ld (Winnaar Jhr. 
André va n de Poll) , in 1921 vo nd o p de Kennemer het 
ee rste Interna ti ona le Amateurkampioen chap voo r 
Da mes en Heren plaa ts (Winnaa rs Mej . M.M. va n 
Heukelum en J.M. Ra msha w) en in 1920 werd het 7e 
Intern a ti o na le Open Ka mpi oe nschap er ge ho uden a ls 
ee rste va n de 14 di e we sinds 1984 ac hter de rug 
hebben. 
Een me rkwaa rdig initiatief va n de Kennemer bestaa t 
ook va ndaag nog . In 1912 o rga ni see rde de Kennemer 
de ee rste o nderlinge wedstrijd tusse n professio nals 
(tha ns het Besloten Professiona l Ka mpioenscha p). 
Het waren e r toen nog maa r drie: A.J. Ife (Haagsche), 
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Santpoort. zondag 4 jul i 1915. 
Op de 6e tee staa t Jhr André va n de Po ll. o p weg naa r het 

ationa le Arnateurkampioenschap te kijken naa r het teesho t van 
zijn medespele r en clubge noot F. va n der Va lk van Brigdarn rn e rnet 
hun caddies Aad Schipper en Betje Twisk. 

Perc y Hili (Kennemer) en H . Burrows (Doornsche , 
thans 'de Pa n') . 
Om to t een viertal te komen was de professional van 
Torquay in Enge la nd , Ja mes, geïnvitee rd . Er werden 
2 x 18 holes strokeplay singles en four-ba lls gespeeld . 
De Kennemer heeft dat ook later nog gedaan totdat 
de profess io na ls ze lf de o rga nisa ti e va n het toe rnooi 
over namen. Er was dus van a ll es op de kl eine baan te 
doen. Daa rnaast hebben va n de ee rste dagen af 
info rmele wedstrijden tijdens de kerstdage n (met 
kerstboom in het clubhuis) tot he t programma be
hoord . 

Oo k a ndere d ingen die wij vandaag nog kennen zij n 
o uder da n men misschien wel eens denkt. De kerst
gave aa n het personee l da tee rt a l van 191 2! Er wo rdt 
wel ee ns gesteld da t een dergelijke zaa k uit de tijd i . 
Toch zou het jammer zijn a ls ooit de ge legenheid zou 
o pho uden aa n het einde va n het clubjaa r in materiële 
zi n aa n o nze onvo lprezen medewerkers te laten blij
ken van waardering voor het harde en lange werk 
zonder hetwelk de club niet zo u zijn wat hij is. 

AI met a l was het daa r in Santpoort ee n intieme club 
en een ge noeglijke boe l. Bovendien is er nog goed g91f 
gespee ld ook . En toch ... men wilde iets beters en iets 
grote rs: 18 ho les ! 



De grote verhuizing 
Het mocht in Santpoort goed toeven zijn , toch heeft 
de baan nooit helemaal vo ldaan aa n de eisen die het 
bestuur en leden er aa n stelden. 
Alop 13 november 1915 wordt er in een bestuursver
gadering gepraat over de mogelijkheden va n een 18-
holes baan . Het onderwerp blijft daarna regelmatig 
op de agenda. 
Er zijn veel mogelijkheden bekeken zoals: volledige 
verplaatsi ng van de club naar de terreinen va n Duin 
en Kruidberg , terreinen van de Ervan van der Vliet 
aan de Zeeweg te Overveen , het landgoed Bosbeek te 
Heemstede , het Naaldenveld te Aerdenhout, de ter
reinen van de fami lie Crommelin in Bentveld en 
sa mengaa n met de Noordwijksche Golf Club en 
stichting van een 18-holes baan in de duinen tussen 
De Zilk en het Langeveld. Bovendien kwam de 
problematiek in 1925 in een stroomversnelling, door
dat de club werd bedreigd met onteigening in verband 
met wegenpla nnen van het Rijk en daarnaast door de 
plannen van Notaris W.A. Dólleman te Santpoort tot 
st ichting va n een badplaats ten Zuiden van IJmuiden , 
waarvan men eveneens een gedeelte van de terreinen 
van de club dacht nodig te hebben. 

N 

Het van de baan In Zandvoort 
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De wegen zijn er nooit gekomen en de badplaats 
evenmin, maar dat wist men toen nog niet. 
Op 6 maart 1926 komt dan in een bestuursvergade
ring aan de orde het aanbod van de Maatschap 
Zandvoortsch Duin (de familie Quarles van Ufford) 
om het terrein waarop de club nu is gevestigd voor 
een nominaal bedrag aan de club in erfpacht te geven 
tot het jaar 2004. Voorwaar het grootste geschenk dat 
de club ooit gekregen heeft! Het aanbod wordt in 
dank aanvaard. Daarna was het een kwestie van 
aanpak en het verkrijgen van de nodige middelen . Er 
kwam een financiële commissie bestaande uit de 
heren Herbert Cremer, J.F. van Hengel, Mr. A. 
Baron van Haersolthe , H.e. Beels van Heemstede , 
Mr. J .e. de Beaufort en Mr. A.A. Diemer Kool , die 
middels plaatsing van niet-rentedragende en niet aan 
aflossing gebonden obligaties de nodige middelen 
bijeen moest trachten te brengen. Toen de helft van 
het benodigde bedrag was geplaatst werd met bouw 
en aanleg begonnen . Het is nog aardig bedragen te 
noemen. Voor het ontwerp van de baan liet men 
Harry Colt, de toen beroemdste golf-architect in 
Europa (van de firma Colt, Alison & Morrison) 

KENNEMER GOLf ·CLV8 . 
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Hel Clubhuis in 1928 

De 6e ho le (t ha ns 15e) omstreeks 1930 
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ko men , di e 550 guineas kreeg voor het o nt we rp en het 
toezicht op de uit voe ring er va n . 
De aa nleg va n 18 ho les werd o pgedrage n aan de firma 
Copijn & Zoon te Groenekan voo r f 115 .300 ,
Aan de bekende Kennemerl a ndse arc hitect A. P. 
Smits werd o pdrac ht gegeven to t het o ntwerpen va n 
ee n clubhuis . Toen het o ntwe rp was goedge keurd 
werd de bouwer va n aa nbesteed voo rf 72.000,- . De 
inrichting va n het c lubhuis vergde verde ref 115.000,
Tenslotte werd de bouw van 6 tennisba nen met een 
kl eedgebo uwtje o pgedrage n voorf 25.000.-. 
Voor iets minder dan f 325.000.- had men een 
h yperm ode rn ge hee l te Zandvoort gesti cht. 
In 1928 zou men de nieuwe accomoda tie in gebru ik 
neme n . Het ledenaa nta l steeg in 1927 va n 300 naa r 51!. 
Er kwa m een nieuwe profes ional uit Enge la nd : 
H . W . L. (Les) Kin g, die een goede keus blee k te zijn en 
met de uit Santpoort komende Ie assiste nt Jan 
Blan sjaa r en een , eve neens uit Enge la nd gehaa lde , 
assis tent D . Lloyd kon voorzien in de toegenomen 
behoefte aa n lessen en vraag naa r stokken (die toen nog 
met de ha nd gemaa kt werden). 
Er werd een nieuwe Steward aa ngesteld : J . Strack va n 
Sch ijndel; e r kwam een ni euwe Caddiemaster: D . Mink 
en er werd een Greenkeeper aa ngesteld na mens Kra ns 
di e evenwel aa n het eind van 1928 a lweer ve rdwenen 
was . 
Kortom , men begon met een gehee l nie uwe lei. 
Op 3 mei 1928 was het allemaal gebruiksklaa r, werd de 
oude baan en het clubhuis te Santpoort geslo ten en de 
accomodati e te Zandvoort voor de lede n o pengesteld . 
(Op 15 maa rt waren de tenni sba nen a l in gebruik 
genomen) . Uit Santpoort is niet vee l meege no men , de 
beke r en prijzen , een aa nta l (nog in gebruik zijnde) tee
ba kken , enig nog a ltijd aa nwezig hand-gereedschap 
voor d e baa n , een aa nta l plate n aa n de muur en het 
archief. De re t li e t men ac hter. 
Op 19 mei 1928 vo nd de plechtige opening plaats. Jhr. 
G .c. Quarles va n Ufford, de voorzi tter , sloeg de drive
in van de Ie tee en gaf een zilveren Rijksdaa lde r aa n de 
caddie di e de ba l terugbracht. Hijzelf, die ove rigens 
geen familie wa va n de andere dragers va n die naam en 
een middelma tig go lfer , schreef la ter over deze ge beur
teni s: ' Voor den caddie , di e de ba l zo u o pra pen , waseen 
rijksdaa lde r uitge loofd . De caddies va n de Oude 
Kennemer , die weinig ve rtrouwen hadden in de presta
ti es van den voo rzitter, o nder dergelijke benarde 
o mstandigheden , sto nden indi sc reet di cht bij de tee in 
de verwachting a ldu de meeste kan te hebben den bal 
te veroveren , terwijl de ni e uw aangestelde caddies uit 
Zandvoort , in de ove rtuiging dat de spele r va n den 
eersten bal bes li st een ' kei' moest zij n , zich in éta ppes 
veel verder hadden opges teld . Het ge luk wilde , dat ik 
bij die gelegenheid een prac ht-dri ve maa kte en dat 
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daarom de caddie , di e zich het ve rst had opgesteld , 
tri o mpha ntelijk den bal kwa m aa ndrage n en daar
voor den rijksdaa lde r o pstak. Zou dit niet een der 
ge lukkig te sensa ti es va n mijn go lOeve n zijn geweest?' 
Na deze ge lukkig ve rl o pen o pening was er een exhibi
ti o n ma tch tussen de amateur G.M . del Court van 
Krimpen en Jhr. Mr. E. Michiels van Verdu ynen en 
de professio na ls Les King en J os van Dijk . Daa rna 
was e r thee in he l clubhuis en 's avonds een diner va n 
leden , bestuur en genodigden. 
Op die dag zijn toen d oor de Haagsc he Golf Club de 
' Haag che Ooievaar' e n door de ere-voorzitte r de 
'Va n der Vliet Beke r' aa ngeboden , d ie u in o nze 
prijzenka st kunt bewonderen. Om beide bekers wo rdt 
nog jaarlijks ges pee ld . Zoa ls a l ee rder ve rmeld had de 
club ee n o ngekend ge rief in een tramhalte o p eigen 
terrein . Er waren toen vee l minder lede n die een a UlO 
beza ten dan tha ns. T o t 1957 reed de 'b la uwe tra m' 
daar. Een door ve len gewaa rdee rd vervoermiddel. In 
de beginja ren te Zandvoort werd er ze lfs recl ame mee 
gemaak t ge tuige de hierbij afgedrukte folder. 

KENNEMER GOLFCLUB 

ZANDVOORT-HOLLAND 
DISTANCE FROM HAARLEM 4 MILES 

COURSE : 18 HOLES, 6200 YARDS 

- OPEN ALL THE YEAR -

ELECTRIC TRAM 
AMSTERDAM ·HAARLEM · CLUBHOUSE·ZANDVOORT 

FROM AMSTERDAM 40 MIN UTES 

FROM HAARLE M 15 MINUTES 

F RO M THE H AGUE 60 MIN UTE S 

FROM ZAND VOO RT 5 MINUTE S 

T he course al ZA N DVOORT IS one of (he most beaullful dnd 

sporlmg courses on the con tInen!. Tnere are high dunes and bIg 

bunkers whlch wil! lest (he best golfers. 

E xcellent Restaurant al the Club H ouse 

- Su: (tr s! class Hard Tennis Courts -

For all Informat lon apply to Ihe Secr etar)': 

Dr . A. A, D IEMER KOOL, Kennemer Golfcl ub, Z A NDVOO RT 

TELEPHO NE : HAARLEM 26439 - ZANDVOORT 336 



Jhr. G .c. Qua rl es va n Uffo rd bij de dri ve-in op 19 mei 1928 
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Zandvoort 1928-1940 

Het was a ll emaa l nog even wennen in Za ndvoort. De 
ove rgang va n 9 naa r 18 holes maa kte ook aanpassin
gen aa n de nieuwe situa tie nodig . 
De club kreeg zijn ee rste vaste secreta resse in de vo rm 
va n Mej . D. De Boc k te rwij l ook de Secretari -
Penningmeester Lex Diemer Kool dage lijks o p het 
Sec reta ri aa t te vinden was . 
De groei va n 300 leden in Sa ntpoort in 1927 naa r 550 
leden in Zandvoo rt in 1930 was een hele sprong. Het 
fraai e nieuwe complex met zijn hypermoderne 18-
hole baa n was da n wel klaa r, maa r volmaakt was het 
nog niet. Er is in de ee rste ja ren gewo rsteld met het 
vinden va n een geschikte gree nkeeper, die leiding ko n 
geve n aan het baanpersonee l. Met de aa nstelling va n 
'Kees' (C.J .)Twisk in 1933 is da t probleem voor 35 
jaa r opge lost. De grasma tten o p de fa irways, di e niet 
konden wo rden beregend ,. wilden in de eerste ja ren 
maar niet van de grond komen. Oo k in huis bleek de 
aa ngestelde stewa rd niet de geschikte ma n. In 193 1 
ve rscheen evenwel het echtpaa r Hoffa rd in het c1ub
hui en was daa r voo r vele ja ren een perfecte o plos
sing. De crisis-ja ren wierpen evenwel hun schaduwen 
vooruit. Va na f 1930 begon het ledenta l staag te 
za kken. In 1939 wa ren e r va n de 550 leden va n 1930 
nog maa r 375 over. 
Toen de cl ub er in 1928 sto nd was de kas leeg. Toch 
vond men da t er nog een toega ngshek moe t ko men. 
Bovendien vo ldeed het ysteem niet , waa rbij de cad
die-master en de caddies in de benedenve rdieping va n 
het clubhui s wa ren o ndergebracht (ove rigens zee r 
modern , met een eigen do uche). Er moes t d us ook 
nog een caddie-hui s wo rden gebo uwd. De o pl ossing 
was eenvoudig . De voo rzitter bood de poo rt aa n. Een 
fraa i exe mplaa r, met een ri eten da k in deze lfde stij l 
a ls het clubhuis, da t helaa door de beze tters is 
gesloo pt. Niet zo la ng geleden is dit ve rva ngen door 
twee pilaren. De poort ko n niet in zijn oorspro nkelij 
ke vo rm wo rden herbo uwd omda t. .. de tegenwoordige 
vuiln isa uto's e r ni et mee r door zouden kunnen. 
Het caddie-huis werd door een a no nieme geve r aan
geboden . Pas na zijn ove rlijden in 1932 is gebleken 
da t dit Willem Sommerhoff wa gewees t, het ijverige 
bestuurslid da t zovee l had bijgedragen aa n het to t 
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ta nd ko men va n het Za ndvoo rtse complex. 
Doo r de toenemende ma laise was er ook minder we rk 
voo r de ta lrij ke caddies. Er is toen iedere mo rgen in 
het caddie-huis va n 9- 11 les gegeven in Engelse en 

ederl a ndse taa l en rekenen doo r bovenmeester Blok
ker aa n cadd ies d ie niets te doen hadden. De hee r 
Blo kker was daa rvóór hoofd va n de Za ndvoortse 
M ULO. 
Het vastberaden bestuur heeft met succe aa n a lle 
o pko mende problemen het hoofd geboden. Er zijn 
o plossingen gevonden, di e in ve le geva llen voo r ti en
ta llen ja ren in de behoeften voorzagen . 

Intussen na m het enth ousiasme van de spelers toe. Er 
ve rscheen een nieuwe genera tie to p-golfe rs en in ter
na tio na ls. Oude cracks in de cl ub a ls Wij n van 
Wave ren en Wa lrave Bo isseva in kregen te ma ken met 
nieuw ta lent in de vorm va n Max Wetse laa r en Wim 
Looma n. De, o p je ugd ige leeftijd .in Sa ntpoort lid 
gewo rden Annie va n Tienhoven, berei kte a ls Mevro uw 
Ann ie Buma een a b o lute to p in het nederla ndse en 
interna tio na le dames-go lf. Da t gebeurde niet a lleen in 
officiële wedstrijden . Eén va n de beroemdste mi xed 
to urnooien in de we reld is o ngetwijfeld de WorpIes
do n Fo ursomes in Enge la nd. Annie Buma samen met 
Alfred Ca lckoen va n Limmen is het enige neder
la ndse couple da t daa r ooit de fina le heeft bereikt. 

De moderne zeebaa n genoot van het begin af aan 
na ti ona le en interna tio na le bela ngstelling . Ve le ma len 
deed het Nederla ndsch G o lf Comité een beroep o p de 
gastvrij heid va n de club , en nooit teve rgeefs. Er zijn 
in die 12 jaa r niet minder da n vier Interna ti o na le 
Open Ka mpioenscha ppen geho uden . In 193 1 won 
Fra nk D ye r het 18. Open met 145 st ro ke (he t Open 
ging toe n nog over 36 ho les). In 1933 we rd M. 
Da llemagne de 20. Open ka mpioen met een score van 
143. Het 22. Open (ove r 72 holes) in 1935 we rd 
gewo nnen door de Zuid Afrikaan Sid Brews met de 
schitte rende sco re va n 275 . Hij stelde het baa nrecord 
o p 65 , waa r het nu , 50 jaa r la ter , nog a ltijd staa t. In 
1939 werd zij n la ndgenoot Bobby Locke de 26. Open 
ka mpioen met 28 1. 



De ge fairway tijdens het Int.Am . Kampioenschap in 
1939 (er stond niet één groene priet op!) 

De toegangspoort en de tramhalte in 1938 
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Het 8. Internationa le Amateurkampioenschap in 1928 
prod ucee rde twee enge lse kampioenen Miss Ph yllis 
Lobbett en Major C. Gairdner. In 1936 werd Annie 
Buma de 16. Interna ti ona le Amateur Kampi oen in 
een thui wedstrijd. In 1937 won Graf A. von Bendern 
de 17 . he rentitel va n zijn broer Graf J . von Bendern . 
In 1939 mocht zich op o nze baa n Brigadier-genera l 
A.C. Critchley de 19. Inte rnationale Amateur Kam
pIoe n noemen . 

La nden-tea m-wedstrijden werden zee r regelma tig o p 
de Kennemer geho uden , met a ls climax in 1938 het 4e 
Europese Landen Team Ka mpioenschap Da mes en 
Heren (he t ee rste da t door de E.G .A . in Nederla nd 
werd geho uden) waarbij de heren va n Nederland 
ve rlo ren va n Frankrijk , d a t ook de damestitel mee 
naa r huis na m, ten kos te va n het duit e damesteam . 
Meer leden in een club geven , zoa l a lgemeen bekend 
is, aa nleiding tot meer wedstrijden. Het Santpoortse 
jaarprogramma werd in deze periode uitgebreid met 
de Van der Vliet Beker ( 1928) en Haagsche Ooievaar 
(1928) - waarvan men toen nog als replica een fraai 
zilveren kikker van formaat kreeg - , De Som mer-

Mevr. A.E. Buma-va n Tienhoven in 1939 
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W.F. Looman Jr. en Mevr. 
Limburg Stirum in 1939 

Les King, professio na l In 1938 



hoff Memoria l Cup ( 1932) die nog a ltijd de meest 
popula ire Ma tchplay beker va n de club is , de J eugd 
Wi sse lbeke r ( 1932), aa ngeboden door de Amster
da mse Va ka ntiekolonies , de Prins Bernha rd Wisse l
beker, in 1936 aa ngeboden door de heer Ed ua rd A. 
Veltman en de Prins Beat ri x Wisselbeker, bij de 
geboorte va n o nze huidige koningi n aa ngeboden 
doo r de hee r C. Dekker. Daarmee was het vas te 
progra mma o ngevee r ve rdubbeld . In 1940 boden het 
echtpaa r va n der Laa n en Mevrouw va n Huystee de 
nog steeds zo popula ire Ouders en Kinderen Beker 
aa n . 

De aa nge legde tennisbanen bleken zich niet in de 
belangstelling va n de leden te verheugen. Zij werden 
daarop aa n Kraaye noord in expl oita ti e gegeven. De 
badgasten in Za nd voort hadden er plezier va n. Eens 
per jaar o rga nisee rde de Kennemer o p de ba nen een 

.. .. . """" .. -

De 6e g ree n (thans 15e) in 1934. Op de voorgro nd 
v.l.n .r. F.W. de Haa n, J . van Bl omm esteyn, Mevr. 
Wetse laa r 
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tennistournooi voor haar leden, die gewoonlijk elders 
plachten te teni ssen , meesta l bij de Haa rlemsche Law
Tennis Club op de Spanjaardslaa n , die tegelijk met 
ons 75-jarig bestaan zijn eeuwfeest hoopt te vieren. 

Dat het teruglopende aa nta l leden het bes tuur, on
da nks a ll e financiele problemen, niet tot pessimisme 
ve rl eidde, moge blijken uit het feit dat men in 1937 
contac t o pna m met Ha rry Colt o m het complex uit te 
breiden met nogmaa ls 9 ho les. In 1938 kwam en er 3 
daa rva n ge reed . Het heeft evenwel nog 37 jaar moe
ten duren voo r dit vé rziende pla n gehee l ko n worden 
ge rea li see rd . 

Zo leidde de Kennemer in haa r ee rste Za ndvoortse 
ja ren een ge lukkig bestaa n en nam zij , in de kl eine 
nederla ndse go lfwereld va n toen, een prominente 
plaa ts in . 

. . 



1940-1945, De jaren 
Wereldoorlog 

van de tweede 

Op 10 mei 1940 raa kte het neutrale Nederl and door 
de duitse invasie in de wereldoorl og betrokken. Liet 
de situa tie zich in het begi n , kort na de ca pitula tie , 
nog niet al te ongunstig aanzien , a ll engs werd de 
toe ta nd g rimmiger. 
Het ge tuigt nog va n o ptimi sme da t Mr. E. de Vlugt in 
1941 de Langste Dag Beker aa nbood en H. Smidt van 
Gelder in 1942 de naa r hem genoemde beker, maa r 
vee l aa nleiding voo r o ptimi sme was er niet. Onze 
engelse pro fessio na l Les King werd geïnternee rd , er 
was geen benzine meer voo r de machines, de ba ll en 
raa kten o p en de di stributie maa kte het leven in het 
clubhuis spa rtaa nser. 
In 1941 eist de Zandvoortse politie, waarin enige 
Duitsgezinde en over-ijverige functionarissen za ten, 
da t bij de ingang va n de club bo rdjes zouden worden 
geplaa tst met 'Verboden voo r Joden'. Het bes tuur 
voe lde hier niets voo r, maar ko n ook ni et helemaa l 
tegen de nazisti sche po litie-functio nari ssen ingaan . 
Enfin de bo rdje zijn geplaa tst , weer verwijderd , wee r 
geplaa tst , weer ve rwijderd enz. enz. 
De club heeft in 1941 nog vee l greenfee -spelers va n 
elders gehad . De ba nen waren o ndanks a ll es toch nog 
in redelij ke staa t. Oo k de greens herstelden zich, zij 
het moeizaa m , va n de strenge winter va n 1940. Die 
populariteit bij speler va n elders za t hem in de goede 
bere ikbaarheid . Golfba nen liggen nu ee nmaa l buiten 
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de bebo uwde kommen; niemand had meer een auto . 
Maa r de Kennemer had een tramhalte op eigen 
terrein en de tram reed nog! 
Op 10 oc tober 1942 kwam de klap: Baan en Clubhuis 
werden door de Duitse rs in beslag genomen . 
Daa rmee kwam een voorlopig einde aan 14 jaar 
bloe iend clubleven in Zandvoort. Het bestuur bleef 
optimisti ch , maa r in 1943 werd een aanvang ge
maa kt met de bo uw va n vestingwerken op de baan in 
het kader van de 'Westwall' a ls deel van de ' Atlantik
wali'. De kostelijke grasmat van greens en fairways 
werd er af gehaald en elders gebruikt als camouflage 
van gebouwde versterkingen en het c lubhuis werd in 
ca mouflage-kleuren geschi lderd. Er werd gedaan wat 
men ko n voo r het personeel, de leden kregen gastvrij
heid op de Amsterdamsche Golf Club en de Hilver
sum che Golf Club. De moeilijke bereikbaarheid van 
beiden beperkte evenwel het gebruik van de zo vrien
delijk aa ngeboden gas tvrijheid. Slechts de greenkeeper 
mocht in zijn huis blij ve n wonen . Zoa ls ook elders, 
ve rdween ge leidelijk aa n het fraaie meubilair uit het 
clubhuis en werd dit steeds meer uitgewoond. 
Niet minder da n 78 betonnen bunkers, a lsmede een 
a nti -ta nkmuur dwa rs over de gehele baa n, ontston
den in de jaren 1944 en 1945. 
In deze toesta nd bereik t de club de bevrijding op 5 
mei 1945. 



De sloop va n het laa tste res ta nt va n de Westwa ll op 15 a ugustu 1983 

Een Beynestrein va n de Bla uwe Tra m komende va n de Ha lte 'Golr , link s achte r het C lubhu is 
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Zandvoort, 1945-1985, de na-oorlogse 
periode 

Het was da t bij de bevrijding het clubhuis er nog 
sto nd , met het caddiehui en de greenkeepershui zen. 
Indien die e r nie t hadden ges taa n zou een bezoe ker 
na uwe lij k hebben kunnen ve rm oeden da t hier eens 
een interna ti onaa l beroemde golfbaa n had ge legen . 
Het bes tuur had ma nha fti g gestreden o m de club 
bijee n te ho uden. Zelfs o p dinsdag 25 ja nua ri 1944 i 
e r nog een a lgemene ledenve rgadering geho uden in 
het Resta ura nt Brinkma nn o p de Grote Ma rkt , vla k 
naast het punt waa r de club in 19 JO was o pge richt. 
Ter ve rgadering wa ren aa nwezig 8 leden va n het 
bes tuur en 2 gewone leden! Onda nks het fe it da t in 
1943, '44 en '45 het clubleven gehee l tot stil stand was 
ge komen , is in die ja ren jaa rlijks door de leden een 
perce ntage van de contributie betaa ld , waa ruit de 
medewerkers ko nden wo rden ges teund en een fo ndsje 
voo r het te verwachten herstel is gevormd . 

Da t herstel ve rliep , gezien de schade, la ngzaa m en 
moeizaa m . Bezoe kers va n elders wa ren o ntze t over de 
ravage die zij zagen . 
Niettemin , in 1946 werd het clubhuis heropend , er 
we rd les gegeven en er ware n weer enige ho les 
bespee lbaa r (mede da nk zij de vriendelijke medewer
king va n een majoor va n de Royal Ca nadia n Engi
nee rs, ze lf een golfer, di e met d ynamiet twee ga ten in 
de a nti-ta nkmuur had geschoten, zoda t men wee r va n 
de 12e tee naa rde fa irway kon ko men en va n de 5e tee 
naa r de 5e fa irway) . Mirac uleuze rwijze hadden 2 
fa irways de oorlog ove rleefd . Het wa ren de fairways 
va n de ho les die in 1938 wa ren geopend . 

In het be tuur ga f Jhr. G.c. Qua rles va n Uffo rd de 
ha mer ove r aa n de Heer H. Smidt va n Gelder. Oo k de 
sec retaris-penningmeester legde zijn functie nee r. Bei
den deden dit o m leeftijd redenen . Hoewel e r in deze 
kro niek we inig op personen wordt ingegaa n, dien t 
toch een uit zondering te worden gemaa kt voor dit 
twee ta l, da t de Kennemer in Za ndvoort gemaa kt had 
to t wat hij was en er voor heeft gevochten da t de Club 
in de moei lijke oorlogsja ren bijeen bleef, o nda nks de 
hoge leeftijd die zij toen reeds hadden. Het herstel
we rk lie ten zij ove r aa n de jonge ren . 
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Sa m (Ch.E.M.M .) Ve ltm a n in 1949. De enige 
Nederl a nder d ie ooi t zij n naam gaf aa n een go lfs lag: 
het "Veltma nnetj e" 

Deze hebben da t we rk met voo rtva rendheid aa nge
pa kt. Er kwa m ee n nieuw hek o m de ko nijnen altha ns 
enigszins o p a fsta nd te ho uden . In 1945 wa ren er dan 
maa r twee ho les beschikbaa r, maa r in 1946 wa ren het 
er a lwee r 9 en o p de ee rste a lgemene ve rgadering na 
de oorl og, op 8 november 1947 in het cl ubhuis, ko n 
het bes tuur met tro ts verslag doen va n het feit da t e r 
wee r 18 ho les ko nden worden bespee ld , zij het met 
een tijdelij ke hole va n de 6e (tha ns 15e) tee naa r de 
JOe green en met het do ubleren va n de Ie en 2e ho le 
(thans de Ie en ge ho le va n de 3e 9). De ergste 
beto nnen obsta kels wa ren o pgeblazen , bedekt met 
za nd of o ndergraven, zoda t zij o nder het za nd ve r
d wenen. Het herstel kostte een fo rtuin . De club had 
in 1947 nog maar 190 spelende leden en 152 niet
spelende. 
De fi na nciën wa ren du beperk t , te beperkt o m te 
bereiken wa t men wilde bereiken. Zo is er daa rna 



Clubhuis en baa n in hun huidige staa t 
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ja ren la ng een be roep o p de weinige led en gedaan o m 
vrijwillige bijdragen voor: nog ee n bunk er weg, een 
stukje parkeerterrein , nog een stuk fairway, enig 
meubilair in het kal e clubh uis, enz.e nz. 
De leden hebben daar , iedere kee r wee r , spontaa n o p 
gereagee rd . Dank zij a l deze bijdrage n , di e in de loop 
der jaren forse sommen hebben opgebracht , kon 
voorzi tt er Mr. H .Th .M. Verspyck op 6 a pril 1963 met 
een fraai e dri ve-in va n de Ie tee de gehee l herstelde 18 
ho le baan heropenen ... ... 18 jaar nadat dat herstel 
begonnen was! 
Het argeloze lid va n late r dagen , dat thans op de 15e 
tee staa t , za l na uwelijk vermoeden da t , o nder de 
fraaie groene helling tusse n de bunker en de green 
een betonnen paa rdens ta l voor 36 paarden begraven 
ligt , di e de baa nco mmi ie tijden het he rste l hee l wat 
hoofdbrekens heeft bezorgd' Er zijn meer van die 
grafheuvels. In 1963 is voo rt s een korte ho le tussen de 
twee ho les va n de '3e negen' aange legd . Zelfs toen het 
her tel nog aan de ga ng wa genoot de baan a l gauw 
weer zij n o ude reputatie. 
Ook het ledental begon weer op te lopen . Het totale 
ledenbe tand groeide zee r rege lma tig va n de 350 in 
1947 tot 775 in 1970. Daa r is het toen een aa nta l jaren 
bij gebleven. 
In 1976 werd in he t Rec rea ti eschap Spaarwoude de 
ee rste grote o penbare golfbaan van Nederland ge
opend, met 18 holes, die kunnen worden uitgebreid 
tot 27 holes. Deze baa n heeft een enorme invloed 
gehad op de popula riteit va n go lf in Kenneme rl a nd . 
De te rugga ng va n het aanta l leden met 75 in 1978, 
gevolg va n de noodzaak tot deelneming in de ob li ga 
ti elening waarmee de terreinen in dat jaa r werden 
gekocht , wa s in 1979 a l ingehaald. Va n daar a f ging 
het lede nta l met spro ngen om hoog. Dit wa s aa nlei
ding voor het be tuur om in 1980 een toek omst
progno e voor de club ter goedkeuring aa n de leden 
voor te legge n . Hie rin werd voorzien: de a fbouw van 
o nze baan tot een complex van 27 vo lwaard ige holes 
met ee n max imaa l besta nd aa n spelende leden van 
840 na vo ltooi ing van ee n en ander. In 1982 leidde dit 
to t in voe ring va n ee n plafond voo r het aa nta l spel en
de lede n en moe ten helaas, voor het ee rst in de 
geschiedenis van de Kennemer, aa nvrage n voo r lid
maa tschap wo rden afgewezen. 

De baan heeft in de loop der tijden ee n aa nta l 
aanpa ssinge n moe ten o nde rgaan . In 1964 werd ee n 
nieuw S.S.S . en ha ndicap schema ingevoe rd , waa rbij 
voo r het ee rst ni et a ll een de tot a le lengte va n de baa n 
aa n de o rde kwa m , maar ook de indi viduele lengte 
va n de ho les, de Pa r (vroeger: Bogey). 
3 va n de o ude Pa r-S's bleken niet meer aan de 
moderne eisen te vo ldoen , de Ie, ge en 18e hole. Deze 
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werden daarop o mgeze t va n Pa r-S's in Pa r-4's waar
d oo r de o ude Bogey va n 74 daalde naa r een aggrega te 
Par va n 7 1. Door verlenging va n de 4e ho le va n een 
'3' naa r een '4' we rd het to taa l weer op 72 geb racht , 
zij het dat de S.S.S. va n de baan niet hoge r dan 7 1 
kwam voo r heren. Voor dames bleef de S.S.S. ge lijk 
aa n de agg rega te Pa r. 
Uiteraard vo nden deze wijzigingen niet plaats zonder 
advies va n o nze go lf-arc hitect Fra nk (J .J .F.) Pen
nink , die de o pvo lger was geworden van Harry Colt 
en J o hn Morrison. Hij ad viseerde toen ook bij de 
ve rl egging va n een aa nta l tees op a ndere ho les . 

De ee rde r ge noemde toe ko mstprognose, binnen de 
club bete r bekend a ls de' o ta 2000', voo rzag in de 
a fb o uw va n de 3e negen holes . 
Op 3 1 ju li 1982 werde n de ho les 2, 3 en 8 va n de derde 
'lus' in gebruik ge no men. In 1985 zu ll en de laats t 
aa ngelegd e ho les, 4, 5, 6 en 7 gereed zij n voor 
bespeling. Daa rmee is de Kennemer dan de eer te 
golfclub in Nederland die beschikt over 27 wedstrijd 
ho les. 

Het toe nemende aa nta l leden leidde to t intensieve re 
bespeling va n de baa n . Bepaa lde ituat ie . di e vroeger 
- node - werden geaccep tee rd , werden o naa n
vaardbaar. Eén van de meest eminente zorgen va n de 
baa ncomm issie op een zeebaa n zijn la nge periodes 
va n droogte in voo rjaa r, zomer en he rfs t. Op de ba an 
is va n het begin a f een leiding geweest o m green mee 
te sproe ien . De leiding was aa ngesloten o p het ge
meentelijke waterlei dingnet va n Za nd voo rt en gaf 
niet vee l druk . Bove ndien ve rzoch t de gemeente ons 
vaak in la nge periodes va n d roogte ni et te sproeien! 
De fairwa ys verdroogden gewoon. Als ze erg droog 
werden moest e r ee rst worden geplaa tst , daarna 
o pgeteed en ten lo tte moes t de bal verp laatst worden 
va n de baa n naar de rough en dáár wo rden o pgeteed. 
Bij zulke o msta ndighede n werd het wed trijd pro
gramma ko udweg afge last. Als a l gezegd , o p den 
duur werd dit o naa nvaa rdbaa r. [n het begin va n de 
jaren '60 werd het leidingnet o p de baan uitgebreid 
met hyd ra nten la ngs de fairway zodat ook hier water 
ko n worden gegeven. [n 1964 we rd op de driving
range ee n bron ge lage n met een o nderwa te rpomp die 
o ns o na fh a n kei ijk maa k te va n het gemee n tenet. [n 
1970 werd een 2e pomp ges lagen vóó r he t clubhui . [n 
1982 we rd o p d e nieuw aa nge legde holes o p proef een 
com plete a u toma t ische beregeni ngsi nsta lIa tie voor 
tees, fa irways en g reens in ge bruik ge nomen , die goed 
voldeed en in he t vo lgend jaar werd uitgebreid to t de 
in 1938 aa nge legde holes . Bij d e a fb o uw va n de '3e 
negen' werden ook de overige 4 holes va n dit sys teem 
voo rzien . [n 1985 za l de 'o ude baan' ge heel van 



automatische beregening worden voorzien. Met de 
aanleg van de eerste automatische beregening werd 
ook de opvoercapaciteit vergroot met een 3e pomp 
tussen de oude en de nieuwe 3e hole. 
In de loop der jaren i het aantal wedstrijden op onze 
baan nog harder toegenomen dan het aantal leden. 
Inventarisatie van de toe tand in 1984 leert dat er in 
dat jaar 8 teams deelnamen aan de damescompetitie 
van de NG F en 7 teams aan de herencompetitie. Er 
waren 3 nationale tournooien met clubwedstrijden 
(Golf-, Lucas Bols- en Del Court-beker). 
Er werden 1I bekers in matchplay verspeeld. 
Voorts waren er 13 wedstrijden op basis van 
strokeplay, 10 tegen Par en 6 op basis van het 
Stableford systeem. De jeugd had dan nog 5 beker te 
verspelen en er waren ook nog 12 wedstrijden van 
club wege die niet in de voorgaande rubrieken zijn 
onder te brengen. Dat brengt ons, buiten de NGF 
wedstrijden , op 57 bekers en wed trijden . 
Maar dat alle is niet genoeg. Niet vanwege de club, 
doch door de leden onderling, worden er dan nog 
georganiseerd: 7 dames wedstrijden (waarvan I 
matchplay) en 10 heren-wedstrijden (waarvan 4 
matchplay). AI met al 74 wedstrijden - en het kan 
wel zijn dat er nog een is vergeten .... 
Je zou niet denken dat het kon , maar dat blijkt toch 
het geval te zijn , mede dank zij het , naar verhouding 
van de beschikbare ruimte, niet te grote aantal leden , 
waardoor er voor een ieder voldoende speelgelegen-

De ' Artillerie' van de Kennemer In 1971 
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heid blijft. Er zijn namelijk ook nog veel leden die 'zo 
maar' de baan in gaan, soms met 5, 6 en 7 ballen. Dat 
laatste wordt overigens minder op prijs gesteld. 
Het is opvallend dat er nog altijd 14 matchplay 
tournooien zijn, de echte amateur-wedstrijd die welis
waar meer tijd kost maar daarvoor ook meer genoe
gen ver chaft. 

Een ver lag van het leven van de club na de 2e 
Wereldoorlog zou onvolledig zijn indien geen mel
ding werd gemaakt voor de goede invloed die de 
buitenlandse leden op de club hebben gehad. Waren 
het van 1916-1918 de geïnterneerde Engelse officieren 
die aanzienlijk tot een goed spelpeil bijdroegen , na de 
2e wereldoorlog kwam deze invloed uit de luchtvaart. 
G.S. Seabury ('Tiny') J.F. Gregory ('Blackjack') en 
A.G. Henderson ('Bunny'), de eerste, vertegenwoor
diger van Panamerican Airlines, de laatste twee , 
piloten bij de K.L.M. en resp. Australiër (en left
hander) en Schot, zijn jarenlang de gangmakers van 
het goede golf gewee t. De lijst van clubkampioenen 
toont dat nog aan. Hoewel geen buitenlander, maar 
van Chinese afkomst, dient hier uit de meer recente 
jaren ook Pieter How te worden genoemd. Op een 
leeftijd waarop veel leden reeds tevreden zijn als hun 
handicap niet al te veel stijgt, demonstreert hij dat het 
mogelijk is ook dan nog in de 'Iow single figures' te 
spelen en dat op een sympathieke en vriendelijke 
manier, met een olympische rust. 



Bestuur en medewerkers 

G een goede cl ub zonder een goed bestuur en een goed 
stel vas te medewerke rs. De Kennemer ka n zich over 
beide in de afge lopen 75 jaa r nie t bek lage n. 
G een goed bes tuur zonder een goed tea mve rba nd en 
een goede continuïteit. 
Va na f het begin we rd het teamverba nd bere ikt doo r
d a t de ledenve rgadering vier bes tuursleden aa nwees 
die er da n ve rder zo vee l en zoda nig be tu ursleden bij 
vroegen a ls zij voor hun taa k nu ttig en nodig achtten . 
Dit systeem heeft la ng goed gewerk t. Na 50 jaa r b leek 
evenwel het bestuur a lsmaa r grote r te worden o mda t 
het niet bij machte was een aanta l bes tuu rs
leden te la ten beda nken , di e a lla ng niet meer functio
nee rden. In 1960 zij n toen de sta tu te n gewijzigd in die 
zin da t de ve rgadering a ll e bestuursleden koos, waa r
va n de voo rzitte r de sec reta ri s en de penningmees ter 
in hun respec ti eve lijke funct ie. 
In o nze va n het begi n af vo lled ig geëma ncipee rde cl ub 
we rd het best uur vo ll edig uit de ma nnen gevormd . 
Daa rnaas t functionee rde e r een da mes-commissie. 
Vele ja ren heeft ook deze commiss ie, o nder voo rzit
terscha p va n Annie Buma aa n de eise n voldaan. In 
1970 we rd het systee m ve ra nderd . De da me commis
sie we rd o pgeheven en er werd een d ame in het 
bestuur ge kozen . Oo k deze ve ra ndering heeft goed 
voldaa n. De da mes-bes tuursleden hebben naast hun 
a lgemene bestuurstaa k met groot succes de belangen 
va n het vro uwe lijke leden-e lement .verzo rgd . 
59 bes tuursleden hebben de d ub in de afge lo pen 75 
jaar ged iend , waaronder 7 voo rzitte rs, 20 ec reta ri s
se n (gro tendee l ho no rai r) en 10 penningmeeste rs. 
Hieruit blijkt wel da t de functie va n sec reta ri de 
meest 's lee tse' is. De continuiteit we rd gediend door
da t er telkens één o f mee r bestuursleden een la nge tijd 
aa nb leven te rwij l de rest van het bes tuur sneller 
ro ulee rde. Mee r da n 25 jaa r hebben de club gediend: 
H . Smidt va n Gelder 42 jaa r waa rva n de laa tste II 
jaa r a ls voo rzitter 
Mr. A .A. Diemer Kool 30 jaa r waa rva n 22 jaa r a ls 
ec reta ri s-pen ningmeeste r 

Jhr. P.N. Qua rl es va n Uffo rd 32 jaar, waa rva n de 
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laa tste 5 jaa r a ls voo rzitter 
S.J .H . va n Henge l 28 jaa r waa rva n 14 jaa r a ls vice
voo rzitte r 
Sind s 1928 i e r een perma nente sec reta resse o p het 
sec reta ri aat. Va n deze waa rdevolle krachten di ent 
zeke r Mej. 'Nel' (P.H. ) Ru ygro k te wo rden genoemd 
die 22 jaa r, tot aa n haa r dood in 1969, deze taa k heeft 
waa rgeno men. 

Wa t voo r het bestuur ge ldt ge ldt eve nzee r, mi schien 
ze lfs nog we l in meerdere ma te, voo r de medewerkers. 
Ook hie r heeft de club la nge dien tve rba nden ge kend . 
Meer da n 25 jaa r hebben de club gedi end : 
J oop Ruhl 34 jaa r a ls Ie profe siona l 
Ge rrit Zwe mmer 3 1 jaa r a ls caddie-m aster 
Kees (C. J .) Twisk 69 jaa r waa r va n 17 jaa r a ls 

. groundsma n 
35 jaa r a l greenkee pe r en 
17 jaa r a ls ad viseur 
Jaa p (J .H .) Twisk 28 jaa r waa rva n II a ls gro undsma n 
en tha ns 17 jaa r a l greenkeeper 
J a n (J .G .J .) Zo nneve ld 37 jaa r a ls gro undsma n 
Willem Ko per 33 jaa r a l gro und sma n 

We zo uden de caddies teko rt d oen wa nneer we hen 
niet a ls vaste medewerker ve rmelden , ook a l hebben 
zij da n gee n dienstve rba nd met de club . 
2 va n hen zijn reeds sinds 1978 in het bezit va n de 
gouden peld va n de club (50 jaa r caddie), Klaas 
Zwemmer en Jack Bo l. In het jubi leumjaa r komen e r 
vier bij: Leen Zwemmer, Willem Bo l, Leen (' Ma nne
tj e') Bo l en Jaa p Bo l. 

Alle 25-, 40-, 50- en zelf 60-ja ri ge j ubi lea va n de 
medewerkers zij n, met gro te bela ngstelling va n de 
leden uitbundig gevie rd . En te recht! 

Voor vo ll ed ige ove rzichten va n bestuursleden en me
dewe rkers zij ve rweze n naa r de bij lage n . 



H. Ha rtge r , sec reta ri s-admin i tra teur met M. Wet se laa r in 1976 
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Gerrit Zwemmer, cadd ie-master in 1938 en 1973 
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Mej . P.H. Ru ygro k, ec reta resse JO 1951 

Leen Zwemmer en Kees Zwemmer, o pvolgende 
caddiemasters in 1978 o p de afscheidsrece ptie va n 
hun o udere broer en voo rga nge r Ge rrit 
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CJ Twisk en S.J .H . va n Henge l tijdens het 'Open ' in 
1976 



c.J. Twisk en zIJn ma nnen bij de ve rluchting va n greens In 1938 (De ' Wo lga-boot' is de beroemde 
' Kool-ha rk ') 
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-~ 
'Nol' , onze populaire barkeeper in de jaren '50 en '60 
achter de oude bar (thans bridge-kamer) 

C.l. Meuleman steward (met Mej. Putman) in 1979 

Fred Paap , assistant steward In 1978 
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Joop Ruhl , professional in 1949 L ___ i.~'"1..:1..::~~~~ ______ ---1 
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Î 
J .H . Twi sk, greenkeeper, met Mej . F. Caa n in 1978 
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De Kennemer en de Federatie 

Op 16 maa rt 1914 werd , o p initia tief va n Jh r. G.F. 
va n Tets het Nederl a ndsch G o lf Comité o pge ri cht 
door vier va n de vij f toen bestaa nde go lfclubs. De 
jo nge Kennemer was één van d ie vie r (de ande re 
waren de initia ti efn eem ter de Doornsche G o lf C1 ub
tha ns Utrechtsche Go lf Club 'De Pa n' - , de Haag-
che Golf Club en de Hil ve rsumsche Golf Club). 

Voor het ee rste bestuur stelde de Kennemer haa r 
Penningmeester Jhr. Mr. J .W. Scho rer be chikbaa r. 
Die o prichting wa ove ri gens ee n consolida ti e va n de 
informele sa menwerking die de 3 o udste club in 
Nederl a nd a l vóó r de eeuwwisse ling wa ren begonnen 
en die reeds in 1896 had ge leid tot de instelling va n 
het Cha mpionnaa t va n Nederland , het huidige Na
ti ona le Ama teurka mpi oenscha p voo r heren. De ee r
ste ka mpioen in 1896 wa Wa lrave Bo isseva in , di e 
daa rvoo r al s prijs ee n petro leuml amp won (buiten
hui zen hadden toen nog na uwelijh elec tri sche ver
lichting). 
Va n 191 2 to t zijn dood in 1944 was Wa lrave Bo i se
va in lid va n de Kennemer en va n 1926 tot 1944 
bestuurslid . 

De Kennemer heeft haa r 'kind ' nooit mee r in de steek 
ge laten. In de loop der ja ren heeft zij ta lloze bes tuu rs
leden aa n het N.G.C. ge leverd , da t in 1973 o mgeze t 
werd in de Nederla ndse G o lf Federa ti e. 
Soms waren er wel ee ns twee ken nemer be tuursleden 
tege lijk . Nog niet zo la ng ge leden deed zich daa rbij 
ee n unicum voo r, toen de gebroeders To to en Ma rlof 
Strumphler sa men in het bes tuur va n de Federa ti e 
za ten . 
Oo k o nder de ve le commiss ies va n de N.G.F. i e r 
na uwelijk s één waa r gee n ve rtegenwoo rdige r va n 
o nze club medewerking aa n ve rl ee nt , soms ook weer 
meerdere. 
Aa ngezien de Federa ti e niet over een eigen baa n 
be chikt di ent zij voo r de door haa r te o rga ni se ren 
tra ning, na ti ona le en interna ti o na le wedstrijden een 
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beroep te doe n o p haa r leden. 
Oo k in dit o pzicht heeft de Kennemer haar steeds 
gesteund . 
Het aa n ta l tra iningen en na tio na le wedstrijden is 
na uwe lij ks te tell en . Wa nneer wij o ns beperken tot de 
gro te interna tio na le wed strijden da n zijn het : 14 
Interna tio na le Open Ka mpioenschappen (bijna 1/4 
va n het to taa l, a lleen de Haagsche heeft e r nog mee r 
gehad ), 6 Interna tio na le Ama teurkampioenscha ppen 
(waa ro nder het ee rste en het 50.), het 4e Europese 
La nden Tea m Ka mpioenscha p dames en heren in 
1938, het Euro pese La nden Tea m Kampioenschap 
j uni o ren in 1966, het Vierl anden to urnooi junioren in 
198 1 en 3 Interna tio na le Stro keplay Ka mpioenschap
pen Da mes. Oo k zijn o p de Kennemer talrijke inter
land tea mwedstrijden gespee ld . 

Zo nde r spelers geen wedstrijden . De club heeft het 
zijne aa n na ti o na le spelers en ka mpioenen bijgedra
gen , beginnende bij André van de Po ll , Wijn van 
Wave ren en Wa lrave Bo isseva in via Wim Looma n en 
Max Wetselaa r naa r Piet Hein Streutge rs en Ca rel 
Bra un Jr. Bij de da mes was het ee rst Annie Buma, 
daa rna de 'beide Na ncy's' (resp. van Riemsdijk en de 
Jo ng Scho uwenburg), Ma ri ene Henderson en thans 
Nicole va n den Boom en Henriett e Strumphler. 
Reeds dient zich een jo nge re genera ti e aa n om de vlag 
va n de niet eens zovee l o uderen ove r te nemen. 

Oo k o p het ni vea u van p rofes io nals heeft de club 
haa r bijdrage ge leve rd . Twee va n de drie Nederlan
ders d ie ooit het Interna tio na le Open Ka mpi oenschap 
hebben gewo nnen wa ren de club profess io nals va n de 
Kennemer: 
In 19 17 we rd Jacob Oostervee r de vierde Interna tio
na le Open Ka mpioe n o p de Haagsche met een score 
va n 151 (ove r 36 ho les) en in 1947 werd Joo p Ruhl de 
28. Interna tio na le Open Ka mpi oen o p de Eindhoven
se met een score va n 279 over 72 holes . 



Sid Brew 22. lnt.Open Kampioen In 1935 
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Bobby Locke 26.InLOpen Ka mpioe n In 1939 
Peter Th omson, 3e tijdens het InLOpen va n 1958 (hij 
was de Britse Open Kampi oen va n da t jaar) 

Fl o ry va n Do nck 32. Int.Open Ka mpi oen in 1951 met de Egyptenaa r Hassa n Hassa nein (Se) 
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,. 
Gary Player, oud 20 jaar, 3e plaats, bij de priJsuitre 
king van het 36.0pen in 1955 met lhr. l .T. 
Spengler en lhr. P.N . Qua rl es van Urrord 
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Ons groo tste lid George ('Tin y') Sea bury met de 
36.[nt.Open Ka mpioe n Alfonso Ange lini (recht ) en 
Antonio Cerda (Arg., runner-up) in [955 

47 



Ra mo n So ta 47 . Int.Open Ka mpioe n In 1966 en 52. Int.Open Ka mpi oen In 197 1 

j . 

Z. K. H . Prins Cia us t ns et ee rste I 
Pro-Am voo r ee n Int.Open in 197 1, v. l.n .r. Jhr. W .J . 
Sno uck Hurgro nje , Prins Cla us , J a n Dorre tein ' l 
Klaas Zwemmer, Ge rrit Do rres tein 
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1976, zIJn ee rste gewonne n ka mpi oenschap 
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8 ernhard La nge r tijdens het 64.0pen In 1983 (hij 
werd 28 .!) 

C. A . 8ra un Jr. Ie Ama teur in het In t. Open va n 197 1 
met Mevr. W . Qua rl es va n Uffo rd-Tameling 

Bo b Byma n, S8.Int.Open Ka mpi oen in 1977 met R. Ra husen en Mevr. N. Ra huse n-Jonker 
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Ken Brown 64.lnt.Open Kampioen in 1983 
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.feugd 

Reeds vroeg is de club zich bewust geworden van het 
feit dat een club zonder jeugd op de duur eigenlijk 
geen club is. Zo vinden wij al vroeg een tarief voor 
contributie 'Kind-leden' van! 10,- per jaar. Dat is 

De jeugdbeker op 30 september 1951 

v.Ln.r. Boven: Wouter Cohen Tervaart , F. van Geen 
Midden: Peter Dodd , Bram Kaars Sijpesteijn , Peter 
Bredt, Peter Dornhout Mees , Leendert Lambach 
Onder: Louk Beynes, Wim van Huystee, Marlof 
Strumphler, Gerard van Wulfften Palthe , Jean-Pierre 
van Son , Frans van Sminia 
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heel lang zo gebleven. Nog na de 2e Wereldoorlog 
speelde de jeugd tot 18 jaar lang voor dat ene tientje. 
In het begin ging het allemaal vanzelf. Er werd niet zo 
veel geregeld in Santpoort. De ouders zagen de 
jeugdige caddies spelen, dachten, dat kan mijn kind 
ook en misschien wel beter , en brachten hun kinderen 
mee. Jeugdleden als Charles Veltman en Annie Buma 
getuigden van hetgeen op die manier werd bereikt. In 
Zandvoort werd er een jaarlijks jeugd-kampioen
schap ingevoerd. In 1932 bood de Amsterdamsche 
Vereniging voor Gezondheids- en Vakantie-kolonies 
hiervoor een fraaie zi lveren beker aan, die ook van
daag nog in omloop is. Waarom ze dat deed is niet 
meer geheel duidelijk. De vereniging exploiteerde 
vroeger een groot vakantie-huis aan de Kostverloren
straat te Zandvoort , vlak ten Westen van de go lf. 
Misschien mochten vroeger de bleke Amsterdamse 
lieverdjes op rustige momenten op de golf wande len 
en was dit de dankbetuiging. 

Bram Kaars Sijpesteijn en Mei Barer (Haagsche) 
tijdens het Jeugdweekend in 1955 



Bij die wedstrijd is het gebleven tot in 1940 de Ouders 
en Kinderen Beker werd aangeboden door het echt
paar van der Laan en Mevr. E. van Huystee-Bies. Van 
1945 af, toen er een 'gat' in de leeftijdspyramide was 
ontstaan, zijn de zaken consequent aangepakt. Eerst 
kwam er een 'Jeugd-Secretaris' die voor training en 
o rga nisat ie zorgde. Aan het eind van de jaren '50 is 
deze vervangen door een Jeugd Bestuur, uit de jeugd
leden, met een gede legeerd bestuurslid. Tegenwoor
dig is er een Jeugdcommissie die een combinatie is 
van het éé n en het ander. 
De, van het begin van de jaren '50 af gehouden, 
Jeugdweekends hebben veel bijgedragen tot het st i
muleren van de belangstelling. 
Tegenwoordig bestaat 18% van het spe lende-leden 

Nederland-Duitsland (jeugd) 6-3 
10-7-1960 
v.l.n .r. Achter: R.E. van Erven Dorens, Chr. P. 
Gla macher 
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bestand reglementair uit jeugd. Een percentage dat 
door de meeste andere clubs niet gehaald wordt. Het 
merendeel van de jeugd wordt lid op de leeftijd tussen 
8 en 10 jaar. Dit vergt de nodige begeleiding bij 
training en spel. Hierbij worden naast de Jeugdcom
missie ook de beste jongere enioren inge chakeld. 
Dit gaat nogal gemakke lijk omdat ook zij indertijd 
profijt hebben gehad van begeleiding van een eerdere 
generatie en daarom bereid zijn een steentje bij te 
dragen aan de volgende. 
Als de club een goede leeftijdsopbouw heeft dan is dat 
vanwege een consequente aa npak van zaken. Zo zijn 
er onder de huidige jeugd leden enige wier overgroot
vader en/of -moeders reed lid van de Kennemer 
waren! 

Midden: J.W. Hoving, W.F. Smit, E. Wittert van 
Hooglandt , H. Giesen 
Voor: F. Tjebbes , F.C. Janssen , B. Schlumbohm, B. 
von Ribbentrop, A. Behrens, B. Hylkema 



Jubilea en Feesten 

De Kennemer is meer een go lfclub da n een feestclub . 
Voor fee ten moe t e r een goede aa nleiding zijn. Is da t 
het geva l da n krijg t men de leden zonder moeite 'in de 
benen'. Het o rga ni se ren van 'zo maa r' een feest va lt 
niet mee. Leden en o ud-leden va n fees t- en evenemen
tencommi ies kunnen u daa r interessa nte ve rha len 
ove r ve rtellen. Drie aa nleidingen zijn ge legenheden 
tot het bo uwen va n ee n goed fees t: jubilea va n de 
club , jubil ea va n de medewerkers en de jaa rlijks 
terugkerende ve rjaa rdag va n de G oedhei ligma n. 
De jubilea va n medewerkers ho ren bij het betreffende 
hoofdstuk . Beginnende met de jubilea en feesten va n 
de club : 

Jack Elli son Davis legt aa n Henriette va n de Ca pelle 
uit wa t de e senti e va n een slag is tijdens de 60-ja rige 
jubileumwedstrijd o p 12 december 1970 
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8 juni 1911. Openstelling va n d e baa n en het clubhuis 
in Sa ntpoort. Exhibition ma tch va n de club-pro fe -
sio na l Percy Hili tegen zij n coll ega va n de Haagsche 
A .J . Tfe . Daa rna een theepa rtij in het clubhui s. 

1916 . Ergens in het voo rjaa r va n 191 6 moe t het 5-
ja rig bestaa n va n de baa n in Santpoort zijn gevierd . 
In de uitgebreide documenta ti e va n d e club is er niets 
ove r te vinden. In de bestuurska mer hangt eve nwel 
nog a ltijd de fo to-mo ntage di e bij die ge legenheid aa n 
de club we rd aa ngeboden door 'de professiona l, de 
stewa rd en het pe rsonee l' .... 



19 mei 1928. Open stelling van de baan en het clubhuis 
te Zandvoort. Drive-in van de baan vanaf de ee rste 
tee door de voorzitter Jhr. G.c. Quarles van Ufford. 
(Ba l fraai op de Ie fairway , rijksdaalder voo r de 
caddie die de bal terugbracht). Exhib itio n-ma tch van 
de club-professional H.W.L. King en zijn collega J os 
va n Dijk en de heren Jhr. Mr. E. Michiels van 
Verduynen en G.M. Del Court van Krimpen. Recep
tie voo r genod igden en aa nsluitend a peritief en diner 
voor leden, genodigden en bestuur. 

1 juni 1936. Herdenki ng van het 25-jarig bestaa n. 18 
ho les fourball wedstrijd o nder handicap om prij zen 
aa ngeboden door de voorzitter en de hee r W. van 
Waveren. Soirée dan a nte. 

Jhr. P. Quarles van Ufford met het echtpaar Hender
o n bij het 60-jarige jubileum in 1970 
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10 december 1960. Herdenking van het 50-jarig be
staan (de laatste dag van de eerste 50 jaar) met een 
borrel en diner waaraan 140 leden deelnamen. Aan
bieding van de Jubileum Beker door de gezamenlij ke 
medewerkers. Om deze beker is daarna jaarl ijks 
gespeeld. 

6 april 1963. Feestelijke heropening van de volled ig 
va n de oorlogsschade herstelde wedstrijdbaan (ook 
het clubhuis had toen een beurt gehad) . Drive-in van 
de herstelde baan va naf de eerste tee door de voorzit
ter Mr. H.Th .M. Verspyck. (Bal keurig op de eerste 
fairway, gouden tientje voor de caddie die de bal 
terugbracht.) Wedstrijd om een eenma lig herinne
ringsbekertje , gewonnen door L.N. Beynes. De beker 
kwam terecht in de bekerkast en de bal van de drive
in werd ter herinnering gemonteerd op de kop van de 
voorzittershamer. 



I2 december 1970. Vieri ng va n het 60-ja ri g bestaa n 
va n de club . Wedstrijd met aa nsluitend diner, waa r
aa n 150 leden dee lna men . 

19 mei 1978. Herdenki ng va n het fei t d a t de club 
prec ies ee n ha lve ee uw op de baa n en in he t clubhuis 
te Za nd voo rt was geves tigd . Herha ling va n de dri ve 
in va n de baa n uit 1928 (met ee n stok uit da t jaa r) 
d oo r erelid en o ud-voo rzitte r Jhr. P. Qua rl es va n 
Uffo rd. (Fraa ie ba l o p de Ie fa irway, gouden ti entje 
uit 1927 voor de caddie di e de ba l terugbrac ht : P. 
Castien). Aperitief en dine r voo r leden , o ud-l eden , 
medewe rker , oud-m ed ewe rke r en caddies di e de 
o pening nog hadden meegemaa kt , a lsmede voo r o ud
bestuur leden . Het diner g ing ove r in de jaa rlijks 
a lgemene ledenve rgadering waarin de d ee lnemers aa n 
het dine r werden gehuldigd . 

15 en 16 mei 1980 . Herdenking va n het 70-ja ri g 
bes taan va n d e club . Fo ur ba ll-better ba li wedstrijd 
o nder ha ndicap volgens het Sta blefo rd systeem . 
Fees tavond aa nsluitend aa n d e laa tste dag. 136 dee l
nemers. 

Sinte rklaas (J .W.F. Niel en) en Zwarte Pi et (Mevr. J . 
de J o ng-Kremer) in 1956 

S INTERKLAAS. De Sinterklaaswed strijd met bijbe
ho rend feest wordt traditi onee l nie t d oor het be tuur 
geo rganisee rd . Eén va n d e ve le info rmele fo rma ti e 
binnen de club , vaa k de da mes-do nderdagmorgen , 
belast zich er mee. Zij acapa ree rt zich eigen en andere 
ma nnen en teekt vaa k ve le uren in de voorbe reiding 
va n deze a ltijd wee r zo geslaagde dag. 
[n de loop de r ja ren is ro ndo m dit fees t nog een 
merkwaa rdige traditi e o ntstaa n, nl. da t de G oedhei
ligma n nooit 2 keer met hetze lfde ve rvoe rmiddel d e 
club bezoe kt. Dit ve rgt noga l wa t gevoe l voor fa ntas ie 
voo r de o rga nisa to ren en da t hebben ze ook . Sinte r-
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klaas i in d e loop va n de ja ren o .a. gea rri veerd : met 
de tra m , in een kruiwage n , o p ee n motorfiets, o p een 
ladder va n het ba lcon in de zaa l, met het voe rtuig va n 
de greenkeeper , in een pa us-mobiel en ze lfs ee ns o p 
een echt paa rd . Da t laa tste liep enigszins merk waa r
dig a f. Bij ve rtrek viel Sint va n het paa rd , da t o p eigen 
ge legenheid een ve rkenning va n fa irway en g reens 
o nderna m . 
Bij deze wed strijd kunnen het K.N .M.I. en J a n 
Pelleboe r gee n kwaad doen. La ng ge leden viel de 
winter vroeg in . Er stond een loeiende sneeuwsto rm 
en e r lage n enige centimeters sneeuw o p de gehele 
baan. 136 dee lnemers speelden niettemin keurig een 
ronde va n 18 ho les. 

de Sinterkl aaswed trijd o p 5 december 1969 lJ1 een 
loeiende sneeuwstorm (136 deelnemers !) 

Op 5 december 1983 ontdeed he t paard zich van Sint 
Nicolaas en ging ze lfstandig op ve rkenning in de baan 



, 

Jhr. P. Qua rl es va n Uffo rd slaa t de herhaa lde dri ve-in 
op 9 mei . 1978 (de sto k is va n 1928) 

". 
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Country Club 
Toen de club in 1928 van Santpoort naar Zandvoort 
verhuisde werd het 'Country' aan de naam van de 
club toegevoegd. 
In eerste aan leg werden 6 tennisbanen aangelegd. Het 
bestuur en de ledenvergadering hadden zich evenwel 
verkeken in de belangstelling van de leden. De tennis
banen hebben in feite weinig leden gezien. AI gauw 
werden zij aan badgasten verhuurd. Na de oorlog 
heeft de Tennis Club Zandvoort hier een basis ge
vonden. 
Nee, de country club is nooit helemaal van de grond 
gekomen . De en ige activiteiten buiten het golfspel 
bevinden zich binnenshuis en bestaan uit bridge en 
biljart. 
Bridge is al vrij oud. Er werd in Santpoort al ge
bridged. In Zandvoort nam dat toe. Er kwamen 
jaarlijkse en maandelijkse bridge-drives en er bestaan 
daarnaast vee l vaste en los-vaste bridge gezelschap
pen. Sarcastische leden van de 'Haagsche' hebben wel 
eens minachtend gezegd dat de Kennemer 'een 
bridge-club met aangebouwde golf-accomodatie' 
wa . (Hoe die 'aangebouwde accomodatie' dan staat 

De bar (thans bridge-kamer) in 1938 
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ten opzichte van de Haagsche baan is iets waar je nog 
eens een boom over kan opzetten). Wij constateren 
hier alleen maat: dat er bij onze oudere zuster ook 
nogal wat af-gebridged wordt. 
Het biljart verscheen aan het einde van de jaren '60 in 
de vorm van een oud snooker-biljart dat daarvoor in 
de gemeente van de Engelse kerk in Amsterdam al 
vele jaren had gediend en door bemiddeling van 
Frank Dodd bij de club terecht was gekomen. Later 
heeft dat biljart gezelschap gekregen van een kader 
biljart dat enkele keren is geruild tot dat er nu een 
echt klein-kader biljart staat. Beide verheugen zich in 
een goede populariteit. 
Als er ooit een 'men's corner' in onze , van het begin 
af zo geëmancipeerde club bestaat , dan is dat zeker de 
biljartkamer. 
Op deze manier zijn de twee oostelijke serres, die er in 
1928 wat verloren bij lagen , op den duur een integraal 
deel van het club-gebeuren gaan uitmaken. Zozeer 
dat op gezette tijden arrangementen tussen bridgers 
en biljarters nodig blijken over het gebruik van de 
beschikbare vierkante meters. 



Inventaris 

On ze club bezit het o udste in gebruik zij nde clubhuis 
op een golfcl ub in Nederla nd . Bezoe kers plegen nog 
wel eens hun a pprecia ti e uit te spreken voo r de daa rin 
aa nwezige inventa ri s . Deze is to t sta nd geko men door 
ta lrij ke schenkingen va n leden over een groo t aa nta l 
ja ren. Een aa nta l schenkingen ka n men voo rts in de 
baa n aa ntreffen . 
Het behoo rt to t de goede tradities va n de Kennemer 
da t aftredende bestuu rs leden niet a ll een ee n geschenk 
krijgen va n de cl ub , a ls blij k va n waa rdering voo r hun 
inze t (a lsmede de o nvermijdelij ke zil ve ren bierpul met 
het wape n va n de Kennemer, de 'di enstja ren' en ' In 
Dank'), maar bij di e ge legenheid ook iets aa n de cl ub 
aa nbieden. Oo k deze gewoonte heeft aa nzienlij k bij
gedragen to t de aa nkled ing va n baa n en clubhuis. 
Beginnende in de Hall : 
I. de a ntieke staa nde Engelse klo k, die nog a ltijd 
merk waa rdig na uwkeurig loopt , a fscheidscadea u va n 
de profess io na l Les King in 1947; 
2. het wa ndkleed va n de Buma Bekers gebo rduu rd 
door enige da mes-leden; 
3. een wa ndrek met stok ken uit vroeger dagen (af
komsti g va n leden en o ud-leden); 
In de Zaal , Bar en Bridge-kamer: 
4. de a ntieke prent va n het 2e Hui te Velzen, in 
augu tus 1911 aa ngeboden door het lid W.P. de 
Vries. Dit was de ee rste schenking va n deze aa rd ; 
5. de ze ldza me ge kleurde gravure va n omstree ks 
1780-één va n ~je weinige bekende exempla ren
gemaak t door V. Green naa r een schilderij va n 
Lemuel F ra ncis Abbo tt R.A., voors tell ende Willia m 
Innes , ca pta in va n de Roya l Blac khea th Golfclub in 
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1778. In Sa ntpoort aa n de cl ub aa ngeboden. 
Schenker niet meer te achterha len ; 
6. Het o riginele ontwerp va n de Ora nje Baan, 
gekleurde tekening van Ha rry S. Colt uit 1927; 
7. Een aqua rel va n de Ie green en 2e hole va n de 
Ora nje Baa n, in 1937 gemaa kt doo r Jhr. Frederik 
Teding va n Berkho ut en door hem en zijn echtgeno te 
o p 10 j uni 1937 aa ngeboden aa n het zil ve ren echtpaa r 
Qua rles van Uffo rd-Dó llema n, (zie ook No. 22) da t 
het aa n de club aa nbood ; 
8. 2 a ntieke schilderijen ( 17e eeuws en 1ge eeuws) va n 
kinderen met golfsto kken, in 1952 a ls legaat 
o ntva ngen va n wij len het lid N.A.C. Hijma ns; 
9. Een schilderij va n Theo Swagema kers voorstell en
de Jhr. P.N . Qua rles van Ufford in 1962; hem 
aa ngeboden door de club bij zij n afscheid a ls 
voo rzi tte r; 
10. De ca rica turen va n de golf-rege ls va n Cha rles 
Crombie va n o mstreeks 1910, in 1971 a ls legaa t 
o ntvangen va n wij len het o ud-bestuurslid L.J . 
Sodde rl a nd ; 
11. Een schilderij va n c. J . Twisk in 198 1, gemaakt 
doo r Ma ria Molenaa r-Karstens, ter ge legenheid va n 
zijn 65-ja rig d ienstj ubileum en aa ngeboden door de 
voo rzitter va n de Baa ncommi ssie; 
12. een illumina tie-glas, in 198 1 naa r een schilderij 
van Aert va n der Neer ve rvaa rdigd door Ma ria 
Molenaa r-Ka rstens en door haa r aangeboden ; 
13. een schilderij van een gezicht o p de baan va n de 
16e green a f, in 1982 gemaa kt door Pieter Dik en in 
1983 na het 'Open' aa ngeboden door R.E. van Erven 
Do rens; 



het schilderij (paneel 33 x 28 cm , schilder o nbekend , 
omgeving Wybra nd de Gee t , ca. 1635) da t de club bij 
legaa t in 1952 o ntvi ng van N.A.C. Hijmans 
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14. een schilderij van een gezicht op het terrein van 
de huidige 2e hole van de Witte Baan , in 1967 
gemaakt door Waalko Dingemans en in 1984 bij zijn 
afscheid als be tuurslid aangeboden door S.J.H. van 
Hengel ; 
15 . een gekleurde crayon van het clubhui in 1984 
door Jacek Krenz. In augustus 1984 aangeboden 
door S.c. van Lent Sr. ; 
16. De score-card met het baanrecord va n Sid Brews 
uit 1935 en alle evenaringen van het baanrecord 
sindsdien; 
17. een antiek 'vertoon kast je' , geschenk van Robert 
May vóór 1920 in Santpoort; 
18 . het wandrek met de stokken gemaakt door de 
professionals van de club vóór 1928. Geschonken 
door diverse leden ; 
19. Het wandrek met de stokken gemaakt door de 
professional H .W.L. King tu sen 1928 en 1947. 
Geschonken door diverse leden; 
20 . Het model van een Zandvoortse Bomschuit uit 
1928. In dat jaar aangeboden door de Zandvoortse 
caddies en gemaakt door de vader één hunner, 
Koning , die nog op een dergelijke schuit had gevaren; 
21. Het antieke tin en twee grote koperen vazen, op 
zijn 70. ve rjaardag op 14 januari 1935 geschonken 
door de voorzitter Jhr. G.c. Quarles van Ufford. 
22. Een kristallen vaas uit Leerdam, op 10 juni 1937 
bij hun zi lveren huwelijksfeest aangeboden door het 
bestuurslid Jhr. P.N. Quarles van Ufford en zijn 
echtgenote Mevr. E. Quarles van Ufford-Dólleman; 
23. een bronzen tafellamp aangeboden door het 
echtpaar Ruhl bij het 60-jarig bestaan van de club in 
1970; 
24. een bronzen bel , aangeboden door S.J.H. van 
Hengel in 1974; 
25. De wapenschilden aan de balken van het plafond 
en elder , aangeboden door even zo ve le bemannin
gen van schepen van de British Navy (de eerste 
bemanning. was in 1926 te ga t in Santpoort); 
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Toen de sym pathieke Ian Gray, beroepsmilitair bij de 
British Army in West-Duitsland en 50. Internationale 
Amateurkampioen in 1979, al die sch ilden zag vond 
hij de vertegenwoordiging van de britse strijdkrach
ten wat eenzijdig. Tegen Kerstmis van da t jaar kreeg 
het bestuur een dankbrief met daarbij een replica van 
een lege r-trom van zijn regiment , met het verzoek 
deze in de zaal te plaa tsen . Hij staat er. 
26. (niet a ltijd zichtbaar) het geborduurde groen 
laken tafelkleed , geschenk van het aftredende be
stu urslid M.J. Tjaarda in 1981 ; 
27. De Mas hie-Niblick waarmee de jonge caddie 
Joop Ruhl het golfspel op de oude Haagsche leerde , 
door hem aangeboden bij zijn afscheid als profes
sional in 1981 ; 
Op de Baan: 
28. De Va Visserbank op de 16e tee, in 1962 ver
vaard igd door Mevr. E. Sturm-van den Berg uit een 
gedeelte van het dat jaar ontvangen legaat van wij len 
het oud-bestuurslid E. Vas Visser; 
29. 2 schui lhutten op de Oranje Baan , in 1965 aange
boden door N.W. Bouwes; 
30. 4 teakhouten banken op de Oranje Baan , in 1978 
geschon ken door oud-voorzitter Jhr. P. Quarles van 
Ufford ter herinnering aan de aankoop van de terrei
nen in dat jaar; 
3 1. Twee smeedijzeren club-wapens op het toegangs
hek, (roestvrij!) waarvan het ene is aangeboden in 
1983 door de aftredende bestuursleden Mevr. S.M.C. 
Forbes Wels-Roelofsz en Mr. R.K. Bargmann en het 
a ndere in 1984 door de voorzitter; 
32. Een aa nta l Meidoorns in de baan , geschenk in 
1978 van het aft redende bestuurslid J. W. Hoving; 
33. een schuilhut op de Witte Baan , in 1984 aange
boden door de aftredende bestuursleden L.N . Beynes 
en S.J.H. va n Henge l. 

Voor de bekers en hun schenkers zij verwezen naar de 
lij st in de bijlage. 



Mede-bewoners 

Va n het moment af da t de club in Za ndvoort woonde, 
heeft zij een aa nta l mede bewoners gehad waa raa n zij , 
al of niet tegen beta ling, gastvrijheid verleende. Dit 
wa ren en zijn: 

1. De jachtvereniging NIMROD. Deze zat reeds op 
het terrein voo rda t de Kennemer er kwa m. Zij beza t 
een aa rdig eigen cIubhuisje naas t het begin van de 
ee rste fa irway van de o ra nje baa n en een schietbaan 
tussen de ee rste en negende ho le va n de witte baa n. 
Beide zij n aa n de bezetters "ten offe r geva llen en 
Nimrod is na de oorl og niet herrezen . 
2. De Tennis Club Zandvoort. Sinds de ja ren '50 huurt 
deze de tenni sba nen van de club , ofli ever wa t daar na 
de oorlog va n over was . Begonnen met 3 banen 
hebben zij het complex geleide lijk aa n uitgebreid tot 9 
banen met 'ee n modern clubhui . 800 tennisse rs be
wonen in de zomermaanden dit complex . TCZ is een 
hoofdkl asser. In fe ite is dit het enige grote tenn is
complex in de hele gemeente Za nd voort. 
3. Het jachtgezelschap 'St. Hubertus' . Dit placht zijn 
jaa rlij kse diner in het clubhuis te houde n, waa rbij da n 
zijn bijzonder mooie a ntieke zil ver op ta fel kwa m. 
Ove r dit diner is in de loop der ja ren zoveel fr ictie 
onts taa n met de opeenvolgende stewa rds da t aa n dit 
jaa rlij kse gebeuren een einde is gekomen . 
4. De Kegelclub. Deze bestaa t uit een aa nta l Kenne
merl ander d ie in het begin van de ja ren '30 op de 
banen va n 8rin kma nn op de Gro te Ma rkt in Haa rlem 
plach ten te kegelen . Daa rna kwamen zij zich da n in 
het clubhuis va n de ve rmoeienissen van het kegelen 
herstell en. Het kegelen is a l ja ren ge leden opgehou-
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den maar het herstelwerk vindt nog a ltijd eens in de 
maa nd op een avond plaa ts. De Ke nnemer bewaa rt 
de beker va n het gezelscha p met de in it ia len 
'Z .B.G. P.' (Da t bete kent 'zonder ba llen geen plezier' 
en daa r mag u ove r denke n zoa ls u wi lt !) 
5. Het jachtgezelschap van de heren Quarles van 
Ufford. Dit oefent a l sinds 1928 de jacht op ons 
terrein uit ten fave ure va n onze wildstand. De a l ver 
in de 80 zij nde Engel Honschoten en zijn jongere 
co llega Blaauwboer funge ren a ls jachtopzichte rs. De 
heer Hugo Wurpel belast zich met de reeënjacht. 
6. De Sociëteit 'Trou Moet Blijeken' . Deze placht de 
cl ub vroeger a ls buitensocieteit te gebruiken in de 
we ken dat de 'knecht' met vaca ntie was. 
7. De British Navy. Hiervoor zij ve rwezen naar 
hetgeen onder ' In ve nta ris' is opgenomen. 
8. International Pilots Association . Deze o rgani eert 
jaa rlij ks de niet meer uit het weds trijd progra mma 
weg te denke n en a ltijd weer populaire wedstrijd om 
de Pilot's Cup. 
Mede bewoners zij n in fe ite ook de bewoners va n het 
'dubbele huis' , in 1932 gebouwd naar het ontwerp 
va n H . Wa rners, en het ' rode huis', dat in 1949 is 
gebouwd . In de pra ktij k behoren deze bewoners mee r 
tot het 'vaste meubilair' ; het zijn ten tijde va n het 
schrijven va n dit boe k: in het d ubbele huis aan de 
voorzijde onze o ud-greenkeeper c.J. Twisk en zijn 
echtgeno te (a l vanaf 1934) en aa n de 'tenn is-zijde ' 
Arie Paa p en zij n gezin . In het rode huis, waa r 
vroeger de professiona l Joop Ruhl woonde woont 
tha ns onze greenkee per Jaa p Twisk . 



Flora en Fauna 

Van huis uit is het terrein van de club grotendeel 
begroeid geweest met a ll erha nde soorten grassen. 
Niet voor niets ligt het terrein naast Bentveld , dat 
meer dan 1000 jaar geleden ook a l zo hee tte naar de 
ve lden van bentgras die er toen a l waren. Tussen die 
gra sen bevindt zich een zeer gevariee rde duinflora, 
ondanks het feit dat het terrein hemelsbreed maar 
ongeveer 1500 meter van zee ligt. De invloed van het 
zout is duidelijk merkbaar en neemt va n West naar 
Oost over het terrein af. Onder deze omstandigheden 
groeien bomen en struiken moeilijk en la ngzaam. Van 
nature staat er op het terrein duindoorn, meidoorn , 
kruipeik , kruipwilg en vlier. Om het wat ka le duin 
enigszins aan te kleden zij n er kort na de aanleg van 
de baan singels en groepen dennen gepla nt. Ook later 
is dit nog gebeurd in 1937 en in de 60'er jaren. 
Daarnaast zijn zi lver-abeelen aangeplant die een bij
zonder fraaie verrijking va n het la ndscha p bleken . In 
recente jaren hebben wij in de ooste lij ke helft van het 
terrein een verheugende invasie va n zomereiken , ve r
moede lijk afkomstig van de door vlaamse gaa ien 
opgeborgen wi ntervoorraad eikels die ze niet hele
maal terug hebben kunnen vinden. 
De dennen zij n kwetsbaar en hebben indertijd eens 
zwaa r te lijden gehad va n een invasie va n Dennen
scheerder, een insect dat we intussen ge lukkig weer 
grotendeels kwijt zijn. Duindoorns zijn eveneens zeer 
fragiel hoewel men dat niet zou ve ronderstell en. Zij 
hebben de neiging in de buurt van de banen te 
verdwij nen wanneer er in ge lopen wordt doch zij n 
anderzijds ook opgekomen op plaatsen waa r dit niet 
het geva l is en waar ze vroeger niet voorkwamen. 
Gedeeltes van de flora zijn bijzonder 'hokvast' maar 
a ndere soorten wisse len vrij terk , afha nkelijk van 
fac to ren die vaak niet zijn aan te wijzen. In de 
afge lope n jaren zij n er vrij vee l ege lantieren en duin
rozen bijgekomen, die voordien niet op ons terrein 
wi lden groeien. 
Een merkwaardige erfenis uit de 2e Wereldoorlog zijn 
de balsem populieren (Populus ca ndicans) die door de 
bezetters a ls camouflage op hun ste llingen zijn ge
plant. Zij groeien een aanta l jaren goed, maar krijgen 
da n boom kanker en ste rven af. La ter komt vaa k op 
de oude wortels ee n nieuwe struik of boom tevoor
schijn. 
Tenslotte treft men ook nog wel eens een boom of 
pla nt aan die va n nat ure niet in het duin thuis hoort 
doch afkomstig is uit de omliggende bebouwde ge
bieden . De seringen naast de putting green zijn 
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afkomstig va n de opening van het clubhuis in 1928. 
Ze stonden toen binnen in potten . Na de opening zijn 
ze buiten geplant in de vaste overtuiging da t ze het 
toch niet zouden overleven. Na bijna 60 jaar staan ze 
er nog. 
Het eerste contact van de club met de fauna was het 
paard dat in Santpoort voor machine-tractie diende . 
Daa rnaast zijn zowel te Santpoort als te Zandvoort 
schaapskudden gebruikt om de banen kort te houden . 
Konijnen waren er ook op beide plaatsen . Niet voor 
niets hee t een echte Zandvoorter een ' K'nain ' . 
In Zandvoort bestond de viervoetige bevolking naast 
de konijnen uit hazen, fret jes, een enkele hermelijn en 
mollen. 
In de SO'er jaren sloop uit Frankrijk de Myxomatose 
in Nederland binnen die fors onder de konijnen heeft 
huisgehouden en da t ook vandaag nog doet. 
In de SO'er jaren werden ook, bij wijze van proef een 
klein aantal reeën uitgezet in de duinen bij Vogelen
za ng . Deze hebben zich bijzonder goed uitgebreid en 
ve rschenen aan het eind van de 60'er jaren op de golf. 
Niet a ltijd tot vreugde van greenkeeper en baan
commissie. De fraaie dieren hebben een voorkeur 
voo r de jonge scheuten van onze toch a l langzaam 
groeiende bomen en struiken . Op 21 juli 1977 werd 
door de heer Wurpel bij de 3e tee van de oranje baan 
een ka pitale reebok geschoten. Het gewei van deze 
bok was een van de fraaiste uit heel Nederland. 
In 1976 werd de eerste vos op onze baan gesignaleerd. 
Helaas zijn het er sindsdien vee l meer geworden , 
be chermd door onpractische milieu-fa naten die hun 
wijsheid mee r uit boekjes hebben dan uit de natuur 
zelf. De vossen hebben een ravage aangericht onder 
onze avifa una maar ook onder de jonge hazen en al 
hetgeen verder onder hun neus kwam . Zelfs ree
kalveren hebben er aa n moeten geloven. Historisch 
gezien ho ren vossen in de duinen niet thuis. Het zal 
wel moeilijk zijn ze ooit weer kwijt te raken of ze lfs 
maar hun aanta l binnen de perken te houden. 
De vogelwereld is op zichzelf rijk. Afgezien va n de 
vele trekvogels die over ons terrein gaan is er een 
uitgebreide so rteringen standvogels van a ll erlei aard. 
Onder de 'bodem broeders' , voo rnamelijk faza nten, 
patrijzen, scholeksters en een enkele kievit hebben de 
voo rmelde vossen zeer vee l schade aangericht. 
De vogels die in struiken en bomen huizen hebben er 
iets minder last va n. In de laatste jaren neemt het 
aantal kraaien, roeken, ekste rs en zilvermeeuwen 
onrustba rend toe. Ook dit is niet bevp rderlijk voo r 



andere voge ls . In de bomen op o ns terrein huizen een 
aanta l uil en die men 's avo nd en 's ochtends o p 
muizenjacht kan zien gaa n. Ook va lken kan men 
regelmatig zien. 

De 16e green in maart 1973 
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AI met a l zijn o nze bijna 90 hecta ren een natuur
paradijs in de duinen met ee n rijkdom aan flora en 
fauna zoa ls die elders weinig voorkomt. Helaas zijn er 
ook leden die daar nog nooit iets va n hebben gezien, 
aangezien ze maar vijf dingen in he t terrein waarne
men : de tee, de fairway, de green , de vlag en de bal. 



jonge reebokken op de 14e backtee in 1980 
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De Kennemer, Dag In Dag Uit 

MAANDAG 

Bij het eerste ochtendgloren, om zeven uur, gaan 
greenkeeper Jaap Twisk en zijn mannen de baan in. 
De greens krijgen een vaste maandagbeurt. Dat bete
kent alle holes verzetten, nieuwe holes steken en 
greens maaien. De bunkers worden geharkt. De 
tee boxen worden verzet. De tee's worden met de hand 
besproeid en op de fairways worden de sproeiers 
uitgezet. 
Even over achten opent de assistent-caddie-master 
Zwemmer het caddie-huis. 
Het clubhuis krijgt de wekelijkse schoonmaakbeurt 
en twee 'interieurverzorgsters' zijn daarmee een och
tend in de weer. 
De clubsteward vult de voorraden aan en leveranciers 
bezorgen hun bestellingen . 
Voor de baan is het de rustigste dag van de week. Het 
secretariaat heeft een vrije dag en de caddiemaster 
heeft de tijd wat kleine reparaties te verrichten. 
Voetbaltrainer Barry Hughes speelt met Pieter How 
zijn vaste maandagochtend rondje , om tot rust te 
komen na het drukke voetbal weekend . 
De biljart- en de bridgezaal zijn steevast bezet met een 
ploegje gepensioneerde n, die, gezien de vrije dag van 
de steward , hun eigen catering verzorgen. 

DINSDAG 

Caddiemaster Zwemmer bestijgt zijn troon en weet 
vanaf dat moment precies welke leden arriveren en 
vertrekken. Niet-leden passeren ze lden o nopgemerkt 
zijn venster. 
Jim Buchanan opent zijn shop en wande lt met zijn 
ass istent Nigel Lancaster voor de eerste lessen naar de 
driving-range . 
Intussen geurt.het clubhuis al naar koffie en weldra 
stroomt het vol met dames. 
Op dinsdag nemen de dames bezit van de Kennemer 
en tussen de drukte door gaat het baanpersoneel 
rustig zijn gang met het maaien van de fairways. 's 
Zomers vraagt de baan voortdurend water. Om de 
maand wordt er kunstmest gestrooid en periodiek 
worden de schimmels op de green behandeld. Elke 
greenkeeper heeft daar zijn favoriete middeltjes voor 
en Jaap Twisk mag daar graag mee experimenteren. 
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Schimmels zIJn de grootste vijand va n de green
keeper. 
's Middags, als het clubhuis zich opnieuw met thee
drinkende dames vult, heerst er een drukte van 
belang. 
Ook op het secretariaat hebben de dames M.J. Put
man en Drs P.M.J. van Hoeken-Klinkenberg de 
handen vol. Nadat 's o2htends de klok in het entree is 
opgehaald - een vast wekelijks onopvallend ritueel 
- is het een komen en gaa n op het secreta riaat. 
Daarna wordt de post geopend, en begint het om
vangrijke werk van het "kantoor". Kersverse spon
sors informeren zich, een lid van de Commissie voor 
de Lening 1978 wandelt binnen , leveranciers melden 
zich . Intussen wordt de nieuwe computer bediend, 
waarop voora lsnog alleen de leden en debiteuren
administratie wordt bijgehouden. De loon-admini
stratie geschiedt nog geheel handmatig. Vooral na een 
clubwedstrijd het afgelopen weekeinde vergt het bij

. werken van de handicaps veel aandacht. De han
dicapwijziging wordt in de administratie nauwkeurig 
vastgelegd, vervolgens op het bord veranderd en 
tenslotte gaat er een briefkaart uit naar de desbetref
fende persoon. 
Als de laatste leden zijn vertrokken , arriveert alweer 
de dinsdagavond-herenclub. Na afloop van de ronde, 
serveert Ben de drankjes en de snacks. Het clubhuis 
wordt tegen middernacht ges loten. 

WOENSDAG 

Het baanpersoneel voltooit het maaien van de fair
ways en de greens krijgen een tweede wekelijkse 
beurt. 
De Early Birds spelen hun eerste van vele wekelijkse 
ochtendrondjes. 
Tegen half tien worden ze gevolgd door een twintigtal 
dames, die een matchplay-wedstrijd spelen als oefe
ning voor de A-competitie. Om 13.00 uur start een 
vast clubje heren, met als stuwende kracht de heer R. 
Kaars Sijpesteijn. Gevolgd door de Y -competitie, 
waaraan dames met hogere handicaps deelnemen. 
In de serre heerst de geconcentreerde rust van een 
bridgedrive . 
Een aanta l loslopende Early Birds vind t ook deze 
middag te mooi , om niet een partijtje te spelen. De 



vaste caddi e's staa n a l klaa r. 
Jaa p T wisk o ntlucht met de ve rticutee rmach ine de 
green va n d e tweede ho le. Een vos kijkt brutaa l, maa r 
in a lle rust, toe to t hij het werkj e heeft voltooid . Jaa p 
bedenkt da t hij steed s mee r vosse n ziet , maa r steeds 
minder reeën in de baa n . 

L J 
Mej . M .J . Putma n in 1976 

DONDERDAG 

Op de tafe ltjes in het clubhuis worden vaasjes met 
verse bloemen gezet. Ta l va n geze lschappen hebben 
de donderdag gekoze n voo r .hun wekelij kse golf
ontmoeting. 
Daa r is een groepje da mes, di e een negen-ho les 
wedstrijd spe len . Het initia ti ef hie rtoe is ge nomen 
d oor de J o nge Moeders Club, di e tussen het naa r 
school brengen en ha len va n d e kinderen snel even 
ging golfen . Tussen de negen-holes d ameswed strijd , 
wo rdt ook nog een l 8-ho les ma tchplay da me -wed
strijd ges peeld om de ' D onderhof-beker '. Om ha lf elf 
treden vee rti en heren aa n o nder leiding va n de hee r 
J .J . Titulae r. Daa rachter spelen 12 d ames o nder 
leiding va n mevro uw A.G .J . Zurcher-Va n Weert een 
seniorenco mpetiti e, tegen het middaguur gevolgd 
d oo r 14 dames o nder inspira ti e va n mevrou w A. 
Ti tul aer- Bra nd t . 
Het senio ren-here ngeze lscha p kee rt terug uit de baa n 
en nes telt zich in het clubhuis. Men houdt daa rbij 
gaa rne enige kl eine traditi es in s ta nd . Bij de koffi e 
wo rden lootjes ge trokken o m te bepa len wie met wie 
spee lt. Na de lunch wo rdt er een ' knobelt je ' ges pee ld 
in een kwa rt j es- e n een guldensafdeling. Een ja ri ge 
biedt een bo rrel aa n en e r wo rdt een li ed aa ngeheve n. 
Vervo lge ns ve rtrekt de helft va n het geze lscha p voo r 
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d e res t va n de dag naa r de bilja rtzaa l en de andere 
helft naa r de bridgeta feIs. 
Iets turbulenter gaa t het 's avonds toe a ls he t wa t 
j eugdige r " J oop Ruhl Mashie Niblick " -geze lscha p 
terugkee rt uit d e baa n. De winnaa r en de ve rli eze r 
bieden ee n rondje aa n en de geze lligheid kent geen 
tijd . 
D e do nderdag is ook bes temd voor de periodieke 
' club-a vo nden' , zoa ls bridgedri ves, het ve rtonen va n 
golffilms en het o rga ni se ren va n rege l-avo nden. 
Elke tweede do nderdag va n de maa nd ho udt het 
bes tuur de offi ciele maand ve rgadering. 

VRIJDAG 

Een dag vol o nve rwachte gasten en geze lscha ppen. 
D e favoriete dag ook voor spelers, die a an het einde 
va n de middag nog even komen oefenen. 
T och is e r ze lfs o p deze dag ruimte voor vaste 
g roepjes uit de club . De senio renco mpetitie s peelt 
zich af, terwijl ook een damesgezelscha p , met a ls 
o rga ni sa to ren de da mes F .I. Wiepking-Fa ber en 
A.M . de Mo nchy-Fa bius, zich o pmaa kt om bezit te 
nemen va n de baa n . 
Op het secreta ri aa t wo rdt ha rd gewerkt aa n de voor
be reiding va n d e clubwedstrijden in· het weekend . 
Bezoekers wo rden tussen de werk zaa mheden te woord 
gestaa n , zoa ls nog steed s ta llo ze geïnte resseerden , di e 
info rmeren naa r de mogelijkheid om lid te worden . 
Zoals elke dag wo rden tegen zonsondergang d e ballen 
o p dri vingra nge met d e ha nd ge raa pt. G emiddeld zijn 
het e r zo twee à dri edui zend per dag. 
Laa t in de nac ht hoort d e clubstewa rd nog een a uto o p 
het pa rkee rterrein . Hij sta pt uit zijn bed en treft , zoa ls 
we l vake r , een Duitse toe rist aa n , die zijn tent wil 
o pze tten . Na de mededeling, d a t dit geen ca mping is, 
ve rd wijnen de ongenode gas ten . 

ZATERDAG 

Op het sec reta ri aa t loopt een aa nta l bestuursleden 
binnen voo r wa t info rmele gesprekken , waa rbij de 
lo pende ga ng va n za ken wordt bespro ken , zonder da t 
de no tuli ste eraa n te pas komt. Inge ko men brieven 
worden beha ndeld . 
De je ugdtra ining, onde r leiding va n Nicole va n den 
Boom-Spit s e n Bea te ten Berge neemt een aanva ng. 
Maa r de Ea rl y Birds zij n a ll a ng aa n hun wedstrijd bezig. 
Bij het kri eken va n de d ag sta rten zij hun ronde en a ls 
ove ri ge za te rdagspelers het clubhuis betreden , zitte n zij 
a l uitgebreid aa n de koffi e in hun vaste hoekje bij de ba r. 
De o nde rlinge clubwedstrijden zijn va n sta rt gegaan. 
Voorafgaa nde aa n de prijsuitreiking worden 's mid-



De plaats van de huidige 7e green van de witte baan op 30 november 1980 (in het volgende jaar waren 
al de schitterende duindoorns afgestorven) 
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dags de favori ete dra nkjes geserveerd zoa ls sha nd y's, 
' ko ude jonge' , Rode Annie's en wa rme chocolademelk 
met kirsch . La ter aa ngevuld met scha len za lm , pa ling 
en Ben's kruidenba ll en. 

ZONDAG 

Een aa nta l groepjes - 14 heren met a ls initiator l .M . 
Corbeth, negen heren met als 'ca ptain ' P.K.H . Krom, 
acht heren met a ls stimula to r H.l . Nederho rst en 
tenslo tte 'De Strijkijzers' ("Strike the Irons") - spelen 

De eerste a uto mati sche beregening in bedrijf o p de 2e 
ho le va n de Witte Baa n in juni 1982 
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hun zondagochtend pa rtij. Vervo lgens sta pt een aantal 
vier-, zes- en ze lfsachtba llen , va n wisselende samenstel
ling , maa r met hoge in zetten , de eerste tee o p . Maar ook 
da n zijn de Ea rl y Birds iedereen a l weer te vroeg af. 
De zondag vormt menigmaa l de a po theose van een 
week golf o pde Kennemer, zowel watdeconditie va n de 
baa n betreft , a ls de sfee r in het clubhuis. Sinds ko rt 
worde n zelfs kinderen toegela ten in het clubhuis, 
voo rzover ze zich niet in de ba r begeven. 
De o plettende leden noteren dat de Kennemer Golf & 
Country Club o p haa r 75ste ve rj aa rdag een o pgewekt 
en ze lfs steeds jeugdige r ela n uitstraa lt. 



De 7e hole in 1966 

De 15e hole in 1966 
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een vos op de baan In 1982 
~:;alII~mflfim 

wilde anjers bij de 4e green In 1961 
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Duinviooltjes in bloei , voorjaar 1961 

de 4e hole in de winter van 1975 
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BIJLAGEN 
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De Kennemer uit de lucht In april 1981 
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BESTUURSLEDEN 

I. G .J . van der Vliet 
2. c.J . van Tienhoven 
3. A. Koolhoven 
4. G .L. Tegelberg 
5. Jhr. A. van de Poll 
6. J .C. Laan 
7. H . Cremer 
8. Jhr. J .L. Mock 
9. Jhr. Mr. J.W. Schorer 

10. Jhr. R. von Mühlen 
11. Jhr. B. Eekhout 
12. E. Vas Visser 
13. P. Verschuyl 
14. H . Smidt van Gelder 
15. Mr. A.A . Diemer Kool 
16. W . van Waveren 
17. W.F. Looman Jr. 
18. H .C. Beel s van Heemstede 
19. W. Boissevain 
20. W.G . Sommerhoff 
21. Jhr. G .c. Quarles van Ufford 
22. J .R. Koning 
23. Jhr. P.N. Quarles van Ufford 
24. C. Dekker 
25. Ir. T. F. Hubrecht 
26. Mr. D r. E. de V1ugt 
27. J .J. Laan 
28. Jhr. J .T. van Spengler 
29. A. Jurjans 
30. Dr. Ir. W.J . Muller 
31. F . E1 horst 
32. L.J . Sodderland 
33. J .G . Tolk 
34. Ir. A. Baron van Styrum 
35. H . Boissevain 
36. J .F.A. Nielsen 
37. Jhr. Mr. B.W.F. va n Riemsdijk 
38. S.J .H. van Hengel 
39. Mr. Th .H .M. Verspyck 
40. J.E. E. Visse r 
41. J .A. van Wu1fften Palthe 
42. Jhr. P. Quarles van Ufford 
43. R. Kaars Sijpesteijn 
44. B.H .A . Schmeink 
45. A.c. Strumphler 
46. Mevr. H . Siemens-Zij1stra 
47. E.J.G. Stoel 
48. J .W. Hoving 
49. G .H. Ra husen 
50. Mevr. S.M.C. Forbes Wels-Roe1ofsz 
51. M.J . Tjaa rda 
52. Drs. J .G .c. Gieben 
53. L. N. Beynes 
54. Mr. R.K. Ba rgmann 
55. D. Schoute 
56. Mevr. C. Burge rs-Kroon 
57. Mr. C.A .M. Molenschot 
58. M.A. Strumphler 
59. E. van Woudenberg Hamstra 
60. P.Th .M. Alessie 

1910- 1926 
1910- 1930 
1910-1925 
1910-1913 
1910- 1914 
1911-1914 
1911-1926 
1911-1916 
1911-1921 
1911-1921 
1913-1916 
1914-1923 
1915-1925 
1915-1957 
191 8-1949 
1921-1942 
1922- 1943 
1923- 1949 
1926- 1944 
1926-1932 
1926-1945 
1927-1934 
1930-1962 
1939-1942 
1943-1949 
1943-1948 
1946-1949 
1947-1967 
1947-1956 
1949-1953 
1950-1961 
1950-1969 
1951 -1969 
1955-1956 
1956 
1956-1962 
1956-1968 
1956- 1984 
1960- 1967 
1962- 1966 
1967-1973 
1967- 1976 
1968-1978 
1969-1975 
1969- 1981 
1970- 1977 
1973- 1979 
1975-1978 
1976-
1977-1983 
1978- 198 1 
1978- 1985 
1979- 1984 
198 1-1983 
1981-
1983-
1983-
1984-
1984-
1985-
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SECRETARISSEN-ADMINISTRATEUR 
(buiten het Bestuur) 

H . Ha rtge rs 
A . de Wild 
G.W .T.W. Wo lf 
Mevr. Drs. P.M.J . van Hoeken-Klinkenberg 

1970-1976 1979 
1976-1978 
1982- 1983 
1984-

SECRETARESSEN 

Mej . D . de Bock 
Mej . M.E. Alberti 
Mej . P.H . Ru ygrok ' 
Mej . E.J . Middendorp 
Mej. M.J. Putma n 

PROFESSIONALS 

I. Percy (E.J.) Hili 
2. E.N. Kellley 
3. Jacob T .Th . Oosterveer 
4. Les (H.W.L.) King 
5. Joop Ruhl 
6. Jim Bucha na n 

1928- 1934 
1935-1947 
1947-1969 
1967-1 972 
1971-

1911-191 3 
191 3- 191 7 
191 7- 1928 
1928-1947 
1948-198 1 
198 1-

ASSISTANTS & SUMMER
PROFESSIONALS 

J . Blansjaa r 
D . Lloyd 
Bradshaw 
A.C. Ba rnes 
N . Stoop 
A . Stoop 
A . Visser 
A . va n Pin xten 
H . van der Luyt 
A. Loesberg 
W. Lyon Jr. 
L. Bo l 
J. Laa rma n 
G . Kerkma n 
Frank & Christie O 'Conno r Jr. 
John A. Ince 
Peter G . Ackerley 
C. Visse r 
J . Bucha na n 
M. Zwemmer 
D. Rushbury 
N.D. Lancaster 

1928-1930 
1928 
1929 
1930-1932 
1937-1939 
1939-1948 

1947-1950 1956- 1975 
1951-1953 
1955- 1956 
1957-1958 
1966- 1967 
1966 
1967 
1968 
1968 
1969 
1971-1974 
1972 
1978- 1981 
1978 
1982-1983 
1984-



GREENKEEPERS 

I. E.J . Hili 
2. E.N. Kettley 
3. J .T.Th . Oosterveer 
4. Krans 
5. D . Spaargaren 
6. c.J . Twisk 
7. J .H. Twisk 

GROUNDSMEN 
E. van Duyn 
P. van der Heide 
Krone 
c.J. Twisk 
J .G .J . Zonneveld 
A. Keur 
E. Koning 
A. Kraayenoord 
W. Koper 
J.H. Twisk 
H. van der Veen 
J . van Esveld 
A. Paap 
G. Zwemmer 
L. Bol 
A. Bol 
R. Zwemmer 
D.O. Vastenhoud 

GOLF ARCHITECTEN 

Mr. A.A. de Court van Krimpen 
Harry S. Colt 
John S.F . Morrison 
Frank (J.J .F.) Pennink 
Donaid (D.M.A.) Steel 

STEWARDS 

I. Echtpaar H.D. Ouwerkerk 
2. Echtpaar Wouterse 
3. Mej . den Ouden 
4. Echtpaa r Oosterveer-Twisk 
5. J . Strack van Schijndel 
6. Echtpaar A. Hoffard 
7. W.F. van der Raay 
8. N. Stegeman 
9. A. Mulder 

10. G.J. de Koning 
11. A. Cense 
12. Echtpaar M.M . Homborg 
13. Echtpaar c.J. Meuleman 
14. Echtpaar P.H. Stoop 

CADDIE-MASTERS 

I. W. Julian (Hoofd-caddie) 
2. H .O . Ouwerkerk 

1937-1941 

1911-1913 
1913-1917 
1917-1928 
1928 
1929-1933 
1933-1968 
1968-

1911-1929 
1911-1913 
1913 
1916-1933 
1926-1963 
1927-1942 
1927-1941 
1928-1932 
1948-1978 
1957-1968 
1957-1965 
1966-1967 
1968-
1968-1980 
1976-
1980-1982 
1982-
1984-

1911-1924 
1927-1938 
1938-1961 
1961-1983 
1983-

3. Wouterse 
4. J .T.Th. Oosterveer 
5. D. Mink 
6. H.W.L. King 
7. G . Zwemmer 
8. A. Paap 
9. De Looze 

10. L. Zwemmer 
11. K. Zwemmer 

1915-1917 
1917-1928 
1928-1932 
1933-1937 

1937-1940 1950-1978 
1940-1942 
1948-1950 
1978-1985 
1985-

ASSISTANT CADDIE-MASTERS 

K. Zwemmer 
W. Bol 

CLUB KAMPIOENEN 

1911 H. Cremer 
1912 F.E. van der Valk van Brigdamme 
1913 Jhr F.W. van Tuyl van Serooskerken 
1914 L.H . Koolhoven 
1915 E. Vas Visser 
1916 F.L. van den Abeele 
1917 Capt. Gaye 
1918 Capt. O . de Trafford 
1919 E. Cremers 
1920 W. van Waveren 
1921 Jhr A. van de Poll 
1922 W. van Waveren 
1923 P. Verschuyl 
1924 W.G. Sommerhoff 
1925 W. Boissevain 
1927 W. Boissevain 
1928 M. Wetselaar 
1929 B. Carp 
1930 W. Boissevain 
1931 W. Boissevain 
1932 W.F . Looman Jr 

1968-1978 
1979-1985 

? _- ffi---W .F. Leeman .lt 
1938 M. Wetselaar 
1942 M. Wetselaar 

1911-1914 
1914-1918 
1918-1919 
1920-1928 
1928-1931 

1931-1942 1952-1956 
1947-1948 
1948-1950 
1950-1952 
1956-1958 
1958 
1958-1962 
1962- 1981 
1981-

1911 
1912-1914 
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1950 A. Jurjans 
1951 G .S. Seabury 
1952 A.G . Henderson 
1953 J .F . Gregory 
1954 G .S. Seabury 
1955 J .F . Gregory 
1956 J .F. Gregory 
1957 A.G . Henderson 
1958 J .F . Gregory 
1959 J .F. Gregory 
1961 J.F. Gregory 
1962 J .F. Gregory 
1963 J .F. Gregory 
1964 J .F. Gregory 
1965 J .W. Hoving 
1966 J .W. Hoving 
1967 A.G . Henderson 
1968 P.H. Streutgers · 
1969 C.A. Braun Jr 
1970 A.G . Henderson 
1971 P.H. Streutgers 



Baan en Clubhuis op de laatSte dag van 64.1nt.Open Kampioenschap in 1983 
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1972 C.A. Braun · Jr 
1973 C.A. Braun Jr 
1974 P.J. Dodd 
1975 C.A . Braun Jr 
1976 C.A . Braun Jr 
1977 C.A . Braun Jr 
1978 P.H. Streutgers 
1979 C.A. Braun Jr 
1980 C.A. Braun Jr 
1981 C.A. Braun Jr 
1982 C.A . Braun Jr 
1983 M.W. Floris 
1984 C.A . Braun Jr 

CLUBKAMPIOENES 
(Sinds 1956 open, daarvóór was de winnares van de Middeloo Prijs 
clubkampioene) 

1911 Jkvr. M. van de Poll-Prévinaire 
191 2 Mevr. B. Veltman-Povel 
191 3 Mevr. F . van Tienhoven-Nienhuys 
1914 Mevr. M. van Tienhoven-Wilson 
1915 ? 
1916 Besse C. van Tuyll van Serooskerken-Boreel 
1917 Mevr. J. Verschuyl-Veltman 
1918 Mrs. J .M. Ramshaw 
1919 Mevr. C.A. van Waveren-Mispelblom Beijer 
1920 Besse C. van Tuyll van Serooskerken-Boreel 
1921 Mej . B. van Tienhoven 
1923 Mevr. N. Diemer Kool-Dólleman 
1924 Mej . A.E. van Tienhoven 
1925 Mevr. N. Diemer Kool-Dólleman 
1926 Mej. B. van Tienhoven 
1927 Mej. L. Dekker 
1928 Mevr. N. Diemer Kool-Dólleman 
1929 Mevr. A.E. Buma-van Tienhoven 
1930 Mevr. N. Diemer Kool-Dólleman 
1931 Mevr. A. van der Graaf 
1932 Mej . M. Lemberger 
1933 Mevr. E. Nielsen-Stam 
1951 Mevr. A. van Dijk-Klomp 
1952 Mevr. D. Fokker-Brandt 
1953 Mevr. C.H. van de Stadt-Knapp 
1954 Mevr. N. de Jong Schouwenburg-Brandt 
1955 Mevr. E. Nielsen-Stam 
1956 Mevr. N. van Riemsdijk-van Limburg Stirum 
1957 Mevr. L. Gunning-de Vries 
1958 Mevr. M. Henderson-von Freyburg 
1960 Mevr. L. Gunning-de Vries 
1961 Mevr. N. de Jong Schouwenburg-Bra ndt 
1962 Mevr. L. Gunning-de Vries 
1964 Mevr. N. de Jong Schouwenburg-Brandt 
1965 Mevr. G. Hoving-Ledeboer 
1966 Mevr. N. de Jong Schouwenburg-Brandt 
1967 Jkvr. E. Quarles van Ufford 
1968 Mevr. M. Henderson-von Freyburg 
1969 Mevr. M. Henderson-von Freyburg 
1970 Mevr. M. Henderson-von Freyburg 
1971 Mevr. M. Henderson-von Freyburg 
1972 Mevr. M. Henderson-von Freyburg 
1973 Mej . L. Nieuwenhuys 
1974 Mevr. M. Henderson-von Freyburg 
1975 Mevr. M. Henderson-von Freyburg 
1976 Mej . N.B. Spits 
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1977 Mej . N.B. Spits 
1978 Mej . N.B. Spits 
1979 Mej . N.B. Spits 
1980 Mevr. N.B. van den Boom-Spits 
1981 Mevr. N.B. van den Boom-Spits 
1982 Mevr. N.B. van den Boom-Spits 
1983 Mej . H.A. Strumphler 
1984 Mevr. N.B. van den Boom-Spits 

GROTE INTERNATIONALE 
WEDSTRIJDEN 

Internationale Open Kampioenschappen 

7. 1920 H . Burrows 151 
18. 1931 Frank Dyer 68-77 145 
20. 1933 Marcel Dallemagne 72-71 143 
22. 1935 Sid Brews 69-71-65-70 275 
26. 1939 Bobby Locke 71-70-69-71 281 
32. 1951 Flory van Donck 67-74-71-69 281 
36. 1955 Alfonso Angelini 74-68-71-67 280 
39. 1958 Dave Thomas 70-65-70-72 277 
42. 1961 Brian Wilkes 70-69-68-72 279 
47. 1966 Ramon Sota 71 -70-67-68 276 
52. 1971 Ramon Sota 67-69-72-69 277 
57. 1976 Severiano Ballesteros 65-73-68-69 275 
58. 1977 Bob Byman 69-70-68-71 278 
64. 1983 Ken Brown 66-7 3-66-69 274 

Internationale Amateur Kampioenschap
pen (Heren) 

I. 1921 J.M . Ra mshaw wint van G .M . de Court van 
Krimpen met I hole 

8. 1928 Maj. C. Gairdner wint va n Jhr. Mr. A. M. 
Snouck Hurgronje 

met 6 en 5 
17. 1937 Graf A. von Bendern wint va n Graf J. von Ben-

dern met I hole 
19. 1939 Brig.Ge n.A.C.Critchley wint van P. Clive 

met 6 en 5 
28 . 1954 G.R .Guy wint van S.A. Schofield 

met 3 en 2 
29. 1955 Mr.J .F. Dudok van Heel wint va n O. van Zinnicq 

Bermann met 2 en I 
39. 1968 R. Falkenberg wint van T. Koch de Goor-

eind met 4 en 3 
44. 1973 G. van Reede wint van J.W. Hoving 

met" en 3 
50. 1979 I. Gray wint van U. Schulte 

op de 21e hole 



Internationale Amateur Kampioenschap
pen (Dames) 

4e Europese Landen Team Kampioen
schap (Dames en Heren) 

I. 1921 Mej. M.M. va n Heu kelo m 
8. 1928 Miss Phyllis Lobbett 

193H Da mes: Frankrij k wint van Duitsland 
Heren: Frankrijk wint va n Nederland 

16. 1936 Mevr. A.E. Buma-va n Tienhoven 
39. 1968 Mej. A. Ja nmaa t 
44. 1973 Mej . A. Ja nmaa t BAANRECORD 50. 1979 Mevr. J. Heyster-de Witt Puyt wint va n Mevr. I 
Keunen 

met 5 en 4 Het baa nrecord va n 65 werd gevestigd tijdens het 22. 
Interna tio nale Open Kampioenschap in 1935. 

Internationaal Stroke-play 
schap (Dames) 

Kampioen-
In de 50 jaa r die sedertdien zijn verstreken is het geen van de 
prominenten die de baan gespeeld hebben gelukt dat record te 
verbeteren. Geëvenaa rd is het wel: 

10-7-1935 Sid Brews 

1952 Mevr. N. va n Riemsdijk-va n Limburg Stirum 
1978 Mej. A. Ja nmaa t 

9-7-1958 David Thomas 
5-8-1976 Seve ria no Ballesteros 
4-8-1983 Wayne Grad y 
5-8- 1983 Glenn Ralph 
7-8-1983 José-Maria Canizares 
7-8-1983 Gordon Brand 

1982 Mej . A. Ja nmaa t 

Europees Junioren Landen Team Kam
pioenschap 
1966 Denema rke n wint va n Duitsla nd 

BEKERS EN WEDSTRIJDEN 

1911 
1911 
191 2 
1913 
1916 
1920 
1928 
1928 
1932 
1932 
1936 
1938 
1940 
1941 
1942 
1950 
1951 
1952 
1956 
1959 
1960 
1960 
1965 
1965 
1966 
1968 

aangeboden door: 
Clubk a mpi oe nscha p Heren (v/h Cremer Cup) ....•.. . . . . . ...... .. ........ . ......... .... . .. . . .. . . .. . .. . H. Cremer 
Midde loo Prijs ............... . ................ . ............. . .• . .. . .. . ........ . . . ....... de voorzitter (jaarlijks) 

~:;;i~e~~~~hw.e.d.s.t~i!~: : : ::: :::::: ::: : : : :::::: : :::::::: ::: :::: : : ::::::::::::: : : : :: : : : ::::::: ::: :::::: :: ~~ ~:~~ 
Bla uwe Kaarten wedstrijd .......................... .. . ... .... . • . .... . . .. ...... . . . ...................... de club 
Jhr. G .c. Quarles va n Ufford Beker . . . •...... . .................•....... . ......... . .... . ....... .. . . .. . .. dezelfde 
Va n de r Vliet Beker ....... . .. . .............. . .... . . . .•.... . .•... . ................ . ...... . ... . . . .... ... dezelfde 
Haagsche Ooievaa r .... . ...... . ........... . . . .•... . ................ . ... . .... . .. . . . .. . ...... Haagsche Golf Club 
So mmerhoff Memo ria l Cu'p .......... • ..... . .• . . . ... . . • . . ....•.. . .................... . ...... . Mevr. Sommerhoff 
Jeugd Wisse lbeker ........ . ........ .. ...... . ................• . .. . .. . .•. ... ..... . . ... .. Amst. Vakantie Kolon ies 
Prins Bernha rd Beker ..... . .. . .. . . .. • . .... . •. .. .... .. ...... .• ....... . .. . .. . .... . ... .. . . ....... . . E.A. Veltman 
Prinses Bea tri x Wi sse lbeker ............ . ......•... . .... • ......•... . .... . . . .. . .. . ... .. . . . .. . . ........ C. Dekker 
Ouders en Kinderen Beker .. . .. . ............ . .•... . .. . . . ............ Echtpaa r va n der Laan & Mevr. van Huystee 
La ngste Dag Wisse lbeker . .. . .. . ....... . .... . . .. .. . .... . .......... . .. . ... . .... . ....... .. . . . Mr. Dr. E. de Vlugt 
Smidt va n Gelder Beker ........................... ... ......... . ... . .. . •........• . ................... . . dezelfde 
Jhr P.N. Qua rles va n Ufford Bekers ............. . ....•. . . .. . • . . .... . . . .........•..................... .. dezelfde 
Herfst Mi xed Foursomes Beker ... . ... . ... . .. . .. . . . . . .. . ......................... . . . .. .. .. . . . . Mevr. E. de Vries 
H.F.C.-Kennemer Beker 
Clubka mpioenschap Dames ..........•....... . ........ . . . ....•... . .. . . . . . .. . . . ....... . .. Mevr. N. van Riemsdijk 
Verspyck Wisselbeker .. .... . ........ . .... . ........... .. ... . . .. ... . .. ... . . .. ... . . . . ... . . . . ... .... . ..... . dezelfde 
Jubileum Beker .......... . ............... . ... . .. . . . . . .... . . . ...... . ..... . ............ het gezamenlijke personeel 
Louwrensa Jeugdprijs (v/h Ellen Susan B.) ....... .. ... . .... . .• • . . . ... .. . . . . . . . .. . ............ Echtpaar Meuleman 
Ontbijt Beker ......... . . .. .. .. .......... . ...... .. . . .•. . .. .. .. . ...... .. .. . ... .. ....... . ... .. . . .. de a rtsen-leden 
Damesdag Beker 
The Greenkeepers' Cup ........... . .• .. . . . .. ....... . ....... ... ....... . . . . . ... .. . . ' .... .. ...... ... . .. . c.J . Twisk 
Oud en Jong Beker .......... . ..... . . . ... . .. . ................ . ...... . .... .. . Ch .E. Veltman en S.J .H. van Hengel 
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1974 Jeugd Aanmoedigings Beker . . . . . ..... . ........ .. . . . . ... .. .... . .... . .... . . .... . . . . .... . . . . .. R. Kaars Sijpesteijn 
1976 Nel Ruygrok Prijs .... .... ....... . ...... ... ..... . . . .. .... . . ..... . . . ...... .. . . . .. ....... . ........ .. . . . .. de club 
1976 Lex Diemer Kool Prijs ...... . ...... . . ... ... ....... . . . ... .. .. .. .... . .. . . . .... . . ..... . . .. . .. . . . S.J .H. van Hengel 
1978 Buma Bekers . ... . .... . . .... . . . . ..... . . . ....... . . . ....... ..... .. . . . . .. ... . . . . .. Mevr. Mr. A.E. Eschauzier-Schiff 

uit de nalatenschap' van Mevr. A.E. Buma 
1978 Clubkampioenschap Dames Senioren (Bikkel Cup) .. . . .. .. .. . . . .... . . .. . . ..... ... . Mevr. Mr. A.E. Eschauzier-Schiff 

uit de nalatenscha p van Mevr. A.E. Buma 
1978 Clubkampioenschap Heren Senioren (Wilhelmina Cup van de S.G.c.) ....... . ... . . . . ..... .. . .... Drs . J .G.c. Gieben 
1"979 Jeugd Copa ........ . . ... .... . .. . . .. .. ... ... . . . . . . ...... ..... . . ....... . .. . . . . . ... .. . . ... . .. . ... . .. E.J.G . Stoel 
1980 Kennemer Int. Pilots Trophy . . .......... ...... . ..... . ... .. .. . .... . . . . . . . .... . . . .... .. ........ ..... . . .. . de club 
1981 Twisk Beker . . . . . . . ... .. ... ... .... . . . .. .... .. . . . . . . . . .......... . ... . .. . . . . . .. . . . ...... . . . .... . .. .. . c.J. Twisk 
1981 Strumphler Prijs .... . ..... .. ........ . ... . ... . ..... . . . . . ........ . . . .. . ... . .... . . . . .... ..... . .. M.A. Strumphler 
1982 Dames Strokeplay Kampioenschap .. . . . ..... . .. . ... . ..... . . .. . . ..... .. . . . . . .. . .. .. Jhr.Drs. H.P. Quarles v. Ufford 
1982 Heren Strokeplay Kampioenschap .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . ..... .. .... . .......... . . . . .. . . .. de club 

GOLFER VAN HET JAAR 

Sedert 1958 bestaat er een album voor het aanwijzen van een golfer 
van het jaar. De daarbij te hanteren criteria zijn , naast prestatie in de 
sport : 
correctheid, sportiviteit, gezelligheid en bereidheid om de club te 
dienen. Op deze basis zijn aangewezen: 

1958 J .G. Tolk 

1977 Mevr. S.M.C. Forbes Wels-Roelofsz 
J .E. Theunissen 

1978 Mej . H .M. Strumphler 
P. How 

1979 Jkvr. J.G. van Lennep-Uhlenbeck 
Jhr. G . van Lennep 

1980 Mevr. C. Burgers-Kroon 
C.A. Braun Jr 

1981 Mej . Sabine E. Carp 
P.H. Streutgers 

1982 Mevr. B.M. ten Berge-Brummel 

1983 Eduard W. Driessen 

1984 Mevr. N.B. van den Boom-Spits 
Diederick T . Beels 
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DE EERSTE LOCALRULES 
(14 april 1911) 

LOCALRULES 

I. If a bali be played out of bounds or on the railway grounds 
another bali shall be dropped over the shoulder on the spot 
from which the first bali was played. If the bali was played 
from the tee, the otherball shall be replayed from thetee. (Tee 
up and play 2). 

" . A bali may be lifted out of ditchesand drainsand dropped over 
the shoulder on the side furthest from the hole under penalty 
of one stroke . 

lIl. A balllying behind ,orsoclose to, the postsorsodirectlyunder 
the wire encircling the greens that play be thereby impeded, 
may be lifted and dropped backwards at a distance of two 
clublengths. The same rule applies to posts and wires around 
the bunkers. 

IV. A bali played against the wire netting protecting the ditches 
may be lifted and dropped backwards at a distance of two 
clublengths. Penalty: one stroke . 

V. A balliodged in a rabbit-hole or scapeorincattlemanuremay 
be lifted and dropped over the shoulder within a distance of 
two c1ublengths, but not nearer to the hole. Penalty: one 
stroke . 

VI. A bali Iying on any ground under repa ir may be lifted and 
dropped as near as possible, without ga in of distance. No 
penalty. 



Kennemer Golf & Country Club 

LEDENSTAND 

--- Totaal 
Totaal spelend 

waarvan Jeugd -

1000 

750 

500 

250 

.... / ...... -............ ~_. 

191 0 192 0 1930 

\_--~~.. ,--;/ 

. .' 

,,_/ 
/--' 

... . . 
... .... ...... 

. ...... ..... .... .. . . ........ .. ... . 

19 40 1960 
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.. ., ................ .. . - ........... ..... -.... .... .. ............. . 

19 7 0 1980 




