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Paleis Soestdijk. Het is voor mij niet ee nvoudig om 
du idelijk te maken wat mij zo boeit in go lf. Ik hou d 
er gewoon van . Mijn ge luk is da t ik mij niet erge r als 
ik slech t speel, ande rs was ik er waarschijn lijk al 
la ng mee opgehoude n. Ik ho ud ervan omdat ik 
golf le uk vind en o mda t he t mij de ka ns geeft to t 
ee n beege beweging. Dat d oe ik re la ti ef te ,rein ig. 
He t is alleenjamme r dat mij in e n na de oorlog de 
tijd heeft ontbroke n om te spele n . Vrijwel iede r 
weekend ging ik naa r mijn moed e r. Tijd o m te 
go lfe n was e r n ie t. Na haar ove rlijde n ben ik weer 
begonn e n . Mijn vooroorlogse ha ndi cap van 12 kon 
ik toen nie t meer spele n. Dat lukte n iet, onda nks 
de goed e lessen van Ce es Do rrestein. 

Rond mijn 1ge j aa r be n ik voor het ee rst gaan 
golfen op ee n privébaan va n de oude rs van 
\Ti e nd e n in Be rlijn. Al heel sn e l maa kte ik mijn 
ee rste hol e-in-on e. De n" eede kwam pas veel la te r, 
op mijn 72e, in Italië. 

Toen ik ve rder gin g studere n ve rdwee n golfe n naar 
de achte rg ro nd . Aan spelen kwam ik pas " 'ee r toe 
na ons trouwe n . Ik kreeg op d e Pan uitstekende 
lessen va n onze oude vriendjos van Dijk. O ok door 
he l spe le n van wedstl-ijden gin g mijn h and icap 
lJ mlaag naa r 12. Da t was kort voor de oorlog. 
Tijde ns de oorlogsj are n h eb ik misschi e n nog ee n
of [\,'eemaal gespeeld . 

De lesse n di e ik heb gehad ware n prim a. In 
.\.m erika be n ik ee ns bij zo'n go lfschool gaan kijke n . 
Er I,'o rdt daa r heel p rofessio neel les gegeven. De 
:\ ede rlandse le rare n zouden daar ook ee ns op 
bezoek moeten gaan . Wellicht zou da t ons spel te n 
goede kome n. 

Op he t ogenblik is h e t zo dat ik echt speel voor 
m ~j n ge noegen. Als ik op een paar h oles een pa r 
maak, dan be n ik h e lemaal happy. Voo r de res t 
ge loof ik he t wel. Maa r ik gen iet' Me t Pasen h eb ik 
nog met pijn in mijn rug in Punta Ala gespeeld. Op 
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drie h oles ee n par gemaakt e n vijf ho les éé n bove n 
par. Ik was de h e mel te rijk . Een paar h oles 
verkna ld natuu rl ij k. Daa r zijn van d ie ge me ne 
greens. De bal loopt e r weg. H et is wel een mooie 
baan. Ik geloof dat het golfspe l m e helpt om fi t te 
blijve n en h et houd t me op de bee n. Ook mentaal. 
Ik pieker e r n ooit over om erm ee te stoppe n . 
Eige nl ijk he t omgekee rd e . Aan me nsen d ie oude r 
worde n e n zeggen: 'Ik speel n iet meer', vraag ik: 
'Waarom eige nlijk?' Me nse n d ie met pe nsioen gaan 
vraag ik: 'vVaarom gaat u n iet golfe n?' 
Voor mij blijft h et ee n h ee rlij k spel. Iedere bal di e 
ik goed sla geeft me veel plezie r. Het e nige wat ik 
nu nie t mee r doe, is spelen in stortregen . 

Ik h e b er minde r plezie r in om aan wedstrijden 
mee te doe n, om de ee nvoudige rede n dat ik mij n 
partn e r niet genoeg ste un kan geve n. Ik speel liever 
een o ntspann e n privé-spellege . Dan komt h e t er 
niet zo op aan . H e t ergste b ij wedstrij de n is, als j e 
om d e beurt speelt en j e de goede bal vanj e 
partn e r ve rknalt; dat is dep rim e re nd. Bij golf is 
zeker gevoel I'oo r humor nodig. Als ik dat ni et had, 
was ik e r waarsch ij nlijk a ll a ng mee opge houde n . Ik 
ge loof datj e h et nodig hebt. Nu heb ik he t geluk 
dat ik altijd om mij zelf ka n lach e n . Ove r a ll e 
mogelij ke dingen. H et h eeft me in mijn leve n 
enorm ge holpe n. Alsje dat n iet ku nt, dan benj e 
vroeg o ud. 

'I\'anneer ik na 18 h oles gespeeld te hebbe n, 
te rugkeer in het clubhui s, voe l ik mij h eerlij k. Dat 
heb ik altijd ge had en ik hoop dat d it zo blij ft. Ik 
kan nog met plezier 18 ho les spele n zo nde r enige 
ve rmoeidh eid . 
Ee n paa r j aar ge leden was ik op de terugre is uit 
Indones ië e n e rg moe . In Bangkok he b ik toe n een 
dag vrij gen o men om ee n beege te kunn e n rusten . 
We zijn heerlijk ontspanne n gaan golfen. Met twee 
spelers, waar ik in Bangkok wel vaker mee speel e n 
onze ambassade ur. Ee n moeil ijke baan met vee l 
wate r. In plaa ts van de da mestee , gewoon van d e 
he ren tee afgeslagen . Ik heb er een rondje van 83 
ge maakt, 11 boven par. Die kaa rt hebbe n we 
ingelij st. Eén bal was ni et goed geslagen, maar na 
een boom ge raakt te h ebbe n , landde hij op de 
baan, vlak voor de gree n. Verde r ging a ll es goed. 



Géén bal in het water. Alles prima. 
Veertien dagen later speelde ik in ons land. Het 
werd een score van 102. Zo'n groot wrschil komt 
door de invloed \'an het onbevangen spelen. Geen 
zorgen, niks. 

In de pro-am speel ik a ltijd met die aardige Ier, 
O'Connorjr. Hij heeft een goede in\'loed op mijn 
spel. Ik kan niet tegen zo\'eel mensen en al die 
fotografen op de eerste tee. Ik ben er clan helemaal 
uit. Dus meestal is de eerste slag mis . O'Connor zegt 
dan tegen mij: 'Speel rustig een nl'eede bal' . Die 
tweede bal gaat dan goed. Ik ben dan rustiger. Een 
reuze aardige man, die O'Connorjr. 

In ons land wordt golf nog wel eens elitair 
genoemd. Dat is niet meer zo. Allang niet meer. Ik 
moest eens prijzen uitreiken bij een 
landenwedstrijd op de Haagsche. Bij het Engelse 
team was er niet één die goed Engels sprak. Het 
waren een\'oudige jongens, die met 
doorzettingsvermogen en de hulp \'an sponsors tot 
de top waren doorgedrongen. Dat kan bij ons ook. 

'''Te moeten een maximum aan jonge mensen ertoe 
brengen 0111 de golfsport lief te hebben en er zich 
in te bekwamen. Dan krijgen we in ons land ook 
topgolfers. In Duitsland was het tot op het moment 
dat Langer kwam onge\'eer zo als bij ons. Dankzij 
Langer is daar du idelijk \'ooruitgang geboekt. 
Wij hebben in ons land een aantal talentvolle jonge 
spelers, maar zij missen nog routine en \'ooral 
sterke zenuwen, heb ik de indruk; de nodige rust en 
kalmte om zich niet in de war te laten brengen. 

Progressie in het spelniveau is er zeker. Dat merken 
we ook in de \'erschillende clubs: daar krijgen we 
steeds meer behoorlijke spelers. Het zou echter nog 
beter moeten. De doorsnee Nederlander is te gauw 
tevreden. Als hij één keer een prijs heeft gewonnen , 
bijvoorbeeld met paardrijden, dan denkt hij het 
onder de knie te hebben. Maar het heeftjaren 
geduurd voordat onze topruiters eindelijk genoeg 
discipline hadden om te blijven leren , zich te 
blijven inspannen. Voor golf geldt dat ook: blij\'en 
oefenen,je er werkelijk op toeleggen het moeilijke 
spel te leren. Daar is zelfdiscipline voor nodig. Niet 

6 

te snel het idee hebben: ik kan hel nu \\'el , \\'ant het 
is een keer goed gegaan. 
De wereldtop besteedt onvoorstelbaar \'eel tijd om 
op ni\'eau te blij\'en. Zij slaan wel zo'n 200 à 300 
ballen per dag en dat is dan vaak nog het 
m1l11mum. 

Over de mentaliteit en de in stelling van onze 
jongelui kan ik moeilijk oordelen. Wel zie ik dat 
wanneer zij onge\'eer scratch spelen, h et \'001' hen 
moeilijk is dat ook in wedstrijden in het buitenland 
te doen. Dat moet toch een kwestie van mentaliteit 
zijn. Het kan niet anders.je hebt drie dingen 
nodig: de o\'ertuiging datje spel behoorlijk is, de 
vaste wil om te winnen en de mentale kracht voor 
totale concentratie. Bij mij ontbreekt dat ten ene 
male. 

Mijn fa\'oriete baan is altijd nog De Pan. Op de 
Haagsche heb ik nog voor de oorlog gespeeld. Met 
Gerry del Court. Een prachtige speler. Alles was bij 
hem langzaam. Een rustige swing. Niet te snel. Een 
plezier om naar te kijken. 
Een andere mooie baan die ik ken , ligt in de 
bergen op Bali. Op 1000 meter hoogte en in een 
landschap zo mooi; eenvoudig een droom. De 
ballen vliegen op die hoogte ook nog een beetje 
\'erder. En dan in Spanje: die baan is gemaakt door 
een kennis van mij, in Valderrama, Soto Grande. 
Naast de IS-holes is er ook nog een heel fraaie 9-
holes-baan met veel bloemen. je moet daar wel 
onder alle omstandigheden recht spelen. 
Maar, zoals ik zei , ik blijf onze eigen Pan de leukste 
\'inden. Zonder meer! 

Prins der Nederlanden 



-

, 

\'~,~ ~-~Giiii 
. , 

~,. . ',-

r. .... ' _ ----- --







I 
I: 

10 

0l) ril' ,\t/wIJl'lIllwidl' ')(11/ hl'l/ol/dgoNI 'Uillgl'llrl(ff'{' ,,,nrl iil 181);; ril' 

NJn·le golfbaa}7 {/({Jl?t{r>,U;d 

1'/I'//I/Jl/g, 8 l'I/ 9: 
B/iljl' golfi' /s 0l) ril' PI/l/ Go/re/l/b, rif' ol/dllr b01/1I !'Oil /11'1 (IJl/lil/mi, 

gfjthildnrl doo/. \ /lI'I1 /". Sm/)' in 1893 



De eerste vijftigjaar. De golfsport deed zijn intrede 
\'anu it Schotland in 1890 in Nederland op twee 
plaatsen: Den Haag en Doorn. Enkele 
g;e interesseerden namen het initi atief om - zU het 
I,'a t provisorisch - het spel te begi nnen , dat in 
Schotland en Engeland in anderhalve ee uw zeer 
popula ir was geworden. Op het landgoed 
Clingendael van A.N.J.M. baron van Brienen 
I"e rden naar ee n ontwerp van]ohn Duncan Dunn 
Uil Bournemouth enkele holes aangelegd , waarop 
I rienden en kennissen van Van Brienen voor het 
ee rst golf speelden. Het baantje bleek na enige tijd 
[e klein. Op 3 april 1893 werd de Haagsche 
Golfclub opgericht, met baron van Brienen als 
president en de Britse gezant, Sir Horace Rumbold , 
,l h e represident. Er werd een tot Clingendael 
be horend weiland gehuurd, gelegen bU de oude 
re nbaan. Daarop werd een baan van negen holes 
aa nge legd; het weeghuisje van de jockeys deed 
d ienst als clubhuis. In septe mber van dat jaar kwam 
de Sch ot]ohn Duncan Dunn als oefenmeester bU 
de club in dienst. 
E.o rt na de Haagsche Golfclub werd de Doornsche 
Golfclub opgericht.jhr. G.F. van Tets schreef in zijn 
He rinneringen aan de geboorte der Doornsche 
Golfclub in het blad De Corinthian onder meer: 
"\\'e l I\'as de Haagsche Golfclub de eerste officiële 
cl ub hier te lande, doch tegelUkertUd beoefenden 
e nkele Doornse heren en dames het spel reeds op 
'pril'ate links' van enkele holes bU de buitenplaats 
:\ ie uw Sterkenburg. Ook schUnt er reeds gespeeld 
[e zijn op een terrein van het kasteel Zuilensteijn in 
Rhenen". In de winter van 1893 verklaarde Ernest 
Cre illers het spel aan een aanta l Utrechtse 
no tabe len : "Als gevolg daarvan werd onder groot 
e1Hhousiasme der aanwezigen besloten tot 
oprichting ener club over te gaan en werd deze , als 
herinnerin g aan de kleine Doornse links de naam 
.reg;eYe n van Doornsche Golfclub. Benoorden de 
Oude Arnhemse Bovenweg, achter huize Bornia, 
I' erd ee n pittoresk heideveld met en kele 
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beplantingen e n een groot aantal 'natural hazards ' 
gehuurd. Een links van negen holes werd 
aangelegd en in de zomer van 1894 had de opening 
plaats ten aanschouwe van een tairUk en uitgelezen 
publiek. " 

De derde club in Nederland werd de Rosendaelsche 
Golfclub in Velp , opgericht in 1895. Als vierd e 
volgde de Hilversumsche Golfclub. Vreemd genoeg 
gaat men bU de laatstgenoemde uit van de 
oprichtingsdatum ljanuari 1910, terw~jl a l op 14 
november 1896 de club deelnam aan wedstrUden 
op de Doornsche Golfclub , samen met de Haagsche 
en de Rosendaelsche Golfclubs. Op 2 november 
1895 wordt zelfs vermeld dat de Hilversul11sche 
Golfcl ub bUdraagt in de leskosten van de 
professional Dunn à f 1,50 per les, voor een totaal 
van f 21 ,-. 
Op die bewuste novemberdag in 1896 was er een 
officië le wedstrijd over 18 holes tussen de Haagsche 
en de Doornsche Golfclubs om de Challenge Cup. 
Voorts vonden er twee 'friendly games' over negen 
holes plaats tussen de vier bovengenoemde clubs. 
In een briefwisseling stelde de Haagsche Golfclub 
dat de Cup all een door de heren van de Haagsche 
en de Doornsche Golfclubs gespeeld zou kunnen 
worden , aangezien de beide andere clubs nog niet 
goed genoeg bevonden waren om mee te doen. 
De Challenge Cup werd gewonnen door de 
Doornsche Golfclub met 4+ 1-3=2 holes. 

Vele beoefenaars van het eerste uur waren ook na 
de eeuwwisseling nog actief, vaak als promotor van 
het golfspe l, maar de groei van het totale ledental 
stagneerde. mr. A.A. del Court van Krimpen, een 
zeer verdienstelUk promotor van de golfsport zocht 
met een bijdrage in Hel Bopk der SjJorlen in 1900 naar 
een verklaring waarom vele leden wee r afhaakten. 
Hij weet dat aan ee n te grote gemoedelU kheid bU 
he t spel: "Niet zulk een dol gevlieg als tennis, neen, 
een aardige wandeling over een gezellig terrein met 
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rode e n witte d agge n , me t een huisj e waa r me n in 
de zome r geze llig za t th ee te drinke n e n te flirte n . 
De bane n lI'aI'en p roP\·o l. H oe d ikwijl s sloeg l11 en de 
ba l ni e t ge heel e n al mis e n pl oegd e me n e l' achte r 
,\a n in he t zand ; dan lachte me n , telde e r 
goedmoedig ee n stroke bij ofve rga t da t te doen . ... 
~laar he laas, spoedig zo u me n o nde rvinde n dat 
me n ee n ze ke re spo rtopvoedin g nodig heeft o m op 
de n duur ge no t te vin de n bij een mi··te nscha ppe lijk 
"pel en da t è n geduld èn deze op\'oedin g bij d e 
"pon in Nede rl and lllaa r al te dik"'ijl s ontbre ke n . 
Enkele n begonn e n \Tij goede dri\'es te make n \'an 
100 ya rds in de ri chtin g va n de ho le e n legde n zich 
op het spel toe; maar het natuurlijke ge\'Olg was, da t 
hun med espele rs o ntmoedigd we rde n, d ie e r 
I.e lde n in slaagd e n o m hun bal \'e rde r dan 20 el te 
bre nge n e n na tuurlijk altijd in de bunke r te 
p laa tse n . ... T oe n het ni e uwge eraf was, 
\'e rlllinde rde he t drukke bezoe k \'an he t ee rste j aar, 
maar ee n ke rn bl ee f spe le n e n nam he t spel se ri eus 
op. zodat wij nog in Clinge ndae l, Doo rn , Rose ndae l 
cn e lde rs besc hikke n kunn e n ()\'e r 'pe lers, di e ook 
in het buite nland to t ee n \Tij goed e kl asse ge rekend 
ku nne n wo rde n ." 

~a de stichting van de Hilversumsche Golfclub \\'as 
het vijf'j aar sti l, to t in 1 90 ~, o p initiati e fva n he t 
O ranj e Ho te l in Sche\'e nin ge n, de Ora nj e Golfclub 
\\'e rd opge ri cht. Vo nd me n de Haagsche te e litair? 
He l terre in was ge lege n achte r d e strafge\·angenis. 
De club ging te r ziele in 1910 nada t het tr~ect va n 
een tramlijn d"'a rs door de links " 'as aange legd. De 
lange omweg di e bewande ld moes t wo rde n o m \'an 
de lweed e green bij de de rde tee le kome n blee k te 
bCLwaa riijk. De professio na l B. Dunn heeft e r ze\'en 
jaa r les gegeve n. Hij zou, na ee n \'e rblijh'a n vij f j aa r 
in ~Iün ch e n , definiti ef naa r d e Noordwijkse 
Col k lub gaan , die in 1915 was o pge ri ch l. 
\ '00 1' de in 1910 opge rich te Kenn eme r Golfclub 
" '(' rd o p he t buite ngoed Duin e n Kruidbe rg te 
Sa n lpoo rt een course va n nege n ho les aange legd. 
I Iel 18e-ee u\\'se Huis te Ve lsen werd als cl ubhuis 
ingericht. Dit ta melijk primiti e\'e te rre in zou in 
I ~l~ï \\'ord e n ve rl ate n voor een up-to-date course 
\an 18 ho les in d e Za ncil'oortse d uin e n . 

Er we rde n in he t begin va n de ee uw nog twee 
~olfba n e n aan ge legd: zowe l de in opdrac ht \'an d e 
haddirec ti e te Wijk aa n Zee aa ngelegde baa n , naa r 
Onl\\'erp \'a n mr. A .. del Court \'an Krim pen , a ls d e 
paniculi ere baan \'a n de fam ili es Va n de r o ll e n Del 
Coun te Callantsooo', zijn ve rdwe ne n . 

Op voorstel van zijn secretaris, jhr. G.F. \'an T e ts, 
n()digde d e Doornsche Golfclub de andere 
~()Irc lu bs uit O !ll te kome n LO t ee n "Golfco mi té", da t 
.tll e natio nale e n inte rn a tio na le wedstrijde n zo u 
moele n o rganise re n . Hi e rm ee zou ee n e inde 
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ko me n aa n d e groe ie nde chaos in d e o rganisa ti e 
\'a n ,,·edstrijde n . Elke club zou ee n 
vertegenwoordige r afvaardige n. Het duurde nog LO t 
19 14 voorda t he t l\'ede rl andse Golfco mité (N GC) 
to t stand kwam. Op 16 maart 19 14 we rd he t bestuur 
sa me nges te ld me t mr. C. ridde r va n Rappard va n ci c 
Haagsche Golfclub als voorzitte r, jhr. G.F. van T e ts 
(Doo rl1 sc he Golfcl ub ) als secre ta ri s e n de lede n 
A. He ldring (Hih'ersumsche Golfclub) enjhr. m r. 
.J.W. Sch ore r (Ke n ne me r Golfc lub) . 
[n d e eerste \'e rgade rin g \I'e rde n ha ndi caplijste n in 
he t leven ge roepe n e n voor dri ejaa r d e 
a l11 a tellrka mpi oenschappe n, di e al va naf 1898 
werde n gespeeld , vas tgesteld. Voorts we rd beslo te n 
inte rn atio naa l con tacte n te legge n me t Dlli tsland 
e n Be lg ië . H e tzelrde j aar nog " 'e rd tege n Duitslan d 
gespeeld. Doo r he t uitbreke n \'an de oo rlog had d e 
wedstrijd tege n België geen doorgang. 
Kam pioe nschappe n vo nde n e r, o nda n ks de oo rl og 
\ '<111 L914-19 L8 nog we l p laats , maa r va n een grote re 
verspre iding \'a n het go lfspe l was in di e j are n gee n 
sprake meer. Er o n tstonde n slechts enkele nie uwe 
clubs. Voor he t i'\GC vi el e r we inig te ve rgade re n. 
De eerst\'Olge nde bij een ko m t had pas o p 4 april 
1918 plaa ts. Welwas jhr. G. F. van T ets in 1916 
opge\'Ol gd door G.M. del Court van Krimpe n, di e in 
ee n lange ree ks va n j are n me t g rote toewijd ing veel 
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belangr~jk werk \ '001' het Nederlandse golf zou 
verrichten. 
Bij de al bestaande clubs hadden zich in 1916 de 
Noordwijkse en de Domburgse Golfclub gevoegd, 
die resp. door E.Cremers en P j.Elout in het NGC 
werden vertegenwoordigd. Ridder Van Rappard 
was opge\'olgd door J.A. baron van Pallanclt. 
Het jaar 1918 kenmerkte zich op golfgebied door 
twee bijzondere feiten . Evenals bij cricket \'ormde 
de grote deelname aan golf door de geïn temeerde 
Britse officieren een stimulans. In dat jaar zag 
men een ongekend aan tal van 20 spelers bij het 
amateurkampioenschap. Een ander probleem was 
het gebrek aan golfballen; die mochten niet meer 
worden ingevoerd. Pas na enke le besprekingen met 
de Nederlandse Overzee Trust werd een 
bescheiden invoer op consenten toegestaan. Deze 
ballen werden onder de verschillende clubs 
gedistribueerd, lllaar de voorraad was spoedig 
uitgeput. 

In 1918, na 25 jaar, was het go lfspe l bepaald nog 
geen populaire sport geworden. Het \I'aren vooral 
de enthousiastelingen \'an het eerste uur, die deze 
moeilijke sport overeind trachtten te houden. Zij 
realiseerden zich daarbij waarschijnlijk niet dat zij 
er een spon voor de 'happy few' \'an maakten. Bij 
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de aanvraag om lid te worden werd zeer 
nadrukkelijk naar de 'komaf gekeken. De 
uitbreiding van het ledental werd sterk door de 
strenge ballotage beïnvloed. Dat blijkt ondermeer 
uit een passage in een verslag van een 
bestuursvergadering van de Doornsche Golfclub: 
" .. , dat er een langdurige discussie ontstaat over de 
maatschappelijke posi tie \'an de aanstaande leden 
van de DGC in het algemeen en één lid in spé in 
het bijzonder, en of zij dien tenge\ 'o lge wel waardig 
kunnen gekeurd worden om tot dit , ons hoogst 
aristocratisch en select gezelschap toe te treden." 
Dat bevorderde de popularisering \'an het golfspel 
niet. 
Het exclusieve karakter werd nog \'ersterkt toen 
men op de Haagsche Golfclub besloot een soort 
uniform te gaan dragen: voor de dames rode zijden 
blouses en voor de heren rode petten. dassen en 
rode jassen , met witte kragen. Zelfs de caddies 
droegen witte jassen en rode strohoeden. De 
uitblinkers onder de leden werden met die jasjes 
'beloond' . 
Bekend is ook dat de betere spelers van de 
Rosendaelsche Golfclub groenwitte jasse n droegen. 
De Doornsche Golfclub wilde niet aan deze mode 
toegeven. 
Een ander aspect \'ormde in het begin het 
toepassen van de 'rules'. ZoalsA.A. del Court in zijn 
bijdrage aan Het Boek der Sporten al memoreerde, 
'vergat' men nogal eens luchtslagen, bunkerslagen 
en strafslagen \'oo r ' lost balI' te tellen. De 
correspondent van de Birmingham Post schreef in 
1894: "The Dutchmen have taken kinclh' to the 
game, but their methods \\'oulcl hardh' pass muster 
in some of our competitions here, If the bali lies in 
long grass, they pick it up and place it in a better li e 
without penalty, a process \I'hich suggests simplicity 
ofminds, ifnothing else!" 

In de eerste 25 jaar o rganiseerden de clubs veelal 
wedstrijden \'001' de eigen leden, waarbij in het 
begin werd gespeeld om de eerste en tweede plaats. 
De eerste prUs was meestal een medaille, de tweede 
een premie. Wat dat laatste inhi eld is n iet meer te 
achterhalen, maar gezien de slechte financiële 
situatie van de clubs, moet hier gedacht WOlTIen aan 
produkten van de lokale winkeliers. 
Vrij spoedig echter werd er door een goede ge\'e r 
een zilveren beker uitgeloofd en zo ontstonden de 
jaarlijks weerkerende bekenvedstrijden, De eerste 
wedstrijd tussen twee cl ubs vond plaats op 10 
oktober 1895 op Clingendael tussen de 
initiatiefnemer, de Haagsche Golfclub en de 
Doornsche Golfclub, De Challenge Cup, uitgeloofd 
door baron Van Brienen, werd zowel in 1896 als in 
1897 door de Doornsche Golfclub gewonnen. 
Hierdoor kwam de cup permanent in Doornse 
handen. De beker is de trots van De Pan en 
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he rinll en nog steeds aan de glorierijke dagen nl11 

\felee r. 

Nationale Am ateur H erenkampioenschappen 
\,'erdcn er vanaf 1898 gespeeld e n ,'anaf 1906 ook 
:\ationalc Amate ur Dallleska l1lpioen~chappen . Hel 
'Champi onaat \'001' Calr, het tegenwoordige 
Internationale Anlateurkampioenschap, we rd al in 
1898 ingesteld. Tot 19 1ï werd het 0\"(::1' 36 holes 
medalplay bes list, daarna door matchpla~' . In d e 
periode tussen 1898 e n 193ï werd dc amateurtÎtel 
niel minder dan elf maal gewonnen door e.M. del 
Court yan Krimpen. 
Ook ht:t darneskarnpioenschap werd aall\'ankelUk 
door medalplay, echter O\'er 18 holes, beslist; sinds 
191 ï wordt het matchplay-systeem ge\'olgd, i\le\T, A 
Buma-van Tie nh oven ,,'as in de periode LOL 193ï 
Ille t zeven o,'cr\\'i nnin gen bijzonder succes\'o l. 
JleL Open Kampioenscha p ,'an ).;ederlancl. dal 
.. inds 19 12 word t gespeeld. \,'o rcll sinds 1934 (wcr ï2 
holes beslis t (daalYOOr O\'e r 36) , 

Na het e inde van de Eerste Wereldoorlog zouden er 
nog zes jaar voorbij gaan, voordat e r weer , ';:11'1 een 
uplc\'ing in de Nede rlandse golfwereld sprake was, 
Ile! NGe kon weinig ni e uws meld e n O\'cr de 
uitbreiding \'an de golf'spol't in ons land, Met 
h('! aantrede n op 14 mei 1920 \'a n 
j lll'. mI'. ..-\.:\'1. Snouck I lurgronje als \'oOl'z ille r, 
haalde he t NGe een man in huis, di e door zUn 

en thousiasme het golfspel ondanks d e na-oorlogse 
malaise meer bekendheid wist te gen'n en 
l oc!oe nc!e in bcla llgl'Uke male bUdroeg aan d e 
oll lwikkeli ng \.ln de golrspon in ~ederlan(1. HU was 
een ged uchl spele r, [e\'e ns aa ll\'oerder \'al1 he t 
nationale team. 
In tege nstell ing tot de bij de clubs heersende 
gedac h te, dat golf' ee n spel zou lTloe ten blijven \ '001' 

cle 'happy fe,,", was hij ee n vurig pro pagandist \'a n 
pupulari serin g van cic sport, Dil resul teerde "anaf' 
1 ~12-1 in de o nlwikkelin g \'an nie uwe banen , Het 
bl'gon l11 e t cle lIitbreiding van d e baan \'an de 
I laagsche GolfClub V<ln negen naar 18 holes, dc 
eers te co urse van 18 holes in Nederland, TUclens de 
\ ie ring werd mI', A.A, del Court van Krimpen het 
e rt.'\ 'OO rzille J'sc hap \'(ln het Nee aangeboden . HU 
k\,'a m eelu e r te overIUden \'001' hU een "crgadering 
had kunnen bUwonen, 
D;-\1 1924 ee n keerpunt was, blijkt uit het feit dal cr 
in de tien jaar daarna negen elubs bU Louden 
kOlllen, In 1926 werd een cou rse van 18 holes op 
\ 'oo rn e geopend, De TwenlSe Go lfclub \'olgde in 
I n2ï me t een 9-holes-baan, Ook in 192ï werd in 

rullllmf.[. 16: 
(hlill/'IIK" CIII), ; 11 1895 b/'whild)(mr W'~lrfd d/JOr. \ ,,\'),"1. !HI /1) 1I l'l/ U 

Ulinl!' ll. l 'OOl:. illl'r I'fIIl !Ir' !-Ia/:I/I' (;ofj Clllb. 1'11 ÎlI /897 rl!:{illilir,/ 
_ , 1/'1111111' 11 IInor dl' OOl/m,d/{) GolfClub 
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Zanc!\'oon een nieuwe baan n\ll 18 ho les doo l' de 
I\.e nn ellle r Golfclub in gebruik genome n ; de oude 
baan in Santpoon werd \'e rla len . In 1928 kwam d e 
uitbreiding tot 18 hol es "i:Ul de ).;oordwUkse baan 
I.O! s(ane!. In 1929 werd de Doornsc he Golfclub uit 
1894 omgedoopt in de Ctrech(se Golfclub De Pan . 
In Huis ter He ide \,'erd ee n ni euw te rrei n in 
gebruik geno men , eerSl 9 ho les, later lot 18 hol es 
uitgebreid , Inmiddels was ook op bescheiden wUze 
de Go lrc lub En ghui zen, bU Humme lo e n Kep pel 
opgericht. 
De gollspo n veroverde ook hel zu iden va ll hel land, 
In 1928 werd dc Noorclbrabanl.sc GolfClub 
Toxandria bij Breda opgericht ( later u itgeb reid lOl 

18 holes) . ["cnee ns in 1928 ste lcle d e Eindhovense 
Golfclub alvas t negen ho les open \'all d e, op 
instigatie , ';:\11 dl', Philips, te Valkenswaard 
aangelegde IS-hol es-course. In 1930 volgde de 
Bossche Golfclub De Dommel met een 9-holes-baan 
bU St. ~ I i c hielsges te l. T e nslollc " 'erd in 193 1, onde r 
de rook \'an Zwolle , de l-Iallemse Gol f- e n 
Countryclub met 9 holes opgericht. 
Tweejaar ,'e rstrijken \'oo rdat bij Ro uerdam in 1933 
ee n 9-ho les-course in ee n polderlandsc hap wordt 
geopend. In 1935 werd de Nederl andse golfwere ld 
wee r twee ban e n rUker: de Sallandse Golfclub De 
I loek opende ee n baan van negen holes in 

,l/l'tlrlJl/ lII , \. PhitiIJ.I-rl!' JOlig 0IJI'l/rll' 0IJ 1 2 j ,di /9J I) ;11 1/1'01//('11(11' 1'(,/:1'11 
1IIf'lI '/'I/ Fm//' }milJ door 11('/ linl dr' '~ïlldll oll(, Ii)I' (;oIfClub 
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(;, ,\1, dd C01lrl i /all A"rimpf// /11'/1' ufl gJ'1'I1 ulldr rl'/'" mf g/'I/JI'(./d hij dl' 
()Jltl/liltkrfillg1.JfII1 hrl gofj\pl'/ lil ,\ '('tln/wul, Ti' =.iilln Iwgnf(l(htf'n;1 
wrnl;1/ 1,)'1 ï ojJ dt' I/;/,I/wr Iltmg'ifhl' {'ni 1/{I1I1.- ol/l/1II1d 



Diepclwcen , 1.CJ1\'UI in dc Dui\'e nd rechtse pokJe r de 
IS-holes-baan van de Amste rdamse Gollcl ub gereed 
kwa m . 
.\all het eind e \' .. 111 d ejaren dertig beschi kte 
:\'cderl and over een I i-tal goede courses, \\ .. IaJ'yan 
e nkel e tot de beste van he t Europese vasteland 
konde n worde n gerekend , 

Het organiseren van internationale ontmoetingen 
be hoorc! <.: lO L de ta ke n van he t NGe. AI op d e eerstl' 
vergad e ring, op 16 1llaan 19 14, we rd he t init iati l'!" 
ge no me n 0 111 te ko me n lOL \\'eebtrUdc n lege n Belg ië 
c: n Duitsland, Nog in hetze lrclej aa r speelde n dc:.' 
:\Iedc rl andse he re n, ond e r aa nvoering van dc ni ct
spc lc ll dej hl". C. F, \'a n Te ts. in \ ,\' iesbade n tege n d c 
Dui tse ploeg. li e t ~ede rla n dse tea m, bestaa nde Uil 

C,i\ 1. del Court \'an l\..rim pe n, jhr. m r. A.l\ 1. Sno uck 
Hurgronje, K.i\ I.A, En thoven. \\',C. baron 
Snollckae rt van Schauburg, H ,C. baron \ ',\11 T u)'11 
"an Serooske rkcn e n \\', graah 'a n Limburg Stiru l11 , 
\"(' rl uO I" mc t 5-4. 
De g-epl ande \\"t'dsu'Ud tegen Be lgië werd door het 
uitbreken \ 'all de Ee rste \Ve re ldoorl og o nrnoge lUk 
ge maa kt. Pas op 26 septe mbe r 1920 \'o nd de eers te 
o lllJno (-'[ ing plaats te Rave nste in. He t Nede rla ndse 
leam bestond uil G, r'd . del Co urt va n Krilllpell , jh r. 
mI' , A. Calkoc n . jh r , mI'. A, M, Snouck I lurgror~j e. 
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j hr. A. \'an de r Po ll , 0 , Bl o m e n \\ ', Bo issevain . He t 
,,"on me l 5-3 \'an de Belgen. De ,'o lgcndc wedstrijd 
Lege n d c Belgische pl oeg had op 7 me i 1922 in 
I lilversum plaaL«i , Sindsd ien , 'O Il11 ! de wed strijd 
tegen België een \'as t p ll nl op d l' j aa rlijkse agenda , 
Tusse n 1920 e n 1937 won d e Ned e rla ndse ploeg .12 
\ , 111 de 17 on tmoetingen , 
Tege n FrankrUk werd in Chantilly \'oor de eerste 
maal op I oktobe r 1922 gespeeld , Die wedstrijd 
e ind igd e in ee n i -2 nede rlaag \'00 1' de Nede rlandse 
ploeg , bes taande uit G,M, de l Court va n Krimpe n, 
jhr. mI'. A, Calkoc n,.ihr. mI". A. M, nouck 
Il urgro nj e, K. \I. I.A. Enthovcn , \'\" Bo isscvain e u mr. 

A.A. Diemer Koo l. Ln d e pe riode 1922- 1937 \\Ion 
Ned e rla nd maar \'ie r kee r. 
Tege n Duitsland we rd , d oo r de gevolge n van dc 
Eerste \\'crcldoo rl og, pas in 1925 wcer gespeekl. De 
ontm oet ing had plaats op d e Haagsche Co lrclub, 
De Ned erlande rs G,M. del Court va n Krimpen ,jhr. 
m I', A)d . Sn o lIck I--Iurgronjc, jhr, Hl!". A. Calkoe n , 
0, Bl om,j hr, mr. E. :\lich icls \ 'a ll Ve rduyne n en 
\ \'. Bo isse\"ain won nen mei i- I, Va n de de rti en 
on tmoeti nge n me tde Du iu;e rs Ulsse n 19 14 en 193i 
\\'onn e n d e Nede rlanders e r i'.c\'en . 
In 1936 \\'e rd op de Haagsche C oifClub voo r de 
eerste maal tegen Zwed e n gespeeld . Voot' 
Nederl and spee lde n R,F, SchilI , mI'. E. baron 

" "1 ,\'rf /('r/rlllt/I(' 1('(( 1/1 ,""I"rI IWlwh' bij hrl ;"'f'I"I/fII;rJl/ lil,' 101llIrl/ l l) /O'/ll)oi 
ill ChalllillJ il/ / 9Jï, \ ~ /,II,r,jhr, IIII,. L CalJ(fI('// t'(1/! I ,ill/ll/('II , 

IU·: Sr/till, jh r, II/ /". r:. ,\ Jirhil'l.s "(/ 11 I hd/l)llfl/ , 0 , 11(j 1/ l.i lll/ irlf 
/Jf'If!;/I/fll/l/, ,\I. 1l l'l v /flu r, 11: /': 1.0011/1(// fr .. Jhr, 11/ 1" • • 1..\1, SI/oud{ 
II I1J"j..tnmjrrl/ 1/1 /", ..\ , "" r rllhOl'rlJ 



~lichit:l" \,.11'1 \'crclu~ncl1, K,G, van Leuk'll, C,~1. cid 
Court \;\11 Krimpcn,jhr. mr, ,\ , Calkoell ell \\' ,F, 
LOOlnanjl', ~'('dcr1alld \\'on de/c wed,rl'Ud Tller ,:Vl 
maal' dl' tweede wedstrijd. gespeeld in Fal"'lerbo 
eindigde in een 5-4 Q\'cn"inning \ '001' clt, Z\\(:·den. 
Tegen Italië k\"amcn, \'001' het eerSI in 193ï, in hel 
Fra ll "it' C han lill y in hel "eld R.F, SchilI , 
~1. \\'t'LSdaar, mr. t\. Ke l-khm'c il. O . van Zinnicq 
Ikrglllilnn , \V.F. Loomanjr. enjhr. mr. i\ .~ 1. 

Sllo\1ck Il 1Irgronje. ZU \\'0I111C11 11Ie t 6-2. 
Dl' cc rste landc nwcdstrijd ,'an ee n Nc(lL' r1 allr!se 
cla1l1<:'splocg wcrel op 15 seplember I D26 np de 
I laagsc he GolfClub gespeeld tegen Belgil:'. 0111 

precic, tC lijn (egen l'en ploeg uit r\11(\\'erpl' ll . 
I le( Ned e rlands(' tcam besLOnd uit de da mes Van 
\\';l\'ert:n, t\. \'an Tienhoven, B. \ '<111 T it: nhmt'n, JI...,r, 
I LA. Sllo\lck Ilurgronje. L. Smalt-R"l\ell'l\\·aa\ eJl 
Il e~~e . Daarna "peelden de ~ederland.,e daI1H:·~ tol 
1932 geen oflicit'le landenwed~trijdcll IIll't''I'. In dat 
jaar wt.'rd het contact met Be lgië \\'eer opge noml'n. 
Sind,;clien \'ormt dCle \\'ec!.su-Ud een pU1l1 op hCl 
jaarlU\..~t' programma, Tussen 1926 t'n 19::lï 
kwaml'1l de Nederlandse dames niel vereler dan 
l\\'('l.:l11aal ('e n gelijkspel ( in IY34 e n 1 9~5 ). 

TCKl'n Dllilsl<llld k\\'am de Ned erlandse dam csploeg 
in 1 9~,", \'oor hel eerSl, te Frankfurt in he t \'del lIl e l 
dc dallll's A. BUlIla-van Ticnho\·e n. l.. Kern-Laan . 

0IJ I 5 \('/)/1'11111(''' I!J:! 6 I/h'r/rln' (1(' .\',·rll'Ilm/(l\(' d'IIIIf'\ ,I,· ('t., "1 

Ifllldl'/lII't'd llr'l,II''Krll IItIJrü;, .\'1'''('''',11/111'1''''001' mrt 5-1 
\ '. /, //.1 . /11/'1'1 , 1'1/1/ 11''''''1'('11. IIIrj, IJ ['fI1I ·nN'/Wi'fll. 1111'111. \//IJl/tll 
1I111~'1IJ1Ij1' , 111I'f. ,L TI(/I/ '/ïI ' lIhOi!l'II, 11/1'1'1'. f .. ,\mflll' !?"I'I'JI,!I'(W,' /'/1 

III l'j. 1'""\,, 
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;\, Fabius-:\'oyon, L. Smalt-R .. "cns\\'a:l\ . .J\..\'r. H .. \ , 
SnolIck I lurgronje en 11. I lor.,tlllann. De Duitse 
dallle" bleken in a lle olllmol·tin Hen Ie ~ lt·d .. \'001' 
:'\edcrland. 
Tegen Frankrij\.. \\'crd ,'oor h(.'1 eCI't in l~tH 
gespeeld in hel landenloernooi te St. Cloud. He t 
;'\'ede r1 a ndse leam bestond I lÏ t de dal1le~ A. l3um<l
van Tienhtwen ,:-.J. Fabill ... -;\'()~() n , L. I I!i mans, 11. 
Sleen h uis-\ la t lhes, j . Schiff-Ro(l,;cn burg, .J . SOli bl'rg
FeUen cn V. Dorh o llt ~1l' (.'s- l .a l1l all Trip. l iet team 
, 'c rioor rnel 9-0 van dl' Fral lSl' ploeg. 
De su: rk tcgelwall c nde resultat l' n van dl' 
:\!eder1andse dalll es op di l' illll'rnalioliall' 
on tm oelingen was in 193ï \001' dc danll· ... . \ . Buma
\ ',Hl Ticnhm·e n. i'!. Fabi lls-~o~() n CIl .J. Sl'hifl:' 
Roo"icnburg aanl e iding om hCI iniliatie/' te nemen 
lOl dl' oprichting van hel ~l'dl'r1and",t' D .I111l"l Golf 
Comit~ (~DGC). liet comité h('oogd(' door hel 
bcn1rdcI'cn \,,111 aCli\'ileilcn het danH.·' goll op een 
hogel' nh'eau IC brengen. 

De gestadig groeiende belangstelling \'001' de 
gOIr.';pOI1 in :\'ederland deed dl' beho('f'te on lstaan 
\\'cdstr!jden [e orga nisere n waarill c!t- N('ck rlandsc 
golfcrs on d e rling hun kracht e n ko nden 1ll1'tCIl, In 
1929 werd hel Nati onale OPCJl J\..alll piol'llscilap 
ingesleld , te spt:1cn 0\'(.' 1' 3H 110 1l'S Illcdalplay. De 
winnaa rs van deze titel warel1 lot 1 ~):îH steeds 
bl'roepsspelers. 0 , Ooslern't'J' \\'011 de tittl in 1 9~9, 

1 9~3 en 1934. J os "111 0 Ul. w,,, in 19:\ 1 en 1936 de 
stcrkste. 
Door cic minder goede n.'sllilatell in dl..' 
landt'1l\\'edslrijden \ ;;\11 de ach Il'l'liggel1c1l' jaren 
meende hel ~GC in 19~~ dal ('I' iel~ Hl'daan moest 
worden aan de \('rbclering \OIn het spt'lpl'il. Onder 
de naam Aanmocdiging~\\t.'(blr~iden \ü'rdt'n er 
~eri e'l \'an "ier 36-h o l e~-\\'l'(b l rijdl'll georganiseerd. 
Daardoor kregen dl' golrl.'r~ de gelegenheid in 
tnlÎning te blij\'c n. Voor dele \\'edsu,tjden \\'erd door 
Revue der Sport cn , desIUds he ( ofli ci€'k- orgaan ,'"lIl 
hel NeC e n d c clubs, l'e n wisse lbeker beschikbaar 
gestelel. \Vinnaars \\'aren mI', A. Kerkhovc n 
( 1933/ 1934en 19%/ 193ï), R.F. Schi ll 
( 1934 / 1935) ellj hr.mr. A. Calkoell ( 1935/ 1936). 
l ie t succes van dC:le winlerWl'c1strijdell \'001' hercn 
\\'as 10 grool. dal hel ~CC a l het \'olgcnde ja .. ,!, ook 
\001' dames een dergclijl...e '\('rie op/etlt·, mt'l 
wcderom een \\'i~selbekcr \.'11 Renlc der Sponen, 
\Villna ressen \\'aren JbT. 1 LA. Snoue\.. I llIr!-{roJlje 
( 193-1 / 1935) en ~Ic\r. t\. BUIl1;1-\;;m TicnhO\en 
(1935 / 1936 en 1936/ 193ï). 
Inmiddels \\'erd er ooI... gen,(lagd om een 
kampioenschap, \\'aarin dl' ama teurs elkaar, in 
mat chplay. d e eer~te plaat ... in hel Nederlandse golf 
konden betwisten. Zo k\"am in 1935 hel l'\ationaal 
Amateur Kampioensc hap tot stane!. Oc litel werd in 
193!) cn 1936 gC\\·oIlJH.: n door R.F. SchilJ C ll in I ~l3ï 
doo r mI' , A, Kerklllwcll, 
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111'/ O/Jf'1I !\.ampirH·IISdw/I;/1 '9z9 op dl' &(/(/// film 11" / /illll'rwlIIsrh,. 
(;o/fCil/b. Jos lI(1l11Jijk \lfI(l1 :ijl/ ,)(t! /f;/ rif' &,111/(1'1' 
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De President van het Nederlandsch Golf Comité, 
Jhr. Mr. A. M. Snouck Hurgronje: 

Ik begroei dil blad mei 

vreugde. Het zal ons, gol
fers, ongetwijfeld veel we

tenswaarcls voorzetten, maaT 

ik hoop, dat het ook in han
den zal kome n van de on
gelukkige schare, die nog 
geen golf speelt. 
Een Uwer hoofdredacteuren 
heeft reeds in de dagelijk
scha pers voortre{f31ijk werk 

gedaan. door op te komen 
tegen vooroordeelen, die 
hier te lande ten aanzien 
van ons spel beslonden. Hel 
zou een spel zijn voor oude
ren van dagen, het zou uiter
mate kostbaar zijn en en
kele andere legenden van 
dien aard heeft hij zout op 
den s laart gelegd. 
Uw blad zal voor de ver
spreiding van kennis om· 
trent golf veel kunnen doen. 
Het zal ouderen kunnen 
leeren, dat óók zij ons spel kunnen beoefenen en 
daarbij ontspanning kunnen vinden In de vrije 
natuur. Het zal jongeren kunnen biibrengen dal zij 
naast de sport die zij reeds beoefenen, ook eens 
golf moelen probeeren. Zij zullen in onze kringen 
met open armen ontvangen worden en onderv!n-

den dat golf een zeer moei
lijk spel Is om in uit Ie 
munten, maar dat de moeite, 
die men zich geeft ruim be
loond wordt. 
Ik geloof, dat in geen sporl 
de verhouding tusschen de 
beoefenaars ervan zoo har
telijk en zoo kameraad· 
schappelijk is als in de gol
fers-familie. Maar die farnUie 
is nog veel te klein voor 
een spel dat zich zoo goed 
leent voor den Nederland
schen aanleg. Golfterreinen 
ziln er voldoende en er ko
men er steeds bij. Moge Uw 
blad er loe medewerken die 
terreinen te vullen met spe
lers. Mogen er daaronder 
ook talrijke zijn - en dit 
geldt meer in het biizonder 
de jongeren - die zich mei 
ernst op het spel toeleggen. 
Nederland had tot dusver 

een goeden naam als golfland door de praestaties 
van zijn internationale ploeg. Die ploeq roept om 
versterking, want het spelpeil stijgt om ons heen 
en wij moeten trachten onze plaats te behouden. 
Ik wensch uw blad het omgekeerde van wat de 
golfer verlangt: hooge totalenl 
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O p initidtiefvan de ll ilvers li Jllme r ir . j.H.C. Salberg 
werd in I q?, ] Pf" n officieus Veteranen 
Kampioenschap in hel leven geroepen. Een 
med .. dp lay-wcdstrij d , waCi rn)Or allee n spele rs ouder 
cla n 50 jaar mochten insc llrU\'en . Deze wedstrijd is 
nog steeds ee n groot succes. 

Uit de resultaten van de landenwedstrijden valt o p 
te make n dat het spe lpe il in ons land nog veel te 
\\·cnsen o\·erliet. \ \'aarsc h Un IUk was hel aallta l 
serieus ~pelen de beoe re naars te ge ring om het 
tegen d e bu iten landse tegenstanders o p te kun nen 
nemen . H et is opvalle nd dat Ille t de meeste landen 
0111 ons heen wedstrijde n werden georga nisee rd, 
behalve met Engeland. Pas in 1946 stelde de 
English Colf Unio n voor een [eam naar ons land te 
sturen om tegen een nationale ploeg te spele n. De 
Bri tse spelers zouden te'·ens dee lnemen aan he l 
Ama te urka mpioenschap. Ook d e Belgische 
Federatie kreeg zo' n \'oorstel. Het zou d e eersle 
maal zijn in de Nederlandse gol fgeschieden is dat 
tegen Engela nd zo u worden gespeeld. To t d usyerre 
was in Eu ropa all ee n FrankrUk waardig bevonden. 
Niet all ee n bij de heren wa ren voor d e Tweed e 
\ Vere lduo rl og de resul taten niet wat ze zouden 
moeten ZUil. De sec re taresse \'an het NDCC, lvi \\'. N . 
Fé\ biLls~Noyon, p ubliceerde in het maan dblad colr 
van feb ruar i 1939 een noodkreet, \\"aa rin zij alle 
dames opriep zO"eel 1Il0ge lU k te oe fe nen, 
,\'edstrUcl e n te spelen en vooral lessen te nemen . Zij 
constatee rde dat de Handi ca p-compe Li tie n iet goed 
fu nctioneerde, omda t te wcinig dames met lage 
hand icaps beschikbaar waren Om een 
(b mescom peLitie te spe le n . Ook mCI·k tc zU op dat 
he t zu ide n \'a n he t lan d zich gehee l afzij d ig hield 
van meded inging. Er besto nd wel enige 
bel "\l)gste lling \'oor de g('\\,one j-landicapwedstrij d, 
maar dive rse llloe ilij khedcn zo rgden ervoo r dat de 
compeLitie in 1938 ze lfs niet beëind igd werd. Veel 
be la ngste lli ng daarentegen kreeg de Dallles
ZOlllerbeker in J-l ikerSlllll . H oge en lage handicap
speelsters beleefden bij het spe len ,'an een 
handicap llledaiplay een aa ntrekkel Uke dag. 

De oprichting van he t maandblad Golf op I:) maart 
19:1ï was een in itiatie f dat d oor ied e reen in de toen 
nog kleine golfwere lcl van harte we rd toegt;ju icht. 
Tot d ie lijd had men zich moeten be helpen met 
korte beric hten in de dagbladpers en De 
Corinthian en Revue de r Spon en, waarin de 
aan dacht yoor golf, begrijpelij kenvijs, niet e rg groot 
was. I-let nieuwe blad zou, als oHicieel orgaan , de 
spreekbuis worde n va n he t NCe, maar in de ee rste 
plaats zou het \'oorliclu ing geven . In het eerste 
nu mmer sch reef de p resident van het l\'CC,j hr. mI'. 
A.M . Snouck Hu rgronje : "Uw blad zal voor de 
\·erspreicling \'an kenn is om trcnt golf\·cel kunnen 
doen. I:-Ie t zal ouderen kunnen le ren, da t ook zU 
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ons spel kunnen beoe fenen en claarbU onLSpanning 
ku nnen vinden in de \TUe nalllUL Het zal jongeren 
kunne n bijbren ge n dat zij, naast. de spon die zU 
reeds beoefenen, ook ee ns golf moeten proberen. 
ZU zulle n in onze kringen me t open armen 
ontvangen worden en ondervinden dat gol!" ee n 
zee r rnoe iljjk spel is o m in uit te munte n, maa r dm 
de moe ite d ie men zich ge('ft, door he t plezier lil 
het spel, ruim beloo nd wo rd t". 
De reactie van de Nederlandse pers bij de 
ve rschUning van het eerste numme r was zeer 
lo\'e nd. Vooral de samenstelling \'an de redacti e, 
J.A. Brongers e n jhr. mr. ,-\, Calkoen , vie l in goede 
aa rde, 
Verheugd m'e r de goede commentaren , boden de 
uitgevers van he t blad het NCC een wisselbeker 
aan, te behalen door spelers en speelsters van 
e rke nde clubs. He t we rd een handica p-wedstrijd 
tegen bogey met een maximum \ '(111 één slag pe r 
hole, te spel en o\'er 18 hol es, i\len 1ll0clll 

meedingen op een baan naar keuze en l11 en had o p 
de \'astges telde d ag tege n beta ling \'all I 1,- recht 
\"a n spel en . All e inl eggelden moesten door de clubs 
aan hel NCC worde n afgedragen, De golfe r of 
golfste r met de laagste score zou de be ker winne n 
en een jaar moge n houd en, De club l11 et de beste 
!Ieure zou wo rden beloon d met een herinnerings
medaille. 
Op zaterdag 14 1llei 1938 \\'erd op 16 go!nJanen de 
ee rste wedstrijd om de 'Golr-beke r gespeelcL l'd\\'. 

R.M. de K.adt (15) spelende op de Kenllern e r Golf
en Co untryclub, werd mel4 up de eerste \\'i nna res 
Y<ln cl e beke r. De weds trijd \\'as Zee r geslaagd ell 
.,i ndsdie n Slaat de 'Colf-be ker el kja;'l1' o p het 
\\"edsu'Udprogram ma. 

De wedstrijden in de jaren h .. rintig en dertig, di e 
buile n de al genoemde werden georganisee rd , 
\\'a ren: het Besloten Profess ional Kampioe nscha p, 
ele Twente Cu p voor pro fessio nals. De Open 
\"alionale Mixed r Ollrso mes was een wedstr ijd, 
ingesteld op initiati ef van jhr. rnr. A, Calkoen, naar 
\'oOJ'beeld van d e in Engeland zo beroe mde 
\"ürplesdon Mixed Foursomes. Twee fraai e 
\\"isseJbekers werden door he m beschikbaar gesteld, 
de eerste maal gewo nnen door A.E j. Bum<l-\ '<l n 
Tien hm'en en G.M. d el Court van Krimpen. 
De 'r\rmyTankarc\" , vanaf 193 1 verspeeld, was 
aa ngebod en door de Arm)' ColfSoci ety, le l' 

nagedachte nis aan jhr. mr. NJ. C. Snouck 
1-I11rgronje. H e t was een kopie \'cUl ee n zih"e re n 
'lehe nkkan uil de 'I\'illiam-and-Maryperiode ( 1695-
171 3) , De eerste winnaars waren jh r. rnl". A. 
Cal koen enjhr. mr. \'V.F. Röell. 

De vele internationale 'golr-contacten tussen d e 
Europese lande n cn de wc ns Onl ook hi ervoor een 
n: ntraal wcdstrUdprogralllma op te kunn en stellen, 
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leidde in J937 tal de vorming van een Europese 
Golf" Federa ti e . TUciens de vool'bereidende 
besprekinge n in 1936 tusse n een tiental na tion ale 
golrorganisaties in Euro pa, had ook d e English Golf 
Uni on belangstelling geLOond. Zij wilden tOL de 
nieuwe federatie tOe treden onder voorbehoud dat 
dc statu ten \ '0 01' hen aan\·aa rdbaar zouden zijn. 
Hicraan hoefde niet te worden getwijfeld . De 
e rkenning van dc aULOrite it van d e Roya l &.:. Anci e nt 
Golfclub of SI . ..-\ndrews was als \'anzelfsprekend in 
cle statuten opge nomen, Toch waren e r in 
Engeland \\'el bedenkingen gepublicee rd , waarin 
gc\\'aarschU\\'c1 \\'c rd \'001' cic inmenging van de 
federati c in En gelse goln)clangen. Colf 11 I USlraLed 
schred': "'\'e are convin eed th at ifthe English Golf 
Un ion does lhro\\' in its lot wÎth this Contin ental 
Federation, Îl \ViII take a ste p whieh it will eventuall y 
and ine\'itabl)' regrct and froJll whieh it wi ll 
sometim e re ti re with hopel essly dam aged prestige!" 
Onclan ks deze bezwaren werd op 20 e n 2 I 
Ilo\"e mber 1937 in Luxemburg de Euro pese Gol F 
Associatie (EGA) opgericht. Doe l \'an de ECA we rd 
he t bevorderen van de ni e ndschappelUke 
betrekkingen tusse n de Europese go lfers , 
he l opstellen \';:Hl een in ternationale 
kall1pioenskalender en h et propage ren van en het 
\'oorlichten O\'el" de goHspon. Prins Felix van 
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Luxemburg werd erc,'oonine r. In hel uit\'oe re nd 
comi té namen 7itting m~or p,e. BurtOIl 
(E ngela nd) ;lIs vuorzitle r. Kar! I lenkell 
(DuiLsland) als vice \'oorzitter en m,uor 
A, \\'hitley Lwarack (Engeland ) ab ~ecretaris. 
Tot de federatie traden alle op de \'ergadering 
aam"ezige landen toe: Engeland, Fran krUk, 
Dll its land, Ned erlan d , België, Oostellrijk, 
Il ongar!je. T~echo-Slo\\lakije, Ita lië en Luxernburg, 

In het voorm alig Nederlands-Indië ,,'c rd de 
go lf~pon eerder beoefend dan in o ns land , maar 
het wa re n ,'ooral Britse spele rs, In Batavia maakten 
t. !j a l in l8ï2 tIlel hUil golfspel het Ko ningsp1c in 
ol1\'ci lig, Pas in 1892 we rd een echte baan , Boekit 
Doeri , gestich t. li et was de eerSte course in Indië, 
maar he tl.oll nog lOt 190 I duren ,'oor de eersLe 
c1ubkampioensc1mppen zouden ,,'orden gespeeld, 
In 1895 werd in Semarang de ~jandi Spons Club 
opge ri ch t me t een baan "an 9 holes, Tegen hel 
e inde \'an de ,'orige cc uw speelden ook a l led e n va n 
de Bri tse ko lonie golf op de Pasar Toeri in 
Socralx~a. In 1908 werd c,'cn buiten Coel1angsaric 
ee n course van 18 holes aangelegd. Van de 9-hol('s
course in Bandocng is de oprichtingsdatum 
onbeke nd, De Bri L';l' invloed blUft groot: d ri ekwa rt 
va n d e besture n bestaat uit Engelsen el1 Enge ls is de 
voe n aal. Ook op Surn:ura wo rden initiatieven op 
golfgeb ied ontwikkeld door de Bril'le kolonie. Er 
werden en ke le bane n ,'an nege n ho les geopend, 
Een grooL problee m \\'a5 he l aantrekken \(\11 

oefenmeeste rs, De Brillen, in hun moederland 
ge traind door professionals, boekten aanmerkelUk 
be lt:l'e rcsu llatCll dall de t\utodidaclt: Nedc rlandcr:-., 
In 1935 ,,"erel cen Brits-Indische prol'cs~iona l 

aangesteld, Illaar er \,'as grote behoefte aan een 
i'\cderlandse pro, In 1938 trekt in Nederlaneb,-Indii:' 
de belangstelling aan, na een beLoek van Gene 
Saralen aanJ;WiJ, ZUn demonstratie op de GolfClub 
va n Bctlavia overtuigl de aan\\'el.igell ,'an de 
noocl laak Nederlandse professionals naar Indië Ie 

laLen komen , 
Terwij l men nog druk doende \,'as d e golfspon 
o nder dc knie tc krUgen, werden e r al tergcnde 
spell etjes bedacht. De Tjepoe Go lfc lub 
o rgan iseerde ee n Onc-c1ub-lOurn a lllclll, waarb ij dc 
le gebruiken stok door het lot werd bepaald, Bij het 
he t pULten meL een niblick zalmcnig speler moeite 
hebben gehad I.ijn taalgebnlik binnen de perken te 
houde n, lenulIld moet op deze club ge hoo rd 
hebben van he L Onc-club-tournamc11l dat de 
Doornsche Golfclub a l in 1895 had geo rga nisee rd , 
In beide gevallen g ing her om een wedstrijd voor 
begin nelingen! 

In 193 1 werd op Curaçao de Shc Jl -Golfclub 
o pgericht. EI' bCSLOlld al een golfclub va n d e i\llijn 
Maatschapp!j Curaçao te NielLwpoort, maar dc 
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afstand en dc slech te staal ' ~cln cic wegen \'ormden 
een belemmering voor de e lll p lo)'é's \'a ll Shcll, Me L 
medewe rking \'an de Cll raçaose Petrolelt m 
Industrie MaatschapP!j \\'erel een sterk \'erwilderd 
terrein op de oude plantage R..io Canario tOl 
golfcourse omgelo\'erd, maar al na ,'ijf jaar moest 
hel ,'c id ge ruimd worden voor ,,'oni ngboll"', Een 
nieuwe, gemakkelijk bereikbare baan aan de 
rondweg om het Scholtcgat kon o p 26 juli 1936 
\forden geopend , De 'oilgree ns' , gemaakt van ee n 
zwaar ingewalsl olie-zé:lndrnengsel , wektc vooral 
be langste lling op bij buitenlanders, 

Met het Prinselijk H uwe lijk in 1937 kreeg de 
Nede rl andse golfwe re ld cr ee n koninklUke spele r 
bU, Prins Bcrnha rd werd lid \'an zo\\'e l de Utl'eclllse 
Golfclub De Pan ( 1938), als \'an de Il aagsche 
Golfclub (1939), Daarenboven was hij een .leer 
geziene bYast op all e a ndere golfclubs, Hij bracht 
zijn sponcredo in het maandblad , 'an de De\'enter 
,'oe lbalclub, VLile Dul ci 18ï5, als \'olg t o nder 
woorden : "Naa r mijn mening kan de spon de 
toenade,"ing tussen all e dele n van ons "olk krachtig 
bc,'orderen, Dil geldt ook interna tionaal. wmlrbij ik 
echte r aa nteken , dat te rdege ge\,'aa kt moet worde n 
lege n spo rt verdwazi ng o nder de invloed va n a l le 
chauvin istisch ingesl.elde n, Dc j e ugd moe! ook 
il1Lcrmnioll aal bij e lke sport!{ebcurtenis strijde n 
,'oo r cic o\'erwinning, De sportleide rs he bbe n 
echle r de Laak er daarbij sleeds weer op te wUze n, 
dal het om de meting van e lkaars krachlen gaaL en 
daL een ee rlijke nederlaag meer ,,'aard is dan een 
o p nie t-sportie\'e wijzc behaalde O,'c f\ ,'inning", In 
maart 1940 (I"llwaardck dl.' Prill~ het Bt:~cl ll: nll

heerschap " .\11 het NGe, 

De gedeeltelijke mobilisatie "an 1938 bracht ook lal 
, ';:111 golfers onder de wapenen, Reservekapitein F, 
Schollen \,'ist 36 spele rs samen te brengcn in ee n 
i\ lilîtair Team, Sommige n hi e lyan hadd en deel 
uitge maakl , '.111 he l national e team, I-Iet ~\' li lilair 
Team laU op \1'cdelie\'endc wUze in he l strijdperk 
lred e n tegen een daarvoor samengeste lde 
pl oeg va ll Bu rge rs, De wedstrijd rond p laats op 
De Pan op 28 april 1940. Gedwongen doo r hel 
grOle aa ntal d eeln emers, we rde n ' fo urso lll es' 
gespeeld, Prins Bern hard maakle dee l uit van hel 
'\liliLa ir Team ; de dag kreeg extra glans door he t 
bezoek \'an PrinsesJuliana, die l ich li et voorliclllcn 
O\'er de prestaties \tlll haar echtgenoot en zich li el 
\'oorstellen aan alle deelne mc rs, Hell\ lilitairTeam 
\\'on Illet 18- 14, De inva l \'an d e Dui tse rs in o ns land 
op 10 me i rekende af met dc plann en \'oor een 
retu rn match, 
BU heL bombardemelll ,'an Ro ue rdam zag de golfer 
B, Knol, uîtge,'er van hel blad Golf, de drukkelij in 
vlamm en opgaan , waa rbU oo k de gehe le 
adm in islratie , het abonl1 c lll e l1l e nbestalld , de 
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archieven ,'an Golf en 'Tij we! hel gehelt' 
meinu mmer "erlaren gingen, ~ I el \'ed moeite werd 
in ROllc rdam eell nieu\\' onderkomen ge\onden, 
I-I el. NGe rnaakte bekend dat alle Wed"ill'ijden ,'an 
h Cl olTiciële programma werden afgelao;t. Dl' 

wedstrijd om de 'Colf -beker werd \'crplaalst ,',til 18 
llIei Ilaar 2 september 19-10, In hel mei nummer 
werd nog melding gemaakt "an hcttragio.;che 
o\'erlijden "é-\l1 de secreraris "all de I laagsche 
Golrclub, L. II'. Taclc. 
I t1 de kome nde jaren zo uden steeds 11I('{'r 

bepe rkend e maat rege le n ,'an d e bczclIcr de 
i\'cclc rl andsc sportwere ld treffen; het ?OU tenslolte 
een ,'oor\opig cindr betekenen \'(\11 het blad Golr. 
De eigenaar van hel \\'assenaarse landgoed Groot 
11 ::lcsebrock. 0, \\'olfwilde in 1938 een goln)aan 
van IR holc!'i latcn aanleggen, Il ij I.ocht daartoe de 
raad ,'an de bek.cnde tennis- en golf"pl'!el' I lcnk 
Timmer. d ie hem ee rder al bU de aankg n Ul d r ie 
ten nisbanen had gcaeh'iseerd, Op Timmers aekies 
werd de baanarchitenj.S,F, ~ I orrison \'an de firma 
Colt , Alison &. ~Iorrison aangetrokken, Er werd 
naar gestreefd de baan eind 1939 Le opcnc n, De hU 
heL terrei n gelegen ,'illa \Vildhoe\'c \\.\'1 be'lel11CI ab 
clubhuis, 0(' redactie ,'an Golf inspecteerde de 
baa n en kwalificeerde deze als ecn van de mooistc 
golfbanen, I.() niet de mooisle van E.uropa i ll cic 
categoric 'seaside lin ks co urse', Direct 11(1 hel begin 
,',Hl de oorlog \\'crd de \ \'assenaarlic GolfClub De 
\'\'ildhoe,'e door de Duitsers geslotcn, De \Taag rij,;,t 
of' dc later (begin Hl..J:1 ) in hellc,'cil te roepen 
Golfkamerad..,cha(t der Niederlande ll. onder de 
leiding ' ;:lll luchlmachlgeneraa l F, Christiansen meL 
dele slu iting in ,'crband gebracht kan worden, Ue 
leden van dc \\'as~enaarse club \'onde n onderdak 
bij de Il aagschc Golfclub, dic haar ledenbestand, 
meesl door repatriëring ''all buitenlanders, ~terk. 
had Lien afnemen, De sluiting van cic baan ran De 
\\'ildhoe\'(' 1011 na de oorlog het v()Onbe~laall ,'an 
de Il aagsche Golfclub \'erzekeren, 

Bij hc t uilb l"cken van de Tweede Wereldoorlog 
bestonde n cr naast de 17 cl ubs ook nog de 
Nederlandse Onicicrcn GolO)onc\ en de Leidse 
Studenten Coln)ond, ZU maakten gebruik van de 
gast'TUheid ,'an de andere golfclubs, In de uitslagen 
"an de handicapcompctitie ,'an mei 19·10 ~peeldcn 
dc Leidse sllIdenten nog mee, o,a, tegen de 
l laagsche Golfclub. tegen De Pan en tegen De 
Domlllel, 
De eerste jaren val1 de oorlog waren ,'oor de 
Nederlandse golfwerelcl betrekkel~ik I'llstig, Or 
grootste 'l'org bestond uil het onderhoud \'an de 
banen , waar, door gebrek aan brand .. tof, weer 
Illoest worden o\'ergegaan op man- en 
paardekrachl. 
De Duitsc be/cller verordonneerde dal a ll e te 
publi ceren rO[(}'~ via ee l1 e rkend fo tobureau diende 

~o 

tc lopen en alle door amateurs inge/onden foto's 
door het Fotobureau Schill1Jl1e!penningh moeSten 
\\'ordcn behandeld, De eerste fo to via dil bureau 
beu'or de ui tre iking "an de wisselbeker voor het 
clubkampioenschap 19-11 \'an de Ilaagsc hc 
Colfclub aan Il enk Timmer. Gewonnen 
sportprijzen , ,\'erdell uilgc/onderd van de 
verplichte inle,'cring van Inetalen voorwerpen, 
Intake de sporucrreinen werd meegedeeld dm op 
te rreinen d ie ,'oor sponhc:ocf'ening wa re n ingcricht 
e n ,'oor da t doel regelma tig werde n gebruikt, geen 
beslag lOU worde n ge legd dal1 na overleg, Wc] werd 
er op ge re kend da t de len V<-Ill die lern.'int'n , die n iet 
we rden gebru ikt, besch ikbaar IOllClcll worden 
ge~teld ,'oor de teclt "all gewassen, 
De beperking va n papiergebruik tror oo!.. hl't blad 
Colr. Ii el eerste nummer \,Hl 19-12 moeM \ier 
pagina"s bezuinigen: men liet het om "lag weg, 
waardoor aan de feitcIUke inhoud n iel getornd 
werd, 
In 1941 moeSI men hel stellen l.o nder dc ~ationale 
l<..c'lmpioenschappen. \\'cl ,,'erden e r wedstrijden 
legen damesteams georganiseerd en spee lde er een 
herrnteam legen dejcugcl. ~Iet name \ \" va n 
l.allschot enjh r, \\ ', SnOlI ck Il urgrOl~jr maak te n 
l. ich in die lijd ve rcli l'nslelU k \'001' heljellgclgolr, 
Alg'czicn van cle COIll]x'l itiewcdslrUde ll , Ill oc hten 
a ll e golrOntmoelingcn lic h in een grote op komst 
vcrheugen, Ui tzondcrlUk groot \\'as de opkomst bU 
dejaarlUkse J-Iole-in-ollt'-\\'edstrijd op de 
;'\oordwijkse Golfclub op 18 oktober 19<12, De finna 
I~ols had de, ,'oor die tijd opmerkeIUkc, prÜ/en \'3n 
"ijf liter apl;cot brancl~ \'001' de damc:-, t'n eCII kruik 
,'an vijf lite r zeer oude gcnc\cr ,'oor de heren 
hl'schikbaar geste ld, 
De Secretaris-generaal van hel Departemenl \' .. 111 

Op\()cd ing. \\'ctcnschap en KllltuL1rbe~ch erl1l i ng 

bleef de sportwereld 11lt'1 kleine pc~terUcn 
bestoken, Zo achuen de Dlliu.,e instanties hetlliel 
gewenst dal op sportkleding ~ter\'onnige (in hCl 
bUIonde r "Uf- of lcspll J1 tige) 
oncle rsche id ingsteke llen werde n gedragen , 
Dt'zc lrde Secretaris-genc raal hamc rde op de 
HlllalCU rstalUs van de sportbeoefenaar. O"enl'cders, 
I.oa ls som mige ,'oetball ers, die op het Us ge ld prUzen 
hadden gewonnen, dienden oll\'erwUld gemeld te 
\\'orden, 
Papierschaarste betck.ende dat IUdschriflen als Colf 
wcrden gemaand hUil oplage en heL aantal perjaar 
uil te ge\'cn nUI11 me rs lovccl I11 0gelUk te beperken, 
Per I januari 19-13 lOU da n ge komen moelen 

worden tot de gemeellschappelük uitgifte en 
, 'er~preid i ng "an één medede li ngenblad pel' 
doelgroep, De ,'erschüning \ 'lUl Golf 10U 

lIileindelUk met ingang van 15 juni 1943 op last \'an 
de RUkscommissaris van he t be/,elle Nederlandse 
gebied worden sLO pge/('t, 
Begin 1943 werden in verband I1l Cl cl e evac ua ti e va ll 



h('L ku:..tg('hiec! de Il aagsche, d e ~oord"'Uk\e ell d(;> 
Ktllll{'lllt'r Colfchlb gesloten, De professional 
D, OO"'lcrw'er gaf Jlog ",el les op eell terreiJl aan de 
\\'aal"dorperweg, De ass isH..'lll-oefenl11ecstcr 
C, de \\'it gaf nog les~en op een terrein bij De 
Roggc\,-oning in \\'assenaar, De leden ' '(lil dc 
"oordwUksc Golfclub kregen gast\TU he id in 
ROIH:rdalll, ledereell uil heL westen kon le recht bU 
de .-\mslc rdalllsc, de Il ikersul11sche en dc 
L' lrl'clllst' gollc lllb:., 

Ondanks ck' slui tin g vall hun club wist hl'1 bCSlUUI' 

'.1II de Noordw!jkse Golfclub o p 2 I"ebruari 194:, 
t'CJl huldigi ng te orga nise ren ter ge legen he id van 
he L lO:j;uige profjllbilcUlll \ • .Hl B, Dunn , In het 
Jlll llllller van april 19~1 3 , 'all Golf ,,'erd he l 50:jarig 
hes laan van dr llaag<.,che Golfclub gcmemoreerd, 
maar ,',111 enige viering \,'erel geen gewag genwakl. 
.JIn, mI', A,~ 1. Snouck Il1I rgronje. een slerk "pelel' 
l ' ll t't'1l actief propagandist \'all de golfsport in 
'\ede rl and , "Î('nle lijn dertigjarig presidiulll ,an dl' 
c1uh, van het bc;'l\lUtlJ' \\'a~\1yall hij al sinds oktober 
I~'()O deelu illllaaktc. 
In de.iaar1U k:.(' wedslrijd OJll d e 'Golr-bekerop 29 
mei 19·1:1 spee ld ('n nog ruim 250 me nse n JlleC' , 

\\ïnmlilr we rd c1 ejo nge J. baron va n cle r Fe il!. (~:1), 
die lIl e l ~I lip e indigd e op de Sallandse ColfClub, 

- '~-
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Na vijftigjaar golf in Nederland bC'vond d l' 
golfi.;pon .lich in omstand igheden , die niet erg 
be\orderlijk waren \'001' de o11lwikk{'ling ervan. Een 
OJll\\'ikkeling o\'erigens, die in de \uol.,fgaande 
jaren niet had geleid LOt hel doel dal cic pionieJ'1\ in 
hel begin , '001' ogen had gestaan: hel golfo;;peJ was 
o ndanks hun enthousiaste propaganda ee ll spon 
geblen' J) \ '001' de ' happy fc \,,', \\'e1 \\'as he L g'e lukt , 
door noest.e oefening, een aantal spelers voon te 
bre nge n , die internationaal hU il lllanJ1l.'qc ko nde n 
SIalI n . 

Pas Ila de Tweede \'Ve re lcl oo r1 og l OIl de ware g roei 
\'an d e goll'sport in Ned e rla nd beginn e n e ll 'lOl! het 
e litaire e leme nt in de c1l1b~ g rote ndeels vcrdwijnen, 

In april 1951 moest d e i'\ccll'r1anclsc golf\\'el'e ld 
\\'('er een van de mannen va n hel eerste ultr 
rni'\se n. mr, A,A, Diemer Kool O\'c rl t'('d op ï3-jarige 
1t-1.'ftUct. II U \,'as lange lijd sécrclari", \'an cle 
Kennl'lller Golfclub en een expert op het gebied 
\ ',Ul aanleg en o nderhoud van golfc()lIr~('~, Ook in 
IIcl buitenland ,,-erel hU gcpre/ell \ '001' IUn ' home 
cou rsc ' , De Ke nnemer baan \\'a .. in eerslt' in 'ila llli e 
hel ,,'c rk , ',Ul een \'all Groot Brillan ii"s kna p:-. te 
baanarchilcclcn, Harry S. Colt. II ~j maakte ook de 
banen "an de Einclho\'ensc hc GolfClub lt' 
Vaike Il swaa rd ell van d e Utr<.:c h L'iC Golfc lub De P;Hl 

I'W/f'H;OIw l /)i,1I Olll/nwer WtJ i n d,. /lW lOl! mil! 11'1'1 (r l o/J ff'1I /1' 11'1'1 11 
(/(1/1 (f" It i /lllvlmjJi>/w l'g;1I Dm H aaK 
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in Bosch en Duin , be ne\'ens d e uitbreidingen in 
Hih'e rsulll e n :\'oord\\'ijk . Ke nmerkend \'00 1' zijn 
werk zUn d e ste rk golvende greens, H,S. Colt 
overl eed in 19!")2 in East Hendred, Berks, 82jaar 
olld, 

Op dejaan'e rg;'lderillg \'aJl het i\'eclerlands Golf 
Com ité in 19:")2 bl eek de secretaris van d e Golfclub 
Enghui ze n IlU op te treden als secre taris \ 'a ll de 
I'"ppdse Golrclub. 
iVlcn was niel ge lukki g met cic prestaties in de 
handicap-competitie. Ook \\'erd cr \\'eer \'ce lnlidig 
gedebauecrd O\'er hel aanll'e kkc n \ ',lIl dejcugd, Er 
begon ec hte r enige belangstelling' van bllite naf te 
komen. De A \ 'RO nodigde golrrcdacten r j.A. 
Bro ngers tli l o m m"er cle golfs po n te kome n 
spn:: kc n, 

Door de grote \Taag naar wcrkkrac1llen in clejaren 
na de oorlog was hctl1loeilUk om \'oldocnde 
caddi es te krUgen, 
De I-Iaagsche Golf' 8..: Country Club \'e rloor zijn 
\'OorzÎtler, E,F.'\ IJ baron '\Ii chi e ls \'an \'erduynen. 
De Noord-Nederlandse Golfclub kee rd e het 
vliegla\,'aai o p Eelde de rug W e en \\'iSl hel 
1 ~lndgoed Dl' Poll te \'c r\,'e IYen , waar m~oor KJ ,I !. 
Po ll begonnen was met de aanleg \,;lJ1 een baan, 

J. . l. Bml/grn, W lllrll lIIl'ljh l', 111 1', , l. t:nlk ()l'1/ 1ln ll / .i llll/ll'lI (tol 195t)). 
dl' :.;1'1 1/(/ /I 111'1 1I/(/{/lI dbülff r;vfJ 
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Een unicum in de Nederlandse golfwel'eld was cic 
toekenning \ ',lIl ee n handicap honoris ca usa, 
~ I c\'l'ou\\' II. C. Looll1clll-Schram van de 
I-l ih'ersulllsche Go lfclub kreeg de 'e re'-ha ndicap van 
7, d e laagste da llleshandicap in de club. Toxandria 
\'icrde zUn Li h·erenjubile um. Op dieze lfd e dag \" c rel 
hel Nationaal Open Kampioe nschap op Toxandria 
gespeeld , 

De Utrechtse Golfclub De Pan opende een nieu\\'e 
driving range met \'ier comfortabele h Ulle n, maar 
\'c rre\\'eg hel preuigsLC nieuws kwam uit Dombu rg. 
In augustus 1953 kon het gras \\'orden ingezaaid in 
de oude, he rstelde baan. 
De Royal and AncÎel1l Golfclub o f St. Andre\\'s 
bestond in 1954 tweeho nderd jaar. Hoe\\'e l de hele 
\\'c reld zich richt naar de ' ru les' \'an de Royal anel 
Ancien t is het The l-l onourable Com pan)' of 
Edinburgh Golfers gc\\'eesi die de oudste op schrift 
gestelde regels \'an het golfspel heeft ontwo rpen 
( lï44 ) . 

De yl iegramp in Ierland, me t KLM lOcstel T rilOn o p 
5 sep tembe r 1954, kosue ook he t leven aanJ.A , 
Brollge rs, redacteur van Golr \'a naf cle op richti ng 
en in he t dagelijks Icve n perschef\'an de B, P.M . 
Zij n \'erhandelingcn O\'er tegels e n sc hi lderijen , 
betrekki ng hebbende op he t kolt:. en golr..,pe l 
\'ormden een grote attrac ti e voor de lezers van Golf. 
Er Zijll planne n in ont\\'ikke li ng om zUn 
\'e rLa rnelill g geschriften en curiosa en zijn unieke 
\'crzameling oude tegels, sa men met dic \'an Steve n 
\ 'a ll I-Iengel, in een pe rmanente lenloOnste l1 ing 
onder te bre ngen . 
Cocd nicuws kwam v<ln hc t na tio nale <1mate urtcal11 
dat ei ndelijk na 23 jaa r op de I-Iaagsche Golfclub 
\ ';:\11 de Franse \'cnegellwoo rdigers wist tc ,,-inne n. 
In de \·Vasse naa rse du inen werd de fl nit.ief' 
a fgere kend me t de legende da t de baan te moe il ijk 
zou zij n. Ondan ks het slechte wee r we rden in het 
Internationale Ope n IZampioc nschap I'onden van 
68, 69, 70 e n ï I gemaakt. B~j he l na Li onale 
amme urkal11pioenschap vie l het falen van de 
jeugd op. 

De Domburgsche Golfclub \'erloor op 2 1 mei 19S6 
ZU il grole pi onier P J. Elo ut. H ij bekl eedde tal van 
openbare functies e n heeft zich na d c oorlog in het 
bij zonde r illgezet voor hel he rslei van de baan, 
De Haagsche Gol f' & Country Club k\\'am op 31 
augustus 1956 in he t bezit va n terreinen e n 
cl ubhuis , die tot dan gellLllI rd werden van de NV 
De Wi ld hoc\'c . 

De Je ugdcommissie van het NGe kon m elden dal 
h Cljaar 1956 een mijlpaal in de gesch iedenis van 
hell'\ede rlandse j e ugdgolfwas geworden , Voor het 
cerst was er een in lcrnation ale jeugdwcdstrijd 
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gespeeld. Ondanks d e grote nederlaag was men 
niel ontevreden over he l spel van de :\Tedelhndse 
deelnemers, maar hel '\'as voor verbete ri ng val baar. 
Trainingswcclsll'Udcn \\'crden verplicht gest.ekl. 
Het was daarom erge rlUk \'oor het NGC te moeten 
"ernemen dat de jeugd\\'edslrUden op cle 
Rosendaelsche Golrclub op 4 en 5 mei 195ï argelasl 
moesten ,,'orden ,,'egens oll\'oldoencle inschrUving. 
;\,'ie[temin b\'amen el' hoe langer hoe meer 
clubkampioenen voort uit dejeugd. hoewel hel 
,'oor velen een probleem bleer sludie en spon op 
evenwichtige wijl.C te com bin eren, 

Tegen het einde vall dcjarcn vurtig vierden tal vall 
professionals hllll ,jubilea, Veel van hen hadden in 
het begin in niet onbelangrUke male bijgedragen 
aan de olltwikkeling van de golfspon in Nederland 
en aan he l spelpeil ep.an. 

Bekende prorcssionals, LoalsJos vall Dijk, .Aric 
Oosterveer en Piel \Niue, werde n terecht beloond 
met ondersc he idingen e n geschenken. 
In Hilversumse dienst \\'as greenkeeper van EssclI, 
BU zU n 40ja rigj ubilcunl in 1958 werd zijn kordate 
optreden tijdens de hezc tti ng gememorl'crd. 
waardoor hU \\'ist l.e voorkomen dat de bomen op 
de baan werden gekapt. 

j'if'l \\ 'illl'lI'/'/'1i il/ ' 95ï . .1(/111('1/ 1/"'/./0.\ VUil Oijl! ('1/ ,lIi(' OOI//illi/'('/'. ill 
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Meer dan zijn 25jarig beSlaan , in 1959, vierde de 
Amstel'clamse Colfdub dal., n~l langdurig en 
kostbaar herstel, de baan wcer bespeelbaar was. 
In het Zuidlimbllrgsc \,,' ittem was men druk doende 
een ninc-holcs-co ursc aan te leggen en bU 
Apeldoorn was m<~joor KJ.H. Poll , bekend \'an cic 
Noord-:\leclcrlandse Golrc1ub, op zoek naar eell 
geschiklle rre in. 
De Jellgdcommissi e \'an hel Nee rapportee rde OVer 
een aanlaljclIgdlcdcn: in 1955 ,\'aren er ~09; in 
1959 waren cr 209 jonger dan 21 jaar en 15 ï tol 26 

jaar, :\liet alle clubs deden echter opga,'c. 

l iet organiseren van lI el Int e rnationaal Open 
Karnpioenschap 1960 bleek zo kos tbaar te '\'ordcll 
dal het NGe alle leden opriep deel te nemen aall 
hel Steunfonds door 'Steunpi laar Open 1969' te 
'\'orden à raison van I 10.-, 
De Noord\\'Uksc Golfclub meldde dal. in \'tTbancl 
met de uitbreidingsplannen ,'a ll de gemeente 
Noordwijk, de golfbanen \'erpla~\lSl moest.en 
worden. De club kreeg I 3.000,- 0111 een bekende 
golrarchi lccl ach'jcs te laten uitbrengen, 

In 196 1, bUna een halve ee uw na de oprichtingvl\n 
het Nede rl ands Golf' Comité, werd het duidelijk dat 
een deel \'tin de leden "all het NGe (te weten de 
clubs) ,'an mening wa ren da l er le weinig contaCl 
bestond tussen het bestuur en de golf\\'ercld, 1\lel1 
\'ond dat. een periodieke af,,,isseling ,'an 
bestuursleden en veljollging in het besllIlIr 
be,'orderend lOU werke n , '001' het tot ~tand komen 
van een bond , zoals ook andere sportorgan isaties 
die kennen. Tene inde d e ledcm'ergadc,'ing geheel 
vrij te laten trad \'rUwel het voltallige bestuur ar, met 
dien verstande dal jhr. mr. A Cal koen van Limmen , 
de "oorzÎucr, H.\'V. J ordaan, de vice-voorziucr, 
Ch ,E. Velunan , de secretaris-penningmeester en Jr. 
T,F. Hubreclll niet herkiesbaar zouden zUn. Uit de 
commentaren bleek duidelUk dat Illen "en-ast werd 
door dit aftreden en men \ntS beducht dal cr eell 
bcslllursvacuüm LOU ontstaan door hel webJ"\'allen 
,'a n zO\'eel e rvarin g. 

Op 15 december 1961 werd in Amsterdam een 
nieuw bestuur gekozen. Voorzitter werdjhr. mr. 
WJ. SnolIck Hlirgrol~e , zoon "an oud-voorzitter 
jhr. A,\1. SnOlIck Ilurgronje. He rkozen ,\'e rde n 
jhr.mr.P J. va n Swinderen en A.i\,1. Groskamp, Drie 
nie uwe bestuurslede n waren mI'. K. \'an Hinlopen 
L1bbenon. D. Iludig en R. Rahusen. Geheel nieuw 
"'as de benoeming \'an eel1 algemeen secrelaris, L. 
Polder\'aart, die gee n lid werd \'an het beslUur. Oe 
scheidende "oo r/itterjhr. mI'. A. Calkoen van 
Limmen werd LOt erel id en erevoorzitter benoe md 
e n secretaris-penn ingmeester E. Velunan werd 
erelid. 
De Twentse Cup werd onde r e rbarmelijke 



\\ (.·t: r"lomstandighedcn gespeeld in 1960 e n 
!.{l',\onnen door Kees Cramer met een score 
\. 111 I eli. 
Ot' ~n!:'t te o ntmoe tin g in Eindhoven tusSen de in 
B1.: I~ië c n :\'cderland wcrk/ .. ame profcssionab werd 
dc)orde Belgen ge \\'on nen Jllcl5-7, Het doorbrak 
d l' traditie dat de thuisspele rs ahijd wonnen, 

In de jaren zestig begonnen zich de effecten van de 
sponsoring af te tckenen in dc sne ll e stijging "an de 
~ddprij ze n , in 1860 kreeg Willic Park nog 10 pond 
.tl.., winnaar. in 1 89~ W<lS dc prijs al gestege n LOl 100 
pon d, Inmiddel s \\'orden cr prUze n \'erdiend dit' 
prn fs onafhankc lUk maken, Zij voo rzien in hun 
filli1nc iccl le\'l'nso nde rhoud door in het circuit mee 
l t· draaien . Te r vergelijking: in 1960 sloeg Arnolcl 
P,dme r ruim ï5.000 US d o llars aan prUzengcld !JU 
l'ikaar, C reg :-';orl11an verdiende in 1990 aan 
prij/engeld 1.16:;.500 US dollars. 

\ '001' het eerst werd door het ~CC een team naar 
hl,t " 'orld Amateur Golf Te:':\111 Cha mpionship in 
Phi ladelphia gestuurd ,'oo r de slrUd om de 
Prc'ii dent Eisenhowcr Trofee. !-I e l leam van ons 
lan d besto nd UilllJr.j.F. Dudo k van Hee l. A,A.R. 
Rola nd Il olsl. R.E . van Erven Dorens en AJ.F. 
Kn appen, Officials waren Ch .E. Vellman e n L.A.lvl. 
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Groska mp als non-playing cap lain , De score \'{ln de 
Nede rlandse spele rs was IOOH CI1 bracht hen op een 
27sle plaals van de 32, ,Jack Nickla ll!':l. 20jaa r!, 
nUlakte een score '1'0111 269 (66, 6ï , (jR, (8), li efst 13 
slagt'n minder dan dc nieuwt' Amerikaanse 
a mal.eurkampioen Beman. De Amerikanen \\'onnel1 
mei 834, De conclusie was toen al dat er aardig 
gesleuleld dicnde Ie worden aan hel spelni \'eau, 
niel alleen van de i\'ederlandse spele rs Illaar ook 
van de lessen, Er zou eell bekende buitenlandse 
ill struc te ur ingeh uurd moe te n worden om de 
lechlliek te \'e rbe teren. li e t. NGe beslool Aubrey 
Boorner in Ie huren. Struc lureel echte r I.()U cr 
bt'gonnen mOeten wordt.:l1 cic bestaand e 
professionals dc kunst ,'an hl' ll esgc,'en in ulliforme 
lin bU te brengen, De hee r Groskamp maakte daar 
ook reeds melding "(lll na IU n terugkomst uit 
Amerika. 
In Apeldoorn hoopte men, na cnkt:le pl'O\'isorischc 
,oof/ieningen in Berg en Bos in 1963, in I loog
Sot'ren de 1ge baan "all Nede rl and te openen, In 
Friesland werden serieli /e p lanncn gemaakt om op 
het terrein bij hotel Lau"i\\'oll te O lte rl erp een 
golfbaan aan te leggen, De eige naar 'De Algemene 
Fricsche' peilde cle be langs t.e ll ing VOOI' een b!jdrage 
in de eerste kosten \'an dl' aa nl eg. 

Vermeldenswaard is hel winnen van de Ne lherlancls 
Golf Clubs Championship Chil ilen gc Cup 
gesc honken door Sir Charles ~l. ~Iarling 1 92~1 door 
De Pan . AI "eertigjaar werd cr om ges treden, eCI'SI 

ah prijs \'oor de Scratch Compelitie e n sedert 
e llkelejaren \'001' hel Intc rcltlhkam piocnschap, 

In 1965 vierden vijf caddies van de Hilversumse 
Golfclub hun 40jarigjubilculll . .Ja n Koster, I !emmy 
R,\\'en, RUk Ba rlo , Chris Ra\'en en ~Ioos Ravcn 
Ic\'crclen. met hun handicap:, \'an scra tch lOl 5, een 
belangrijke bijdrage aan dl' ,crbctcring \'an het 
spelpeil. 
In 1965 o"e rleed cle stichter va n he t maandblad 
Golf, G, Kno l. De sportbladen Dt Corinlhi an e n 
daarna Revue der Sporten flln gee rden ",e l min o f 
meer als ofTicieel orgaan \'a l1 d c golrspon. maar de 
heer Knol wild e ee n echt golfblad uiigeven, Doo r 
dc Cl'isi~aren duurde hel LOt 1936 alvorens hU in 
overleg Jllet de here n Snouck Ilurgronjc en Del 
Court \'an Krimpe n van het NGe kon beginnen, De 
heer Kn olle\'erde 7elr onder de nOITl-<:le-plume 
' Lepelman' menige bijdrag(' aan Golf. 

Eind oklober J 96.'i ging 'Udens een reest hel 
Ililverslimsche clubhuis geheel in \'lammen op: dc 
hele adm inistratie ko n wordell gered, 
Op be~U1urlijk ni\'eau wisten dc dames lIite incielUk 
(;'(' 11 aa ll l. ie nlijk grotere l.e1rstandigliei cl te bereike n, 
Op 17 december 196:1 ,,'(' rel een illg'rq pelld e 
'\'U/iging in de o rganisa ti e vall he t clamcsgolf' 
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doorgc\ 'oerd, BiJllH.'1l het kader \'an het :":GC 
zouden de dames yoortaan hun eigen be~tullr gaan 
lie/e n, 

jhr, mI', \\'J. Snoucl Ilurgronje \\enl benoemd lot 
lid \',lIl de Technigclw COlllmissie van dl' ELirope~e 
Golf r\..lói<;ociatie , die dl' nieuwe Standaard SCI'';llch 
Score en I landicapping regeling in \llIdic had 
ge nome n, Eind 196;; werd cr in 50 landen golf 
gespeeld; het aa11tal slJl'l('r~ bedrm,.' g ongeveer 1 
miljoell op 14,000 hane1l, Arnerik'lltl'c fl daarvan 10 
miUo('\\ spele rs op HOOO banen , 

De in 1932 door de UlrechLSc ColIClllb De Pan 
beschikbaar gestelde liheren beler \'001' dcjaarlUks 
te ~pclen wedstrijd Anlateurs-Prof<::-. ... iona!s ging op 
22 mei 1966 \'oor ht,t eerst naar c!t amateurs, De 
captain \an de amalcur~ :-.tclde \'U!'.I dat de kwaliteit 
\(tn de lessen 70danig wa'l geslt.'g('n dat leerlingen 
van hun leermeestt'r' lOlldell winncn, 
In 196ï kreeg hCl bestuur \~1I1 de Salland'ie 
GolfClub De Il oek lOe'slt'lllllling \001' hel inste llt~ n 

\ ';Hl een \\'edslr~jel 0111 d l' Prins Clau .. Cup, DeLe 
wedstrijd o \'er 36 holc'", ,'oor leel t.' n \ ',111 Nederlandse 
golfclubs mel een handicap va n ~~I of lage r, werd 
voor het eerst gespceld op 10 se ptt'mber. Ii el 
b~j/,o l1d ere is dal dl' cll lh loell lw('(:' Prinsen-cups 
be/at, omdat er sil1ds 1 9~(i ook alom de Prins 
BClll hard beker werd gt.''iln:dcll , 
In mei 1968 werd de GolJClub Riu' r:-.ide fee!'ilelijk 
geopend, Ri\'crsidr bC'Ichikte echter allecn O\'cr een 
ot"f'ellbaan en eel1 drh'ing I.mgt', \\'a,'1 nog geen 
'ech lc' ~oln)aall ('11 werd dll~ allt't'!l al" toehoorder 
\001' dejaaryergadering van hel :":CC uitgenodigd, 
De Il aagsche Golf &.: Cottllln Cltlh \krde het 75-
jarig bestaan, 

Het golfspel dat als een speels idee \', 111 baron \ 'all 

Brienen was begonnen had geleid LOt 20 clubs met 
ruinl 6000 leden in het hele land, 
In 19ï2 opende PriJl~ Claus de nÎt'UWl' baan in 
~nord\\'ijk , aallgdegd door Frank Pt'llllink \'an de 
C l\., Cotlon CulrArc hi lccl.S, Dl' Noordwijkse 
gellleen te raad had in 1960 in "e rband met 
uilbreidingsplannen hel golft('lT('Î n pt.~r oktober 
19ï1 opgecisl. Dank/ij een lecr aanvaardbare 
schadeloosstelling el1 met behulp van onder andere 
Staatsbosbeheer kon een nieuw terrein \,'orden 
ge\onden met nlillllt:: \ '001' ecn C()lIr~e \'<ln 18 holes, 
Op de Kennemcr Golfclub gaf de professional Peter 
Ackerle\' les aan nW\TOllW ~1. \ ',tIl Andringa de 
Kelllpenaer-~Iatl.h('\ op een \ ,Hl de ()cfenhole~, Zij 
lrecg ,'oor hel eerst een ij/er-3 ill handen, De 
eerste slag liep nU: I('t'l1 de ho lt, in! Ach'rley 
jubt'lde: 'This ha~ nt'\'('r happt' ll l'd h(.'fort:: , .. th c 
\'t'ry fin .. 1 shot \\'ith all iron 3 and a hole in onc!' 
Il oe\\'e l l.~ j niet in aan merking lwalll OIl1 lid tt' 
\\'orden van de hole-ill-onc club 'i lliurdl' he t beslllur 
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\'al1 de club haa r ee n gecall igra f"eerd certificaat, 
lu idende: 'Extraordillary me mbel'sh ip :1"'~Il'ded tOl 

l\ Irs. iVLA. van Andringa de Kempcnaer-Malthes o n 
Ihe occasion o f" p laying th e B-hole 011 the 
Kenncmcr Golf & Cou nt ry Clu b on the fifth o f J ul)'. 
1972 in onc stroke.' 
De heer H.G. i\ l igno t had echter al in 1962 op de 
Eindhovenschc Golfclub op de derde e n de zesde 
in één ronde t\Vee holes-in-one gemaak t e n was het 
eerSte erelid \ ' ,111 de Buis l .1ole-in-One club 
ge\\·ordell. 

Op 2'>'juli 19ï2 m"c rl ecdjhr.mr. A. Ca lkocn van 
Limmen , erelid en erc\'oorziue r van het Nee en 
ere-voorliuer van 'De Pan'. Frank Il ubrcch t schreef 
o\'er he m: "Voo r degenen d ie hem werkclUk goed 
hebben gekend en d ie hem hun vriend mochten 
noemen, was hU ui terst bescheiden, maar ailUd een 
waa rd evolle gesprekspart ner. Een leYclIsgenieler 
lowe l in geestelijk als in materiee l opzicht. Zijn 
belezenheid en hUlllor, lUn lierde \ ·00 1' de na tuur 
en d e ku nst, zijn in zich t in en waarde ring voo r zijn 
medemens, en n iet in de laatste plaats zij n geloor, 
maakte n het samenzijn met hem te allen lijde LOt 
een fecst. I:-lij was een \'an die schaarse figuren yall 
\I"ie kan worden gezegd dat,juist door hel fe it dat in 
zijn leyen het dagelijks werk ontbrak. hij de kans 
zag en greep om er zijn 'dagelijks we rk' \ ·'lIl te 
maken l ich in ande ren te in te resse ren , hen bij te 
staan en dik\\·ij ls te stimuleren op een mani er d ie de 
ware medemens in hem aan hel licht bracht." 

De Golldub De I laar werd in 19ï3 de 23ste 
goJnxlan van ons land. Een matige ontwikkeling in 
BO j aar. Niemand zal toe n vermoed hebbe n da t dl' 
groei in de laatste lwilliigjaar tOL hel eeuwfeest zich 
zo explosief zou ol1l\\·ikkelen. 

Ondanks de ,·erbetering \'an het golfmateriaal en 
een daarbij groeiende golfindustrie kunnen goede 
resultaten toch slechts door veel oefening wo rden 
bereikt. Ballen werden verbete rd. Van 252 
zeshoekige kui lûcs naar 333, lodat Ie \·erder en 
rechter gaan; hel blijft natuu rl ijk zaak ze g-ocd te 
raken. Clubs worde n aan de lope nde band 
veranderd. Ze ,,·orden niet zomaar gekocht. 7.e 

,,·orden aangemelen. En dromen oycr wonderclubs 
die spelers naar een handige 12 han dica p bre nge n, 
doen niet araan het ft>it dat er steeds geoefend 
moet blij\·en \,·orden. 

De komst van te levisie had in Grool-Briuannië en 
de Verenigde Staten enorm bijgedragen aan de 
popu lari!-.ering van de golfsporl. Zo, da t er een 
teko n aan banen optrad. Van de 1600 banen in 
19ïO in Engeland \fa ren cr maar 153 openbaar. 111 
de Verenigde Stalen waren er J 0.000 banen \·oor 10 
m iUot.: n spelers. maa r de helft daarvan z~ jl1 besloten 



I 
I 

Golf. 

Wlty Goll is Art and Art is Golf 
W"e have not lar to ,eek-

$0 Inueh depends upon the lie, 
$0 mu~h "pon the cleek • -



, . 

• 

, , ~ , 

. , 

October. 



42 

H''InoduClil' jJag. 4°1'11 4': 
l .. illr/"grajil' uil f 8Yi von \\'il/ioll/ Nichol.JOIl 1!I(>I!tlis! V/II! Nlldyml 

KijJIi/lg. Ons {alld 11('//1 ou/! ('('11 (UII/IIII '!lIl/Sll'II(ffll:~ dil' golJols 
011(11'11111"1' 110;;.1'11 ·11001" h 1111 lI'fI"k 



clubs. Een silll:nic waarmee in Nederland bU dc 
ontwikkeling \'an golf rekening gehouden lOU 

moeten worden. Plannen werden er in 1 9ï~~ 

gcmaakt \'001' opcllb~lre en besloten banen: 
openbare banen loals Golfclub De School. 
Oost\'OOrllC, Briclse ~Iaas in l\.J eiburg, te Delft. 
Blcb"'!jk en Spaarnwoude, 
De nationale wedSlr~jd \'001' a1Je leden van cic 
Caddieclub 'Sport na Arbeid' werd op I juni 1973 
gespeeld, Prins Claus had een wisselbeker 
besch ikbaar ges te ld die gewonnen werd door 11. 
Ku ys ters v<ln Toxandritl, Dat Prins Claus niet alleen 
iel~ kan weggeven maar ook zelfieLS kan winnen 
bleek bU he t American Express Pro-Am Golf' 
Toernooi dal op de Hil\'ersumse Golfclub \'ooraf 
gi ng aan het lntcrnalionale Open Kampioenschap 
\rlll Nederland, Oostcrhuis scoorde ï2 en lUn 
partnt'r, Prins Claus, 62. Niemand \'an de I I I 
amatcurs bereikte de7e lage score. 
Braun en Strelltg('rs schoten in de roos bij hel 
111Iernaliollalc Kampioenschap voor Amateurs van 
~Iarokko, Ze wcrdcn eerste met 43ï slagen \ '001' 11 
ande re landen, 
Job \'all Lonkhll)'l.c n werd \'001' de l\\'eede maal in 
succ<:ssie Na ti onaal Se niuren Kampioen in 19ï..J, 

Professional Pi el \'Vitte beëind igde na 5 ~1 jaar in 
19ï5 zUn carri è re, I lU was alom vermaard om zUn 
psychologische manie r van lesgeven . toegesncden 
np de lc(:.'rli ng. 
Il ct o\'erlijden \-an me\TOUW A.Ej. Buma-van 
Tienho\en scho l..le \'clen. Zij speelde een 
belangrijke rol in het damesgolfin Nederland. 
Behalve e('11 \'oonrefTdijke speelster' was zU cell 
uiLl\lckcJlde organisalrice. Zij was na de oorlog tOl 
196!l \'o0l7itslcr \'Hl dc Damescommissie. Voor a l 
haar onschatbare werk voor hel Nederlandse golf 
werd :t ij LOL ere lid \'an he t NeC benoemd, een eer 
lOl dan slechLS wegge legd \'001' enkelc heren, De 
Darnescoll1l11issic benoemde mevrouw Buma LOt 

ere\'oo r7iLSlc r, 

De Twe nLSche Golfclub kee k bij het 50jarig bestaan 
uil naar ee ll g roter lerrCÎn om een IS-holes baan te 
kunnen gaan bcspe len, 
Intussen was de 24slC club in ons land geopend: de 
Golf en Counu~ Club Geyslercn, lussen \Vans 1I1ll 

en Geysleren bU VCIlt<ly. Ook in Leende zou eell g. 
holes baan geopend worden, 
l iet 57ste 1r1lerna tÎonaie Open Kampioenschap van 
~ederland, gehouden op de Kennemer Golfdub 
we rd ge\\'onncil donr de tOen 19jarige Se\'criano 
Ballcsteros lIil Spa l~jc, met een superscorc \'an 65 
\001' de eerste ronde e n een tOL.1.alscorc \'an 275, 
,\liceJallmaal WOI1 \'oor de \'ijfde rnaal het 
Internationale Dames Kampioenschap van 
:-\cdcrland, 

De NGF besteedde veel aandacht aan hel miskende 
vak van greenkeeping. Ook buitcn de federatie 
begonnen bedrjj\'en brochures uil te gt'\'C'n o\'er hel 
onderhoud van sport\'clclen. Ollden,'crpcn als 
bodemonderzoek, grol1dwé:llersLand. 
eb'ainagemc lhoden en grassoonen, maar ook de 
w~jle v<tn maaien cn de tUd waarop gemaaid moe t 
\\'orden kwamen aa n de orde. Ollkruidbc~lr~jding 
el1 belllesting tenslo tte gaven een nit,uw beeld \'an 
dl' \\'Uze waa rop een baan 1110eSI worden 
onderhouden, 

ll e l probleem van dcjellgdbegcleicling en 
.opleiding werd wcderom aan de orde gesteld in 
een speciale \'crgadering van dc i\:GF c n d e 
Jcugdcolllmissies \'an de clu bs, Er werden 1·1 
aanbe\'e linge n gedaan om lOwcl bestllllrlUk als 
technisch dejeugd beter te bcge leiden en le 
inspireren . Clubs mel een gOl'de begeleiding van de 
jeugd braclllen beter spelende jongeren \'oon, 
.I ack ~icklaus zei eens o"cr de jeugd : 'E\'cry kid 
sholdcl have lhe chan ce tol g row up on a 
goJlcourse . Youngsters have ncn.'r Ihced as many 
lcrnpltu ions an d frustrations as they do today. And 
thal's \\'hy I th ink it's paniculary vallIabie for boys 
and girls lOt get involved in a spon like golf'. It not 
onl)' gi\'cs lhcm a chance l'or sell:'cxpl'cssion, hUL il 'S 
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a greatleac her of"self:·relian ce anel self·cl isc iplin c.' 
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,',,111 cle NC F na 16 jaar o"er aa n J ack van der 
Schraal'. V(tn een eenpersoons baan maakte h~j er 
tIlet o lluitblusbaar enthousiasme ~en echt 
secretariaat \'an. 

In 1977 "e rl ooI' de j\,'edc rlandse golf'wcrelc1 ecn 
markant f-lgu lIr: Charles (Salll) Vcltman. HU was 
'-an 194-9 tot ei nd 1961 honorair secre taris
penningmeeste r van het NCe. ZUn nala tenschap 
aan de golf\\·erelcl is het fe nom een 'een 
Vcl lmanneue' slaan , synonie m "oor een m islukte 
chip. 

I n de Alge me ne J aarvergad e ri ng werd ei nel 1977 
geconstateerd dat hel ledental van de NGF de 
10.000 had bereikl, ee n verdubbeling ten opzichte 
"an 1962 . Preside1lt R. Ra husen betreurde de 
slechte res ultaten van de nationa le tea ms inl 9ï7. 
'[\lle t het woord mager druk ik mU nog zacht uit', 
moest hU bekennen. 
De OIJenb"re Golfcl ub De SChOOL "'cfd dc 26sle 
golfclub van ;'\lcclcrlanc1 cn Colrclub Ha\'iksoo rcl ill 
Leen de volgde in 1978. De \ Vou wse Plantage kreeg 
ouk hel groene li cht HW" het aanleggen van een 
golfbaan . 
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lIe t p robleem \'an dc winterg ree ns werd uitvoerig 
hesprokpn in de Greenkeeping Advies Commissie. 
En sugges ti e van een nlll de clubs om bij hel 
gebruik van d e winlergree ns cle ar.'ilag te ve rl eggcn 
naar cic backtees was een idee dat nauwelijks wordt 
tuege past. 

Op 26 augustus 1978 ove rleed de heer A.M. 
Groskam p. I lij \\'élsjarenlang capta in van he L 
nationale herenIeam . Voorts was hij referee bij 
nationale en internalionale wedstrijden en lid van 
de Green keeping Ach-ies COlllmi ssie. 
De mooiste dri\·in g range van ons land werd o p 
Papcndal geopend op 18 mei 19ï9. 
li et Broekpolder-project kon, met steun van hel 
ministerie van CRM \'our de he lft ,.m de 
aanlegkosten , van start gaan. Om de andere helft le 
fInancieren we rden in korte lijd 700 
lidmaatschapsaande le n aan de man gebracht. 
De Rosendaelsche GolfClub kon in 19S0, driejaar 
na de lIitbre iding tot IS hol es, ook een ni e uw 
clubhuis openen. 
Darzclrdejaar ope nde Prins Claus de openbare 
baan \,Hl hel Recreatieschap Oude l\tlaas te Rh uon. 
In zij n ope ningsrede ze i cic Prins : 'Gulr in 
.\iederland hee ft helaas nog met twee vooroordelen 
te kalllJ)en. 1-1 et eers te is dat he t geldt als ee n 
el ita ire spurt. !vlaaI' wal is precies eli tair? I-leeft het 
die ben aming o mdat het door zo weinig mense n 
beoefend \\'ordt? \'\'aarschijnlUk houdt heL ve rband 
met het tweede vooroordeel, nam elijk dat golr duur 
IS. 

De \'oo rziucI" "an dc Hatlc mse Golr en Coulltry 
Dub, Rolf Ollancl , kwam bij de fecs te lij ke viering 
van hel 50:ja rig bestaan hi erop te rug . Onder 
toeziend oog "an Prins Be rnhard zei hU: ' He t 
golfs pel heeft in a l die jarcn een he le o ntwi kkeling 
doorgemaakt. het was een elitaire spon en dal is het 
nu nog~ I-Ic l is llloe ilUk dat beeld om te buigen .' 

De Nederlandse Golf Veteranen bestOnde n in J98 1 
50jaar. TOL J072 waren d ejaa rlijkse activi teiten ee n 
reün ie en een wedslrijd tegen onze zuiderburen. 
Toen we rd Lcx J-\skcnasy secre taris
pcnni ngmeestcr; dit be tekende het beg in van 
internationale \"eteran engcvcchten met broeders in 
Z\\"itserland, Duitsland , Spanje en Luxemblil-g. 
Prins Bernhard werd ook lid en he t gczelschap 
g roeide uil tot 210 led en. Een reden VOO l" het NGF 
om het buite ngewoon lidmaatschap aan de club lOC 

te kellnell. 

Iietiedclltal van de NCF was inmiddels ges tegen 
tot over dc J 1.000, waarvan bUna 10.000 seni o r- e n 
b ijna 1600 jllniorleden . De laatste g roep we rd 
intensief getra ind door commissies, verdeeld over 5 
districten in ons land. Daar waren in midde ls 21 
\"eclbelovendejeugdspelers uit voortgekomen, 
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weliswaar nog wein ig \'oor een groep \'an 1600, 
maar er kwam meer le\'en in, 
HCI aantal golfspelers in Europa was gestegen toL 
ruim 1.100.000 Illet een kleine 3000 banen. 

In hel besluur van dc NGF hadden enkele mutaties 
plaats. SJ 1-1 . V:lll Hengel trad terug Olll persoon lijke 
redenen. Naast zijn gewe ldige Slaal van dienst 
gClloot hU bekendhe id als geschiedschrijver par 
excell ence over Golf door cle eeuwen heen, 
De nieuwe leden van de NGF werden A.C. 
slrulllphl er en als vice-voorzitter 1l1r..J.Vl. Verloop. 

l-I et ln lc rnaLionale Open ]982 we rel op De Pan 
geo rgan iseerd. Men merkte hoe het golfspel in ons 
land in de belangstelling raakte: 10,000 
toeschouwers in -+ dagen ,,'as een zware beproeving 
van een kwetsbaar nal.llurgebied als De Pan. Nieuw 
waren dc tribunes, die de president van de NCF 
deden verzuchten: 'Vanaf nu zouden \\'U eigenlijk 
meI het Open naar een 2ï-holes baan moelen.' 
Hocwcl er altUd vanuit gegaan was dal De Pan een 
vrU gemakke lUkc baan \\'as, bleek dat nerge ns uil. 
Mike Millel' ves Li gde met65 een nieuw baanrecord 
en winnaar Paul \IVay evenaarde dat in zUn laatste 
ronde. 
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De baanarchiteCl Frank Pennink overleed in he t 
n~aar van 1983, kort nadat hU in oktober nog in 
Nederland \\'as geweest om zijn nieuwe plannen 
\ '001' de baan van de Kennemer Golfclub en cic 9 
holes op Papendal ui L tC werken. ZUn uitgangspunt 
bij een on twerp was: 'Het eindprodukt moeL ZÓ 

nalliurlUk zijn dat hct lUkt alsof het altijd zo geweest 
IS, 

Van de 225 banen in de wereld door Frank Pennink 
ontworpen, dan wel gew~j zi gd, bevinden zich c r 28 
in Nederland . Van 8 toeko mstige banen had hij dc 
tekeni ngen klaar. 
Nu er steeds meer pla nne n voor n ieuwe golfb,lIlen 
worden gemaakt, zijn er ook groeperingen die daar 
tegen in het geweer komen, Z!j meneJ1 0111 

milieutechnische redenen actie te moelen \'oeren , 
In Engeland is het net a ndersom. Als daar \'ll.l1\\'ege 
uitbreiding van steden golnJanen opgeheven 
dreigen te worden, komen de Engelse 'Groenen' in 
het geweer \'anwege hel ve rlies van de b!jzondere 
flora en rauna op de gol nJanen. 
Op zaterdag 4 juni 1983 werd de Golfclub 
Broekpolde r geopend. Voorziuer mI', P.A. Nouwen 
hield de vlag van de 18de holc vast en Prins 
Bern hard probeerde de puu te maken, 
Bij zijn aftrede n als voorzi uer in 1983 van dc NGF 

!Jmf/irnrhilrc! Fmnk P"'I/,iIlH 1/'lI/ir/rI",! V(/I/ (11'1'1' lIQOI7..i/ft'I:\ WIII dl' ,\ 'CF 



kon Ri chard Rahusen o nder mee r terugkijken op 
de in richLill g ,·an P~l pendal als n~lti on aa l 

tra iningsccntrum , de collectieve ",rA-verzekering en 
de integratie van de Damcscommissie binnen het 
;'\IGF-beslUur. DillaaL"ile maakle he m bij zonder 
po pul air bU de dames die in he t ve rled en altij d het 
ge\'oel hadde n ge had niet voo r \'01 te worden 
aangezien. 
De nu snel groeiende belangstell in g \'oor hel 
golfspel vraagt veel a~ndacht \'an he l besLUur \'an d e 
NG F. Vcel ni e uwe banen met besturen zonder 
ervare n golfers hebben begele iding nodig. Tegen 
het begin van dejarcn ncgen tig rekende l11en op 
l11eel" dan 20.000 spelers en meer dan 40 
volwaardige ban e n. De nog maar 10 jaar o ude 
Stalllte n van de NGF moesten wo rden herzie n. Om 
de grote toeloop van belangstel lenden in goede 
banen te kunnen leiden , vl"oegen ook de toepassing 
van de regels en de e ti quette ex tra aa ndacht. 

Een ,'an de groten onder de golfpioniers, J an \'a n 
Lanschot van de Golfclub De Dornmel , Q\·erlecd in 
januari 1983. Hoewel hU altijd beweerde dal hij te 
laat met het spel begon nen was, spee lde hij in 1949 
in het nationale team en \\·on hij versch ille nde 
bela ngrijke \\'edstrijdcl1 . 
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Per 1 januari L 984 werd 'The Standard Scratch 
Score and Handicapping Scheme 1983' van kracht, 
waar\'oor Q\'e ra l compu te rs aan gesch~lft moesten 
\forden. Hel spel werd nu echt lll oei lUk! 
De voorzitter van de NG F, mr.J. \-\r. Verloop, li e l e r 
in dc \'oOljaal"sve rgac1ering \'an 1984 gee n gras over 
groeien 0111 wate rdi chte Slatulen e n de aanpassing 
\(ln hel Huisho udelijk Reglement te laten 
goedkeuren. Er kom t een baan bewijs da[ uniform 
voor a lle clubs zou gaan gelden. 

I n de zome r van 1984 besloot d e 'Com missie 
meisjes' een intensic\'e trainin g te organiscren met 
hulp ,·an twee Ame ri kaanse dam csprofessio nals. 
Een bijzonder initiati ef dat e r op zou kunnen 
duiden dal uniformiteit in lesgeven , zoals die in 
Amerika nagestreefd werd , d e beste resultate n zou 
gc\'en, 

De voormalige Co mmissie Openbaar Golfwerd met 
in ga ng ' ·an 26jun i 1984 ge reorganiseerd en kreeg 
de naam COCO. De nieuwe taakstelli ng hield 
onde r meer in he t bevorde re n e n begeleiden van , 
respectieve lijk advise re n in , de aanl eg van 
golfbanen met bijbehorend e accommodaties in 
Nederland, he t bevorderen van een gezonde 
ontwikkeling va n openbaar golf. 
Begin 1985 waren er in ons la nd 30 golfc lubs en 20 
geassociee rde gol fclubs, W<1a l"\'a n e r o nge twijfe ld 
nog een aantal volwaardig lid worden , na voltooiing 
el1 goedkeuring door de NC F. 

Om hel goll\/e rkee r be le r in de hand te houde n, 
kwam e n e r in 1985 drie soorten 
golf\·aardighcidsbewijzen: d e oral~e kaan voor 
leden van een NGF-cl \1b tevens handicapkaart (~6 
of lager), d e oranje-wille kaart voor leden "an ee n 
NGF-cl ub levens bewijs van golf\·aardigheid (geen 
officiële handicap) e n de witte kaart. als bewijs voor 
golfvaa rdigheid voor leden "an een ni el~NGF-c1 ub . 

Er zUn intusse n 17.000 NGF·leden ; het eind is nog 
nic l in zicht. Vele ni e uwe projec te n legge n een 
meer dan normale druk op de NCF om niet alleen 
bij de aangeslote n clubs, maar ook bij de clubs op 
de ope nbare banen regelen d te blijven o ptrede n. 
I-I el zOllden aanloopmoei lijkhed en zijn , maar 
niettemin zou het nog veel tijd en inspa nning 
kos ten \'oOl'dat de spele rs "an openbare banen zich 
zoude n weten tc vind en in de toch strikte regels e n 
etique lte van het golfspel. 

Kolonel K.I-Ij. Poll werd in 1985 een bijzonder 
e relid ' ·an dc Veluwse Golfclub. Voor zij n komst 
naa r Ape ldoorn had hij Croningen geholpen aan 
ee n prachLigc baan, In Apeldoorn kreeg hij d oo r 
be midde li ng van Prins Be rnhard , die hij kende, 
toestemming \'an Prinses \Vilhelmina o m op de 
Kroo ndomein en een baan van 9 hol es aan te 
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leggen, Et'n Ot'f(,lling Illet tanks \'an de gpnie \\'('rel 
gl'bnJikt om de b"l' .. i'J te leggen \'001' een 
,('I,iJlt'n"ld,' f,{I.lfha:ln, 

The Olcl C;"md Dad Club 'peelt el kj .. " .. lIlet 
l!it"lllit{,lld groolyaders lwee ,n:'dstrijdel1, ('en lok<lle 
en eell landelijke reünie, De makers ',:In dl' Grand 
Old Dml \\ 'hi"k~ IUn de sponsor~ ,-all het gehcel. De 
inJ...(HIlS!('n l1iljaarhUdragen , 'an dc leden ,,"orden 
hc~t(Td aan ~ilü'n aan stich tingen ,'oor 
gchandicapte killderen, 
Op vele p[aat,,('n werd Ste"en \'an I Jengel. na lijn 
{)\'crllj<kn in 19HI. IH:rclachtals 'mI', Gol[', de l11all 
dil' jarenlang in tal \':lIl rUllcLÎes de golf~pon 

belichaamde, Ilij was penningJ11ee~ler el\ \ iec
\oor/iuer \-an het be~ll1ur en slichtcr, , 'oor/int'r ('n 
lid van de .Juniorcol11missie, de Handicap- en 
Regelcollltlli ...... ie. de Commissie ,\miut'U1" Sl~t1ll'~ , de 
Cotllllli"''lic Olll\,ikkdillg CoJnJanen el1 Openbaar 
Colf'. dl' Greenkeeping .-\ch'iescommiso;ie ell dl' 
E\:amencolllt11i'lsie, Bo\'endien \\'a~ hij een ,erwoccl 
..,peurder nall!' de golfge'ichiedenis in GrOOL
Brill:Hlni[, en :\('cJeriand, Ilij publiceerde er een 
hoek 0\(' 1', Ilij heen op \'oOl'zichtige, maar besli!-tH: 
" 'ij/(' getracht aan te tonen dat het gol[o,;pcl lOch 
eigl'nlijk \ ',lIl ~ederlall dsc origine was en door de 
SchOlle n is geperfectioneerd, Zijn \'erl<1tl1cling 
oude goi ratlrihlllt'll e n geschriften Lijn 
ollc!trgehracht in het nieuwe Spurtlllust'UJll in 
Le1~-'lad, 

De NGF schreeC ecn nota 'Ontwikkeling Golfsport 
in Nedcrland' OH' I' cic \crwac1ne groei lOl ht'ljaar 
:WOO, :,\' it'u\\'{' banen lullen aangelegd worden llIet 
l'CIl u'mpo \Cln minimaal 2.') banen en maximaal 10 
hanen per j jaar. Er lullen dan in het jaar 2000 
ollgl'\l'l'r 100,000 'pelers op LjO banen ..,p«.: lt-n ! 
L\ij de ï,'htc \crjaardag \'an Prins Bernhard in 1986 
kon !log eells worden cmngestipi dat :\'cderland lieh 
~'e(,11 bl,tere propagandist , 'oor natuurbehoud had 
kUllllcll ,,'(,I1S('I1, 00J... de golfer kan lieh lijn 
uihpraak ter hane nemen: ' I lel o\'(~rdragen "an 
kL'1lIJI';; o\'er alles ,,'al I('cn in de natullr is Illillslen~ 
/ t J be];t1lg-rUk ab hel neillen , 'an maalregelen legen 
Ill' t lIit..,terven van plalll~ en diersoorten of het 
in 'll' lIell \,111 r{''l('IYatcn, leder in itiatief om de 
n.llllun:d\lcallt' te \ (,I"acrken ,'elTlielll dan ook 
... tl' lIll .' 
Ei nd 11l(·i 19H6 O\cr!eed op ïOjarige leef tUd JooP 
Rühl. de laablc :\'ederlander die het Open in eigen 
i.L1 HI heelt gewonnen, 

111 hel Open , '.111 19Hï op ~oord\\'ijk herhaalden 
Ik ll incidenlcll die ooJ... t",eejaar eercler de 
R' I',(' udacl\i('hc Golfclub hadden ge troffen: 
\, llldalt'n \l' l'Ilil'ielen enkele greens, Actie" \'~Hl Ill'l 
\nli~apanh(.'id Komité Zuide1Uk rHrika ,,'('relcl\ 
ingl'gc\'en door de aal1\\'ezigheid \'an drie 

;j I 

(,()ormalige ) Zuid-.-\f,"ikaal1",e 'lIJt'Jcr'l, 
Iiel \:aLionale StroJ...epla~ Kalllpi()(.'ll'lchap ,,-{'rel 
donr Iwee teenager<; gewonnen: Con,lalll Slllil ... van 
\\'ae-,berghe !oocoorde 30,? OH'!' ,ier ronde, op de 
Rn ... t'ndacl~che Golfclub, :\Ielle Ilagt'lllan 222 0\ tT 

drie rondes op de ."\msterrlam,,e Colrcluh, Er :..taan 
op\'olgel's klaar bij de heclenel::lag"e jetlg-cl, 

Dc modernste dri"ing range \,111 Europa. de Biltse 
Duinen in de gemcente Dl' Bilt, ,\'erd ei lid juni 
I D8ï geopend, L' n ie k is lt Ct vol ledig êll 1I01n ,1I ische 
I('ruglransponeren van d(' afgeslagen ballen naar 
l'en idee \'an Freddy Il ooghictll~tra, 

In ,t'I'\'Olg op de nota 'Ontwikkeling Colf .... por! ill 
:\eclrrland' " :ln februari 19H6 lal door dt., :'\GF l'en 
nieuw onderzoek naar de bt:hoerwtl '.111 dl' 
golf'lpon " 'orden gestart. :\'agq~aall lal wordcn ,,'at 
het mogelijke aantal is ,'an de op J...orte en lange 
lermijn te ,'erwachten golfer, en daarna".,! het 
bepalen \ '(\11 de behoefte aall ge\\"en'l!c 
golfaccomodaties, 
In n:wolging \'an de dalllescompetilit' wordt nu ook 
cle herencompetitie een compl'litic in I klas:-..en op 
neutrale banen gespeeld, 

111 de ledenvergadering \ ' ,1Il dc NeF van 25 maan 
1988 ,,'{'rel het plan aangekolldigd \ 'all de st ichli n g 
, 'an l'en Golrcentrum op het ;\!ation alr 
Sportcentrum Papendal, De financiering 1.01l d('el~ 

door 'iponsOJing deels door \'('rhoging \'Hl de 
contriblllies \-~111 de leden mot't.en worden 
g('\onden, 
\ 'oor/Î nel' J. \ \', \' crloop \\'('rd opgt'\olgd donr 
R.Olland. 
In rebruari 1988 O\'erlced ,\,E, (Bull)') de \\'iu PlI\l. 
II!Î \\'a~ een harde It'erlllee~ter \001' IUIl dochter 

JO\ce, ZU \\'on als eerste :'\'ederlandse, in 1969, hel 
Cirl\ BrilÏ~h Open Amateur GolfChall1pion'lhip op 
dl' IIklcy Golf Club in Engeland. 
Een legendarische Illan O\t'rleed op 2ïjuni ,'an dat 
jaar, Gerard de " til. Als playillg' pro bockte hU gnHt.' 
nationale en internationale successe n, Teg(,1l IUn 
le('rlingen placht hU t(' zeggen: ' liet. is niet 
belangrijk hoC' goed u ",cl/OU kllnnen worden , het 
is belangrijker hoe\'{'el pielier ti aan hel golfspel 
beleeft.' 

I lel hehoefte-onderzoek. uitgt"()crd in opdrachL 
\ .,\tl c!t- :\CF, gafbeiangrUke aanwij/ingen ,oor de 
H)()n,'aarden \'an nieu\\' aan te leggen banen, De 
bereikbaarheid zou 10. maximaal 20 km moeten 
IUn, \\'aar de huidige golfer 3?'> J...m nog 
aam'aardhaar , 'inch, 
Lanc!elUk gezien werd {'en ~ro()t tekort aan 
~pel'1capacîteit op \olwaardige goll\ool'/ieningen 
\'('Iwachl 'oor ruim 60,000 g() lr('r~ op korte l.('nnUn 
(.:·n \ '001' 100,000 op middellange (('rmUIl, De 
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be hoefte aan low-budgetaccomodm ie metl11 indcr 
I:lci litc itcn zou ook groter worden , Een on de rzoe k 
LOonde a;.lll d al m a:lI' 20% \'~ n df' ni f'I I\\'f' gf'Il f' .... lI Îe 

golfe rs bereid was d e gangba re I 1000,- cont ributie 
per jaar op te bre ngen \ '0 0 1' een yolwaardige 18-
ho les baaJl , tegen 65 % van d e huidige ge nera tie, BU 
he L LOenemen \ 'a ll het aantal go lfe rs zal er 
\\'lIa rsch ijnlij k sprake zU n \'an een po pulariserin g 
waardoo r het golfs pel -zoals in and ere lande n
steeds mee r ee n spo r! \'o or ied ereen zal worde n, De 
sne ll e g ro<.; j \, ,111 h{'L aa ntal golfe rs e\'e nwel en he t 
gebre k aan ban en. werkte 'zwa n' spe le n in de ha nd 
en bezorgt de cl ubbesturen hoofdp Un, 

Het Damesgolf bl cef\'oo r de oorl og belang rUk 
achte r bij de heren , Na de oorlog o pereerde c r cen 
i'ee r aClic\'c Da mescom m issie di e ni e t a lleen dc 
l ande l ~jkc damescompe Li tic organisee rde maa r ook 
dc nat io na le.:: en in terna Lionale ,,'edstrijden, 

Dc j cugd weerde zich uitste ke nd o p he t Volvo
Paastoernoo i 1989. De regio-yoorrondes gaven goed 
golfl e zien, M en co nstateerde dat e r d u idelUk een 
o pgaande lijn zal in het jeugdgol [ 
De voorronde \ '00 1' he l Nalion al Pro l'ess io na l 
Karn pioenschap op De Hoge Kl e ij bl eek voor vel e n 
ee n dram a, De Ctlliag o p 86 slagen en de meeste 
dee ln e mers hadde n de g roo tste moe ite o m daa r 
o nde r te ko me n, 

li e t idee Om he l Broe kpolde rtoe rnooi o m te d open 
in ecn 'E uro pees Kam pioensc hap voor Teachi ng 
Professio nals', in 1989 \'00 1' hel ee rst NGF-erkc nd. 
sloeg g-uccl aan , In een mogelij k o p te ric h te n 
Euro pees PGA LOU Broekpolder eell ro l spe len in 
de kwalifica ti e wedstrijd e n \'001' een m in i R)'der
Cup-T t:<utl. 

:'dich iel Eij kl1lan maakte zich g ro te zorgen ovcr de 
\Taag hoc dc NeF de gevolge n ,-an de o nstu imige 
g roe i in goed e ba ne n kon leiden, In d e 
oplcidingss f"eer, zowel o p het gebi ed \'a n de 
\'o rllli ng van n ie uwe professionals a ls va n club 
fun cti o nar isse n, ,'e r\\'ach t hU zeer grote p robleme n, 
l ie t baa npe rso neel vorm t geen probleem door cic 
aan \\'czig hc ic1 va n de HosbOlI"v rakt ijkschool in 
Sc haarsberge n. De pro 's daare n tegen \'onll e n ee n 
g root kne lpu n t om dat er te ,,'e inig nie t1 we 
\'ede rla ndsc lera ren zU n met ee n zeer lage 
hand icap, Bij he t golfond erwijs speel t het 
\()o rbeeldgeven nu eenm aal een grote ro l. Voor dc 
c1 ubrull c ti o naris geldt. in mindere mate. he tzelfde, 
Zü ,dj n in fe ite de ruggegraa t e n steunpilaar \'Gor de 
nieuwe led en , 

Eijkma n sprak niel tege n do\'emansoren , wa11l 
presid e nt O lla nd besloot meteen de huisvestin g, na 
! :~ j a re n , o p cic I-lilve rsum sche Golfclub o p le 
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Legge n e n te gaan zoeken naar een gesc hi kte 
be huizin g. 
i\Jel h e l g l-rwi en \'an het aanta l speler" wOl'cll het 
nakome n van d e regels en etiquctte hoe langer hoe 
belangrUker. 

Als eers te ni et-Bri t werd in 1990 de o ud-voorzitte r 
va n de NG F en voorzitte r van de EGA, Ri chard 
Rah usen , ge kozen in he L Ge ne ral COlTI millec va n 
de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrc\\'s , 
Ro lf MUlltz wo n in 1990 het Bri tish Ama te ur 
Champion ship in Scho tland, 

Een Open zo nder sponsor is o nc1oe nl ij k: na 10 jaar 
KL~I-sponsorin g stelde Hcin c ke n zich \ '001' 

min imaal 3 j aar ga ra nt. I-I e in ckcn had a l cc n naaJll 
op te ho uden als spo nso r van he l \ '\'o rl el Ope n e n 
\'an het Austra lische Open . 

De hu isves ting \ 'a ll d e NGF werd in 199 1 "e rplaats t 
naar ee n mod e rn kantoo rpa nd in De Meern , De 
con tac te n met de overhe id zU n sterk \'erbe terc1 . Me t 
de overheid wordt gewerkt aan ec n sta ndaa rd
behee rs pla n, Natuu rbe ho ud krUg t dc nodigc 
aandacht. De overheid hee ft de NGF als o ffi ciee l 
ach-i sc ur aa m'aa rd, Hel be hoefte-onderzoek va n 
1988 is aan aanpassin g lOC, Eell vUfde van he t 
budge t va n de NGF gaal inmiddels naar 'to p '-spo rt. 

Nirhf{/'(ll?f1hu,\ï'lI. dl' I'/'I'S/I' /liI' /-Bril iu dl' (;,' III'/'{/l CO/lllllit/,'f' 1!{f11 (/1' 

110..)'01 (llul AI/rinl! GolfClub of SI, A/ldfl'fl'.\ 



\'oor hel cer.,1 bij d(' IC\C::l1liellde editie \all het 

ElIr()p("~e Linden Team I\.alllpiocll"chap Lal hel 
Ill'n.'nteam iJl cle t'tT"U' night. I kt team eindigde 
ull(.'lndcl!il.. op clt- derde plaah, 

~aar aanleiding \'all de ..\lgemt'IH.' 
l.('dCnHTgaderitlf.{ np 'tï lI1aart 1992 gal' pn:.,., idelll 
Rolf Olland/Un gcclacht<.'ll nn'l" clt, toekomst: 'Dl' 
groe i van de golJ .... pon houdt in dal de intimiteit vall 
'\'cleer gaal "CIYagcn. De/(' olll\\'il..l..eling bed! 
.Ionnl:kla;lI- haar \'oor en [egell. Een aantal dingen 
i" It'ker,. Zekt'r i" dat het grocipron.· ... onomkeerbaar 
i"i. Zeker i.., dat wij allen \001' l'Ctl \port hebben 
gekolt:11 die geleidelijk aan b~jjollg (:'11 oud die 
waardering ollc!cninclL rlic 11.: \'('rdiCIll. Zeker is dal. 
willen we dl' golrsport behouden loals Ie b, wt' on.., 
gt'/amenlUk mc)('tell in"patlIH:.' 11. Inspanllcn Otll alle 
faceuen \al'l hel spel gocd lt' bchl.'er'lell loals dc 
kwalite il. , 'an de banen, nale\-illg \'an de r(:'gel~ en 
t.'lifJucue. tegengaan \,IJl nonnH'naging, omgang 
('11 \\'e l1c\cndht'id in hel \pel1l1ct \Tiend or 
tegcll'tlandt"r. Zorg \'001' het bij dl' lijd houden van 

dl' baan tlll.'l haar lancl..,chappelijkc \\'aarden en 
behoud. 10 lIlogdijk uithreiding \ <lil dl' fauna en 
flora. ' 
Op l:jjllni 1092 o\'crlced lt:' :\l'Ilhcll1 cic 
prol<.:ssional Cerril Dorrcst('in, rit:' nC'stor \ 'an de 

(;1'I1-j( /)lIlln(";II. /11'\101 1'(11/ dr (11'/:1'1/([" fnmilir, Il'ortil 0/1 d,' 

UIIII'lIdfll'l\fhr (;olld,lb 'f/lllfi",,\ hl'/d(((hl /lid dl wrdlhijd I/lil ri, 
I )/ln I' llti 1/ ,111'1,1'1 

norre~lein f~lmilie, Il ij werd ï7 ja~H, Ot' w{'((" trijd 
om de DOJ'l'l'\(cin-heker 1;.,1 hem op dc 
Ro<,endael'iche Collclub t1ogjaarl~jk'l in herintlering 
houden, 

Op hel Hein ekell Opel1 hleek de \\'inl1a~lr dc 
\(;'r1icler le lijn, \Iichal'l Paul \lcLe~\1l ging op de 
I ld(-" in de fout door I~jn lie in dc rough u: 
\Crbeleren Ollld:11 ('('n ta~jc in de weg lag om cen 
guede slag tc docn. II ~j deed dil nict hewu'l. Illaar 
h('! kostte hem ~ "tr;.,f"lag'cll, de titel {'n 1'{'11 plaats 
ill de lop- IO \'an dl' Order or \Ierit. Fkrnhard 
Langer kreeg W{'11 IIll'l I~jn 26sle lege op dl' 
Europese TOllr de 1~\Il1pi()t"nsbekel" uÎl handcn \';ln 
Prins Bel"nllal'd. 

Op de: Bllrggolf Purmcrend werd in ~l'ptl'l11b('r dc 
PGt\ European Cha ll c ll gl' Tour 1992 gl'iHHldcn, 
li et prijlt.'ngeld bedroeg 50.000 pond,John Cot' 
won Illet 2ïï, \ 'all de l'\edc riandtT'" Illaaktt' 
Slephane L()\'(.~ \ lllet 2R-1 dc beste scot't'. 
Ilcljaar eindigde Ill('t dc lt'iesle t'C:.''illltatcli \'an de 
:\l'derlall(be profc:-''1icmab in hel buitenland: in de 
" 'orlel Cup bijna onderaan en in \Ion tpellit' r 
haalden geen vall de der de CUL 

I kt beheersplan golfhancn "all de NCF wl'rd in cic 
openbaarheid gebracht. De tijd dat hc! onderholld 
\ ',111 ectl golfbaan iel" \\.;'\" dal op ilJllatcuri"li,cht' 
\\'!jl:t' werd gedaan i" \oorgoed \'oorbU. De 
Illilieu\\'etge\'ing maakt \e!'antwoord OI1Cltrllfllld 
Ilood/akelijk. 

Dl' Iwrc:nJP, Col lin ge enJG. Bre\\'cr ,';111 cic 
COllImissie CI'{'{'tlkt'epi ng leverden e{'11 so lide 
bUdrage aan e(:tl heter ('11 veran twoord otl(krhoud 
\. 1Il golfbanen, Ook in EIIl'opc{,,, \erbanrl be\laat 
b('\ang~lelling \001' Olllt' heheer!-lplantll'll, De 
Europese Golf t\''''Oci''lion bmcht in de \ l'rgadedng 
in oklObel· het ullc!cnH:rp op de agenda onder 
EIl\ irolllllental Cllidc;' lill c~ ror Golf' De\l'ioplllclll in 
Europe, Ei nd 19D:1 wl'rd door dl' Landbouw
llni\'tTsilcil , 'all '-\I;\geningl'tl he! o nd cl'i"()(' k 
afgerond dat ill opclracht \'an hel ~lil1islcrie \';\11 

Lmdboll\\', :'\atuurbcheer en Visserij en de ~CF 
plmHs nmd onder cll..' litel: :\aluurnÎendt>IUke 
Colfhanen. CrilC'ria \oor i 11I'ichling en beheer. 

l iet blijkt dat het RUk ",i l m 'erwcgcn de :'\'CF in 
"iLaa t Le !'lellcn C\'t11lueel ;;,taatsgl'onclcn in 
eigendom te \(.'1,\,'('1'\('11 n)Or d,' u ilbl'l'Îding '.111 het 
aant.al golfbanl'll. 

Op 3 april 1993 werd de IOO-jarige HaagsdIe Golf 
& Counlry Club het predikaat 'Kotlinklijk ' \tr!ecnd, 
EI..'Il eerheloon aan de club die de bakermat 
\-ormd(' voor ril' gol!"pon in ~edl'r1and ell \\1l,-II'\"n 
het eeuwfec:-.t dl' markering vormL van IHll1clt'rdjaar 
golf in ~{'derlancl. 



7.", ' " ril/I BI'I rI/lint! °/'/11'1 (JI}('II IJI('! Hnlll/{ml l .(/IIgl'l'. dj,. Kml/K 
(/'IIl'fm" IlIrtfWllfJ;1I .\'n/('r!(///fl ~/Jt'/"1 
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Een voorbeeld van een bestaande collectie kwam 

onlangs in Leiden onder de hamer, bij het ru im een 

eeuw oude bibl iotheek van het in 1785 opgerichte 

Leidse genootschap Mathesis Sd enûarllm GenUru 

('Wisk unde is de moeder der Wetenschappen'), 

konweg 'MSG'. Dit genootschap gaf technisch 

onderwijs, zowel aan universitaire studenten als aan 

\\'erklicden, die het onderwijs konden volgen als het 

aansloot bij hun werk als bijvoorbeeld timmennan 

of horlogemaker. De bescheiden bibliotheek \'an 

MSG bestond uit technische boeken in de breedste 

zin, waaronder opvallend veel architcctuurbocken. 

De toon werd al snel ge1..ct: het tw(,'ede object dat 

onder de hamer kwam was een bouwkundig 

tijdschrift, ArclliteclUra. Orgaan van het 

Genootschap "Architectura et Amic;Na H
• De 25 

jaargangen van dit tijdschrift, van 1893 tot 19 17. 

werden ingezet opf360. maar het bieden hield pas 

op bij 16.000. Misschien minder opvallend voor 

wat betreft de opbrengst maar zeker zo spectaculair 

als bock was het zogenoemde brandspu itenboek 

van Jan van der Hcyden uit 1690. Officieel heeft 

dat boek een fraaie. lange titel : Beschryving Der 

nieuw/ijts IlÏlge\'onden en geoetrojeerde Slang

Brand-Spuiten en Haare wij;e van Brand-Blussen. 

Tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik ;ijnde. 

Behe/;l!lIde lI'ijders aOllwij;;ng van ., verschil 

lussehen haare uitwerking, en die van d'oude Blus

gereo?dschappell ell Spuiten: ;o 11;1 de Werktuigen 

;elve. a'.~ lIit de billssing der Branden, welke 

binnen dee=e Stad. onder 'I gebrIlik vall beyde. =ijn 

voorgevallen. Nevens Beschrijving der Brand

ordres van de Stad Amsterdam. Jan van der 

Heyden ( 1637-1712) werd vooral bekend als 

schilder, maar genoot ook faam als technicus. 

VEILINGTIJDSC HRIFT 1/2000 

Hij was bijvoorbeeld degene die vanaf 1669 in 

Amsterdam de straat verl ichting opzette én hij 

was de uitvinder en verbeteraar van de brandspuit. 

In 1690 gaf hij daarover een mooi, groot boek uil 

waarin hij niet alleen ingaat op Amsterdamse 

branden, brandbestrijding en de brandspu it, maar 

dal ook zel f illustreerde met fantastische koper-

gravures van vaak nachtelijke branden; 

diepdonkere. spookachtige gravures va n panden 

waar de vlammen uitslaan, mensen die zich uit de 

voeten maken en anderen die mei 'nieuwlîjks 

uitgevonden en gcoctrojeerde Slang-Brand

Spuiten' het vuur proberen Ie blussen. 

De geschatle opbrengst was f 3000 tot f 3500, 

maa r in het vu ur van de strijd \\ ..; rd het bieden 

bij f 8000 geblust. 

prachtboek. 

Een nctte prijs voor een 

Fokas HoJthuis is antiquaar 

Gravure uit hel brandspuirenboek van Jan van der Heyden 



De toekomst wo rdt bepaald door he l aan ta l spe le rs, 
door de kwali tei t \'an de baan \\'aarop deze spe len 
<:.' n -i n sterke mate- doo r dc k,,'aliteit \'al1 he t golfspel 
in :\ederlancl. 
TlI%en deze dri e factore n beSlaat een relmie, d ie 
hel lIite in delUke resul taat bepaalt. 
De ge talsmati ge benadering op middell ange 
termUn lig t, na he t rappo n 'Tusse nbalans' \'an de 
:\ederlandse Golf Fede ratie van Illei 1993, \ '001' de 
han d, BU de sa me nste lli ng va n dil. rapport is ec htcr 
ook gebruik gemaakt \'all schatt ingen , bU\'oorbee ld 
ten aanzien van he t tUdstip waarop be paa lde 
nieuwe banen gereed kome n e n bespeelbaar zijn, 
\ let grote waarsch ijn lij kheid kan worde n 
,~.dl :.!.t'n ()nlen d at over de period e 1992-2000 het 
"IJH.tl ,\- en B-Ied e n zal stijgen van ï4 naar I 15, 

:),l.lr ll1e e gepaard gaat ee n stijg ing ,'a n het aantal 
~ere ~j..,l reerde golfe rs to t ruim JOO.OOO. 
DH houdt in dal in het jaar 2000 bij na O,ï% \'an de 
't'c!erlallcb,c bevolking golf speelt. 

: {d i .... g;oed dil percentage te vergelijke n Ille t de 
,:~ , om ringe nde landen , DaarbU moel wel \\'orden 
'I,:(bchl ebt nUl deze lande n de stand per e ind 

!I,I:? beke nd is rnaar dat er meestal géé n prognosc 
" 1,1.11 \ '001' hctjaa r 2000, 

!)t' \olgende gegeve ns zijn ontleend aan he t 
'~PP !) rt \ ',111 Bl ado n, genaamd Eliro pean 

{,o Ilt lll<lrkct \ ';:\11 april J 992, 
:'It'/ t' perce ntages zUn voor 1992: 
:: n ~ l.:'b nd (incl. Schotland en "\"<1 les) 1 ,ï %, 
~) lil ~ b nd 0.25 %, België 0,23 %, Frankrijk 0.3ï% e n 
Z ,·de n 3.6%. 

r~t'11 <lIl der interessa nt gege\'en is te vinden in de 
_ ·1It:'i .... nelhe id ,'an het aantal golfers in de afgelopen 

t'n , Dele percentages zijn ontlee nd aan een 
qbli ka tie \'an het a telier d 'architecture d e J ardins 

rit:' pa~'sage Boula nger-Fran çais in Brussel. Het 
~ t'!lli c\ c1elclc grociperce ntage in de laatste 5 jare n 
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DE TOEKOMST VAN 
GOLF IN NEDERLAND 

kan ,,"orden bereke nd aan de hand va n de 
nat io nale federaties. 
Daarui t blijkt dat he t gemiddelde groei percentage 
pe r jaar was voor Nederland 26%, Engeland 8, I %, 
Duitsland 14%, België lï ,5%, Frankrijk 12% en 
Zwede n 15%, waarbij moet worden aange te ke nd 
dat he t gerniddelde in Z\\'ed en wo rd t beïnvloed 
door ee n verminderde stijging in 1991 van 8,9% e n 
in 1992 van 5,4%. 
Bij de inte rpretatie \'a n deze pe rce ntages llloet 
worden \'e rdisco ntee rd dat Engeland historisc h a l 
bng een grote golfdic hth eid had , zodat d e 
procentuele stijging niet g root was, te rwijl de g rote 
toename in Zweden plaats ,"ond in d e periode 19ï5-
198.» met gemiddeld 14 % pe rjaar. O,'c rec nkomsLig 
deze gcge\'e ns is het verklaa rbaar dat de 
g roeisnel heid in ~ederland, na de snelle stijgi ng in 
de periode J 988- 1992, iets afneemt \ '001' de pe riode 
1992-2000. 
De vraag d oe t zich ,'oor hoe de ve rdere 
o nt \\'ikke li ng na het jaar 2000 zal zUn, 

Zoa ls ee rde r aangegeven ligt de penetratie \ ',111 

golfs pele rs rond het jaa r 2000 ro nd d e 0,7%. Ten 
opzichte van sommige omringen de lanc\(; n is dat 
hoog, te n opzich te van ande re omringe nde lande n 
laag, Histo risch gezien zUn deze versc hille n 
\'erklaarbaar, maar inte ressanter is de vraag: \\'aa r 
ligge n verzadi gingspunten ? 
De maximale golfpenetratie-pe rcenlages ligge n in 
J apan , de Verenigde Staten en Schotland, ",aa r 10% 
\'a n de be\'olking min of meer regelmatig de 
golfs po n beoefent. Allee n in Schotland is golf to t 
een "olksspon in de ,rare zin ,'a n hel woord 
geh'orden, Daar lijk t ook het \'erzadigingspllnt 
bere ikt. In de Verenigde State n is golf sterk 
gegroe id als gevolg ,'an de aan leg van ,'ce l public 
golf courses, waar tege n lage prijze n ,,'ordt gegolfd, 
In J apan d aarentege n is golf zeer kostbaar e n speelt 
het overgrote d eel op drivin granges , Hct is n iet Le 
,'c rwachte n da t deze penetratie-pe rcentages nog erg 



\-eel hoger kOllll'll te liggen, zodat ccn '-loon 
niltllllrlUke grcn.., rond de lOrt, lijkt tl'liggen, 

Een fil o..,ofic: 
Oe 1~!ClOrCn, dic dl' popuhu+itcit \ ';\11 de g()lf~pon 
bepalell, H:rschillen per land, Toch IUIl er 
unher..,ele trt.'nd'-l en behoeften ,\-aarnecmbaar. 
,,,aarop de golf..,port naadloos aaJl..,luit, loab: 

- De IOcncnH.:'ndt \\'th'aan, scholing (.'11 nije lijd c.q, 
he t 1('lfbc\\'II..,t/ijn ",\11 dc mens. Daardoor ,,'ordt hU 
financieel in ... taal gesteld te gaan golfen, i.., hij 
ber('id dl' nH'nta1e drempel naar de \oorl1<.'en al.., 
elitair bekend ..,taande golfspon tc nCII1<.'n en kan 
hU IUn \Tije t~id op een sponie\(' CIl ... ociaal 
plclierige wijle in\"llllcn" 
- Dl' \cI7l'lf"ilandiging \'an de HOU\\", dic l'l"'OOI" 

lorgt dat lij haar eigell ~ociale omgedng creëert. 
- Dc J...,,"alileit 'an de ge/ondheidvorg, \\aardool 
mcnsen gemiddeld ouder \\-orden (de \ergrU/illg) 
en langer in '-Itaallijn om sponiefbt'/ig te I~jn_ 
Daarellbmen ~pech de behoefte aan behond \all 
sociale COlllactell eel1 rol. 
- De indidduali..,cring \"an de IlH:'ns, die minder 
afhankelUk Y<ln anderen zich in lijn hobby\ ,\-iJ 
eXpOIl('ITn en I, el1/. 

De male waarin golf in 1':eclerland groei t i., onder 
l11('cr afhankelUk ,'an: 

- De beschikbaarheid \"an gollbant'n 10 dicht 
mogel~jJ... b~j de \\"oonomge\-ing en l1('t prij"iLlar~j(' 
dat aan deelname aan de golr"'pon hangt. Ilierbij i ... 
' ·(tn belang de ontwikkeling ,'an de ..,ociaal
lllaat"chappeIUl-.c bereidheid om Illt't'r grond HWI' 

golf te be:..temmcn t'n \"an het prU..,ka'II'tje. dat 
aan/ienJijk laagdrelllpelig zal worden. indien heL 
aantal openbare banen ,\'oreh \'ergroot. 
- Oe male waarin 'krui~beslUh-ing' plaat..,\"indt. "ia 
rclatiemanagel11ellt organiseen een wellcl1lend 
aanta l bcdrUvcn, vakgclloten en/. Go1fClagcn 
in clusief' clillin , 'OOI" beginnt'rs. Zo ooJ... ,,'ordt'll 
steeds meer recreatieparken van een goln)aan 
\"()OI7iell. Voor recreanten is daar alle IUd en 
gelegenheid \"{)or ('el1 eerste kenni'lmaking met d" 
golfspon, Voorb het toenemend <lalllal 
gt:uq.çanisecrde golfrc iLcn, waan oor in hel kader 
van doc-\"akalHic., mcl goifprogralllllla's \"oor 
begillner~ ~tcc{b meer niet-golfers ,\arm lopen, En 
al d('/C mensen. lodra elllholisialit gc\\orden \"{)or 
golf, lullen falnilie, \Tienden en relaties \enellen 
o\'er hun pOSilic\'c golferyal;ngen en heil trachten 
moer te halen om ook Ie gaan golfen , 
Kortom golf al ... sport sluit hUzonder goed aan op 
h('dendaag~e behoeften ,·all de "portie\(:' mcns Cll 
er IUn geen '!'ignalel1 of omstandigheden, die 
duiden op \er/adiging, anders dan hooguil eell 
adelllpau/c in de dUllner bc\'()lkte gebieden \,11\ 

(" J ,-

:\ederlan{l. _\lIeen de mate w<t<lrin golf grocÎt/al 
afhankelijJ... IUn \"an de mate w.!arin onder ml'<."r 
\oornocmde aCli\ileiten lich bIU\t'n ll1anifc..,teren 
en \"an al dan niet \ermindc!"l'I1{le ,,'eI\'aall_ 
Reali"'li ... chc "chaLlingen louden J...lInnen aallgen'n 
dat rond het jaar 2010 de I (c pcnetn-:uic-gn-'Jh 
wordl doorhroken, gc\olgd door een \erduhbeling 
\'<ln het aantal golfers in de daarop \oJgende 20 
.laar, 

:\aast de groei yan banen ('11 gol fen" I!jll er nog 
anderc trl'nd~ die te maJ...ell hebheIl mct de 
golf..,pon Lelf. Zo mogen \rij \001' eh: toekomst 
, c r\\'ac h lell: 

.- \Is gCH)lg \ "all de H'rbrcding \,-\tl de golf ... port CI1 de 
\erdichting ,"all ht't gOlfhe-UH'll-Ill't (golf" dichler b!j 
huis): 

- hel aantal J"ecrealicgolfers lal toellelllen 
· het aantal golfers dat aaJl c1l1b,\cd..,tr!jd<"11 
deelnecJllt lal afnemcn 
· de gemiddelde handicap ',til golfers lalomhoog 
gaan 
· kone golf\"akanlics IlIlIen tocllt'men; hierdoor 
IlIllen de green fee-in J...om.."cn op gol nX-tllen 
toenemelI (bron \'an in\...om .. tcll) 
- hel aantaljcttgdspeleJ"s 1"ltocnemell, olll(bu de 
bereiJ...baarheid "an de golfhaall yt'rbel(>rt (dichte r 
hU hui, ) 
- de leeftUd \'an de beginnende golfer gaat omlaag, 
1.0 ook de leeftijd \·.m jCtll.{ebpcler ... 
- \"an dri\ingranges lal inten..,icH'r gcbnliJ... \\orden 
gcmaaJ...l (bron , 'all inkoll\..,tell) 
- er kOIllt Illeer onderscheid Ilaar aard \an dc 
,erenigingrll (\om algeIlH:'Cn lO(,'gankdijJ... 101 

exclusief) 

.\h geH)lg \"(ln de ~nel toellclllende ken 11 i:-, \,"\11 alles 
\\ë-HmCI de aanleg en hCI onderhoud \:-tll hallcJl lC 
makcn hceft: 

- \·erlenging '"an het ~pecl~('i/oell cn gc leiddUke 
afschaffing \-all lomergre<:'ns 
- de k\\,:tlitcit \ïln de greeJls bnellcr) eJl de 
beregening \'an cle baan (minder rol) leidell lOt 
Illeer targclgolr 
- de J...walileit \"all de golfbaall lal al~ ~ucCCsf~IClor 
I,,·aardef gaan lellen 

· \Js ge,"ulg \·al1 de toenemcnde J...now ho\\ op hel 
gebied \",tIl ,-erschilIende go!fmaterialen: 

- de gelllidddde It-ngl(, ' -an ..,Iagen IlpeJllllO(' 

- de banen lullen frequentcr worden aangepa.sl flan 
de eisen \"an de I~jd (dynarni ... rhe architectuur, 
gemiddeld langere ballen) 
- de betere spelers Lullen :-.Ieccl.., meer op maal 



geJllaaktc golf~lOkkell aanschaffcn, 

Ab ge\"(llg van de ol1lwikkeling \'llll de baan
arcll i H:'ClIl tl r: 

- méér gevarieerde hole" geënt op preci'\iegolf. 
méér Iandillgar('a~, méér hunker~, grotere ,'ariali{' 
van grecns t'nL 

- Ier wille ,an e{'1l goede doorstroming minder 
bckl1l111{'I'ingcll voor beginnende en oudl're go lfers 
mi ddels aan leg \'tUl aparte lees, mecl' sClllirough, 
gel'n rough \ '001' de I('e.." en/. 

Ab ge\olg \ 'an de inlCnsi\"crÎng \ ',lIl hel gebruik \ 'al1 

golfl)ancl1: 
- Îll\ 'ocring van st<trLIUdcll 
- méér dcrballell 
- \ '001' 9 holes bancn bchoefte om uit te breiden 
naar 18 holes en \001' 18 holes om uil tC' breiden 
Ilaar 2ï holes (9 holes kunnen \,'orden ge..,I<Hen 

"'-'/ 

\ -001' onderhoud ) 
- grotere greens en tccinggrollnd'i 
- méér en profc~sioneler baanpcl"soneei 
- aalhlelling \'an c1ubmilnagcl"!'I en caddiemaslel"s 

" 'e hebben in ol1/e LOekom'il\Cl"ondcrslellingen 
niet gepoogd \'olledig te /Un , maar hebben 
uitsluitend een \'isie ,,'iJlen ge,cn op een aantal 
ont\\-ikkelillgen, die be~lllllrder!'o en exploilantl'n 
\ ',\11 g-olfbanen ,,'cll ich t aan het d{'J1ken lClICI1 om 
10 goed mogelijk in te spelen op dalgene \\'"ll op 
Iwn afkoml. 

,\I die ol1l\\ikkelingen maken hel besturen or 
exploiteren \'an goln)anen boeiender en 
aantrekkelijker. \\'aL de ,'\'ederlanebe Golr Fedcratie 
in elit kader Ila..,trecf't is 0111 bij dl' \erelen.', 
\crwachte groei de kwaliteit en 'Ihc true spirit' \ '(111 

golf in haar algemeenheid te be\\-akcn en in stand 
te houden, Golfis té mooi om te \erloedcren, 

( ;01/ i\ ", J//()(Ji (JIIIII' l'l'dONIf'l 1'JI 
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Inleiding. He t olltwerpen va n golnJa nen is het 
omgaan met e n het vorme n va n he t landschap met 
als doel he t aantrekke lij k en uitdagend te maken 
\ '00 1' het golfspel. 

Dit is een ko rt e omsc hrUvin g \'an een bij zonder e n 
\'eelzijdig va kgebied , De golfarchi tect moet 
beschikken over veel creativite it e n ke nni s van het 
"pel, doch een groot deel \Cl.n de tijd besteedt de 
arch itect ook aan bouw- en beheerstechnische 
aspecten, 
Tegenwoo rd ig spelen d e ranclYool"'\\'aarden va n de 
ruim tel ijke ordening ee n steeds grotere ro l bU het 
\'inden e n uÎtwerken van geschikte lokaties \ '001' 

golfba ne n, ~tet name is hel onderkennen "an de 
YOo r- en nadelen voor hctlandschap en de natuur 
het criterium, waarop bU de \'erande ring van het 
bestemmin gsplan een golfplan \\IorclL getoetst. 

Historie. De ontwikkeling van golfbane n in 
~ederlan d is uite raard paral lel gelopen met de 
o prich ting van de golfclubs. Hel een kan n iet 
lon der het ande r beSlaan. Zo'n 100 jaar geleden 
\\'erde n de ee rste banen, de Pan en de Haagsche, 
a l"mge legd in wa l legenwoOl'dig nalllurgebied heet. 
\\ 'aarschUnl ij k \\'erd destijds de aanleg van golfholes 
als een zinvol gebruik van d e toen onrendabele 
gl'ond beschou\\'d, 

De aanleg van bane n op vanuit landschappelijk 
oogpu nt fraaie lokaties heeft ongeveer LOt dejaren 
60 doorgang ku n nen \'inden. Het aantal banen dat 
tol. ontwikkel ing kwam was ge ring en voor het gro te 
publ iek ,,·e inig opvallend. Ook de uitvoering van 
het werk was een lan g proces. De golfarc hitect 
logeerde ter pl aa tse, bestudeerde de situatie en 
... telde zich de te spelen golAlole in gedachte \'oor. 
,-\anwijzingen we rden gegeven me t een in die tijd 
o nvermUdel ijke wandelstok, Uitvoerige tekeningen , 
bestek en kostenraming zoals die tegenwoord ig een 
\ere iste zijn, waren in die tijd niet aan de o rde. Een 
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schets \'001' de routing en indien noodzakelij k 
schetsmatig aangegeven greenlokaties \\'aren de 
middelen waarmee een baan gebouwd kon worden. 

Engelse golfarchiteClen ,,'aren LOt in het begin van 
de laclHigerjaren de aange\\'czen vakmensen om de 
Nede rlandse banen le ontwerpen, Soms deden ze 
dat in samenwe rking met clubleden (Noordwijk, 
Rosendaelsche, De Kennemer) , die zich na ee n 
lange lokale voorbereid ing goed in de mate rie 
hadden verdiept. In de zes tige r en zc\'entigerjaren 
was he l Frank Pen nink die rege lmatig de Noordzee 
overstak en voo r de oorl og ,,·as de combin atie 
Harr)' Colt, Hugh Alison enJohn Morrison 
\'erant\\·oordel ij k voor de nu nog mooiste golfbane n 
van Nede rl and, zoa ls de Pan, de Haagsche, d e 
Eindhovensche en cic oudste negen van de 
Kennemer. 

Oorspronke lijk ontwikkeld en de golfarchilecten 
zich ,'oornamelUk uit een grote kenn is "an he t spel, 
die ze in het terrein geswIte ga\'en d oor zeer 
st rategische golfholes te ontwerpen. Het ma ken van 
een 18 holes baan is echte r ook hetl11aken van een 
park \'an 60 hectare . Daarbij is een brede vakkenn is 
op het gebied va n de architectuur en cle 
cultuurtech ni ek van essentieel belang. 
Internationaal wordt daarom legenwoordig ee n 
voo ropleidi ng totlanelschapsarchilect als ele 
basisopleidi ng voor golfarchitectuur gezien. 

In eerste instantie zochten de Engelse 
golfarchitecten een samenwerking mel 
landschapsarchitecten en ecologen uil Nede rland . 
Anders dan in het vaak hell\'elachtige bui tenland 
moet tegenwoordig in Nederland cle goHbaan in 
het vlakke agrarische land gebouwd worden. Het 
\'oor gol r uitclagende reliëf moet eerst on lworpen 
" 'orde n, van n ie ts moet iets gemaakt ,,·orden. Een 
hoofdthema is noodzakelijk, want aan trekkelijke 
gebiedsken merken ontb reken . 
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\ 'allaf midden ja ren tachtig gaan 0:'eclerlandse 
golfarchitccten de rol ' ,ln hun Engelse coll ega's 
steeds meer O\'Cl"ne l11 en , Er onl\,'ikkelL zich ,,'c l een 
nauwe band tussen de ,'akbroeders uit beide 
landen, De Ned erlandse golfarchitecten hebben 
lic h aangesloten , of,'o lgen een opleiding bij het 
British InstilUtc ofColf Course ArchiteClS, 

Mogelijkheden voor natl1urontwikkeling. Door d c 
sto rmC1clllige ontwikkeling van de golf.'ipon in de 
laatste acht jaar, wo rdt de aandacht van hel publiek 
niet a llee n getrokken door dit aardige balspel , maar 
,'ooral ook door de bedreiging, die uitgaat "an he t 
o ngccoördincerd gebruik. van het lande lijk e n 
na tuu rgebi ed voo r deze spo rt. Vanuit de ruimtelijke 
ordening speelt de overheid hier op in , door in het 
kader van de be'llemmingsplan procedtlres, st rikt e 
voorw"(l rde n te stelle n aan de ge,'olgen die de 
aan leg ,'an golnJa ne n ,'oor het milieu heen, 
Bij 18 holes banen moet een zgn. ~I.E.R. (milieu 
effect rapportage ) procedure " 'orden gevolgd. Als 
mcn bij de voorbe reiding \'o ldoe nde ruimte 
beschikbaar heeft en me n bij he t be heer \'oldoende 
zorgn tldigheid betracht, kunnen golfbanen ee n 
waardevolle bijdragc leveren aan d e ontwikkelin g 
n lll gc bieden met een mee r dan gemiddel d 
na tuurlijk karaktcr, Uitgesproken mHlIlirgebieden 
zull e n nooit op ec n golfba~\Il ontstaan , daarvoor is 
de bet redingsgraad te hoog e n zijn d e rough e n 
boszûnes vaak te smal. 
Op kleinere schaa l kunnen ",c l binnen de baan 
nalUurgebiedjes tot o ntwikkeling gebracht ,,"orden, 
Op Andl'rstein lU n daar goede yoorbeelden ,'an te 
\'i nde n, lil feite lij ll daar alle oe,'ers en 
,,'aterpartijen. "0017 ien van fris kwelwater, 
onderdelen \ '(111 een ecologische structuur, 
Opvallend is ook dal d e faun a zeer positief reageert 
op he t ontSlaan van de kleinschalige 
golnandschappc n, \,'aarin Lich ,'cel randen en 
schuilplaatse n voor het wild bevinden. De 
\'ogcl tell in ge n ge\'e n een positic,'e ont.wikkeling aan 
LO,V. d e voorafgaa nde silllalic van b\'. he t 
agra rische land . 

Zo steke n golfbanen ook e rg gunstig af t.o,v. de 
mest balans. Een greenkeepe r gebruik t alleen de 
absoluut noodzakclijke mesLstoffen omdat te veel 
\'oedsel vce l maaiwerk noodlakei ijk maakt. De 
gern iddclde golfbaan heeft ni et het o\'crbe l11 este 
beeld loa ls dat op de tele\'isie tijdens grote 
golftournooien is te zien. Voor de critici lijn 
die fel grocne f~lir\\'ays ,'aak aan leiding o m all e 
go lfonl\\'ikkelingen als zeer mili euonnicndelijk te 
bestempelen. 

Ruimtelijk beeld van de baan: hannonie of 
contrast? Iedere o pdrachtgever wi l ee n Illooie baa n. 
Een goed e plek \'Qor he t clubhuis met fraaie 

uitlichten. De nalUur. de ruimte en de rust moeten 
weldadig o\'crkomen. De golfspele r heeft/ich aan 
het dagelijkse drukke le\'en o nttrokke n o m op de 
baan e,'en op "erhaal te komen, Dm is hel produkt 
dat hij vraagt, dat moet ,'oor hem gemaakt " 'ord en, 
De geestelUke on tspann ing wordt bereikt door 
geconce ntreerd met iets bezig te lij n , li chamclUk 
actief en in een wisselwe rking met de natuur. Het 
landschap wo rdt niet altijd bewust e rvaren , maar 
\\'cl intuïtief ondergaan, Na afloop van ee n panij0e 
golf word t in hel clubhuis zelde n o"cr de baan 
gesproken , veelal over de speltechnisc he 
bUIonderheden, Zou d e baan in landschappe lijk 
opzichl echter onaan tre kkelijk I.U n , dan is we l een 
lekcr onbehagen te constate re n. Is hel spel daarbij 
nog slech t \'erlopen , dan komt de gastspeler 
waarschijnlijk niet meer terug. 

De club lal bij een onaan trekkelijke baan ni eL 
gemakkelijk aan "oldoende leden komen of lal een 
"('rloop in het ledenbestand krijgen, indi e n dichtbij 
betere banen tOt ont\\'ikke ling gebracht worden, In 
de st.anfase is dat een heel moeilijk aspec t. Kunn e n 
de gebruike rs van d e kale polderbanen l ich het 
ruinllelijk beeld "oorstellen, dat de architect o\'er 
tien to t vijftie n jaar voo r ogen hee rt? AlI ecnjo nge 
banen me t aantrekkelijke grondvormc n e n 
uitdagende greens kunn en in dc ecrste jare n het 
gebrek aan opgaande beplanting compe nse ren, 
De eerste tien jaar sprak men op Sp;larnwoude over 
een in teressante baan (speltec hnisc h) , daarna 
begon men O\'er een mooie baa n te sp reke n, 

Visuele en spe ltechnische aspecte n gaan in leker 
oplicht hand in hand. Een visllcel interessanLe hole 
is ,'aak opgebolt\\'d uit landschappelijke e le me nte n 
die hel golfs pel beïndocden. ' ll azards' 
(hindernisse n) n1l1 water of ruw terrein. b\', ee n 
stuk he ide met ee n stuifduin , ge"en karakter aan 
een gol f110l e en zijn een uitdaging o m le neme n . 
Bij voorkeur moe t e lke hole in co ntrast staan doch 
ouk in harmo nie zijn mct d e vo lge nde, Nict alleen 
in lengte , in opbouw e n in richting, maar ook in 
I. ijn \'isuele waarn e ming, 
Deze begint op d e tee , daar openbaart zich ee n 
taferee l, S0111S zeer schilderachtig, vergelijkbaar met 
de pittoreske taferelen ' '(lil de Engelse 
landschapsstijl. Links een solitaire boom met daar 
achte r ee n webrvloeie nde bosrand , op dri\'e a f:stand 
twee uilnodigende bunkers, schuin o,'e r de baan 
loopt een beekje dat zich hah'erwege verbreedt tot 
eell wate rpartij, De groene fairway draait na 
onge"eer 200 mete r naar rechts weg e n verdwijnt 
achter een bosje.Zie hi er een beschrijdng van een 
interessante hole die bij een bepaalde lichtval en 
wolkenpart!j hee l mooi om te zien 1.::\1 zijn , 
Op lo'n pl e k lig t bij voorkeur het te rras van het 
cl ubgebouw, )-Ioe fraai zou he t zij n a ls c r vanuit het 
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clubhuis op de Pan. direct lÎcht is op de tiende 
hole ! 

~tet de beschrij\'ing van deze ene hole in relatie tOl 
b\', de \'oorargaande die minder spectaculair maar 
relatief langer is, \\'ordt de betekenis aangege\ en 
die lOegckcnd kan Korden aan de c r .... aring die men 
opdoet in die e ne groene ruimte, Daarbij \\'ordt 
dc kwaliteit van het eigcn spel c,'en builcn 
beschouwing gelaten, Achttien groene ruimtes 
achter elkaar l.ijn een \'olwaard ige golfbaan, Soms 
liggen de holes dicht tegen e lkaar aan in één 
ruimte, gescheiden door ('en paar solitaire bomen, 
Soms liggen I.C 0111 een landschappelijk 
hoordelement , b\', een meer of een rivierarm 
(Kerkdriei), doch \'eelalliggel1 de holes in be'lléland 
or nieU\\' te creëren bos, 

Vanaf een lucillrOLO is het moeilijk een heldere 
stru ctuur in het park te onderkennen, Smalle 
bosgordels scheiden de ene ruinlle , 'an de andere, 
Dat is goed op de \'ogel\'luclll ,'all de Pan te lien, 
De golfspeler daarentegen heeft het gc,'oel dat hij 
zic h in een bos be'indt. zijn Iandschapsbeil','ing is 
die "an de hole waarop hij speelt. Ilij hoeft/ijn 
route nict te I.oeken of door de ruimt e lijke Opl.ct 
intuïtief te volgen, PU itjes \\'ijzen hem iml11ers de 

iO 

,,'eg naar de afslagplaats, " OOI' hem is belangrijk het 
tafereel dat zich openbaart bij l.ij n eerMe slag, 7ijn 
tweede slag en bij de green, ~ochtans is op de Pan 
de I'uimte \'an de [\\'ee aaneengeslOlcn hole I fi en 
I ï, een belangrijk gege"en \ '001' de identi le it van de 
golfcourse, Deze plek wordt bewust ervaren, na lang 
tussen de bomen gelopen te hebben, 

Verder is een belangrijk gegeven dat dc golf':o;;pel er 
zeel' regelmatig zijn baan bespeelt. Bij \\'eer en 
",ind , in zomer e n winter. De entourage waarin 
hij vcrkeen moe t daarom op hem weldadig 
overkomen, niet allecn de eerste keer maar ook op 
alle daarop volgende momenten, Een O11\'el'\\'acht 
sterk contraste rend landschappelijk gegeven 
behoort LOt de mogelijkheden , miL'i het ook bij 
rrequenle bele\'ing gewaardeerd kan worden en 
niet op den duur irritatie gaat wekken , 
Zo kunnen bij,'oorbeeld strakke bosranden die niet 
harmoniëren met de spelrichting de kwaliteit "all 
de baan negaLiefbcï n\'loeden , I loe aardig een 
gl'ormazig ruinllelijk kader op tekening ook lijkt, 
het spel \,"ordl \'anaf de graslllat beleerd en die 
bcle\'ing is zeer intc nsier. 

\\'anneer cle baan een onderdeel is \':\11 een \'cel 
ruimer terrein, is het mogelijk om bclallgrUke 
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l..arakterislieken \'an hel aall\re/igc lancbchap te 
handha\·cn. Ook kUllllen er karakteristieken 
gemaak t \\'orden indien e r \'oldoende gro1ld 
beschikbaar is. Brede bosgorde ls lij n lcer 
belangrijk nwr de Illogelijkheden \'an 
natlilironLwikkeling. Soms gaan de dan aaJ1\\t'ligt' 
ruime marges lUssen de holes gepaard met wandel
en fietspaden, l iet aantrekkelijke daalyan i~ dat de 
passant lich in een parkgebied be\'indt \\'aar iets 
gebeurt. 1\'aast clt· ruim aall\\'e/igc dierenwereld 
lopen er ook grocHjes mensen. Vaak hebben le een 
kleur rijkc IlilrlLslÎng cn I.C doen Wal, I.C bcocl<"ncn 
een spel. Een spel dal met een bec~e 
{tele,'isie)kennis goed te \'olgen is. 

Strategisch spel. In een harmonisch land"ichap I .. al 
de golfspeler 7ich op lijn gemak ,Delen. Dat gc\'oel 
wordt gauw teniet gedaan als de te spelen golfhole 
niet aan een aantal speltechnische voorwaarden 
\ oldoct, \\'aarnH'C hel spel uitdagend doch ook 
eerlijk Ie spelen is, li e t fraais te landschap kan een 
gru\\'el ,\'orden alo; Illen ged\\'ongen wordt op nOI1-
holes te spelen. Enkele \'oorbeeldcn: Extreme 
hoogw\'er!)chillen met Merke zij\\'aanse hellillgen. 
een paar blinde schoten achter elkaar, dogleg~ met 
hoeke n groter dan 90 graden, veel out orbounds in 
dl' baan , waterpanUcn in landings/oncs lOIuier 

il 

Uil\\'ijklllogelijkheden, en I. 

l iet golr.-spel is in de cerste plaats een spel tegen de 
na tuur, het is het omgaan met cic situatie lel' 
plekke. Vuur e lke slag moet er gekozen worden: 
\\'clke club lal ik gebruiken en hoc lal ik de bal 
~laal1 \'anar de plek \\'aar hU ligt. Dele plekken 
,,'orden door de golrarchitect gecreëerd. or, indien 
dl' natuur Icer ,'crscheiden aan\\'clÎg is (b\', bij 
duinbanen ) . door de golfarchitect uitgebuit. l iet 
is de bedut.' ling dat de baan mct een 10 groot 
mogelUke \'aria ti e aan slagen gespeeld kan worden, 
Lengte is een belangrijke f~\Ctor doch bij een 
e\'el1\\'ichlige baan is dat niet alJe!)bepalend. Een 
golfhole moet zo geconstrueerd I.ijn dat preci!' ic en 
hel doen \'an '\'elm'el1\'ogcn keules van dc speler 
gestimuleerd wordt. li et handicapsysteem lorgl er 
\'oor dat een minder begenadigde speler niet die 
ri,ico's hoeft te nemen. die een lage handicapper 
\\'cl moetllt'men, wil hij nog "001' de prijzen in 
aanmerking komen. Goede schoten moeten 
beloond worden , slechte slagen gestraft, doch de 
speler moet ook een herkansing l..unnen krijgen. 
een fOUlje moel gemaal..t kunnen " 'orden. 
Samcll\'aul'nd kan mCIl leggen dat golfbanen 
qratcgisch gemaakt mo('ten worden ,'oor i Illcll igelll 
>pel. 

Ol' :(ll/(lIl1Jo/J/f' \ r!ifl/fl/ V/II h"fund" lIil Ir T'lrtllk!'11 



Balans en onbalans . Zoals reeds eerde r genoemd, 
spee lt de visuele waarnemin g een belangrijke rol bij 
de keuze ,'an de golfclub en de '\'ijze waarop 
men zich in de baan opstelt (adresseert) . De 
golfarchitect kan l11et dat gege"en spelen en de 
suggestie van meer of minder leng te, hellingen en 
tegenhe ll ingen be,\'ust inbrengen, 

Zo zal een brede waterpanU ,'oor de green , de hole 
d ichterbij doen lijken dan de lengte in 
\\'e rke lijkh eid i ~ , I-Iet zelfde effect word t bereikt bij 
<..:en green zon de r directe achtergrond , b\', aa n de 
rand van de zee of een berghe ll ing, Grote 
landschapselemente n buiten de baan , zoals bergen, 
rivieren of sterk in het oog springende "Iandmarks", 
bv, kerkLOrens, zu ll en visueel ,'an invloed zijn op de 
baan e n daarom op het spe l. Zo zal een heu\'ellin ks 
en een weg lopende ruimte rechlS het greenvlak 
schu in doen lijken, De green be\'Îndt zich in een 
zeke re onbalans, die \\'eer te compenseren is door 
IJ\', een boomgroepje rechts achter te plaatsen, 

Ook met de situerin g ,-an de green bunkers kan op 
deze lfde wijze met balans e n o nbalans gespee ld 
worden, Dreigt aan een kant het gc\'aar, dan zal 
men veilig naar de andere zijde slaan, te nzij ook 
daar door een kl e in e bunker een evenwicht in de 
situatie gebracht is, BU golfarchi tectuur moet echter 
niets volgens een bepaald patroon verlopen, de 
baan moet niet voorspelbaar zijn. De creativiteit ,' .. lil 
de architect moet aangewe nd ,,-orden yoor cle 
noodzakelijke af\\"isseling e n daarom zal soms 
bewust ,'oor onbalans gekozen worden, 

Hoofdkarakteristiek van golfbanen 

Linksbanen. Zowel in hoofdopzet, het zgn. 
Mas te rplan , als in detail , het greeno ntwerp , 
moet ges treefd worden naar een balans met de 
topografische uitgangssituatie of met de te creëren 
landschapselementen, De baan moel e r uitzien of 
hij er altijd al gelege n heeft en a ls het ware cloo r 
God geschapen is, Dat kan alleen als gebruik 
gemaakt is '-an de natuurlijke mogelijkheden 
van hel terrein, In Nederland is met nallle de 
wisselende ondergrond \\"aarop golfbanen gebouwd 
moeten worden , erg bepalend \'oor het aanzien \'an 
de baan, 

Di cht bij de zee, op een soort voorland, liggen in 
Schotland de originele gol flinks. Da t zijn banen 
met we inig of geen opgaande begroeiing, licht 
golvend reliëf en een en kele iets hogere duintop, 
Ze zijn yaak aangelegd lllet zo min mogelijk 
ingrepen door de mens, St. Andrcws, Soulherness, 
Na irn en in Nederland de Domburgse GolfClub, De 
aantre kke lijkheid van d eze banen wordt gevormd 
door het spel met de wind en de strategisch 
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geplaatste bun kers. Deze vertonen daar vaak nog 
hun originele yorm , een door het vee kaal getrapte 
zandpl ek achter een beschuttend hem'eltj e, Een 
bijzonder ruige rough straft e lke slec h t geplaatste 
bal. 

Duinbanen. Ten onrechte worden de Ho llandse 
duinbanen ook als linksbanen aanged uid, Deze 
prachtige banen liggen \'001' ecn groot ged eelte in, 
,'e rder \'an zee gelegen, hoge binnendu inen e n 
hebbe n een goed verzorgde fairway Jllet ee n 
berege nin gsinstallatie. Echte linksbanen worden 
ge\\'oon droog als er geen water val t. Toch hebbe n 
ook de dicht bij zee gelege n delen van de 
Kennerner en Noordwijkse een links karakter, met 
name door het open karakter en de lagere duintjes, 

.\Iinder bekend onde r de naam duin baan zijn 
de geacciden teerde banen ',ln de Pan, de 
Rosendaelsche, :--Junspeet en He rkenbosch , Toch 
zijn de holes daar ook op door de wind ge,'ormde 
binnenduinen aangelegd, Ze hebben a ll en het 
gemee nschappelij k kenmerk van een sterke 
accidentat:e, ee n co mfonabele rough waa r de bal 
gemakkelijk te vinden is en zeer moeilijk in sland 
re houden fairways, De g rond is er zo arm aan 
voedingsstoffen en organisch materiaal , dat het gras 
met yeel hulpmiddelen in le,'cn ge houde n moet 
worden, Doordat deze duin e n l.b.v. het mijnhout 
aan het eind van de vorige eeuw vrijwel integraal 
met dennen beplant zijn , worden deze banen 
meestal te n onrechte bosbanen genoemd. 

Polderbanen. Een zelfde mis\'ersland bestaat er len 
aanzien van het begrip polderbaan, In alle delen 
' -an ~ederland ,,'aar niet spontaan he t water 
afgevoerd kan worden is men aangewezen op een 
poldersituatie. De ene polder is een droogmakerij, 
een \'oormalige zeebodem met zware klei 
(Spaarnwoude, de n ieuwe Amsterda mse, 
Purme rend enz), de andere polder bestaat uit oude 
\'eeweiden me t een veenondergrond (de Zaa nse, 
Zeegersloot, Kagerzoom enz) , De bouwku ndige 
mogelijkheden van beide poldersoonen zijn totaal 
,'erschilIend, waardoor d e banen ook een ander 
aanzien krijgen, 

De golfers staan niet stil bij dit onderscheid en 
zeggen tegen alle banen waar wate rpartijen in 
aanwezig zij n , dat dat polderbanen zijn , ook al 
groeit de beplanting zeer voorspoedig en krijgt de 
golfcou rse een uitgesproken boskarakter. Echt bos 
met een zeer gevariee rde samenste ll ing in 
hou tsoorten . 

Polderbanen zijn bane n waa r het Hollandse 
polderkarakter echt tol uitdrukking komt, waar 
vergezich ten zijn, veel riet e n wate rvogels. De banen 
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in H:ell\\'eidcgebieden komen ,'oor dit begrip hel 
lIlec~t in aanl1ler"Îng, 

De \\'atcrparL!icll in de banen die op yoonnalige 
lall dbotlwgronden I.U Il aangelegd, \OnHl'n een 
essentieel o nderdeel \,-ln d c aanleg, Uit de 
,\'atcrpanUcn wordt dl' ,'ormgrond ge haald ,'oor cle 
huugteverschillen en ,'oor de greenopboll\\', Ze IUn 
belangrijk voor de waterberging en dl' Ic\'t.' ring , 't\Jl 

goed bcregcni llgs,\'atcr, ,'oor hel la!lclschapsbec ld 
e n de natuurolltwikkeling en niet in de laatste 
plaats voor de strategie van het go ll""'pcl. \\'ater is 
du'i mooi. nuuig en lastig en niet ee11 hobb~ ,'all de 
architect. Dit laat"ile wordt nog al een", \erzucht 
door speler') die nie t helemaal hun dag hebben, 

Bos· en parkbanen. Daar ,\'aar , 'eel bo~panUcn 
aan\\'el ig I.ijn , l11e l Iw, een minima le breedte van 
50 m, of daar \\'aar de/.e bossen kunllen ,\'orden 
aangeplant , spreekl men ' "an bosbanen, In 
Vecndam en "\'",se11 , herillrichtillg~g(:'biedel1 in 
Groningen CIl Drcnthe, komen typÎ'iche bosballt'1l 

i ·1 
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lOt ontwikkeling, Toch is het ook belangrijk dat 
daar bijzondere ruimlelijke elementell worden 
geïlltroduceerd om een Lckere saaiheid te 
\'crmijden, De ,'isuele relatie met het o mringende 
landschap is ook hier nood/.akel ijk, 

Op bosbanen tl'eft men ook \'aak wil d aa n zoals 
damherten . reeën. dassen en \\'ilde I'\"ijnen, Dele 
laatste tH'ce diersoorLen kunnen op een golfbaan 
\'ee l schade veroorzaken el1 met hekjes tracht men 
ze ,'an de greens af te houde!1. 

Parkbanen zUn eigenlUk bosbanen op een re laLÎcf 
klein terrein, De plantnlkje!:l ol1lwikkelen lich tot 
grote bomen. die solitair in de baan komen te 
staan, \\'anneer de onderbegroeiing ,'crd\\'ijnt en 
men \Tij licht heeft van de ene hole naar de 
ande re, Oude bancn krUgen 1.0 op den du ur vaak 
eell parkachtig karakter, doordat cic ind i\'iducle 
homen zich gaan underscheiden in soort en 
habitus, Golfclub de I-laar is da;,,' een gocd 
voorbeeld , 'all, 



Solitaire bomen worden ook \<lak direcl 
aangeplanl (niel in bos\'erband ). In hel winderige 
westen \'an he t land duun het echter hecllang 
\'ourdatl.ich d aar indruk" 'ekkende bomen Uil 
ontwikkelen. 

Golfbanen op slortplaatsen. Voormalige 
__ tonplaa tse n \'an puin, hltis\'lIil of bagger 
kunnen e('n inleressallie uitgangssilualic \'oor 
golfolltwikkeling ,'ormen. De zozeer gcwenste 
hoogtcve rschillc n i'Un reeds aan,,·ezig. De pacht "an 
del.c terrein en is relatief laag. omdat de 
grondkoslc n al op de "orige bestemming drukken 
en golf of een andere recreatie\"c of nalllllrfunctÎe 
het enige is dm nog op dele terreinen gerealiseerd 
kan ,,·orden. 
Geheel probleemloos I.U n deze terreinen niet. Zo 
kan e r ni e l in d e ondergrond gegra\"cn wo rden en 
hebben de stortplaa tse n ntak hellingen die le ste il 
I.ijll "001' een verantwoorde golfaan leg. Ool.. bestam 
de afdcl..laag \"aak uit pla lillechnisch slecht 
materiaal llleL vuil ell puin. Bij hltis\'lIilstortcll is 
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cr sprake van gasont\\'ikkeling en mllal..l..ing. 
~Iilieuaspecten hebben in een enkel gC\,tI \'001' 

grote problemen op een reeds ingerichte golfbaan 
gc/orgd. 
Nal.ak king lrecd t ook bU baggl'l'stonc n op. 
Noc htans zU n er in Nederlan d uitdagcllde banen 
op dc/{.' g ronden ontwikkeld, Brockpoldcr lig l voor 
ec n deel op slib Uil de haven, e\'ena ls Oude 7\ laas. 
ROllebergen e n Zoetenneer ZUil deel., op puin 
gebouwd en \VesL\\'o llcllig t op hui!!t\'uil. 
Ideaal is om een stortplaa ts aa ll de hand 'an een 
\'oorar opgesLCld golfbaanOlHwerp in te richten, 
Aan all e golf· en groemechn ische randvoorwaarden 
kan dan \'oOI(\f "oldaan " 'orden en ook de 
milicuaspeclen I.ijn onder controle te houden. 

Resumé. " Ieerdere goInJanen I.Un niet onder een 
van de bovenstaande karakterisLi eken in Le delen. 
Veel banen hebbe n een ge men gd e karaktcrisLick, 
dic wecr kan ,"erandercn naarmate de banen L.ich 
on twikkelen. Echt belangrijk i ~ /0'11 indeling ook 
niet. li et gaat cr om dm e r ee n IIl00ie golfbaan 
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ontstaat op eCIl tt'ITc...:i1l \,'aarYan de IOpogransche en 

hodcllItcchllbche :-,ituéltie het gege\cn i~ \ '001' een 
uitdagend ell eerlUk. ont\'Trp, 

ReconSlnlClie van gollbanen. Naarma te cic 
bespeling ... druk toenccmt en dc aLlnlrekk.elijkheid 
",lil recent aangelegde banen in de omge\ing een 
rol gaaL spelen ,'oor de exploitatie "an ouele banen, 
groeit de hehoefte aan ,'crbeteringen \ ',Hl de cigen 

accomlllodatie, Ecr~t werden eind jaren lachtig de 
golbrchileclcn ingeschakeld ,'oor de uitbreiding 
\'an negen holes banen naar 18 holes, Door het 
toenemend ledenbestand kon dl' exploitatie 
beter relldcrt'l1d w'maakt ,,"orden el1 Illen werel 
aanlrckkelUker \'001' greenfee ... pelers door het reit 
clatll1ell OH'r eC'n \oh\'aardigc 18 hole" haan 
beschikte, In heL begin \ 'all dl' negcllliger.iaren \'a lt 
cr een dllidclUke behoefte aan k\\'aliteitsn:rbetering 
,'an de af/onderl ijk.e golnloles te bespcurell, 
Die ,'crbeLeringen on\\'atten ecn scala \ al1 
onderddcn van dl' haall. Zo moetcn dc grccl1!) 
meer pinpo!)ilie~ krUgen om de g-rolcre "'peeldruk 
op te kunnen ,'angen. BO\'cndiell Illoe( dc 
~alllenstelling \'an cic ondergrond en \'an 
cle grassoorLcn aan de moderne eisen ell 
lllogel~jkhed{'n \\'ordcJl aangcpa~L. liet ~pclcn op 
\\'illlcrgrcl'ns raakt uit en is ook op modernc greens 
benedcn een bepaalde bespelingsgraad niet 
lloodl.akclUk, 
Bunke r\ mocten aangepast worden aan doelmatig 
ollde rilOud , \,'aal"\';111 de Illechani ... chc blln h,erllark 
een onderdeel i ... , Dichtgegrocide b(h~ingel ... 
moeten lodanig \cr/orgd worden, dal er meer 
ruimte in de baan komt en dc le\'t,'n~dllllr "an de 
bomen wordt bevorderd, 
Tc "lakke banen I!jn II1ct een lor~'lIldigt: inpassing 
\,111 fair",aybllnker ... en heu\'t"lgroepjes 
aantrekkclUker te maken. Er komt 10 111('er 
identitcit in baan. 

Rccollstructie kan ook gepaard gaal! !llet dl' 
behoertc aan kwaliteitsverbelcring ,',lil de 
ondergrond. Zo hadden de oude holes \ ',111 

Anderstcin \'cel \\';llero\'crlast en ll1oc~t dl' baan 
perioden lang gcslotell "'orden, liet aanbrengen 
\'an een goed drainagesysteem is gecombineerd met 
het aantrck.kelUk.cr en uitdagender mak.en , '(ln de7e 
hol cs, 
Een golfbaan b celI altijd Ie,'elld object, \\'aarop 
invloeden v<In dc 1lIa<.lIschappU t'n \ '<lll dl' nalUur 
steeds \,'eer aanleiding gc\'en tot \'eranderingen. 
De7e vcrandc.::ringt'l1 moeten bij ,'oOl"keur begeleid 
\\'orden door externe ach"iseurs cn architecten, Een 
Lckere bcdr~jfsblilldheid ,'an beslllur cn personeel 
kan daarmee doorbroken \,'orden en Jllen is 
yerzekerd ''all dl' m('e~{ moderne inlichten met 
betrekking tot dc Spt'cifieke problematiek van de 
betreffende gollbaan, 

'\/JfIflIIlWOIUI ,.. h{'('ft ('NI I/ldlr Ilflil/llilij/u' olllil'iklir/iJlI{ df)(lI'I!rll/(1fI1i1 
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Voor een goede prijs\'orming e n een regelmatig 
uit\'oeringsproces is een planmatige 
uit\'oe1'ings\'oorbereiding een \·oorwaarde. De 
uilvoerings\'oorbereiding omvat in het algemeen de 
uitwerking van het definilie\'c ont\"erp van een 
golflJaan lOt bestek en \,·erktekeningcn. 
Er lijn twec manieren om een werk te maken: 
- het zelf doen in eigen beheer met alles in één 
hand , waaJ'bU een vraagteken geplaa t.st kan wo rde n 
bij dc kwa li teit. ór 
- het. lale n uitvoe re n volgens een best.ek, waarbij 
opdrachte n en juridische aspecten exact zij n 
omschreven en waard oor een kwaliteitsbewaking in 
de hand wordt gehouden . 
Deze laatste manier "c rdie llt bij de aanleg \'all 
golnJanen veruit de \·oorkeur. 

Uitvoeringsvoorbereiding. In de uitwerkingsfase 
wordt hCl Onl\" Crp in al zijn details berekend, 
gete kcnd e n beschreven. Hel ontwerp wordt aldus 
vertaald naar actÎ\'ite iten en LOe te passen 
bOU,,·sLOfTen . De d iverse activiteiten, die straks 
tijdens de uitvoering moeten " 'orden vc rri ch t, 
worde n uitgcspliLSl. 
De bouwstoffen di e zullen worde n LOegepast, 
worden gekwa ntifI cce rd en voorzien van 
kwa li te itscisen , Aan de ui tvoerin g zull en 
randvoonvaa rd e n ,,,o rden gesteld. Een onderdeel 
daarvan vormcn de diverse benodigde 
vergunningen. 

~Iet de aldus verzamelde gege"ens en 
randvool"\\'aarden \\'ordt het bestek sarnengesteld. 
Uitgaande van het bestek zal de opdrachtgever zich 
een beeld vormen "all de gang "an zaken tijdens cle 
uitvoe ring e n de kosten ramen di e met de 
uitvoering ge paa rd zullen gaan. 
Het1.astbarc slot van d eze rase wo rdt clan ook 
gevormd door he t bestek e n de bestckbegroting. 
BeSLek en gedetai lleerde tekeningen vormen clan de 
basis voor de volgende fase, cic prijs\'ormingsfase. 
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AANLEG 
VAN GOLFBANEN 

Prijsvormingsfase. 'Il is quite ce rtain thal, had lhe 
ground on whieh ordinary inlan d gollïs played 
lOday been the on I)' anli lable grolll1d for the 
purpose, the game WDuid nc"er havc been invented 
at all ...... ·. 
Carden C. Smith, The \\'orld ofCoJf (1898) 

Hel zijn niet altijd d e meest ideale te rrei nde len 
\'001' d e aanleg van golOJancn in Nederl and. De 
aanleg van ee n klei-op-veen baan (\'Varmo nd, 
Zaa nstad ) za l heel anders moeten ve rl ope n dan ee n 
klei baan (r\ulllansdo rp, Leidschendam) of ee n 
echte l~lIl dbaan (de Pan , Vegilinsbosschen). 
Oe aan leg van een golfbaan onderscheidt zich ten 
op/ichte ''an andere cultuurtechnische werken, 
door de grote mate \'an gedetaill eerdheid \'an de 
\'cnKhillende onderdelen van de baan . 
Dele onderdelen zijn o.a. gree ns, 11l0 unds, bun kcrs, 
tcc's e n de be pla ntingen . Zij moelen l11et vee l 
gc\oel en ervaring worden ge maakt e n uitgevoerd 
aan de hand van de ge leverde tekeningen. De rol 
n\ll met name uÎ[voerder en kraanmachinisten zij n 
bepalend \'oor hel welslagen ,·an het werk, Meesta l 
weeL een ui tvoerder, die bekend is meL dc ma teri e, 
wat een bepaalde baanarchi lec L verlangt, daa rnaast 
onderken t hij ook de gevare n van bUvoorbeeld 
grond tran sp0rl over kwe tsbare dele n van de baan. 
I lij weet ook op welk moment de be regen illgs
install ate ur moe t komen 0 111 Le zorgen dat als een 
onderdeel gereed is, dit c\'entueel ook beregend 
kan worden. Dit is van groot belang voor de 
ontwikkeling \'an met name een goede green. De 
beregeningsinstallateur is \(lak een aparte 
aannemer en dit geeft nog wel eens 
coördinatieproblemen en stagnatie. 

De kcuze van ee n aannemer kan op twee man ie re n 
gebeuren: 
I. Ecn onderhandse aanbestedi ng o nder 3 of 4 
aannemers op uitnodiging 
2. Een prijsopgave d oor één aannemer d oor middel 



8~ 

· \1It/ns/ril/: lux {/(1I1 df' lUI/uI 1'(111 ('1'11 gonl/,falll'f'lI /uf/rh/ig" &(1(111 kan 

onhlf/fllI 

j:'imf/H)lII'md". Golf: riilJ/Jmthl;/..."" bOlIJf/oll ill ""11 1'1'11111'1/-1'11 bo\rijli 
gd,i('(l. w((ar 1f'gf'III/OliK I/(/liollflll' 1'11 illll'nw/Ülludl' !;mIlIJiOl' I/\r!'('/JIH'1I 

1110(//\I'i mlnl 





van een open begroting en een afstandsverkla ring 
door deze aannemer. 

Uitvoeringsfase, Tijdens de uitvoering \'indl door 
de aannemer een administratie\'e begeleiding \ .111 

het werk plaats ten behoe\'e van de inkoop en 
aalwoer \'an bouwsLOfTen, regeling \jlll materieel en 
arbeid, Bovendien worden zowel door de 
opdrachtge\'er als door de aannemer de bestede 
tijd en kosten tUdens de uit\'oering bewaakt met 
behulp \'an periodieke \'ergelUkingen tussen de 
geplande en de gerealiseerde 'stand \'an het werk " 
Het \'oordeel hierbij uitte kunnen gaan \'an reeds 
eerder in bruikbare \'orm vastgestelde gegevens 
komt duidelijk naar \'oren, 
Tenslotte is een continue registratie nodig \'an hel 
feitelijk verloop van de uityoel'ing, \\'aal'mee 
uite indelijk een \'olledige admÎnisudtievc 
\'astlegging van genomen beslissingen en \'an de 
eindtoestand wordt \'erkregen. 

De uit\'oeringsfase wordt afgesloten me t de 
oplevering van het \,'erk, :\a een pel;ode \'an 
beheer zal de baan dan aan de spelers ter 
beschikking kunnen \\'orden gestekt. Een baan die 
golflechnisch en landschappelijk \'oldoe t aan de 
hoogste eisen en door een ruimtelijke opbouwen 
een afwisseling in sferen zich in positie\'e zin 
onderscheidt \ ,(lIl overige banen, 

Uitvoenngsbegeleiding. De uit\'oeringsbegeleiding 
(directie) bestaat in hoofdzaak uit het 
\'enegen\\'oordigen \'an de opdrachtgever in alle 
Laken die betrekking hebben op de uitvoering \'an 
de aanleg, Belangrijk is in deLe fase heL regelmatig 
cOlllroleren \'an heL \\'crk, Als \'oOl'beeld het keuren 
,'an de greens door de golfarchitecl. 

De aannemer besch ikt Ol'er de zogenaamde 
greentckcningcn die in dCLail weerge\'en hoe de 
greens en surroundings eruilmoetcn gaan Lien, 
DaL patroon moet ook in de ondergrond aanwezig 
zijn om een opbou\\'pakket te \'erkrijgen da L op alle 
punten op de greens gelijk is, AJs de golfarchilect 
de ondergrond gekeurd heeft kan er dus eigenlijk 
n iets meer foul gaan, Dezelfde werkwijze \\'Ordl 
gevolgd voor de bou\\' van tees en bunkers, 

Inspect.ie \dn de golfarchitect zal plaatsvinden in de 
\'erschillende stad ia van he t werk, bij\'oorbceld als 
er een aantal greens in onderbouw gereed zijn, 
Door het \'olgen van eerder genoemd bOll\'l)roces 
in fasen zulle n dus een aantal foulen die tijdens de 
aanleg \'all golfbanen plaats\'Ïnden kunnen worden 
\'oorkomen, e\'enals de daa ldan \'erbonden kosten, 
Veel voorkomende fouten ,,'orden gemaakt in de 
greenopbOlI\\'; met name de keuLe \'an het zand is 
\'an belang en de hoe\'eelheid drainage die gebruikt 
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moe l worden om in alle seizoenen eell optimale 
drooglegging te \'erkrijgen, Daarnaast is ook de 
keULe \'all toplaag en de daarbij behorende 
gIdsmengsels \ë\n groot belang, \\ëlarbij de keuLe 
\dn grasmengsels ook wecr anlankelijk is \-an de 
kwaliLeit van hel beschikbare beregeningswater, 
Op de fair\\'ays worden nog \'aak te weinig 
drainerende \'oorzien ingen geLroffen, Vaak is ee n 
slechle fain\-a~' ook de OOI-Laak \'an structuurbcderf 
in de aanlegfase, 
Aannemer en directie dienen aan strticlulll'bederf 
de grootsle zorg te besteden (bepalen van rijzones 
door rough en beplanting) , De tees vragen 
de/elfde aandacht als de greens en dus kunne n 
daar ook dezelfde fouten a ls bij de g reens gemaakt 
wordcn, 

AI met al zijn er nog al ,,'al punten waarbij hel 
lijdens de aanleg fOUl kan gaan, 
l iet werken mel een goed bestek, gedetai ll eerde 
bestektekeningen en een goede con trole op hel 
boU\\-proces zal uiteindelijk resulteren in een 
goedkoper aangelegde golfbaan dan hel zelf doen 
in eigen beheer mel alles in één hand zoals 
in de inleiding geschetst. 

Beheer van golfbanen , Voor het beheer van 
golfbanen dient een beheersplan te worden 
opgesteld dat bestaat Uil twee onderdelen, 
Een beheersplan \ '001' de lange termijn en een 
beheersplan voor de kone termijn Uaarlijks 
werkplan), 

In het beheersplan wordt een doelstelling 
gefonlluleerd die \ '001' een golfcomplex als \'olgt 
kan luiden: 
Het duurzaam in stand houden \'an de eerder 
genoemde e lementen t.en behoeve \ ~clll de 
uitoefening van de golfspon en te r handhaving \'an 
de landschappelijke en natuurlijke ",aarden \'an heL 
gebied. 

li et beheersplan is heL geheel \'an maatregelen dat 
nodig is de doelstelling le vervullen alsmede de 
zorg die nodig 0111 deze maatregelen te doen 
\'errichten, I lel beheersplan is noodzakelijk \'oor 
een p lanmaLige aanpak van hel beheer \dn de 
golfbaan, 
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In een beheerspl an, dat meestal wordt opgeste ld 
voor een termUn van IO jaar, worden alle 
onderdelen ,'an de baan bcschre\"cn en de 
werkzaamheden die nodig zijn om de beoogde 
doe lstelling te vervul len. 
Een beheersplan dient zo te worden opgesteld dat 
het mogelUk is omjaa rl Uks een ,\'erkplan op te 
stelle n op basis waa rvan de exploitatiekoslcn per 
jaar kunn e n worden geraamd, 

Maatregelen met betrekking tot het beheer van 
greens. 

Good greens afe expected .. .. 
Great gree ns should be appreciated .... and 
perfect gree ns should be cherished 
For th ey are as fragile and changeable as lire itsclr. 
Or, Michael j. Ilurdzé:ln , rGA Magazin e april 1985 

De green, het meest belopen stukje gras van de 
goJnlole beSlaat uit een samenstelling \ë.ll1 lC\'ende 
planten di e moeten groeien volgens een n alllLl rl~ike 

leefregel maar daarnaast bloot staan aan 
spanningveroorzaken cle (st ress) 
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onde rh o udsmaatregelen. Iede re green heeft 
daarnaast nog zijn eigen speci fi eke behandeling 
nodig. li e t gevolg hier\"an is da t een greenkeepe r 
achttien -bUjonge greens- "baby's" heeft die ieder 
hun eige n zwakke en sterke kanten hebben , maar 
allcmaal zijn ze op hun tUd vatbaar \ '001' de 
gc\'oigen van het "'eer , ziek tes, insekten , 
\'andali sllle, onknli d, gebreken aan materiaal of 
verzo rgin g, misre kening o f" m isbruik door spe lers. 
Doelste lli ng va n he t grcenoncle rh oud is om 
gedurende het hele jaar een bespeelbare green te 
hebben. De huidige nieu\\'c greens ,\'orden meestal 
ingezaaid met een mengsel \'an roodzwenkgrassen 
en struisgrassen (Festuca rtlbra e n Agrost is). Als 
gevolg van bodemfysische, che mische en 
biologische verande ringen kunnen er voorwaarden 
worden geschapen voor straatgras (Poa anua ). 
Greens bestaande uil meer dan 50% straatgras zU n 
e ige nlijk a lleen maar optimaal bespeelbaar in d e 
zome r. Als eerder genoemdc "eldndelingen 
optreden kunnen we dus te make n krUgen met 
ziekteaantasljngell, verdi chting, "i lt\"orming en 
wormcnacti,"iteit naast een aan tal bUkomende 
problemen. Met Ilame de wonnenactiviteit is voor 



het spel ni et acceptabel en de wormen hoo pjes zUn 
tevens de vestigi ngspl aats va n onkruide n, straatgras 
e n andere op de greens niet thui shorend e 
eleme nte n. 
Bestrijd ing kan onder mee r plaatsvinden door de 
greens zuur te houden (zwave lzuur amlllon iak) en 
sterk (Uze rsulfaat). 
Dat g ras in de ZOlllcr beter groeit dan in de winter 
is bekend en dat hceft a ll es te maken met de 
temperatuur van luch t en bodem en het daglicht. 
Een op timale grasgroe i wordt verkregen bU een 
(bodem)temperatu ur van 15 tot 25 graden . 

Op d e ond erstaande tabel is te zien dat in me i de 
temperatuur pas echt boven cIe 15 graden komt en 
dan gaat het gras dus regelmatig groeien . In het 
vooljaar en het najaar speelt de bode mtemperatuur 
een belangrijke rol. In 1993 was begin mei cIe 
gemete n bodemtemperatuur 10 grade n en het gras 
g roe ide dus ni et of nauwelijks, onda nks de 
luchttem peraluur van 15 graden. 
In september 1992 was de bodemtemperaLuur nog 
boven de 15 grad e n en ondanks d e a fko eling van 
de luchtte mperatu ur zorgde de hoge 
bode mtemperatuur voor eell flinke groei. In de 
diverse logboeken van de banen zal dit zeke r zij n 
te rug te vinden. 

= Gemidde lde dagle ngte in uren 
':"~ = Gemiddelde luchltemperatuur in ~C 

.Januari 8,5 1,8 
februari 10 2,1 
maan 12 4,9 
april 14 8,2 
meI 1.5,5 12,4 
J Ulll ] 6,75 15,6 
juli 16,75 16,8 
augustus 14,5 16,6 
septem ber 13 14,1 
oktober 10,5 10,3 
novembe r 9 5,7 
december 7,75 3 

Bron : [<.J'\IMI 

Naast he t bijzonder on d erhoud en de voortdurende 
zorg zijn er een groot aantal regelmatig 
terugkome nde onderhoudsmaatregele n ,,'aarvan 
onderstaand een korte beschrijving. 

Maaien. De greens dienen anlan kei ijk van het 
jaa rge tUde en d e gekozen grassoorten 2 tot 
6 maal pe r week te worden gem aa id. De 
maaihoogte dient in de zomermaanden 5 mm te 
bedragen. In de herfst moet de hoogte gebracht 
worden op 8 mmo Het vrijkom ende gras dient te 
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wo rde n a fgevoe rd. Het verti caa l maaien die nt 
afllankelijk van de be tred ingsfrequent.ie enige 
malen in het groe iseizoen te gebeu ren. 

Beluchten. Hel beluchten van de gree ns door 
l1liclclel van bijvoo rbeeld ver tidra ineren di e n t 
minimaal twee keer perjaar te gebe uren . 

Dressen . Het dressen van de greens moet 4 tot 5 
maal perjaar worden uitgevoerd . Per keer wordt 
een laagje zandgronclm engsel ter dikte ± 1 111111 

aangebracht e n uitgesleept. Er wordt gebruik 
gemaakt van dressgrond d ie bestaat uit dezelfd e 
com ponen ten als de toplaag van de green , 
bijvoorbeeld dressgrond bestaande uit 80 % zand en 
20 % H eicolll 18-20. 

Bemesten. De bemestin g van de greens moe t 2 tot 3 
keer per seizoen plaatsvinde n . Als de greens z~jn 
bcplan l met een g rasmengsel van 
roodzwenkgrassen , dienen deze greens me t 150 kg 
pure stikstof per groeiseizoen te wo rden bemest. Er 
vindt weinig ui tspoeling va n de stikstof plaats, 
om dat d e worte ls oo k in de winter de voeding 
vasthouden. 

Toepassing bestrijdingsmiddelen. Chemische 
on kruidbestrijding is n iet nodig bij ee n goede 
aanleg, dejlliste toplaag en dejlliste g rassoorten. 
De gree ns dienen wekelijks te worden 
geïnspecteerd. Ongewenste g rassoorten zoals 
bijvoorbeeld straatgras en han epoot diene n met 
ecn mesje te worden uitgestoken . 

Herstel grasmat. De cups op de greens dienen 
meerdere malen per week te worden verplaa tsl bij 
hoge bespelingsfrequentie. 1(.,1. le plekke n moete n 
worde n ond erzaaid en gedressed . Pitchm arks 
dienen met zorg te worden gerepareerd. 
De greens moeten zonder meer vrijgehouden 
worden van blad en and ere opgewaaide 
o nge rechLigheden. 

Zoals reeds eerde r ge mem oreerd heeft iede re 
green zij n eigen specifi eke behandeling nodig en is 
bovenstaand e opsomming dus niet compleet. 
Al leen over de beregening worden al boe kdele n 
geschreven. 
Zelfs in het Nederlandse klimaat is een de\tgdel~jke 
beregeningsinstallatie met goede kwaliteit wate r 
Uuiste pH en zoutgehalte ) onon tbee rlijk. 
Greens in wedstrijclconditie - dat betekent het 
houden van de bal, snel zijn e n ook nog mooi 
groen - kan maar gedure nde ee n korte periode e n 
dan nog alleen door te investeren in geduld, ge ld 
en arbe id. Daarom m ogen greens ook niet 
vergeleken worde n met elkaar. Beter is he t om ze 
ieder naar waarde te schatten . 



9 1 

\ '00,. IIrl 5r/tOOlllllllkPII I'{m dl' II/Orhillrl' rlif/wlI 1Iool':.irn;III.11'1I Ir wtmf,'11 

l,'f'lmDrl/ ~(HI(f1 IIpl Tluilr wolf'/' nirl in rlr bodt'lII wrg!oo!" 



• ,s., .• ,. 
, .. 
.-. ,, -

92 

J 



Kenmerkend \'001' de golfbanen in 0.'ederland is het 
O\'erheerscn \-an de kleur groen, De bomen , dc 
begroeiing tussen de fain,'ays en het gras ,'an die 
fairways met hun greens zijn allen groen, zij het met 
vcrschilIende tinten die ook nog eens verande ren 
ITlCt d e seizoenen, De kleur groen hangt ar van de 
soo rten bomen di e op de golfterreinen in ons land 
soms dominerend aa l1\,'ezig zijn en het uitzic ht ,'aak 
bepalen, De groe ne kleur geert de speler de rust 
om zich volledig tc kunnen concentreren op zijn 
spel. Men zou kunncn stc llen dat moo ie bloemen 
niet op ccn golfbaan thuis horen omdat ze de 
aandacht afle iden ,'an het spel. ;\ifaar so ms ontkomt 
mcn niet aan de bloemen die van nature aal1\\'czig 
zijn en die mede deel uit maken ,'an het totaal aan 
plan ten dat iedere baan zijn eigen karakter geeft, 
Zo kent me n in ons land bosbanen, duinbanc n, 
polderbanen, parkachtige banen, en nog andere 
typen , met een variatie aan grondsoorten en al or 
niet geaccidentee rd die ieder hun eigen 
karakteristieke kenmerken hebben, 
Op een duinbaan domineren de duinen het 
ve rgezicht en nemen de bomen n iet zu lk een 
opvallende plaats in, Op de bosbanen vallen 
allereerst cle bomen o p, SO IllS in grote 
ve rscheide nheid , soms in maar enkele soorten 
aanwezig, De baan van de UtrechLSe Golrclub De 
Pa n wordt een bosbaan genoemd, door de 
aanwezigheid van overwegend dennebolllcn mct 
daartussen wal sparren , een enkele lari x, een aantal 
beuken , e iken in twee soorten en ,'ooral ook 
berken, Hoewel er betrekkelijk weinig loofllOut 
staal \'oegenjuisl die bomen hun kleurennuances 
toe, In het ,'oOIjaar hel felle lic1llgroen , ofin de 
herrst de typische kleuren die dan de loo fl)omen 
doen afs teken tegen de donkergroene na~lldbomen, 
Op andere banen zoa ls "de Eindhovensehe" "inch 
men relatier meer I00f11out en op "de Haar" zelfs 
overwegend loofh out. iets dat in de herfst de speler 
die niet in de rough wil belanden een extra 
uitdaging geert, maar he m or haar so ms op hel 
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FLORA EN FAUNA OP 
EN ROND GOLFBANEN 

verlies "an een bal komt te staan, 
De banen met \'eelloof11ollt hebben in de winter 
een geheel ander aanziclll dan in de Lomer of de 
lente en "erschillen in dat opLicht sterk \ '~1I1 de 
banen waarop veel naaldbomen groe ien, De 
vegeullie van een baan wordl in be langrijke matc 
bepaald door de gesteldheid van de bodem, zoa ls 
dc aard van de grond, het geha lte aan 
\'oedi ngsslOrfen en de stand ,'an he t grondwa ter, 
Naast bomen , struiken , mossen, varens e n 
Z,\'élmmc n komen cr ook wilde bloemen voor. Soms 
overdadig \'ccl, soms maar hee l wei nig, De Pan is 
gelegen op de zuid-,,'estHank \,ln de Utrechtse 
Hem'drug, De hem'els die men er thans aantreft 
lijn ontstaan tijdens hellaaLSte ijstijdpcrk als ge,'o lg 
,'an de opstm\'ing van zand door het opdringcnde 
land~js. Bij het ontdooien ,'an hel Us sleepte hel 
afstromende water veel zand mce dal werd 
gedeponeerd in de laagYlakte die lussen de hem'els 
en de IZromme Rijn was gelegen, :\adat hel ijs zich 
a ls gevolg '(ln de stijgende tempera tuur weer had 
teruggetrokken ontstonden bij droog ,,'eer en wind 
deposities van door de \,'ind opgewaa id za nd dal 
fijn va n korrel was, In de loop van ele ee uwe Il 
groeide n daarop ge leide lijk aan bomen . struiken e n 
hei waardoor een dunne laag humus werd 
gevormd , Door hel kappen \'an de bomen e n het 
O\'enllatig begrazen of arplaggen van de heide 
krecg de wind weer greep op hel zand en kwamen 
cr door verstuiving nieuwe zandvl ak te n, Aan deze 
\\'oestijlworm ing heefl de RijksO\'crheid een eeuw 
geleden een eind gemaakt door de uil\'oering ,'an 
een herbebossingsprogram, Op grote schaal 
werden dennen ingeplant en zo werd met succes dc 
"crdcre ,'erstuiving (ot Slaan gebracht en begon 
heel aarzelend ,,'eer vorming van humus, ~\'Iaar 
onder het dunne laagje zit stuif tand en dat is een 
"an de armste grondsoorten, Er groeien maar 
weinig planten- en boomsoorten op, Als er al 
bloemen zUn, blijven ze vaak klein, Ze halen een 
speler ze ker ni e t uit zij n spel! 



orJac.P. ThUsr;;e. de gnHc natuurkcnner uit de 
eerste helft \'an del(:' eeuw, beschreef iJl 1923 het 
Pan bos in lijn boek" { fil rif' Salllil/' . 110 maakte 
gewag \'an de plante llsoo rten die hij daar heeft 
aan gctro O'cn. Enkele daarvan. 70als d(' slckch-a ren, 
de teunisbloe m, wilde kamperfoelie. 
\'i ngerhoed"k ruid. de braam en hel dllill\ioolUe. 
IUn er nog sleed.., l(, \'inden. op dl' haan lelf ofin de 
direClc omge\'ing (' Ivan, ~Iaar \"('rnHJcdclUk heeft 
ThUsse niet alles g('ÏmerHariseerd , of e r IU n 
... indsdie n mcer :-,oortcn \'erschcnc l1 . S01llm ige 
kU1lllen zich geicidelUk aan in hel te rrein hebben 
olll\\'Ïkkeld uil aa ngewaaid of door \'ogcls 
mecgehraclll/aad, andere zijn binnengekomen 
met d e 7wanc tuinaarde die werd gebruikt \ '001' de 
aalli eg \'a ll tees of reparaLies \'a n bunkers, Zo treft 
I1H::' 11 nu lelietjes \'an dalen aan , het akker\'ioolue, 
gra ... klokjes. het landblmnnje, ereprijs en \'crgeet
me-niet , akkerhoornbloem en wal"ltro, met 
daarnaast nog I.eer algcmene plante n, Op sommigc 
plaatsen is de o nop\'a ll e nde rankendc he lmbloem 
tc zien lussen he l g ras, Als deze plalH li cht e11 

ruimte krUgt ka n IU l ich snel uitbreiden. Er \\'erd 
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l'en ninke, laagliggende braamstruik ge\'ondcll die 
\olledig was o\'erwoekerd door d ele helmblocl11. U 
I. iet, plante n zUn lang niet altijd aard ig \ '001' elkaar! 
In de direCle om ge\' ing \'an de baan grocit cic 
;,;alomonszegel en langs de LOegangs\\'eg kan 111 C l1 

jaarlijks hengel \'inden, ecn plalllmct een klein 
geel bloempje dat lUkt op een \'isjc. In de 70mcr \.111 

1993 werd daar ook een nall\\'elUks op\'allcndc 
orch idee, de \\'espe norchis, aangeLroffen. 
DrÎc blocien clc planten d iencn hie r spcci,lal 
\'crmcld te \\'orden , CIJ wcl hc t krente nboompje dat 
in het \'oOljaar IQ uitbundig in bloei staat, de 
"Ilru ikheide di e in de laat;,;te lomermaand grote 
\Iakten tussen of langs f~lÎrl\'ays een prachtige kleur 
be/orgt en een Ic ldnam bloempje. het gestreepte 
leeuwenbekje, dat zic h \'erscholen houdt e n weinig 
aandachttrekl. De Pan kan gedurende een e nkele 
periode \ 'all het jaar een uitbundige bloe me npracht 
tonen a ls de st ruikh e i in bloe i staal. Er zUn dan 
100'eei bloemen dal de individuele bloem nie t 
op\'alt , Le n/ij mell t.' n bal in d c he ide slaat! ~ l aar dc 
m'erige bloemen blij\'(' 11 bescheiden op de 
ilchtergrond e n dringen I.ich nie t op zodat geen 
enkele golfspe le r e r door \\'ordt afgeleid. 
Een \dn de leer curielll.e dinge n die Thijssc tijde ns 
lij n beloek aan het Pan bos, nu meer dan iO jaar 
geleden, was o pgevall e n, waren d enn e borncl; die 
het gC\'eChl met he l sluifland hadden welell le 
O\'erle\'c n, Illaa r dat haddc ll moe len bekopen mct 
een gedeellel ijke \'erlies \'an hun wortelcapaci teil. 
Door de wind werden woneIs \ .. 1Il bomen op li chte 
hellingen bloot gelegel. Thijssc beschrUft een b00111 
\\'aar\'(\n de woneIs lot 4 meter bo\'en he t maai\'eld 
uitslaken en de stam dus pas op d ie hoogle begon, 
l iet was als he t ware een hoorn op sleIten ! De boom 
die hU beschreefï n 1 92~ is nu niet meer te rlIg te 
\'inden. maar ook thans kan men op en naast het 
golfterrein nog oude bomcn \'inden \\'aan'1n leker 
een meter of meer \dn de \\'onels bo\'en he t 
o mge\'ende bodemopper\'lak uitkome n, 
T e nslott e mag niet o n\'erme ld blUven da t er SO lIIS 
fraa ie padd estoelen Le \'indell l Un zoals de 
\'liege nl\\'am in de herf.st c n cic zwa mm e n op oude, 
deels \'ergane boomstronken die he t hel e jaar te 
licn lijn . 
Zoekt rncn naar di e ren op een golfbaan dan l ullen 
bijna steeds konijnen cn of halcll worden 
aangetroffen , maa l" soms ook reeë n, eekhoorns, 
\'osse l1 en kleine loogdiercn , \'de soorten \'ogels, 
:-,oms haged issen op de droge, en salamande rs op 
dl' naue bane n e n ook inseklen. l ie t aan La l 
di e rsoortcn dal op l\'eclerlandsè ballen is 
aangetroffen is g roo l. \\'elke worden aangetroffen 
op een bepaalde baan han gt sterk samen met d e 
grondsoon, de \\'aterst<-lnd , de \'egeta tic en de 
bomen. Zo schrUft ~löl7cr Bruyl1s dat op dc baan 
\'an de Amsterdamse Golfclub, die op een 
\'cenbod e m is gelegen , te nm inste 4 besc he rl1lc!l: 
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soorten kikke rs en padden YOOrkoIlH:n, tCI'\\'ijl op 
dc Rosc ndaebche ,'erschilIende SOO rLc n 
Loogd ieren, Y;\ll ede lhene n , wilde ,.:ukens LOt dl' 
kleinere soorten als eekhoorns, mollen e n egels li.in 
aangetroffe n, Op cn in de omgedng ,'an De Pa n 
kwamrJl vroeger haged issen ,'oor maar thans Lij n er 
wei nig meer o"er. De oorzaak ,'a n hun 
,'cnnindering is niet bekend maar he l moe l 
mogelijk IUn door het aanbrengen yan dc ,oor 
deze dieren geschikt e bodemomstandigheden - mul 
l..and om dl' eieren in te leggen e n in d e Ion te 
lmen uitbroeden e n lage begroeiing om 
bescherming te geven tegen de ,'ogels - de 
o mgeving weer aantrekkelijk te maken "oor hun 
terugkee r. Van de ,'ogels die zich o p de Pan 
bevinden i'S d e bosuil een zeer bUzondere, Uit de 
braakballen blijkt da l ze zich \"oornamelijk ,'oeden 
me t lllu ize n , Overdag slapen de uilen in dc toppen 
,',lil hoge d e nnebo me n en ze gaan eers t tegell hel 
invallt.:lI van de du istern is opjacht. i\ len kan 7(:' 
gemakke lijk loka lise ren door le zoeken naa r een 
plaa ts \\'aar n :c l braakba ll e n zijn gedepon eerd, Als 
men daa r omhoog kijkt heeft me n ee n gro te kall!) 
één of meer uilen te zie n in de top "an de boom 
waa r men onder slaat. Jare nlang hebben uilen 
lwernacht in enkele dennen die LUssen het c1l1bhlli\ 
en 18de green staan, Toen de toppen in enkele 
droge jaren ,'eel naalden ,'edOl'en en doorzichtig 
\"erden , ,'erhuÎliden ze tijdelijk naar de dennen op 
hel par-3 baan~e . .\Ierkwaardig is dal men liom'S in 
de braakballen , di e bijna geheel beSlaan Uil haar en 
bo~ es va n muile n, oo k klei ne gekle urde \\'olle l1 
draacUes aa ntre ft die afkomstig zijn "lll1 de \\'ollen 
cove rs d ie o\'cr de doorgaans houten koppen van 
dc SlOkken worden gescho \'en, \,\'at d ie lI il zo boe it 
in di e ge kleurde draacUcs is nog een raadse l. In 
iede r gt:va l komt er zo wal kleu r in het gn\U\\'c 
menu van muilen! De ,'ogels di e he l meest opva lle n 
L.ijn d e kraa ie n e n de eksters, De eersten door hun 
gewoo nte in de helf'St de grasplaggen op lees en in 
de baan om te keren op zoek naar lekkere "elle 
hapjcs, de hli.lLo;;ten door hun rumoerig nlliënd 
gedrag, \ 'aak ook kan men hel driflige hameren 
"an de ~pecht beluisteren die in een dode lak een 
inseklllilLUn holleue tracht te lokken, Drie soorten 

komen er \'oor op de baa n: d e grotC' bonte specht, 
dc groene specht en de zwarte, O,'er de kle ine 
\"()gds is niet \'eel beken d maa r in he t 
aangrenzende bos zijn ,'ele soorte n aangetroffen 
lodat "c llll oed \\'Ol"Cl1 dat ze ook op de baan zu llen 
nestele n, Er zij n, missc hien wcl twintig jaren 
ge led e n, e nkele he rfstperiod e n geweest waa r 
kall,\'~es uit Siberië op hun trek tocht een 
tussenstop inlaste n orn e,'en op adem te komen, 
Gedurende enkele weken "erblc"cn L.e op de baan 
om aan te sterke n e n daarna wec r verder te gaan, 
Ze wa ren ,'erZOl op noten, Blijkbaar waren c r in 
Siberië ,,'e inig me nsen en grote noten, want wen 
'\'e een keer op de gree n ,'an de ,'ierde swnde n te 
pUllen streek er ee n nee r op het ka le, gebruinde 
hoofd ,'all een medespele r die geconcenl reerd zUn 
pUll voorbereidde. HU sc h rok geweldig, mist.e zUn 
pUll \\'aarop de ,'ogel niet begrUpend weg\'loog en 
de bewegen de noot van enige afstand bleer 
bckU ken. 
Ook insekte n zUn aanwezig, Aan het e ind van de 
L.ome r kunnen d e ,\'espe n hi nderlUk zU n maar 
interessante r zij n de rode mieren die op de baan 
nuga l schaars zij n maar in het aangre nL.ende bos 
,cel ,'oorkomen e n grote nesten maken, Als men af 
en lOe eells een kuil~e in ru l L.and Liellllet een 
holleDe in het midden , is er een goede kans dat 
daarin L.Îch een miere nleeuw ophoudt. I lct is d e 
larye ,-all een Iibelle·acluig insekt die 7ich "oedt met 
mie ren, Als de mi ere n in het kuil~e lopen , g lijde n 
IC naar beneden en kome n bij het ho ll e tje terecht. 
Daar wachten een paar sche rpe kaken e n de dood, 
In di t bestek is he t n iet mogelijk ee n beschrijving te 
geven van de nawurwaarden e n Ill et na me van dc 
no ra en fauna van de inmidde ls ,'ele golfban e n die 
ons land te lt. 
In een lezing die Prof, ~ I örzer Bruyns in 1986 hie ld 
hee rt hU gewezen op de bijzo ndere aspecten die 
golO)ane n tol interessanle naulurgebieden kunnen 
maken, Door de omhe ining die ,'oor een golfbaan 
een noodzaak is , ,;ndt er op he t golfterrein geen 
dagrecreatie plaats in de natuurgedeelten en lopen 
cr ook geen losse honden, Delen ":ln hellerrein 
\onnen zo als hel ware toe\"!uchtsplaaL'\CIl " 001' 

,'ogels en andere dieren die e r vaak de rust vinden 
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\"001' een o ngestoorde gezins\'o rming. Hel gol fspel 
Lelf\'indl o p cen Leer kalme en rustige manier 
plaats en bepcrkll.ich tot de fairways en de direcle 
omge\'ing daaryan. De slapen de uilen worde n er 
niet wakker \',Ul e n de specht gaat door met zUn 
geklop, In de vroege ochlend e n dc tl\'ond kan Jllen 
"aak konijn e n c n hal.en aantreffen die c,"cn opzij 
gaan als de speler lan gs hun graasplckjc wil. 
Systematisch on dcl"loek naar de aanwezige 
nawurwaardcll heeft tol dusn~r slechts op enkele 
banen plaats gevo nden e n het zou een goede zaak 
zUn als vanuit de verschillende ,'crenigi nge n door 
entho usiaste leden pogingen we rden gedaan een 
beeld te krijgen \'an helgee n cr op hun banen leeft 
en groeit. \\'at cr ,,'el gedaan is geeft aan dat het 
zeer de moeite waard kan zUn 7lllk o nde rzoek. door 
geïnteresseerde leden o f door een deskundige 
o rganisati e, te laten doen, en de resultate n onder 
de aandacht ,'an de lede n te brengen. Zo werd door 
de Stichting Flora en Fauna Ande rSlc in ee n mooi 
boekje uitgege\'CIl waarin de geologie, de fl ora en 
de fauna LUn besch rc\"en ,"a n de baan "an de 
Golfclub Anderslein, Ten dele ligt d ie baa n op het 
gebied \ 'llll dc Utrec htse He ll\'elrug, ten dele in de 
Gelderse \',dlei. lie t I-Iell\"elrllg·deel toont grote 
O\'ereenkolllst met het gebied waa r de Pan in is 
gelegen, maar het klei· en ,'cendeel dal tot de 
Gelderse ,'a ll ei behoort ,"erschilt daar in ,'egetatie 
sterk van, Zo ontstaat een nawurgc bil'd dat grole 
va riati es in dl' bodemkundige ges teldheid "e rtoont: 
zand, klei. \'t'en e n ,,'ale l', en daarm ee 
samen hangend ook een rUke verscheidenheid aan 
bloemen. bomen en dieren te Lien gee rl. Zoals uit 
de aam\'cLige " 'aterpanUen moge blUkcn is de 
gro ndwaterstand op Anderstein 1.0 hoog dat 
planten di e een , 'och tige grond behot'\'en, en zelfs 
\\"ater- en moerasplanten, aanwt'7 ig LU n e n er goed 
ged Uen, Van de vele soorten di e in het genoemde 
boekje LUn aa ngege\'cn noemen ,,'C ook hier d e 
su"uikh ei e n daarnaast kattestaan, het ,,'ilgenroo~je , 

\"ingerhoedskruid. sintjanskruid , ,'ogch\"ikke, 
kamille, harig wilgenroosje, gage l. ro lkl<:l\'e r, 
drUvend fonteinkruid. \\'ater\\"eegb rec, li sdodde, 
,,'ale rmunl, moerasspi rea en enkele paddesLOeien 
zoals de stinkl.wall1 , 
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Een ge heel andere \'cgelatie is ken mcrkend voor de 
duinbane n waaryan cr 4 in ons land aa nwezig zijn, 
Di e vier hebben \"001' een gezamenlUke aanpak 
gekozen om LOt een goed inzich t te komen ovcr de 
natu ur die op hun ban e n aan wezig is, Met namc op 
de I laagsche Golfclub is door e nthousiaste leden 
een im'entarisatie ge maakt van de ve le pl ante n en 
paddestoelen die er op die baan " 'Ol-d e n 
aange troffen, De leden heeft men geïnformeerd 
over de interessa nte zake n die ,,'crden 
aa ngetroffen, Daarna is er door een deskundig 
bureau een "olledige beschrUvi ng van de 
ve rschillende natuurwaarclen opgesteld, In dat 
rapport treft men een lUst aan van alle planten die 
gevo nde n zUn; bom en , struiken , mossen , g rassen en 
bloeiende planten _ In to taal werden 12ï soorten 
geregistreerd, In heLjubilcumboek dat de Haagse 
same nste lde te r gelegenheid ,"an het I00:iarig 
bestaan staat een hoofdstuk over de mILuur, De 
heer Dam Backer besc hrijft daarin d e flora e n 
f~lUna die o p de Ilaagse kan worden aange troHen, 
Versch ill ende bloemen die sLe rk dc aandacht 
kunn en trekken omdat ze in grote aan ta ll e n 
som mige dllinhe lli ngcn begroeien vallcn op, Maar 
daarnaast zUn er talloze soorten di e meer ,'erborge n 
in de rough e n tusse n de struiken voorkomen, De 
bloemen die me n er aantreft zijn vaak karakteris ti ek 
,'oor het duingebi ed , zoals de duindoorn d ie gro Le 
d ele n van de he llin ge n bedekt, duin walstro, 
duin z,,'enkgras. cic duinroos, duinmuur e n duinrieL 
De f~nl11a is gevarieerd, I-Ieel bUzonder is het vosje 
o p de gree n die blUkbaar zo tam was geworden dat 
hU om , 'oedsel bedelde bU spelers die langs 
kwamen, Olwerge telUk , 'oor schrUve r dezes waren 
dc fal.a nten die nu in mindere mate voorkomen 
maar ti e n tot twintig jaar geled en in grole ge ta le op 
d e baan neerstreken en op onge paste mom enLen 
\'ee l lawaai maakten, 
~ I c t d e \'erkregen gege,'e ns over de verschill ende 
naluuraspecten hoopt men bU de Haagsc hc een 
basis te kunnen leggen voor een beheersplan 
waa rin behalve de directe be langen \'an de 
golfspe le nde leden ook de natuurwaarden tot hun 
recht kunnen komen. Evenals bij de Pan hee ft de 
winni ng van drinkwater in de onmidclel1Ukc 
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nabijh eid (op d e Haagsche Slaan de winning:,pult c ll 
zelfs op he t te rre in zelf) ind ocel op het peil "a ll hel 
g ro ndwater. Deze stand heeft \\'cer indocd op de 
hoevee lhe id vocht di e aan de \'cgctatic ka n wo rde n 
aangeboden . Is de stand laag dan zull e n d e 
aanwezige pla nten he l moeten doe n me t he L ,\'a le r 
dal na regen val in d e bove nste bodc mlaag blUrl 
han ge n. Voo r dc groei van plante n is d e 
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beschikbaarhe id "an voldoende w~lle r ee n eerste 
\'ool"'\\'aarde. Im me rs die g roei komt ,'oon ui l het 
binden \ 'all wate r aan het koolzuurgas d a l in de 
luclll aanwezig is, onder invloed "an zo nn eli cht als 
e ne rgiebron . All e pla ntedcle n beva lle n, naast he l 
walcr dm o .m. hel tra nspon van \'oedingssLOfTc n 
,·c rzorgt, vcrbindin gcn van koolslof dic icdcre plant 
zijn specifie ke verschijningsvorm gcvcn c n die al cl e 
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biologische functies bepa len . In \'crschillende 
provincies wordt thans nagegaan welke de 
biologische gevolgen zijn \-all hel onttrekken \'an 
groLe hoc\'celheden gronclwaLcr aan de bodem. 
Voor de golfbanen die liggen in gebieden l11e t een 
dalende grondwaterstand zoude n corrigerende 
maatregelen van de overheid lOL \'erbetering \ ',111 de 
groe i ' '<:lIl bomen en plmu en kunnen leiden. Maar 
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,"oOl"alsnog valt over zulk beleid weinig te zeggen en 
blijft hel van groot bela ng dat vanuit de golfclubs 
alert gekeken wordt naar de bestaande flora en 
fauna en de \'cranderingen die er c\'cnlueel in de 
JaalSlC decennia hebbe n plaats gevonde n , opdat 
met een goed onderbou\\'d beleid de 
nalUlIrwaarden van de banen zo hoog mogelijk 
kunnen word en gehouden. 
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De Stichting Il andican stelt buggies, ofte\\'e! 
logenaamcIc handicarts, ter beschikking \ '001' cle 
tUde lUk of'blij\'cnd minder ambulante golfer. 
Om \'001' het gebruik \'an een handican in 
aanmerking te komen , moet men o\'cr een 
gebruikeJ'!>kaart beschikken, Op elke club \\'aar een 
handicart i'i geplaat\t , is een clubconsul. Deze 70rgt 
er \ '001' dat de hanclican-organisalie op de club 
goed ,'erloopL Daaronder begrepen de uitgifte \ ';\11 

gebruikerskaanen, de regeling \'an het gebruik 
door belilLers \'an gebruikerskaanen, het 
onderhoud \'an de handicart en de financiële 
afwikke li ng \'all dl' inkomende gelden, 
Hel gebruik v<ln ecn hanclican kost f 5 ,- per ronde, 
wel k bedrag- wordt afgedragen aan de club ter 
bestrijding V<l1l de kosten van energie, stalling 
e nZQVOQl'ts, 
U kunt in het bClit ko men \'an een gebruikerskaan 
door een dokter~\'erklaring te Q\'erleggen, waarin 
hU be,'estigt dat hCl \ '001' 1I te moeilijk \\'orcll 18 
holes in een redelUk tempo Ie ,'oet af te leggen, ~Iet 
eenjaarlUkse bUdragc \ .. \11 f 100,- kunt u dan 
gebruik maken "all cic handican, Dal geldt ook 
\'001' andere dan op de eigen baan gestationeerde 
handicans, Lïtel .. tard als 1I \'oldoet aan de 
gebruikelUke toelatingseisen die de betrefTende 
golrclub aan gaslspelers steil. 

Dl' c1 ubcollsuls \\'C]'\ ' ('11 ook de donateurs, \ 'an hun 
donaties is Stichting I landicart in grote male 
a n1ankelUk \ '00 1' het bere iken \ ',tn haar ideële 
doe lstellingen, De c1ubcol1suls houden regelmatig 
ContaCt Illet één \'an de vier regionale consuls, die 
dat op hun beurt doen Illet hel Stichlingsbestllllr, 
waan:an de \'oor/iucr "an de ~CF \'OOl7itter is, 

\'001' dOIlCHellr~ b er eenmaal per jaar een 
Il andicart\\'ed"Lrijd op de eigen club, De eer'ite en 
tweede prUs\\'innaar komen in aanmerking \'oor de 
landelijke finale, 
In hct bockje 'Golf' ill Nederland ' staat aangege\cn 
op welke c1l1b~ handicans ter beschikking staan, 
l iet zijn er bUna 70 op de banen nln 50 golrclubs, 
Il ouders van gebrllikerskaanen kunnen op al dele 
clubs terecht \'001' een handican, Teleronisch 
in formeren en c\'enlllccI reSClycren \'erdielll 
aanbc\'eling, 
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HAND ICARTS 
VOOR ALS HET LOPEN 
"VAT MOEILIJKER 
WORDT 

Stichting I landican is uniek in dc gulf'wt.'J't'ld C:'ll 

blijkt in een lodanige behoefte te '()()Iï'iC:1l dat bU 
\TU\\'el alle :\ederlandsc golrclllb~ thalh éc:n of' 
IlH' Cr handicans Slaan, ZU \\'orden J11('t grote 
regelmaat doo r houders \'an gebJ'lliker~kaanen 
gebruikt. 
\ 'tn\'aChl mag worden dal el in de kOlllt'llele jaren 
een groeiende belangstelling lal ollhtaan \001' de 
mogclUkheid om met een bllggie rond te gaan, Ook 
golfer" \\-onlen !>teeds ouder, liet lop(-" Il ,,,il dan \\'el 
('eJlS moeilUker \\'orden, Stoppen Illet golfeJl 
betekt'1lI \,Iak het \'erliezen \'al1 \ '('Ie 

\ ril'llcbchappelUke COIHaClen, De Stichting 
Il andicart \'('ITlielll dan ook de belal1g~t{'lIil1g en 
e(:,lljaarlUk'ie geringe bUdrage \'an alle golf(or~, :\'iet 
\\'achten lOt U oud begint lt' wordt'l! 0111 ti op te 
ge\ en al~ dOllateur. De consul op uw haal! lal II 

gaaJ'lle eell acceptgirokaart uitreikeIl, 





OH'r de geschiedenis \'an jeugdgolf in ~ederland in 
de afgelopen IOOj.mr hesIaat ,,'einig doculllentalie, 
Er ,,'aren in de jarl'n tacht ig procentueel ,'eel meer 
jeugdige go l rcr~ dan nu, 
Op dit moment i"i er tlandach t ,'oo r dejeugd, Toc h 
lij n dc prestaties ,'an Oll/e top(jeugd)golfers nog 
n ie t o p ee n mond iaa l nin:a ll da t aa nspreekt. Dat d l' 
ange lsaksische lan de ll \'cel goede tal e n rvolle golfc rs 
\'oo n bre nge n \'lTbaast ons n ie t. Da t e,'e nwel ("c n 
la nd a ls Zwcde n I11 ClI.O'n 8 m iU oen inwoners H.' 1c 
talc fl t\'o ll l' spelers wee t \'oort Ie brengen die lich 
,"erelch\'ijd kun nen mc tcn sp reekt \\'cllOt onle 
,'e rbl'eld il lg, 

\\'at lijn hien'lIl de oOl7aken~ Allereerst bestedcll 
de Z"'cdcn \'celmecr tijd en geld aan gol f. J aarlUk~ 
\,'ordt er 3 miljoen gulden besteed aan de 
opleiding, Ve ryolgens stellen de Z,,'eden zich \'an 
hel begin afaan anders op tegeno,'er he t la lent dat 
,,'ord, opge leid, Iede re golfer. die aan training 
meedoet , ,,'ordt in ee rste insta n tie opgeleid om 
p ro fessiona l te ,,'orden , 
Va nu it cl ubs wo rdt in Zwed e n een enorme 
hoe"ee lhe id tUd e lI ge ld in d e tra ini ng ,'an de 
jeugdspelers ges tn kt.'n, Op d eze \\'Uze is e r ee ll 
o pleidingsstl'uc tullr on tstaa n die een constante 
strool11 van t<lI(' 11t('11 opll','cn, 

In t'\ederland doel lich ('en \'erschijnsel ,'oor dal 
,'erder in geen land is waar te nemen, Hi er is de 
hockeybond een ,'an de grootste bonden, terwijl dil 
in andere landen nergens hel ge,'al is, 
Belangstelling \'001' een "ipel met bal en stol.. is er 
dm ",el degelijk. 

Voo ropgesteld moet ,,'orde n dal hel ni,'eau "an de 
:\led e rla ndsc jeugdspeler de laatste ja re n sterk is 
\'crbete rd, Twee oorlake n di e hieryoor d irec l lU n 
aa n te wUlen jUn d e sta rt. \'a n d e VO LVO tO ur e n de 
\'O LVO regiotour met daa rnaas t de in trod uCLie \'a n 
cic vUf-gu lde ll-k;tal1, 
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] EUGDGOLF 
IN NEDERLAND 

De ~cores bU de strokeplay kam pioenschappen 
\,'orden iederjaar beter en in 1993 werd door de 
jt'lIgd op onTtuigende "'Uze het Vierlande n 
toernooi ge\,'onnen, 

111 :'\Jede rla nd is d e toena me \'a n hel aa n tal 
jeugd lede n ech ter ron dui t zo rg\\'e kke nd te 
noellle n , Tc r"'UI he t aan tal leden \'(Om golfc lubs, 
aa ngeslote n b ij d e :'\!ed erlandse Colr Fcderali c. in 
1 ... 1 jaar lijd 111et een fac to r 5 ,5 toe na m, steeg he l 
aanlaljcllgd lede n o p die ,'erenigin ge n me t ee n 
filC tor 2."1, in feite een te ruggang, 

jaar to taal % jeugd 

198 1 12.246 13.9% 
1985 l ï.9 12 12.4 % 

juli 199 1 5-1.886 6.9% 
juli 1992 ';9 .6ï-l 6.6% 
j ui i 1993 66.308 6. 1% 

Ceco ll stateerd kan worde n dal de be langs tt' lI in g 
\ '001' golf bU d e o ud eren sterk is toege no me n, maa r 
dal he t aa ntalje ugclled e n h ie r fo rs bU achter blUft. 
BU het tO tstandko me n \'an nieu\,'e cl ubs b lij kt 
tt-: lkt'll"i \,'eer claL he t "oeren van een actief 
jeugdbeleid geen aandacht heert. Kij ken we naa r de 
cijfers o\'er 1993 bU onze geassocieerde leden dan is 
hier de ,'erhoudi ng nog zorgwekkender. Op 16, 109 
leden Lijn slechts 690 jeugdleden, n ie tl11cer dan 
..J ,3%! Enkele geassocieerde cl ubs hebben in he t 
geheel geen jeugdleden ! 

Voor deLe situatie zijn \'o ldoe nde red e ne n aa n te 
\'oe re n , Bij ee n aa n tal clubs ge lden be pe rke nde 
rnaa trcge kll met be tre kking to t de aan name va n 
k ele n o f /. Un la nge wac h tlUstc n o n tstaan, Ande re 
\'crenigi ngcn ne mcn o m fin anciële rede ne n li e fs l 
sc n io rl ed c n aan , Dil a lles hec rtLOt ge,'o lg da l he l 



"oorjcugcligcn moeilijk is om lid ,'an een golfclub 
te worden. 

Toch wOlTIl er door "eclmcnsen hard ge\\"erl...t om 
mccrjeugd bU clubs te krijcren.Jeugdcommissies en 
consu ls doen hun besl besturen te overtuigen dat 
het voor iedere vereniging noodzakelijk is een 
actief jeugdbeleid te voeren. 

Dil alles is reden voor de NGF om de komende 
jare n hi e raan extra aandachlte besteden e n een 
aCl ief.ie ugdbel eid , ge rich t naar de clubs, tC' gaa n 
voercn. Imm e rs om een oudj aa rvcrs lag "an d e NGF 
aa n te halen: '\Vat is een sportfederatie lOl1(le r 
jeugd?' 

De uitgangspunten. die gehanteerd \fOl'den in het 
jeugdplan, lijn de ,·olgende. 
- Allereerst kan en moeL c r a llee n jeugd worde n 
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geïn teresseerd voor golfwaar daad\\'e rkelijk \'oor 
hen de mogelij khed e n 'lijn om golf te spe len . 
- De jeugd die op een club is of die nieuw op een 
club kom t moel ook daad\\'erkclijk "aslgchouden 
worden. 
- Dele jeugd zal dan ook goed begeleid en o pgeleid 
moeten worden , Lod .. n lij enthousiast \'oor de spon 
zijn en blijven, 

Om ui tte zoeken waar clubs zUn die ruim te hebben 
voorjeugd zal een inve ntarisa tie o nder d c 
vere nigingen worde n ge maakt.. l iet hee ft all ee n zin 
een behoefte op te we kken op plaatsen waar 
daadwerkelUk aan di e behoefte kan worden 
,·oldaan. 

De NeF zal in de loop \'an hel sei/oen 1 993/ 1 99~ 

een boekje ontwikkelen dat door iedereen die 
geïn teresseerd is in de golf:'iport. kan worden 

f1(lflg(rlt".II'1I{~dll'l'I'k in rrll fijd dof df' IlIIidig'f! Im>\idf'1I1 TIOI! df' XCF /log 
/l/f'f' /1If)('!i1 dOnl. \ :/./1.1. \17lJrrri .\/1111. /\Jmlhlr 11fJI/ Fw)IJllrJ.(. 
Hk /Jn IN VI/ val/ .\loofsd ril Holf Ol/mul 
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opge\Taagd, !\ liddels poslers zal meI nO::\ lII e de 
jeugd op her beslaan van dit boekje \\'o rden 
geweze n, In het verspreiden \'an deze pOSle rs lullen 
de vere nigingen ee n actieve ro l gaan spelen, De 
NGF zal voor verspre id ing vall he l boekje 70rg 
d rage n, 
Geï nte resseerdeje ugdige spelers zu llen zich hU de 
clubs die hiervoor openstaan aan kunnen melden, 
Doo r middel van bij\'oorbeeld 
p roeO idmaatschappen kunnen clubs dele jongens 
e n me isjes ee n jaar op proe r la ten spelen , I l ierb ij is 
het van groo t be lang da l cic kind eren daadwerkelijk 
aa ll de lessen en Irainingen deelnemen, 

Om het voor d ejongcre spelers aantrekkel ijk te 
maken o m de lessen Ie volgen e n te trainen \\'o rd t 
een syslee m ui tgewerkt waarbij 'medailles' kunnen 
worde n behaald, Na hel aflegge n \'a n en kele 
ee nvoud ige tests kunnen de kinderen 

l Oï 

achtereem'olgens brons, zilver en goud be halen , 
Hiermee \\'ordt een aantal doelste ll ingen bereikt. 
H et kind blUft en thousiast, er is immers telkens ec n 
moge l! jkheid om Ie slagen, l iet kind lee n al vroeg 
0111 l11 et spanni ng om te gaan e n tenslo tte wordt de 
\\'eg naar het als last ig ervaren 
Gol f\ 'aardighe idsbe\\'ijs een stuk koner, 
Daarnaast lijn er plannen om de huidige 
SUCccs\'olle VO L\'O LOUI" en VOLVO regiolOu r 
,'ereIer uit te breiden, zodat a llejonge ta lentvolle 
spele rs in Ned erla nd h ie raan mee ku nnen doen. 
Hi erbU word t gedach L aan eell d rieta l divis ies 
\\'aarbin nen verschi lle nde ha ndicapcatego rieën 
ku nnen spelen, 
Door dit plan is hel mogelijk meerjeugd op jonge 
leeflUeI Le interesseren \ '001' de golrspon , Hi e rdoor 
zal er een bredere basis komen \\'aLLO L gevolg zal 
hebben dat heL peil va n de spelers onget\\'ij fe ld 
n : rder zal st \jge n, 

1/I/rod UI /i,. 1'I)It 'oJr IlW/JJ/(j/l in J1/({f1//1f)8f) , 

11/ !tr/midl/rll II/I'fll', .\'. PUIII-/Jil'lI/f'I' h Ooi, l li' f4JII '('S it/ru f .\'C/': 
1'(',/iH I 'oll'o-dÎlrr/fw' A:,A, Nolr!mllll /'"linh IIIr,}. Ir I ',.r/()()J), 
pwsirlrl/ ( XCF 
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WE- KUNNEN L'\NG EN BREIöP OVER )EUGPGOLF PRATEN, MAAR 
WE ZIJN OP DE Y8<KEERDE WEG I WE BEGINNEN BI) HE' EINDI 
NAAR Mi)N MENING MOffEN ';I'E.. HE' KIND .. '(A.N HE, BEGI N AF" MEö,T DE-
5PULLEN YERT1{ouwj) MAKEN, OAN ZULLEN ZE.. NIE, ANDER5 MEER KlJNNEri l 
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Het begin, li et \\'as, I.oals eerder gememoreerd, 
in hctjaar 1893 dat golfin ons land " 'erd 
geïlllroduceerd. Er ,,'aren toen ook al 
oefenmeesters, zoals de professionals destUds 
werden genoemd. De eerste leermeester in 
Nederland ,,'as de SchotJohn Duncan Dunn. 
\\'erk/.aam op de Haagsche Golfclub. Andere 
professional s \'an het eerste uur waren .\j.lfc , C,A, 
Anderson, II.Bllrro\\'s , cle brocrs Dirk cnJacob 
Oostcrveer en Douglas Monk, De laatste nam in 
1927 het initiatief' om, naar voorbeeld van Groot 
Brittannië, een Professional Golfers Associatie op te 
rich ten. De opricill ings\'ergadering werd beLocht 
door acht professionals, onder \\'ie de ~ederlandcrs 
Jos van DUk, Dirk Oosteryeer enJacob OostCIYCCr. 
Er werd een "erzoek gericht aan dh'crse 
,'OOI-..., .. 1I1staande leden "an het ~ederlands Golf 
Comité (NGe) en aan enkele golfclubs om in het 
bestuur van de ~ederlandse Professional Golfers 
Associalie (:\I PGA) plaats te ncmen. Het bestuur 
werd na ,'cel Q\'erlcg ge"ormd doorjhr. mr. A.~1. 
Snouck Ilurgronje. crc\'oorlitter, \\'.G. J ansen , 
\\'.Ph .Pelleberg en G.~ 1. del Coun \'an Krimpcn , 
,·i ce~,·()orzi tter. 
DCLC heren waren amat.eurs e n secretarissen van 
hun clubs. G.i\ll. del COU rL van Krimpen was dc 
sccrcta ris van he t NGe. Van de prorcssion ~lis 

namcnJos van Dijk als voorzitter en Douglas Monk 
als secre taris~pennin gmeestcr zitting in het beslUllr. 
Er werd ge\\'erkL in ove rl eg met cn onder LOCl.icht 
van het NGC. In 1928 werden de gelederen 
,'cl"S terkt met Frank Spalding, 11.\\'. (Leslie) King. 
jan Bblllsjaar, 11.1-1. (Ben) Lamben en 
L.G.Loks\\'ood. 

Na de oorlog. Toen in 19ï2 Piel Wille 'ijn 
roorLinershamer na 20jaa r neerlegde, k\\"<lm Alex 
Loesberg aan het bewind. II U werd in 198 1 
opgevolgd door AndréJeurisscn. In deze periode 
werden contraClen afgeslo ten die de NPGA meer 
armslag boden met betrekking LOt dc wedstrijden. 

110 

VAN OEFENMEESTER 
TOT PROFESSIONAL 

"leer " 'edstrijdcn be\'ordcrcn ee n hoger spelpe il 
\'an de professional golfspeler. 
In december J992 werd AndréJeurissen als 
\'oorziner opge\'olgd door Hann Herrcma. Il ij is de 
eerste \'oOl-Lincr, die uil de amaleur\\"ereld 
O\'crstaptc naar de professionals. 
De eerste op"olger ran Douglas Monk als secrctaris
penningmeester \\'asJan Blansjaar. In 1966 werd hij 
o pge"olgd door Ad \'''cssels. Na een periode van 
dri ejaar droeg Ad \,Vesse ls de LOt. clan [oe in éé n 
persoon vercnigde f"u nClies o"er aan Manicn 
Groendaal (penningmeester) en aan Alex Loesberg 
(secretaris). Toen Alcx Loesberg "oorziuer werd, 
werd Henk Ste"ens met het secretariaat belast. 

Opleiding. Hoe was het gesteld mct de positie van 
de professional~ "leestal caddies, waren zij veelal 
van een\'oudige afKomst en Lij we rden vaak a ls 
/.odanig behandeld. Professio nals rnochtcn niet in 
het clubhuis komcn; hun meegebrachte cetwaren 
moesten zU opeten in de kleedkamer, o r, indien 
aanwezig, in de shop. Dil was in de mccste gevalle n 
ook zo als een professional ging spelen op andere 
banen. Onder hel "oQl-Littcl"Schap van Piet \Vitte is 
dit ,·eranderd. In die periode werd ook de 
opleiding bete r gestructu reerd. 
Vroeger ,,'crd cen cadd ie die een goede bal kon 
slaan, aangemoed igd o m professional te worden. 
Van de ene op de andere dag werd hU tol ass istent 
gebombardeerd e n sLO nd dan les 1.C geven aa n de 
leden. De goede professiona ls uit die tijd wilden 
echter dat die nieuwbakken assistenten er nog wat 
hU leerden. Dat gebeurde toen meesral door BrilSe 
professionals. Zij leidden hun ass istenten op zoals 
lij zelfin GroOl~Brillannië waren opgeleid. 
Schoenen poetsen. de shop schoonm aken, clubs 
repareren ofzelfs maken en asse mbl e ren. Veel 
professionals in dejaren 20 e n 30 produceerden 
hun cigen golfsLOkkcn. Op diverse golfclubs 
hangen zij nu aan de muur, a ls aandenken aan d eze 
meesle r~clu bma kc l's. 
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In 1962 werd , onder auspiciën van de NPGA/ NGF, 
voor het eerst een examen \'oor professionals 
afgenolllen, De \'oorl.i ner \ ',111 de eerste 
examenco mm issie was jhr. P.J. van Swinderen , 
bijgestaan door de leden B.J-Ienderson, P,\\'illc cn 
J. Ouc\'ange r.jhr. Van Swinderen heeft lOl 1991 de 
\'oorzil1.ershamer gehan lee rd. 
~· I et he l examen we rd d e kwaliteit \'an de 
Nederlandse professional beter. Vooral in het 
buiten land , me t name Dui lsland , was dl' 
Nedcrlandse pro zeer gcwi ld. In 1962 ging als 
eerSte Il enk Stevens dl' grens over naar d e 
Aachene r e.c. Nu vindt men Nederlandse 
professionals niet allee n in Duitsland , maar ook in 
13c lgië, Frankrijk , Spa,~jc , Portugal en Zuid-Afrika. 
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Sinds 1991 is de opleiding opnieuw aangescherpt. 
~ I el medewerking van Contracton , eell organisatie 
\ '001' contract-onderwijs van het CIOS, \\'ordt nu de 
professional in t",eejaar voorbereid op zijn taak. 
Een groter studiepakket. \\"larin behah'c golf" ook 
anatomie, fysi ologie , agogiek en management 
litlen, moel d e toe komstige profes~ional beter 
beslagen ten ijs bre ngen. 
~I e t ecn blik op het Europa \.ln morgen hebben 
I.ich reeds 26 Europese landen veren igd in de PGA 
of Europc. De grootste opdracht \'an del.c associatie 
vall PGA's is om dc opleiding van profcssionals in 
een \'crenigd Europa nog meer le \'erbetcren en tOt 
een eenhe id te smcden. I-Iet hoofdkwartier is 
ge\'estigd in La Manga (Spanje), waar de nationaal 
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ge kwalificec rde professional ,'anaf mcdio 199-1 I.Un 
opleiding op internationaal ni"call kan afro nd en, 

TOUl·spe lers. \'ederland is nooit een groot golf1and 
geweest. Toch kennen \\'e enkele pruf(·~!\ i onals die 
internationaal zUn doorgebroken, 
De grootste golfer die :\ederland ooit heeft 
,'oongebracht is \\'aarschUnlijk Gerard de \\'it. De 
\Vil had een e norm ta lenl. Toen hU a ls caddie op 
dc eerSte I-I aagschc Golfclub ' "<lil zij n ,'ader. die 
daar greenkeeper \\'as , een oude golfstok kreeg, \\',h 

er een kampioen in de maak, ~lel een gt'\\'ddig 
doorzellings,'ermogc n lukt e het he m om op de 
\\'assc naarse ' Wi ldhoe,'c' golfc lubassblcJl t IC 

wo rden b ~j Bob ~ I ollnce, 
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:-':<1 de oorlog brak h ij de finitief door en werd de 
beste speler van ;\Iederlal1cl. Ge rard de \ Vit \\'011 in 
totaal 15 keer het besloten proft.'!'I!' ional 
kampioenschap, I-lij ~peelde in alle grote 
\\'edsu'ijden ,'<ln de \\'l'l'cld, TOl I.!jn tegensLanders 
behoorden o.a. Ben Il ogenl , Bobby Lockc, Robc n o 
de \ 'icenzo, Byron :\"ebon en Ken BOlls(ield. \ 'anaf 
1953 "enegcnwoordigdl' hU :-':edcrland in cle 
Canada Cup, de latere \\'0 rl el Clip. Een van zij n 
beste prestaties was de achtste plaats op het Britse 
Open. 
Een ander fenomeen \\'a') ~laniJl Roesink, I lij ",as 
in .\lederlalld l'c n Yan dl' eerslt.:' gesponsorde 
professionals, Roesin k werd ,'ooral bekend door zijn 
lange dri,'cs, waa rm ee hij "c lc dr i,'ing con tests \\'on. 





J)/IIIK'f/ 1 M Ol/h, il/ililllirjlJl'lI/f' l' 11({1/ dl' ,\ 'NI/'r/II/ul l/' /Jrojn l!ul/ lIl 
(;OlJi'l l , \ I lodf/I/(' 

T\jdcIIS I\\'ee dri\'ing conteslS in éé n weck \\' ist h~j 
ct.'n Cadillac ell eell Volks\\'agen Golf' te ",inllen: de 
spon~ors legden beslag op de Cadillac. 
Jan Dorre~Hein \\'on als professional {\\'eemaal het 
Kenya Open en hU werd t\\'eede in het Zambia 
Open, Ee nmaal bereikte hij a ls beste :'\!cderlander 
de achtste plaaLS in het KL\ I Open, Ook Piet \Vitte 
\\'as een speler ,'an rormaat. In 1953 werd hij t\\'eede 
in het Internationaal Open le Eindho"en, \\'innaar 
\\'crel toen de besle golrer , 'an het Europese 
vaslcland V;1I1 dal moment, de Belg Flory van Don k
Nil, in 199:\, proberen meerdere professionals, 
inmiddels alkomstig Uil de élmatcul"\\'crclcl , hun 
gcluk op de Tour, l iet behalen \ ',\11 een lOurkaart is 
een lllocilUke opgcl\'e, De beste speler in 1992. Chris 
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Folo /)(//:. 11 ;: 
Chri~ 1'(111 d,'" I 'rldl': /,1'('/'111'('1",11' JI'IIN'f..1'/'('/'II(' Tom ll/lf/l1 grill/aM 

van der Velde, \\'ist dc!.e fe lbegeerde kaart twee keer 
te bCIl'lachtigen . 

Toekomst. Onder leiding van een nie uwe ,'ool7 iller 
en mei ellkelejonge mensen in he l bestuur is een 
begin ge maaklmeL een nieuw beleid. Vooral dc 
l\\'eC peilers van de NPGA. de opleiding ell de 
toernooien, worden aangepakt. Voons wordt een 
goed e regeling \'all ,'el7ekeringen en sociale 
\'oorzie ninge n nagestreerd, De toekomst zal 
uilwijzen wal de positie van de golrprofessionalt.a l 
\\'orden, Terugkijkend op 6ï j aa r NPGA kan 
worden vastgesteld da t er ecn duide lijke 
opwaardering \'all de vroegere oefenmeestcr heeft 
plaaL~ge\'onden, 







That in all time coming the Law shall be ... 
Captain Thomas Bos\,'cll \'an de Gentlemen Golfers 
van Leith heeft ongetwijfeld gedacht voor eens en 
voor altijd de regels te hebben vas tgesteld, LOcn hij 
14jaar na de ee rste publi katie van de Regels een 
a me nde ment maakte op Regel V over het droppen 
vanuit wa lerige gebied en , 

Eeuwenlang is golf gespeekl zonder geschrc\'en 
regels, 111(\<11' de vorming van golfgczc lsc l1 appen in 
de tweede helft van de 18e eeuw in Schotland 
bracht daar \'erandering in, De plaatselijke 
afsprake n ve rschilde n nogal in dc vc rschili ende 
regio en bij georganiseerde compelities kwam men 
alras in de problemen, 

In 1744 organiseerde de Gentlernen Golfers \-an 
Leith een wedstrijd \'001' iedereen in den lande en 
speciaal \'00 1' die gelegen he id publi cee rde het 
wedstrUdcomité regels \,'aa raan iedereen zich had te 
houden, Slechts 13 regels telde het document en 
het paste ge lll akkelUk op ee n A-viertje. De 339 
woorden die het reglement toen te lde zijn 
inmiddels uitgedijd tOt o\'er de 30.000 woorden 
hedentcndagc, De aanpassing va n Cap tain Thomas 
BosweIl in 1758 bleek niet de laatstc tc zijn . maar 
juist dc cerste. Maar nog steeds zijn de Regels een 
o rganisch geheel, uitgaande \'an hct basisprincipe 
dat wordt beschre\'en in Regel I-I: 
Hel Co!JsIJel bfs/rllll uil h(11 s/Jelen van eell balvon de 
a/slagpl"(fIS lol il/ rif holt, 11/1"1 fen slag %j)()(,l/volgend(' 
slagen volgfl1s de Rl>gels. 

Anders dan bij tennis, hockey of voetbal, heeft hel 
speelveld geen vaste a fm eLingen e n is er ni et direct 

Foto !Jog, 1 16: 
1I'(l(h/I//I'f (!ft/a/ll/latllw tloort:a//[.,'1'l's buifeIl bl'ff' ik :. ij ll 
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ETIQUETTE, REGELS 
EN SPELVORMEN 

ee n sche idsrechter bij betrokken, Oe speler is zijn 
eigen scheidsrechter en lijn speeltcrrein is vrijwel 
onbegrensd en gC\'3ricerd, Steeds ontstonden er 
wee r situaties waar de Regels niet in voorzagen e n 
aanpassingen lagen d us voor d e hand, In vroeger 
dagen was het gebruikelijk uitsluitend legen een 
directe tegenstander te strijden (mêltchpl ay), eell 
wedstrijd \'all hole tot hole. Degenc die de meeste 
holes \,"on was winnaar. Oaanla ontstond strokepla)'. 
waardoor meerde re mensen lcgelU ke n ijd hun 
krach ten konden meten. De winnaar is degene die 
in het minst aantal slagen een \astgesteld aan tal 
holes (meestal IS) heeft gespeeld. Voor beide 
\'ormen moesten \'oorzie ningen worden getroffen 
0 111 het spel ee rlijk te laten verlopen en de 
voon gang te \\'aarborge n. 

De Gentlemen Golfers, later The I-Ionourable 
Compan)' of Edinburgh Golfers ge hcten, verloren 
rond 1830 hun invloedrijke positie aan de Ro)'al & 
Anc ient Golf Club or St. Andrews en steeds meer 
gezelschappen en cl ubs conformeerden zich aan de 
regels die de R&A hanteerde, Toen de R&A in 189 1 
aankondigde de Regels grondig te \\'illen hcnien , 
was het bijna vanzelfsp reke nd dat andere clubs zich 
hi e raa n zouden confo rm eren, In 1897 we rd hel 
eerste Rules ofGolrCommiuee geïnstalleerd, In 
Amerika was in 1894 de United SlaLeS Golf 
Association (USGA) opgerich t en dit instituut 
dicteerde de Rege ls in Amerika. Hoewel beide 
o rganisa ti es dezelfde Regels hantce rde n , verschilde 
de interpretatie aanzien lijk en dit kwam LOl uiting 
in de DerÎsÎons olllhe Rules of Golf, besluilen oyer 
zaken waarin de Regels niet of op ond uidelijke 
wijze voorzien , een soort jurisp rudentie of 
reparatiewetge\'ing. Van tijd tot tijd werden de 
Regels aangepast op basis va n gepubliceerde 
Decisions, Gelijke Regels en twee soorten Decisions 
\,'erkte \'en\'arrend voor spelers die op \'erschillendc 
continenten speelden. Pas in 1929 stond de R&A 
bijvoorbeeld stale n shaf'ts LOe. Dat ni et iedereen 
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daar op had lillcn \\'aclHcn, blUkt uit een art ikel in 
het (Ncderland'le) sponblad De Corinthian: 
'\lp h('bben vroeger IJprsoonlijll de:e clubs mei slalell shaft\ 
l'el/.\ Kt'IJrovend, doch hondm :e n;pl al)IJreóërpll. \ 'ooml 
:t'('r hillderlijll is IIpl jhûlrnd g'pluid dal dr:"l' duv.\ lIIa!tpl/ 
tijdf'uJi de sW;lIg Pil ook hpi grooel daIlIlPIl had bij liet 
raIlelI i/au dpl1 bal/wn ons nÎpt (UlJl.51({(IIl. Geluhkig dal 
Ol/S /)1'srl!eidPII oortippi hrt:;r!f(/(' ;s 01.\ dali/all grote 'IJe/fr'i 
als l3obbJ.lones 1' 11 \\'al/er lIagl'l1J die ooh dl' hou/l'/1 rlubs 
1J/'1prert'll. '(:\'.B, hier \\'ordt gedoeld op clubs met 
hickOl)' SharlS) 

I loewe l \"anar 1951 nauwer ,,'erel sa menge\\'erkt 
lUssen R&A en USG,-\ , ble"en er \'er:-.chi llen bcstai-11l 
0\"('1' dt, grooLLe \"all de bal en, nog steeds, de 
\'ool''Ichrirtl'll \ '001' hel maLeriaal. 
Pas in de Regels \"an 1988 ,,'erd \'erordonneerd dat 
per 1990 de 'kleine' ( 1.62 inch, doOI' de R&. \ 
gepropageer(k) bal nie t langer I.olll.ij n tocgl.'Maan, 
In dt., jaren daan:oor \,'as eindeloo~ gedi~clls~icerd 
ofhetnict "'Us IOU 7Un te\'ens de hole te n :rgrotcn 
in n :rband met de sinds 1931 in de V.S. 
geïntroduceerde 'grote' bal ( 1.68"), 

In 19H'-I besloten R&:A en CSGA "OOl'wan ook \\'aL 

b<.:ll'eft cic Dec isiolls één lijn te t rekken e n clil hacl 
\'rU ro!'sc regclwUligingcn lOt gc\'{) lg, 70als 
b~j\'()orbee l cl de manier '.111 droppen . De l aat~te 

decenn ia komt elke \'ierjaar een aangepaste \'(:~!'s i c 

uit \'an de Rege ls, \\ëlar\'oor e1e Occisions \'an cle 
afgelopen jaren de "oedingsbodem IUn ge\\'e~sL 

De evolutie van het droppen. In I ï4'-1 maakte lllen 
I.ich in Leilh niet druk 0\'('1' de manier " 'aarop 
gedropt moe'lt \\'orden, liet spel moest doorgaan. 
dal. ',·as heL belangrijkstc. In 1 ï5..J mocht op St. 
Andre,,'s de bal u il he t H'ale r "'orden gehaald en 
ten minste;) meIer achter de IUllard gegooid 
worden, In de loop \'3n de geschiedenis werd het 
droppe n stceds \'erde r \·e rfDnd. 111 I ii3 moest dl' 
tegenpartij de bal droppen. in 1 iiCi moest de !'lpder 
het ,,'eer ze lf doen, maar dan door hem over IUn 
hoord naar achteren le goo ie n. In 180ï moest de 
spele r de ha l over zU n schoud e r achter l ich 
laten \'allen cn iJl 1839 ,,'ees men claaryoor de 
rechter~chollder aan en men moe~t daarbU beslist 
me t het gelicht naar de hole staan. Tegem"oordig 
doet dat laatste er ,,'eer n iet we, als de bal maar 
binlll'n het aangewelen gebied de grond raakt. 
Vaak gmn hel om centimeterwerk en dichter bU de 
hok- mag llU een maal niel. .\ laar hoe \'erge,,'isjeje 
daarvan als dc bal achterje rug neer\'alt? Daarom 
moet er \' .. mar 198'-1 gedropt "'orden 'door dl' slJI'ler 
:.elf Ilij 1II0ti rI'rh/oIJ staalI, de bal Ol} srhoudl'rhooglr f'1I 

(trlult'nglf' vasthouden en dne laten l1allm. 'Op dele 
wU/e is precies te bepalen op ,,'e1ke plaats de bal 
e\'cnlUeel geplaatsl moet ",orden. l) etlUkt 
o"crdt'<.'\'en, maar \'001' de professiona ls kan l' r ee n 
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pla~.\ls in het Rydc r Cup-tealll vana f hangen. \ Vie 
herinnen zich niet op t\' gelien lC hebben hoe 
Ola/abal een paar jaar geleden in de laatste ronde 
\',m hct KL~ 1 Open drie keer dropte? Er zat. een 
referee op zijn knieën bU, Illaar half Nederland 
hing aan de telcroon: je mag maar I,,'ee keer 
droppen, Daarom lat die refereejllist/o Ie luren: 
Olalabal moest we l bin ne n de grens va n één 
stoklengte droppen en dal mislukte de eerste keer. 
\ 'roeger ging het er iets ge moedelUkc r aan toc. In 
195ï, de all e reerste keer clat de te l('vis iecame ra's 
hel Bri tse Ope n op St. And rews va n dag LO L dag op 
de \'oet volgden, lagen dui/.ende n kijkers hoe 
Bobby Locke lijn bal op de laatste green verkee rd 
terugplaatste en I.U n pu tt \'(.\11 60 cm lllaakLc \'00 1' d e 
o\er\\'inni ng, De com missie grecp ni el in maar 
schreef hem dat dele technische fO\1l hem niel had 
be\'oordeeld en dat hun be~l issing was gebaseerd op 
'bi ll Ukhe id en de gcesl van hel spe L' Lockc, a lt Ud in 
plusrours gekleed, lijn handelsmerk, "ond het een 
on\'ergetelijke lliLSpl'3ak en hing als teken \,(1Il dank 
lijn plusfours \'001' eeu\\'ig aan de wilgen. 

Etiquette . De etiqueue beslaat slechts d rie pagina's 
in hel huid ige regel boekje. Er is in de loop der 
lUclcn nau,,'e IU ks ie ts aa Jl vcrand erd. Er slaat geen 
slraf o p he l n iet nale\'en van de c liq llc lle, maar in 
hel sociale ,'e rkeer aan de bar (de negen tie nde 
hole) lope n de discussies soms hoog o p, \'oora l o\'e r 
langl.aam spel en het n ie t op tUd doorl i-lle n. De 
laatste lOe\'oeging aan de etiqueue-\'oorsch riften 
stamt uil 1980 toen ge\\'aarschl1\"d werd dal men op 
de gree n ni e t op l ij n puuer moest IClI nen, \'ooral 
n iet bU het u it de hole halen \'an de bal. De R&A is 
de mening LOegedaan dat een ieder LÎch 
\'anl.e1fsprekend aan de etiqueuc lal houden, het is 
een kwes li e van hoffelUkheid, \'an innerl Uke 
besch,wing en legt dan ook geen straf op \ '001' 

o\'ertrccling \'an bU,'oorbeeid het volge nde: 1:."'" 
slJeln dielll niet If' slJelen alvol'(llis dl' SI)('It'/:'i voor hl'lll 
bllill'l1 IH'I'I'ik :ijn, Dat was vroege r wel an ders. TUdc ns 
he t Britse Open op St. Andrews in 18ï6 was er 
sp rake \'ln da t Davie Strat h, d ie op da l m ome nt 
gedeeld aan de le idin g ging, ged iskwalificee rd zou 
,,'orden omdat hU, ge haast door de in\'a lle nde 
schemering, op de beruchte Roadhole meI lij n 
tweede slag een speler die n iet eens meedeed aan 
de \\'eds trUd, op de g reen raakte. II U was zo 
gegriefd O\'er de discussie dat hij weigerde de play
ofT te spelen en Bob ~ I artin kreeg de O\'erwinni ng 
in de SChOOl ge" 'orpen, 

'Forel!' In de baan duikt men ineen om de 
langssuizende bal te ontwUken, tUdens de 
p rUsu it reiki ng "an de Illaa ndbeker ku n je op slag 
een speld horen \'a llen, en in de Ka l\'e rst raat houd t 
men verwachtings\'o l de pas in 0 111 le I.ien 
wat cr \'oor ku nste n zull e n worde n verLOond, 



, 

I 

Folklore? i\"ee, een l1\'erbl!jfsel ui t d e tijd d at kleine 
jon ge~jes de hele dag \ '0 01' een sixpe nce in de 
n turl in ie op de lOp van een hem'el in de galen 
moesten houden waar d e balle n terecht kwa me n, 
Tl:ve rgeefs zlIltll ill ck Regels naar het woord fore 
zoe ken . 'Fore' stamt a f" 'a n ' forecaddie', eell {'unctie 
d ie in 1956 door d c R & r\ \\'erd opgehe\'c n. l iet 
"'as vroeger gebruikclUk om een 'draagcaddic' te 
hebben en een of Illce rdere ·forecaddics'. Dc 
ban en hadden in vergclUking met nu \'cc\ holes me t 
blinde s l agcn. J ongc~jcs \\'crclen inge huurd 0 111 

voorui t le lopen e n de plaats waar de bal van hun 
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speler tcreclH kwam tC merkcn met een papiertjc 
e n de liggin g van de bal naar de spelers door te 
seinen o f Ie roepen. Caddies wcdden onder elkaar 
op de uitslag van de wedstrijd en he t moge 
duidelijk zij n dat ee n ro recaddie, \"001' zij n 
ve rdi e nste a nlankelijk ,'a ll he t spe lpeil van zijn 
broodheer en doo r zijn "ooruitgeschm'en positie 
onbespiecl, so ms moe ite had met regel J-2: Gren 
pI/hele slJe/er oJ caddi(' mag iels dol'J! OIJI de ligp;illg oJ rI(' 
!)('wl'gi n g va 11 peil baf [t> bt>i'nv lon/(' Il, 1('11 zij volgf'l/s df' 
RI'geis. 
Zo be klaagde zic h eens ee n spe le r na ec n goede 

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



afs lag tijd e ns een oefe n ro nde over d e slech te 
ligging \'an zijn bal: 'Als ik mo rgen in d e wedstrijd 
zo lig, zou me dat wel dik tegenvall en '. \'Vaaro p de 
caddi e ora ke lig a ntwoordde: 'Als het "andaag 
morge n was, zou u geen slech te liggin g hebbe n .' 
Royal "Vimbledo n bij Londen had rond 1920 een 
kon e hole waar d e gree n d eels aan hel oog 
o nurokke n werd doo r een talud e n de Prinec o f 
\t\la les stond be kend om zij n royale foo ie n na een 
hole-in-one. HU zal we l nooit gewete n hebbe n 
waaro m hU zo vaak fOrluinlUk was. 
Tegenwoo rdig hee ft e lke topprofessional 
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UI'W" 1 J- I. Of hol IJ/Ol'! word('// )!/sIJl'rfd zoat,1 hij tigl 

F% /)(Jg. I ~/: 

D rop/H' II op srholldn hoog/f 1111' /1-,1"/'5/1"('/( /(' a rlll 

onoffl cieel duizende n forecaddies: he t meelope nde 
publi ek e n zelfs de te levisiecame ra. 
Vroeger werd op veel bane n gebruik gemaakt van 
vaste forecaddies di e op stra tegische plaatsen bij 
blinde holes of bU waLer (sorns zelfs in he t. wale r) 
moesten o plenen . Deze stakkers hadde n he l 
bijzonde r z,,'aar o mdat ze in weer e n wind d e he le 
dag vastgepind zaten op een IllUurlje of bove n op 
een he uvel , "aak p reci es in d e vuurlini e en ze 
werde n dan ook regelmati g ge troffe n. De spe le rs 
waa rschuwd en hen d oo r ' fo recaddie' te roepe n , al 
sne l afgeko rt to t ' fo re'. De fo recadc1i e van vandaag 
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is publiek dat meeloopt of bU de green op een 
tribune zit, en hoewel niet beklagenswaardig, kan 
het wel degelUk geraakt worden. "Velliclll om het 
publiek niet teveel in verleiding te brengen ee n bal 
terug op de green te gooien, maakt d e PGA 
(organisatie van cle beroepsspele rs ) bU grote 
tournooien gebruik van droppingzo nes als greens 
omzoomd zUn met tribunes o f hospitalitytenre n. De 
R&A hebben ook ingespeeld op die publieke 
voo rzieningen en kwamen in 1992 met de 
uitbreiding van Rege l 24-2c: als de bal vermoedtlijle 
va/oren is in ePll vast obslahe/, J!/og dl' sjJf'/pr ril' bal 
veJVangen door epn ([mlpre ell handelen volgens Regel 
24-2b. EigenlUk eenzelfde procedure als bU het 
ve nn oedelUke ve rlies van de bal in grond in 
bewerking (vaak aangegc"en met het borcUe GU R). 

Nog mee .. oude uitdrukkingen . Stymie is ook zo'n 
woord dat nie t meer in de Regels voorkomt, maar 
nog wel wo rdt gebl"llikt als we in ons spel of het 
dagelUks leven belem merd of ge hinderd word e n. 
Van oorsprong o lllsc hreefhet woord 'stym ie ' de 
situatie dat ande rmans bal de rechte weg naar de 
hole belemmerde. De speler had d an pech e n 
moest er maar omheen of overheen zien te slaan, 
zonder zUn tege nstanders bal te raken. Het was 
weliswaar al in lï44 niet toegestaan iemand expres 
's t)'mie' te leggen, maar in de praktijk was opzet 
vaak moei lUk aan te tonen. Alleen als de twee ballen 
tegen elkaar aan of vlak bU elkaar lagen was er gee n 
sprake van stymie en mocht een van de twee ballen 
worden opgenomen. Na ettelUke aanpassin gen van 
de Regels ove r wanneer een bal stymie \\'as, 
bU"oorbeeld door de afstand lusse n de balle n op de 
green (6 inches) en door de baan (1 stokle ngte) 
aan te geven , werd de stymie tot groot ve rdriet van 
de st)' llli e-aanh angers in 1951 a f-geschaft. 
Een laatste, bUna in o nbruik geraakte uitdrukking 
(s lechts nog in de definities en in Rege l 19- 1 
aanwezig en in de Nederlandse Golfregels zelfs 
helemaal niet meer) is Rub of th e Green. 
Oorspronkelijk, in 1812, geïn troduceerd met de 
volge nde simpel e omschrijving: wha(l'Uf'r hap/Jens 10 a 
bali by areidenl, volgden in d e loop derjare n steeds 
ui tbreidingen e n uitzonderingen. Uil deze rub of 
th e green kwamen uiteindeljjk voort de Regels 19 
(Bal in beweging van richti ng ve randerd of 
gestopt), 18 (Sti ll iggende bal bewogen), 14-4 (Bal 
meer dan eenmaal raken ) en 15 (Ve rkee rd e bal 
spelen ) . 
In de Engelse taal, e n met name in de 
goHlileratuur, wo rch rub o f" th e green levend 
ge houden en nog steeds gebruikt voor pech of 
geluk doo r ee n toevall ige omstandigheid . 

Spelvonnen. Vanuit de oervormen matchpla)' e n 
strokeplay zUn vele variaties ontstaan. Los van de 
vcle wedde nschappen tegen al of niet grote 
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bedragen tijdens d e obliga te vierballe n, zijn ook 
andere spe lvormen te beden ken die een ronde 
leve ndig maken. Een daarvan , Cha innan , doe l veel 
aan hel ech te leven denken . Degene die de hole 
win t word t Chairman en ve rdi ent, als he m dat de 
volgende hole ook weer lukt, ee n punt. HU blUft 
chairman zolang hij holes wint of halveert met 
d ege ne (n) die het laagst sco re n. '''' int een andere 
speler de hole, dan wordt di e chairman en kan bU 
winst op de volgend e hole ee n punt scoren. In 
steeds "'issele nde sam enstelling wordt eendrachtig 
sa mengewerk t de chai n nan beenye te lichten. Is 
dat niet levensech t? 

De foursome wo rdt vrijwel ni et Illeer gespeeld. 
Twee partne rs spe le n met éé n bal. Spele r A begin t 
op hole I met de afslag, B op hole 2 e nzovoort. In 
de baan slaan de pa rtners d e bal om be urte n. 
Allee n in de competitie , in de Ryder Cup e n in een 
doodenkele wedstrijd kOlllt deze spelvorm nog 
voo r. Vrijwel niemand gaat tegenwoordig meer de 
baan in om lllaar de helft van het aantal slagen te 
mogen doen en om de misse rs van zUn partner 
goed te maken; zoals Mark Twain het noemd e: 'a 
wal k ruinecl'. He t is alles vi erbal wat de klok slaat. 
Toch hee ft het zUn charme, zoals Be rnard Darwi n 
in zUn autobiografie uit: 1955 over golfin zijn jeugd 
(rond 1900) scllrUft '1k dp/tk dal goIJers missrhien 
!wllteraadscltajJjJelijher waren; de goedf' sjJela was me('/" 
genegen een zwa!dure brONIer als !Jarfl/rr /(: neIJ/en PIl It em 
ojJ Wf'g Ie heljJen . Tegenwoordig sjN'ell mr>l1 uitsluilend /J/(' ( 

sjJelns van gelijhe sterkte en dal is b()grijjJelijk; sjJeien i/1 
een vÎaual mei beduidend bderen is saai en ondoenlijk 
In een Joursome is geen sjJra/(e valt 'die ene bijdrage' jJa 
18 holes; de ::.wa!dw-e deell i/1 zowel de malaise als de 
glorip. 

De golfregels. De Hand icap &: Regelcomm issie van 
de Nede rlandse Colf Fede rati e verzorgde een 
Nede rlandse vertaling van de 'Rules of Golf, as 
aproved by th e Royal and Ancient Golf Cl ub of St. 
Andrews and the United States Golf AssociaLion'. 
Iedere golfer zou dal handige boekje met de 
gedragsregels, defi nities en spelregels in zUn tas 
moeten hebben. Niemand kent alle regels en bU 
nvUfelgeval len brengt dit kleine naslagwerkje uitkomst. 

FOlojJag.12J: 
Bnltmflillovr IIrl SIH'Ir' 1I1'11 g1'/(,/i6Irl'/'IllIIl'I rlr ml/'l7l1il/llillg 
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Dat het belangrijk is om m·er een goede uitrusting 
te beschikken bij het beoerenen van het golfspel 
zicn we al vroeg in dc geschiedenis ' .. lil deze sporl. 
De Schollen die, zoals vrijwel zeker is met hun 
handelsnederlctlingen in ons land, deze fraaie 
sport leerden kennen en in de rest ,·an de wereld 
hebben geïntroduceerd, hadden een koning die 
zijn 'golfballen· vanuit Nederland imponeerde. 
Tijdens de regering \'anjacob us 1 ( 1603- 1625) was 
de export vanuit ons land naar Schotland zo groot 
dat de kon ing hct geraden achtte hogere 
invoerrechten o p te leggcn. De ko ning besloot voor 
zichzelf ee n omciële ballenrnaker aan te ste ll en en 
de invoe r va n ballen on mogelUk te maken, omdat 
teveel goud uil hctland dreigde te stromen. 

Aan he t eind ' ·an de lBc eellw begint het golrspel 
meer te lijken op hel spel zoals \\.ij het nu spelen. 
Hoe zag een golrset er omstreeks 1800 uit' Er 
bestond een play club, tegenwoordig drh·er 
genoemd, aangenaId met enkele houten spoons. Zo 
was er een long spoo n, een middle spoon, ee n short 
spoon e n een baffing spoon. Een houten putter en 
nog twee ij zers die ste rk doen denken aan de 
huidige pitching- e n sa ndwcdgc. De clubhoorden 
wa ren uit een stuk hou t gesned en e n hadde n een 
lan6Twe rpige vorm. 

Omdat de ee rste banen vrUwel allemaal links 
courses (' Linked LO the sea·) waren en dus met 
sterke weersi nvloeden te maken konden hebben, 
was er een zogenaamde driving putter ontstaan. 
Een wooden club die e rvoor zorgde dat de bal niet 
hoger dan kniehoogte vloog. Op die manier \\·erd 
geen ballengte aan de invloeden ,·an de wind 
argestaan. 

Folo /Jog. f 2./ : 
/:"" 11 /{Of/I" uilflls/illg gt'''ft ::.plfi'f'I"I/"Ouwrn Pil I1P,.hoogl dl' s/Jl'lvrPlIKdl' 

Slokkl'lI :'001$ 11'1' :'1' 60 j f/(//, Wlrd" 1/ I/og Krim/ik/Pil 
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EEN GOEDE 
UITRUSTING ZEKER BIJ 
GOLF VAN BELANG 

In die tUd waren shafts erg flexibel. Ze warell 
,·ervaardigd uit hazelnoot- en essehoul. li et Feit dal 
le whippy waren, leidde ertoe dat de speler lijn 
swing aan zijn club moest aanpassen. Te snel slaan 
bracht het clubhoofd niet exact achler de bal , 
waardoor arwUkingen konden ontstaan. J let 
lichaam moest ,·olledig gedraaid worden. 

Omstreeks 1850 zien we een ni e uwe re"olutionaire 
o ntwikkeling met betrekking tot het materiaal: de 
uitvinding va n I-l icko l",' sha hs. Deze Ame rikaanse 
shafü; waren een openbaring. ZU zijn het begin 
gC\\'ccst van o nze tegenwoordige moderne sharts. 
Door de inlroductie van de Hickory shafh werd in 
18BEl duidclUk dat de 'oude' c1ubhe,tels ook een 
,·erandering moesten ondergaan. ~Ien kon dan wel 



FNllhl" ~' N/, Lino 
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Ct'n krachtig-e r swin g ont\\'ikkelcn mel de 
vc rbe ierde shaf't, Inaar men merk te da l dc..: g rote 
langwerpige cJubheads torsie \'oonbracillen, De 
cltthlwads werden daarom kleinergeJllaakl. li l 1890 
",erd o ntdekt dat ee n bo ll er s la~'l ak re~lIlteerde in 
langere reclllere slagen, De club, die \'o lgc ll !oJ dil 
principe \,'crel gemaakt, ,,'erel ;th e Bulgcr" 
genoemd, Dele Bulge r is de \'oOl"'\'ader "an Oille 
dri\'cJ's, ~og steccl.s wordt het bolle slag'dak in een 
aantal graden Bulge uitgedrukt. 

Uniek aan het eind \ 'all de 1ge ecm,' was dat bij de 
,'('rschillende clubs lIit ee n compl ete set steed!-l een 
.mde re ho uding ,,'crd aangenomen, Bij dc lange 
clubs, loals de drivcrs e n de lange Uzer~ , ging mcn 
\'crder ,'an de bal Sla(\n 0111 meer kracht te kunncn 
I.e ll c n, Bij d c konere clubs, de ijlers, stond me n 
cli chter bU cic bal. 

Tijdens de ee uw\\'isseling ware n cr verschillende 
soo rten shafts di e uit staal waren ve rva4lrd igd, liet 
duurde tot 19 13 \ '001' een Britsc finna dc , 'oOl'loper 
van de llIbula r steel ::. haft ab eer~le o lllwikkelde en 
paleJueerde, De stalen sha ft s waren 1.0 nicu\\' da t 
men niet ,\'ist or I.C \ '00 1' de wedstrijde n 
goedgekeurd moch tcil ,,'o rde n, Dit gebeurde pas in 
I 92:j in de Veren igde Stalen doorde L' GA en in 
1929 voor Europa duur de Royal &:. AnciclIl. De 
produktie \'all stalen shafh nam hicrdoor hand over 
hand LOc, Het tUdpcJ'k va n de Il icko1')' shafts was 
daarmee afge lope n, De 'Rilling CO I11I1lÎuces', de 
LISGA e n de R&A, \Teesden dat Ill et de stal e n sllafL'i 
vcrder 1.0U worden geslagc n, Dit ",as inderdaad hel 
ge\'al. 
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In de dertigerjaren \\'crd in de shaft een step b)' 
s\.e p patroon lel' ,'erste,'igin g opgl'nom L' ll. \\'annee r 
Il enry COLLOn in 19 ~H Illct dCl.e stepped shafls hel 
British Open op zijn naam sc1l1'~jrl. wil niemand 
meer an de re sharts, 

Pas in dc I.cs tigc rjan :n is ecn Amerikaanse finna de 
ee rste die met een :-. ha ft up d e l1l4lrk t komt die Uil 
graphite e n hars bestandd ele n is gemaakt e n di e 
\'cel lichte r is dan de stalen share Ot' logenaamde 
' \ Von de r Shalt,Jal1lJller ge noeg was he l publie k 
IlOg n iet klaar "oor dele n ieuwe ontwikkeling, 
Doordat het g raphitc ook niet hekrnaal volmaakt 
was, \'e rd,,'ccn het wccr sne l van d e markt. Er ",as 
cchte r een begin ri chting g ra phi te shafts gemaakt. 
Tienjaar later probeerdcn d c I1rm;\'s Graffaloy en 
Aldila he t nog eens, Zij kwamen uit 111 et cen 
graphite shaft, wcl geschikt "oor golrdoe1eindc n, 
liet werd een groot SIl CCC!oJ, 
In delcJfde periode l.."'élm een I1nna op de markt 
lnct woods ge maakt ,'an mctaal, d e logena4lmde 
Jl)ctaJwoods, Stokken die lich te r wa re n doordat I.e , 
in tegenstelling tot \,'oods, niellllélssief\\'aren, 
Spelcrs \'onden d e llil'lI,,'e ,,'oods l~jl1cr slaan o mdat 
dl' bal in hun ogen betel' \.-lIl het c1ubhoord a fkwam 
(' 11 tUdens het slaan ('en b~l c r gcvoel ga l'. Mct de 
komst \'an de llleta J,,'oods is ee n nie uwe trend gezet. 

De laatste t\\'ilHigjaar kunn en wc concluderen dat 
de clubs g rOle \'erandcringen Ilebbe n ondergaan, 
t\a m';,lnke lijk we rden de Ul.cJ's hoof(:iJakcIUk uit 
stukke n staal gesmeed, nu werden I.ij hoofdlakeiijk 
uit mallen gegoten, 
Ook het uiterlijk onderging een vcranderi ng, De 
1.001 \'an de clubhead is breder gemaakt om de bal 
een betere \'Iuchlbaan te gc,'e n, li e t blad werd 
groter om een betere swee tspot te ve rkrijgen, 
SO\'e ndic n hebbe n de clubs dc laats te jare n een 
betere bal4lns, 

Zo zien we dat het materiaal altUd een grote invloed 
op he t spel heeft gehad e n nog steeds heert. Een 
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verandering in het éé n leidde ,'aak ook LOL een 
"crandcring in o faanpassing van hel ander. Er 
wordt wel eens gezegd c1atjuist hel mate riaal 50% 
\'a n hct he le spel lI ilmaakl. 

De ontwikkeling van de golfbal. De eerste golfbal 
was dc ' fcalhe ry', Een leren ballcüe, dichtgenaa id 
C II volgestopt met koe ien- en of paa rde haar. De 
rcat hcry werd lot o ngc\'ce r 1850 gemaakt, to tdat dc 
'guuie ' als nieuwe bal \\'e rel uitge\·onden. 
De guuie \\'as een \'ee l goedkopere bal omdat hij 
massa geproduceerd kon ,,·orden. Daar waar een 
fealh e ry-maker tien uur nodig had om \'ier ballen Ie 
prod uceren, kon me n in dezelfde tijd tientallen 
guuics maken. Orndal. d c guuie harde r was, kon . bÜ 
he t \"c rkee rd slaan "an de bal , ee n o nprettig gevoel 
in de hand e n optrede n. Om d it tegen te gaan 
"onden t\fCe olltwikkelingen plaats: er werde n 
inse rts in d e clubhoofden aangebracht, die de 
schok abso rbeerde n e n de grips we rde n dikker 
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.\/wftr, I"" IItlllb/)(f il' :n KnlariN',.,1 dal 11,,1 //lorilijk is N'II krll ~ Ir //Inkrl/. 

, \ dl,ir~ vall rrll "1111/1/(/1/ is fx>s/i(/I/oo(hflkrlijk 

gemaakt. De alle reerste g rips waren dunne leren 
laagjes. De n ieuwe grip leidde zelfs LOt het o n tstaan 
van ec n andere grip van de handen. 
Toch was d e guuie n ict optimaal. He t was moei l\jk 
met de bal hoogte te krUgen , Spelers gingen 



daarom de swing aanpassen cn merkten dat. 
wanneer zij di chter op de bal g ingen staan, de bal 
hoge r ging, 

Pas in 1899 komt een geheel ni euwe bal op de 
mark!. De '1l askcll"bal, ge noemd naar z!jn 
ontwerpe r. Ee n bal die uil dri e onderde le n 
bestane!. Een harde kern omwonden l11e l een 
elastieken draad en daar omh een een schil van 
'guua percha' materiaal. De Haske llbal was ee n 
succes, Hij ging hoog, gar een fijn ge,'oe l e n \'loog 
gemiddcld 25 mc ter ,'erder dan zijn "oorgangcL De 
guuie was met de intrede ,'an de Haskellbal 
yerleden tijd geworde n. 

Een paarjaar later werd bala ta ontdekt. Een zaclll 

1\!rl" /lI'fKJ(fs :ijll lIi,'IIIII'I'I' wl'g 11' dellk"/1 I/ il rif' golflfls 

OpjJOllljHJf/I'1' ~rll/)l'II'lI, lIool" I!0ljrrs 11/1'1 gl't'Ol'ligl' 1,()('II' /1 
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materiaal , ideaal \ '001' d e rabricage \'(In golfball e n, 
Ili ermee kon de dikte va n de grips die gebruikt 
we rde n, worden teruggebrachl. \,\'ecr veranderde 
de grip van de handen, De nad ruk kwam hi erdoor 
l11et name o p de positie van de vin gers le liggen, 
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De/<:' nicl""c grip wcrd dl' basis \'an 0117C huidige 
grip, 

Dl' laalstcjarl'Il/Un cr op het gebied \<:lI1 golO)alll'n 
et'll aamal \'eranderingen ge\\'ec~1. Door gebntik te 
ma"en yan hct materiaal Lithium Surlyn ab schil 
\"étn de bal is het nau\\'elijks nog mogelijk een sllee 
in dc bal te slaan, De ballen zijn tcgell\\'oordig in 
ycr'ichillendc hardheden, ofte\\'el comprt''isics, 
\'{:·rkrÜgbaar. Ook probeen mCIl de luchtweerstand, 
die de bal in l!in ducht onder .... indt. IO"Ce1 mogelijk 
te miniseren, Dit wordl onder andere bewe rks lel ligd 
door het aan Lal d imples (puÛes), dal/ich op de 
oppcrvla"tc , 'all cle bal bednden, te ,'ergroten, 

:'\!aa\t on/e gl'i)ruikelijke speelballen bestaan er 00" 

Floater'i, ballen die blij\'en drijn:1I in een 
\\';:nerhinderni.." En \\'at dachtll \(lll illegale ballen, 
loab dl' 'Piratc', die enorme af~land('n afleggen, 

De ontwikkeling van de golfkleding. Op oude 
tt'''enÎngen cn ..,childerijen die uit de dertiende 
eeu\\' dateren lien \\'e kolfspel ers afgebeeld in dikke 
\\'arme kleding, In de 1ge eeU\,' is het niet \'cel 
anders, J uist omdat de eerste banen \Tü,,'el allemaal 
aan de I.ee lagen, \,'a.., dl' ilwloed \'an het weer op 
het spel erg groot. Zelfs in zomcrscjllli l1l aa nden 
kon de ~t('rke wind cr \ '001' zorgell dat wa n ne 
kleding aan te ben.'lell \\'as, Vandaar cle dikke \'esle n 
el1 broe"ell yoor Illannen en gc\'oerde ro""en en 
ja~.;;('n voor \TOll\\'en, 

De/c kll'ding had 7ijn weerslag op hel spel. Door de 
dik"e "I("ding \\,15 t'en daarop aangepasle ~\\'Îng 
onbtaan , een grott' Lwaaiende bc\\'eging, 
Later lien ,,'e dat de golfkleding \'eJttnden met de 
Illode, Voorop ge~laan hceft te allen tijde datmell 
correct gekleed ging, Dal ,,'ill.eggell in de IOlller 
\001' mannen hermuda's slechL'i in combinatie met 
lange "nÎf'kOlI\en en \'oor de dalllc~ c\'en('('I1S 
gepaste "Iedij, In de dertigerjaren ergcrckn enkele 
leden lich ~Olll" aan de kleding die door (Ilo Glddies 
gedragen \\'erel. \ Ien kwam m<.'1. he l \'oo rstel d(' 
caddie ... in ecn standaarduniform \'an clubk leurell 
te "leden, Zoals bü\'()orbeeld bij de ball(, l~jongens 

rail \\ïll1bledoll hel ge\'al \\'a:." 

\ '<lndaag de dag lre"t iedereen aall wallc"ker lit ell 
waarin Illen lich ruim kan be\\'egcn, \ ' 001' sommige 
bt:Toelllde spelers is de kleding de manier waarop 
Illen lich \'an andere spelers kan onderscheiden, 
~ee l1l de ,\merikaanse speler Payne Ste\\'arl. hij lal 
Lich nooitlonder plusfour op de golfbaan 
venonen, 

BU golfkleding hoon ook hel schoeisel dm 
gt'dragen wordt. De eerste golfschoencn beslolldcn 
Uil een stuk 1001 waar noppen op be\'Csligd waren , 
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die met een gesp O\'('r de normale draagscho('n 
vastgc/el konden worden, Er is \'ccl \'eranderd, 
Golf~choenen zÜn e r \'<lndaag de dag in honderden 
n"rschillendc soorten, Zc 7Un verkrijgbaar in 
modell en nl(:' t sta le n spikes of me t rubbtTcn 
noppen, li et \'oordeel nlll laatstgelloe mde 
mode ll en is dat LC ook in he t clubh uis o f' in dc auto 
"linnen worden gedragcll, Dl' spike 1l1Odel1 en 
daarentegen bieden tUdens het slaan meer 
Me\'igheid in hel gras, De J1\eCMe golfschoenen 
wordt'n tegenwoord ig waterdicht gemaakt. In o ns 
klimaat, met zijn naue banen, is dal ideaal. 
Schoenen gaan daardoor ook lange r mee, I k t 
Amerikaans model Reebo" b Lelr.\ uitgekomen met 
een schoen d il' opgepompt kan \\'o rden en l ich 
geheel om de \'OCl sluit. 

De ontwikkelingen \'an heL maleriaal blij\'en 
doorgaan, J aarl ij ks komen de verschill ende firma's, 
die I.ich beLig hOllden met de fabricage \'an 
golf'prod uklen, op de Ill arkl met ni euwc mode llen 
die de speler al datgene biedcn waarmee de score 



\'erbe terd kan \\'orde n: clubs die recllle r slaan, 
ballcrl die meer a f~tand gC\'cll. enzovoorts. 
Vanuit commercieel oogpulll is het \\'ensclijk om 
jaarlijk'i l11et iets nieu\\'s te komen. Vaak is cr 
inhoudelijk ec h lel' wein ig vcra nderd. Toch tUil e r 
tem iddcn \'an dele tallole olll\\'ikke lingcn gcluk"-ig 
ook oplllcrkclU ke geva ll en die interessant tUn om 
eens nadeJ' Ie bekUken, 

Op heL gebied \ , 'lIl clubs is dat het Amerikaanse 
merk Ping. Ditllle.:rk, dat in 1961 zUn e('r~te c1l1h ... 
fabriceerele.:, ol lldekle dal nil:t elke speler he l/.e lfde 
is. De cen ho. lang, de allder kon, de cen heeft lange 
armen, de.: ander J..ortcre, Ab gevolg hienttn \,'('rel 
een s~~teel11 OI11\\'i"-J..eld waarbij een speler een set 
we rd aangcllle ten die op IU" lichaamsbouw was 
argestemd. Dit unieke systeem, dal beter bekend j.., 

onder de naam ;colour coele system'. bepaalt onder 
ande re de hoek \\o l<lJ' il1 de speler ten op/ichle \'an 
de bal in dc adressing posil.ioll Slaal Cll meet daarbij 
{k' juiste li<..' vall de club op, Ook Ic\'en hClmer"
daarbij de exacte lengte yart de sha fts en is er een 

• 
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lllogelijkheid o m dejuiste bijbehorende grips te 
\-rijgen. 
Ping staat erom bekend dat het ~lechL ... één model 
heert \ '001' towel he ren als dames. Na acht jaar lang 
hetzelfde model le hebben gehad kwa lll men 
onlangs, najaren lange resea rch, Uil mel eell 
\'('rbetering op he t bestaande model. 

Eell andere opmerke lijke ontwikkeling is die \'all de 
JUlllbo \,"oods. \\'ie kenlte niet. die grote koppen 
aan het eind \ "lIl de dri\ cr? De achterliggende 
gedachte is heel simpel: plaat'i meel' Illa 'isa achter 
de bal en bij hel slaan \'an de bal lal de/c hierdoor 
grotere af.standen be reiken. En inderdaad, Er Lijn 
('n"-cle firma 's ge\"CCSl die met een Logenaamde 
Jumbo ,,'ood op de markt zijn gekomen die \'e relcr 
dan andere houten 10U slaan. Er i~ er niet één 
ge,,'ee.:st die het produkt zo heeft weten te brengen 
als het Amerikaanse merk Callaway. ~lct/UIl 
pa"-kendc slogan 'Don't argue \\'i1h Physics' c n de 
niet te \'ergetcn naalll 'Big Benha' \'001' lijn dri\'(:~ r 
i~ dilmoIlH:.' llleel 's "oerclds Illeest \'erkoch te \,'ood. 



Hoe lang dil zo zal blij \'en is moei lijk te zeggen. 
Vaak gaat het succes van een prod ukt er na een 
tijclj c weer af. Er beslaan overigens wel degelijk 
merken die \'erder slaan dan Callaway. Andere 
longhiuers zijn bijvoorbeeld de Boom Boom \\'oods 
va n Fred Couples, de Fusion woods van Merit of de 
Big Mo van Slotline. 

Verder ac tueel, met betrekking to l het huidige 
materiaal, is de heri ntrod uClie van insens. \Ve 
zagen al eerder inserts in cJubheads. :,\Iadat dil 
aall\/anke lUk verbode n was, stelde de Ame rikaanse 
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Golf Federatie, de USCA, een nieuwe wet in die hel 
mogelUk maakte insens van \'e rsch illende 
materiaalsoonen in c1ubheads te plaa tse n. vVe 
spreke n dan bijvoorbeeld over gesmede (forged) 
en graphite insens. Deze ge\'e n een zach te r ge\'ocl 
bU het slaan. Nadat d e nieuwe wet per I januari 
1992 van kracht was, dach t iedereen da l dil de 
nieuwe tre nd zou worden, maar tOL nog LOe lUkt de 
markt nauwelUks geïn teressee rd te zU n in deze 
ontwikkeling. 
\'rel zie n we steeds meer clubs op de markt komen 
d ie niet a ll een een graph ile insen hebbe n maar 



\\'aa rbU de clubhead geheel uit graphite bestaat De 
clubs hebben een uilerlUk gekregen dal sterk doet 
denken aan de \Toegere kolfstokken. Juist door de 
bolle \ '0 1111 \'a n de clubs \,'ordt mee r ge\,'icht acht er 
de ba l geplaat.st \,·aardoor vaak verder zal \\'orden 
geslage n. Dit proces wordt nog ee ns \·ersleda door 
dc g raphitc shaft in deze club. Voorbeeld \.111 70' n 

ijzer. \"aak ook dri\'ing iron genoemd. is dl' Sa111l1rai. 

\Vat de ballellmarkt betreft wo rden erjaarlüks 
all e rl e i nieuwL: vind ingen gedaan die de kwalit e it 
van de bal moe ten ve rbe lere n. Zo ,,·orden er meer 
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putjes (dimpl es) op een bal aangebracht om de 
luchtweerstand van de bal te verkleinen, nog 
grotere kernen 0 111 g rotere c ncrgie\·e rplaa lsingen 
mogelük te make n . Alles om een fijn e r gevoclle 
geven en orll verder te kunn e n slaa n, 
Tassen, troll eys, schoenen en aan\'erwante 
accessoires zijn onderh e\i g aan mode, Het zijn 
tegenwoordig dl' gim micks die het ene produkt van 
het andere ond erscheide n . Kwalitatief gezie n is hel 
meeste aan elkaar gelijk , hel zij n daarom de kl e ine 
e:-:lra·s die het e ne produkt wel e n het andere nie t 
LO t een succes maken . 



DankzU het handicaps~'steem is hel bU golf moge lUk 
dal een mindere speler \'an een ,'cel betere wint. 
BUn a alle wcdslrUdcn in c1ub\'crbancl worden met 
\'elTekening "an handicap gespeeld, De NGF 
publiceert ieder jaar een \\"edstrijdkalcnder met 
daarop een groot aantal imernaliomlle en nationale 
ontmoetingen \ '001' de dames- en heremop \'all 
~ederland, \'oorjcugd en \ '001' \'cteranen, nationale 
kampioenschappen en lan denwedstrijden, Deze 
wedstrijde n worde n hoofdzakelijk 'ope n' gespee ld, 
wat wil zeggen da t geen han clicapverrekening 
plaatsvindt. Il it'rbij \\'in t dus echl dc beste, \'eel \'tlll 

de wedstrijden worden gebruikt om tot een selectie 
te komen \'001' ~ederlandse teams. lij hel dames, 
heren of jeugd, 

De ,'oonsc hrijdcnde commercialisering, de 
sponsorin g e n de toenemende be langstelling o m 
zelf te gaan golrcn hebben er ,'oor ge/orgel dat 
tegell\\'oordig \'cel handicapwedstrijden worden 
gehouden die niet onder de auspiciën '<ln een club 
of ,'an de ~GF "allen, Vaak betreft het een serie 
wedstrijden (op niet altijd e,'en mooie banen) 
onder de naam "an bij\'oorbeeld Sallb, Dunhili, 
Voh'o, Teacher's etc. Veel drank e n auto's in ieder 
geval. De winn aa rs \'(111 de voorronclen lllogen op 
kosten "an de sponsor meedoen aan een 
eindtournooi in een ,,'arm land of meespelen in 
een pro-am van een echt PG:\-Tour-e,-enl. De 
organiserende bedrij\'en staken elkaar de loef af 
met Q\'erdre"cl1 prij/en en e,'en leek het er op dat 
d e a maleurs talus \,,,111 de winnaars in gC\'(la r LOU 

komen, Sinds een paar jaa r heert de NCF daa r het 
\'o lgende op ge,'onden: aanmelding \'an 
sponsorwedslrUden dient te geschieden bij de 
Commissie \'oor de AmatellrStatus, De/e Commissie 
\\'aakt hiermee \'001' extravagantie en geeft de 
organisator een /gn, CAS-nummcr, Tegenwoordig 
is men 70 trots op dit nummer dat al geach'eneerd 
wordt me I de slogan: 'Goedge keurd door de NGF', 
Steeds meer n iet bij cen club aangesloten golfe rs 

WEDSTRIJDEN, 
WEDSTRIJDEN EN NOG 
EENS WEDSTRIJDEN 

maken op deze manier gebruik \'an dl' 
mogelij kh eid om op ande re banen te spele n en 
mee te dingen naa r prachtige prijl.e)l, \Vi e zou ni e t 
graag met (an \,Voosnam wi ll en spele11 op cic Old 
Course V"1Il St. Andre,,'s? or mee \\'illcn doen aan de 
pro-am, \'oorafgaand aan ons eigen lleineken 
Open' 

Het Intenlationale Open Kampioenschap van 
Nederland. Verrewcg de belangrijks te wedstrijd op 
de NGF-kale ndcr is wat tege nwoordig hel Ilein eken 
Open heel. Een wedstrUd \'001' professionals e n een 
gelimiteerd aan ta l amateurs (die uiteraard niet 
meedelen in hel prij/engeld , maar spelen 0111 de 
titel 'beste amateur') , 
\ ' 001' het eerSt \\'crd hel 'Dutch Open' gespee ld in 
19 12 op de Haagsche, de oudste club in Nede rland, 
De Engelsman C, Panncll was met een sco re van 
162 slagen (er werden toen 2 ronden van 18 holes 
gespeeld) de\\'innaar. ln 19 15, 19 16en 1918\\'erd 
hel Open door amateurs gewonnen en in 191 ï 
door cle ~eder(andse (,'erbonden aan de 
Il aagsche) professional Dirk Oosteryeer. De Eerste 
\\'crcldoorlog verhinderde golrcrs van on~rzce mce 
te spelen, Illaar late re o\'crwi nningclI V<Ill 

Oosle r\'eer in 1919 en 19~O tonen aa n dal het peil 
ook in lUden van oorlog hoog \\'as, Nog een maal 
werd het 'Dulch Open' door een ~ederlander 
gewonnen , en wel in 19-1ï doorjoop RCthl. 

De beste speler die ons land heeft \'oongebracht, is 
Gerard de \Vit. I lij heeft we liswaa r nooÎt een Open 
gcwo nnen , maar kwa m cr \\'el dichtbij toe n hij 
zowel in 1954 als 19:j!j een pl ay-off moest spe le n 
tegen een Italiaan en beide keren ,'crIoor, In die 
dagen ging de play-ofT o,·er 36(!) holes, te spelen op 
maandag, In 195-1 hadden Grappasonni en De \Vil 
na die eXl1<l. 36 holes elkaar nog steeds geen 
duimbreed LOcgegc\'en, i\' u trad de 'sudden-dealh
play-off' in werk ing, die door De "Vit op d e ee rste 
ex tra hulc werd ve rl oren, Van 1946 LO t 1966 
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veroverde hU 33 nat iollale titels en elf keer kwam 
hij \'001" Nede rl and uit in de \\ro dd Cup. Ooit 
eindigde hU op ee n tournooi op '\'enlworth met \'ijf 
drieën op rij , een bijzon dere prestatie, In 1988 is 
De ''''il Q\'e rl cd e ll. 

Vele klinkende namen sie re n de zilveren bokaal die 
sin ds mensenheugenis iederjaar door Z.K. H, Prins 
Bern hard word t uitgereikt. Onder d e winn aars \'an 
hel Open zijn ze ker grote nam e n te vinden , Zo 
werd in 1939 het Open gewonnen door de 
legendarische Zuidafrikaan Bobby Loeke, Dankzij 
'df' vriendelijlu' uf'middeli lig van dm 1I('('r Fm I1I(enul'1g, 
v('I'!('g('l/7/Joordigf''- van Cmdidges ' deed dc beroe mde 
speler ons land aan. Zijn \·oorsprong bedroeg zes 
slage n, en zijn score was 28 1. In lij n dankwoord 
meldde Loeke fijn~ es dat hij door de 'positions of 
the pins' \'aak niet in staat was meI. één pun te 
volstaan , De heste amateur dal jaar was hel be kende 
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Pa n-lid jhr. mI". A. Cal koen \'an Limmen, die mel 
('en totaal van 319 o p dc 1ge plaats ei ndigde. 

In 1947 had Maandblad Goll'een fo to van Loekt: 
van he l volgende onderschrift \·oorz ien: 'Bobby 
Locke \·ien thans triom fen in de Amerikaanse geld· 
lourn ooÎe n.' In he t artikel ,,·ordt met ontzag 
gesproken O\·er z!jn \·crdie nsten. Met d e 2500 dollar 
di e hU ge middeld per wedstrijd won, kon hij dal 
jaar wel op ï5.000 dollar uitkomen. Golt"vcJ'volgt: 
'Een cijrer, waarbij de oudere professional s zich 
ee ns achter het oor krabben. ' 
Colin Montgomerie. winnaar \'an hetl-leineken 
Open in 1993, incasseerde bij d eze gelegc nheid 
mee r dan 300,000 guld en . ~ l et een lOtale 
prijzenpot \·an 650.000 pond be hoort o ns Open o p 
hel ogenblik lOt de dric hoogst gedoteerde 
tournooien van cle Europese Tou r, 
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Dat professionals in \Toeger dage n ook kieskeuri g 
konden zUn , blijkL uit he t verslag \'an het 
Interna tio nale Open \';1n 1947, joop Rühl was o p 
Eindhoyen de winnaa r geword en met 13 slagen 
onder par en twee slagen \'oorsprong, De baan 
kreeg veel lof toegezwaa id, /n '('}1 dflJ!ais(' htl jeil dal d(' 
("([ddi() va 11 (/f A list ralisc/I(' IHofi'ssioJ1a/ \ 'on Nida - dil' 
aa/1vrwlu4ijlf had ingeschreven ('}1 : 'n mddie I)('r K.L.M. 
op i11SI)('cl;(' had ge::.ondell! - de greens niel 'UI) 10 /tis 
/11aslt',.'s slandard ' h{/d bevonden, waarna \ 01/ 'vida ::. ij'n 
il1sc/t rij"vingda}/ ooh jJroll//JI had illgf'lroh/u)n.l' 
Seve rÎ <1no BalIesteros, in 1975 door 1\'laandblad Go lr 
\ '001' het eerst besc hreve n als 'een mocilUke naam , 
maar \\'el een om te onthouden ' en in 1976 als 
\ 'ee1belovcnde teenager' aangeduid. heert drie 
maal he t Nede rlandse Open op zij n naam gebrach t. 
Scve was arnpe r 19 jaar oud, net twcejaa r prof en 
had al be hoorlijk van zich doe n spreke n , maar nog 
geen internationale titel behaald. In 1976 bereikte 
hij , acJllerJohnn }' ~ I ill er, een prachtige, met Jack 
Nicklaus gedeelde tweede plaats in het Britse Ope n, 
VIiII e r zei na zUn overwinn ing over he nt: ' !-I et is in 
dit stadium be te r voor he m o m tweede te worden, 
Als hij had gewonne n zou hij o nder druk en 
spanninge n hebben komen te staan . Seve mag blU 
zijn da t hij ni et heeft gewon nen .' " laar Ballesteros 
had lak aan de "'Uze woordcn, h ij wilde niets lieve r 
dan winn e n, Zijn aanvallende spee lSl ijl. de 
miracul e uze 'reddin ge n', zijn roofCiierachlige 
bewegingen , a lles was \\'onderbaarlUk aan Se\'e en 
iede reen was diep onder de indruk va n de manier 
waarop hU ee n paar we ken bte r mel een 
voorsprong van 8 slage n op l-Io\\'ard Clark zij n 
eerste illlcrna lionaie titc l op de Kennemer 
ve roverde. Ball es te ros ,ron het Open nog L\,'ee kee r: 
in 1980 o p Hih-ersum en in J986 op :\Ioord\\'ijk, de 
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huidige lokatie \'a ll hel I-I e ineken Open. "'laar, 
zoals Maandblad Golf" tro ts in 1976 in heL verslag 
meldde: 'Zijn lange, sllcasvo/!e Ul lTih'f bt'go/1 OIJ de 
KennemeJ' Golf en COl/nIJ)' Club. een :ich door 
dl/inlandselwlJ ~/ingerende baan in Nederland, Goed 
materiaal voor de gescltiedl'J/isboehjes over golf I 

De Haagsche is veeh'uldig hel st rijdtoneel geweest 
van he l Open. In 198 1 kwam daar een e inde aan, 
~ I e t spijt moest men consta tere n dat d e baan zich 
niet leende \'oor de toe ne me nde Stroom bezoekers, 
De Pan oll cle n 'ond datzelrde in 1982 en bcsloot ook 
af te zien \'a n ve rdere Opens op haar baan, 
Afgezien "a ll 1-1 ilversum , het decor voo r de Opens 
\.lll 198 7 en 88, is het Open sinds 1983 uitsluilend 
o p de zeebancn Kenn eme r en Noordwijk 
gehouden, He t is zee r waarsch Unlijk dal Noordwijk 
ook de kome nde jaren de lokatie zal zijn voor een 
immer in populariteit e n prijzengeld toene mend 
e\'enemenL 

NGF wedstrijden. Op d e \\'edstrijdkalender van de 
Nede rlandse Golf Fede ratie staan, naast nationale 
kampioe nschappen stroke- en matchplay voor 
j e ugd, dames, heren en veteranen , ook bijzondere 
\\'edstrijden, Sommigen staan al meer dan 50jaar 
op die kalender, zoals de Pan Mixed Foursomes en 
de Arm}' Tankarel. Voor de da mes werd in 1950 
Dames-Professionals in hel leven geroepen, 

De het jaar daaryoor geïnstalleerde Da mes
Comm issie had oor \'001' d e wens van de vroU\re n 
o m ook eens met de Nederlandse professionals te 
moge n spe le n. Bovend ie n achtte de comm issie 
zulks bc\'orderlUk \ '001' he t spelpeil. Ons land heeft 
nimm cr een Tom akke r of een Max Euwe gekend 
bij golf. OnLe ooste rbure n hebben si nds jaar en dag 
Be rnhard Langer, maar ondanks de inspanninge n 
(ook ge ldelijke: \ '001' LOpspo n wordt een aa nzien lijk 
bedrag uitgetrokken ) van dc NGF en d e NPGA zijn 
de resulta te n ni et bijzonder. Golrblijkt in 
Ned e rla nd loch \'oornamelUk gezien te ,,'orden als 
een recreatiespel " 'aarbij het maken cn o ntmoete n 
van vrienden ee n belangrijk aspect is, De 
ondertoon , zekcr in d e lage re regio nen , is nog 
a ltijd 'geze ll ighe id', Dit blijklook uiL het succes van 
de compe tili e. l\'e rgens ter ,,'e reld is zo' n fijnmazig 
systeem o m teams van clubs tegen elkaar te laten 
uitkom e n, led er jaar worden Ill eer teams 
aangemeld, Van oudshe r' is e r een dam es- en een 
he rencompetitie, De dames spel en op d insdag e n 
de heren op zon dag. Dit SLa mt nog uit d e tijd dat 
dames nie t geacht werde n te ,,'erken en bo\'endien 
werd de baa n \ ',lIl een club op die mani er n iet 
overbe lasL De angst voor overbelasting is cle 
\'oornaamSte reden dal hi e r nimmer verandering in 
is geko mcn , \-Verke nde vrouwen spe lc n gewoon 
geen compe uue, of ze nemen er speciaal \Tij voor. 
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Er is Illbschicn ,\'at \oor te leggen 0111 de 
c1amesco mpelÎliL' I l ' \'crplaatsen naar het n<~jaar, 
Dan is er lneestal \\'almeer ru imte op de londag-. 

Dejcugd, in \Toegerjaren dun gezaaid en ge\\'ool1 
meedraaiend met de g roten, speelt legenwoordig 
danklU sponsoring cen groot aantal regionale 
'fedstrijdcil. In de 60-erjaren werd een 
jeugdcompctilic OIlI de ,\slerix-beker \ ';Hl de grond 
geli ld, El' '\'l'rd gespeeld op een stuk of' Il'S oude 
clubs en <lange/ien een 2(J.:jarige in die tUd nog \'001' 
jeugd doorging, \\'a~ ook dil fenomeen weer eerder 
een gelclligheidslreffen dan een werkelUke 
krachtmeting_ ~lel de groei ,-an golf, rle uitbreiding 
, 'all het aantal banen en heL dalen \'an de leeflUd 
,,"aarop men meI golfbegilll. ontstond behoefte aan 
meerdere, ec h te rOlllpeli licwedsu-Udc1l, De NCF 
nam ook hier hc \ ,'oonOl1\V en e r is 1lU een 
\'olwaardigejeugdcompclitic_ De ASlcrix-bckcr, lIU 
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h l/air rlIIMaIllIJiol"lI\dw/JjJl"IJ 199; 011 ril' U{) l l"lUlu('/I,rhr. ('t'//l'(/// rif' 
1'f/" IIw/l/rÎjrlnl dil' jn/l r/ijk! lIyml,.1J !rf'fJ/,!!fI"ivY'ul 

~peciaal \'001' ouderejongcren , kw!jnde wcg maar is 
onlangs nieuw leven ingeblazen. 

Clubweds trijden. Anders dan bij andere sportcn 
loal" tennis , squash en hockey, waar naast 
competi tie.: sil'dllS ee n en ke le kc('r perjaar 
\,'edsu-üden \oor de leden wordell georgalliseerd_ 
bntÎ\L iedcH.' club nlll de ,\·cdstrUdell. 
Pret\\-ed~trijden_ maandbekers, dalnesdagen, 
\\'()(,Il"idagillidclagclllbs, el1/., CIlI.. De 
\\'ed")LrUdkalcnder ,'an een club i") \ ol\er dan die \'all 

dl' :\'GF. 

Gelukkig blUft er altUd ruimte ,'oor de echte 
li('nH.:'bber die LUn eigen wekelUk~(' "icrballc~je \\'il 
~pclen of '.!t murgens Hoeg geniet ,'all cle ongerepte , 
"tille natuur l.erwijl/.Un ,'octstappcll door de dauw 
hUil spoor trekken naar rrisgemaaidc greens L.onder 
pitchmarks, 



lH 

111'1 DOOI'I/M' {al/dgOf'd Xif'/!w SIf'rlll'l/bllrg ~ waf/r o/J f'm wl'idl' /'1' 11 

(trllllal '!!alm "warm flIiIlW'h'!!d VII/ ' 1('1 !!Q/P/if'lll' b(,Of'fi'I/('1/ 



O ngeveer gelijktijdig me t he l begin van hel golfspel 
in Den Haag. werd er gespee ld op het Doornse 
landgoed Nieuw Sterken burg. o p ee n weide, waari n 
enkele 'gaten' waren aangeIegeL Het werd beoe fend 
door dallll;S en heren uil cle omgevi ng, die er in hCI 
bu itcn land lllcc ke nnis hadden ge maakt. Na en ige 
jaren deed dc noodzaak van een groter terrein , 
geschikt "001' nege n holes, zic h voelen. Bijjh r . 
Freclerik van Reenen op H uize Schaen\'eUde te 
Zeist \'ond een oriënterende bUeenkolllst p laats. 
Een fe r\'ent spel er \'(111 de Haagsche Golfclub, 
Ernest Cremcrs, was uitgenodigd om hel spel Ie 
komen p ropageren. Tegen hc t einde bleek men 
zeer e nthousiast en " 'erd er beslolen te ko men LOL 

ee l1 opricht.ing.wel·gadering op 28janua ri 1894. 
He l "oorlopige bestuur zo u beSlaa n uit de heren F. 
Labollchcrc, jhr. I-I.O.\\'. Hoort , jhr. L~ I J. 

Schllurbeqlle Boe)'c, mr. V{ \'an Son, eh. H. 
Labo uche re, jhr. A.E. Ru tge rs \'(\]1 Rozcnburg, jhr. 
L van Loon , e njhr. J-I. Pau,,' \'an " 'ie ldrccht. De 
twee laatsten zoude n de statuten gaan opstellen. 
Er kwam ee n discuss ie op gang m'er de meest idealc 
p laats \'001' een golflJaan. Enkelen waren e r di e , '001' 

~ i ell\\' Sterkcnbu rg opteerden , maa r anderen 
pleinen ervoor geheel opnieuw tc beginne n op de 
u itges trek te gronden achter H uize Bornia , ten 
noo rden \'an de Oude Arnhemse Bo,·eJl\\'eg. Een 
com m issie werd ge\'ormd om de pro's en cont ra's af 
tl; \\'egen. Op 2 1 maart 1894 rapportee rde deze dat 
de terreinen achter Huize Bornia u itstekend 
geschikt bleken. Bovendien was men lOL de 
overtu iging gekome n dat het terrein van Nieu\\' 
Sterken burg te klein zou zijn voor het aanleggen 
"all negen holes. 
Voor de zekerheid meende me n lOch een 
onafllanke lük persoon IC moe le n consultere n. De 
h iertoe uitgenod igde eh. de Grilz, verbonden aan 
de Britse Legatie en medeopric h ter van de 
I-I aagsche Golfclub, b leek zich lieve r te onthouden 
van een beslissi ng, waarvan de keuze van ee n 
terrein zou af11allgell. Het besluit werd genomen 
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een Engelse professio nal te laten komen , aan wie 
de besliss ing zou worden overgelaten. 

De eerste Algemene Vergadering van de Doo rnsche 
Go lfClub werd \'oorgeze ten doo r F. Labouchere. 
Secretaris wasjhr. A.E. \,\' . RUlgers \'an Rozenburg. 
De statu ten '\'erden goedgekeurd en m et algemene 
stemmen werd het e re li d maa tschap aangeboden 
aan Menouw K.neppclhoul , 'slot\Touwe' \'an Nieuw 
SIerkenburg cnj.D.C.\\'. baron d'Ablai ng \'an 
Giessellburg, die eerde r ook zijn terre in voor een 
golfbaan had aangeboden . jhr. mr. \'V.H. de 
Beaufort, burgemeester \ 'all Driebergen , \verd het 
ere"oorziuerschap aangeboden. De officië le 
kleu ren "an de gemeente Doorn , geel en rood , 
werden voor de clubvlag gekozen. 

De ten e inen achter Huize Bornia we rden op 2juni 
1894 gehu urd, ondanks het fe it dat professio nal 
Dunn nog niet uit Engeland \\'as aangekomen. ;'"Ien 
" 'ilde op 18 juli de CO Ul'Se officieel openen; er werd 
derhalve een begin gemaakt mel de aanleg van vier 
'gaten'. De DoorJlSe Fanfare luisterde d e 
feestelijkheden op. De pers ,,'as ook aanwezig. Jn de 
an:h ie,"en van hel Utrech ts Nieuwsblad bevin dt zich 
hel eerste Nederlandse dagblada rtike l o\'er de 
golfsport. 
De eerste clubkampioe nschappen \'001' dam es en 
heren werden gespeeld op 22 e n 23 oktober. Bij de 
dames won 1-1. l-1 ooft-Labouchcre me t 68 slagen 
o\'er negen holes en mI". 0!oaks bij dc here n met 
122 over tweemaal negen holes. 
Voor he t einde van het seizoen moest nog diep in 
d e clubkas \\'orden getas t: rijtui ghouders dre igden 
h un lidmaatschap op te zeggen a ls dc weg naar cic 
golfbaan niet zou worden verharcl. Om zovee l 
mogelijk co ntributie b innen te krijgen werden 
nieu\\'e leden , die n iet \'eel zagen in dil vreemde 
spel, gepaaid met claypigeon lraps, met cic 
uildrukke lUke voorwaarde dat cr alleen op dinsd;'lg 
gesc hoten mocht worden. 



Het eerste clubkampioenschap werd, op initiaticf 
\'an de Il aagschc Golfclub, gehouden op 10 
oktober 1895 bU de I-Iaagsche op Clingendael, 
tegen de Doornsche Golfclub. Er werd gespee ld Olll 

de Challenge Cup, besc;,ikbaar gesteld door 
A.NJ..\ 1. baron van Brienen, de \'oOl7.iuer van de 
I-Iaagsche, De cup werd in 1896 en in 189ï 
ge\\'onnen doo r de Doornsch c Golfclub en bevindt 
zich nog steeds op De Pan . 

De LOcsland van dc baan liet \'eel te wenscn o\'(,~ r. i\len 
had zich verkeken op het o nderhoud ,'a n ee n te rrein 

146 

dat besLOnd uit zanch'erstuivingen en een bec~e 
heidc. Geldgebrek, Illaar ook het plaggenstcken van 
de eigenaren van de grond vcrh inderden cen goede 
aanpak. Een lid dat regelmatig tc paard O\'cr de baan 
galoppeerde, olll\ing een brier van hel bestuur 
" ... met het \liendelijke doch dlingcnde \'erzock niet 
langer de golfli nJ...s in het algemeen en dc greens in 
hel bU.wnder te beschouwen als ecn tc rrein waar 
concours hippiquc gehoude n " 'o rdt, noch de aarden 
wallen als ('\'en zoveel hindernissen aa n te Lien, zijnde 
hel cen en ander zeel" IJC\'orderlUk \ '001' de hippische, 
echter in mindere mate voor dc golfspol"t". 



Hel eersle lustrum werd ge\'ierd met 
plillinh'1\'cdstrüden. Il eL Lweede lustrum werd 
gC\ ierd op 1.:1 juli 190-1. maar dreigde door 
aanhoudende regen lellerlijk en figuurlijk in hel 
\\"alt'r te va llen. Ii el clubhuis bleek veelte klein: een 
groo t d eel der gaste n Iél l builcn onde r paraplu 's. 
Etn o rk(:'s~e begele idde hel c1a)'pigcon-schicten, 
WLlannee het feest was begonnen. Het omwaaien 
\,\11 l'en vlaggema"it en hel scorebord maakte een 
einde aan hel ree!')!. 
Tot de goede gewoon tes uit die tijd behoo rde het 
.,chen ken van ee n alscheidscacleau als mcn naar 
e lders vertrok. Zo sc honke n bij\', baro n en 
bamnesse Taels van Amero nge n bU 1.0'11 

gelegenheid een li lvc ren 'sc hoenenhoorn en 
knopcn haak'. 
111 1905 k\\'amen cr twee dames in het bestuur: 
CJ Calkoen-Gerlings en menouw Bicker. 
In mei van dat jaar reden er plouieling 7élndkarren 
over d e gree ns en \\'as me n druk bel. ig een 
~malspoor aan te leggen. Een van de eigenaars 
bleek lij n terrein \'erkocht te hebben aan een 
landsleenrabriek. Er werd een comm issie ingesteld 
0111 , me t behulp \ "lIl een advocaat. de7e 
'ollloiereerbare I.aak' te regele n, 
In 1908 trad jhr. II.D.\'\', I looft afals voorzi 11.e r. Hij 
werd opg'cvolgd c1oorjhr. L. \'an Loon, I ietleclcnta l 
W:\1j inm iddels gel.a kt van 150 naa r 90 e n zou nog 
gestadig afne me n. Dit betekende een gevoelig 
"erlics aan in kolllMcll uit contributies. De naast de 
cour!'le op Groot Il eidcstcin \\'oncnde heer De 
\\ tet~lc in Pfi<;te r had een dee l \'an de golfbaan 
gekocht en stelde een deel \,Hl zUn aa ngre n/ende 
tet rein beschikbaar. II U ve rlangde hie rvoor geen 
huur lolang de financiën \'an de golfclub la precair 
\\·arcn. Als dank werd hem het erel idmaatschap 
aangeboden. 

De eerste professional , die voor de Doornsche 
Colrclub werk te \\'(\S de Schot Dunn. I lij legde dc 
eers l.e I.ces c n g reens aan. Tusse n hel gC\'en \'an 
IC5ljcn spee lde hij op d l' d oedelzak. Voor een 
wcclsl rUd heeft hU nog ec ns een puuer nwt zih-eren 
knop beschikbaar gesteic!. H U we rd opge\'olgd door 
.\j. Ifc. II Ü waS professional op de Haagsc he 
GolfClub, als assistent van J ohn Duncan Dunn en 
werd welwille nd algestaan aa n de Doornsc hc 
Golfcl ub en soms ook aan de Rosendaelsche. :\Ia Ifc 
k\\"<\1ll omstrceks 19 10 dl' professional 11 . BUITO\\'S. 

De secretaris nUl dl' Doornsche Golrclub,jhr. G.F. 
, '.111 Tets. kreeg een mandaat \'all zUn bestuur om 
lijll \oorstel Uil te werken , namelijk met andere 
golrcl ubs tc komen tot eCIl 'golrcomilé', dal 
\\'cclstrUde n zou moe le n coördin eren. In 19 14 werd 
hel Nede rl andse Golf Comité opgericht. 
~Iet hel oog op dc inl.ernationale toestand werden 
e rin 19 1-1 gee n wedstrijden georga niseerd. 
Professional 11. BUITows vroeg en kreeg gedurende 

de oorlog J 15.- per week plus dc opbre ngst \'an vijr 
lessen. De club \'erdiencle er iets \,111 lerug door 
hem toe te Slaan bij de Rosendaehche t'n Luctor ct 
Emergo in Domburg les te ge\·en. 

De periode tussen 1918 en 1923 deed Illen in het 
flotulenboek simpe lweg af Ille t de ve rm elding dal 
e r besluurs- e n algeme ne vergade rin ge n waren 
ge houde n e n dat de pen ningmeester décharge was 
"erlcend "001' het gc,'oerde heleicl. In 1924 \\'erd er 
blUkbaar helemaal niet ve rgade rd . \ \'cl werd in dat 
jaarjos "an Dijk \ '00 1' het ee rst genuem d , omdat hij 
meer wilde gaan verdiencn. H U moet al in 1908 a ls 
tiel~arigjongc~e begonnen zijn en in 19 19, na het 
\'eru'ck ",lll Bu rro\\'s, a ls proressional/ijn benocmd. 
T\\'ce jaar na I.ijn \'eI7ock o m opslag k.recg hij J 35,
per week, plus de opbrengst ,'~1l1 de le!'l~cn. 
jhr. L. \'an Loon trad afals \·o0l7..iller en \\'erd 
opgc\'olgd door jh r. C.A. de Pesters, Onder leiding 
\,\11 de laatste zou de inmiddels Illet opherfing 
bedreigde Doornsche Golrclub, een bclangrUke 
ontwikke lin g doormaken. 
,\I et hulp \'an de hcrcnl-laiLSmil ~Iulier. 
Il uydccoper, Van Tienhovcn , Sölncr e n Pe letier 
wi!<!t hU het lede n tal weer ro rs om hoog te krijgen, 
daarin bijgestaa n door cl e niet anate ndc ste un \'an 
dl' lOl CTc\'oorzittcr benoe mdejh r, L. \',Hl Loon . 

Problemen met de eigenaar van d e te rre inen ac htcr 
Il uil.c Born ia noopte het besluur u it te kijken naar 
een ander terrein . waar ee n golfbaan ol1lwikkeld 
kon \\'orden, Dit werd gevonde n in de 'P,lnbossen' 
hU Iluis ter He ide. li et behoorde tot de bel.ittingen 
\ '.tIl de i'\\' Schaer\\'eUder Bosschen. Er kon een 
errpac1llcontract worden argesloten \ '001' een 
periode \,ln 105 jaar. liet recht \'an dc verhuurster 
om na I juli 1952 het conu'act met een 
0p/cgtcnnijn \'an twee jaar te mogen op/eggen. zou 
pa l1U en in de toekomst nog ee n paar maal om de 
onde rhande li ngs ta rel brengen, 
De firma COPUIl kreeg opdracht 0111 voor 
f 40.000,- de eerste negen holes aa n te legge n, naar 
ol1l\\'crp van baanarch ilcc t Colt. Architect ;\Ienens 
uit De Bilt tekende voor hel ontwe rp van hel 
clubhuisgeboU\\' dat. inclusief de inrichting, 
f 4~.OOO,- zou gaan koste n . 

De nie uwe naam, Utrechtse Golfclub De Pan , en de 
nieuwe plaats \'an \'estiging betekenden een 
\\'U/iging in de statuten , die bij K.B. \'an Hi juni 
1928 werden goedgekeurd. O"er de opening staal 
niets vermeld, maar er lijn roto's bewaard gebleven. 
De ee rst.e steen, nog steeds zichtbaar naast de 
hoofd ingang, werd gelegd door jhr, L.. \Hall Loon. 
In 1930 ple ittejhr, A. Calkoen , ';'\11 Limmen \'001' 

uilbreiding lllet nog ee ns nege n holes. omdat pas 
een IS-holes-course gaat meete ll en in na tiona le en 
internationale wedstrijd en. Door een bijdrage van 



Hl! hel!UW in 1894 : 

f . LABOUCHERE'OERS VAN ROzeNBURG. 
Jll r. A. C. Wi ~-\~1,n. 
Ih', H. D. \\. CHE.RE.. 
eh. H . LABOU 
ll". L. VAN LO$ÁN WIELDRECHT. 
Jhr. H PAUW 
Mr. W. VAN SON. 

Hel bu/uur in /8 99, 

o w HOOFT. CHT lM. H. . W VAN WIELDRE. . 
Jhr. H. PAU EWljCK. 
MI. J 0 VAN 
J101 . l.. VAN LOONi-S 
l b'. Q. F. VAN JJURBEQUE BOE\jE.. 
Jh" ~ ~lpi~TER5, junior. 
Jilt. . ABOUCHERE. 
Mej. C. L T DE. pE.5TERS. 
M,,"IOU'" HOCO~UURBEQUE BOEIJE. 
)IIT. M" R. 5 

f 6000 ,- \"all de lede n en een cOlltriblllic\'c rhoging 
kon d c baan wo rd e n uitgebreid. Vclcjarcn nadi en 
was nog steeds te zien dat de extra li egen holes 
waren aange legd zo nder yoldoe ncle \Tuchtbare 
grond. Ge ldgebrek speelde daarbU een rol. 
In 1932 werd j hr. A. Cal koen \'an Limm en sec rcwris 

ONTVANGEN 
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\ ·all de club. In 193ï we rd de scheidende 
pcnningrnccslcr, jhl". K.JI !' Il u)'clecopc l·, he l 
e relidmaatschap aangeboden. Voor de oo rl og \"olld 
ee n eersle \'crbou\\'in,g- \·all het clubh ui s plaats; ee n 
nieuwe hcrenkleedkamcr werd voltooid. In 1 9~9 

bedroeg he t aan lal led en 1 8~; er zat geen groei in. 

In de T weede 'Wereldoorlog werd er wel is\\'Cl,;U
gespee ld , maar naa rmate dc kans groter \\'erd om 
door ci c Dui tse rs opgepakt te worden , ble\'cll de 
jongere n weg, Toch werd nog hel 50jarigjubileuIll 
ge\'ierd met ee n cabarel. ZU die nog speelden 
k\\'ame n pcr fieLS door he l hek bU d e spoo rbaa n , or 
het hek bU de , ·iel"de green. j hr. A. Calkoen \'an 
Limmen ga rgoltles en d roeg , 'c lYolgens hellcsge ld 
afaan J os \",lIl DUk, di e met de caddies en het 
baanpersonecl onde rged oken Zat bU I 11\'C 11 tll 111 , I-Iel 
clubhuis diende als \'luch thuis \·oor \·clcjongercn 
ui l de buurt. 

De eersLe wedstrijden na de oorlog werden 
Q\·crschaduwd doo r he l Q\'crlUdcll op 15 oktober 





1945 van de populaire voo rzitterjhr. C.A. de 
Pesters. l--I~j was al vanaf 1898 lid va n het bestuur; 26 
jaar als sec retari .'i en 22 jaar a ls voorziuer. I-lU 
behoorde tot de vooraanstaande pioni ers va n de 
golfspo n in Nederland. Hij werd opgevolgd door 
j hr. A. Calkoen van Limm en. 

De NV Schaen\'eUder Bossche n klaagde dat de 
\'e rschuld igde canon niet werd betaald. Er werd een 
'mestfonds' gesticht, waa rin alle leden voor 
I 20,- per kar konden meedoen. Aan het ei nde van 
de ve rgadering was er I 750,- LOegezegd , in 1947 
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1:'1'1:\ /(' s/I'Pl/ II'p;ginKvoo l' lu'l dllhhll is V/lil f)f' Pon dool' 

jhr. (,',, \, dl' P/' I /r'l'.S 

was he l 'mesttonds' aangedikt tot I 2000,-. 
In 19.'12 werd het bestuur voor het eerst 
geconfronteerd me t tegenka ndidaten bij 
bestulll'sverkiezingen. De voorziuer dreigde met 
aftreden , maar na veel ove rleg konden de 
voorgeste lde kandi daten toch gekoze n wo rden. 
In 1953 bedroeg he l lede ntal 258 . De 
dameskl eed kamer werd voorzien van een douche, 
"die wa rm waterka n geven". In 1954 werd hct60-
jarig beSlaan gevierd, waan/oor beheerderjan van 
KJingeren een koud buffet verzorgde. In 1958 kreeg 
p rofessio naljos van DUk een koninklijke 



onderschei d ing bU zU n 6Ûste veljaardag en z~j n 50-
jarig dienstverband bij de club. 

De baan zag er in de zomer beroerd uit, voo ra l bU 
droge periodes. Besloten we rd , met vrijwillige 
bUdragen van de leden, een hesprociïngsinstallatie 
voor de greens aan te leggen. 
Een geweldig succes waren de 'wildwcdstrijden ', 
dankzij J an va n Rietschoten , die het wild schoot en 
sc ho nk. 
In 1962 werd c r zware kriLiek ge leve rd op de 
ve rlenging van de elfde hole, waar niemand va n 
wist. Er waren plotse ling twee greens op éé n hole 
ontSlaan. 
Op initiatiefy;.m dl". G. Vleugels Schutter kwam de 
eerste aanzet LOt een clubblad lot sta nel. 
Ce es DOn"eSlei n deed zU n intrede a ls ass iste nt 
professiona1.Jonkhecr en mevrouw RIlt gers van 
Rozenburg loo fd e n een zil ve ren doos ui t, di e op 
Koni nginnedag ve rspeeld zou \\'orden en de Oranje 
\'Vissellrofee werd ge noemd. 
In 1964 leidden bestuurlijke troebele n tot het 
aftrede n ,"anj h r. A. Calkoen van Limmen, die 32 
jaar deel had uitgemaakt van he l bestuur, waarvan 
18 jaa r als voorzitter. O p \'oOl's lel van dr. R.L. Baa rt 
de la FailIe werd hU benoemd tot erevoorzitter. Het 
bestuur bood d e sche idende voorzitter ee n beker 
aan , die de 'Cal koe n van Limme n '-beker la U heten . 
De ni euwe voorzit ter we rd dr. G. Vleugels Schu tter. 

J os va n DU k, 45 jaar professional , werd be noemd to l 
erelid . 

In 1967 kon in goed ove rl eg mel de directie van de 
NV Schae rweU de r Bosschen de passage wordt: n 
geschrapt di e het voor ve rhuurste r gun stige recht 
v<In opzeggen beschreef. Ter co mpensatie \\'e rd de 
waarde van het lc J"J"cin J 800.000,- de nieuwe basis 
\ '00 1' de canonbetal ing. Voortaan moest jaarlijks 
1,25 % van dit bedrag betaald worden als huur \ '001' 

hel terrein. 
In 1968 werd een cOlllm issie ingesteld voo r de 
verbouwi ng van he t clubhuis. Het begrote bedrag 
va ll ca. f 17~.OOO,- kon, met een looptUd va n 20 
jaar, bU een bevri e nde relat ie worden geleend. 
Anton POll, 25 jaar in dienst, \\'erd 65 jaar en 
ge honoreerd met de zih'eren medai ll e in de 
Ilui sorde van Oranje. 

1969 was een jaar van festiviteiten. Onder le iding 
vanjhr. E. van den Be rch van Heemstede werden 
de voo rbe re idin ge n gemaakt \'oor de vie ring van 
het 75jarig bestaan. Door hoofd elij ke omslag plus 
deelname per persoo n zouden de kosten \'an 
J 1 2. :)OO,~ worden opgebracht. 
Voorafgaande aan die "iering zou op 19,20 en 21 
j ul i het Inte rnationale Open op De Pan worden 
gespee ld . De inmiddels onder leiding va n architect 
Va n Erve n Dore ns tcr han el genomen ve rbou wing 
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\ ';-111 het clubhuis kwam niet o p lijd klaar. Er moest 
van noodvoorzieningen gebruik ge maakt. worden. 
De receptie was druk bezochl. Ook j hr. Snollck 
Hu rgronj e, voorzitter va n hel NCe, kwam De Pan 
gelu kwe nsen . De Cl ub van I londerd schonk nieuw 
meubilair. 
De heer I-Iuszàr, dic-' \'e le j aren deel uitmaakte ,' .. 111 

he l bestu ur, we rd in 1970 benoemd lOt lid van 
verdie nste. Voor hell\\'cedejaar in successie had de 
baan te lijden o nder de grote droog'-f' . Df' ("mlnw 

zag cr, melui tzon cl ering van de greens, slec ht u it. 
In o ktobe r moesten er zelfs e n ke le holes gcslOle n 
word e n. 
Op 25 j uli 1972 overleed de ere\'OorZille r, 
jhr. A. Cal koen van Limmen. HU was een 
voonreffelijk golfspeler, \'clc malen nationaal 
kampioen , maar ook een zeer e rudi et man. Niet 
alleen 'l:ijn' Mi xed Foursollles, ook dejeugd had 
zUn wa nne belan gste ll ing. 

De zware SLOrmen in hel n~aa r van 1972 e n hel 
begin van 1973 brachten grote schade LOC aan de 
bossen van De Pan. Na dc plolselinge dood van de 
\'oorziuer, dr. G. Vleugels Schutter we rd als zijn 
opvolgerJJ.H. Nagel gekozen. Hij kreeg a lmeloc n 
te maken met uitin gen van grote ontevredenheid 
over het onderhoud van de baa n . In zijn 
l il.tingsperiod e kwam een gezonde re basis van he t 
beheer en de finan cie ring LOt stanel. In december 
1973 we rd mevrouw NJ Vle ugels Schutter 
be noe md LOt erelid \'an De Pan. 
Er werd ee n ni e uwe ovcrccn komsl met d e i\l\1 

Schaerwe ijder Bossche n ge tcke nd. I-Iet clubbl ad 
beleefde een moeilijke tijd door gebrek aan kopU. 
De mannelijke heg(':rno ni e in het bestuu r werd 
doorbroken door de verkiezi ng va n mevrouw 
j.~1.Th. Mundt-\'an der Laan, die zich me t de 
wcdsu'Uden ging bezighoude n. 
li et dalende ledental inspireerde de heren 
Fredcrikse e n Calema lot een succesvolle 
Icdcnwerf~lctie, vooral in de regio Ame l"sfoo n . li e t 
clubblad kreeg een ecille naam: Pa nflel. 
Mevrouw C. van Duursen-Faust, de LOeveriaal van 
de golfclub, werd LOt ere lid benoemd. Eind 1976 
bere ikte de club he t streefgctal van 800 leden. 
In 1977 \\'erdj. H.C. T ho massen de ni euwe 
voo l-l itte r. De sche ide nde voorzitter,J JI-I . Nagel, 
bood l\\'ee zi lveren schalen aan, als prij zen voor dc 
Mixed Foursollles. De Il eer HJ. I-Iolthu is, oucJ
aeü uc! ant van Prins Bern harcI , we rd LOegevoegd aan 
de administrat ie. 
In 1978 werd , na soms he fti ge d iscussies, 
machtiging van de leden ontvangen om het 
clubhu is te gaan \'erbouwen. Het ging o m 
J 400.000,-. 
I le t 80:jarig bestaan van Oe Pan werd 0.111. gevierd 
mel ee n caba re t. Proressio nalJ an Ouderdorp vit.:rde 
zowe l zUn 60ste veljaardag als zU n 45-jarigjubilellll1. 



De 70ste veljaardag van Prins Bernhard, lid van De 
r elll sinds J938, kreeg in 198 ] bijzonde re aandacht. 
Hem we rd het e relidmaatschap aangebod en. Een 
feeslelUk go l fpartU~i e, begeleid door \Tij",el alle 
leden va n he t KoninklUk I-lu is, be\'estigde nog eens 
de vriendschappelijke banden tussen de Prins en 
De Pan. 
Hel begrip 'sponsor' deed zUn intrede op De Pan . 
Hel wachten op de baan werd pretLig-e r gemaakt 
door het aanbieden van een drietal schuilhutten. 
Het Internationale Open 82, waaryoor de club als 
organisawr \vas gevraagd , \\'ercl gespeeld onder 
schinerende weersomstandigheden. George 
Q 'Grady schreer in zijn dankbrief o.a.: "The qualit}' 
of the golfcourse is unparalleled and ils actIlal 
condi ti on is thc finest o fan y we have played in 
Europe lh is year. " 
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Professional Keith Arno1ct trad in diens t op ee n nu 
van beide kanten bespeelbare e n ve rl e ngde 
oefenbaan. 
In apri l 1983 we rd A.F. de Ven tot \'oorzittcr 
gckozen. Oud-voorzittcr Thomassen en oud~ 
bestuurslid menouw Mundl werden talieden van 
verdienste benoemd. Er werd een 'lange-LennUn ' 
p lanning voor de gebouwen voorbereid. Voor de 
baan Fun ctioneerde een cle rgelUk plan al , co mpl eel 
met een eigen 'n ursery' , omjonge aanplant. een 
betere kans te geven. Ee n 'baa n'-collllllissie zou 
proberen pitchmarks, plaggen e n pell~jes onder 
cont role Le krUgen. 'Marshals' zoude n he lzelfde 
proberen met de spelers. De '\'Voensdag
middagclub' van redelUk spelende oudere heren 
vierde zijn 20jarig bestaan. Met groo t enthousiasme 
werden de Vleugels-Schullcrbeker, de Claar-van-



Dlllirsenkande laars en cle Panda\vedstrijd en 
\'erspeeld. 

Twee jaar na het 90jarigjubileuI11 bleken er 
ern stige communicatiestoornisse n te bestaan lUssen 
he t bestuur en de leden. Ee n daartoe ingeste lde 
co mmissi e van goede dien ste n maakte een 
inventaris va n wensen, meningen e n bezwa re n van 
led e n. Daa rna werd c r een structuurplan \'001' de 
cl ub o pgesteld. In een speciale Algemene 
Lede nve rgadering kreeg een cOlllmissie van 
'formateu rs' o pdracht een voordracht te make n 
voor een klein bestuu r van vijf leden . De voordracht 
werd overge no me n e n dit beSlUur, onder 
\'oorzitte rschap van dc heerJ. Rijks, begon me t de 
uitvoerin g \'<clll dc herstructurerin g conform de 
aanbeyelingen van de cOlllm issie yan goede 
diensten. 
Een aantal commissies, me t in totaa l 86 leden, 
zoude n dit besLU ur assiste ren. Zo ontstonden e r o .a. 
een plannin gs- en een leden contactcommissie. De 
ballotage werd he rzien: een se lectie ui t de 
kand idatenlij st zou maximaal 40 personen 
omVaLten , of zoveel minder als cr plaatse n 
beschikbaar zij n . 
Leden, die minstens tienjaar lid van De Pan waren , 
l1l oclllen één persoon voorstellen. 

Het clubblad Panfle t werd onder leiding van 
eind redacteur Herman Li eve in ee n nieuwja~e 
geSloken , daarin bijges taan door mevrouw van 
Duursen als secre taresse. He t eerste numm e r van 
februari 1987 ope nde me t het voorstel va n 
'formate ur' Eykcl o m drs. C. van der Plassche voor 
te dragen als \·oorziuer. Hij zou de heer Rijks 
0p\'olgen, die zo voortreffelijk dc zaken op De Pan 
weel' op een rU~j c had gezel. 
Mevro uw ~vlu nd l we rd in 1987 \ '001' de lwaalfde keer 
cl ubka mpioen (de eerste maal in 1963). De hee r 
\ ,V.C. van Dijk wcrd ka mpi oe n bU de here n. 
De Pan kreeg voor hel ee rst ee n 'peteki nd ', De 
Hoge Kleij. Dal hi e ld in dat de 'Kle ilrappcrs' me t 
raad en daad zoude n worden geho lpen bij de 
organ isatie \·'Ul hun club. 
In 1987 kwam e r een verloren gewaa nde beker van 
De Pan bove n water. Een va n d e beste speelsters van 
De Pan , mevrouw A. Stahl-vVie lcma bl ee k bij cle 
viering van het :jOjarig bestaan van de club deze bij 
de Jubileumwedstrijd O\'e r 36 hol es slrokepla)' te 
hebbe n gewonne n. Zij gaf de, deslijds dOOl·j hr. 
C.A. de Peste rs beschikbaar gestelde, beker terug 
n1<..: t het verzoek Cl' een a ndere bestemming aa n te 
geven. 
De heer Hol thuis we rd in 1987 LOL lid van 
ve rd ie nste benoemd. Hij zou la ter als 
sec retaris/ administra teur worden opgevolgd door 
de oud-ma rini er I lans van d e n Brink. 
Hct onderko men va n hel baanpe rsoneel was 
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dringend aan vernie uwing toe. Ook moesten vele 
machines in weer en wind buiten slaan. Er werd een 
schuur gebouwd, waarin ook een kantoor, een 
ontspann ings- en een doucheruimte werden 
ondergebracht. De oude machineloods werd 
gecamouf"leerd mel hetzelfde houtbeslag, dat door 
een lid werd aangeboden. 
Het wedsu'ijdprogramma werd uitgebre id met de 
'Slag om d e Leusde rheide' , tusse n spel ers van De 
Pan en De Hoge I\..leU. De in zet. een gravure van 
een landkaart, mocht door de winnaar een jaar mee 
naar hui s wo rde n genomen. 
In 1987 werd de baan geteislerd doo r e ngerli ngen. 
Bovendien kon e r door snee uwval 55 dagen niet 
gespeeld worde n. 

De filosofie van De Pan , ontwikkeld onder het 
voorzitterschap van de heerJ Rijks, stond geen al te 
nadrukkelijke prestatiedrang voor. De goede man 
\,'as nauwelijks weg of men werd geconf]-onteerd 
met de dreigende 'Q'-vlag op d e eerste tee. Velen 
werden hi e rva n het slachtoffer en zagen de 
handicap stijgen. 
De lange ziekte van Flip Ouderdorp noopte het 
bestuur dri e oud-militairen in dienst te nemen, die 
bij toerbeurt als caddi emaster zouden fungeren. 

In he t najaar van 1987 en het vOOlj aar van 1988 
ve rloor De Pan door lragische ongelukken twee 
personee lsled en: mevrouw Sue Burnhope (20 
oktober 1987), die werkzaam was in he l clubhu is, 
en de headgrecnkeeper de heer j an van DUk ( 14 
maan J 988) . 
iVlet de bouwactiviteiten op De Pan werd 
,·oongegaan. Op 28 maart 1988 werd het plan voor 
ee n aclminislraliegebouwtje naaSl hel hoofdgebouw 
goedgekeurd. 
Onde]- grole belangstelling vierde o p Tweede 
Pinksterdag Cecs Dorrestein zijn 25jarigjubileum 
als pro fessional , ee rst als assistent va njos van Dijk, 
later als full pro naaslJa n Ouderdorp. 

Tot de kleurrijke leden van De Pan behoorde cle in 
1988 overleden mr. e.v\!. Post van der rvlo1en, bij de 
Schalten beter beke nd als '\IVilly CarnousLie'. Hij 
was in 1943 lid gewo rden en viel op door zijn 
correCle kleding. Hij maakte deel uit van de eerste 
lichting van leden van d e \'Voensdagmiddagclub, 
die 'ontdek kingsreize n' maakten naar Schotland. 

Twee leden we rden in mei 1989 gehuldigd voor 
hun 60jarig lidn1aatschap. Bij deze gelegenheid 
ontvingen de heren H.L Mundt en \'V.H. Verloop 
een luchtfoto van De Pan. Toon Hendrikse vierde 
in hetzelfde jaar zijn 60jarig cacldieschap. Voo raf 
werd zUn beker gespee ld. 
Een bijzonder lid van De Pan en een gel iefd man in 
de golfwereld, Freddy j-Iooghie mstra , stierf op 21 
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oktober 1990 tijde ns een partU go lf o p d e RUs\\'ij kse 
Golfc lllb. 
Wim van D Uk we rd in 1990 - "Wa,ll" hij veert ig jaa r 
voor ge\\'e rkt had" - Clubkampioe n , Stroke-pb)'
kampioen en Kampioe n de r Se niore n e n dus Golfe r 
va n het jaar. 
De hee r \'V.r\. Sto rm d e Grave, ee n man , di e a ls 
directeur van d c Stichting De Pa n nau\\" met het wel 
en wec \'an dc club te make n hecft gehad , ove rl eed 
in 1991. Hij heert zee r veel gedaa n 0 111 het d e cl ub 
moge lijk te ln ake n he t ge pacille te rrein te 
ontwikkele n. Zelf een golfspe ler, wi st hij zich te 
ve rpl aa tse n in d e probl eme n di e de d i\"erse 
bestllren moeste n opl ossen , 

Zware stormen brach ten grote schade aan. De 
gree ns bl eve n ge lukkig gespaard, maa r e r wa re n 
tientall e n bomc n ontworte ld. De baan is voor 
sto rmen zeer kwetsbaar geword e n. Dil b lee k ook 
toe n in maart 1992 twee ballonvaa rde rs doo r 
windstilte gedwonge n werde n hun ballon ne n o p d e 
15e gree n en o p d e fai rway van de Ii e neer te 
zelle n. 
He l beboste gedee lte van de baan we rd d oor 
bosbouwkundi g ir. Tha te aa n een inspectie 
onde n\'orpe n. H ij constateerde dat he t bos in het 
alge mee n vitaal is. Honde rde n jonge bomen uit 
eige n kweek zijn wee l' ingeplanl. 
De le idin g \'an d e baa n we rd pe r I augustus 1989 
toeve rtrouwd aan iVlark Lampe; Arn oud d e J age r 
we rd zijn ee rste man. 

De bo uwactivite iten namen geen e inde . De doo r 
storm e n ernsti g besc hadigd e loods op het 
oe fenterrein werd geheel ve rni e uwd. In d ece mbe r 
1990 werd een aanvang gemaa kt l11 e t d e \'erbo uw 
van d e kl eedkam e rs e n de ,,'oning, ee n ingree p 
waarui t nogmaa ls het bijzo nde re ka rakte r va n het 
oorspronkelijke o ntwerp \'an het clubhuis uit 1928 
bleek. 

Vooruitlopend op he t Eeuwfeest van De Pa n in 
januari 1994 we rd in septe mber 19Y 1 dc 
Ee uwFeestcomm iss ie ge ïn stal lee rd , bes taande uit de 
here n J. RUks, \'oorzille r, H. Lie\'e en F. Kno l e n als 
secretaresse me\TOllW M.L Tho mé1ssen-Read. 

Aan het e inde geko men zijnde va n de geschiede n is 
"an I 00 jaa r golf in Ned erl and e n \'a n hel 100:iarig 
bestaan van U.C .c. De Pan, dring t zich de \Taag 
vanzelf op: wat zal dc toeko mst brengen voo r deze 
lak van spo rt? 
Twee strom inge n te ke nen zich a f. Aan de e ne kant 
ee ll g roe p die d e nad ruk legt op amate urisme en 
geze lli ghe id , 'wel j e best. doe n om te winn e n, maar 
nie t als hoofdd oel' . De a nd ere g roe p legt de nadruk 
op presta ti e, pro f'essio nalisrn e e n is in weze n 
aa n hanger, bewust of o n bewust, \'a n een streven dat 
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go lf deze lfde kam /.al op:,luren al" \f'If' an cl f' l'e 
lakke n , ',111 sport. I lopL'lijk zal golfend .\' ecle rland 
eenjuisl e\"el1\\'ic ht ,,'e ten te \'ind e n lussen del e 
t\\"ee ex trem en . 

Niets is eeuwi gdurend en all es is \'e rgankelijk , maa r 
U.G.C. De Pan hee ft een keus ge maa kt doo r he l 
formul e ren "an doelstellingen , \'astgelegd in ee n 
slUk genaamd de Pan-filosotl e. Deze doe lslellinge n 
zijn door bestuur en lede n goedge keurd e n zijn 
bedoeld als le idraad \ '0 0 1- het be le id. 
De te kst hi e ryan volgt hi e ronde r. 

Pan-filosofi e De golfsport ve rh e ugt zich in ee n 
toe ne me nde belan gste ll ing e n is onde rweg, zoa ls 
da t in a nd e re lan den is gebellrd , o m haar e lita ire 
im ago gel eide lUk aan te verl iezen e n een popu la ire 
spo n te worde n. He t bestuur van De Pan verhe ugt 
zic h ene rzljds OW' r dit ve rsch ij nsel, maa r o nd erke nt 
a nd erzijds ook de geva re n va n deze ontwikkeling. 

Deze zij n: 
a achte ru itgang "a n he t gedragspatroon , 
b ove rhee rsin g "an de comm e rci e, 
c te g ro te Iladruk op pres ta ti e. 

Ande re takke n va ll sport, di e ee rde r deze 
o ntwikkeling d oo rmaa kte n, hebben dit duide lUk 
o nde rvo nde n . Het aange naam beoefe ne n van golf 
is, mee r dan bij andere sporten he t geval is, 
anlanke lijk van he l gedrag van de spe le rs. Im me rs 
het ni e t tijdig doo rlate n , o f n ie t aanharke n \ ',111 

bunke rs e lC kunn e n het pl ezier va n ta lrijke 
achteraan komende spele rs vergall e n . 

He t bestuur m eent, da t me t he t oog o p deze 

Clfl(n '/!m! /)/111 /'W'/I . Iw /'{ü/l'f TI(III VI' J'(/!/ 
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ont,\'ikkelin g d e Pan, als een ,·an d e o udste clubs 
,·an ;'\Iederlan d , haar ho uding d ie nt te bepa le n e n 
positic moe l kiezen . 
Van de o udere clubs ka n een gu nsLi gc indoed 
uitgaan op spe l, etiq ue u e en o mgangsvorme n . 
Il cl beslUli r is \"an menin g dat he t o"ergrote deel 
\"a ll o nze led e n ,·oorstande r is va ll het voorLl.e lle n 
va n de goll"rraditi e en gaarn e mee wil werken aan 
he l han dhaven, respectievelijk ve rbe le ren , van he l 
gedragspatroon. 

Dit ka n all ee n indi e n icde r lid zich ni et all ee n 
verplicht \'oell 0111 golf volge ns de regcls tc spele n, 
maa r zich ook mede veran twoo rdelUk voe lt voor 
spc l c n e lique tte van alle clubl cden. 
Bij geconstateerde o nrcgelmatighedc n moe te n d e 
leden zich nie t uit gemakzucht, o lwe rschillighe id of 
,'alse schaamte , onttrekke n aa n de pl iclll orn 
co rrigere nd op te trede n . Voorwaardc is daarb ij dat 
d it alt ijd op hoffelij ke wijze di ent Ie gcbe ure n, 

I-I e l bestuu r we nst all ee n in all e rlaa t.ste instantie 
gebrui k te maken \"an de mogelijkh ede n di e de 
SWUI te n en he t Huishol ld elUk Regle me nt geven , te 
we te n schorsin g of opzegging van hc tlid maatscha p. 
li e t zal helaas in som mige gevall c n o r1 "c nni.idelij k 
zijll , indie n al he t andere ni e t. hee ft gc holpcn, Het 
is onaanvaa rdbaar dal de goede n ond e r de kwade n 
moetcn lijde n. 

Il c l bestuu r wil voon s het spelpei l ,·crbe tere n door 
aan dacht te schenken aan de tra in ing van dejc ugd 
e n aa n he t \'erhoge n van de kwalit.eit va n het 
!csgc,'cn . 
li et bestuur is zich e r \"an be'\'lISl dal , indi e n d e 
lede n va n de ,'e reniging bij com pe ti tie of andere 
e rke nde ,,·cdstrijden, goede reSullale n halcn , 
(];] ;'I rva !l \'0 0 1' de club en in het b!jzond e r \ '001' de 
jeugd , een sti muleren de we rking uitgaa t. 
li et orga nisere n \'an prestigewedstrijde n di e S0111 S 

voor lange lijd de baan \'00 1' de leden bl okke ren , 
hce ft ec hte r geen hoge priori l.e it. De nadruk wo rdt 
ge legd o p he t sportief' e n gezelli g beoe re nen va n 
hel. golfspel doo r ama teurs. 

li et besllluJ" zal c r \'oo r zorge n d al de 
com me rcialiteit nie t de overhand "la l krijge n . Het 
wil met mate gebruik ma ke n van d eze moge lij kh eid 
o m d e kos ten \'an het lid maatschap e nigszin s te 
beperke n, maar indi en gep laats t \'00 1' de noodzaak 
te kieze n tussen com merciali te it of gCI.e1 ligheid , 
spo rti ,'iteit e n tradi tie, zal de nadruk op de 
laatstgenoe mde aspecte n wo rd e n gelegd. 
li e t te r beschi kki ng stell e n van de baa n aa n derde n 
(en kelingen ofgroe pe n ) , zal be pe rkl blijve n, 
Voor groepen li gt he t besluit bU hCl bcst.uur, voo r 
cnkelingen zulle n d e be perkin gen , ges te ld bU of 
krach lens he t Huishoudelijk Regleme nt , sirikl 



/1/,1,10 'tïll/ll/f'I, 111' \/JUIIII/f/I/ ill hrtrll'l/ l/il'l1' l/ , 1'1/ :ijn vrouw , \ I/i/(/ 

OII/lm,/i"'1 ~11r11'l1 IJl)' fll'lfllI,l{rijlll' 1'11('/1('1111'/1/1'11 

HU I 'OI/POI/ IIf'I ,\/IIII'II. il/ J()8~ lII{/nh({l/ijdplI.~ IIpl O/IPII. W(H 1'1'11 

tmiIN/gt'U/I)(1II /!,r/ir/rl lid llflll 1)1' {)(l1l 

\\'orden toegepast. li e t hee rt imm ers we inig zin het 
aa lll.a l ledcn te bepe rken en ande rzijds gee n 
be pe rki nge n te stell e n aan he t spelen tegen 
dagC()nlrib l,tic. 

Zowel hct te rugdringe n van de com mercie, als hct 
beperke n \ •. 1Il in trod ucés hee ft financiële 
con seque nties, di e doo r de led e n moe te n worde n 
aanvaarcL 

De we nsen van he l besLUur voor he l gedrag o p de 
baan gelden ook voo r hel clubhuis. 
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I Ir'! dl/MII/i,\ VWI DI! I.J((I/ (u//'IIII .ft'I'" 1'1/ 111111'111//' lIil 

Zonder de gezelligheid te will en schade n, I.al he t 
clubh uis zijn ka rakter va n ee n beslote n sociëteit 
moeten be houde n. 

I iel bestuur zal van de nie uwe lede n kunn e n 
verlan gen da t zij zich accoord verk la re n me t de 
hi erbove n ge noe mde ui tgangspunte n, di e doo r de 
leden in ee n ledenvergade rin g zijn aa m·aard . 

De inhoud spreekt voor zich e n hi e rm ede wo rdt dc 
gesc hi ede nis van 100 j aa r U.C.C. De Pan 
afgeslo te n. 



INHOUD 

MUil favoriete baan is nog a ltijd De Pan 
- ZKH Pri ns Bern ha rd 
100 J aar golf in Nederland 
-.J.H.C. Tho1l/({SSfli 
De toekomst van golf in Ned erl and 
- Nederlandse Golf F('(tera/ie 
Go lfa rch itecluur in Nederland 
- C(>]'(frdjol, golf en !alldsclwjJsarc!ûlecl 
Aanleg van goJn)anen 
-J. Rielve/dt, viw EllljJelm van Aalderen 
Partners bv, tui/}- P/7 lalldscl!ajJs(l}"('hiterlm 
Fl ora e n fauna op en ro nd golfbanen 
- prof dr. R. Braall/s 
Hanclicarts voor als hel lopen 
Wal moe ilijker wordt 
- R.l-!. B. Ol/'I/nl 
J eugdgolf in Nede rland 
- II/.}", Th. D. SI fnJerl K roese 
Van oefenmeester tol professional 
- Npderlrll1dse Professional. Golfers 
Assorialir) 
Etiquette, regels en spelvormen 
- r\/eid KellljJer 
Een goede ui trusting zeke r bij golf 
van belang 
- Ha ns Lemmensjr. 
\rVcdslrîjdcn , \\"cdstrijden 
e n nog eens wedstrijden 
- Alpid KemjJef 
100jaa r Ulrcchlsc GolfClu b De Pan 
-J. H. C. Th ol/laSsf/Î 

Pagina 

II 

61 

6." 

83 

103 

105 

11 0 

llï 

125 

134 

145 

100 J aar Golf in Nederland werd samengesteld door 
H. Lieve e nJ.H.C. Thom assen. 

160 

De samenste ll e rs werden bügestaan doorjhr. E. van 
den Be rch van Heemstede, D. Eykel en Ale id 
Ke mper. 
Produkti e en vormgeving: H. Lieve 
Papie r: gedrukt op Royal Imp ress ion Satin , 135 grs. 
van KNP Fin e Paper Division 
Lit.ho's: Lith o de Lang 
Druk: Drllkkerü en de Blissy Ell erman Harms bv 
Foto's van Acroca me ra - Mich el Hofmeeste r bv, 
.f.B. Ebbinge, Fotocollectie Nederlands 
SpOrLmliSelllll , Lelystad, Cerard J o l, Theo Kampa, 
H . Lieve, Maandblad Golf, ~ll edia Bl oemendaal , 
Staatsbosbeheer, Leo Vogelzang. 

Dl' sallienstd/ns 1!,,!Jb,,}/ a!lr 1II0eite gedaan 011/ dil(t;"/1ell vall wil, 

ill dit boell werd gejJlIbli(('erd, tO('st(,/1/lIIillg t!af/Jvoor te vmgm. 

lij die IIÎt:! achterhaald hOl/dcl/ wo rdt'lI IUIIJ1J('1I zirh il/ 

verbil/ding stdlell II/d de sall/enstellers. 

Deze uitgave is mogelijk ge maakt door financi ële 
steun van AB~-At\JIRO 


