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191 0 DE HISTORIE VAN DE 1990

HILVERSUMSCHE GOLFCLUB

Van de eerste go factiv teiten in Hilversum eind 1 9e eeuw - ontbreekt een gedeta l-

eerd beeld. Op schriÍt s er weinlg over gevonden. l\laar, wie weet, de denkbare
bronnen z jn nog niet al e nageplozen. En soms wordt weer een tipie van de slu er

opgelicht. Zoals onlangs, toen ierr]and de redactie voorzag van een kopie uit de Wink er

Prins Encyclopaed e van 1905. H-ot naslagwerk, waarvoor ihr. Jan Fe th, sponredacteur
van het Algemeen Handelsblad, over d t onCerwerp de pen voert, meldt onder meer:

"ln Nederland is het gotfspel niet ouder dan 2A iaar, al werd er hier te lande oak reeds

voar eeuwen ap het ijs een spel gespeeld, dat er veel mee avereenstemt, en vaardigde

koninq Jacobus Vl van Schotland een ordonnantie uit, waarbij hage invoerrechten ap
het invoercn van golíballen uit Nederland werden gesteld. Eerst ontstond een golfclub
te Clingendaal (nu de Haagsche), daarna werden te Daarn (nu De Pan), Hilversum en
Roasendaal en elders banen aangelegd, en al verminderde de belangstel ng in het spel,
nadat het nieuwtje er af was, aok spoedig weer, er bleef een kern van ernstige spelers
bestaan. ln l BgB werd een championaat voor galf ingesteld en werden jaarlijksche

w ed strijden gea rgan ise erd. "

Uit die nog clubloze jaren dateeft onze oudste arch eÍÍoto Er va t niei uit op te maken
oÍ dle ls gemaakt op het eerste speelterrein. Dat rnoet hebben gelegen ten oosten van

de Jan van der Heydenstraat, naast de toenrnalige gasfabriek, wêll cht tot voorb i de
Kamer lngh Onnesweg. Een aanwilzing voor het laatste s te v nden in het gegeven dat
d e primlt eve accornmodatie plaats rnoest maken voor afv oelingsve den van de

Onze oudste archieffoto ís van 7 juni 1896. Aan tafel, met strohaed, onze eerste vaarzit'
ter Willem Boissevain. Línks vaar de tafel zit Walrave Boissevain Hij werd in 1896 de

eerste kampiaen van Nederland. Als prijs antving hij een petroleumlamp
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rioolwaterzuivering. En die bevindt
z ch tussen H versum oost en
Anna's Hoev-o. De memoires van
Walrave Boissevain werpen lcht
op de toenmalige situatie:
"Reeds jong was ik begonnen op
de zeer primítíeve baan in
Hitversum aan den weg naar Laren.
Greens waren een ongekende luxe
en men maest dikwijls met zijn
niblrcA (ijza B) puLIen. Het clubhuts
was een oude hauten loads.
waarvan wij individueel een sleutel
hadden. Professional, nach green-
keeper, noch caddíes waren
aanwezig en wij speelden met de
oude gutty ballen. Topte men zijn
bal, dan kreeg men een geweldí-
gen schok in de polsen en de bal
ginq slechts enkele meters ver"

Het eerste clubhuis(je)op Crailoo. Het maet zijn
verrezen tussen maart 1911 en maart 1912. Begin
jaren twintig werd het uit elkaar genomen en weer
apgebouwd aan de Saestdijkerstraatweg, waarbíi
het werd vergroot en vaorzíen van een terras.
ln 1932 ainq het doar brand verloren.

Het s aannemelijk dat de mensen die daar rond de eeuwwjsse jng kennelilk enthou-
s ast vert er vonden met hun golfclubs het in I9l 0 verstandig hebben gevonden hun
activiteiten ln een Íormeel jasje te steken. Een nieuwe p ek vinden is het grote vraag-
stuk waarmee de c ub vrilwel vanaf de dag van oprichting wordt geconïronteerd. Hel
alternatieÍ wordt gevonden aan de oostkant van de Crailoosche brug. Er kan een baan
worden aangelegd aan weerszijden van de Crailoosche weg. die richting Laren gaat en
menigeen nu beter bekend is als het 'Gebed zonder end'. Dê notulen van de Algemene
Vergadering van 22 Íebruari 1911: "Men heeft daar toezicht, water en waar het terrein
beter gelegen is, meer kans op nieuwe leden. Wel is het terrein niet geaccidenteerd,
maar het uitzicht is maai en het is met kunstmatíge bunkers toch qoed te maken." Een
maand ater wordt tot de aan eg besloten. Voor terzake kundige bijstand za contact
worden gezocht Í]et de pro van Cl ngendaa. Het geld moet vooral komen Ltit een
obligarielen -g van iotaa'í 8.000. .

..."Heí spel trortlt gespeeld op een grooÍc gftts.r'|.tkt( nteÍ :tuttlígen botlem. liefst op
eett heto,eladtÍi5i terreitt ntet :a dgerert ttls h.indernissen. Op afsturtlen van 200 tot
100 n. zijtt ijaeren putjes ootlgebratht De ktutsr hesraat nu daat'in, een ltul meí
letleratt ornhtr[sel nteÍ eÍ.1 bep.lald soo]t stok zoodttnig te ,slttln, clcn tlc ,qeheele haan.
na lteÍ bereiken yan de hodern trut dlle puÍies, iu het klcinst utntttl slagen vctnlt
ftlelegd."...

..."Doubíi is h(t een 
=er 

gezond spel, tllt.sleclts nutige bev'egirtgen yereist'ht en ktl
op hoogen leel'tijd kan beoefetd v,ordett. ...

(\Yinklar Pritts, 1905 )



UIT DÊ NOTULEN 1910-1931

Het is een geluk dat de notulen uit de vroegste dagen bewaard zijn gebleven Er valt aan

af te lezen dat het verbetêren en uitbreiden van de nieuwe baan in de jaren die volgen de
qedachten voortdurend in beslag neemi. ln hêt bijzonder met hêt oog op uiibreiding naar

1 I holes wordt PH. Cremers in 1914 de eerste baancommissaris. Hij moet zich verdiepen

in heel andere vraagstukken dan zich tegenwoordig voordoen Zo is het bijvoorbeeld de

vraag of begrazen, maaien of afbranden van de hei het besie is, om te komen tot iets

dat wat weg heeft van een Íairway. Gras zaaien is te duur. Toch rijst al in 1913 het plan om

een proef te nemen met gras (!) op de green van de laatste hole, bij succes na te volgen

voor de andere greens. lntussen wordt ook gedebatteerd over de mogelijkheid om toch

een grasbaan aan te leggen en daarvoor pompen te slaan

Uiteraard komt niet alleen de baan aan de orde. De notulen geven een mooi beeld van

wat er vêrder zoal omging in de club, welkê wensen en gedachlen er leeÍden en hoe

weinig nieuws er soms onder de golfzon is:

- De noodzaak van een speelreglement, "opdat elke speler dezelfde regels in acht zal

nemen." (191O).

- Het plan bestaat "een match te organiseren tegen de Kennemer GalÍ Club."(1912)'

- Het voorstel "of het niet mogelijk zau ziin, om gedurende de zomermaanden het

Clubhuis ook in de weekdagen apen te houden" haaLt het niet. Dat kost te veel (1912).

- "Besloten wordt de zwaren stangen in de holes te vervangen door líchte stokken met

vlaggetjes." (1912).

- De Engelsman Edward John Hill wordt aangelrokken als eerste pro. Lesgeld êen

gulden per uur. (1 913).
- De handicaplijst is verouderd. Er is alleen wijziging in gebracht voor de winnaars van

de onderlinge wedstrijden. "De voorzitter herinnerÍ dat aan de leden gelegenheid is

gegeven gedurende eenígen tiid scores in te leveren, doch dat daarvan geen gebruik

ís gemaakL" (1914).

- Er wordt gevraagd "of het niet magelijk is biiwedstrijden de parlners daar een contro-

leur te doen vergezellen, omdat het contraleeren van den partner van slechten invloed

ís op eigen spel." Dle suggesiie haalt het nietr "Het aantal leden is daatToe niet

toereikend, terwiil genaegen genomen dient te worden met de eigen opgave van het

aantal sl agen. " (191 4).

- "Verschillende leden wiizen er ap dat het wenscheliik is den leden nogmaals te wijzen

op de bestaande regets, amdat dikwiils geklaagd wordt over het te vlug opdringen der

volgende spelers en de onbekendheid met den regel van het laten passeeren De

regels zullen opnieuw duídeliik worden aangeplakt." (1914\.

- Ter sprake komt "of er geen betere regeting voor de caddies getraffen kan worden'

Het komt meermalen voor dat caddies weigeren mede te gaan' zeggende besteld te

zijn, doch blijkbaar wachtende op leden die meer geven dan het gewone ronden geld

(noot: een kwartje)." (1914).

- ;'Geklaagd wordt over het niet wegnemen van voetsporen ín de bunkers De bal zal opge-

nomen mogen worden en zoa dicht mogetíjk naast geplaatst mogen worden " (1918)

- Voorgelegd wordt "of het bestuur geen maatregelen kan treffen om aan de kinderen

van leden, die op hindertiike wijze in het Clubhuis rond laapen, den toegang tot het

Clubhuis te weigeren." (1931).



Twintig maal was Hílversum, tussen 1923 en 1999, stríjdtoneel voor de heren professia-
nals, eenmaal (1986) vaor de dames. Tussen 'Het Open' aan het eind van de 2A" eeuw
en dat van de jaren twintig ligt een wereld van verschil. Treffend brengt deze foto dat in
beeld. De tent, geplaatst bij het clubhuis, dient de prafessionals anno 1929 als onderko-
men. Voar de tent heeft een gezelschap leden pastgevat dat, met veel bekende namen,
een aardíge staalkaaft is van de Hilversumse gelederen eind jaren twintig. Op de
voargrond zittend a.a. Jane Salberg, de meisjes Joanita en Asta Lee, midden met bril
Cas Wagenaar, rechts Els lmmínk en haar broer Bram. Staande 2" van links Bram
Mendes de Lean met naast hem het echtpaar Scheltema en Jonne Kalff. Links naast
het boompje Han de Bruyn Kops, rechts daarvan met rauwband voorzitter Trudus van
den Wall Bake. Geheel rechts Dolf Enthoven en Jan Salberg met voor hen Gerard
Heukensfeldt Slaghek; voorts het echtpaar Looman en (met wit haal de latere vaorzitter
Thijssen. ln het midden geknield Nel Fabius.

De eêrste were doorlog vertraagt de aanleg van meer holes en halverwege kornt er
helemaai niets meer van. ln oktober 191 6 doel een aanta leden het verzoek uit te zien
naar een terrein dat zich beter leent voor een golÍbaan. Er wordl voodvarend op
gereageerd. Eerst lukt het bijna de hand te leggen op grond van de Erven Van den Wall
Bake, nabij de huidige baan, zo'n beetje waar nL'] de A27 oopt. I\,4aar een sporlclub,
daar is een van de erven mordicus tegen. "Dat zal maar gejael en geschreeuw op
zondag geven. En misschien ook nog toeloop van publiek." Op 30 maart 19'!'7 aanvaar-
den de leden een a ternatieí. De club krijgt z'n deÍinitieve bestemming aan de
Soêstdijkêrstraatwêg. Tegen een jaarhuur van / 800,- kan worden beschikt over een
terrein, dat eigendon] is van de familie lnsinger van Pijnenburg. Bovendien is er uitzicht
op grond voor toekomsiige uitbrejding. Voor de aanleg wordt í 15.000,- uitgetrokken,
/ 5.000,- is gemoeid met de bouw van eên opzichterswoning, verhuizen van het houten
clubhu s vanaf Crailoo vraagt / 4.000,-. Eên renteloze lêning voorziet in dekking.



ln de praktijk ontpopt de íinanciëte werkelijkheid zich, als in veel andere gevallen' be-

duidendminderrooskleurigdanderamingen'Djtondankshetbesluitomde9holes,
naar ontwerp van H. Burrows, in eigen beheer aan te leggen De Heidemij blijkt onbe-

taalbaar. l\,4aar de club boft, door de oorlog nog wel August Biberstedt, Duitse mede-

eigenaar van een in Engeland gevestigdê zaadhandel, moet door het uitbreken van de

vijándelilkheden zijn vetblijÍ op het continent noodgedwongên verlengen Hij waagt zich

nietterugnaarEngeland,waarhem'alsDuitsstaatsburger,interneringwachlHijstelt
zijn dienlten belangeloos ter beschikking van de club. Bib€rstedl begeleidt niet alleen

dá aanleg met desiundig oog, maar heeft er een belangrijk aandeel in Hij doktert

Àu*ug"Àt uit welke graisoort zich het beste leent voor fain /ays en greens op Hol-

iandsË zandgrond. En hoeveel zaad er per vierkante meter nodig is Ook voor de

áàsering taai nij niets aan het toeval over. De greens worden mel draadjes verdeeld in

vakjes án een vierkante meter. Het zaad wordt uitgewogen, in zakjes gedaan en op

maát uitgestrooid over elk van die vierkante meters Wai een klus, voor een baan van

2440 m iengte en greens van 30x30 m'?. Maar het loont ln 1923, een iaar na de

ápening, w:ordt Hilversum uitverkoren voor een evenement dat wê nu kennen als

'Éet Opln'. Met 153 slagen over 36 holes wordt ontwerper H Burrows winnaar' Een

wel heel markant voorbeeld van'local knowledge''

NAAR 18 HOLES

Binnen vier jaar na het in gebruik nemen van de nieuwe baan, komt de kans om uit te

breiden naai 18 holes. Aangrenzende grond (die we nu bereiken bij de 3e hole) wordt

verworven van de familie Bosch van Drakenstein, die zich zeer schappelijk opstelt,

ten aanzien van de prijs zo goed als eventuele behoefte aan meer grond in de toê-

komst.DebeideZonenVandeÍamiliêkrijgenhetrechtom,,steedszonderintraduc-
tie-geld" (nu greenfee) te komen spelen. lngeschakêld worden de Engelse baan-

arcÁitecten càlt a Allison, die ook in de weer ziin voor Noordwljk en De Kennemer' In

lg2TWijdtHanyColtin.GolfIllUstrated,UitoverzijnbêVindingeninonslandenlaa't
zich lovend uit óver wat bij ons in wording is en geneugten die ons land te bieden

heeÍt:,,DederdeHol]andsebaan'ísdiebijHilversum.Erbestaanookhierreedsnegen
ha]es.welkethanswordenuitgebreidtotachttienineenterreinzogaedalsdebeste
in Engeland voor een inland-course Men vindt hier dennebamen, berken en heíde en

het tárrein is zeer golvend met veel heuvels, uitstekend geschikt als natuurlijke

hazards. Wii zijn hier nog níet lang geleden begonnen, maar een groot aantal bamen

(noot: 1 oo0 à i soo; moàt eerst g eveld en opgeruimd worden ook hier hopen wii een

àerste klas baan b;t stand te kunnen brengen De gastvríiheid van de Hollanders is

sp,Ààrwooraetilx en de nationale drank'schiedam' moet men níet versmaden. ook de

Hollandse'half en half' mag men niet vergeten "

De nuchtere werkelijkheid, àe uiivoering van hêt werk, js aan de Íirma H Copijn &

2oon. let neemt twee jaar. Vanaf 30 sêptember 1928 kan men in Hilversum ziin of

haar slag slaan over 18 holes, zij het dat nog tot de zomer van 1.929 op de nieuwe

iuir*uy"íug worden opgeteed lngesteld wordt diezelÍde zomer het (locale) recht om

'uit raóbit-hàles en rabbit-scrapes te mogen "droppen", zoowel op de faírways als in de
iiorgn". 'A"t Op"n' komt in 1929 voor de tweede maal naar Hilvêrsum' Het is ook

f,J1áar waarin àe R&A eindelijk het verzet opgeeÍt tegen de holle metalen shaÍt' al in

191 1 qeinÍoduceerd door de Engelsman Saunders'

10
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Deze fato uit 1924, gemaakt bij het taenmalige clubhuis, symboliseetl trauwe dienst. De man op de
veranda is Aalbeft van Essen. Hij trcd in 1918 aan als greenkeeper Zijn werk began met de aanleg
van de eerste t hales aan de Saestdijkerstruatweg, antworpen doar zijn zwaget Burrows, pra bij de
"Daornsche'. Aalbeft van Essen bleef meer dan 45 jaar met haft en ziel aan 'zijn baan' verbonden,
vaar hij als hoofd greenkeeper afscheid nam. Zijn opvalger zaon Ben, opgegroeid ap de
Hilversumsche, evenaarde bijna diens lange staat van dienst.

Uiterst links staat professianal Douglas Mank. In 1923 kwam hijtijdelijk de ziekte van Hilvercums
eerste pta Hll, opvangen. Het wetd een dienstverband van 34 jaat Mank genaot, als vakman (aok
vervaardiget van clubs) en initiatiefnemer voat hun beroepsorganisatie, bijzonder aanzien onder ziin
callega's in ans land.

Van de iange caddies, die andet Mank's taezicht vielen zijn er diverse al net zo verknacht geraakt
aan de club. En de club aan een aantal van hen. Te zien zijn ondet meer ul.n.r Rijk Barlo (5e), Chris
Baven (6e), Hemmie Raven (8e), Piet Witte (9e), Gerrlt Koster (10e), Jan Koster (12e). zoals het
gaede caddies betaamt, hadden de meesten een goed oag voar de kwaliteiten van degenen vaor
wie ze de tas draegen, af het gebrek daaraan. En met de clubs staken ze menigeen naar de kroan.
Piet Witte groeide uit tat professianal speler van tnternattonale allurc. Bijk Ba o en Hemmie Raven
bewezen hun vaardigheid dichter bij huis. Ze warcn aan elkaar gewaagd. Van Rijk wil het verhaal
dat hij af een paar keer per jaar clubs leende van een van de leden, er wat praefslagen mee maakte
en vervolgens ongeveer in Par de baan rcnd te gaan. Driemaal werd hij caddie-kampioen van
Nederland; Hemmie direct in zijn spoar en eenmaal tweede met een slag verschtl. Hemmie (van

Herman) is zander twijfel de markantste verschijning gewarden van het hele gezelschap . Legenda-
risch en hogelijk gewaardeerd, getuige ander meer de blijken van medeleven van Pins Bernhard en
Prins Claus bij ziin overlijden in 1992. Het is dan aok geen wander dat hij, treífend op het daek
gezet daar een van de leden (Mai Trappeniers) een plaats inneemt aan de wand van anze clubzaal.

ll



Ondanks dê ingriipende beslissingen die te nemen ziin loopt het, euÍemistisch gezegd,

zelden storm op de ledenveÍgaderingen. Eenmaal hoeft het bestuur zlch met niet

meer dan één van de ruim honderd leden verstaan, eenmaal zelÍs komt er niemand '

lvlaar op de baan, nog in ontwikkeling of niet, kun ie ze ruimschoots aantreÍfen Voor

zomaar een rondje, oÍ blj onderlinge wedstrijden, waarbij de winnaars eên voorlieÍde

aan de dag leggen voor ballen als prijzen. Dat vêêl liever dan bekers oÍ kunstvoorwer-

pen. er w&ot dèetgenomen aan de competlties van het Nederlandsch Golf Comitee (in

't 014 opgericht door de clubs). Kennelijk niet altiid met onbêrispelijk gedrag Zo onl-

vangt hei bestuur een brief van de Kennemer over minder Íair spel van een tweetal

leden. Stappen overigêns laat bestuur over aan het NGC, als organisator van de

interclub-wedstrijden. Die kennen een A-competitie (open) en een Handicap-competi-

tie. In de laalste categorie treden ook gemengde teams aan Blijkens een opmerking in

de ledenvergadering van 1931 niet tot genoegen van alle heren. lemand ziet ze liever in

een eigen competitie ondêrgebracht (of opgeborgen?) Op dê baan doen de heren

datzelfde jaar van zich spreken met het behalen van de landstitel, waar sedert 1924 om

wordt gespeeld. Vermoedelijk bestond het team uit Bernard Carp' Otto Blom, Jan

Salberg, DolÍ Enthoven, Trude van den Wall Bake en Bald Heldring

Het jaar erop krijgt de club een schok te verwerken. Op í2 december 1932 brandt het

houten clubhuis, nog stammend uit de Crailoose dagen maar intussen wel vedraaid

en vergroot, af. Waarschilnlijk is de kachel oververhii geraakt Alles gaat verloren Ook

de golispullen van de leden. De ramp dooft de slagvaardigheid van het bestuur niet'

Binien een jaar is een íraai ontwerp van de architect J. Baanders omgezet in werkelijk-

heid. Het nieuwe clubhuis wordt op 7 oktober 1933 betrokken' De jaren dertig

verstrljken voor Hilversum verder zonder grote rimpels. Bernard Carp is in 1939 het

eerste lid da1 individueel beslag legt op een landstitel (matchplay)'

De club komt vriiwel ongeschonden door de oorlogsjaren Het uitbreken ervan verhin-

ded niet het ontstaan van de Golfweek. De eerste editie wordt begin augustus 1940

gespeeld. Hêt blad Golf doet uitgebreid verslag en meldt onder meer:
íDat er weer animo voor galf kamt, wordt wel bewezen daor het feit dat uít het nabiie

Huis ter Heide, de leden van de lJtr G C 'de Pan' dageliiks op de fiets naar de

Hilversumsche golfbaan kwamen. De Hilversumsche arganisatie-commissie, bestaande

uit de heeren L.B. Heemskerk, B. Carp en Bernard van Vliimen' mag dan ook met veel

voldoening op het door haar verrichte werk terugzien. Het zau ons niet verwonderen als

votgend jàar deze serie wedstríjden weer georganiseerd zal worden " De uitslagenlijst

laai z!en dat onderdelen als stableÍord-wedstrijd, mixed greensomes, cross country,

rnatchplay en mixed-foursome vlaggen toen al op het programma stonden Zo ook de

'drive-wedstrijd'.Voorwiebenieuwdisnaardevorderingeninzestigjaar:bijdeheren
wonR.F.Schill (223.06m),voorJ Jonckheer (212.20 n), bij de dames mevr' Pont

(172.58 m), voor mevr. Fabius (168.55 m).

De baan blijft dreigend onheil bespaard. Hel treft dat een Duitse otficier van het vliegveld

Loosdrechigolf speelt en geregetd de baan bezoekt. Hij is zo kies het clubhuis tê mijden.

Als op een vàn de greens sporen van motoren met zijspan worden aangetroffen, verschii-

nen áoor zijn toedoen borden met het opschrift "Es lst strengstens untersagt díe Anlagen

des Golfplatzes mit Fahrzeugen zu befahren. - Der OrTskommandant "

12
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Een fraaie opname van ons clubhuis en 1e tee, gemaakt in 1938 bíj de landenwedstrijd
Nederland-Zweden Iussen de twee bomen, gedeeltelijk zichtbaar, Hilversums beste
galfer van toen, Bernard Carp. Hij heeft net afgeslagen. De internationale goltuerhaudin-
gen zíjn sedeftdien wel gewijzigd. Nederland won met 7-2.

Dit za destijds degenen hebben geÍrappeerd d e nog wisten dat een oorlog eerder de
baan op Crailoo zwaar werd beschadigd door manoeuvres van ons eigen leger. ln 1944
bewaart het feil dat die ene otficier in Hilversum zijn rondjes speelde de baan nogrnaals
voor rampza lge ingrepen. Voor houtkap laten de Duitsers het oog vallen op onze baan.
[,4êde mel dê ovêrredingskracht die is opgeslolen n 12 flessen Bols - verkregen van
Carp - ukt het voorzitter Bijsterus Heemskerk de Dultse 'Obedórsler' zover te krijgen
dat hij een verklaring opstell waarin o.a. het volgende: "Der Golfplatz Hilversum ist eine
Spaftanlage die von der Wehrmacht mit ín Ben1tzung genammen ist.(noot: d e ene
man, met z'n oppasser a s caddie) Beim Abtranspaft des geschlagenen Holzes ist
weitesgehend Ricksicht zu nehmen dass die Anlagen durch befahren móglichst nicht
beschàdigt werden. " Gevo g is de toezegging pas bomen te ve len a s de behoeÍten dat
onvermijdeljk maken. Zover is het niet gekomen.

Als na de bevrijd ng wordt geinventariseerd hoe de 16 banen in ons land uit de oorlog
z jn gêkomen, bl jkt hoe gelukkig Hilversum zich mag prijzen in vergeiijk ng tot veel
andere clubs. Voor sommige is de schade nog min of meer beperkt gebleven tot een
kaalgeplukt clubhuis en achterstallig onderhoud. Het kan veel erger. Domburg is
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weggetlombardeerd, de Amsterdamsche kaalgekapt en deels doorsneden door een

tankgracht, net als bij de Haagsche. ln de residentie ligt ook nog het clubhuis in puin en

de baan moet worden ontdaan van mijnen. De situatie bij De Kennemer in ogenschouw

nemend, gelooft de redactie van Golf zelfs dat het daar helemaal afgelopen is Als golf-

baan ls het terrein niet meer te herkennen. Veel bunkers zijn er wel, maar dan van beton.

NA DE OORLOG

Als de Canadezen kwaftier rnaken in Hilversum, wacht het bestuur niet af oí de baan
wellicht wordt gevorderd voor ontspanning van de troepen en stelt de Íaciliteiten eigener

beweging ter beschikking van oÍflcieren. ln ruil voorzien de Canadese gasten het buffet

zo ruim, dat leden en introducés, tegen de heersende schaarste in, prima consumpties

kunnen qenielen tegen lage prijzen. Dat draagt weer bii aan het opbloeiên van het
clubleven. Voor het baanonderhoud bewijzen Canadese traclorcn goedê diensten Hoe

anders het had kunnen lopen, dat weten ze bii De Dommel Hun baan dient de Canade-

zen als paradeplaats voor tanks en zware voertuigen. En de tractor, al die jaren uit
handen van de Duitsers gehouden, gaat verloren als ze het kostbare voeÍ1uig gebruiken

om l\,4onty te laten zien hoe handig ze ziin met de vlammenwerper'

Heeft het feit dat we ze ongeschonden door de oorlog zijn gekomen Hilversum een

voorsprong gegeven? Wellicht. Zeker is in ieder geval dat in de jaren die volgên leden

van de club hun naam vestigen of bevestigen. Het bevestigen komt voor rekening van

Godard van Reede, die al sedert ziin nationaal jeugdkampioenschap van 1939 bouwt
aan een indrukwekkende titelreeks. Het ziin vooral Joan Dudok van Heel, Jan Willem

Crarnerus. Robbie van Erven Dorens, Janie Roland Holst, Jan Salberg jr' en André
Brand, die zich ook nestelen in de vadedandse top. Tot in de jaren zestig spelen de

meeslen een dominante rol in het nationaie zestal voor landenwêdstrijdên. Vele malen

vormen de Hilversumers de helÍt van het team. lndividueel zijn het Joan Dudok van
Heel en Robbie van Erven Dorens die grossieren in titels. Des ie opmerkelijker is het

dat tijdens hun gloriejaren nimmer het natjonale clubkampioenschap wordi behaald.

Alleen Jan Salberg is nog van de padij als dai op 6 oktober 1968 eindelijk luki Hij is

dan in het gezelschap van Herbed Ïhomson, Ronnie Goossens, Nicky Hillen, Ronald

de GraaÍ en Jan dê Vries (capt.). Op eigen têrrein wint Hiversum de finale tegen De Pan

(met o.a. Ursule de Geer in de gelederen) met 5-4.

De speelsters van Hilversum treden in die jaren wat minder breed op de voorgrond,

tenminste als het gaat om de absolute top. Eefje (Roelants-)Veltman (zus van Netteke

Osieck) springt eruit met nationalê titels jn 1944 en 1949 1n de handicap-competltie
van de jarên vijftig zijn het meermalen het eerste en tweede team die elkaar het

kampioenschap betwisten. Een treetje hoger, waar open wordt gespeeld, moel op dê

primeur van een landsschap worden gewachi tot 1 6 luni 1959. Op Toxandria verslaat

hei scratchleam met Toetle Brouwer, Nettie Brouwer, Lineke de Waal, Thea van der
Hagen, Kitty van Marle en letje Schoon De Kennemer mêt 6-3. Viif jaar later volgt een

tweede titel met Kits Nijenbandring de Boer en Netleke Osieck als opvoLgsters van

Kitty van lMarle en letje Schoon. Hèt aankomend talent van die dagen is Alice Janmaat.

ln 1965 wint ze de nationale jeugdtitel. Twee jaar later al s ze Nederlands kampioene jn

stroke- en matchplav. l\4enig liteL zal er op volgen. Ze wordt ook de eerste Hilversumse
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Bernard van Vlijmen was een getalenteerd man. Vaardig met penseel en fekenpen, zo gaed als met de
golfclubs (hcp. 8). Het obsetvatievemogen van de kunstenaat ging hand in hand met humor De vrucht
van die talentencombinatie viel vanaf 1937 te genieten in het blad Galf. Dit ]s zijn eerste biidhge. Op
pagina 48 van dlt jubileumnummer nog eens zijn eigen kílk op de galfende mens.

..--\

,,.-_^i

(v

,Daat heb je ninstens e.n árro uoor iood,ar"
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met handicap 0, later zelÍs +1. Bij het afronden van de jaren zestig spreken de Hilver-

sumse (jonge)dames internationaal een stevig woordje mee. Cornélle Nijenbandring de

Boer en Yolande Lijdsman maken deel uil van het Nederlands meisjesteam dat in

Genève Europees kampioen wordt. De Nederlandse dames' onder wie Alice Janmaat,

worden in Halmstad derde van Europa.

Hêt zijn echier niet alLeen'de grote namen'die van zich en de club doen spreken Eer

wordt bijvoorbeeld ingelegd rnet de Nationale Heffst Mixed Foursomes Touw Vlaggen-

wedsÍijd. Dezê happening voor 'oudere jongeren', die we nu kennen als Houw Touw,

komi in 1950 tot stand. Barend de lvleyere is een van de initiators Na wat kwakkelende

aanloopjaren, groeil het ujt iot een iaarlijks Íêsiijn dat telkens drommen jeugd en

jeugdveteranen - een categorie met onbestemde leeÍtijdsgrenzen - naar Hilversum trekt'

SLÉUTELEN AAN DÊ BAAN

Tot de memorabelê gebeuftenissen van de jaren vijftig en zestig zijn zeker de ingrepen in

de baan te rekenen. Heeft menigeen anno 2000 even moeten slikken bij alleen al de
gedachle dat er wordt gesleuteld aan de tweede hole, het is niets vergeleken bij hetgeen

de baan in twee fasen ondergaat. De eerste (1954) heeft er mêe tê maken dat met steeds

beter stokken en ballen zoveel verder wordt geslagen dan 25 jaar eerder. Verlenging is

vrijwel alom het antwoordt ook in Hllversum De gelegenhêid wordt meteen aangegrepen

om andere wensen te vervullen, al gaal dat niet voor eenjeder zonder pijn Door menig

liêfhebber gekoesterde holes ruimen het veld, nieuwe ontstaan. De veranderingen krijgen

zo'n twintig jaar om in tê slijpen. Dan breekt weer een periode aan van ongemak en

wennen aan een sterk gewijzigd parcours (1965). ln grote liinen kennen we dat 35 jaar

later nog, al zijn intussen de kode Par 5 holes 6 en 15 tot Par 4 teruggêbracht en is de

1 1e een stuk verlengd. En veel bunkers biivoorbee!d zijn opnieuw vormgegeven oÍ

verdwenen. De baan bliift een project in beweging' Sinds 1965 ziin we na t holes niet

langer'ver van huis' met honger, dorst oÍ hoge nood, maar bij het clubhuis Voordien

kwam men halverwêge uit op de huidjge 4e (tot '54) oï 15e (iot '65) green

Door een noodlottige gebeudenis houdt dit nleuwe genot aanvankelijk amper een halÍ jaar

stand. Eind oktober 1965 slaat het vuur weer toe; ook het tweede clubhuis gaat
verloren. Grooï Kievitsdal springt bij met kleedruimte en al snel biêdl een noodclubhuis,

mêt Heineken als billijke verhuurder, tijdeljjk onderkomen Het duud tot iuni 1968 voor

eigentijdse nieuwbouw - architect H. Vriend - kan worden betrokken Tot de eersten die er

die zomer baat bij hebben, hooft het internationale profcircult Bij hun negende bezoek

aan Hilversum krijgen de beroepsspelers 16 000 gulden aan prijzengeld te verdelen Voor

de drie besten van 'Het Open' 1968 ligt 4.000, 3.000 en 2.000 gulden klaar'

l\,4instens zo belangrijk is het jaar 1968, omdat we sedeftdlen een clubblad hêbben Hel

eerste nummer van FORE verschiint op 15 maad onder redactie van Han van Meeuwen,

Pierre Jonckheer en Joaniia Lee. Het besluur benut de eersteling om leden, die te kennen

hebben gegeven bij te willen dragen aan de inrichting van het njeuwe clubhuis, duidelijk

te maken waar de gedachten naar uitgaan. Het varieed van serviesgoed, placemats,

lange schoenlepels (met ketting!) en een tapijtje voor de Lounge tot kunstlederen fautêuils

bij de open haard en een ronde taÍel mêt I stoelen voor de knobbelaars
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Detai lering van de ff-
gêlederen in groepen en fi.
groepjes s een van de
bijzonderheden van de
jaren zeventig en tachtig.
Ze komen er te kust en
te keur: d nsdagclub,
woensdagclub,
donderdagclub,
donderdaqavondc ub,
Zwoegers. lnvalshoek is

voora hoe, dan wel met
wie men de co fsporl w l,

oÍ kan bedrijven. De
omgeving waarin z ch dit
a lemaal moet aÍspelen
krijgt de nod ge aan
dacht. Kappen en
herbebossen de
ontwikke ing van het
houtbestand s sedert
1 928 aan het vr je spel
van de natuur overgela-
ten - wordt ondêrwerp
van een meerjarenplan.
Fn er wordt bekek-.n hoe
de he weer in ere kan
worden hersteld. De

baan wordt. wat water
betreÍt, steeds m nder
afhankelijk van de gril en
der natuur. Het kost tijd
en tonnen voor het
allemaal behoorlijk
werkt, maar sedert het
begin de jaren tacht g

kan er overal wordên
qesproeid en zijn we er
b j droogte niet angeraanovergêlevêrd.Eênbeperkngasinl959,alleenspelenaan
de u têrste zijkant van de totaal verschroeide Ía rways, behood tot het vêrleden.
Sproeien is over gens bepaald niet a tijd nodig. ln 1965 en '66 valt er zo vaak zoveel
regen dal bijvoorbeeld de 'dip' tussen tee en 18e fairway meermalen blank komt te
staan. lMet een plank er moet dlt 'casua water' worden overbrugd.

Een uniek succes is op B augustus 1978 weggê egd voor Nan en A laen Roland Holst.
Zus en broer kampioen van Nederland. Nan prolongeeft die dag haar titel, Allaert laat in

de finale c ubgenoot Fêné l\4ouw achter zich.

., :..

De baan blíjft een project in beweging. Hebben we net
ingestemd met aanpassing van de 2e hole, hier een alweer
eerder verdwenen situatie bij dezelfde hale. Het jaaftal is
7966. De speeister die nag te maken heeft met de lange
halvemaanvormige bunker aan de achterzijde ís Til Rutgers.

.r.rêi.
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JAREN TACHTIG . STEEDS MEER GOLFERS

Bond 1980 raakt de belangstelling voor de golÍsport in een stroomversneLling. Al zetten

buitenstaanders zich er nogal eens tegen af, vaak meêsmuilend zo niet honend verwjj-

zend naar de geruilê broek die dan !n zwang is, neemt de druk op de ruim 30 clubs

sterk toe. Wachtliisten ontstaan èn groeien. Ook bii Hiversum. Het ledenbestand llgt

dan rond de 950. En dat wordt meer dan genoeg gevonden l\4idden jaren tachtig js het

aantal clubs bijna verdubbeld. Lêgio andere zijn in de maak. Maar zoveel mensen staan

te trappelen om ergens lid tê worden, dat het een druppel is op een gloeiende plaat'

Het bestuur verwacht dat de wachtiijd wel kan gaan oplopen tot 1 0-15 jaar' Voor de

wach-tenden is dat uitêrst onbevredigend en de administratieve rompslomp om de

steeds uitdijende lilst blj te houden wordt te groot. Hilversum schafl de wachtliist af

lngevoerd wordt een nieuw aanname beleid met numerus Íixus' conlactpersonen en

loten. Wie zo gelukkig is lid te worden, of te zijn, is wat conlributle betreft bêpaald niet

duur uit. Pas in 1984 overschrijdt die de 1 .000 gulden. Voor het eerst passeren dat jaar

de exploltatiekosten het miljoen.

Of het nu aan al diê qroei

ligt, rnet instroom van een
nieuwe generalie golÍers, of
gewoon aan algehele
verandering van tijden en
zeden, in 1988 blijkt nodig
in de Fore aan te geven dat
men zich passend gekleed
door de baan hoofi te
bewegen. Kode broekles,
boxer shods en topjes bii

de darnes, weg ermee. De

broekspijp van de heren
moet minstens Bermuda-
lang zljn, de completerende
sokken mogen zlch eigen-
Lijk nauwelijks onderschei-
den van de kous. Zelfs
bliikt nodig du delijk te
maken dat hel 'not done'
is om op sokken aan de
bar te verschirnen .,,

Sportief gezien brengen de
jaren tachtig hoogtePUnten
als drie 'Opens' voor de
heren en een voor de
dames. Een bijzonder iaar
is 1987. Voor de derde
maal in de geschiedenis

Voar de derde maal landskampiaen. De succesvolle finalisten van

1987 v.l.n.r. staand Victot de Ridder, Ben Ebbinge, Wauterde Bruyn

Kaps, Pieter van Doorne en Etic Huysken. ap de bank captain René

Mauw. Bij de competitie waren oak Allaeft Roland Holst, Piet Hein

Sl'it, Philip Kok en Dante Weiierman betrakken René herinnetl ztch

het geheel als "een bii etkaat geraapt zaoitie. Van selectiewedstriiden
hadden we nag naait gehootd. Op rckening van de club naar het
buitenland am te aefenen was er niet bii. De campe tie was nag eên

anderonsje met de oude clubs, nu ts er beduidend meer concurrcn'
e. Anze kracht lag in teamspirit en gezelligheid."
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worden de heren (scralch)kampioen
van Nederland. Broekpolder is
verl ezend Í nalist. De beslissende
slag wordt geslagen door René
Mo-w (c.1. Wouter de B'uyn Kops.
P eTer van Doorre. Fric HJyskels.
Ben Ebbinge en Victor de Ridder. De
dames senioren grilpen datzelÍde

laar aan om te beginnen aan 5
andskampioenschappen op rij,
onder het onttronen van De Dommel
n de finale. E s Langhout (c.),

l\.4arjolein de Bruyn Kops, Bep
Gulcher, Lot Lochtenberg, Nora
Pont, Ju iane I\,4anting, Feli Schm tz
du Moul n, Joke van der Lande en
Netteke Osieck treden dat jaar voor
het team aan. De eerste vjjf tirnmeren
nog steeds duchtig aan de fairway
a s het team de reeks in 1992 onder
captaincy van Joyce Hylkema
vo too t. ln tussentild v ndt Jenne
Langhout dat allemaal te eenzijdig
worden. Hij voert z jn mede sen oren
Gerr t Jinkes de Jong. Wissie [,4ouw
Hans Priot Godard van Reede en
Jan e Ro and Ho st in 1989 naar de
landstitel. ln 19BB breidÍ Jeanine Ka ff
de schare titelhouders uit met het
nationaa meisjeskampioenschap
matchp ay.

Vralijke gezichten in
1992. De reden, Kitty
van Helbergen,
Jeanine Kalff , Caroline
van Doarne, captaine
Nan Croockewit (v.l.n.r
staand), Marjalein de
Bruyn Kops en Ellibeft
Baft zijn de Neder
landse clubkampioen.

De dames seníaren voltaaien in 1992 een
bijzondere reeks. Vijfmaal achtereen kampioen
van Nederland. Van beneden naar boven
bezetten captaine Joyce Hylkema, Lat
Lochtenberg, Els Langhout, Bep G0lcher, Nora
Pant en Marjolein de Bruyn Kops de trap naar
het terras van De Pan.
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JAREN NEGENTIG - ZES 'OPENS'

Het laatste decenn urn van de 20e eeuw begint onstuimig ln ianuari 1990 raast een

orkaan over hêt land. Op H versum sneuvelen zo'n 200 bomen Vee ervan liggen hêr

en der over de fairways. Opru men neemt weken. Als het weer vrij baan is, verschiint
onze a lereerste handlcart. Al een eden mogen aan het stuur. Vrees bestaat dat de
'moe ijke rout ng'van de baan en passages over de openbare'weg'derden op een

dwaalspoor oÍ in gevaar zul en brengen.

W e meent dat de baan louter dient voor het op koers
houden van de bal. er naar speuren ln het bos als dat

is rnlslukt, het terugleggen van (andermans?) d vots,

b rdies, pars en bogeys, of het in de wacht slepen van
piekkies, wordt n 1995 u t de droom geholpen. Het
fraaie boekjê 'De natuur en het Kiêvitsdal' eta eed
hoezeer de rijke entourage waarjn we spelen het waard
is goed om ons heen tê k iken.

Het eerste damesteam maakt 1992 en '93 tot gedenk-
waardlge jaren: tweemaa landskampjoen. ln 1992

w nst n de Ílnale tegen Amsterdam - komt het succes
op naam van Nan Croockewit (c.). E libed Badh,
lvlarjo e n de Bruyn Kops, Caro ne van Doorne, K tty
van Helbergen, Jeanine KaLÍf (en In de voorronden
Alice Janmaat). Het jaar erop b jjft de t tel behouden, met Yolande Adriaansens a s

opvolgster van l\4arjolein. lnrnidde s z t de club zo ruim in de seniorên dat er een

aparte commissie voor komt. Het contingent ouderen komt goed voor de dag. ln

1995 gaan beide senjorentitels naar H lversum. De succesvolle dames: l\4ary Rost

Onnes (c.), Marlole n de Bru n Kops, Mariike Freyer, Bep Gtllcher, Kitty van Helbergen,

Lot Lochtenberg en Henriètte Nieuwenhu s. De heren: Robbie van Erven Dorens (c ),

Bram DeknateL, Gerr t Jinkês de Jong, Jenne Langhout Hans Sleeswiik en Janie
Ro ancl Ho st. Een laar ater heeft H versum, als en ge club, b j de dames senioren zelfs

twee jzers jn het vuur. Het spe ersmateriaal wordt kwalitatief over beide teams veÊ

deelci, opdat ze zich beide zu en handhaven. Het tweede team - l\4ary Rost Onnes (c ).

Joosje A oÍs. Minnie A sbach, IVarioLein de Bruyn Kops, Pauline Jonckheer, Joke van

der Lande, Feli Schm tz du Mloulin heeft die bedoeling nret helemaal door. . en wordt

andskampioen.

Het decenniurn waarin Hilversum aÍstevent op het go-jarjg bestaan laat zich in hoge

mate kenschetsen a s dat van de 'Opens', zesmaa achtereen Wel swaar wekken de

aanloopfases rnet sma lere fairways en ongetemde rough, niet a orn vreugde, het zijn

evenementen van ongekende a lure. GolÍend (inrnidde s dik honderddu zend) en relatie-

markeiend Neclerland trekt ln drommen naar Hilversum Ze zien topgo Í op een top-
baan. De Cornrr ss e Open, met'Mister Open'Albert Hylkema aan het hooÍd, organi-

sator Feved, het baanpersonee en de grote schare vrijwilligers vanuit vele clubs,

dragen het succes. ln het internationa e profveld verwerven 'Dutch Open' en

'Hilversum' een qeheel ejgen reputatie.



'Het Open', zesmaal achtereen in Hilversum, uitgegroeid tot publiekstrekker van grote allure

Maar, wie het kleine nret eed .... of in dit geval dè kleine.... Hilversum trekt zlch klaar
blljkellk ook die wijsheid aan. En dus ls de twintigste eeuw en negentig jaar Hilversum
afgesloten met het inrichlen van een nieuwe, vaak welgevulde, crèchê en (innovatie!)
golf voor mini's, te klein nog om lid te mogen worden, maar ijverig op weg naar een
swingende toekoÍnst.

Erik Kuurstra

Beeld van een
Íamilieclub. Steeds
vroeger krijgt
Hilversums toe-
kamst de kans om
in te burgeren. Het
intraductie-
programma omvat
meteen alle
facetten van het
clubleven.
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AAN HET WOORD :

PROMINENTEN VAN \TfELEER

Aan een aantal leden van het eerste uur hebben wij gevraagd naar hun herinneringen.
Geen diepte-interviews, maar korte of iets langere maar altijd zeer geanlmeerde tele-
foongesprekken. Enke en waren helaas niet te bereiken. HANS
PFIOR had ik nog iets willen vragen over zijn tijd als baan-
cornmissarls en het herbebossingsplan maar hij bleek niet in het land
te zijn. Ook DINY HARIVISEN was ten tijde van deze interviewtles
met vakantie. Zij zou ongelwijÍeld nog met leuke herinneringen naar
voren zÍjn gekomen maar misschien hebt u ze oojt al gelezen in de
verschillende grote interviews die FOFE heeÍt gepubliceerd.
TIL RUTGERS was eveneens afwezig. N/aar toen ik haar sprak op de
derde dag van de lustrumÍestiviteiten, tijdens de bddgewedstrijd, zei
ze :"Jullie weten alles al van me. Laten ze dat interview dat je met
me hebt gedaan nog maar eens lezen."

JOAN DUDOK VAN HEEL

Joan Dudok van Heel is 66
jaar lid van de Hilversumsche
Golf Club en daarmee het
meest anclen. Hij kornt uit
een echte golffamilie en glng
als elÍjarig jongetje in 1934
golfên omdat hij wegens een
knie-operatie niet meer
mocht hockeyen en tennis-
sen. Tijdens een lang-
telefoongesprek vanuit
Brussel zegt Joan: "Het
lidmaatschap kostte de jeugd
loen een tientje. We waren
met een klein groepje jonge-
lui, mijn zwager Robin
Alberdingk Thijm, helaas
overleden, en mijn neef
Paddy GUlcher bijvoorbeeld.
Ach eigenlijk was iederesn familie van iedereen. We hadden les van Douglas l\,4onk. Van

de juÍfrouw van het buffet kregen we allijd 'grammofoonplaatjes' eên sood ronde
wafels met chocola. Samen mel Fobln heb ik eens een wedstrijd voor de jeugd van
Hilversum en alle andere clubs georganiseerd, de l\4orning After Troíee, dat was jn

1942. Er kwamen toen 120 jongelui op de Íiêts of met de trein naar Hilversum. Een jaar

later zou dat niet meer gekund hebben vanwege de razzta's.

Jaan Dudok van Heel en de winnaars van de zÍlveren
asbak lnqe Langhout en Alexander Gelderman.
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ffi
"N/lijn laagste handjcap was + 1; k heb 25 jaar in het Nederlandse team gespeêld nu
spee ik na wat gezondheldsproblemen nog steeds puur voor mijn plezier. Golf heeÍt
twee kwaliteiten, net als paardrijden aan het strand of skiën door de poedersneeuw :le
ben in dê prachtlge natuur en je bent bezig mêt sport."
Bjj toeval werd Joan Dudok van Heel golfarchitect. Na een carrière bij Shell g ng de
famiL e Dudok van Heel ook a weer om gezondheidsredenen n Spanje wonen dichl bij
een golfbaan in aanbouw. Als goede go fer werd zijn mening gevraagd en vêrvolgens
vroeg men hem samen rnet de oorspronkeiijke architect het karwei af te maken. Van
het een kwam het ander en zo ontwierp Joan tweeënzestig banen, waarvan eenentwin-
tig in Nederland. Op de Gala-avond van ons Lustrum heeft Joan de Hilversumsche Golf
Club mede namens z jn neeÍ Joris Dudok van Heel een fraaie zi veren asbak als wissel-
trofee aangeboden. De eerste winnaars waren lnge Langhout en Alexander Gelderman.

HANS WIJSMAN

"lk werd jeugdlid in 1937. Leuke tjjd. We speelden wel tegen andere
oude clubs zoals De Dommel. vana:Í 1942 ben ik lang weggeweest
en toen k terugkwam werd ik gevraagd voorzittêr te worden. Na mijn
dubbele bestuurst jd van '74 iot '82 heb ik niets meer bijgedragen als
het gaat om het welslagen van de club. Ja, ik zit n die ongeloof ilk
be angrijke commissie van beroep waar je aatst weer zo'n euk
stukje over hebt geschreven. Nou ja, ik geneer me zo langzamerhand
over de geringe bildrage en het steeds weer leuk mee dineren.
Competitie heb ik ook al niet gespeeld, want dat vroege opstaan
vond ik niks. Natuurlijk ben ik nog steeds enthousiast lid van de
oude-mannen-club op woênsdagmiddag, je weet wel, met voor ieder een eigen barkruk."

KITTY VAN MARLE

"Wanneer ik lid werd? Dat moêt voor de oorloq zijn qeweest. We
ziln in '38 getrouwd en rnijn man go fde toen al op Hilversum.
Tijdens de oorlog hebben we nauwelijks gespeeld want je had
natuurlijk geen auto in die tijd. En op een gegeven moment waren
er geen maaimachines voor de greens. Toen de oorlog afge open
was en er een corps Canadezen n het Palace Hotel in Hilversum
zat, voorzagen ze het buÍÍet van al erle ongekend heerljke dingen,
zoals dik belegde sandwiches. Dat was een Íeest.
"Pas na de oorlog heb ik het go f een beetje serieus aangepakt. lk
had toen wel a redelilk snel hand cap 12 en ik heb vijÍ jaar vreselijk
leuk in het scralch team gespeeld met letle van der Horsl, Thea
van der Hagen, L neke de Waal en de twee mejsjes Brouwer. Natuurljk droegen we
nooit onze eigen tassen. Zelfs op de oefenrniddag op dinsdag zaten de caddies al te
wachten en ze gingen ook mee a s we op andere clubs cornpetitie rnoesten spelen.
Aan het clubleven werd weinig gedaan; eten op de c ub bijvoorbeeid was er niet bil.
Wel waren er ook toen al veel wedstr jden. Oom Lou Heemskerk wilde zelf altijd de
pr jzen kopen, njemand mocht zich ermee bemoeien. H j had een beetje andere smaak
dan wij, dus die prijzen konden ons gestolen worden."
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eell t(]elÍlool waar Á uurrd tjurr rru c-rLr-urrc rrucv, L' vi"v vv
bleef op het randje van de hole hangen."

ALICE JANMAAT

HoeweL Alice aanzienLijk jonger is dan de voorgenoemde leden,
hoort zê zonder enige twilfel bij de zeer prominenten van onze
club. Niemand in de geschiedenis van dê Hiversumsche Go Í
Club heeft oo t een lagere handicap gehad dan Alice, namelijk +

1 ( 1 onder de baanl), en evênmin in geheel Neder and. Zii heeft
32 titels op haar naam en werd 8 keer uitgeroepen tot Golfsler
van hel Jaar. A ice mag dus têrecht onze beste goLfster aller
tijden worden genoemd.
"lk was een jaar of zestien en aLs au pair in Londen toen k begon
mêt go f. Bij Selfridges kocht ik een ijzer 6 en k ging oefenen n

Hyde Park. Terug in Hiversum bêgon ik daar driftig te oeÍenen, zonder pro maar firet
boeken van John Jacobs en Tommy Arrnour. lk probeerde na te doen wat er stond en
dat lukte wel eên beetje want b nnen een jaar zat ik op handicap 12.
[,4 jjn leukste t jd op Hilversum was in de jaren '80, toen we het met het eerste leam, met
onder anderen Nan en Yvonne van Dishoeck, het erg gezellig hadden.
Nee, k heb nooit overwogen proÍessional te worden. Na de wedstrilden op bijvoor-
beeld Sunningdale waar lk als amateur meedeed, ag ik lekker aan het zwembad terwiil
de proÍessionele meisjes tot het donker stonden te puiten. Zo'n even lokte me niet
aan. E genlijk ben k te vroeg geboren; ik hoorde b j de beste tien van Europa maar in

mijn tljd was er nog geen Europese Tour voor de dames. En nu? lk speel alleen nog
rnaar als het moet met m jn broedje en een vriendinnetje en dan speel ik 6 of 7. Je kunt
me vaker vinden n mijn sloep of aan de bridgetaÍe. Op z'n minst zo leukl"

Gerda Zwaftjes
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NOGMAALS BERNARD VAN VLIJMEN ("GOLF" t937)
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