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50 jaar 
Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

De evenementen 

Df leden 

\.:. , 

De beker, 

De baan 



f Ift ju biletl 111 boek is mede mogeliik gemaakt 
dankzij donaties Mn: 

! leuk Boerfllfl, Ton Koelie 

johan Me!!es, LOIl Noordho./f 
}tlnp Noordhoffsl; Theo Nien/elier 
eII 7i'lIl1J Tiktak. 

Colofon 
jubileum uitgave 50 jaar 
Noord Nederlandse Golf en Coulltryc!ub 

Em initiatief van de projectgroep archief '98, 
Marlies Onnes, Theo Niemeijer en jaap Noordhoff. 

Samengesteld uit artikelen van de maandbladen: 

Golf 1950-1978 
Golf Benelux 1988, 

en het clubblad: Inter-poll 1978-2000 

© 2000}. Noordhoff. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
zonder toestemming van de samenstellez: 

J.5.B.Nrlllmmer: 9057868040 
Oplage 375 stuks 

Samenstelling en lay out jaap NOOldhoff, Haren 
Fotografie jan Buwalda, Groningen 

Inter-poll 

Opmaak 
Druk 
Bindwerk 

Uitgave nummer: . 

Aerophoto Eelde 
Groninger archieven 
Servo, Assen 
van Gorcum 6- Comp Bil, Assen 
Abbringh BlI, Groningen 



Ter introductie 

Bij het verzamelen van fotos, venIagen en correspondentie uit het verleden, ontstond bij de archieftommissie 
het idee om de verzamelde informatie in boekvorm uit te geven, zodat de huidige en toekomstige leden een 
beeld van de geschiedenis van de club krijgen. 

Om een logische volgorde in het verhaal van de ajj;elopen 50 jaar te Kheppen, volgen we chronologisch de 
verslaggeving over de Noord-Nederlandse in het Maandblad Golf tot 1978 en daarna nemen we ons 

clubblad Inter-poll als leidmad. 

We pretenderen niet om een historisch verantwoord boekwerk uit te geven, maar geven u meer een co!lage 
van fèiten door de tijd heen. 

Aangezien de historie van het landgoed de Poll bij het 35 jarig lustrum is omschreven, en de golfbaan 
tijdens de opening naar 18 holes, is dit keer meer aandacht besteed aan de bekers, de leden en de 

evenementen. 

Om deze uitgave te kunnen realiseren, hebben we enkele leden die al langere tijd met de Noord
Nederlandse verbonden zijn benaderd. Hun donatie heeft het mogelijk gemaakt dit jubileum boek te 
kunnen uitgeven. 

Wij hopen dat ti met plezier met ons mee terugkijkt naar 50 jaar Noord-Nederlandse. 

De samensteller 

Jaap Noordhoff 

Haren, maart 2000 
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De oprichtillg 

L. s. 

De Commissie van Voorbereiding van de op te rich-

t en Gal f en Country Club heeft met veel genoegen 

kennis genomen van Uw bereidverklaring als ~erkend 

lid tot deze nieuve v~reniglng toe te treden. 

Wij stellen ona voor de eerste vergadering van 

de nieuwe vereniging te doen houden op Maandag . 11 

December a.s., des avonds om 8 uur in Restaurant 

Rich~, Vischmarkt, Gronin~en. 

Voorgesteld wordt vocrlopig de club de naam 

te geven van Noord - Nederlandse Golf en Country Club . 

Om deze nieuwe vereniging voortvarend te kunnen 

opbouwen, zullen wij op U~ aanwezigheid op deze eerste 

vergadering zeer veel prijs stellen. Mocht U onve r

hoopt niet kunnen komen, dan zullen wij gaarne enig 

bericht van verhindering ontvangen . 

Bi)VMg~d v;m clt NederlandR Staatscourant ... tln 
\Vocnsdag 2 Mt'i 1951. ilO. Bi 

No. 1075 

VERENIGING· Noord.Nt:de.rlandse Golf· I"D Coun
try Club. gevestigd te Groningen 

Art I, De vereniging IS genaamd, Noord.Nl"deriands.: 
Golf· M1 C"untry Oub. Zij l' gevesligd te Groningen. . 

Art. 2 IÀ' vert'lltging is aangt:'gaan voor u: tijd van 29 
Jaar. aangevangen op de dag der oprichting. Zijnde 11 De
.::embtr 1950. derhalve e>nd[~ende 10 Oetembu 1919. Het 
verell1g!ng~j.llr loopt van 1 Januari tot IW met ultimo De
cember. 

Art. :l De ven:mging Itelt neh ten doel hel golfspel te 
bevorderen. Zij (racht dit doel Ie ben!iken langs ""eltigl" weg. 
€"o .... · .. 1 door het 1nrlchten van een leH!!"" voor het bc:ocftnen 
V{ln het 90H~pel door hll"r ledtn. het houden '-ilO ..,I!dsltijdtn 
f" det!lOn~tr.tl~ en door andere wtttige: middell"n. die !lan hel 
doel bevorderlijk kunnl:n ~ijD 

Prof. Dr B S.ten Berge 

Mr J . C.Louet Feisser 

Mr J.W.Nijhoff 

J .Noordhoff 

K.J.H . Poll 

F.Wilkens V.J.Azn 

Oprichtingsbrief 

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant 
van 2 mei 1951, waarin de registratie van de 
vereniging lJermefd staat. 
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Maandblad Golf januari 1351 

Noord-NederIa mise Golf pn ('ount ry Club 

E~'!': onteT JIIt.'d,'I.I..' r/rer!! mld c 1l nd. r/J{)ud 

met mr S. J. W S"/llJf, n ,lar! :c Gro ·tl~Jt"1. 

die heL l·crbli)d • . dt, H01'1/1.,,1 ju', I !",n, n l'lI 

lot de opndulfIg t'1II I. .\' IIITd-S 'Ik 'a.na Ol' 

Golf en COUTlf IJ Cl 1). Hwrduor at bWJll'nkort 

aan het golf-" (. 'H" r an :I.' è 
prot'mCle.t en (' ld, -UI! CJe/':ollH 

staand artikel g~cf' ,'("11 I't! me 

~oud. 

:t' .\'001 :lt'h 

Ht" IJwJvr 

ulO al'" 
.lei .;C LIl" 

R~s \'oor de u)r]ol \'(l(>!d,' mr S J. \\' :\lJ~J<)1 

dat Noord-Ncdt"land n ziJ!l S;)ortK'\"C' ft ;,tH 

mogelijkhcdPTl ,H;htC'1" kl' 1, = !wt .,11' , l j 

van cen golfha.11l Ik ;1,\ Wlrp'l )t-IJ 

de daarop \" Jlgerv:ll' 1)('1. tlm~"Jarl'll " I m· 
standighedetl V(lOl" Ic VNW ze-nl,lk:: \':1 li 

>lanncn mt"t Uil tH~. maar lar n Q_) he • 
deze GronÎT'g_ :tfaJ.;uur I ej:! nl g m· 
den llJn gcdal,. ,.l'n ( l't ll"Sl'fl'n Op 1 DI.: l'm, 
her JI. \Vt'rd Ic:-;· \, :"\l'dt, land~ e Gulf en 
Countr~' Club lJpg(:l"lcht. dim] ZIJ rif' 1!l1~1:l11l'\"~11 

van mr XiJhoff l'Tl lIlaj, PI J H l ' :\1f'11 w 
~r in ~(':,b: Cl lll't n 11. "\ ','n 1~r Iwhllor Ij"; 
< imtal lede"') \'0 r dl l"ub I W( 'l'cr dlJl'h Wlt 

zlkl'r e- E''1 I clngrJk WoJS I:lln 11:t1 danK zij 
oe ml'dcwl'rkmg ,- 1n VI'r""hdll'n::le n ,1.:Jl\lu's, 
de g ! go -nI. I gt:: ,fl' 1 1l'1 rt.'Ul ,. ' ",C lan, 

eg \' n f.'Cn Ol) .:m cn l' ~m dOl' (' te \' 
'W("T\'('11 lp hl·t \'1 e ,\ _ • '~l' Ondel l' enen 
dil! <lan dit l'~I'nlil'lc .1101 hun m(>"l"~'I'r 11 
1(.1\'el1, moe! in dl' ('('I"':)!I' p!;la ts dl' bur t'mecstl,.·l' 
\'Bn Gromngen, mr P \\" .J H , Cort van der 
Lindt'll, w()rrkn g( 10l'md, lip .• S YOOl'7.lu,r ',1:1 
e Raad ,';11\ Cl,mml "UIsSCIl ,"an ,ShcJ,;\"t.'ld 

E'lde" ";:mzt'lfspn'kt'nd U,lUW b: ... ckl.t' fii.lflgl it,· 
genheid hel i kkl'll wa". 
De bett.'kt'IHS \'an {'('Tl: oifb.:Ull bij (:rOllltll!c, 
ID!.:::: HCt nclc,schal worden "oor haF'! cl. ",. 
dL.:tl"le, ,,'c kt' 11 t l'rlsm H~ \'33k In h(~ 
v rlf'cil'n h,ldut"n oUl:{'nlnnd!'.(-' :!asten \"OIn (h; 
:\oordehjkl' handd, mdusllw I'n landbouw nld 
mcllelcurstf'lling (l i' hUli \"I'aa~ \'l:l"llom('n, dijt 

lelaas g<"t:n gulfhaan als rl'l'I'(';\ : It' na ill!'pnn 
lenie reizen (.'n bl prt'klllg"n il<lnw\.'zi~ wa,. D;,: 
'Word1 nu st!ak .,,+'1 I'n baan tl' El'idt~ ("'cn 
Z.udc!iJk "ln ( , : lin~(,11 t'll l:ol"ll b"l"l'iklt.\;\: 
anders' 
De aanleg tl~ El'Jdt, '[O\'oIt \' 'Iooig n(-'g~ 1 holt'S 

{: I twe Je!lll Ic \.al, (' 
kUl 11 \' , E''''\ ~l I E" ,l" 

het te t 11 IJ II n I) 

fl'\1 ::wltJ 1('1 ,'an t'n , 
J hole ' al1'.\" Zl 

" 
" 111 

op al 'W .. 
n d,m I df' 
:Ir b~. 1 

~lt ha-if! '11 '< ... 1,' ..J.a~llS)1 ,\'l 

o !llw!l' te JllIlI'l' n " '" rOl \ 

I Ilp l hn'kel" {'\\'P I : ('11 11 1 1Y'\/è1l t 

~{'-ilr In (, .1 n {'n ku' 1 iJ tl jt::n n h 
.-;\\"aal{'n "an c ulb'uk 
/è , dt'1 ,I, I( 1, e 'l 

" I 
..Id ~; , 

}CI" "·t' 'k te Kun 1I.:n , Alldl ,. 
" Ic 11 

lid \'-,) 101' be tllU W 'I \ llI'md {' 
11'1" '11 mI' ST\\" :\IJ~lOlt 

\.)ordhoff. XIl'\al F. D 1111 
Iltn nt.: n ~ ,r I P I 

~(" 41 nall h t 't 11 ht, 
7,11 11 I: 11 ), r f Ir b :; It 

r\'i~ t r }" t'n t 11 ,. , 
)(' )(' mç'e 11 

r.-; kr n r J 

na "~Iht'r 1)1.' 
(w t"n~ , ' 

\" t ( J 

('fcn) 

'" 'I r 

I al' us mr "~J ff, 11' II h.m ... 
op ;11\no(.· lng \" 1 \(t ol \ Ir 1.1 1. , \V 

d"11 \tJ("g€:~reipn. 

Jt' illTomo.lal \'~ll 1." '01 b:wn w')ldt l!C'l'r!Je 
"lidi end (Jp~('losl d"ol lil lal.f'hrg \'al1 "('n 

'NI .. t' \'an ht't ~l{~ : "'Ie~' Id "n 
dl'nOl' en ,. ILl ie 'l '5du~ tc t'b Wl'n 

c '""lp!"x \ Ic "n Int' kom t 1 t'nt 7\ h 
11' esta r - t {k EI 11 l l'br JI 

oi, <.11 \\ 11 net ."( ik m 
:10:.:.. .. 11 , es. f; ~ddlc 

;romn c~ tl" 
ahlJI' II .010' 

"PI'It,]\ DL' Jin.'cl 
Il'lImA W'I' 

1tWlkKt'h ~ \ .. 1 

land 11 )1 ,h~ :LU ,I n 'e 
I , ft 'g 1{.11;llt n 
'I. \" f'I "'<1('1\ bel:!.' ' 

71 er mi'! mi tT11 I" 
\ , \;, 'i·'\"e1c land 

Ir mi ,\ l1.' Z;tl1 

D\' lel ,'1n:l1 11l U'" t'. b,"" :-:-Ij 101 lil 

Z Jr SP0:"l'l! n (Je ort. ro.l( (I 11 .... 
41 hd \'an de C mr. I 1 I ~ro( \ I :i, 

K "\.\" B." Ilt n G. Ra. \' \pp I 
,'[UI h' ')] af· ('11 Hf 1W... l' 'IJ 'Ct I, 
{cml'C'J1tt'l; kt' ('un n' H' \001' I, 1 n 
()p\'Ot'iilnlJ 1< {il"OllllIl!"\ \"() rn"pr , I 

(' ,mH, S,-",'tl!"WI 111' {;I IlII ... 11');"\\' C· '" 
l! Id \. 11 hl" Ol .:.tI1l',11 t;·("omtl 0 \'af! !SI lt, 

!t'slJ\'~l .rOl n 't'- Je 11 Iq:>l 
(olf e"1 C Jn l 

\ril )1'1 Jetl 
Ifd l"'ll d .. ?\, 11.1 ht jell,md. 
Club ln', ~ WIJ t Id d <! Ifl 

dt'ze nç~te t, 11 uns :nfwt'r e \ ~I h l" 1.." 

Kus Poll 
bmtllmlid 1950·/953 

Bart UIl Berge 
beswrmlid 1950·1953 

Eelco Hnmmn Mullia 
pmningllletsta 1950~/955 

50 jaar Noord~JVederlnl1dse Golf en Countryclub 

Het eerste bestuur 

5yb NijbojJ 
voorzitter 1950~ /95 ,-

Lou Noordhoff 
uanaris 1950~/95J 

I 

Bob Lorut Frisser 
bntmmlid 1950~/951 

Nico Wilkms 
bmullrslid 1950-195/ 

Janp Noordhojlsr 
btStr/lmlid 1950~/969 
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Maandblad Golf ftbruari 1951 Aanleg Eelde 

N ieuws van d" j\'oonl-Nec/crlandsc Golf cn Counlry Cluh 
"F> Wl,;'dt lwrd 6L'wL'rkl ... h )1' Uil;, b;'<dllll':-;' 

n i'I'. aldus milJuor J, H. l'n!, tijdens ('('ll 
onrkrhoud, dut wij met deze sportieve militair 
/('!" zijn mb;;r weinig Sportt'll wplh' niJ niet hp
",·f('l1o(» mocht ... 'n hl'iJht'Zl. \\':j krC>,t:!en (inarbij 
de.' indruk. cat de tl:(.'hnÎSc.::H.' leidlllg bij ":Jlt' 
ri~hl man" is tereebt sckom~:n, .\laJool i)oll 
~o,'~tcrt slechts él'l: w .. ·n~. :11. in zijn ~c:u":-S(' 
\'IÎ:t' tijd zo !;lll\\' 1ll1l1.:c':iJ;' \'~\'er het \(I(lr' dil 
Ic ITlO:"CIl f;l'nictl'1] ,,~cLtcr dil' ,demI.: W~t'l'~,l· 

:O()~ fascinerende bal te mogen draq~r." Dezl' 
\\"CI'lS k,an allee'l\ \"cJ'wczcnti'kt worden door ei,. 
annwf'zi,t.:1H'Iid \".11'1 h'n ,::ll:fb;lIll1 in d:n'd(' :un
gl",'j1!1> ",'IJ dill \l.Tkluurl dt, .c(!"\lle bdungsll'llit1~ 

,"an majoor Poll "00)' 11l': p:'()jN:l te Eelde. 

I ,1Idlln~rk('nllillJ.: 

l!;cn g'Jed bc.;in is hl'l I:alve werk. zo d,l/.ht 
m:ljoor Poll D";;l'om stapte l:ij. ,d\"nl"l'I1S dcî,ni
·ic·,·(> plannen \'O()I" dc- ba;lll :'~ {ln~w('rpt.;n, :n ';"n 
\'an (:r' "I:-ok;), dit' IJ;) lid dip:.;n'\G Ecldl' thuis 
horen en hij bt'r:cek hel 1('I"l'c:n nln dc toekom
~:j.t.:c course eerst c('ns uit cie lucht. 
.. Ogcnsch ijnlijk", Z(,.'!t m;'j(,nr Pu~l ... is Ïl('[ \ ut>!· 

Z~P1f lp bf'st('muwll !~('dl·l·ltt, \·"n hel v:iegll'lTcin 
Et'ldv 1.0 \·!Hk. :-Ij hl'[ enigszins h('~lend, cat cr 
\\"l,jn:l; "aria'ic mogelijk lijkt Al~ mcn Cd:tl" 
st ;·ak.s N:l1ma;ll ~i'n rondt ()\T'[" h,·[ ~"'ITt'in lu't'ft 
gE·maa·..;\. za: iedl'l'c ~dfvi lJ\l'rtllj~d LIJn \al dl' 
v('k intl'!""e':;::>i.,n:e mu{:elljkhed\"n, dil' cr in I.il
tC!', Zo l;/dool 1k: bij\" z(' . ..;e~·, dal dl' \'oor;t'pir: 

"- , 
'" ~ ........ , j , " 

J s , .. 

\ 
. , , . " ., . , 

, • r 

\ 
HOOIUl~ NtJ>E:!I L.A/JOSt 

GOLf _ a COUNtRY ,wa 
(D. hna:t . van d. 6., 

,. IIR 811 hole l. ~ 1101" r nl.t bO!~~nd.) 

f \ 
(~ ,~ ...... 0 

[ c,~~".;, 
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<Jb 'ie HiI!lgu.h:i!..il knrw Lek hiJZoJ:del' l!H.'d I; 

w<l)'Ocn.' Aldus O!lZI: gaslhN'I". 
ZO,\Js op het bijgaande schetSje ook a;:'ngei.;eVl'n, 
ziin de' planr;"n q)Ol' d(' hl'. 7(' l·n 8(' 1z,)]p 1~[1'7 

1Ilet cidillitid, hct";l'C!l et" up WiJ:;l. dut m~n hel" 
mL'l biJl:onden~ tcrrcinüm.:;tl:.ndlght.'<icn heeft tI,! 

m;lkcn. waarir. \'e:'schilll'ndl' mogelijkheden :i!.!
, C!l lwsl"ll'n Dt, 'Jq'!\ i. :(' h )\c:; I)(>\o\'(:'n ieder op 
hUil bUll"' de spl'il'IS vuur n.-It.- prub:U'1t.'!1 Ie 
!:tcllcll 

On::!; A()()rdp[ij):(' 71U"(/,'U'"rI,I" had ditml/a1 
,'('01 fJl!derllm!d meI f\"/a)llOJ",J H. pol!. ('\,lI 

dl" !llitwttt·.:1H'111I.'r,; tOl dl' OPJ"iI."hl'lIg "all 

eI.- ,'VDm'd-jVI'drr1(1/1d,'l! Golf ell COI!lHl"y 
('111 i, {"I ;1!i1ll.~ lw

'
I::;: 1I1I't de 1[., ·/tnÎM'I!1' 

k;d~"It:1 /;i} de (llI1r!q; ,'/111 dj·!J 1101l'$-(·uilr.~' 

)P I,'t rare;n t'fHl her \-'h:'gl'dd Eddr 

Hel Il'r~'cill is, waar nodiJ;. ('C 'iihs('l'l"d C" RrU$ 
IS ingpz<laid. On>!' dE' grf'PI"\S wllrd,'1l bf'SJ}lt'.<!I· .• 

gf>l1 gt'\'ou'd :('Il flnn:>il'n v;"In 11" ',> gC'!w:li"t'!I 
;;1,1" 
Ue tWI.'(' 0\'lenl101e:; korn..:n zeer gunstig ter 
weerszijden \'an het cl~lbhuis Il' lih~cn. 
B:jwllrkn' .t;lmbcht \\"tJrdt bf'.~ti·vd .;,an cl\.lbl-.uis 
t'lI klt·,·d~am('r~. D,· I!r ldlt.l\.~ \;1\\ h'rt'l- (>:1 

da:nes."k'l"dkamer:; I.(j! f;tJid zl·n Allnt:x d::a~· 

,wn ;":O:lH rcn g"f'zciii.: "cl'biijL W'UH· cic \l'de-;r 
elk.1<lr kUr:I:t'l1 onlrr.t)('t n \''l():'" en na het spe!. 
He! r.ahiü-:de;':\'1l :'('st;l\::::T1:1 \';111 hN V;i('.!.!\'p!; 
.-:o.:t.:fl \·t.:nk-!" curnfurt, mC!.:I· 1':.ol·L'i,z;J1 \'001' d,- ';( 
zor.t.:jng \"ar: de inwcmhge mens. 

('umfur! \\unlt verzekerd 
.. Bijzonder pretti.Q is he~··. zegl m<ljool' Poll. .. dat 
hl" rt'sl;'!Ilr<lnt ill ht'pj'r"t!' mat{· o(Jk lo~~('~

Jn('I;ehJkhed('J\ bied\' w:l.lrd.,.,,1' men dus i'O uit 
~liJI1 bed de baan kan lI[:,;tappl;lJ IcliL-r ll',t'\ 
mati[~Cl;Ze neigingen, die wel (!(!n$ up een \Teeg!.' 
zumerdag het ontwake:l der na~;Jur tjjdens eer. 
runde holf hef'ft er\'art'll, zal deze opmerking 
na,,!" waardl' kunm:n seLbltl'll 
'l'en slotte kon majoor Pol! lot zijn genoe~L'f. 
mededelen, dat de belang-s1.elling in het Noorder. 
\'oor .qo:f opmerkeiijk .q()ed ma~ worden .t!e
noem::!. Het led ... lllaJ :;tij.~l nug :;teeds 
~ll H,'lk"r wad:t m! up hl.:1 j.!l'rt_'L'dkomln \'.ln til 
baan, ln ieder geval op de oeÎenholcs! Vim 
wordt het ernst voor de nieuwe adcp:en var. 
golf: dat rnqeilijkc·. m:l.<lf hc·" 'lijke spp! E\'I":~ 

1j:l',;pl'l·ht. ,,!ti,;d gl'spl'l'Id~ G A. B. 

Kees Poll had de technische 
leiding bij de aanleg vall 
de 9 holes-baan op het 
terrein van het Vliegveld 
Eelde. Hij werd twee keer 
clubkampioen. 

50 jaar lVoord-Neder/(lJIdse Golf en CoulIlryclub 



Golf op Vliegveld Eelde 

De parkeerplaars 

Het club/mis 

Het terras 

50 )al1r Noord-Nederlandse Golf f11 C01l1wyclub - 7 -



Maandblad Golf mei 1351 
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Openillg Eelde 

Noord-Nederlandse Golf & Country Club geopend 
G~'cn lelijk cc!tdJc, maar "l7e pC/TcL aal~ 
,\'/;t,t'I(f)/(ls Colfkroo!!'" Aldtlx de he!!l' L B 
Heemskcrk t'Wt de llilvcrStWI-~che Golfclub 
bü de opelling Vlill de b(j(1Il t'W1 de ;"'ool"Ci
!\'('d, GlJlf & COllfltTy ClldJ te Eeldlf op 
1l1!1IIe1l"a(ll't~dog j.l. En tcrecltt, wa.m .:ij die 
Ilel rOQl"I'cdu IlC.'bbt'l\ gCliolCll aantÇt'..:!g IC 

:ijn bij dl! ,pll!chtigll(!dl!lI" (laten wy het 
... 0 1I0ettlClI, '::'('l Voor.:i!t('r mr NijhoJf in zijl! 
ol1ivallgst~pcc<:ll) die ploulst'ollden leT ge
leg"lIl1eid VOl! dl' o/wlü"9 !'an Nêerl.and~· 
Iloorddijksle Golfclub, IIt!öbclt gCllotcn eon 
l'elt Iypiscll ."Iioo)'d·_Vl.!dl'r!and.~(' dag, welker 
kel/mel'kel! h,'slot/dl ' l! uil 1'1'11 11'l"t'lIu'ekkeû
dl' u:illd, ~ll'(/lclldl' :olUlc,<cll;,m ('11 ecn brede 
l'crlC, 

Hl:'t wa:; ruim I:'U lliJr, \1\1.'11 (Il' ,'oort.ilt<.'r \'an dt, 

:-",K.C;. & C.C .. mI' S, J \V .\iJhofl, de in groten 
getale aanWeZI,!.!e lt,<h'll en genodigden \ llor (11., 
clublOl:aliteil had \'l'l"znnH'ld en hen in g:e(',~ti;:te 

bl"w(l()l'oing(,11 \\'('lkom heeltc, Spreker heette 
inzonderhe id h~rtclLJk welkom llt't .llC'meenli.'
bestuur \"un Eeldp, jhr mr:\ Calk(,{'!1 \'':ll1 Lim
men uit Utrecht als \'oo rzittel \'an het .N<.'~t. Golf 
Comitc en de \'cncgcnwool'd!~e!'s \'an \'elc 
Kedellandse Gull'dubs, VCI'\'\llt!!'n:-. st'hetst(' mI 
f\ijhoff de \'ell' moeiliJkheden, die biJ de tot
standkoming \';.01 dl' "J \i,( ; & CC wal"tO'n t(; 

u\'crwinn('n en die recà:l \";)n \'001 dl' laa~st(' 
óörlog datccrdC'l1, l\-Jaar daarnaast was het \'cr
heu~{'nd ook ~o\'cl'1 syn ,-
p<ithil' nwt de Idee ('n c!e-
verwezenlijking van de 
XI\',G, .& C,C. tI' IllU!~('n 

memoreren 
Speciaal wi,idde de heer 
Nijhoff nj)~! t>nkele WOOI"

den aan cic moeil ijkl~eden 

\',111 zt'er ~pedalf' aurd 
met de ~~emcentl' Eelde. 
doch gc~ien dc gevonden 
uplo!'sing ('11 dl' ilHH\\'('I.H!

heia \'"n Dmgemecstc>r 

D~ (Hlrll .... ml'l'~!<'r I'U" ~e.'de, 

mr B. Slruh\·Jt. kni/ll " .... r Ii"l 
d(.>vr, mcl h'rll-.: ('l'r('III(.>'II~~1 

tI..: /;[fCHI Ic f~clde t'a'! de 
t.'N G. & e,c, 1I:1'r(/ I/co/il'ud 

mr U. Struben en Wethouder H Dekker con
cludeerde spreke r. dat dc Jonge l ;olfclub binnen 
P.e!de's veste thans VIHl harte welkom is. Dit 
n~rhcugdc dc hl!cr Nijhofr en hel leek hem uit 
overwegingen van toerlstische aa rd (Eelde is 
eet' nourdelijk centl'lUll \' ,.111 toerisme) ook Zet'!' 

JU1St. 

Mr :\iJhoff hoopte dat de i\'.N.G & e.c .. wle:
baan Lham,; weilicht nOIJ als het "lelijke jO!"lge 
ccndje" zal worden bc:schouwd. toch zal worden 
opgenomen lil de prettige gcmC'Cl1schap de:
reeds bestaande clubs. 
Ven'olgens nam de burgelllccster. mr Strubcn. 
het wOOl'd. De charmante wiJz(', waarop mr 
:-.iijhorr .1(. ml'<'ilijkhcden mel dl' gcmcentC' had 
~cmcmorccrd. gaf hem aanlcidmg daaro\'cl' no~ 
C(!11 enkel woord te zt!ggtm. Hij zag deze moeilijk. 
heden deels in hel feit, dat in de regionen "all 
Eelde nog: zo weinil-{ bekend IS o"er golf. :\1cn 
wet.'t hil,'!" slech ts in zeer beperkte kring, dal 
.. golfen l'l) golven" niets met elkaa r te maken 
hebben, Men \\'<"lS l\1cl' bcncesd, dat agral'ischc 
belangen geschaad zouden worden, Gelukkig 
bleek het realileitsbcgrip van de Gemeente zo 
groot. dal na dl' deslumdu::(c \'oprlichting vun de 
zijde van de Golfclub dl' moeilijkhedell spocdi;::
\,,'an'!\ opgelost De' BUl'gcmccstcl' heette dt' 
:'J',X,G, & e,c. harlelijk we lkom in zIJn gemecnt(' 
en a<:hll(' tie club ecn w i nstpunt VOOI" de noor
delijke pronncies en voor Eelde in het bijzonder 

Op weg naar de receptie 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en COllntrydub 
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~~ S. J, "-. . 1\,;h01l, ,-,wr;,rrl" ,'ar/ dl: ,'uur(/·,Ycder;. 
Goli & Cnlnl/qt Club, (/"lnl'l/II rUil J/If H W, 1'11" der 
Do '.~, b('~l1tUrsl1d nlll dl' //{'UI.IH' :I'-~tl.'rd!lb. de Irndill"· 

Ilde .. 1I(wl/._" O"'l'I'/W r" 

:'I,'cd. Golf COll1 ilc C01l\ I)limcntccrt 

Vervolgens voerde jin Calkll\'ll nam('n!'i hN Npd 
(;olf Comit~ en de Ut!" Ge .. d<.' Pan" het woord. 
'"\Vhcre is your gulfcOUI"M'" wenl ret'ds in 19HJ 
duor een Enl!clsc bèznckcr. clio nabIj Eelde ti':
de-Iijk vf'rhllJf Ilit.'ld ~l· .... nlat;d. zeide de h~er 

Ca!.{.ocn, Oll is wel typclTnd ('n 7.eker getuig:"nd 
van de _~rotc behoeite. waarm lhans door Ol 
...... .; G & C,C wordt \"U()I"zi('!l Sprl'kl..'nd o\"e, de 
baan merkte Jhr Calkut'J1 (lP. dal dil boomlozc' 
type blJlwnUl': door Engdscll wordt gewaar
ie-ertl en want"'r men hun l'r d.m ~o~ bij \'ertelt 
dat Ci \Tijwel gel'lj bunkers Vl.lt: .,diepe" betc
~f;'!'llS zijn. d.m zal deze 1>0.1<111 lil n\1n O~CIl ccn 
soort .. I_~olf~hf:!l\l':" op eldnll' WOI"dl'1l 
Jhr Calkocn bood 'ûJn IUlrlclijkC' gclukwen...;cn 
aa:1 en hoopte, dal wanneer hiJ straks de eerste 
slag zal mogen n'lTithtl'n, dil' sla.!.: .~ocd zal lIJn. 
Zo niet. ({:lil moet men maar d{'nkl'n, ebtl hij hl'\ 
-(>ns is mt't dl' jongE.' dame, die een !..(emiste bal 

de beste vond, w.onl dun IlI'hul'fde Jl: er ook me: 
achtel'aan te lopen ~ 

"lIalll;'>" Ooievaar" present 
Hierna volgde l'PIl rij \'<\n sprekers namens de 

.:>Or hen \·erte.r::en\\'oordi,~dt· Golfclubs_ Hicn'an 
nt'mOI·cenlt.'11 wij rc('(ls In onze aanhef de heel 
1.. B. lleemskerk \~n de Hiln"l'sumsche G.C. 

het bijzonder verdIent cic door de Haag~chc 

~ , 

Haagse/Je Ooievaar 

Golfclub biJ monde van de heer Van der Does 
<langeboden wisselprijs \"ermelding. Het was een 
Z(,CI' kunstzinnig in zilver uitgevoerde "Haagse" 
OOievaar, die :.lIs gebruikelijk de Illzet van een 
ja<lflijksp t:lubw!'c.Islrijd 1 ... 1 worden. Dit odginele 
geschenk genoot !,(l'Ote bijval van de aanwezigen. 
Dat onder de \'eIc spl"ekt!l's Deventer met koek 
kwam en TWl.'nte nwt textiel (vnnr de toekom· 
!ot igc vlaggen \'tln N,K.G. & C.C.) IS haast van
zelfsprekend. 
Toen volgde na dt, sl)t'('ches het grote moment 
lIet gezel:;chap begaf zich naar de eerste holc, 
waar Burgemeester Struh'n hel hnt doorknipte. 
en jhr CalkQt:n mN ('t'n fraaie eerste slag offi
Cieel hel noordelijk golfgchcuren In gang zette, 
Een amu~antl' nuul hit'rbiJ W<lS de "WUI :)telpartij" 
van de caddie:; om de bnl te ~mólchligcn en 
dûOlrmcde de u1l~clourde premie tc verwerven. 
Vt:f\"olgt:m; u\"edlilJ\Jigut:' Jhr Calkocn de bal aan 
de \'uorzittCl", mi t\IJh()ff. ter hcnnnering aan de 
openll1g: van de C'ub 

Oe baan 

Hpl bt'l.ithtigcn \'[111 ch' bIlar' !lam daarna enige 
tijd in beslag. OCll' ba~n maakte. n;lar de om
standigheden, een n.l1e!"prctti~ste indruk. VOOI'al 
de 4~' en 6(' holt, I.IJI\ bijl.umh-r aantrekkelijk. De 
llt:t;Cll holes zijn uI!; \'olgt geworden: 

h,,: .. :cngh' 

I. :W;l In 

2 I:l:i on 
;; 46U m. 
; 328 m. 

; 
.l 

S 

huIl' 

6. 
7. 
8 

Il'n>:ll' 

405 m. 
l:n m. 
J60 m. 

bogey 

5 
;; , 

~. 281) m. ; , 
5. :!55 rr:.. ·1 2647 m. :~ 

De clubgebouwen zIJn doelmatIg ingericht en 
gezel:I:;:. Verder blc-dl het ll8élslgel('gen rcstau
f UIL gt'legenlwul h' IJ\'P!" \'001' gezc!hg samel12.lJn. 
Onder leiding "<lll cic profeSSIOnal Visser, reeds 
biJ!!:estaal1 doOI tWI:(, assis:cl":tcn, wordt dru~ 
l!I'ol'ft'nrl 

< 

Gedurende de middaguren na de opcn.ng- werden 
l'nkeh .. gC7.clligheldsw('dstrljden ~l'ol'ganiseerd, 

terwijl dt,,> .1\·Ul1d~ (·t'n .~nmenzijn in het club
gebouw van de ~oord Kcderlandsc Zeilsport
\·erl·niJ..:mg te p.tterswolde pla ... t~ \"ond. 
De ~oOl'ci-."{·dl·r: .. iIldllt· C:olf & Country Club kan 
terugzien op een zeer J.!csJaagde openingsdag. Wij 
l.ij'l er zt'kf'l" \"<In d;,t WIJ spoedig O"er goede 
prestaties \0111 Olll.!" {'\oll.d-:-.lederlandse g:olIers 
en golfsters zullen kunn/'n schl"ijn·ll. De beste 
\\'el1:;('n \an Uolfs]Jl'Il'nd :"lt-derland \·ergezellen. 
de jon.ge club bij haar Su'en'., guif in het Noor
cll'n in;!anl{ te doen \"Ind('n' G.A.B. 

1955 Zus Kmfi-AJS~/brrg 
brsl/llm/id 1953-/958 

/964 \\7ollft'r BOlfwnlttJI 
bmlflm/id 1966-1968, 
3 x clubkampiom 

1999 Caro/a Peper 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf t'11 Couml}'club 

Haagse/Je Ooievaar: in !Jet begin 
3x9 holes strokeplll)' Sinds 1988 
2x18 holes $trokeplo)' 

1952- E~lco Ha/UII/II ,\lu/ia 
/353- Cus Mil BOl1una 1'(11/ V/ofm 
J 954- Syb /l'ijhojf 
/355- 7.m Kmfi-Asu/brrg 
/956- Hebe Haulilinke/-/wl Ballk 
1957- Koos Der/murs 
1958- Tmm Def!Jlllm-Kmll)'el'e/d 
1959- Jolm /lillI Geit/er 
1960- G/jtl tillIl BonI/mi VIII! V/orw 
1961- ROJelfl!1";l' DOlldef$-l'lU/ Liebergm 
J 962- Amo/d Dil/JeS 
1963- Charles de Goede 
1964- \Y1wft'r 80ll/lillUIII 
1965- Trin~, Drtlml{'rs~Kmnyel 'elt/ 

1966- Dijn I't1I1 8011l1llr/IIIIII WOfm 
/96~- Romnarit' DOlldrrs-t>a1l Liebrrgm 
1968- Bo,'Y DOl/ders 
/963- Ed JOII~S 
19~O- Ol/ilO &eher 
19-/- H~mmo Afrillllrdi 
19-2- Hrill GaflrrllSrroom 
1973- Hein GllllrtllSfroom 
1974- Lom dr Ktlf~l'Itll Gijn 
J 975- Afartillr \\7rener·1I1111 der 2wIln 

19~6- \\'1i1{v Bml/I/iek 
19,""7- Ham \\'tfrnl'r 
19.-8- Lorft' Bwkmw tor mI/er 

19.-:""9- Pillo fer Gmt 
/980- Fridn Verll'qell-00swogl'/ 
1981- Blm Bijlsflil 
1982- Pefer 8ijlstm 
1983- Rob~rr Dml1l1t11l 
/984- Am/int Abblls 
1985- Eric HO,YIlg 
1986~ Jost \l'l;l/ke/-I/d1l Dijk 
/98?~ A/bUl !Voormllll 
/988- Philip JIl/I Ko/.· 
/383- Fim Nool'llu11I-Hllizillga 
/330- Rita Hmr-Sr/Jllbot 
1991- Srephtlllit' DijkJlrl1 
1992- Fmllk \\7ede1!la 
1993- Crrt Dijklmis 
1994- Jlln \'(/i/lrm l'lU/ drr Eijk 
1995- JIIII \l1ill(1I/ L'llII drr Eijk 
1996- Fmns /IIi/im 
1997- Gel' Bazl/in 
1998- (billlll grs/otrll) 
1999- Caro/II Peprr 

- 9 -
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VerS/dg lIan de eerste wedstrijd 

~'OORD :\'EIJ, G. ,I.: CC 

I Ind,'!' l\,('r ,~t:1l.~.t.,\(, w, "1 "1Il:<i,in(:i,:!w(h'n \\(Td "tJ .h 

~olfl"lIr~(' Il Et·II!, '('~I 1',llr-Vrll<--\·ld:::gl·Il\~·l'(I.'tl 'lr! 
.c:dloudcn \\.l,l!" IJ k,,,, ',\;J!·ll'n dc- I!l'f]On1CIl dm'l iH'l~ 

dil ~1'r"l sjnd~ I"! dpl Hll';n;.; _'11 (h ">iN,ri_ ,11,: l' 

"lr n'-""(\'rH'''' 
I -',Hik /~' d,> .nlcn"w\· 
pil r ""!"n~lt- V tT 

~\l1, .~t h, ,O .. t 

,,' 1:1. , f !;1 

,,,: u'l ... ,n 

trdlfllng rJ; d"f "_'~dl1,g ~'I!l 

!: mm v,-,: '1 '1 r,o d.' Io!'" l. 

)Id 

r.· ~~ ~'or d( 
d, 

'U, cu',; 

ll" I', ' n·: 
j rl 

El , ," .1:.' ~;.., 'n n. L D "(.': .. \\ ol 

') '\ .t. lil 11. , dhl c'" ·nt'\· Bn " 
,Hit .)J. 1!J. " He .1111 !~ j: 6, ;11; W.I', ' 

Maandblad Golfoktober 195/ 
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Hmdrik l\'il'lIIájer 
bejlllllrslul J 95 /·/96] 
ere/ui 1962 

j/fljm DI/lmjer 
bestuurslid 15J5/~/961 

De eerste wedstrijd en A.I. V. 

Emte prijs echtpaar Melles 

VerS/flg lltm de eerste liergadering 

:\'OORH·:\'EHERI" (;(H,F .\- ('O('NTRY CLl'H 

;!;:lltranl !-;ldw Ic (;1(\Jli!l~1'11 \'0/H1 "I'n ,dJ..:."IHl'n( 

:<'11 '".'l'~ad'TJlh! "b,d~ 11 d,' :\"u,':d ;'I;'l'd (;_ ..... C (' 
J lP<,'l1l11J-:"W'I<IHI Wl,;'. ~ ti .. \'O,,!/)I!L" 11\1" S, J 1,\' 

!'.: lOlT l 'p, nal d, pl<lr1IHm. IWh-!l>l ct" opndll:ng'
\':'l.:,n\(1111:'; )P I1 I: 1!J:J1l OIlI\'OIlWO, inlu,,"vl1 \' " 
I 11 I 'l.m~r;ll~ Rl :I.-... ·!h ZIJl; Vl-J"Wl'/L'lIillkl \'. l:lrhiJ hl 
111 ·Ul'7.W;laid, ;,ao Z\ n 1111 ddJl');;! Ullblid. 1ll.1j<lor K 

! 'uil \ 11('1 uI ~,mrk(, ct 1 dl'/.(' hkrin hl'l ft 
" 

hd \"t'r~b~~ \ 11 dl' ~4'"I"' !.lrI:s "\" J rit· t.' 'I'slt, ,1""10111-
h (' d'lid, :.., ho~·\·t" ilJ korll' 'ud lol :·I;\Ile! 

·;"4.-hl UOOI" C<..' lJll"ldJtin;:.. '111 '~'n C;ol!\,'ulJ ~ in t"t'n 
I" ~I ,,:,drll' I., !1U1't'\l' \'OUI71l'!I 

:~,,' \' 'l"~:.g \-;IJ'[ ç(' per:J!inq:tw~' :<\t'l \o(Jlldv ,Wil. clill (h' 
') ,,.'1111(\ 'a,' rit- f'naneji·ll. g!'zit.'!l d,> grlllo' k'lpit'l;t!. 
',II~:"ct"CI" dl" di! ""!,,;1{' .i'-\~!r 1110\',,1 ..... ]) \\"\)I'den ~vdil;H1 

,-!,'L'no;zill_~ "il!::.Ulbllj,!: ma~ worden gt'llol'md, 

11 eh' \'v:·!d'·l.ill:,: \-a:: '· ... n 11 k"u\\' b,-,~tuul :-;tl'ld('n d, 
I'l'f! 11l!'.1 C L"u,'l F('i">'t,!" mI' L. ./. N'lOrdllqff pn 
Will,en_", \" .. j ... \,~_n ,deb \\·"gl'n,. _r.(vlJl'L'k ~1'1!\ tijd I1kl 

• ,':'!"r():~llH'_~"hiEh~I<lr D" ,)\'('rij.!.t' bvs\uur;.:h'den \\'(:rdt.'11 
f, rben'H :·1c1. \t'1'\\<il \'<Hlrt» nw\' E. H~I;ls~i'vll _'" en tk
b n'n ,J, I':. D'.dnlll ren H. H :\'it'llw"c"r \',tn h,l nku\\"l' 
b hWI dr·,.] Il!ll'n ui'ln;iI.:c·!l, 

l I, Ol2111pI" a'ink'\.' dl' ,Iflr'.'lil-Ildl· bestuurdt·rt'n. ln~ 

l ndl.."h d cl.' i,. nll L. ,l l\"o<lrdllOrr \·u I" hl'! 

,Jan' 

0' 

)11 .1", 'I dJ.1ll hd, l I 11(bll' !)(lPn In('\·1 

11 , \\ IPt :n , J " ", -,- Ha' :o;-:\k . -~ ~ ln<'\-l 

11 4;'11'" Wi!,' 1111.: on ,,'UI1 nll'" \le:,(' 

lI.oi ,- d_ I ,lmen' '~lf: n,~' en " \',11: nie\' 
Clt'nna 

'ubl !lipiov(1 Th.,p hl lo'n "- II1d_~ 1 (I 1'1,11 \',,1'01 lTIet 
Ic \' In BOL' ":l,t 

'I: 1I ti \'<:llil'~ • .-,.,olld" d;,III\: 11l"1 \ BOlllllWI \. 

IO\l'n ~"!1i ml'! :l '-'n :! \,\1) Jl"ll'\T "\i\.:\lll·\"l·! 

.d~l,·i.ld \·'-'rhl'Zl'r~rundL' !i\.:\ VII I)) \Ir TL'i,\'nlJrot.'k 
,nt up de :!2c holE: ~';H1 :\kll,>!'i, 

J-~dl't:ti( (Aug.): dame" 
I '"1, K 11 Poli 

50 jallr Noord~Nederl(/ndse Golf e// Cowmyclub 



Het begill V{/II het einde 

50 jaar Noord-Nt'lll'rltludu Golf en C01l1/t1J'club 

Eillde Eelde 

De eerstt tee bel10lld 

zich (op de foto) bOIlerl 

midden ill, en de hole 
liep part/lle/met ele 
burgemeester Ll'groweg. 

Na de eente hole 
,'olgele een korte p{/r 3 
in hel lla!engde 1/1111 de 
eerste. Daarntl volgden 

de 3de tot en met de 
lde de mild Mil het 
i,liegt'eld. De 8ste en 
9de slaken dwars OL'el; 

richting de bI/nik 
(rI"bh"is), en lagen op 
de plaats WrltTr nu de 

lalldingsul/{/1l ligt. 

N.V. LUCHTVAARTTERREIN VOOR NOORD.NEDERlAND 

• 

· 11 . 



Maandblad Golf juli 1952 Aankoop landgoed 'de Poll' 

Van "Blankenbosch" en "Weerdenbras" tot 
Noord-Ned. Golf & Countrydub 
Of:' Nlmrd-Nf:'dt'rI. G. & C.C llf~efl t1l.><.~P 

GlullmCli Cl! .\'uorcilan!ll 111 de qcmccl\(1! 
Jlnl'L'll lJU CI'(JlIiJlfJcn de bc!$cllIkki1l9 9t'
"n'fl"'L UI"er JWI ItHldgOI·d •. 01> Poll". 011l1' 
1\'o(Jrdc!tikt' ml!dClccrkl'~ brac/It er (' .. ~ 
bt':Of.'k en had eCI! Mtder/u)ild met Majuor 
K . .I. H Po:l, di, "TJH'ppt'l!d ~ct'rk t'ernrl!t 
bij dc aan/cg I'(ill l'CI fraate 9-JlO{e.~-C014rs('. 

Fredl'T"ik \I~Ul Hlankt'ntwim. 51e Bisscnop \' n 
Ulrcc!lt, lCl!dc In BOO n:ct n~r van Xoordlarcn 
f:'t.'n !ldl:<tl~ :n1'1 blukin;Îs "an, IlIl('1 naar ta'ft) 
genaamd dl' .. l:IJankC'nborch" en .. Blankcnw('l'r 
Edzard. Glant van Ot>stfricsland. \'olgdt' lIjn 
\'oori)l"t"ld circa 100 jll81 a:,-r en d(>z.l· S('hans 
kr~g ric n~m .,Wee dcnbr3S dat betekent. 
weer hel gespuis af' 
Dt'lP llt'idt' schansen hij rit' 1!!"t'11S luswn Gronin
gen cn Uu'ne zijn orH!ctwrfeld van Invloed ,I.!(:. 
weest op dl' ia!ldli<:happelijkt' ontwikkeling \'an 
de umçe"lI1g, MI-Tl hidd het !('rl'cill nl. 0PI.{'I
leliJk Ln woeste to~:and waardoor het UIterst 
moeilijk t'n Sh'l'Hs op E,~n t'n\q·1.,: pl,UIIS tllt'_ 
1-(3nkplijk wf'rd_ 1-:1' \II1I,Iood aldus t'C'n l!ulls!i_l.!e 
gele~enh""id voor de OlllwLk!whnJ.; van een wt'lu.:t' 
,'e~elati(>, Op oudt' kRtu1l'n h het l(t!bied lusst'" 
de beidc schansen dan {10k bij herhalilll! ;;Jan
gege\'cn als cen bos,H:htlg tCI"I't'ln Bhjkb<l:!' 
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echtel ,.~ ti hebossin met regelmatig ~cW~s\ 
Dil wordt be\'c5Ii.lid in een beschrij\'ing van dl' 
IJlldl'l wijl.!'!" "1H1 )\"oorcJlnn-n, dil' i/\ 182H "'In de 
IJmgC\'jIH! \'enelt: .!Je Poll. die \'001' enll:e jaren 
/log ht'id .. was. IS nu blina r!('b!'pl mI"l dt'/1n~n 
bt 21,.-t .. 

Smdsdlen hl'eh het !er:cin zlI.:h o:ltwikkeld tot 
een {r;L;1I p,lrkill' II~'; :loS ml't H'I1 I'uim ]oof}llllil

aS~(1\ timen\. Slonk rijz.:-n de d'_'nr.cn omhoog, 
bcl.lk. elk en berk \\"1$5(>I('n clk:mdl'r af; mad:tilt 
zij:l dt, ,·llUd.odend:'tmgruc-pen. ind!"ukwek~endl! 
b"J(!I.H:ltt'l1 tiJden,. hun bloei Spookachti~ vcr
"Ijst hi('r l'n daar een JUllil-"-'I'US (Jcne\'elbt'~) 

"l't:s!cn dt, I.m~parlljt-n wllrdt mt'n plntseling \"1'1'

iI!'! dlXlr ('(·n sltlcil'Orr.cnd weldJe en eni:.;e akkers 
bouwland "wl wl''''Sl.'~d kO~"'Il, En lang,; dl' ran
dt-n \'Rrl IHlS ,on wl'i 51mLCcrt ;deh de Drentse A, 
waarin het 1)('t;tulII "M dl' )fool'd,:-':cd. G. & e.c, 
ter \"erkwlkking "al: dl" m{leJ:I'~pl,t'Jde golfC'I", 
('en natuurbad denkt Aan tC' le!u!('n. 
Zo 1I.1.(.t daar. Zich bij uitstek Icnl'nd \'oor het 
thans !.!l'Sh,ldl· dod. IIt't fJnWIHi!:I' landgt)('(i Dt' 
Poll. l'c'n &Iukjl' llJ.tUlIl "Nl'dcld dank zij dl' 
liefdell.!"e \'t'l'l()l',:.il~J.! ,';\!l dj· op!"l'n\'''IJ;t'lld{' 
bcwont'rs, dl' "lmilk... Van Ha~~dt. (;raaf 
Dumonc(>llll dl' BC'I~l'nctal. G('cll~>l'ma en Ro ... t 
CJnnes_ 
.. Het l'ul ,'{'n ';0(,11" t 1111 wluden, a!llls :'I1a.l0or 

PO!!, met Wil't1 WIJ ('1..'11 nn<lt'l'huu(l mochten heb
IWll Tlj{kn~ 11I,t J.:!':-;pn'k hlijkt uit ,llll''', dat 
"De Poll" !nsplrerend op hem werkt. Hoc ZO\I 
het ook andl'rs kunnen? Zijn plannen getult:l'n 
ervan. Intl'n~i{'f h('(,ft hij hel terrein gei'xplo
rccrd. W IJ bui~en ons over de kaart. 
.. Hiel komen Wè uit het !x)s en U ziet het, 
dip :;itlilitil' i ... nf'schapen \"0U!' f'en bunker", 
"en h ier na de twC«l.e hole, een strategisch punt 
bij UitnemendheId; Uitzicht op twC'(' lees en twC(' 
gr~lls! Hier is ('t'n idealt> plaRlS \'oor onze 
dri"II1j::"-ran~c en hlcr komt de lange tweede 
met twee wCidjes en ccn moet!ljk te overspelen 
hoomgroep. De \'it"rclf' wordt dl" t't'rste kurte." 
En zo maaklCI1 wij ccn ronde~ 
Aan het einde \'an de 5de weer een strategisch 
pUilt met uitzicht tip de ;)d{, ('n ïde ~reen en de 
6de en 8ste tee. De 7de, 275 m, met een "interes
sante knobbel", en als bijzondere sensatie de 
9de, J25 m, met l'en vij\'('r ill de kort:;!!' lijn! 
Om van te smullen! 
._Wij o\'erwc(!en nof.: een bijzondere anractie:' 
aldus \1 HJoor Pull ... OIlU' i!.(I!ldacln is uitgegaan 
naar de kmderen, Al te "cel moeten zij nog de 
prelt i,lole landc!tJkc s feer va n een golfbaan mis
~n DR81'Om IN'ft bij Cln!, de Wt'ns "001' de kin
deren de mO/.1"eliJl<heid te scheppen preltig in ons 
middt.'n tI:' \"!:!rkeum, wnd!:!I' dilt daarbij g!:!vau 

Het toekomstige elubhuis van 
de N.N. G en C. C. Links op de 
voorgrond komt de 9de 
foirwa)'; de 9de green komt 
recbts in het midden. Rechts 
achter komt de 1 ste tee. 

50 jaar Noord-Nederlalldse Golf ro COl/lltryclllb 
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dreigt te (mls{n[tn bij het spelen. Daarom zal een 
;:pcci:ll(' plaats als kindervC'rblijf wordcn in
gericht; mogelijkheden zijn Cl' tp ove-r, o.a. een 
fraaie ommuurde hof." 
Het uiterst comfortobclc herenhuis heeft sfeer 
en belooft een clubhuis bij uitnemendheid te 
worden. De naaste omgeving van de Club biedt 
geen uitgebreide logiesmogelijkheclen; de ge
dachten nl./l het bestuur ,'an de Noord-Ned. G. & 
e.c. gaan daarom ui t naar mogelijkheden om 
hicrnan tegemoet te komen . Een aantal kamers 
in hf>t toekomstige clubhuis bieden misschien 
een oplossing. 
Een roya le tropische serre schept \'oor gezellig 
samenzijn (mits de temperatuur ma .. r niet tro
pb>ch is') onhegrer,sde mogelijkheden. Ruime 
v0rtrekken zullen hel innchten van een har, 
eetzaal en dublucaliteit mo~eljjk maken, Bij
gebouwen zullen worden ingericht als kleed
kamers, c.'lddic\'erblij\'en, woning van de g!'een
keepe!', enz. De bijbehorende boerderij lal 
wc\hcht 1.z.1. levurancier wurden van verse 
zuivelproducten, van eieren, groenten, wild en 
ge\.'ogelte~ 

Maar het is nog niet zo VN. Veel, zeer veel 
zal nog moet!>n geheUl'en. 011 jaal' lal nog ge
~pl!cld worden in Eelde. Ondanks de in 1.0 korte 
tijd ontst8nc gchcd1theid aan het "vliegveld" is 

wel! (!t,w,., <Ijler urou!l1 .l)~ p.:1' Htd rit- NI~,rd

,'\led. G. & C.C w"du u:) dl' \t'l'\'td!ll1j.l vun dit:' 
droom Er wtll'dl ,Ian :lilt' I.i.:d<'n h;lr:( ;,:nn'rkt. 
Er wordt dnik ge('onrereerd Str ... ngl' (lgl'n /.it'" 
tue, want wue~h: grund \:Il eUllUUII.!!ondell Ûjll 
tieh(!;)rs in ~l'<icr!and. :\len m.:: ... ,: daar ma;ll' nid 
zo c .... cntj{·s il"griJfX'nci(' \'('l'"nr!('r,ngl'" lil l'Ian· 
brengen De Plilnol(lgi~('~lC DIl'Il.-I. S'il",t~h\,~· 

beheer, ~elnt:.elltt: Hun:n t.l! instdliu).(t'!j tOllen 
geluk.kig goed be~dp l'n best'lkn, dD.\ slecht,; 
weini!;( in.stc:linf;:en Z0 goed cen "~\lk D;1tUtlr· 
schoon i{-.mnen eOnSCI'VI;'I'en en (lnt!t'l'hnudt'll ills 
t'ii'n Golfclub. \oVaat natllur t,n gulf .... ijn un\'\.:I·· 
brekclijk md c1k!lI~t!C! \·cluonden. En daarom, 
.... al met aJkr samcnwC1'kin~ ui', ,,])t> Poll" "l'l~ 

nit>uwe, cl" 170 J)'lrel grrll'iCI~ \"oor \'eêl'l:tnds 
golfkroon (;. :\. B 

VOO" histurie-minnende gulf('!''; moge het \'olg{,'n 
dc d.encn,üvc:· de sehallse:1 B1,mkcnb0rg(-w!'i'I'1 
cn Weerdenbras h weinig !){':':cnd J. P. K,,~lel' 

in zijn boek .,De pro\'im'jt' GI.>rlin~;t~n (~It hare 
defen:ile in tic la:Hste twee Cl'uII'cn" dcelt O\'C1' 

beide schansen bi.il~" niC-ls mede. Voo:,J! over dl.' 
juiste ligging: wc;dt !,icts g('zt'';o, A. Smit~ it· 
zijn ,.Geser.ledE'nls tiel' l'rOI,.'H1('I\· GrOtllll,I!"Il" 
spreekt O\'er .. <:en bl"kbui~ met twee t!win;.:cr:; 
te Bhlllkcw\.'cl· W,Jt vertier k'zen wc U\TI Graaf 
Edz:ard .... an D.-f'riesland, dat deze oprukte naar 
. d{' pun1erbrug, \\';,1111' hij op Gr0l1rngt:1 bmhnn 
l'en bl(lkhul~ iI,m:"wh' om d~'n bis~l'hup \'<ln 
lJtrecht lt' heit'tten. de (;I'otüngcn; te hulf) ,u 
komen. Dit kll:;led IIUl'mdcli cl!: O,,:;tfriel.(,Jl 
:;f)Utto.:nd{,' W\.'~·;··d<:n·l)r;I.' \' ,-,n dl'!' .. \.J. Allrd-

Aankoop la1ldgoed 'de Poll' 

k~k~1!1I11, \\'(~lld, ,1",1" \lil~';;'f':(,ll IR'HI.!t ·,·n 
d:~ 11l.:Ull1g \'<111 8Ian;;!'\v''i'1 .'11 .kr ,1!<.;l1S(· 11':,,\1 

dl' Dn'1l1sdot· :\,1 (k gn·ll~s~ho.:)(lim; 'w'wn di,' 
P:'(J\'illdl:n (nl. G,m;jllg('!l l"n On'me) Iwginl 
uit te make~'\." Dil s('hljnt (JI1.1l1bt. i,!duii,:<: do:: 
aanger~(·\'t'J! li.!.!v;!H.: op de !üen:a H' \'('rmrldrn 
kiWdl'11 \'""rh \'pl'ml'idl \'1'" dh' :\" 'P.'('I 

\\'cICn.h.'nL;'\::i. <lilt dt:l<.; niet q;l \;Ill Bl"nk'!wt'<;'l 
1. gelegen cn in 13W is gC'Skchl 'I !vInd \CI' 
ffio('(!e!iJk JUH! andersom z:jn: \r,,;.:e no.c; ',e 
Illwmd WOrJCIl dl \\. cl" \':-ics. l;!'ol1 P:;'OIS' 

1IiH11I'rl. dit, bIj Zlj:1 \'prklaril'B \'dn nl" t'!;J mt-'n 
cchtr.;;· ,l(l'Cll nadert: v"rLcldl"rHt;.( .gt'd\ 
Een merkw;lilrciigc untdekkil\).! bctl'dfemk !:e: 
\'o(l)'komcn \'an dC' s('hnn~ .... n d,)!2t m,'n bii het 
1'tl<ldpkgt'[1 \'1Ul llu{k kaa:·tt'll. Ondanks het fClI 
dat nlg\.'me(.'11 ,lUn~Cl1uJ\~'!I \\'ord\.d<ll de Blnnk,m
borg{wec<") is aanr<clq,:d in 1-100 ('n W('crdcnbrll~ 
in 151)5. w'ven {!(o kadrten ,':111 Ortcliu~ (l56!l1 
(;lIici,m'lil11 (en 1:;;lIl) '.'11 K;'It'ritl~ (1(ilÎ.1 a!let'l1 
ar~ ';Chll:,:s.l,\'erdl'(n)hnl."" De \'t'd ouden' Rkln· 
Kl·nbm·c;(Wl,,·r) w\Jldt niet "ungcj.(e\'t:n: 
Bla.eu (0;;:1. lGJOI. J,:Ul~soni;,(s (C('piCNde Blacu 
ca ltiJl). A. F. çe Wil ({.';1 HiÜ(H. St;;lr6;cnburg 
1'11 VlllsCnf>r (('11 lSBO). S;·lnson (1öï4 (>11 .,gro\(>
SUl\lWII" 1692,. C()c!~derll 116H6f PI\ DI' Lelb 
(1765) ge\'f.~n allen W",'erde(n)bl'ai !:Il Bl~nk 

(l·)kelr;)bo:'.~lb) vrij 1",~('!mn;lg ,,~ (:('1cad" 
pln;lls. de (,i'rH!' ~\lS9'n t\ e!l HiJfW H('I'<'l1wr('. ('n 

de lw .... ede kil Wt's\l'n \'un dl' O~n"fwl'g . 
BL'd\crin~ (liG1) i-; dl' ü'lste die B';lIIkewwn 
"en'ling; d,<\.,. 1:Hankewt'('r 
ZlJn 1,"1 w~"llkhl ing,·w1.i·kl1 !.nd(', "nd' lczN~ 

, .{' dP/f' r ;11"[1(' t ·d!·~ klln '1"1 hO'jl(" '(>1'·' 

" \\'\ '\ U O!U ,-" 1':1\, (i. " 1.:. L'. , "',, knr.l{' h",: 
(' ;1 :!dl 

~S(l 

:!'J!l 
1;'11 
1:;:;1 
:!!Jll 
!iH ,,' 
:11;\1 

;.1 ~"Itl 

50 jaar Noord-iVederlandse Golf en Comltlyclub - 13 -
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G('nw~'lItt'l;tad Y<ln IJan'n 
\ 'I nn .. ,I' i, :'\(;·(i~.'\( d. ~oif I-..: l"unl!\ 

C\lb bli,"ll • Ol h.!.! duhh~:i~ ht'C'fl "Cl! Ul":',\,1 'idc 

'1'1.1\.;: ", n :n dl' G':l:e< ntC'la.H! \;1!l Haren "ó1n!I..'I
.jin ,,, ,on. D Ha,ld IJ, ]rH)! Il'l1 ~l<)tl(' tno.:r. ... '\\(>l'klng 

lC \< I"lu:('n ,ol hd 'l'rkn,ig('!l \',tn ('(on \"cr;::uniling 
,'( arl S d"l" nl'.ulkwel \",,01' cen QlIill'llgcw"nf> in
:l{".llllg '.(l')!" mil"I""happdi,il, '"Crl,U'l", 
Een di I' l\'Cll'r1 \ <'rkl'l;!l'd'è GC/.it'l1 dl' ~lcvr \\ .. WIÎI\ "len 

hl.:; el .t)J..(lh',lIl· \\:1 bl'l·ngen. i~ ht'l n,)("!::.; d"t nwn .,\'C't 

,.('L' \"l'l ~lInllil!~ lJ(.:'dlik1. Sprtl;ct wil d:l,t)"OJll l1:,lilrlH' 
dl' :':C' :-;i<i;.:d, 'IlL":[,'\\lrldllg \"ll'!cn{'ll, 1':l'11 antit']' I'~,,((b
lid I.,·ich'· 11t'\ !·({,(,:ft 11CD \'dl! g,;]f \'l,1;1S;:\ l'('J1 bqJ<l;lldt' 

,.!L in:,;:. \\ u"rbii::1 d" lwt .~tr('\"{'Jl <W1H\'c/ig J" dil' 
!a!~ds'.h;lp Ic dt,t:n f1,!l"Ill,mii:rt:n 

\ ,lil gol mel dl' he\\ ann~ \" ,m 
'Mtml 'lOOII, J1(' be;,;\t \';tL .:n Gnltc\ub in ,11\ 

en\, tl", \',11 het ,na \:. \ n bC,<II1_::: ,,'jl, \001' l'l'l 
:.<1< lino 11\ l 'I~c. r en ,iad~ 'lm dien! dl 'V\' ';Iugrlt' 

Cl ,'lld. ~j( lh:~('m('t·,-tfo>-' )1 zu'h 

" t" ~p de' plaJ~:lci~ on, \ .. de (lub 
)! edln t·n hUil Jot.".1_'jl t r,ilkc 
IJ (h .l.lnd'lI-ht ('P wl hl:~ IJ , , 

n C\J~r'-:!liJ D .. WI'om 'l~lrld n 
;::, '1 Jl'hl cil' C:lIb 

h ,~, 1)"_ en 81": 1~:p:'<I;lI 

n "l) nen II<Khl h(' i.md::: '_d Dl' 
111 ,dt' hd,~ H' ",Y' ('11 D,l; 
.sr.,,,U;I\jt ,p '("Hl(i1.hdo,~ '1\ 

~i,;n I1lcdv\\ ('rkml--:, 
Hij \" l1'Id t \;, (;(lHdul~ ni"t dl' ;::l'l'i.!tcndc in,~I( lling ,'00)" 
h' ll!-;,'rLdblllldin~ ''-In ,',-!l landguld. lJ(' C'(plDitdtk 

\,Ul di' '.;(,11\)".,1) \\'11" \"'Îkvn;; hem P)'!Ill;11f T!lvt dlc 

\;111 ccn ~{){'i, kit, :-\"dnl dl' VLllll.itlL'l IlO!.; PUI lid ht,1 
wl,;'ll'd hil(! lI\fll'h'lI o!\1.I\,-,rnt'n. dil' ('{'lt (;OlrL"lLli) 1'<'1-

~k('i,; 11'.; de b(~\"ll'n d\.lb~. IliJdr ti" i'oulé1\c dr'1.llt. 
W ,d (. Ol 'l' \ 1 B. en \\' ,ldlWUdrd nwt d(' 
, nl 1-: 11 ci,)! 1,-, PI d .\:'b('id-fr'lc'jc ,e;\' hl wC' 'd 

IC h t,lwn 'tn_:(,ll'm 

Ll/arre seizoen club/mis Eelde 
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NOOItU-;"I.'Et), (;OLF- &; cül.'STH Y CJTB 

Het oe,;tuur i,; Ihim~ <lb \'O]!.(l ~;un('n~c~ldd: mi' 5_ \V, ,I. 
XiJhofL \"onrzitll':': H. :'\km(:~'('l', \·in'-vool"l.iHer· E, D. 
Hait"lllil :\ldier. pennil1g111('e~ter' J, F. L,llnéri~ ;;('('1'c
taris, K ::'9IJH-411:1\:!. L(,kv(:l'rl\\'~g I:! !laren (Gron,l: 
!llC\T, L. C. Haa~-\h'l':-, ~e ~t'tTl'tarc;;:-;c, K 59t1{j-2378G, 
Qtlintll~l<l<ln 5, r.n,ning,'n: .1 ]'\()()rdhoJ! . .J Duintjer. 
jxnf. ir ,1. Tekt'nblOt'k_ Inl'I"!', D. Kr,I!'I-A~~('\berg,;. 

De heel' K ,I. H. 1'011 heeft I'DOl' zun functie als ,;('CfC
turb' mo(>ten b('[!;mkcn \\"C,<~(>n~ 1.i.1n (.\·t:rp\n,llsil\A !Hl'lr 
Il'1\'dC'l"\\\ik . 1\1('11 i- lwm \'cl'! d,lIü;; I'C'I'~chl!ldigd \'001 
.11 bet \\"crk. ct,,! hi.! \'oor dl' Club heel'! v,ect<l<ln, vo<-,].11 
wal bchd\ de \'o'nbcn:idin/-it'll 1'001' de ,wnleg \ '311 de 
ni!.;uwc b.wn, '.i,in groot enth()lI~i<lsm(' b; \"(,01' een be
langrij!.: d('('! d[)or"!,lIu~el'~nd g":I\'l'csl \'oor het feit. dal 
het ~ol!:;Dd nu ook in het :\foorden wordt beoefend 
Ongetwijfeld lal hil;ron~r nDg wcl het Een en ander 
wurdcn gczu;:d bij de opcnÎllg I'an de nicuwe bU<I!1, 
Hl h()lc~ l'c!pclic - dnme~: I. 111('\'1', Bocrmu :n2:L 2. 
Ine\"!' Bun,: 31L 3, Inl'\")" l\ldlc~ a9. 
Hi:\'en: I. dl" A Kijbtra 3:\: 2 mI" L J !'\oo)"dhoff 35: 
:~ E, Hai:smn l\Juli,,'~' 3,')':1. (EI \Iuren 213 dl'l'\]l(':l1lersJ, 
18 \'l:rbon~cn hu\('" wl'cbtl'ijd \"Inr ~pl·ltors zonder 
h,mdicap: 1. me\"! Gl'rritH!n 55: 2, cn 3 me\'r. Burg: 
mI' E, dc Kat bl'idl'n ti2. (Er ,,",Hen 1-1 dt:dncmcr",;. 
18 hnks eck'Clic \'001' :<pdcr~ I.onder handicap: dames' 
I. en 2, men'. Burg (:~t:il en !1ln'r Luos (36) beiden 
nctlo;B. 
Hu-en: L H. J\1cinardi C3(j) nea(, :Hi: 2. mI' de Kal (1:21 
nctto :17. 
IS holes ~lecn:<omc \"!,,~gcn\\'('dstrijd: 1. n-:I' de Kat (42) 
en ir Prumtnel ( .. 2) ::lOste rain\"u,\": 2, mI' NuordhoH (30) 
en H. BOLrma 122) 19{' g)"~cn: 3, prof, Dirken (2) en A 
Kijlstru (:JUl We rainv<ly. 
11:: hole~ tou\\"\\"cd!;tl iJd. ~il1g 1 c, strokcphlY: me\'!'. 
BOenl'il (281 ndto :i8: 2. en :l. pruf. ten Berge (-12) en 
J, :-.ro<ll-dholf (2!l) beiden ndtD ti2: -I, ,'11 5. mI" G. BUlger 
(JO) en prof. 'J:c1'cnblOcl, (301 bt;id\;n netto 64. {Er waren 
:!Ii deelnemers} 

50 jaar NOO1d-Nederiandse Golf en COU11l1yc/ub 



Het clublJ1f is 

Ansicbtkt1t1rt 1/{1I1 het lond/JUiJ in 1952, 1111 de aankoop vlln de fomilie Rost-Onnes 

Ansichtkaart Vllll bet c/ubbllis Ilfl de l'erbouflIillg in 1991 
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Maandblad Golfjanllari 1954 De olltwikkeling vall de bl/l/Il op 'de Poll' 

De baan op .. de Poll" 
ontwikkt'lt ~il'h verrai'sf'nd 

,.1n!,,~.'u :ou ,WIl 'I ;u 'n'('lId iH1I1T 

"G(HI~ ')>l(1t'nH'rkl 111 eell ~oorl var" qCIO{/{'II' 

IA"" "".;" fl"'plder: 
Vil .• O[,tro"" ,'n., Wit>!lIl.dJ 

Wie na een goed kwnrtlcr reizen vanuit GIO
ningen het terrein Vl.ln de Noord-Nederlandse 
Golf en Cou ntry Club bl!trccdt. ?iet zich in een 
korte stonde mel twee contraste n geconiron
tecrd: de drukke st.:t(i (;roningen en de wel
dadiE;t' rust \'an een boslandschafJ· Daam8, duo! 
dit làndschap in herfst pracht dwalend, zo nu en 
dall \'enast dOOI' ecn \'oorbijflitS('-nde ree. voe\t 
mcn zich onwi:lekf'uriJ! upJ;f'tlomf'1l in een {(am; 
apartf' !'h!f'r. Dat d':HlI'bi.\ dan de t;edaehten uil
gaan /laar die diehtn:;.:eJc!I\ \'an Wieland's .. Obe
ron", waarin hij ,"erlelt \'un de omzwerv ingen 
\';"In lI uon de Borde<lul.: en 7ijn knecht S herasmin 

in hel betoverde wouel IS, VOM wie dil \'t'rhaal 
kent. niN zo vE! rwllndcrlijk. Sfeel en j:(cbcur
H'IW;Sen !;!CVcn cr ~Ilc autdcidint; tor, wam .. 0" 
Poll" b van slapende buitenpla;Jt~ IlIJt!'Je:ol"l.'rd 
in een wakkcI'e qolfco:lrsl" 

)l c t 'lll1 orJlhtl~(> 

Sinds medio 1952 heeft lwh m't'l' .. Do.: Po\!" een 
W.Hl: mctarnorphosp \"oltrok:\!.!11 Toen wij in 
Juli 1952 een eerste \crkl.:llIüng op hC"t lo('n 
recent \'l."rwOr\·~n landgoed m<tpk\t'l1. wel'd bet 
lPPc!S l<:rstond duidelijk. ria1 goede rno~c1ijk

heden \'oor een golfbaan llanw('zig walen. j Op 
lep!" suggestieve wijze leldde mujoor Pol! (1111' 
lm:n rond. Op even waaroii.!c wijze heeft bet 
baancommissielid ),Icinardi (lr.~ thans de reali
sering van \'ele der tO(.'11 gl'fI]lpl:rde moeclijk
hL>den laten zien ?'.TnuC'liJkhed",n, 1a!e:' mede 
verdiept door de waanlc\'ol1c ach'le7.en \'an S:r 
Guy Cnmpbei!. 

.\wrd-,Vccl. <.;. &: C.C ~:l'" kv"j,' <tI' dl' mOllie mlla~ m"",'ijkl' oe /t"II'_ r,/v,'!> dl' 11I'rl; ui her midd. " • .,. ft. 
t"-omeu redl/,< loopt rie jniru.:all 11t1(1r de ie "rcel1 (op dl' (I('/lIcr"roml OU .. dt !/('d'(/(lIdl' h .. "",,·, f:"h:I"" I'.',r;, .. k

'"trWH 'UU,'!! dl' hole iel~ Demakke-i1j~'e, make ... dan :e Zu (JIJ ., (JOU lVI<' 

Nu de 16de hole 

\" ie' aneen :ntc dO{":.J 00 t ncm hard \, 
we-rk! Ec ~zdllg home is d re! liJKe te fe, 
t!-ans lol at n De p 'CTli!. ~fee n je 'f' 

t. ~k(' \' lt·t. '3no 0) en /1 lai bt'!cgcide 
lUW 11 (' eetkamer rml<t ab trots btzit eer. 

ijl tse :il! !:'e\lW~l! tc>ge! wJarop ('~'n Kolver) 
:fi"t tot e 'n ~HHlCgdiJkc ('I;n\'frsn~i(', Die 

.. \I" \'c cit;nl. (..r:danks dl' 0nn'~.':matig€ 

lmens el _ , lek Cle a<u;rl.(,,;ht Hel ~:'::>lt 

p rdt Kef arke' rd dool' tr.:;els 
fr'~ J~.arnb~h· 

stuur K;JmCl, ok hoor, 
!.og pro :i~orisc:h ingentht reeds s:.cmmil! met 
liJIl \'\'Ie wandbot'kt!nbHl'1l leh \\'ccsm('is]e5 
d( n \l.p! wat erg tnl'sl aan en zulhm ongl,twij
kId -cllij \T[\'a!1~ell \l;lJrd(l~ do" f'pn vlot 
g XT~" Id goJf:ableau~) en meI 11 \', d.ss\'nd 
f I I ~ • lp de Dr~ntsc A en 1el :';ooni, 

J rde..JS. 
V"-tso>'e.,."tce,,,.Mg'.. "kamee_ 
1\ ames- en hl'renklcerlkam~ I'l t' n hadkal:ter 
n (I r.ir.g \"an dE ge anI en ZIJl ;:CWl. 

Dit .: uI UIS ;wl er leel' ~1.:J.;\:r in bclanr:riJke 
m~tl' lul' bIJ h'agcn, d.,;. een golfvernlijf up .. !Je 
Poll"" kan won-Jcn tot ('til aallttl"kkelijkp w\'ek· 
l'nJ-~'L"l"i~<ltlC 

Df' h!Jn.i tC'reM ZIjnde negen l:oi~s maken in 
h'_m 11' nW3odehj,.;e lOestand ,~n lee: grIMe 
11Jl"Jk H",~ W'ordW:;S;Cschl~dcn!:Ils !'el: verhaal 
\'a~ h, "I h"rd wer~cn en \'P{'I zorgen. Grote 
oo~~d&lten mOt'~tE'n \\'ordrn gekapt. waard~"· 
de h("Jtop,~and kwahtalleî werd verbeterd en 
dE' n\ldige rmmte \'Oil!" c!(1 holes ontstond. De 
Ui1il.t'kaph' fainnys wl'rdt'n ven'olgells na diep' 
Jdwn in);CZaiHd tenl"l)! waar noul.~ drainage 
p:aats \'(lnd: btJsrandcn wNden j4cretoucil€erd, 
b\lllkets. tees en ~ret'rI:S 'Jitg!'7.l:!t 

Pla~en 

TOl11 k .... ;l'1ltr: :Je pJ<l.:::e~: t:.t:'l w: :rck:.1 var. 
meJl, ~ ""'.'t 'r:wrn doo: KOOljr 'n e:' br er 
da,lf sdl.mmclziekte in he rasbe<ilni. De 

,..I tl'g n molJ.:n en k 11 ne \ '"Idt Oil\"er· 

mmuNd \'o.;rV"n,!. dt schlmmdzil'k\t' wei! 
n.,,\1" zich laat aanzit'n . reeds L.l\'erwonncn, 
Lnni;l.1J<lm rjrx.·h glènilJg b \'()()r:.~t'wc.·kt aar. de 
\('1"\uhnaidng \":ol!: .De Poll' r.a'~~l <lm f\mdal 

.e huid:~l'. lIJd! lijkt! haal p ht1 \'h('gr~l.I 
Et'(.!l ('pas .. f:C: \·'-:l('~1:ir.;, .. :1 •.. 1d thlt·\1'!:" 
n ,_ ~(' ~ ""f' 

"': b'.:'~(· ba'L':l m\··. 
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Maandblad Golfjallllari 1954 

Intcrc:;~ante holes 

Ten siottt· een I nkc W'XJr( O\icr enige holes 
M('n I:': er in .:Slaa,ad dank 2'.iJ de Zt;'t'f g-Ir.-..:IJgc 
natuurlijke ~o.;stc1dh(,ld \Qn het t('ne'lH, tJan 
il'Cll'rc hole :lijn Ul~crcssant(' spannenck (en 
in~pa!lucndcll. enP1Yl'n'nnE> couch te ge\'pn. fI,·!c ... 
morcren wij het moeili,ik(' begin \"an de tWf'ede 
hole (Baancommi~j('. s. \',p. J!ccn dementie dooI 
aanleg \'an e.:n gl'makkelijkl'r tl'L'~) met daarna 
de prJdllige fillrwa~' Wiln!' in tic prillE;' morgen
uren dE' h{'rlen \'ledig gra7.!'!l pn tenslotte de op 
lengte te spdpn grc(·n. 
De derdt· hok (bogc\' 4) moet sterk rcdüs 
worden gespe(,]d (Zal de kleine eik blij\,en:) en 
i:; 0\·é·rig('n.~ in I'tlb upzichtl>ll aantrekkelijk f'\"t'n· 
<IJsde kort!! \'itOnlc (ca 120 'Tl) met ziJn op\'allcnd 
intll'ml' ';Îl'cr 
De Yijfde. moeilijk \',JI1af <:c Wt'::lSl:lJdtec (i~ts 

milder vanaf dl' ,wdr-re tl ,::,) met ('("n aandilchtlt: 
te spelt'll. gehl'i'l unO d(èm~('n om:"loti'n green 
(Hal\"clwege dl; ro-~h een n.iiSCnhol~J Ei·n 
wrraderUj:':e g'ccn. ~cbJ(nk of WIster ~'-"t.Y'-,d 
misbrUI;'; bij hel 1l"derL'n Uw bj"a.s.,~ r,iet. want 
U o:oudt de her'en il~ he bos kunnen lrdfcn 
De zesde, beKroond mL't ('~'n grote green, mOt'ilijk 
door zIJn helling De z(o\'f'-nde ..... ekt de indruk 
wel biwndcr lastil te zijn door dl' "30ttle-neck' 
welke men moet pa:;scrcn. Verrassingen lulkn 
hiN' in de tockum$t lll~·t Illtbhj\'en. Tot sjot een 
door twee pinllsst'n g"t'markeerde green. 
De negé'l1de -- me! tWl'C tees: m de eerste ronde 
een ;>.ware b()ge~'-:) me! de absolute wcm;elijk
heid \'an een zt'Cl' h.ll1gc C'l'rstl' slag; in de tweedl' 
runde t;('n boge~··4 - is cpn waal'dig s!otaccoord 
EvcllWl.'l \'001" personen met Cf'n hoge handicap 
prettig vlot speelbaar_ Bi7.011den~ ffiugdijkhcdcn 
biedt in deze ho!C' de \·iJ\·cr. Ll'ni-:te-kwaliteiten 
kunnen hief btl! gl'\'ierd worden. f:n dan aan 
het einde een flrc'l'l1 in de sfeer van een heer
lijke, bevrijdende-llimte, met daarne\'cn,; 
tot rust nodigend (; _ubhui:;. 

\ 'cdbelon·nd 

<kxlul't'nde enige tiJd zal de onge aar.lcg \'!n 

.,01 Poll" zich mIg mo ten .. zetten" Dod, wan
neer d~e on'rgang"periode voorbij Z-<ll ZIJn. dan 
zullen onz(' colfers stt!eds weer met prettige 
\'erwachtingen "oor hun wed:;tnjdcn naar het 
prachtige Groningerland trek:"en. Prettige WI"

wachtingen, on.L:etwijfcld be\'estigd door de kcn
ni5makini-:. Een kennismaking. die zonder emge 
twijfel altijd go.'d zal zijn. De Groningel's kunnen 
zieh gelukkig acn\\.'n met dl' gnlfcreatie "De 
Pol!"'. 

G.AB 

50 jaar Noord-Nederlandsl' Golf e1/ Count1)'club 

De ontwikkeling van de baan op 'de Poll' 

• 
~ 

Bezichtiging mn het landgoed 'de Poll' 

De oorspronkf/ijkt oprijlaan 

De huidige oprij/al/n 
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Maal/dblad Golfjltlli 1954 Opening golfbaan op landgoed 'de Poll' 

Se 1\\lt(.\'>,(,' 

""'" -

Opening van de 9 holes op 'de Poll' door de commissaris der koningin 
E.H. Ebels op 14 mei 1954 

1954, openingsceremonie 
"zemve golfbaall op 'de Poll' 

1987, opening 'de Poll' 18 holes door commissaris der koningin H. Vonhoff 
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Opell ingsceremon iën 

Aandacht voor andere hoogte plinten gedurende het 50 jarig bestaan van de NN G. en C. C. 

22 september 1987. opening uitbreiding }Mar 18 holes 

22 maart /991. opening uitbreiding clubhuis 

50jtlar JVoord~Neder!al/dse Golf en Counrrycllfb 19 -



Maandblad Golf juli 1955 

In clt, ~I~dnpt n maólnd 7ijn wN°r \'I'h' undt'r!inltt" 
,,'dslrijtkn up ,dt· Vuil" ;:t'spt'l'ld nU'l ab hUII.h-punt 

dr "-trljd t.tll hd dLlhkampi ot"nsrhap. no- nul:' jOlIlRc 
oun bf'J;Înl in rrn Jott't'ds lJt"tt'rt· conditk h' !!rr,lken. 
rod"t hl'l all "fins dj' mllt'ih' \\a .. nl is. ('('n hrzflf'k :\.\11 

~.ronin!;'t·n 11" hr('II.III'II. Ut' sp~lt-rs ,an al1th,u' dub ... 

di,' C'r d .. l'I lnl pC"lI Uf' w t" d s lqjdcn rC'('d .. hrbbcn 1::(' Iwl'lll 
wart'U ,, \1"11 \nl IM 'I\' t'r d l" \'ord (' r lnll'('n. 

H N I('it. d al ht" rl u b hui ... 0'1'1" liu::rrrkamu, hr .. rhikl 
maakt ,"('n hl'/.ur k ("lCl r a a;tnlrl'kkchik. 

Op !1 Juni w"tcl C('11 ':~:'ton!en ho!t's t'tl. t 
muien. W!nn,IH \\'(':'dcn J F !".:nt'.s 
;p :1':I'n.:\ .J :'\( <>tdh,,[1 
0p .JUIl w('rr ~ d · lilnR~t,~ \"ll"d W(',i~1 IJd 
h Ud"'l t'f' ? 'okkc .·d_~trJd nw' 9 hOI< lil. 11 I 
m[- 0 'Jffim' I \ V '(':'I (!:J; J. :\"OJI!t. fi • J 

C('-:t'r l'n 11 ) Mel.lc"! r: T " RUIlU' 
'tnrdh Ir In i 19 c we;t ... nlel \\ 

I c-rdC'. 
Dij '!C'1i re' \\'01 :11 h ":"l . :i<! .... 

1I an Ren("M· en dl h "LlpS ·.an de .,c· re 
• e~. :n d' dt!ml r :\ I~ l(l.da~ e"\·{'nal. ht!t..., I( 

rlc hc' en V.ln (';(.·ld .. (On lps WCI r In ie tnd ' riJri 
;:w. r.,,~ ·l ,\! 'pOCdl~ ükt'k. d, ·t ec~I·~tg··n,l('rnr!." 1('h:1, 
lill'! ":i<"l .W'I [,II .. n ontgi"l<1n en hd w,w !l1pl'i en 4 

HIJ ~ 1>:lmC'll Du!h'rcllp p1<latslt'n ml'\T \': '1:.\ 1 
'n 'ne\'1' W , .• .(I! r.kh In dC' fin;llc. m.:u dl' ](0" IJ 

'HJf<ler ge ~Id eI)("Ir ~ll 0(1 .... an e,'n kr d(o('lne ,~It 
.- dl' \, r(':, k\'\lImen mr CT'" urg r el dC' .... ' I 

\,1" lmml n \. (Cln " dXlr c 
\'n nl:."n P JlE'l" " de h en J ,; K 11 

1\1' S 'W r..: 0 Vo' ; n \ 1 .etr'::"'(' r. 
nd n '(' t r' d. ;A h', t r bijwade n 
'1 \ n r1 he Vn no-nmc ... an \'I,Ien n 
',11'.1 hl 

= 

C' ) 
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1951-1974 wisse/prijs 
aangeboden dool' N. V 
Keizer Btlrbarossfl. 
Na 5 keer kampioen 
kreeg jaap Noordhoff 
de beker in zijn bezit. 

De wisselbeker vanaf 

1974 totdat deze 
i,,1995 door de 
Noordhoff trophee 
werd venl/lugen. 

1953 Ilfllk Boernm 

best/omlid 1978-1984 

/980 Ger/of de fager 
htS/tll/n lid 198/-1983 
Ei n ku r U'Ulnanr robol 

1988 Robat SfOkmtlllS, 

!/l'(( mflill rlubkampioen 

Clubkarnpioemchap Heren 

/ 

/95/- Kw Poll 
/952- Km Poll 
1953- Hmk Botmln 
1954- Pitllr Lips 
1955- Jolm I!ml Geldtr 
1956- PitUf Lips 
1957- .lalm van Glider 
1958- Jo/m vlln Gtldtr 
1959- lI;fl gtspuld 
1960- Jolm I/on Gtldtr 
/96/ - faap NoordhoJfjr 
/962- faap NoordhoJfjr 
/963- faap NoordhoJfjr 
1964- !Vael TikM/.: 
1965- \\%lItfr BO/lIllllulIJ 

1966- Wouter BOllwmll1l 

/967- WOl/fer BO/I/llmal/ 

/968- Ed fOIlr! 

/969- Ed fOlltl 

19-0- Ed foun 
19-/- Boy Dondtrs 
1972- Jaap Noordhoffjr 
/973- faap NoordhoJfjr 
/974- Mik, Ri/" 
/975- faap NoordhoJfjr 
1976- Hesul Dnhmers 
J 97-- Taco Krol 

1995 - heden 
Noordhoff 
trofee 

1978- Hmel Drtlmurs 
/979- Jaap Noordhojjjr 
/980- Ger/of d, Jag" 
1981- Hessel DetiJ/lw'J 
1982- HallS ScIJokkmbroek 
1983- Henk Grom 
1984- Hen/.: Grom 
1985- Ham Srhokkmbroek 
1986- Henk Grom 
1987- Fom Ntltlrding 
1988- Robat StokmaIlS 
1989- Peur BijLsrrn 
1990- Peter BijLJlrfl 
1991- BerndJll1l Bolulijll 
1992- Robtrt StokmanJ 
1993- Fom Nlltlrdmg 
1994- Ham Schok/UI/broek 
1995- Fom Naarding 
1996- Bemd i/UI Bo/wijn 
1997- Bart No/It' 
1998- Bart Nolu 
1999- Ban Nolre 

50 janr Noord-Neder/muist Golf ('1J COlilltryclllb 



Clubkampioenschap Dames 

n 
lJ De trafte sinds 1992, 

omdat de originele beker 
verloren is gegaan 

1951 ~ Al/nekt! Lameris-Rtlbsaam 
J 952- AI/uekt Lameris-Rubsaam 

J 953- Lom de Kal-van Gijn 
1954- Mienel .. e Bot'rma-Sff:houwer 
1955- Hebt flnzt!willkeL-Vfln Baak 

1956- Hilde Ollnes-de Groot 
1957- Lous de Kflf-t1flfl Gijn 
/958- Lom de Knt-NUI Gijn 
/959- niet gespeeld 
1960- Lol/S de Kaf-WW Gijn 
/961- LOlls tie [(11Hlan Gijn 
1962- Mieneke Boerma-Srehollwer 

1963- LolIS de Klif-van Gijn 

1964- Lol/S de Kar-vilJ/ Gij'lJ 
1965- LOlls de KIl/-van Gijn 
1966- Anneleen C(wrwstroom 
1967- AI/lle/ull C(((rreWlroo/}/ 

J 968- Rosmldrie Donders-van Liebergen 
1969- AI/ue/een Gf1nrenstroom 
1960- Lous de KIlI-WW Gijn 
1970- Carry Seldmrath-B/om 
J 97/- AIJIlr/rtll Catlremtroom 

/972- AlJfirleen Ganrenstroom 

1973- Rosemarfe Donders-van Liebergw 
1974~ Rosmlllrie Dondas-IJ/UI Liebergw 
1975- Rosmwri~ Donders-van Liebergw 
1976- Jel Maroll-ScIJreuda 
1977- Anneke Tuyr-viln RiemSilijk 
1978- AllIuke Tuyt-I'an RiemsdIjk 
1979- Marcine Weener-val1 der Zwatl 
1980~ A1/lrth/e Weel/er-van de l' ZWIJn 

J 98 J ~ Roe/ie de Zee-Kunst 
1982~ Monique Moo)'tlfm-de Charm 
1983~ Barbartl Naardh/g 
J 984- Sime Dmsellmys-Doe/emrlll 
J 985- Annt/een rel' Gast 
1986- Barbara Naarding 
/987- Ctlroline IJ/UI Doonu 
/988- Barbam Namdillg 
/989- Barbam Naardillg 
J 990- Barbara Naardillg 
1991- Hallneke van Sas 
/992- Hml1leke V/lil Sas 
/993- GrNa VIlIl der Mea 
J 994- Barbam NadrJing 
J 995- Barh/lra Schokkenbroek-Naarding 
J996~ Hmmeke van Sas 
/997- Barbara Schokkenbroek~Naarding 
/998- Barham Srhokkrllbroek-Narlrding 
1999~ Bt/rb/irtl SclJokkenbroek-Naarding 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en CouutlJ'C!ub 

1960 LolIS de Km 
AdJl 1IUlIlI c/ubkampioen 

/982 MOllique MooJ'flrlrl. 
he/wlir/lid /982-/985 

1985 AIlI/e1~m ter Gasl
Gam·enstroom. Zes keer 
dubkampioen 

1995- Barbara Schokken broek en haar vaeler Kees Naarding 
10x clubkampioen bestuzmliel1983-1989 
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Maandblad Golf november 1955 

NOORD-NED. GOLF- & COUNTRY CLUB 
V!agg4.ntwed.'i:!rijd - De gestadige regen h<..'Crt een j;!rool 

oi.1ntal deelnemers el' niet ,."on \-\'et"I'houdC'n f'('n v)aggen
wedstrijd te spelen 0'\'01' 18 holes. l\h'. L. Nool'dhorf 'wist 
ab eerste tl: eindigen dOOl: zUn dag up de lBc fail'v.ay 
t(': plMltsen.l\fC'v\'. 0, Y. Bommel v. Vloten eindigde în 
do 180 hole en werd hvccdc. De heer .J. W. Mcllcs won 
de derde prUs- rnet het plautsl:n van zljn vlag op de 
!Je g'r(~cn. 

E~n·t, r.r>I€-11j-(;"'(' - Voor de N'r!'te mPlal in rl~ (nog 
jonge) ~e::t'hiedt:ni~ ,'('Jl de .xoord-~~~d. G. &: e.c. hl op 
Ila~r b,I<~n crn hol::;>-in-one gemauk' Ht"t \,,',1!' mr .T L 
!\""ordhof~. die het feit '\ ~:rncl1tte (lP de achlst~ hole 
op 2:) ok :"',1.;:<,'1" 

D~' 1Uu1'ltlb;e u'l::cJ..;!riJd tU.1'sC'u fe' dames- e een 
'IC'" 'e m h(,('ft f'en and,"'r r('Su~t:J.nt gehnd dan ct pel 
n.'rloup .,w!wankcldk deed \'el Inoee,'.m, Nadat 's :non!c::s 
d<.· yier fOul'.>:"mf';'< p{':"pCX'ld ''.oolircn, \':a· dl' stand 3 1 
iJl In .. l \ (){Jnkc-l \ art het huC'ntcam. ma~1l' bu het h~:r-
nllh.'o \'nn dl" ln d(' n1id(L1~ wi$1cn rit' d"rru:::-: dooI' 
": \ö:HI dè 8 te winr:.<m. de ,\çt"Jh"'st:-tnd in eer. 
B-4w(l\'cl"winrfflg cm tr- zett<:'n 

De ui~:-lagcn \I/m'èn! 
f'l:!14rsomr ... .-.1. \';)t1 Gehkt· ('n C C~''1'it:-:(~H wi}:twn me! 

:.! up \'~Ill HW"'!", R l.inthor!'>1 H(\rn,\!\ en l'ne,·~' VI J 
Pf1( I'ma G. Ft L811j.H.'vdd ('n .1. F, Lameris w:l1n<,,'l. md 
~ q) \aH m~,·,,'l, C d(' K;'l.t eT; m~\'r O. ,', T1omrnC'l " 
Vlotcn~ rnr Cl :' 1.. Tklrp,\!r (,)I H. Bç,ernll.i '-<"1'1. nlet 
j \:fl '* ",in Y"I.!;'Yr, D. l{raft en "lw\'r A l.{tm(>rj~: J 
X('O\'t:tHlrr !t rn;' S Ni.lh(\!f wk,m:n met {) {,'n 5 var 

~hHJ't':;; 1 \~ Geh!{'l \'..'1'1 ml' 1 Ii,)w , "In ("\ r R 
I 11',t. or~l l10man C. GelTH:~~n \ rl nC'o, i1 C'n 4 \.:l .... 

men· "1, Kr~:l; G, R. f anb~· \·(.'ld \ ,,1'1. nu't S CII -i van 
m","':·. \\' ,I 13jlvJ'n~.·. 1:':. G r J BU1'ger \'I"-r' met ~ 
rl~w.T: \'.Jn"'!)nl'. 0, \'. Bommel \. Vlot, il. H. Bücnna 
wint Il',cl :t en 1 "-'"(lr:. m \'r 1\ L~m{o.~·H ,T f'~ r 'rr:~r:~ 
,'crI. met 1 du\\ '1 \..,;..r- in\:\ • 1 dt' K.11 J Soc,.dholf 
H.'l'l. met 2 en 1 van m(,"r H, Onn('~' "'1,.. ~. Ni,'hoff 
\'('1'1. md i'i {.'n -1 vcm HH.:\'f. 'W G..:niL'\.'Il. 

1955 Lou Noordhoff 

1980-1991 
Sam de Vreede 

1994 Sytze de Vries 
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1972 Twee keer 
Olja van Bommel 
van Vloten 

1984 Roelien 
Dallenga 

1995 Machteld JeekeI 

Hole In one 

L;:~~ St~ke8 reoeived 

., JOORD RD. oor" 1 COtllI'l'RY CWl! 

lt-.ndi oap ..... ....,J ... t'. ........ __ Comp.ti tior 

t~ -m -iH 1~bHi~",!-_-
4 304 ~c)l!f'" 

4.6 

321 0 1i1 
26 252 1 6 

131 2 1", 254C 

BogeYl won _____ __ 

LoBt 
Re""l t _____ _ lOet t. ao"ra. 

~&rker's 8ignatur8 ____ ~~--
Scorer's 11 ~, 

dlll.. - 1;'0 

efJJ(~ ; ".~::;:;':.~' 
De eerste hole in one 

'\ 

1972 Prieda 
Verweyen 

1989 Joyce Aalders 

1997 Jantje de Vries 

1975-1986 
Hessel Dethmers 
Drie maal 
c/ubkampioen 

1990 Hetty ten 
Thije 

1998 Irene Praaning 

.)1. /t:>.. Slo 
Dan __ 195 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryc/ub 



1962 Marga Douma Hole in one hole 4 / 13 
1968 Wies Gerritsen-ter Gast 

Zus Kraft-Asselberg 
1970 john Wils 
1972 Oija van Bommel van Vloten 
1973 Rosemarie Donders-van Liebergen 

jaap Noordhoff jr 
1974 Cilia van Oort-van der Veldt 

jet Maron-Schreuder 
Martine Weener-van der Zwan 

1975 Hessel Dethmers 
1976 Koos van de Griendt 

Boy Donders 
1977 Rogier van Spaendonck 

Lucas Vogels 
1978 Anneleen ter Gast-Gaarenstroom 

Gerlof de jager 
Albert Geertsema 
Trudel Blom-Straus 

1980 Sam de Vreede 
Rik Boon 

1984 jan Wiers 
Ginie Berghuis 

1985 josé Winkel 
1989 Cathrien Eikelaar 

joyce Aalders-van Essen 
1990 jetty Betlem-Schendstock 
1992 Bea Deutman-Melzer 

Monique Mooyaart-de Charro 
Gerard van Dijk 

1994 Sytze de Vries 
1995 Machteld jeekel-Abendanon 

1997 jantje de Vries-Smit Hole in one hole 8 / 17 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

Hole in one 

1955 Lou Noordhoff 
1962 Wies Gerritsen-ter Gast 

johan Melles 
1967 Greetje Uniken Venema 
1969 joop du Mee 

Anneleen Gaarenstroom 
1971 Maud Slob-Gaarenstroom 

Bob Weener 
1972 Frieda Verweyen-Oostvogel 

Hein Gaarenstroom 
Olja van Bommel van Vloten 

1975 Boy Donders 
1979 Martine Weener-v.d. Zwan 
1980 Piet Hoekstra 
1981 Karel Tiktak 
1982 Peter Bijlstra 
1984 Roelien Dallenga-Weitering 

Henk Boerma 
Ebel Noorman 
Henk Bosch 
Wesselien Kroes 

1985 Eric Hoyng 
1986 Hessel Dethmers 

Bernd jan Bolwijn 
johan Melles 

1987 jaap Noordhoffjr 
1988 josine Robertson-Olgers 
1990 Hetty ten Thije-de Roode 
1991 Barbara Naarding 
1994 Victor Vegter 
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Hole in one hole 9 

1988 Philip Jan Kok 
1989 Robert Stokmans 

Jan Burgers 
1991 sam de Vreede 
1992 Cor Dijkstra 

Filip de Jonge 
Ben Frietman 

1993 sjoerd Admiraal 
1994 Michiel Zwager 

Karin Beukema 
1998 Hanneke Deloor-Beek 

Irene Praaning 
Karin Versélewel-
de Witt Hamer 

Tijdelijke hole 16 

1979 Josje Heybroek-Hendriks 

Hole in one hole 12 
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Hole in one 

1984 Henk Dallenga 
1988 Hans Schokken broek 

Vincent Niemeijer 
Adriana de Jager 

1990 Yvonne Visser 
Wilma Eisenga-Vissers 

1991 Dick Lamme 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 
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Eerl'te Lustrum N.''l.G. & C.c. 
G{'onilH('{'rd" hillderni.m,,'dstrijd 

Op ;;aterdag 17 december ).1. is hei e<,rste 
lustrum van de Noord-Ned. G. & C.c. gc\·ierd. 

Reeds vroeg in de middag werd door een groot 
aantal leden een .. crazy match" gespeeld. welke 
ondanks de rnindcr gunstige 
heden een. uiterst geaninleerd verloop 
Velerlei moeilijke opgaven zoals afslagen met 
hockey stick en putter, hel .. ronden" yan bonlcn 
e.d. werden met enthousiasme uitgevoerd. 

Na de prijsuitreiking werd een korte ledenver
gadering belegd om in de door he! vertrek van 
de heer J. F, Lan1éris ontstane vacature în het 
bestuur te voorzien. De I'oorzitter bracht in har
telijke bewoordingen dank voor al hetgeen de 
heer Lamèris als secretaris en baancommissaris 
in de moeilijke jaren \'an opbou\.v voor de club 
heeft verricht. Daarop werd de door hel b('stuur 
voorgedragen candidaa t de heer rnt'. E. J. M. de 
Kat tot ztjn opvolger gekozen. 

Tegen de avond war en een kleine honderd 
leden am1\vezig \'001' het eig~nlijke lustrumfeest. 
Weldra deden dc Kerstman en St.-Nicolaas hun 
intrede en in samenwerking m.et deze eerwaarde 
personages werd door een aantal damcsIcden 
een aardig cabHretnummer ten beste gegev('r~. 

werd nog eens gememoreerd hoc de heer 
Noorderlingen tot het golfspel wist te 

brengen. 
De \'oorzitler mL S . J. W. Nijhoff gaf in zijn 

toespraak een overzicht van de belangrijkste 
gebeurtenissen in het vijijarig bestaan van de 
club. Ui'craard gingen hierbij zijn gedachten 

naar de tijd dat het open terrein 
rand van het Eelde gespeeld 

naar de eerst.e lessen in. cle 
naar het J,{czelligc hokje dat tot clubhuis 

In herinnering werd gebracht de bclanHrijke 
ledenvergadering waarin besloten werd tot de 
aankoop van het landgoed .. de Poll" te Noord
Jaren o'/er te gaan en met voldoening kon \V(ll'

den geconstateerd dat de ::':oord-Nederlandsc 
Golf & Country Club thans beschikt o"er een 
fraaie baan in een prachtige omgeving. 

Aan alle aanwezigen \vent een met foto's ver
lucht lustrumnummer "Pollklunken" ter hand 
gesteld. 
~Tet deze en undere klanken werd dit lustrum 

tot laat in de nacht aI1 er~ezellig!')t gevierd. 

Jan Lameris, 

secretaris 

1953-1954 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

Eerste lustrum 

Jaap Noordhoffsr en jr en Jan Tekenbroek op het 
lustrumfèest11 december 1955 

POLL-
1<1 ({ 1/ l(eH 

V E 

De eerste lustrum uitgave 
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Luchtfoto 1970 

Luchtfoto 1991 

- 26 - 50 jaar Noord-Nederlandse Golf- en Countryclub 



Poll pioniers 

1351: Achterste rij van links naar rechts: Syb Nijhoff - Kees Gerritsen - Gerard 
Langeveld - Kees van Bommel van Vloten - joop Kraft - Lou Noordhoff - Gerard 
Burger 
Vooraan: jaap Noordhoff sr - Mieneke Boerma - Zus Kraft - Loetje Langeveld -
Liesbeth Haas- Mees - Wïes Gerritsen - Almut Duintjer - Henk Boerma - Hilde 
Onnes - Wil Loos 

Poll pioniers tijdens de opening 18 holes in 1987 

Vtm links naar rechts: 
Kees Poll - Trinet Dethmers - Willem Tiktak - Tine Gaarenstroom - Nico Wilkens -
Nettie Dalenoord - Olja van Bommel van Vloten - Obbe Meijer - jaap Noordhoffsr
Truus Tiktak - Almut Duintjer - Tineke Bos - Nico Hazewinkel - Lineke Hazewinkel -
Diti Struben - Nel Bijlstra - Flip Struben 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub - 27 -
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:"O()RD-:~am, GOLF- &: ('()C~TIlY CLUB 

Golfwcckcn(\ 
De 13de en 14de juli zal ('I' voor Iwt ('(>rs.t in d(' 

g'cschit~dcnis van de dub een güH',,\'cckend .. vorden 
georganiseerd, GehoOl}l wordt dat '-tien hU (}('ze ge
te~cJ1h('id eens kum{~n spelen op dl~ noul'deIijksh' 
:\"t'dèrlandse golfbaan. Het programm.l wordt nader 
bekend gemaakt 

Als eerste ondel"linge wedstrijd in h01 ni.CUwe :-:cizocn 
oonden t\-\'aalf foursomc.s zonda,:,> 10 maart de z.trijrl 
a;:-ln in een -eclcctlc Dat die striid zeer .spannend t,:.; 

ge\' .. ·ee~t. blijld Uit het feit dat zes puren eindigden 
met eVD puntenaantal dat tUSSt..:tl :\1'; (,tl 3fi~a l~,; 

Na lotIng werd de uitslag <lIs volgt: 1. .T )JoordhoH 
(20) en H, H, Niefl1e,Vel' (2U, 36 ptn ~ 2. meVL O. van 
B0mme! van Vloten (20) ('0 P. A. Dethmer.' (28) :l(i ptn: 
:( H. Boenna (22) en H. Mdn'lrdl (24) :HP'a ptn. 

Zegt:" Y:Jn Groningen Ol) Hattem 
NN,G, & CC ill 

De jaarlijkse tu;i;scn de Hnlh:'mse G,C, 
de Noord-Ned. om de Jhr van Spcngkr,,· 

24 maart op .. de Poll" te Noord.
in de vorm van (~cn 2; holes [our:;;ome 

\'(1lgen~ Stableford-:-::ysteem. 
Bij de lunch had het H<:11t~m~(' ham na 18 hole:-; de 

leiding met (>(,711 vl.wrsprong \'an 2H punten. 
Boven \·cn.\'3chting sJ<1<"gdL~n de Gnmingers er ech

tel in om in de resterende 9 hole:s deze :'H'hter.stand in 
te halen (:11 een voorsprong te ncmtn \ ~-m 4 punten. 
zodat Groningen ook dit j:1~lr d(~ bekel in ()r:.t\·"ing~t 
mocht nemen. 

De Uitslag wab: Groningen 195 pur:tcn. Hattem Hl! 
punten 

Mar/ies Onnes en Fien Noorman tijdens de 

prijsuitreiking van een golfweekend Fien volgde 
Ronnie op als voorzitster wedstrijdcommissie. 

Golfweekend 1990 
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Golfweekend 

Ronnie Bijlstra, bestuurslid 1990-1993 en 
voorzitter wedstijdcommissie, plaatste het 

golfweekend terug op de wedstrijdkalender 

Vanaf 1957 tot en met 1975 werd 
golfspelend Nederland uitgenodigd 
om kennis te komen maken met de 

noordelijkste golfcourse van ons 
land Vanwege afnemende 
belangstelling werd met het 
golfweekend in 1976 gestopt. 

In 1988 werd het golfweekend met 
succes weer in ere hersteld op de 
nieuwe 18 holes baan. 

Golfweekend 1994 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 
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Eerste Golfweekend IJl Groningen 

Het besluur van de Noord-Neder!. Golf· & 
Country Ciub schrijft om;: 

Op ):1 en 14 juli -a.s. zal voor het eerst Jn de 
geschiedenis van onze Club ecn golfweekend 
gehouden worden. Hel verheugt ons z<:er dat 
onze baan thans in een dusàanlge Slaat is geko
men dat wij golfspelend Nederiand kunnen uil
nodigen bij deze gelegenheid e~ns kennis te 
komen maken met dc noordelijkste gol!cou"se 
van ons land. 

Bw,ten de !nogelij kheid tot het beoefenen van 
de gQlfsport biedt de naaste olngc\'ing van de 
stad Croningen~ vooral. in de zorn(;~r. zo\'eül aan~ 
trekkdijks - ·wij noem en slechts het fraaie 
Paterswoldse lVfciÇ-l' da t \vij er niet aan, twij~ 
felen, of degenen d ie: deze streek nict kennen 
en eens een reis naar het l\oorden in hun golf .. 
programma zuJlpn opnemen om aan di t golf
\veckcnd deel te nemen zullen zich nit.::t. t.f'leUl'H 

gesteld gevoelen, 
Wij hopen dan ook velen op genoemde da:a op 

on::; clubhuis r,de Poll" "\velkon" t(~ nlogen heten, 

HH programma luidt als volgt: 

Zaterdag L:l juli; Single eclectic. 18 holes. InleJ
geld ( :\,50. Afslag vanaf 10 um. Eer,te prijs : 
serie woordenboeken nieu\ve talen. Gevolgd 
door: borrel. en gezellige Qvond ii1 

het clubhuis "de 

Zondag 14 j [lli V.m: Single Stabicford. 13 holes. 
Inleggeld f 2,50, " Afslag vanaf H.:lO uur, -
\~risse!prijs: zilveren l'vlartinitoren. 

Zondag 14 juli n.m.: Foursome-dag,;cn\\'cdstr:id. 

18 holes. Inleggeld .r 2.50 p.p. Afslag "and 
13 uur. Indien geen partner \VOl'dt opgegeven. 
wordt voor indeling gezorgd 

\Vïsselpl'ijs: zilveren kandelaars. 
gevolgd door: Prijsuitreiking en borrc! te '111-

geveer 17 uur in hel clubhuis .,(k Pol l". 

Inschrijving 20 spoed ig nlogelijk. uiter!1jk 10 
iuli a .s., te richten aan: ,), H Gaarenstroom, 
Ïiijksstraatweg 254. H aren (Cr.). K 5900-44[117. 

Gezl,cn het wordt. een ieder 
verzocht. zijn mEe te brengen. Bct;;ding 
van inleggelden. enz .. geschied na aankomst op 
de dllb. 

Indien de deelnemers er niet in mochten slagen 
zelf voor logies te zorgen, zal de \\'cdstrijdcunl
rnissie na aanvraag hiervoor haar bemiddeling 
verlenen. 

Golfweekend 1951 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

Uitnodiging voor het eerste golfweekend 

fH.·; BAAN VAN D E 

:-;OOI!D:>a:nERLA XDSE ÜOl.!' & C01J1\'TRY CLUI 

(G1t'.::it'1~ do"r h('/ )'oll:uwjisdl OQg l'an me1"l'ouu: D. r. A,"U ..... 1.) 

~ .Jm,r' ~'an de Noord-Necl(!'rt~l.l\d."c G!.l.f- ... .r (:fHrüry Chl? h,\1.'ft een A"eheel c-i.II:CI'I k:l\aktl.'l'. (l;,t Jl1C'fl IHlllmrTijk ,",H çf'n 
\\('T,,<,lljk ,,;>n )~ren kennen d,.u:' N l~l('t t{·n~. m<A,H' h\il<!J.(lil;ddlck h' J,:"n:m lIP('!('1\ 01\': tI t:r N'hter C1:'f\ lr'ldl"Uk v .. nl te J{c"'~n 
.iat di; ;"h; },;,,<I: hl'l , ho~(' nQ(,r(.!cn

o
, ti ""kn" ~:('\'n l~lc,ll'Stcl1i!W <All Ol)!<.-\'Crcn. hr(.'I)J,;cn wij b~N" t'l'kel(' tV))i.schc ':UI'1eClM; 

\"iJ,i'", C(' V'I"H IJl beeld. l.b.". ~)\"f'n "IN \I Ik t'n-~t .... ho.e '"':"'{!\ de praclnl.!le rhvdvde-IH.lHI!I"; n>nd Ut gt('C'n I'n Ii;k~ ft('- gn-re{,!ldc 

~'~~;!~~~~d~g!:~ e~~!C~~J~l.·S~I!~~I:~ :~~,I{~;~,~~~~~rk~'~'fe~ h~~;(' Uhi;:;t~idr~~~~';t \'~:~~~c~~ ~~~1~;~7~~:lIldd~;;~~~ ~n.~~~./~r~~~~)~;: 
',\-aa~olj .~IK, ,,'.(',d.:-r (>(;mln)«"tfltn ,,\t'rbcxJig 1;1: ... n o"';C'r ,,".Hl lin"'s naaf rCCl}ts: tI(' \";]\"(', Qr> cit' 1e hole, w·('lke in mcni(c p;:.rHi 
~I.'\'ds een (wonû~e\·t'ndt' 1'01 IV'CH r,C!llH..'cld fop de , ..... hter~l"olHl de 9~ llfl!C'); nOfll~w,11.<1 ciC' IYr>!s-~'h Ç:'<.lninJ{~ sj~u.:.tje, l'ltl 

trto~;r.~ l'~!;~ ~lj C~~l~!~W~~V;~;;,/:E. ;~:"·r~~~r;r·~I~.df~~"'l~~ ~n:{ t~~d~:~;~. l~~d~~ ~~i~~t j~~ci!:ä 1.~.~11; ;l!'~~~\t~\~~~~~{.~'~d~~ ~~ 
iouJl:h" bIJ:t"ndl,l'l' lw .. ;; r U;, flH!lHi 'i-~llC'n! 2'tJidC,l-:ih\/.;' ,.djpl d:lJ~ ooi< h(:;llf{"j cie Ilz\'n; Ol) <ie 1<.!~ 

Golfweekend 1961 
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Maandblad Golfaugustus 1957 

XOORD-NED. GOLF- & COUNTRY CLUB 
Op lwt eers!e door ha",' georganiseerde Golf-week

end heeft de Noord-Nederlandse Golf- & Country Club 
een groot aantal gasten van andere clubs welkom kun
nen helen op .. de Poll" Ic Noordlaren. 

Op beide dagen is door veel deelnemers in allerlei 
wedstrijden gespeeld. terwijl een feestavond er toe 
bijdroeg, dat nieuwe golfbanden konden worden <I:>n
geknoopt. 

Zaterdag speelde een vijftigl;)l deelnemers ecn 
eelectie. waarbij zeer !(oede resultaten werden bcreil<t. 
De uitslag werd: 1. me''!'. Delhmers (24) 33 ptn: 2. en 
:1. mr. Hoelink (8) en .l. A. R. \'<\11 Gelder (81 33'; ptn: 
4. K. .1. H. Poll (181 :14 pin: ;j. 6. en 7 P. Bouman (17). 
.1. H . G<l"renstroom (20). G. Dalcnoord (26) 34'3 pIn; 
8. C. Gcrritscn (18) :15 pIn; 9. en 111. m ... van Ulenho,'c 
(28) en 1'. Lips (10) :l3'" pnt. 

In alle vroegte begon zondugmorgcn een Slnbleford 
orn d(~ Mütlird- uJ;";selprij.~. Ook hier wisten de pri.i~~ 

\\,jnllai:\l'~ een groot aantal punten te behalen. Uitslag: 
1. C. Gl'l.,.it~()n (18) 39 p!n: 2. ,I. H, Uuaren,lroom (20) 
:l8 pIn; :I. en 4. mr. Hoelinl, (8) en G. Langcv(:ld (tö) 
:" pIn: 5. P. Delhmc,'s (24) 3.'; pIn: 6. P. Lip, (l0) 3 .. 
pnl: 7. en 8. mr. O. "an Anken (2S) ell .1. Noordhoff jr. 
(26) 32 pIn: 9. P. Bouman :31 pIn 

's lVliddags werd l'en foursome rl(lOO('II~cC!dstrijcl ge
sj:;ecld om een wjs::>clprij~. bcstannd2 uit twee ZHVCI'cn 

kandt'laar~. Men had blijkbaar ?ijn krachten bij de 
singles \·c,·bruikl. want ovcr bel algemeen was het 
spelpeil lager dan bij de ,'orige \\'('dstrUden Dit,,,aaJ 
wisten de gasten "I' de wbselprijs besl<1g te Jeg[en 
Uitslag: 1. mr. van Utcnho"e (28) en Z . ,'<1n der Laan 
(24). fairwa~·. 17. hole: 2. mej. Willingc (30) cn C. "an 
Bommel "an Vloten (24). fair\\'a,\'. 17e hole: 3. mei. 
Genilscn (30) en C. Gcrritsen (18), green. lGe hole: 
4. K. Tiktak (30) en . .J. Noordhofr jr. (26). green. 16:' 
hole: 5. dhr. en rnevr. Bournun (17 en 15). green, 162 
boic: 6. mr Hoctink (8) en ,J. Nool'clhoff H. (10). green 
We hole: 7. ?'C. D. \'"n GOCtllCI11 (24) en .J. K. Te\(cn
broek (2 .. 1. n"",,1. 16e hole: 8. mc,.,.. E. Nicme)'Cl' (:lO) 
en H. lIfeinul'di (24). fairway. 16c hole. 

Na afloop \'an de wedstrijden reikte de voorzitter. 
mr. S. J. W. Ni,ihoff. met ecn !(ceslig woord de prijzen 
uit waarna men not! wat bleef napraten aan de ]9(.' 
holC'. 

1972 Harry Kok 1976 Bob Stor 

1992 Magda Boon 1995 Dick Knaap 

- 30 -

1977 Roelie de Zee
Kunst, bestuurslid 
1978-'81 

1996 Marga Groen 

De Martini 
beker, niet 

genoemd naar 
de Groningse 
Martin ito ren, 
maar aangebo
den door Martini 

Vermouth, was 

Martini beker 

'1ólS7 C GE~;. rrf-(tI 
1':;;~S K TIKTA;( 
q:-;g ",W'1CL: _ 

'%0 ..I ....... Gi. ' '~·l" 
!"'(~1 C.,..,H I"""~" 

'i;:'>! E J~! 0; I> 

de beker voor ' 

de Stablejord _-iP 
wedstrijd op de 
zondagmorgen van het Golfweekend. 
De aankondiging in 1957 dat de 

wisselprijs voor deze wedstrijd een 
zilveren Martinitoren zou zijn, bleek 
kennelijk financieel niet haalbaar. 
In 1970 is de beker opnieuw op de 
wedstrijdkalender geplaatst, 

1988 Hein 
Wittenaar 

1970- Bas Pot 
1971- George Schwenke 
1972- Harry Kok 
1973- Fred Gray 
1974- Peter de Bie 
1975- Rogier van Spaendonck 
1976- Bob Stor 
1977- Roelie de Zee-Kunst 
1978- Albert Geertsema 
1979- Josje Heybroek-Hendriks 
1980- Henk Groen 
1981- Henk Dallenga 
1982- niet gespeeld 
1983- John O'Brien 
1984- Marcel ~rnaar 
1985- BerndJan Bolwijn 
1986- Bernd Jan Bolwijn 
1987- Josine Robertson-Olgers 
1988- Hein Wittenaar 
1989- Margriet Otto-Bekouw 
1990- Ed Loesberg 
1991- Bert Otto 
1992- Magda Boon 
1993- Bert Jansen 
1994- René Gregory 
1995- Dick Knaap 
1996- Marga Groen-Korteweg 
1997- Sybrand Wijk 
1998- Hans de Boer 
1999- Nico van Yperen 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 
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Koos Tromp 
voorzitter 
1957-1971 

l'OORD-l'IlD. GOLF- & COU:'<TRY CLUB 
[lrt'sicl(';ntswÎs~ding 

In de !eden\'erg<ld(~rjng ~:an de Noord-Nederland ... e 
G. & e.c. ü; rtl!'. J. H. Tromp gekozen loi voorzitter. 

opvolger van rnr. S .. r. 'tV. N~ihoff, die de wens 1e 
kennen had gegeven het. voorzitterschap neer Ie leggen. 

Zowel de nieu\vc \'oor7.itter - voor het laa!::-!. al:
ge\\'Qol1 lid sprekend als de secretaris, mr. E. J. lVI. 
de Kat. richtten hartelijke woorden tot de heer Nijhoff, 
die in 1950 met de heer K. J. H. Poli de club oprichtte 
en van het begin af d.e voorzittershamer heeft gehan
teErd. In herinnering werd gebracht, dat er de €erste 
jaren veIe moeili,ikheden overwonnen moesten worden. 
Hiel'in had de het'l' Nijhoff een belangrijk aandeel. 

Na een p.:1ar ,jaren gE:spet>1d te hebben op het vlicg
"('ld Eelde. bC$('nikt thalls d" club op het landgocd 
"d0 Poll" over een fraai terrein met een behoorlijk ge
outilleerde golf('ours(~_ 

De prettige sfecL· die Cr jn de dub heerst. rnng tol 
de vele successen van de afgetreden voorzi1tcr gC're
kend '-vorden, Ook 11<.H11' buiten wii't hij de N.N. G, & 
e.C. op 'w<'Hu'dige wijze te vertcgen\voordigen en be
langsteiling voor àeze jeugdige telg in. de Nederlandse 
golfwereld wakker te roepen. 

Er werd be~loten de heer Bc-rnord van Vlijmen te 
verzoeken een portret \'an de heer Nijhoff te tekenen 
dat al$. oe"-ij::; van erkentelijkheid voor hetgeen hij <:.Zb 
voorzitter V001' de club heeft betekend, in het clL1bhui~ 
zal worden geplaat~t. 

Haagse Ooienw1', 27 hOlC'S stl'okeplay: 1. P_ A. Deth
mcrs (24) ]]0; 2. P. Lips (10) 114: 3 .. L A. R. \'an Geld",,. 
(8) 1l,P2: 4. );. D, \~an Goethem (22) 115. 

Go'uden Ringenu:edstrtjd, 18 hole.:.; Sfableford: 1. dhr. 
en men'. Lips (lO en :30); 2. dhr. en tn0Vr. Van Gelde!' 
(8 en 28): ~~_ dhr. en me\'!". Vnn Bornmel van Vloten 
(24 en 18}. 

eelectle: 1. P. Lips (lOl :n2 ó; 2. A . S. 1<ijistl'<I 
(22) 3. mevr. H. H8i'.e'\vinkel (22) :rF':l: 4. 1-), A. 
D0ihmcl'~ (24) 34. 

1969 Echtpaar Uniken Venema. 1981 Echtpaar van Oort 
Harald Uniken Venema fongeerde als 
penningmeester in de periode 1970-1978 

1986 Echtpaar van Diepen. 
Mariette van Diepen was bestuurslid van 
1977-1981 en 1988-1990 

1993 Echtpaar Fikkert. 
Gerda Fikkert fungeert als bestuurslid 
vanaf 1998 tot heden 

1998 Echtpaar van de Born 

50 jaar Noord-NederLandse Golf en CountrycLub 

Gouden ringen 

Gouden ringen, de 

echtparen wedstrijd. 

Aanvankelijk was het 

een fo urso me, nu is 

de spelvorm 

greensome Stableford 

1954- Boerma-stehouwer 
1955- van Gelder-Harris 
1956- Gaarenstroom-

Holtkamp 
1957- Lips-van Willingen 

1958- Dethmers-Kraayeveld 
1959- Dethmers-Kraayeveld 
1960- van Gelder-Harris 
1961- van Gelder-Harris 
1962- Boerma-stehouwer 
1963- Hartgerink-Feith 
1964- Donders-van Liebergen 
1965- Donders-van Liebergen 
1966- de Zee-Kunst 
1967- Boon-Pfaff 
1968- de Kat-van Gijn 
1969- Uniken Venema-Knotnerus 
1970- Uniken Venema-Knotnerus 
1971- Tielens- Vermeer 
1972- seldenrath-Blom 
1973- seldenrath-Blom 
1974- Maron-schreuder 
1975- Kok-Keyzer 
1976- On nes-Schul 
1977- Tiktak-van der Hoek 
1978- Tiktak-van der Hoek 
1979- Dallenga-Weitering 
1980- 5 Gravenmade-van der Berk 
1981- van Oort-van de Veldt 
1982- Naarding-smeets 
1983- O'Brien-Midgley 
1984- Donders-van Liebergen 
1985- Robertson-Olgers 
1986- van Diepen-schreuders 
1987- Groen-Korteweg 
1988- Deutman-Melzer 
1989- Deloor-Beek 
1990- ter Gast-Gaarenstroom 
1991- Onnes-schul 
1992- Driesens-Arntzen 
1993- Dijkhuis-Holtkamp 
1994- van den Born-soethout 
1995- Dresselhuys-Doeleman 
1996- Fikkert-Eggink 
1997- Keijser- Timmer 
1998- van den Born-soethout 
1999- Lie-smits 
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Maandblad Golf mei 1958 

Gaike Dalenoord schonk de 
Golfclub de aanleg van een 
nieuwe putting green 

De speurtocht naar de combinatie "big 
business" en go Ij bruc h r B ernard van 
Vlijmen deze keer ncwr het ,.hoge noorden" 
van ons vaderland. waar de heer G, F, 
Dalenoord, president-directeur van het 
Groninger Scholten-concern. hem toever
trouwde: "Als je veel aan sport hebt ge
daan en ouder wordt, is golf de enige 
manier om fit te blijven; je hebt '1 dan 
dnbbel nodig. t'oor je body én voor je 
toerk. N 

De heer Da!enoord had ook nog een be
hartigingsluQ.ardige opmerking over de 
hutuelüksharm.onie en golf. zoals lLwlt 
zien als u nu gaat lezen hetgeen Bernard 
van Vlijmen tijdens dit del'de inte rview 
heeft opgetekend. 

Recovery shot John van Gelder tijdens mixed foursome 

1988 De toeschouwers tijdens de putting knock-out 

Vtm Ge/der beker 

De Vtm Gelder beker, 
putting knock-out, In 1964 
aangeboden door John van 
Gelder 

John van Gelder werd 
vier keer clubkampioen 
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Maandblad Golf juni 1958 

Gronings Golf-W ppkend 

De Noord-:\!ederIandse Golf- &. Country Club 
organiseert op 12 en 1:-3 juli een g01Îweekend. dat 
Cf'l"! voortreffelijke biedt aan hen die 
de schoonheid van het land niet ken· 
nen. ('·ens kennts te gaan 

Zaterdag wordt een smgle eclectie gespeeld 
met als eerste prijs een serie woordenboeken 
moderne talen; 's avonds borrel. maaltijd en ge
zellige avond m hel clubhuis .. de Poll". Zonda~ 
wordt in een single Stableford de ziJyeren l'\'lar
tini-wissel beker verspeeld. alsmede de zilveren 
wisselkandelaars in E€H foursome vlaggenwed
strijd. 

In verband met het tekort aan caddies wordt 
de deel'nemers verzocht hun karretjes mee te 
brengen. Wel kan de wedstrijdcommissit\ des
gewenst haar bemiddp] inr!. verlenen bij het ver~ 
schaffen van logies. 

Inschrijvingen vóór 9 
stroom, Hijksst.raaLweg 
O~f}OO-44H 17. 

aan J. H. GaarE:'l1-
Har0n (Gr.l. td0f 

De tent tijdens het golfweekend in 1988 

De tent tijdens het golfweekend in 1995 

Maandblad Golfseptember 1958 

NOORD-NED. GOLF & COUNTRY CLUB 

Do Noord-Ned. G. & C.C. mocht op he! doo!' haar 
op 12 en 13 juli golf-\\'€pkend ('en groot 
aantal gasten door het goede 
weer hadden de een verloop, De jeug-
dige K . Tiktak (26) alk wedstri,iden b('>slag op 
de eerste prijs te leggen. 

Edectic: 1. K . Tiktak (26) 32'f.l; 2. G. Abcndanon (lOl 
32'3: 3. P. A. Dethmers (22) 32',; 4. F.. J. M. de Kat 
'22) 83!ia; 5. mevr. v. Bommel \'. V10ten (l8) 34: 6. W. 
Tiktak (24) 35. 

Stabieford: 1. K. Tiktak (26) 41 ptn: 2. J . Wisselink 
:7l 39 pin; 3. S. J. W. Nijhoff (20) 35 pin: 4 .. r. Noord
holf (20) 34 ptn; 5. B. ter Wat (16) 33 pin; 6. G. Aben 
àanon (l0) 32 ptn. 

FfJursome Vlaggenwedstri}d: 1. K . Tiktak (26) en .1 
Noordhoff (20) 190 fairway ; 2. mevI'. Mulders (24) en 
H. Boerma (18) bij 18c hole : 3. mevr. Kraf! (18) en 
S. P. On nes (22) op 188 1. mevr. LangcveJd nOl 
en J. H. Gaarenstroom lBc fairway; 5, 6. en 7. H. 
ten BokkeI Huininli: (23) en H . Wisselink {'"ij; jkvr. 
Schorel' (12) en C. G f'tTi tsen P. Boumnn (16) en 
S . .J. \V. N~ihoff (20) allen in 17e hok. 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

Drie keer de eerste prijs 

KareL Tiktak, bestuursLid en 
baancommissaris 1994-heden. 
Clubkampioen in 1964 

Go lfweekend-ten ten 

Willem Tiktak, 

baancommissaris 
1968-1981 
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Maandblad Golf juli 1959 

l'iOORD-NI::D. GOr.F- <I.: COUNTRY CLUB 
EeLdebeker. 18 hoÏ(:·s 5trok c j.Jl:ty ~ I. me'.T H Onno:~ 

de Groot (20:: Ga netto; 2 nw''/! O. V~Hl BornIl1e!--'.·'Iï) 
Vloten {tRi G9 nt:tto; 3. J' A . D(·thm~rs (20) '/1, llf'110 

JAnuste dao-wf!dstrtJd. t'.':('t,' !'l:Jkkcn : I en 2. H 

Minderhoud (30) en S. J. W. Nijhof! (l8) 78; 3, 4, 5. en 
6. mevr. H. Hazcwinkcl-v . Baak (lB), 11. llocrma (18). 
P . A. Delhmers (18), N D. " . Goclhem (18) o!len 80 

., en 5 ,uli: Gol/weekend - Een veertigtal gasten 
mocht de N.N.G cn e.c. onlv~tngcn op hel jaarlijkse 
golfwcckend. EI' is (cl gcstrcd(~n in de volgende wed
stnjden: 

,;/ectic: I. A. H . Garrer (21) 33 "nt; 2 3. en 4 J A 
R van Gelder (S), D. E. Marcucci Cl ol) en E Tckcnbrock 
(20) allen 33 1,6 pln.; 5. mej. \V van Tl'('s('ling (tG) 3:l:r.J 
ptn.; 6. J. Tromp (24) 34 ptn. 

StablcfoTd om de MaTtini-bekeT. I .1. Moties (22) 37 
pIn.; 2. en 3. A. H. Garrer (21) en J. A. n. y Geldcr (5) 
36 pIn.; 4. en 5. mevr. W. Gerntsen (lB) en A. S. Ki)lslra 
(22) 33 pIn.; 6. en 7. 1-;. Tekenbr~k (20J en mej. W. v. 
Tccscling (16) 32 pIn . 

rouTsorne tJlaggcnwcdstrijd~ 1 E. Teken broek (20) CI\ 
J. Tekenbroek (22) op Ge 1ge fairway: 2. J. A R. V;Jn 

Gelder (5) en mevr. v. Gelder (24) op de lBc green; 
3. N. D. v . Goelhem (18) en mevr.Ouwehand (17) 
naa~t de l8c gr('(!n; 4. J. NoordhoH sr. (19) en H. Mci
nardi (24) bij de lBc green: 5. H. \':l!1 Ceel' (22) cn 
mevr. lCI' Wal (22) bij de 18c J;I'ccn. G. mej. \V . van 
Tecscling (16) cn H Bocnna (l8) bij d(' 18e green 

1959 Hitde Onnes 

1981 Bart Bijlstra 

1994 Marc Langelaar 
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1960 Jaap Noordhoffsr, 
bestuurslid 1950-1969 

1985 Maarten 
Hoekstra, administra
teur 1986-1993 

1997 Pamela Kelogg 

De Eelde cup 

De Eelde cup is 
in 1951 
aangeboden door 
de toenmalige 
projèssional A, 
Visser. 
Deze beker boudt 
de herinnering 
vast dat de 

Noord-Nederlandse begonnen is met 
een baan op het vliegveld Eelde. 

1951- Oija van Bommel van Vloten 
1952- Syb Nijhoff 
1953- Zus Kraft-Asselberg 
1954- Pieter Lips 
1955- John van Gelder 
1956- John van Gelder 
1657- Gerard Langeveld 
1958- Syb Nijhoff 
1959- Hilde On nes-de Goot 
1960- Jaap Noordhoffsr 
1961- Rosemarie Donders-van Liebergen 
1962- Huib Minderhoud 
1963- Henk Boerma 
1964- Rosemarie Donders-van Liebergen 
1965- Anneleen Gaarenstroom 
1966- Jan van Haaren 
1967- Bouke Kroon 
1968- Steven Goovaars 
1969- Martin Nijhoff 
1970- Jos Heybroek-Hendriks 
1971- Martine Weener-van der Zwan 
1972- Bas Pot 
1973- Mart Jan van der Knoop 
1974- Dave Wtztters 
1975- Taco Krol 
1976- Rogier van Spaendonck 
1977- Gerlof de Jager 
1978- Bob Weener 
1979- niet gespeeld 
1980- Dorien Keijser- Timmer 
1981- Bart Bijlstra 
1982- Ard den Heeten 
1983- Rosemarie Donders-van Liebergen 
1984- Pieter de Vries 
1985- Maarten Hoekstra 
1986- Keja van Wtzlree-Maas 
1987- Hessel Dethmers 
1988- Wilma Eisenga- Vissers 
1989- Bob Moret 
1990 -Han Mensink 
1991- Egbert Jansen 
1992- Rita Hesse-Schubot 
1993- Sophie de Ridder-Hilboesen 
1994- Marc Langelaar 
1995- Magda Boon 
1996- Bob Moret 
1997- Pamela Kellogg 
1998- Marga Groen-Korteweg 
1999- Ria Pott 

50 jaar Noord-NederLandse Golf en CountrycLub 



Maandblad Golf juni 1960 

NOORD -NED. GOLF~ & COU}:TRY CLUB 

Ec!d ebekcr, 18 hoJe~ Inl'dat: I J. Noonthoff (la) 

netto '11; 2. N. D, va,n CocthC'm (l61 netto 72: 3. cn 4: 

W. T ik t ak (22) en J I\. H. van Gc lder (5) netto i 3 

V an Pinxtcnbckcr, smgle b is.quc· 1 J NOQrdh(l!f JI" 
(14); 2. A J H:11.enwinkcj (27) 

To uwtJcswed.Hi)d. IR holes mi'da! 1. p, A DctmefS 
{lS} netto 5!1; 2., 3 (On 4 men. n. Kraft·As:-clbcl"gs (JÎ). 

rnr. L. Noordho{f (20) en men R Donder!>-v LicbN
gen (26) allen 65 ~Iagcn. 

Ou. ders met kindt'Te'n . fO\! fsomc-edecttc. L J A . Ba
r.cwinkcl (28) cn A J Ha7.ew inkcl (27) met :n sbitcn 

Toespraak van André 

1978 Bob Weever, 
voorzitter 1972-1979 

1981 Frans Arkema 

Het 2de lustrum werd gevierd in 1961 

1992 Cornelius de Buhr 

Vtm links naar rechts: Henk Boerma, Wim Tiktak, Lous de 
Kat, Jan Tekenbroek, Sicco Onnes 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

van Pinxten beker 

André van 
Pinxten was 
projèssionalop 
onze club van 
1956-1958. 
Bij zijn 
vertrek bood 
hij de club een 
wisselbeker 
aan, waar op 
Pinksteren om 
gespeeld werd. 

De wedstrijdformule was 'tegen par 
met bisqu/ De laatste keer in 1992. 

1958- Lous de Kat-van Gijn 
1959- Dik Galema 
1960- Jaap Noordhoffjr 
1961- Charles de Goede 
1962- Hemmo Meinardi 
1963- Willem Tiktak 
1964- Bas Pot 
1965- Trinet Dethmers-Kraayeveld 
1966- Lous de Kat-van Gijn 
1967- Wouter Bouwman 
1968- Hilde Dnnes-de Groot 
1969- Bas Pot 
1970- Theo Niemeijer 
1971- Klaar Slob-Gaarenstroom 
1972- Harrie Kok 
1973- Boudewijn de Kat 
1974- Eep Heybroek 
1975- Gijs Ruys 
1976- Rogier van Spaendonck 
1977- Gerlof de Jager 
1978- Bob Weener 
1979- Leen Roeloffi 
1980- Pino ter Gast 
1981- Frans Arkema 
1982- Antje Bijlstra-Wiegman 
1983- Dtto Croiset van Uchelen 
1984- Jasper Hooykaas 
1985- Niels Kok 
1986- Pauline Abbas 
1987- Erik van Walree 
1988- Gerrit Kappelle 
1989- Endre Egressy 
1990 -Jas per Hooykaas 
1991- Rita Hesse-Schubot 
1992- Cornelius de Buhr 
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Maandblad Golf oktober 1960 

NOORD-NED. G{)LF- & COUNTRY CLUB 

Clubka.mpioenschappcn - Dames, Ie ronde: mevr. De 
Kat wint met 5 en 4. van mcvr. Onocs; mevr. Kra.fl wint 
met 2 en 1 van mevr. Harkema; mevr. Bocrma wint 
met 9 cn 7 van mevr. Gaarenstroom; mcvr. Dcthmcrs 
wint met 5 en 4 van mCVr. Hazewinkcl. 

Halve finale: mevr. De Kat wint 5 cn 3 van mcvr. 
Krafl; mevr. Dcthmcrs wint met 3 en 2 van mevr. 
Bocrma. 

Fina1e: mevr. De Kat wint met 6 en 5 \'an mevr. 
Dclhmcrs 

Heren - Ie ronde: J. A. R. van Gelder wint met 7 en 6 
van P. C. Donders; D. Galcma wint met 9 cn 8 van 
F. S. Onoes; J. NoordhoH jr. wint met 4 en 3 van J. J. 
Vriescndorp; P. A. Dethmcrs wint met 4 cn 2 van E. J. 
M. de Kat. 

Halve finale: J, A. R. van Gelder wint met 5 cn 4 
van D. Galema; J. NoordhoCf jr. wint met 1 up van 
P. A. Dclhmers. 

Finale: J. A. R. van Gelde!: wint met 5 en 3 van 
J. Noordhof! jr. 

DufferMCup, met handici:\pvcrrekcning - Dames: meVl". 
Donders wint mel 7 cn 6 van mevr. Bijlstl'a; mevr. 
Frogcr wint met 2 up van mevr. Dorlas; mcvl·. Don
ders wint met 5 en 3 van mevr. Frogcr. 

Heren: B. Pot wÎnt met 8 en 7 van J. Boer; T. Dorlas 
wint met 3 cn 1 van K. G. Bljlstra; D. Pot wint op de 
1ge holc van T. DorJas. 

18 hoLes StableJord, voor leden met hand. boven 24: 
1. N. J. Trappeniers (30) 33 pln.; 2. E. Caspers (30) 32 
pln.; 3. Ch. de Goede (30) 28 pIn.; 4. H. Wiers (30) 26 pIn. 

De Donderdagavond 

De donderdagavo'ndbcker werd gewonnen door mevr. 
W. S. Loos. 

Haagse Ooievaar, 27 holes strokeplay: 1. mevr 0 van 
Oommei v. Vlolcn-Kotsjcrginc (17) met netto score 105; 
2, 3. cn 4. mr. E. J. M. de Kat (18), J. A. R. van Gel
det (S) cn mevr. T. ~thm('rs-Kraa)'c'\"cld (16) allen met 
score 109. 

Tine Gaarenstroom was 
tien jaar leidster van de 

donderdagavond
wedstrijd 

De donderdagavond wedstrijd werd in het leven 
geroepen voor de werkende man en vrouw om door 
de week eens met elkaar te spelen. 

Toen de club groter werd, kwam daar een dimensie 
bij: door de ontspannen sfeer is dit voor nieuwe 
leden de gelegenheid om snel in het clubleven 
geïntregreerd te raken. 

De formule is altijd dezelfde gebleven: niet vooraf 
inschrijven, indien geen partner dan zorgen de 

dames achter de taftl voor een medespeler. Negen 
holes spelen, elke week een andere wedstrijdvorm, 
en gezellig blijven 'napraten~ 

De leiding in handen van Almut Duintjer en 
Tine Gaarenstroom 

De opleiding, Rita Hesse neemt in 1989 de 

leiding over 
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Een prijsuitreiking 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 



Maandblad Colfjanuari 1961 

!\lA A:-; 1J1l1./lLl 1:1 Ji\~l\Rl JttGJ 

Of' t'fyp! n:ftr~ tt d~::" .... .., 'Voor d" NOt,,.d· N('Qn!t11HÛie GolJ- &. Co n!rll C!ub. 
d ,,!' d;1 }<:JO' :Vil hn:t'c,fe ha;fum Vie f ! 

Maandblad Colfjuni 1961 

NOORD-NEDERLANI'SE G. & e.c. 
60 clubleden namen op donderdag 11 ,,,ei dccl aan de 

grote Jubi!eumwedstri.id, te .. gelcgcnhcîd vnn het 10-
jarig bestnan van de club. Gespeeld werd een single 
Stable!ord. De door de eerste voorzitter, mr. S. W. J. 
Nijhot!. uitgeloofde beker werd gewonnen door dhr. H. 
Uocrma (18) die de wedstrijd won met 33 punten. De 
eerste en tweede bij de dames werden resp. mevr. R. 
Donders-Van Liebergen (22) met 29 pIn. en mevr. T . 
Harkema-Storm (22) met 28 pIn. Tweede van de heren 
werd D. Galema (14) met 29 pIn . 

Pink.steTTl\a.andag, Vroeg-op-wedstrijd. single ec1cctic: 
I. J. Noo"dhoCf jr. (12) met 32\, slag; 2. J. van Gelder 
(5) met 32 slagen: 3. D. Galema (Iq) met 31" slag. 

Massakamp Groningen-Hattem 93-88. 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

Syb Nijhoff, voorzitter 
1950-1957, erelid 1974 

De Nijho./f beker 

Deze 
beker, 
aan
geboden 
door Syb 
Nijhoff 
wordt 
sinds 
1961 
als Stable
ford wed
strijd op 

Hemelvaartsdag verspeeld 

1961- Henk Boerma 
1962- Bas Pot 
1963- Bram Klementschitsch 
1964- Koos Dethmers 
1965- Wouter Bouwman 
1966- Mieneke Boerrna 
1967- Wouter Bouwman 
1968- Hilde Onnes 
1969- Dorien Keijser 
1970- Rosemarie Donders 
1971- Theo Niemeijer 
1972- Albert Geertserna 
1973- Marjolein Tielens 
1974- Nanno Kroeze 
1975- Paul Maron 
1976- Jan van Diepen 
1977- Henk Dallenga 
1978- Ludo Bos 
1979- Karel Tiktak 
1980- Jet Naarding 
1981- Barbara Naarding 
1982- Willem Mooyaart 
1983- Fans Naarding 
1984- Gt/ido Dekker 
1985- Lia Tiktak 
1986- Niels Kok 
1987- Rudie Bensmann 
1988- Marlies Onnes 
1989- Dik Lamme 
1990- Hanneke Deloor 
1991- Jeroen Fikkert 
1992- Juud Egressy 
1993- Arnold Onnes 
1994- Hans Leefers 
1995- Rob Praaning 
1996- Tom Fikkert 
1997- Jan Schut 
1998- Marjolein Driesens 
1999- Jacob Goeman Borgesius 
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Maandblad Golfnovember 1961 

NOORD-Nf;D. GOLF- &: COUNTRY CLUB 

Aangelokt door het mooie weer is op 22 oktober een 
""ülgle Stableford gespeeld over 18 holes handicap door 
38 deelnemers. 

Dij de dames werd de uitslag: L mevr, Boerma-Ste
houwer ((4) 33 ptn.; 2. mevr, Harkema-Stam (24) 30 
pIn.: 3. mevr. Dethmers-Kraayevcld (16) 29 pIn. 

Bij de heren was het resultaat: 1. 8. Dalenoord (30) 36 
ptn.: 2. J. van Gelder (5) 33 ptn.: 3. H . Meinardi (24) 
30 pIn. 

De op 24 september gespeelde echtparenwedstTÎ)d is 
gewonnen door de dhr. cn mevr. J. van Gelder; 2. dhr. 
cn mevr. P. Dethmers. 

JI 'odweekend (25 deelnemers) 

Zaterdagmiddag, 28 okt., 9 h. h 3t rokeplay: 1. Frans 
Hcmsius (21) met 38 sI.; 2. Erica de Boer (30) met 38 sI. 

Zondagochtend, 29 okt., Single StableJord winnaar 
mr, J. H. TTompbeker: 1. BernardDaJenoord (26) 32 ptn.; 
2 . .Jaap NoordhoH (8) 31 ptn.: 3. W. des Tombes (21) 
29 pIn. 

Zond(lgmidd~g, 29 okL. 14 h. h. Foursomes Edec(ic: 
1. r. Leguil (6) en B. Dalenoord (26) 25 sJ.: 2. R. Olland 
(3) en B. Kaars Sypesteijn (22) 26 V. sJ.: 3. mej. Huning 
(26) cn J . de Weert (14) 29 sI. 

Koos Tromp, voorzitter 
1957-1972 

Deelnemers aan de Tromp beker 1988 
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1960 - Dik Galema 
1961 - Bernard Dalenoord 
1962 - Aad van Hees 
1963 - niet gespeeld 
1964 - Fred van de Hoek 
1965 - Piet Verweyen 
1966 - Theo van Hattem 
1967 - Hein Gaarenstroom 
1968 - Daan Richters 
1969 - Ary'en de Boer 
1970 - Rob Weener 

1971 - Daan Richters 
1972 - Nanno Kroeze 
1973 - Peter de Bie 
1974 - Hessel Dethmers 
1975 - Peter de Bie 
1976 - GerlofdeJager 
1977 - Rob Weener 

De Tromp beker 

De Tromp beker is ingesteld 
door Koos Tromp, die 
presideerde van 1951 tot 
1912. In die tijd werd er 
jaarlijks een jeugdweekend 
georganiseerd, waaraan 
jeugdspelers uit het gehele land 
deelnamen. Voor de Stable
fordwedstrijd op de zondag 
werd door Koos Tromp een 
wisselbeker aangeboden. Sinds 
1988 is het een 12 holes 
strokeplaywedstrijd waaraan 
de top van de jeugdspelers van 
Nederland meedoet. 

1978 - Maarten Hoekstra 
1979 - Jan Bennink 
1980 - Jan Guinée 
1981 - Peter Bijlstra 
1982 - Barbara Naarding 
1983 - Fons Naarding 
1984 - Gertrude Noorman 
1985 - Peter Bijlstra 
1986 - Hans Eikelaar 
1987 - Philip Jan Kok 

12 holes strokeplay 
1988 - Maarten van de Berg 
1989 - Thomas van Zijl 
1990 - Niels Boysen 
1991 - Jeroen Stevens 
1992 - Robert Stevens 
1993 -Jan van Groningen 
1994 - Brian Seton 

1995 - Gaston Metselaar 
1996 - Tim Nijenhuis 
1997 - Vince Bredt 
1998 - Hiddo Uhlenbeck 
1999 - Ronald Stokmans 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 



Maandblad Golfseptember 1962 

2Ge JAAHeANG No. 9 15 SEI'TEMREII 19/;2 

H ET NEDt.;RLA,NDSE JEUGDTEAM , dat in Eirtdhovcn zo ldlslckend voor de dag is pckomcn, krijgt deze keer de 
erl!ptaaU. V.l ,n.r.: jh.r. mr. W. H. den Beer f'oo rtugad (n i ct~s"ch;1Jd aanvoerder), Jaap !)CIIl N('ck. Jaa p Noordhoff. 

Loct ManOf!laa r MceTtC!IlS. Piet l.A!fJl l lt en ziuend TC'd Schmltz du Moulm en Dukc I IQn Kalken 

Jaap en Baukje Noordhoff, 
toeschouwers tijdens het 
kampioenschap 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

De No 0 rdhoff Trofee 

Sinds de AL V. 1994 is de 
naam Noordhoff verbonden 
aan het club kampioenschap 
heren. 

1995 - Fons Naarding 
1996 - Bernd Jan Bolwijn 
1997 - Bart Nolte 
1998 - Bart Nolte 
1999 - Bart Nolte 

Jaap Noordhoffjr, bestuurslid 
1980-1988, erelid 1987, 
bestuurslid 1989-1994. 
Zeven keer club kampioen, drie maal 
winnaar robot 
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Maandblad Golf oktober 1963 

NOORD-NED. GOLF- &0 COUNTRY cU'n 

ClILbkampioenschuppen - Dames: Jn de eindstrijd 
wint mevr. L. de Kat-van Gijn met 2 up van fllevr 
H. !. Onnes-de Groot. 

Heren: In een spannende eindstrijd wint J. Noord 
ho!! jr. met 1 up van J. van Gelder 

DulfrT-Cup - Dames: In de eindstrIjd wint mevr P 
Ilart&prink-Feith (28) van mevr P. GccrL5ema-Camp· 
huis (30) met 7 en S. 

fIeren: In de eindstrijd wint H. Hartgennk (261 \ "ûil 

G. Dalenoord (261 met 2 up. 

Uitreiking D. van Goethemprijs voor de ooste pres 
tatie in de competitie. Winnaar: W. Doum3n. 

De beker van de ZomcT-eclectÎC wC'rd gewonnen door 
J. van Gelder (5) met 60)? si Tweede werd B Pot (181 
met 61 sI. 

rO!tTsomes Touwtjes-wcdstrvd. 16 deelnemers I 
mevr. W. Loos (22) en W. Bouwman (141; 2 L. l'óoord 
hort (20) en C. J. Williams (221 

Oostelijke Damesdag: 

Onder leer slechte weersomstandigheden werd t"t:>n 
bijzonder gezellige Oostelijk" Damesd<lf! gespe('ld op 
dt' Groningse baan. 
A~nwezig waren Rosendael. Twente. Salland. Hat

tem en Groningen zelf natuurhjk. met een tot;))(> dCi'l
name van 40 dames 

1962- Trudy Harkema 
1963- Wouter Bouwman 
1964- Hebe Hazewinkel 
1965- Wouter Bouwman 
1966- Mieneke Boemla 
1961- Max de Zee 
1968- Karel Tiktak 
1969- Dick Prent 
1970- Bas Pot 
1971- Josje Heybroek 
1912- Harrie Kok 
1913- Jet Maron 
1914- Hesse! Dethmers 

Vtm Goethem Schaal 

In 1962 heeft Dick van Goethem 
bij zijn aficheid van onze club de 
'van Goethem schaal' aangeboden. 
Deze schaal wordt uitgereikt aan die 
competitiespeler die in de landelijke 
competitie het beste resultaat heeft 
geboekt. 

1915- Bas Pot 
1976- Lucas Vogels 
1911- Anneke Tuyt 
1978- Frans Milius 
1979- Roelie de Zee 
1980 - Hein Gaarenstroom 
1981- Pam Geertsema 
1982- Monique Mooyaart 
1983- Marlies Onnes 
1984- Pieter de Vries 
1985- Jan Steed 
1986- Roelien Dallenga 
1981- Fons Naarding 

1988- Bernd Jan Bolwijn 
1989- Bart Bennema 
1990- Bernd Jan Bolwijn 

Peter Bijlstra 
Joost Muffils 

1991- Hanneke Deloor 
1992 - Adri Arts 
1993 - Erika Beyen 
1994 - Hanneke Deloor 
1995- Jeroen Fikkert 
1996- Nienke Steinz 
1991- Bernd Jan Bolwijn 

Bart Nolte 
1998- Jur van Dijk 
1999- Hanneke van Sas 

1962 Trudy Harkema 1966 Mieneke Boerma 1969 Dick Prent 1978 Frans Mi/ius 

1984 Pieter de Vries 
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1991 en 1994 
Hanneke Deloor 

1993 Erika Beyen 1995 Jeroen Fikkert 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

-



Maandblad Golf november 1963 

NOORD-NED. GOLF- & COUNTRY CLUB 

Gouden Ringen Stable!ord (32 deelnemers); I. dhr. en 
mevr. Hartgcrink (25 en Z8} :,n ptn.: 2. en 3. dhr cn mevr. 
Vlln Gelder (5 en 22) en dhr. en mevr Boerma (16 cn 14) 
~iden 21 pln. 

lhlitcn mt:dcdinging: I. en 2. mej. K. Ga<lrcnstroom-
3. Dalenoord (18 cn 14) en mevr. 1. Hadden. cn C A. Wil
hams (26 cn 22) beiden 29 plo. 

O.Kall-kandelaber. De door dhr en mevr. Van Bommel 
van VIolen beschikbaar gestelde maandwlsselprijs \, .. erd 
iedere kCt'r over J 8 h single strokcplay verspeeld. \\'in
naars hiervan en zij die hun handicap gespeeld hebben, 

mochten aan dl! finale meedoen. Dat .waren in ilPt1} 
mevr. Bocrma (14) en B. H. Pot (16); meI: mevr. D ~ 
ser (24); juni: J. Noordhofr jr. (1) cn H. Stcnv(" C2:.
)u1i:.mcvr. L. de Kat (12), mC'~;'". n. Donders (18) ~~s C. 2)~ 
WlllIams(22);<lug,:J.A. R. v. Gcldcr(5len D.Gale (.A. 
sepl.: S. J. W. Nijho!C (20). oktobor: W. BOuman 7~4)14); 
IJ Mcinardi (24). Na ecn strijd over 27 holes stroke l~ 
in storm en rc~cn werd wÎnnares mevr. D. Kcyscr ~'2~r. 
2. H. $lcnvcrs (22). • 

Een .spcci:llc telling werd g<:maakt VOOr het verspel 
van de Napoleon en Josep}lInc ~.11 ccn Stablcto.rd-4'!Clcct~; 
~~j r::I0~:~~t~2.;~.on mevr W. s. Loos (22); bij de heren 

Single ec1ectic: 1 en 2, C. A. Williams (22) en B. Pot (16) 
belden 35~: 3. w. Bouman (4) 361>: 4. B Donders (8) 37. 
5 mevr. O. van Bommel van VIolen (lB) 38 • 

Maandblad Golf december 1963 

NRD.-NED. GOLF- EN COUNTRYCl.UB 

Damesmiddao. Na tien dames middagen werden dit 
najaar de meeste punten verzameld door mevr. D. Kcy
ser (22) die daardoor in het bczti kwam van de wissel· 
beker. 

De kleine wisselbeker voor beginners werd gewon
ncn door me}, A. Gaarenslroom (30), 

Piet Keijser bood in 1990 
de teeborden aan. 

Dorien Keijser 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryc/ub 

Parkeerplaats winnaar 
maandbeker, aangeboden 
door Sonja Hoyng, 
bestuurslid 1991-1992 

Sonja en Ann waren o.a. 
verantwoordelijk voor het 
aanname- en advies beleid 
van nieuwe leden. 

Damesochtend 

De Maandbeker 

Ann Stradmeyer 

bestuurslid 1992-1998 

Prijswinnaressen damesdag 1998. 
joy Steensma, Riet Uriot, Olga Haak en Roelien Dallenga 

Het begon met een damesmiddag, daarna een 
damesochtend, en tegenwoordig een damesdag, voor de 
dames op dinsdag. 
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Bestuur 1950-1971 

Nico Hazewinkel, 
penningmeester 1955-1910, 
erelid 1910 

Bestuurssamenstelling 

Onder voorzitterschap van Syb Nijhoff 1950-1956 

1950 
Syb Nijhoff 
Eelco Haitsma Mulier 
Lou Noordhoff 
Kees Poll 
Jaap Noordhoffsr 
Nico Wilkens 
Bob Loët Feisser 
Bart ten Berge 

1951-1952 
SybNijhoff 
Eelco Haitsma Mulier 
,. Hendrik Niemeijer 
Kees Poll 
Jaap Noordhoffsr 
" Liesbeth Haas-Mees 
" Jurjen DuintJer 
Bart ten Berge 

1953-1954 
Syb Nijhoff 
Eelco Haitsma Mulier 
Hendrik Niemeijer 
" Jan Lameris 
Jaap Noordhoffsr 
Liesbeth Haas-Mees 
Jurjen DuintJer 
" Jan Tekenbroek 
"Zus Kraft-Asselberg 

1955-1956 
Syb Nijhoff 
" Nico Hazewinkel 
Hendrik Niemeijer 
,. Dick de Kat 
Jaap Noordhoffsr 
Liesbeth Haas-Mees 
Jurjen DuintJer 
Jan Tekenbroek 
Zus Kraft-Asselberg 

Onder voorzitterschap van Koos Tromp 1956-1971 

1951-1958 
"Koos Tromp 
Nico Hazewinkel 
Hendrik Niemeijer 
Dick de Kat 
Jaap Noordhoffsr 
Liesbeth Haas-Mees 
Jurjen DuintJer 
Jan Tekenbroek 
Zus Kraft-Asselberg 

1963-1964 
Koos Tromp 
Nico Hazewinkel 
Dick de Kat 
Jaap Noordhoff sr 
Trttus Tiktak 

Jan Tekenbroek 
Koos Dethmers 
Koos Dethmers 
Wil Loos 
"Bas Pot 

1969 
Koos Tromp 
Nico Hazewinkel 
Dick de Kat 
"Bob Weener 
Truus Tiktak 
Harald Uniken Venema 
Koos Dethmers 
Pam Geertsema 
Bas Pot 

" nieuw in het besttmr 
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1959-1960 
Koos Ti"omp 
Nico Hazewinkel 
Hendrik Niemeijer 
Dick de Kat 
Jaap Noordhoff sr 
,. TrttltS Tiktak-Crone 

Jurjen Duintjer 
Jan Tekenbroek 
"Koos Dethmers 

1965 
Koos Tromp 
Nico Hazewinkel 
Dickde Kat 
Jaap Noordhoff sr 
Truus Tiktak 

Jan Tekenbroek 
Koos Dethmers 
,. Pam Geertsema 
Bas Pot 

1910 
Koos Tromp 
Dick de Kat 
Bob Weener 
Truus Tiktak 
Harald Uniken Venema 
Pam Geertsema 
Bas Pot 
" Arnold Onnes 

1961 
Koos Tromp 
Nico Hazewinkel 
Hendrik Niemeijer 
Dick de Kat 
Jaap Noordhoffsr 
Truus Tiktak-Crone 

Jan Tekenbroek 
Koos Dethmers 

1966-1961 
Koos Tromp 
Nico Hazewinkel 
Dickde Kat 
Jaap Noordhoffsr 
Truus Tiktak 
" Wouter Bouwman 
Koos Dethmers 
Pam Geertsema 
Bas Pot 

1911 
Koos Tromp 
Dick de Kat 
Bob Weener 
Truus Tiktak 
Harald Uniken Venema 
Pam Geertsema 
Bas Pot 
Arnold Onnes 
,. Boy Donders 

1962 
Koos Tromp 
Nico Hazewinkel 
DickdeKat 
Jaap Noordhoffsr 
Truus Tiktak-Crone 

Jan Tekenbroek 
Koos Dethmers 
"Wil Loos 

1968 
Koos Tromp 
Nico Hazewinkel 
Dick de Kat 
Jaap Noordhoffsr 
Truus Tiktak 
" Harald Uniken -
Venema 
Pam Geertsema 
Bas Pot 

50 jaar Noord-NederLandse Golf en CountrycLub 



Maandblad Golf april 1964 

DE BAAN VAN DE 

NOOHD-NEDEHLANDSE 

GOLF- & COUNTHY CLUB 

"GESANEEHD" 

De eerste hole 

!'leeds lang waren vele leden van de Noord

Nederlandse Golf- & Country Club twee toch 

werkelijk heel mooie eiken een doorn in hel oog. 

Na lang aandringen lS het bestuur cindelijk ge

ZWIcht. De cik op de I ste hok rechls is gekapt. 

waardoor de aislag heel wat pleZIeriger is ge
worden. Op de gde hebben de longhittcrs hel 

heel wat gemakkcltJkcr gekregen, nu ook daar 

de "beruchte" eik is geveld De vraag is alleen 
of deze holc voor een oogcy-5 niet tè gcn1akkc
lijk is geworden 

Voor de foto's danken WIJ cle heer J. Noord-
11Off. 

In 1987 veranderde hole 6 
(par 4) in hole 8 (par 5) 

met een nieuwe waterpartij 

bij de green 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

Baan veranderingen 

De 9de in 1964 
een äogleg' par 5. 
In 1985 ingekort 
tot een par 4. 
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Maandblad Golf april 1965 

NQOrtO-I"EIlEUL. GOLF· & COUl'iTRl'CLliB 

EcJcctic. 18 holc~. 40 ci<.'c:n(·m(·rs. 1. ('n 2. V:. DOUmi\ 
(24) cn 11 Stem'ers (18) bClden netto 35.3 en 4 W Tik
ta k (22) Cn 111<'\'r. H Do nders-\' Llcbcrgcl1 (16) beiden 
netto 35~. 5. II Mein~lrd i (24) netto 36; 6. rncvr D 
Kraft·t\gl' ib('rg:-: (20) netto 36 1 ), ï en 8 me j . A. Gaa
rcnstrool"n (:!ll en I. Noordhoff (22) bCld .. ~n netto 36~. 

Mtlrl)rlls.scu -wedstrijd. gr('pnsomc strokpplay. 4H deel· 
nemers. L H Nlcrncycr (24) cn M Nijho( (30) netto i4 , 
2. A Ki) lstr'l (2-;) (>n P S K<",y~(>r (28) netlo 74: 3. mcvr 
L. d e K~l t- \'lln GIJn (12) ('11 I1l~J. l\J Carrer (30) netto ï5. 
4. L Noordhoff (22) cn C V<1" Bommel "<1n Vloten (28) 
netto 75. 5 me\,' T Gn;uel1s1room-Iloltka m p (2'1) en 
,\ On nes (241 m'Uo 7:' . 6 T I)orla, (ZS) el1 K. T ild"k (14 ) 
nc1\o 7G, 7. me) .1\., Gaarcnstroom (22) en F . S. Onnc5 
nclto 77; 8 m('\' r \ V G<.' rTl t:-;('n ter C;ls l (20) C'n H Uni
ken \'rncma (30) netto ï7 

O. "ay k (11 u.1 cia oer, 18 ho l c!'. ~trokepla\" mevr. Keyser
TIm m er (20l netto 73 

Stableford. IS holes. 4(; d~elll('mer$ I mevr. D K<')'
sCI-Tlmnv_'r (20) 35 puntC'r). 2 n1('\"['. Tr ilarkcm;:l-Slorm 
(22) 35 p UIl ten. 3 .1. Noordhoff (20) 33 punten. 4. iJ Mci 
nardl (2-1) 33 punlcn. ~) mc\ r Duuma- t...'lur (ZS) 31 ptn 

De eerste proftssional Bertus Visser 

1950-1950 Bertus Visser 
1950-1952 Kees Kemme 
1956-1958 A ndré van Pinxten 
1958-1963 Piet Oosterveer 
1963-1964 John Riley 
1964-1969 Wim Marijnissen 

Professionals 

De Marijnissen 
trofèe, aangeboden 
door de helaas te 
vroeg overleden 
Wim Marijnissen 

1969-1974 Gerrit Kerkman 
1974-1993 Kees Visser 
1986-1991 Kelvin McDonald 
1991-1993 Preddy Droog 
1993-1997 Jan Scott 
1997-heden John Chidgzey 

Kelvin Mc DonaId 
Kees Visser gafbijna twintig 
jaar les 

Jan Scott, pro 1996-1997 John Chidgzey, de huidige pro 
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De 'Gerrit Bal' 
De profèssional Gerrit Kerkman 
introduceerde de vier-/ driebal, de zgn. 
Gerritbal, internationaal bekend als de 
'Texas scrambl/ Alle spelers van een 
drie-/ vierbal (een mix van hoge en lage 
handicappers) slaan telkens van dezelfde 
plaats hun bal, waarna de plaats van de 
beste bal weer als volgend punt geldt, net 
zo lang tot de bal in de hole ligt, 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 



Maandblad Golf november 1966 

:-:OOI\O·i\EOERLANOSE GOLF· & COUNTlIYCLUl! 

(;"111(,\' \\'l!iskf.'!J Trol'hy, 18 h. St'otdl four~lIl1l(.·\: I. IIWvr. 

L. d(· i-.:al (12) t'O I L y .. lU Calt:itr U>O) 1lI.:t!n GO; 1, nwvr. ,;\ 
eude (.30) ('11 ~L dt, Zt,<, {20} ndto 72; :3. Ilh'j, :\ . Cd;H~'nstlOnJll 

(10) en S. P. Onnt.·j, (2·1) netto 72.; 4. HR'\'!'. B. dl' Zet' (:2S) ~'n 
J. I-.: roon C!· l llidtn 7:J. 

%ufII(,'r·(.'d(Tti(' ovcr J8 hoh,-~' (///( cic j. /I . (;O(1T('W;lWflIli. 

hckcr I B. Pot (16) netto 57 (8 hirdü's ('tl (\ !)llgt'\"!'>!); :l. 11It'\'r 

11. Ild:tl'winkd {lH) netto 61: :t men. O. ,';\0 BOllll1wl \ ';111 

Vlotl'U (1H) IwHo 6:3; 4. lIlevr. L fLlddl'n; (24) lIelio lil. 

Gouden Riulf,i·tHcrc/strijd. 11-> holes Stilhldllrd, J" (·(,:hlp.IM 

1)j' Zc',' f20 ('11 28) ·'32 ptn.; 2.. t"f.·htpaar I)ondn!t. i.lH t'll I.')) 
',0 ptll" 1. 1'chtpd;lr D",' Kat ns en 12) 2K ptn ... 1. e<:i!tj\a,u 
Tikt:,).; (2:2 1'1) ;:!ö) 2·1 ptu, 

.\'al" ,/I'I!1I ril J/}\cl'hin('~ c(.let·ti .. ~ JO't-':lhilll': jIU'\/(IIIW 7'01. 
/)tll 11 tl.1 (2K); .'\':Ij)Oh"t)n : F. )'fnltt'r (.'10). Ik 1t.'g('Ii,l..t'rlijd gt· 

ff(mdl'll pll!til1J.!,w('d~trijd wprd .!-WWOIIIH'1l door J. Tt'kt'nIHot'k. 
illtti.ltwfIH:IIWf \ '.111 hC:'\'I·ll}!{'lllWI\Hh· wl'fl,Strijd, 

lIrwf.! 1111'1 LillI!.!, g:1't't'IISOIIW "trokt'ph y o\j', U holc>;' L 111('\ I 

\\' S 1.000.; (:?2) t'Jl C. Cude {:';O) :3,3 ndto; 1, 1lH'\T. 11. II.Ui 

winkel UH) {'II H, Bt)on (:3tH :lï lH'tto; :J. BII'\!' .\1. I\!sl (,)(;i \'\1 

.\1. r. (k Z~'(' (20) :JH netto: t !!Iq. C. J)nl'.'>:'>l'!I (:;01 Illd JI 
\I i HdNhulld ( I (j, :m nctto, 

Bas Pot, zeven keer 
winnaar, bestuurslid 
1963-1979 

1986 
Willem Verboon 

1984, Greta van der 
Meer 

1993 Gert D&"khuis, 
penningmeester 1991-
heden 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

Henk Gaarenstroom 

Gaarenstroom beker 

De eerste wissel

beker van het 

seizoen, in 1959 

uitgeloofd door 

Henk Gaaren

stroom als 

eclectic-formule

over het gehele 

jaar. Nu wordt 

om deze beker 

eclectic gespeeld in 2 

ronden gedurende 

het Paasweekend 

Eerste ronde goede vrijdag of zaterdag, 

tweede ronde eerste- of tweede Paasdag. 

1987 Pauline Abbas 

1996 Geo Beyen 

Hein Gaarenstroom, drie 
maal winnaar 

1959- Jaap Vriesendorp 
1960- Wil Loos 
1961- Wil Loos 
1962- niet gespeeld 
1963- John van Gelder 
1964- Ina Hadders-Meijer 
1965- Olj'a van Bommel van Vloten 
1966- Bas Pot 
1967- Hein Gaarenstroom 
1968- Bas Pot 
1969- Bas Pot 
1970- Bas Pot 
1971- Karel Tiktak 
1972- Bas Pot 
1973- Hein Gaarenstroom 
1974- Hessel Dethmers 
1975- Bas Pot 
1976- Frans Milius 
1977- Anneke Tuyt-van Riemsdijk 
1978- Lucas VogelS 
1979- Bas Pot 
1980- Gerlof de Jager 
1981- Gerlof de Jager 
1982- Adriana de Jager 
1983- John O'Brien 
1984- Greta van der Meer 
1985- Hans Schokken broek 
1986- Willem Verboon 
1987- Pauline Abbas 
1988- Hein Gaarenstroom 
1989- Jan Willem Schokken broek 
1990- Lodewijk Paardenkooper 
1991- Jan van Diepen 
1992- Eric Dekker 
1993- Gert Dijkhuis 
1994- Barbara Naarding 
1995- Rob Kellogg 
1996- Geo Beyen 
1997- Dick Lamme 
1998- Bart Nolte 
1999- Doeke Driesens 
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Maandblad Golf augustus 1967 

Welbedankt, Groningen! 
Als jl' lid h"nt wn ril' KCII"emcr Golf, daar dakhij IC'O(lIlI 1'11 

.!.!.{.'[{'('lId lu'nt (WH de IJf{u.;htif!. ow/erholidcli course. mei lIUl{!.lIi

fickc grr'('lls. 
ols jc ImcI'lIdiell b,,;I('I,[ idl>elll Wil Hilversum, Icelkl' l"UlII 
IJc.sli ..... l tot tie '11woi.\1(· gerekclId mit:.,! H.'OnkH, 

ols ie dali Ol' ::.tlll'rtla!!.. 1 ;uli. IUIOI'OI' alle iJollttl'llkkrrs mei 
vakantie giH,~('n . i 1l cle (tlitO ocer land naar GroHÎug('}I ri/dt. 
Jlileer.111/1! 1)(lss1'(,1'1 ('11 ('('I! or1'sdii"" lochl helil lagells ,Ic 
enorme filc\' (lUll' .... di" dl' H:rf.!t'lI Ij/akkert'u, dOl! t:rna!..! il' ie 
ollrh·f1cl':!. mei I;cr!J(/:::;iflg of, 1{"(Ulr01li je iJl lu'mclslworn Haur 
(;r<J1l1llg{'" reist om daar ('('tl partijtic !.!.o/f lt, sl'dcli op {Jot 9-lwl~'.'\i 
l,aaltl;e, 
Er leordcll ill hel IIwalll/l,lfll/ .. Golf' gm(e lecdslrildclI fli/· 
t(wri,!.!, [;('rslagclI. 
/Iet {.!.o/f-ll'('ckcltd 011 <Ie Xoord-I\'ct/cr/onrlse Golf- t..- CotJltll'y
clu/;. kortu;cf,! ,.GroHittf.!(·I1'·, lecf'rl IJl'p(Jolrl geef! {!.rotc 1L'f'd~ 

strijden Ol' ('I! de /J1'CSlaUCs Zijll tikt om ol'c( H(1af 1l1ds te 
çchri;t:CIl, 
.\'ic:ltcmill i,')' dc: sfeer e1ie jt' als ,.buitcnstaallder" ouden.iud/. 
zo hartelijk eH :::0 .!!.c:-plli!!., dat de Cf:!cruis urn dl' allintocht op 
slag is t'crgdl'Ii, 
lIei cwdcr!!..(ul1I eau "Grollill,!!.(''''' is !litt~rsl ]Jlc:,icri!.!" De sfeer 
in de groft' !u)I'rclkrill::'; de uCOIulparfij in hC'f cem;.ouclige. maar 

ocrgc:::.dligc c!lllJhllis; het OI}('lIJntllct, ccr:,or::,d door dl' d011l<'s
ledl'Il Uil! dl' clllb ('11 leel :ó {.!.oed, dlll :.(' hl'l ('(111 mi; Icéér 
Ul0f.!Cll dO('H; dc uilslckctldc pianist die oude liedelI iOH!.! dccd 
danscn; kortom gocd. f.!flS1Ctij en !-!c;::dlil!' 
{.a.\'I, hut lIol kast dl' prq"illilrcikill{.!. 0)' :;ollr/af!. luwr ,!!J'CII eind 
allll k'CllIII. omi/a/ I,el lIiel o)lhi('I<1 hil dC' Ic- 2e of .3L' )lri/s, 
maar doorging lof tie j·1c prijs, ::..odat =.d/s onc!en!(>fckr"d(' 
f rOf,')' met eell J!.(J /fle pc/tic '!(Jar hui.'i gillg, 
lli-d(J/lkt, mij"h,,!',. de 1'Oor:iller ('" al !IIL' d,dlgello/cI!, Ulor 111'1 

I,eerliikc {.!.o/f-Iccckcud. 
Hel gellut (;fIn hel gu/fcli :.it nicf allecf! ill dl.' sport al.!\' ;::oclllllig. 
maar ook of ;uist Îu h('tg('('" tr OW/U'CH is Dit heeft UWI! t.:oorll! 
in "Groning('lI" hegrepeu, 

\ \ 'clhedankt . Groningen. 

Peter Lampe 

voorzitter 1989-1995 
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\I·.A.H, 

1990- CathaLijne ELings 
1991- EveLyn Onnes 
1992- Wobbe Veen 
1993- WiLLem Deloor 
1994- Geo Beyen 
1995- Carla Hage 
1996- HesseL Dethmers 
1997- Tom Fikkert 
1998- Rasmus Andersson 
1999- KiLa van Beek 

De Arnold Onnes Trofee 

Als blijk van waardering voor 

zijn 9 jaar voorzitterschap heeft 

het bestuur Arnold Onnes een 
jaarlijks te verspelen beker, de 
:Arnold Onnes' trojèe aangeboden, 

Om deze trojèe wordt sinds 1990 

jaarlijks een Stableford wedstrijd 

tijdens het golfweekend gespeeld. 

ArnoLd Onnes 
tijdens de prijs
uitreiking in 1985 

Arnold Onnes 
voorzitter 1980-1989 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 



Uit het jaarverslag NN G. en C. C. 1968 

De bloemen en planten in de serre zijn geduren
de een aantal jaren uitnemend verzorgd door 

mevrouw I Hadders-Meijer, die wij gaarne 
dankzeggen voor de vele aandacht, welke zij hier 
aan heeft willen besteden. In de zomer van het 
verslagjaar heeft mevrouw T Gaarenstroom

Holtkamp deze taak overgenomen, zodat wij ook 
thans steeds kunnen genieten van fraaie bloemen 
en planten. 

Het clubhuis en de serre in 1999. 

De Serre 

De serre in 1968 

In 1976 werden de serre en de bar samengevoegd om meer ruimte in het clubhuis te krijgen. In 1991 werd o.a. het 
clubhuis van binnen geheel vernieuwd. 
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Maandblad Golf oktober 1969 

De eerste nationale wedstrijd op onze baan 

Mevrouw De Witt Puyt 

en dochter Joyce winnen 

Foursomekampioenschap 

Op d,- NooycJ·Ncdcrlundsc C. & C.C. hchbrn tien 
cJamesfoursomcs gestreden om het Nationale 
Foun:ornckampiocnsc:hnp. dat is gewonnen door 
mevrouw M. de \Vitt FlIyt en haar dochter Joycc 
op cic 1ge ho Ic tegen dc ebmcs A. E. Eschauzier 
en HBoreel. De Ja:ltstgcnocmdcn waren nnn de 
turn :2 up. doch moesten deze voorsprong geleide
lijk aar1 prijsgeven. 

Jll de halve cinclstJijd wonnen de dames De \Vitt 
Puyt met 6 cn 4- van mevrouw Rutgers ('n mevrOuw 
Van der Horst; de dames Eschauzicr en Boreel 
met 2 holes van mevrouw ,\1. H enuèrson en 
mevrOuw Nijcnbandring de Boer. 

1989 Peter Bijlstra en 
Hanneke van Sas 
nationaal mixed 
foursome kampioen 
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Hanneke van Sas, twee 
keer national foursome 
kampioen (met Joyce 
Heijster) 1977 en 1998. 
Drie keer clubkampioen 

Nationale en internationale 
wedstrijden op 'De Poll' 

1969- Nationaal foursome kampioenschap 

1988- Nationaal strokeplay heren senioren 

1990- Nationaal matchplay heren en dames 

1991- Nationaal jeugd matchplay meisjes en jongens 

1992- Interland Nederland - Duitsland jeugd 

1996- Nationaal matchplay senioren heren en dames 

1999- Nationale senioren mixed foursome kampioenschappen 

2000- European boys team kampioenschap 

Greta van der Meer en Wynand Pon, eerste prijs nationale 
senioren mixed foursome 1999 

1991 Nationaal jeugd matchplay kampioenschap 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 



Maandblad Golfseptember 1970 

"OORf)·'\EIlERL\:-,nSE GOI.F· & CO l "1"1YI ·' l H 
F ,}dr·h"~f·l'_ l~ hnlc\ , tr l ,kcpb~ I tnCVf J. Il nhr~'d. (:~) 
fll;l!" ti .... ~ IJ P tl l (t5) 11t..:1l 0 69:), G W S","wcllkc ( I X ) 
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\'apr·It·PII (11 J,.\(",h(fH'-'\'cdl/rJjd: I en ' ;l p~Ih.: . 'n 11 .\1 Cl 
nard t (241. ! "':11 J,~.,cpIHI1C men W It"/" <.'! S) 

I lut (; t,'dn·bd, .'r tI h.,lc .. S !a.blcf'l rd e n putl lllJ:: ~1l0d"·'HJI 
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"IIU/lI:: I..."''f;''·,,/lf . rlll:dc IJ P,lt (2-1 \\1111 up d ..: l1\c Ih'lc 
,;'jn W D"I:m;\ t~-I) 

1976 Hessel Dethmers 

1983 Hans 
Schokken broek, 
bestuurslid 1994-1997 

1993 Jan Willem van 
der Eijk 

Rosemarie Donders 
bestuurslid 
1982-1988 

1992 Vincent Niemeijer 

1998 Bernd Jan 
Bolwijn 
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Boy Donders 
bestuurslid 1971-1979 

1970 winnaar 

De Robot 

Rosemarie Boy 
trofee 
Wisseltrofee voor 
strokeplay
kampioenschap, 
aangeboden in 
1969 door 
Rosemarie en 
Boy Donders. De 
wedstrijd wordt 
gespeeld zonder 
handicapverreke
ning en werd 

gespeeld over 36 holes. Sinds 1995 is het 
een wedstrijd over 72 holes 

1969- Ed Jones 
1970- Boy Donders 
1971- Jaap Noordhoffir 
1972- Jaap Noordhoffir 
1973-JetA1aron-Schreuder 
1974- A1ike Ri/ey 
1975- Peter de Bie 
1977- Anneke Ti/yt van Riemsdijk 
1978- Hessel Dethmers 
1979- Jaap Noordhoffir 
1980- Hessel Dethmers 
1981- Gerlof de Jager 
1982- Henk Groen 
1983- Hans Schokken broek 
1984- Hans Schokkenbroek 
1985- Robbie Deutman ir 
1986- Peter Bijlstra 
1987- Robbie Deutman ir 
1988- Barbara Naarding 
1989- Bernd Jan Bolwijn 
1990- Barbara Naarding 

1991- BerndJan Bolwijn 
1992- Vincent Niemeijer 
1993- Jan Willem van der Eij·k 
1994- Hans Schokken broek 
1995- Folkert Haak 
1996- Folkert Haak 
1997- Bart Nolte 
1998- Bernd Jan Bolwijn 
1999- Bart Nofte 
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Maandblad Golffebruari 1971 

Feest op "de Poll" 

Het vierde lustrum van de 

Noord-Nederlandse G. & C.C. 

/:<n nt'rpells 1.\ hef ::'0 ~'ol 

Als op ""1 feejl "'lil de .. 1'0/1 .. 

Met deze regels Startte hel (aoofc!, waarmee het 
avnndfCf::S( ter gelcgenhèid van het 2{)·jarig bestaan 
van de Noord-Nederlandse Golf- & Country Club "I' 
12 december jJ. werd ingeleid 

En deze regels gaven volkomen de toe.Mand weer 
zllals die was op dal luisterrojke feest. Een fe"-SI. dat 
klonk als een kink. jong en oud. allen cnthollSlil!lo{ 

voor de N.N.G. & C.c 

Dit bleek duidelijk uit het jub.lcllmgC-'chenk. gn)o!: 
f 40.000,-, dat namens alle leden aan hel ~lUur 
werd aangeboden. Een bedrag. waarvan ccn groot 
deel werd bijeengebracht door de jongere en nieuwe 
let.lcn. bestemd voor dc aanleg van ccn drivlOg.rangc. 
enkele veranderingen. du~ verbetermgen van de baan~ 
o.a de verlenging van enige holes. (o.a de 9de) v .. aar· 
door de S.S.S. van 69 op 70 7<11 komen. 
Verder de aanpa~sing van het c1uhhuÎ.. .. aan hel 
groeiend aa n la I leden. 

Een fccst. waarbij het cabaret hel wcl en v.cc van de 
club bC7ong. de tegenstelling jong-oud o\crbrugdc én 
de stemming hoog deed oplaaien. Hierbij lorgdc <.k 
rceslkrant .. Pollklanken" voor de vermelding van 
enkele wetenswaardige feilen 

Een feest. dat eens te meer bcw!,.':cs ht.)c S!ocd de srccr 
i~ op .. De Poll" en hoezeer de kden rne~lc .... en met 
alles wat cr in hun club omgaat 

Met de Komende verbeteringen "'an hlli~ cn b,Htn in 
licht kunnen wij dan (x,lk besluiten mt:t de lw(',,' 

volgende regels uit het opcnjng~licd . 

1:-11 Iwrl!t:/IJ i.y hel ::0 lijn 
Als op (}/J.\' gvllefterrein 

Beheerders van de Sociëteit 

1950-1957 Daalhuizen 
1957-1958 Borkhuis 
1958-1960 Dijk 
1960-1962 Froma 
1962-1967 Rozenga 
1967-1972 Schoon 
1972-1974 van der lest 
1974-1980 Arends 
1980-1981 Eyling 
1981-heden Scheenstra 
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11 (J dcC; 

Dora Meyer, ontwierp en betaalde 'de bar' 

Uitgave vierde lustrum 

Sociëteit de Poll 

Sjoerd Scheenstra 
uitbater sinds 1981 

Pieke van der Meer, vanaf 
1989 Sjoerd's rechterhand 

50 jaar Noord-NederLandse Golf en CountrycLub 



Maandblad Golfseptember 1972 

De Nederlandse équipe in het Junioren 

Teamkampioenschap: v.l. n. r.: niet 
spelend aanvoerder Wilfted Smit, Eric 

Hertzberger, Teun Roosenburg, Bernard 

van de Weert, Tony Trienen, Norman 

Tjon Pian Gi en Bart Nolte 

Norman Tjon Pian Gi 
1983 Lid NNG en 
CC, Nederlands Jeugd 
team 1970-1973 

Noord-Nederlandse en Oranje 

Bart No/te 1996. Lid NNG 
en Cc, Nederlands 
Jeugdteam 1972-1980 
Nederlands team 1975-1992 

De jeugdselectie dames 1964. Linksachter Maud Slob, rechtsachter Hanneke van Sas. 
Maud Slob-Gaarenstroom, Lid NNG en CC tot 1971, Nederlands team 1944. Hanneke 
van Sas, Nederlands team 1973-1978. 

Jaap Noordhoff, 
Nederlands jeugd 
team 1961-1963 

Robert Deutman 
Nederlands boys team 
1987 

Bernd Jan Bolwijn 
Nederlands boys / jeugd 
team 1991-1992 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryc/ub 

Folkert Haak, Nederlands 
jeugd team 1996-1997 
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Maandblad Golf december 1973 

NOORD-NEDERLANDSE GOLF EN 
COUNTRY CLUB 
Elke club heeft ieder jaar wel een 
talentvolle beginneling die veel prijzen 
wint en de handicap met regelmaat 
omlaag ziet gaan. De Noord-Nederland
se had dat verschijnsel dit jaar in de vorm 
van mej. N. Harkema en M. J. v. d. 
Knoop. Eerstgenoemde won met handi
cap 30 de Bols Trofee met 43 punten. 
Later in het jaar won ze. spelend van 
handicap 20 (I) de finale van de OK 
Kandelaber (synoniem aan de maand
beker in andere Clubs) met een netto 
score van 66. De Nijhoff-beker, een 
Slabieford-wedstrijd. kwam in handen 
van mevr. M. Tielens (20) met 41 
punten. Van der Knoop, toen nog handi· 
cap 24, werd tweede met een gelijk 
aanlal punten. Later in het jaar won de 
student de Eelde-beker met een score 
van 65 netlo, spelend van 18 handicap. 
Jaap Noordhoff (7), een ex-jeugdinter
national, werd clubkampioen ten koste 
van H. Gaarenslroom (14). Mevr. R. 
Donders (9) was de beste bij de dames, 
hoewel mej. A. Gaarenstroom (9) pas 
op de 20e hole capituleerde. Tijdens het 
Golfweekend won Tjeenk Willink (17) 
een eclectie-wedstrijd met de fraaie sco
re van 30 3/4. De maandelijkse Kandela
ber werd in juli gewonnen door H. 
Tielens (30) met 66 netto, in augustus 
door B. Beumer (30) mei 65 en in 
september met 64 door N. Kroeze (22). 

Hans Maat, 
bestuurslid 1996-heden 

De shop in 1973 
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Noor Kruys-Harkema, 

bestuurslid 1992-1996 

Assisteerde bij de uitgave van dit 
jubileum boek 

Deze drie bestuursleden 
hielden zich de laatste 
vijftien jaar o.a. bezig 
met het jeugdbeleid van 
de club. 

Bea Deutman-Melzer, 

bestuurslid 1986-1992 

Jeugdbeleid 

Uit het jaarverslag NN G, en CC 1973 

Shop 

Het tengevolge van de storm van november 

1972 totaal verwoeste gebouwtje was 
verzekerd tegen stormschade en kon 

daardoor in 1973 spoedig herrijzen. 

Dankzij hulp, welke wij van verschillende 
leden ontvingen o.a. voor het plaatsen van 
lichtornamenten en de aanleg van de 

elektrische leidingen alsook voor de stoffiring 

van het interieur, is een goed ingerichte en 

aantrekkelijke ruimte voor de verkoop van 

go/fàrtikelen ontstaan. Hartelijk dank aan 
allen, die ons hierbij hebben geholpen. 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryc/ub 



Maandblad Golf november 1974 

NOORD-NEDERLANDSE G & CC 

Vierkamp-wedstrijd: 1. R du Mee; 2. Mevr. R 
de Zee; 3. Mevr. L. Dijkhuis 
Gouden RÎngen wedstriJd, Stableford, 18 
holes: 1. Echtp. Maron 32 p.: 2. Echtp. 
Weener - 30p.;3. Echtp. Van Diepen - 29p. 
OK kandelaber, 18 holes strokeplay: J. van 
Lookeren (18) - netto 70. 
Granls lNhisky Trofee, scotch mixed fourso
me, 18 holes: 1. Mevr. J. Heybroek en J. 
Gaarenstroom - 65 netto; 2. Echtp. Kok 65 
netto; 3< Mej. A. Gaarenstroom en G. Auys 
69 netto. 
'Hoog metlaag', 18 holes foursomes, StabIe
lord: ,. Mevr. R de ZeeenJ.deVries - 31 p. : 
2. R du Mee en J. du Mee - 29 p.: 3. Mevr. A. 
Ruys en A. Onnes - 26 p. 
Jeugdweekend, 60 deeln.; Greensomes 
eclectic, 18 holes: 1. E. Boezeman (32)-F. 
Reysenbaeh de Haan (32) - 32' /3: 2. C. 
Beukema toe Sloten (32)-R. Esser (24) -
33'/3 : 3. P. Murray (10)-M. Hoekstra (30) -
34'1,. 
Mr. Tromp-beker, Stablelord 18 holes: ,. J. H. 
Dethmers (13) - 37 p.; 2. E. Boezeman (32) 
- 35 p.; 3. M. J. v.d. Knoop (8) - 33 p. 

1996 Saskia en Arnold 

1997 [rene en Sijbrand 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

Grants Whisky Trofee 

Deze whisky bokaal is in 1964 
aangeboden door Kees Gerritsen. 
Vánwege de herkomst van de 
whisky is de spelvorm Mixed 
Scotch Foursome, 

1964 - Lous de Kat - Theo Niemeyer 
1965 - Wil Loos - Arnold Kijlstra 
1966 - Lous de Kat - Herm van Calcar 
1967 - Dorien Keijser - Gaike Dalenoord 
1968 - Roe/ie de Zee - Martin Nijhof 
1969 - Yvon Bartema - Dick Prent 
1970 - Carla Escher - Karel Tiktak 
1971 - Topsie Kersemakers - Hans Tielens 
1972 - Josje Heybroek - Hein Gaarenstroom 
1973 - Jet Maron - Mike Riley 
1974 - Josje Heybroek - Hein Gaarenstroom 
1975 - Trudy Harkema - Dick de Kat 
1976 - Hans Ebus - Pauline de Planque 
1977 - Lucas Vogels - Lotte Beukema 
1978 - Lotte Beukema - Lucas Vogels 
1979 - Kitty Doedijns - Anne Doedijns 
1980 - Han de Lange - Gerlof de Jager 
1981 - Dorien Keijser - Maarten Keijser 
1982 - Dorien Keijser - Ronnie Bijlstra 
1983 - John OBrien - He/ene Midgley 
1984 - Jet Naarding - Arnold Onnes 
1985 - Henk Dallenga - Roelien Dallenga 
1986 - Monique Mooyaart - Arnold Onnes 
1987 - Pauline Abbas - Egbert Lenters 
1988 - Jacqueline Pieterse - Frans Noorman 
1989 - Monique Mooyaart - Arnold Onnes 
1990 - Hanneke van Sas - Jaap Noordhoff 
1991 - Hanneke van Sas - Jaap Noordhoff 
1992 - Ronnie Bij'lstra - Barbara Naarding 
1993 - Jan Aalders - Jetty Bet/em 
1994 - Monique Mooyaart - Norman Tjon Pian Gi 
1995 - niet gespeeld 
1996 - Saskia Somers - Arnold Onnes 
1997 - Sijbrand Keijser - [rene Praaning 
1998 - Siene Dresselhuys - Jur van Dijk 
1999 - Hanneke Deloor - Karel Tiktak 

1994 Norman en Monique 
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Maandblad Golf januari 1976 

Noord-Nederlandse G & CC bestaat 25 jaar 

Vorige maand vierde de Noord-Neder
landse Golf en Country Club in Noord
laren haar vijfde lustrum. In onder
staand artikel schrijft de heer H. A. van 
Goor over he! ontstaan en het verdere 
leven van deze negen holes club in 
Groningen. 

In december 1950 werd de Noord-Ne
derlandse Golf en Country Club een feil. 
Op het vlakke. eentonige vliegveld Eelde 
waren. rondom de landingsbanen. negen 
holes gepland waarop, zij het enigszins 
fantasieloos, golf ZOu kunnen worden 
gespeeld. Eén noodzakelijk attribuut -
een tractor met maaiaanhang .0. werd op 
12 december aangeschaft en uit een 
'lege' kas betaald. De zaak kon begin
nen. Kon beginnen, ja, maar van golf 
hadden de door de oprichters, overste 
Kees J. H. Poll en Mr. Syb Nijhoff. 
opgetrommelde belangsteltenden me
teen tot 'golfers' (van het eerste uur) 
gebombardeerden geen Hauw benul. 
Alle 'VI p's' van het noorden woonden de 
opening bij; de 'golfers' dronken bedrem
meld een kopje thee. Geen eerstealslag, 
maar hoogst origineel de burge
meester van Eelde knipte een wit linl door 
dat voor de voeten van de spe!ers-in-spè 
neerdwarrelde. Van meet af aan was de 
club 'gezellig'. Rond het potkacheltje op 
de stenen vloer (kachel-aanmaker was 
H. H. Niemijer) en bijvoorbeeld door hart 
en zie! verwarmende consumpties uit de 
bar van het vliegtuigreslaurant, werd 
veelvuldig over golf gesproken; de komst 
van drie professionals zorgde vOor de 
nodige realiteit. Geleidelijk daalden de 
handicaps van 60 naar55, en zelfs tot 32, 
de cracks van toen. 
Maar helaas vielen steeds meer fairways 
ten offer aan de start- en landingsbanen 

van het vliegveld en tenslotte aan de 
vestiging van de luchtvaartschool. Hoe
wel (of helaas?) was het in wezen een 
'blessing in disguise'. De club werd nu 
wei gedwongen naar een ander, hopelijk 
gevarieerder terrein uit te zien . Oe keuze 
viel op het ernstig verwaarloosde land
goed 'De Poll' in Noordlaren. Ijlings werd 
een stlchling in het leven geroepen, die, 
onder meer 'door de aanleg van een 
negen holes golfbaan' het doel van de 
stichting: 'het behoud van het landgoed 
'De Poll". hoopt te verwezenlijken. 
De aanleg van de baan kwam tot stand 
mede dankZij de werkzaamheden die bij 
de DUW (Dienst Uitvoerende WerKen) 
voordelig werden ondergebracht. Hypo
theek, een obligatielening en veel 
'schooien' deden de rest. Inmiddels was 
ook het ledenbestand uitgegroeid tot 120 
leden (plm. 80 destijds in Eelde) , wat 
ruimere financiële mogelijkheden bood. 
Dit alles gebeurde in 1953 en het zOu nog 
tot mei 1954 duren alvorens de aanleg 
van de nieuwe baan zó ver gevorderd 
was dat er gespeeld kon worden . Gedu
rende de tussenliggende periode werd 
aan de leden van de NNG & CC gastvrij
heid verleend door de HaltenlSe Golf
club, iets waarvoor men deze club nog 
steeds erkentelijk is. 
In mei 1954 volgde de officiële opening 
van de nieuwe baan. Het doorknippen 
van het lint dor de burgemeester van 
Eelde destijds was inmiddels geëVOlu
eerd tot het hijsen van de clubvlag door 
de Commissaris van de Koningin. Jonk
heer Mr. A Calkoen van Limmen, voor
zitter van het Nederlands Golf Comité, 
verrichte de afslag (godzijdank een goe
de), welke door de caddies, die tien 
gulden in het vooruitzicht was gesteld 
voor degene die als eerste bij de bal was 

en deze terugbracht. belangrijk was on
derschat, zodat een enorme ren op de bal 
plaatshad, 
De baan werd alom hoog geprezen. Syb 
Nilhoff werd er zelfs lyrisch van en 
constaleerde: 'We hebben een baan 
waarvan de Engelsen alleen maar kun
nen dromen', en dat is dan waarschijnlijk 
wat architect Sir Guy Campbell al die 
voorgaande jaren blijkbaar in Engeland 
had gedaan: dromen I 
Wie meent dat met zo'n fraaie baan het 
geluk volmaakt was, kent de toenmalige 
en vermoedelijk ook de huidige leden van 
'De Poll' niet. Met een bijna bovenmen
selijke vasthoudendheid werd gevochten 
om een volledige vergunning voor het 
clubhuis. Geld om via het opkopen van 
twee vergunningen één nieuwe te kriJ
gen, was er niet. De gemeenteraad van 
Haren stond ook al niet te dringen om de 
club op haar wenken te bedienen. Er 
waren Harenaren in de gemeenteraad 
die beslis! niet geloofden in onschuldige 
Roodkapjesverhalen in dat duistere bos; 
integendeel, zij vreesden ontucht en rou
lette-spel. Een volledige vergunning kon 
deze verderfelijkheden alleen maar aan
wakkeren. De betreffende fractieleider 
werd de mond gesnoerd De vergunning 
werd toegezegd. 'De gay 19th' bracht 
vergetelheid voor geleden tegenSlagen 
op de achterliggende 18 holes. 
Werkelijk grote tegenslagen heeft de club 
gelukkig niet gekend. Een storm in de
cember 1954 werd per circulaire 'aan de 
leden' gemeld met de mededeling 'boa
ne is dicht, hallen daal dicht, ook veur 
commissie-meneers en nait te vergeten 
de veurzitter. We! meugen wie ons nog 
wel oetsloagen op oefenboan. .', maar 
- u Jas het reeds hierboven - de door 
vasthoudendheid verkregen vergunning 

Een pen-tekening van de baan werd, door de lustrum commissie onder leiding van Ton 

Verweyen, ter ere van het "5de lustrum" aan de leden te koop aangeboden 

Het Vijfde Lustrum 

Het Vijfde Lustrum 

werd op 

15 november 1975 

voor eigen leden in 

de Coendersborg 
gevierd. In mei 

1976 werden 

besturen van 

andere clubs 

uitgenodigd, om 

het lustrum te 

vzeren. 

bracht ook toen uitkomst, want dezelfde 
circulaire met de ramptijding over de 
storm eindigt met de volgende troostrijke 
mededeling:' . zundoag noa nejoar 
kriegen we de boddel op toafel in 't 
klubhoes mil köst veur 'I kaauwen!' 
Nu, 25 jaren na de oprichting is de club 
nog altijd groeiende. Niet alleen in leden
tal (plm. 300), maar ook qua spelpeil. 
Onder de leden bevinden zich voortreffe
lijke speelsters en spelers, die zich ook 
nationaal weten te handhaven. Een op
merkelijke ontwikkeling IS het relatief 
grote aantal studenten leden, die zich 
veelal als uiterst bruikbaar 'bib!!' voor de 
toekomst ontpoppen, wat straks andere 
clubs in Nederland ten goede komt wan
neer de studenten Groningen verlaten 
om zich elders te vestigen. 
Toen 15 november j.l. het 25-jari9 be
staan in eigen kring werd gevierd, bleek 
de prettige clubsleer die destijds al zo 
hoog werd geprezen ook nu nog onver
minderd te bestaan. Na een uitstekend 
georganiseerde viarbal-wedstrijd met 
147 deelnemers, gevolgd door een borrel 
in het clubhuis, werd het feest voortgezet 
in de 'Coendersborgh' te Groningen. 
Vele golfers bleken talentvolle actrices 
en acteurs en alle golfers toonden be
langstelling voor eten, wijn en dans 
Helaas waren er enkelen die vergaten af 
te rekenen, maar toen was het ook al half 
vijf in de morgen. Maar alles is uiteindelijk 
'reg gekom' 
Het bestuur van de NNG & CC stelt zich 
voor om in mei ook naar buiten het 
25-ja"g bestaan van club te herdenken. 
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Maandblad Golf juni 1976 

Vredigheid 
Rildend van Amsterdam naar Groningen 
kom je er achter wat een mooi land we 
toch eigenlijk hebben. Gelderland (de 
Veluwe) en Drente hebben prachtig na
tuurschoon en de mensen die beweren 
dat er voor nieuwe golfbanen in Neder
land geen ruimte meer is hebben vol
strekt ongelijk. We hebben nog bossen 
en andere natuurgebieden genoeg. 
Onderweg naar het noorden zat Ik In 
gedachten links en rechts golfbanen te 
projecteren. Mooie bomenrijen, heuvels. 
akkerland. water, elke vorm van natuur 
leent zich voor een golfbaan, Mijn ge
dachten werden na 206 kilometer werke
lijkheid, toen Ik in Noordlaren bil het 
Groningse plaatsle Glimmen de prachti
ge, lommerrijke oprijlaan van het land
goed 'De Poll' opreed. De laan loopt dood 
bij de Noord-Nederlandse Golf & Country 
Club, de club die jJ. december het 
25-jarlg beslaan vierde en dit op een 
zomerse zaterdag in mei nog eens naar 
buiten herdacht. 
Een kleine 50 vertegenwoordigers van 
de andere clubs in Nederland werden er 
na de verre reis op een aantrekkelijk 
programma getracteerd. De genodigden 
werden welkom geheten mei koffie, ge· 
volgd door wilte wijn, soep en een sand
Wich-lunch. Alles was door het echtpaar 
Arends, letterlijk en figuurlijk, smaakvol 
verzorgd. Oe heer W. Weener. voorzitter 
van de Noord-Nederlandse G & CC, nam 
het woord en schetste het beeld van de 
club zoals het vroeger was en zoals het 
nu is. De heer R. Rahusen, aanwezig als 
bestuurslid van de Nederlandse Golf 
Federatie en als secretaris van zijn club, 
sprak vervolgens namens de clubs en de 
heer Kastelein. voorzitter van de Drentse 
Golfclub 'De Gelpenberg', vertelde over 
de beginjaren van de Groningse club en 
overhandigde de club namens alle clubs 
in Nederland Vijf 'bali cleaners'. 
's Middags volgde een jubileum-wed
strijd over negen holes, die, heel onbe
scheiden, door deze redakteur werd ge
wonnen met 20Stableford-punten. Sinds 
enkele jaren overkomt het mij dat ik mijn 
beste ronden speel op banen die ik nog 
niel eerder gezien heb. Een verklaring 
daarvoor zou kunnen zijn dat ie de 
moeilijkheden van de baan nog niet kent 
en daarom de nieuwe uitdaging onbe
vangen aangaat. De volgende keer weet 
je de haken en ogen van de baan en ga je 
onbewust anticiperen op de moeilijkhe
den. De stelling dat de belangrijkste 
afstand in golf tussen de oren ligt, gaat in 
dit geval zeker op. 
Landschappelijk maakt de 9 holes bos
baan een vnendelijke indruk. maar voor 
de speler die niet recht slaat geldt het 
tegenovergestelde. De bomen en het 
strUikgewas m de rough staan dicht op 
elkaar waardoor een afgeweken bal de 
speler in grote moeilijkheden kan bren
gen. Vanwege alle bomen telt de baan 
nauwelijks fairwaybunkers. Technisch is 
de Noord-Nederlandse geen kunststuk. 
Zo zijn er drie korte par·4 holes waar een 
redelijke speler na een rechte drive de bal 
met een ijzer·g op de green slaat. Het is 
een fijne baan in een schitterende omge
ving, maar na afloop van de wedstrijd 

in Groningen 

Voorzitter Weener tijdenS zijn welkomst
woord 

z'n veranda. Ernaast is een soort salon in 
ouderwetse stijl, waar gekaart en geze
ten, maar ook gegeten kan worden. Voor 
het echtpaar Arends is er een grote 
keuken, die grenst aan een garage waar 
Kees Visser in de winter een net hangt 
om bij slecht weer te kunnen les geven. 
Op de eerste verdieping zijn de kleedka
mers. Goede accommodaties en allebei 
voorzien van een balcon, Heel in de verte 
doet het clubhuis me denken aan dat van 
de golfclub in Spa. Het ademt dezelfde 
vredigheid en past bij de omgeving en de 
mensen, 

Aan Madeleine Boerma, journaliste van 
De Telegraaf, vertelde de heer Mr Syb 
Nljhoff. erelid van de club: 'Het clubhUIS 
werd in de negentiende eeuw gebouwd 
door een bankier Geertsema, een broer 
van de toenmalige commissaris van de 
Koningin In Groningen, als zijn buiten
huis. Deze verkocht het later aan een 
graanhandelaar Rost Onnes. waar de 
bankiers van afstamme". De golfClub 
heeft het hUIS van mij gekocht En het 
terrein valt onder de natuurschoonwet. . 
De club IS een stichting tot het instand
houden van het landgoed 'De Poll' en 

Het Vijfde Lustrum 

heeft daarom geen 8000 gUlden registra
tie hoeven te belalen. 
Helaas heeft de golfbaan bij de stormen 
van de laatste jaren 900 mooie bomen 
verloren. Hier en daar is alweer voor 
nieuwe aanplant gezorgd en de club IS 10 
atwachting van subsidie waardoor verde
re plannen kunnen worden uitgevoerd. 
Uitbreiding naar 18 holes behoort tot de 
mogelijkheden, maar serieuze plannen 
daartoe heefi men voorlopig uit het hoofd 
gezet. Voor een driving-range en een 
leshole zou dan geen plaats meer zijn. 
Wel zal de huidige baan enkele veran
deringen ondergaan. De korte 8e hole 
wordt doorgetrokken tot 180/190 meter 
en zo zijn er nog enkele ingrepen te 
verwachten, 
Ik hoop vung dat er voor het overige op de 
Noord-Nederlandse Golf & Country Club 
tot het volgende jubileum niets verandert, 
want zoals het nu is kan het moeilijk 
beter. Voorzitter Weener kwam er in zijn 
toespraak eerlijk voor uit toen hij zei: 'De 
toevoeging van het woord 'country' in 
onze offiCiële naam duidt eigenlijk alleen 
maar de gezelligheid aan in onze club: 
Houwen zo! 

Eb. 
begreep ik wel waarom Groningse gol
fers het op nationaal niveau nog nooit ver 
geschopt hebben. ,-------------------------------' 
De baan heefi in de ge hole een absoluut 
hoogtepunt. Dit IS een lange par-5 hole 
van 489 meter. De eerste 400 meter loopt 
de hole recht, om dan opeens meer dan 
90' linksaf te slaan. In de dogleg bocht ligt 
een grote vijver met veel waterlelies: er 
omheen staan hoge bomen. Er zijn twee 
manieren om deze hole te spelen: 1 met 
twee ferme klappen iets voorbij de bocht 
proberen te slaan (OOk weer niet te ver 
want dan verdwijnt de bal in het struikge
was) en daarna met een ijzer-9 naar de 
green: 2. in geval van een hele verre drive 
of een gemist tweede schot over de 
bomen en de vijver proberen te slaan, 
maar eenvoudig is dat niet, want die slag 
behoeft een sterk stijgende bal maar ook 
een lange 'carry'. Bovendien bevindt zich 
lussen de vijver en de green ook nog een 
hoge boom. 
De 'Groningse' heeft nog diverse andere 
aantrekkelijkheden. Zes holes hebben 
verschillende tees. zodat tijdens het 
tweede rondje soms een totaal andere 
hole ontstaal. Er is een goede dri
ving-range en daarnaast is er een aparte 
leshale waar professional Kees Visser 
zijn leerlingen onder handen neemt. Oe 
fairways zijn, dankzij greenkeeper Wol
ters, buitengewoon goed onderhouden 
en de greens zijn voorzien van een dik, 
mooI groen grastapijt. (De puttlflg-green 
IS sneller dan de echte greens U bent 
gewaarschuwd!). 
Dan is er het bijzonder fraaie clubhuis. 
Een grote villa met groen-rode luiken 
naast de ramen en met een terras aan de 
achterkant en de zijkant, waardoor men 
met de zon kan 'meezitten'. Uitzicht heeft 
men op de 1 e tee en de ge green. Het 
interieur is ongeveer precies wat men 
van de buitenkant verwacht. Via de stijl
volle voordeur komt de bezoeker in een 
ruime hall, vanwaar men kan doorlopen 
naar de 1ge hole met z'n bar, z'n zitjes en 

Het programma van het 
Vijfde Lustrum uitgereikt 

op de "PolLlepel", 
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Competitie-kampioenen 
In de maanden mei en juni zijn de 
kampioensteams van de competitie be
kend geworden. Om met de dames te 
beginnen: de finale om de Scratch
Competitie werd op 'de Pan' door het 
team van de Eindhovense Golf gewon
nen. Oe dames Keunen, Vest, Nolte en 
van Gompel speelden weliswaar mei 3-3 
gelijk legen Den Haag, maar een grol er 
aantal gewonnen holes gaf de doorslag. 
In de A-Competitie trof ten de tweede en 
derde teams van Hilversum elkaar in de 
eindstrijd. Het derde team, bestaande uit 
de dames Bosch, de Bruyn Kops, 
Schmitz du Mouiin, Lijdsman, Goossens 
en Rahusen, won op de Amsterdamse 
Golfclub met 5-4 van het tweede. De 
finale van de B-Competitie vond even
eens op neutraal terrein, de Amsterdam
se Golfclub, plaats. Den Haag VIII was 

1985 Afdeling kampioen 

met de cijfers 61-21 de sterkste tegen het 
team van Wittem. Voor Oen Haag kwa
men Uit de dames Slingenberg, de Lan
ge, Zeverijn, Tjebbes, Gerritzen en Moor
rees. Oe C-Competitie is gewonnen door 
het negende team van Den Haag. In 
Amsterdam versloegen zij Eindhoven V 
met8H 
Bij de heren werd Hattem kampioen in de 
afdeling Senioren Op de Veluwse Golf
club klopten ze met 5;-31 het team van 
Toxandria. Op dezelfde dag en dezelfde 
baan werd ook de finale van de B-Com
pe1itie afgewerkt. Salland 11 was daarin 
me! 5-4 de meerdere van Rosendael I 
Oe Open Competitie tenslot1e werd ge
wonnen door het vierde team van Gro
ningen. Met 6-3 versloegen zij Eindho
ven III op de Noordbrabantse Golfclub 
·Toxandria'. 

Hans en Jan Willem Schokkenbroek, Hessel Dethmers, 
lan Steed, Peter Bijlstra, Henk Groen 
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Heren Scratch Competitie 

1976 Landelijke kampioen Scratch Competitie 

Hans Weener, Peter de Bie, Eduard Mooyaart, 
Rogier van Spaendonck, Lucas Vogels en Hessel 
Dethmers 

Jan Wil/em van der Eijk, Hans Schokkenbroek, 
Ger Bazuin, Bernd Jan Bolwijn, Fons Naarding en 
Bart Nolte 
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Bois Trofee naar Prö'pper van Kié'ib"ürg 

Op 25 clubs is weer gespeeld om de Lucas Bols Trofee 'Hansje in den Kelder'. Df/e 
spelers behaalden 45 Stableford·punten: B.C.G. Pröpper van Golfclub 'Kleiburg', H. 
Eekels op de Noord-Nederlandse Golf en Country Club en H. Vis van de Sallandse 
Golfclub 'De Hoek'. De heer Pröpper had van het drietal de laagste handicap (18) en 
daarom werd aan hem in het Lucas Bols Museum bi} het hoofdkantoor van N. V 
Koninklijke Distilteerderijen Erven Lucas Bols te Nieuw Vennep de trofee uitgereikt. 
Links op de foto de heer Marlof Strumphler, hoofd staldienst public relations van 801s. 
die de heer Pröpper ziin prijs overhandigde. 

1976 Herman Eekels 
landelijk gedeelde eerste 
plaats 

1983 Jan Steed 

1991 Siebrand Orie 

1995 Jur van Dijk 

GOLF Beker via Domburg naar Groningen 

'Zijn Domburg en Rotterdam al bekend?', 
IS vaak de vraag aan de andere kant van 
de telefoon als de clubs de resultaten van 
de wedstrijd om de GOLF Beker aan de 
redalctie doorbellen. De Domburgse en 
Rotterdamse Golfclub zijn wegens hun 
lage SSS en relatief geringe moeilijk
heidsgraad ieder jaar inderdaad de grote 
kanshebber voor de landelijke wedstrij
den om de Lucas Bols Trofee en de 
GOLF Beker. Op beide clubs zijn deze 
wedstrijden een record aantal keren ge
wonnen. Vorig jaar nog won A. N. R. 
Blom op Domburg met 6 up en dit jaar 
werd zijn score op de duinbaan van de 
Domburgse overtroefd door Gerrit Jan 
Fleuren' een speler van de Noord Neder
landse Golf en Country Club, die met 

vakantie in Zeeland vertoefde. Sleuren, 
spelend van handicap 15, was zaterdag 
24 juli in grote vorm en eindigde met de 
formidabele score van 7 up. De GOLF 
Beker is hem een week later op zijn 
thuisclub in Groningen door de redalcteur 
overhandigd. 
Een schitterende prestatie leverde even
eens Jhr W. Ph. Barnaart Jr, die op de 
Kennemer 6 up binnenbracht. Goede 
derde met 5 up werd op de Noord-Neder
landse Golfclub de Engelsman G. H. 
Miller. Er waren 705 deelnemers. Niet erg 
veel, maar er waren veel mensen met 
vakantie en het land werd geteisterd door 
regenbuien. 
De uitslag van deze 38e strijd om de 
GOLF Beker luidt: 

50 jaar Noord-Nederlandse Golf en Countryclub 

Lucas Bols Trofee en Golf beker 

De Lucas Bols Trofee 
De Bols trofee was een oude landelijke 
wedstrijd die in 1951 voor het eerst op 
onze club gespeeld werd. Het inleggeld 
werd geheel aan het Del Court Fonds 
afgedragen. Bols bepaalde jaarlijks het 
wedstrijdreglement en stelde de prijzen 
beschikbaar. In 1995 werd er voor de 
laatste keer om deze beker gespeeld. 

1957 -Jan Tekenbroek 
1958 - rous de Kat 
1959 - Dick de Kat 
1960 - T rudy Harkema 
1961 - Boy Donders 
1962 - Dick van Goethem 
1963 - niet gespeeld 
1964 - Koos Dethmers 
1965 - John Griffits 
1966 - Lous de Kat 
1967 - Boy Donders 
1968 - Karel Tiktak 
1969 - Anneleen Gaarenstroom 
1970 - Albert Geertsema 
1971 - Marjolein Tielens 
1972 - Hilde Onnes 
1973 - Noor Harkema 
1974 - JooP du Mee 
1975 - Godert Hazeu 
1976 - Herman Eekels 
1977 - Bob Wt-ener 
1978 - Karel Tiktak 
1979 - Hans Wt-ener 
1980 - Harrie Kok 
1981 -Atie Heeres 
1982 - Adriana de Jager 
1983 - lan Steed 
1984 - Fred Guitart 
1985 - Dick Prent 
1986 - Piet van Oort 
1987 - Hein Gaarenstroom 
1988 - Maarten Hoekstra 
1989 - Pinky Zwager 
1990 - Josje Heybroek 
1991 - Siebrand Orie 
1992 - Frans Arkema 
1993 - jan Bakker 
1994 - Louise Gregory 
1935 - jur van Dijk 

De Golfbeker 
De Golfbeker is een landelijke beker, 
door het Maandblad Golf aangeboden. 
Vanaf 1937 tot 1987 werd op alle 
Nederlandse golfclubs op dezelfde dag om 
deze beker gespeeld. Elke club ontvangt 
een replica voor de lokale winnaar. Gert 
Jan Fleuren van de NN G. en C. C. was 
in 1976 landelijk winnaar. 
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Hel clubhuis VaM de Noord-Nederlandse 
Golf en Counlry Club - geen 1ge 11Ole, 
maar een belegerde veste (Foto GOLF). 

Wèg vredigheid 

'Vredigheid in Groningen'. Onder 
deze kop schreven we vorig jaar een 
artikel over de Noord
Nederlandsche Golf en Country 
Club in Glimmen. Van die vredig
he id was tijdens de treingijz.eling 
niets meer over, want het macabere 
toneel speelde zich af vlak naast de 
golfbaan. Het clubhu is was inge
richt als politie- en legerhoofdkwar
tier. De kapers in de trein hadden de 
beschikking over twee telefoons, 
waarvan de lijnen uit het raam van 
een coupé naar het hoofdkwartier 
c.q. het clubhuis liepen. Dc trein 
stond op ongeveer 300 meter 
afstand van het clubhuis en was 
zichtbaar vanaf het te rras. Het club
huis leek een belcgenje veste. Het 
gebouw stond vol met apparatuur, 
zoals geheime zenders en afluister
apparaten. Boven op zolder en in de 
kleedkamers brachten zo'n 40 solda
ten en mariniers de nacht door. 
Het echtpaar Arcnds dat het club
huis runt , en professional Kees Vis
ser, d ie eveneens op hel terrein 
woont, konden het erf met hun pas
jes verlaten, maar moesten het al die 
tijd zonder inkomsten stellen. Het 
baanpersoneel kon het werk nor
maal blijven doen, met uizondering 
van de ge green, die niet gemaaid 
kon wordcn in verband met het 
gc vaar dat dit zou opleveren. 
Een grotere tegenstelling dan een 
kaping en een green is nauwelijks 
denkbaar 
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Het hoofdkwartier tijdens de treinkaping 

Ed Loesberg, Lt. Kolonel op 
de Poll, baancommissaris 
1984-1987 

De bewaking 

De treinkaping 

Het schonen van de nieuw aangelegde fairways onder Leiding van Ed Loesberg 
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Inter-poll ftbruari 1978 

Herenmiddag 
Gebleken is dat er belang~lelling bestaat 
voor een hc:rcnmiddag. 
Het bestuur heeft besloten de dinsdag
middag hiervoor te bestemmen. 
Degenen die hierin geïnteresseerd zijn, 
kunnen zich via ccn lijst in het Clubhuis 
aanmelden. 

Theo Niemeijer, 9 jaar penningmeester en 
opvolger Reinier 

Een herenmiddag 

Reinier Beumer (links) initiatiefoemer Herenmiddag en 
auteur uitgave "Landgoed de Poll". Rechts Johan Melles, 
zijn rechterhand 

Heren m iddag 

Hans Bakker volgde Theo 
Niemeijer op 

Onno Stradmeyer, één van 
de huidige leiders van de 
heren middag 
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Inter-poll juni 1979 

Bouwcommissie Clubhuis 

De bouwcommissie is samengesteld uil de 
volgende heren: 
A. Verweijen 
H.A.J. Dallcnga 
J. Poortman 
C. Naarding 
H. Boerma (verleg. bestuur) 
Inmiddels heeft deze commissie tweemaal 
vergaderd. terwijl de bouwkundigen 
Poort man en Dallenga eenmaal een 
onderhoud hadden met een aannemer. 

Na een aanvankelijke bezinning van de 
commissie op haar opdracht is verder gegaan 
met bouwkundig onderzoek en overleg om 
duidelijkheid te krijgen in de financiële 
onzekerheden in de uitvoering van de 

Bram Poortman. 6 jaar 
baancommissie. en 
bouwkundig adviseur 

In de aftelopen 50 jaar zijn er drie verbouwingen in het 

clubhuis geweest: 

1971 de douches z.g. wisselcabine en toilet voor 

dames beneden. 
1979 de keuken, bijkeuken vernieuwd, en bar en serre 

samen getrokken. 

1991 uitbreiding clubhuis met keuken, shop, 

kleedkamers,toiletgroep, kantoor en een kelder 

voor goljkarren- en tassenlockers. 

Bouwcommissie 

Ton Verweyen regelde het 
meubilair 

Henk Dallenga als 
bouwkundige in de 
bouwcommissie en in 
1988 de architect voor 
de uitbreiding 

Het ontwerp voor de uitbreiding dat in 1988 uit 

drie varianten door de leden werd gekozen. 
1991 De verbouwing en de uitvoering van 

achterstallig onderhoud. 

Bestuurssamenstelling onder voorzitterschap Bob Weener 

1972, '73, '74, '75, '76 
Bob Weener 
Dick de Kat 
Truus Tiktak 
Harald Uniken Venema 
Pam Geertsema 
Bas Pot 
Arnold Onnes 
Boy Donders 

* nieuw in het bestuur 
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1977 
Bob Weener 
Dick de Kat 
* Mariette van Diepen 
Harald Uniken Venema 
Pam Geertsema 
Bas Pot 
Arnold Onnes 
Boy Donders 

1978 1979 
Bob Weener Bob Weener 
Dick de Kat Dick de Kat 
Mariette van Diepen Mariette van Diepen 
Harald Uniken Venema * Theo Niemeijer 
* Roelie de Zee Roelie de Zee 
Bas Pot * Pino ter Gast 
* Henk Boerma Henk Boerma 
Boy Donders • Hans s Gravenmade 
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Ouders - kinderen 
Dethmers trofèe 

( --\ 
~l 

De "Dethmers 
trofte" is in 
1914 door 
Trinet 
Dethmers als 
wisseltrofte 
voor een 
ouders / 
kinderen 

wedstrij'd aangeboden. Vanaf 1984 werd deze 
lokale wedstrij'd gecombineerd met de landelij'ke 
Heineken ouders/kinderen wedstrij'd. 

1974- Boy Donders -Liliane 
1975- Bob Weener - Rob 
1976- Boy Donders - Liliane 
1977- Adriana de Jager-Hartog - Ger/of 
1978- Adriana de Jager-Hartog Gerlof 
1979- Adriana de Jager-Hartog Gerlof 
1980- Martine Weener-van der Zwan - Mary 
1981- John OBrien - Mark 
1982- Robbie Deutman - Robert 
1983- Adri Knaap-Kunst - Stefan 
1984- Loes Steenberg-de Klerk - Eric 
1985- Robbie Deutman - Robert 
1986- Willem Mooyaart - Monique 
1987- Ronnie B&lstra - Peter 
1988- Juut Egressy-IJssel de Schepper - Xander 
1989- Jos Heybroek-Hendriks - Anouk 
1990- Hanneke van Sas - Laurien 
1991- Arnold Onnes - Focko 
1992- Jet Naarding - Barbara 
1993- Jet Naarding - Barbara 
1994- Tom Fikkert - Jeroen 
1995- Gerlof de Jonge - Filip 
1996- Hanneloes Gips-van Asbeck - Cornelie 
1997- Bertil Bolwijn - BerndJan 
1998- Margreet Pouw-Campman -Joris 
1999- Jetty Bet/em-Schendstok- Martijn 

1999 Jetty en Mart&·n. 
Jetty Bet/em, bestuurslid 1997-1999 
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Inter-poll oktober 1919 

Adriana en Gerlof de jager, drie keer clubwinnaar en één keer 
landelij'k 

1989 Josje Heybroek en Anouk 

Koos Dethmers, bestuurslid 
1959-1970 

1995 Gerlof de Jonge en Filip 

Trinet Dethmers 
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Inter-poll juni 1980 

Mr. E.J.M. de Kat Ere-lid! 
Op de algemene leden\crgadering, 
gehouden op 17 juni j.1. is met algemene 
stemmen het be,lltursvoorslel aangenomen 
lOl benoeming van MI". E.J.i\!. cle Kal lOl 
l:rc-lid van onze vereniging. 
De heer de Kal. die op 15 seplember a.s. 
gciijk met OI1 /C voor/illcr lijn fundie zal 
n~cr!eggcIl, lal dan bijna 25 jaar ~è(:rdaris 
\ ,lil onze dub zijn ge\\e,·,{. 
Van dC/.c plaals. de hartelijke geluk \lensen 
aan ons nieuwe ere-lid. 

Dick de Kat en zijn opvolgers 

Dick en Lous de Kat 

De Mixed FottrSomes 
wisselbekers 

Hans 5 Gravenmade, 
secretaris 1979-1981 Lous was acht keer dameskampioen 

Koos Abbas, 
secretaris 1982-1988 
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Jan Aalders, 
secretaris 1989-1993 

Bob Moret, 
secretaris 1994-heden 

Mixed Foursomes 

1959- [na Niemeijer-Henk Gaarenstroom 
1960- Mieneke Boerma-Koos Dethmers 
1961- Rosemarie Donders-John van Gelder 
1962- Joan van Gelder-Hemmo Meinardi 
1963- Klaar Gaarenstroom-John van Gelder 
1964- Rosemarie Donders-Fokko Onnes 
1965- Hilde On nes-Bas Pot 
1966- Trinet Dethmers-Wouter Bouman 
1967- Roelie de Zee-Martin Nijhof 
1968- Marga Douma-Jaap Noordhoffsr 
1969- Wil Loos-Dick Prent 
1970- Jos Heybroek-Bas Pot 
1971-Anneleen Gaarenstroom-Bas Pot 
1972- Corry seldenrath- Ton seldenrath 
1973- Anneleen Gaarenstroom- Tom Gray 
1974- Marjolein Tielens-Dick de Kat 
1975- Rosemarie Donders-Paul Maron 
1976- Anneleen Gaarenstroom-Gijs Ruys 
1977- Jet Maron-John Brommer 
1978- Roe/ie de Zee-Gijs Ruys 
1979- Kittie Doedijns-Rob Weener 
1980- Barbara Naarding-Ton Koene 

De Kat Trofee 

Oorspronkelijk, sinds 

1959, kende onze club 

de jaarlijkse mixed 

foursome matchplay 

wedstrijd met twee 

door de club geschon-
ken wisselbekers. 

Tijdens de benoeming 
van Dick de Kat als 

erelid en ter honorering van de 

activiteiten van Lous de Kat voor de 
club, heeft het bestuur ter hunner ere de 

'De Kat trofee' aangeboden, als nieuwe 
wisselbeker voor de mixed foursome. 

1981- Roelie de Zee - Hesse/ Dethmers 
1982- Barbara Naarding -Ton Koene 
1983- niet gespeeld 
1984- Barbara Naarding - Hans Schokken broek 
1985- Rosemarie Donders - Boy Donders 
1986- Noor Kruys - Pieter de Vries 
1987- Wijnie Rabouw - Rijk Wessel de Valk 
1988- Joyce Aa/ders - Fridus Vest 
1989- Monique Mooyaart - Hessel Dethmers 
1990- Laurien Vest - Robert Stokmans 
1991- Etse Marjan Groenman - Adri Arts 
1992- Etse Marjan Groenman - Adri Arts 
1993- Jet Naarding - Hans Maat 
1994- Erika Beyen - Jeroen Fikkert 
1995- Erika Beyen - Jeroen Fikkert 
1996- Wilma Eisenga - sijbrand Keijser 
1997- Cathalijn Elings - Marc Langelaar 
1998- Siene Dresselhuys - Jur van Dijk 
1999- Louise Gregory - Dirk swart 
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Inter-poll augustus 1980 Het zesde lustrum 

Lustrum viering 
Gedurende het weekend van 13 en 14 september a.s. 7al hel JO-jarig bestaan van onze dub 
worden gevierd. Wij welen dat een aantal van IJ dit niet zo nodig vindt. 'Moet dat nu 
alweer, we hebben loch nog niet zo lang geleden op grootse wijze ons 25-jarig bestaan 
gevierd'! Laten deze leden zich realiseren, dal er ~inds 1975 vele nieuwe mensen tOl de club 
zijn toegetreden. die ook wel graag eens iets feestelijks willen meemaken. En wc kunnen meI 
z'n allen hiervoor lOch edl! niet gaan zitten wachten tol het vijflig jarig bCSlaan van de 
N.N.G. & e.c.! 
Wcl word I dit 6e lustrum soberder van opzeI. Geen invitec's van andere clubs, geen tastbare 
herinneringsgeschenken e.d. 
Wel een sterk accent op het gezamenlijk beleven van Golf- en feestvreugde. 
Oudere. nieuwere en nieuwste leden - docl u allen mee' 
Dit weekend is er voor u!! 
Toen "et bestuur aan een paar mensen vroeg dit 30-jarig bestaan te organiseren. luidde de 
opdracht: Zet ecn lustrumweekend op poten. en zie het financieel maar rond te krijgen' 
Nou. daar zil je dan! 
Doch door de spontane samenwerking van zeer vele leden kunnen wij u het volgende 
programma aanbieden: 

Een sobere lustrum viering, niet 

vanwege het oog op het 50 jarig bestaan. 
Het feest vond plaats in de schuur, de 

huidige karren boerderij, die in oosterse 
stijl was ingericht. 

Fons Naarding, drie keer clubkampioen 

Inter-poll juni 1981 

Inter-poll december 1980 

Het niet meer merken van ballen 
In de ledenvergadering van 28 oktober jl. heeft het bestuur het voornemen om ballen niet 
meer te merken kenbaar gemaakt. Op basis van de reacties die op dit plan binnenkwamen 
hebben wij thans besloten dit voornemen ui! te voeren en per I januari aanstaande het 
merken van ballen af te schaffen. 
MeI Kees Visser is overeengekomen dat tot 1 maart 1981 gemerkte ballen bij hem kunnen 
worden teruggekocht. Tevens zal hij in de loop van het jaar overgaan tot de verkoop van 
zogenaamde 'repaints'. waardoor naast nieuwe ballen ook tweedehands ballen voor een 
betrekkelijke laag bedrag gekocht kunnen worden. 

Vanaf het begin van de club werden door de leden hun 
aangeschafte golfballen met hun initialen gemerkt. 

Gevonden ballen moesten bij de professional worden ingeleverd. 
De ballen werden in alfabetisch gemerkte dozen opgeborgen en 
tegen betaling van 25 cent kon men zijn golfbal bij de 
professional terug kopen. 

Het merken met nagellak was onverstandig aangezien de 

markering er met aceton makkelijk kon worden afgehaald. 

De Visclub 

De eerste C van de 
N.N.G. & C.C. 
In het mC!I1U1lltllt.T (t'lli. :'21 \'al1 h~[ LlI1lkh.lk hlad '(rolf' h('!;hcn dE..' gnetk (('/l'r\{"' .. 'l'tl) 

onder t.' d~ rcctitkatu:' van til: '(iolr·r:.:dac!ll' kunn(,11 h.'IC!l op hun l~eri.h.'l'. gchel'llt,,'11 
onrechte. gedane aamijging.. dal :lCt \\'1)on1 'l'ountr~' bmn .... n 011/(' cJuhl1:lam ('cn \\d~lrd 
/{lIhlcr inhoud i .... (De/c rcctilït.;allt: , ... tot ;-..Iand gekt,m::- t1 dank/ij (n ... ;tlkr 'Pulk'h:I.!'1. 
I kl i;-.. namelijk 10 dat al ca. ~ iadf l'en hecht !!fl)Cpjl' kdcIl ~(:lam('nlij)..; !n dc [) l' hl' Aa 
uil \i ... ,c.:n ga:.;t. onder dc grocf1\;naam 'Dan\\ np de ... nor'. 
\"lI1g1,.'/lc.::n çr nu al plannen hc.:<"taan ,,)[n dit 0Jlgcrc!-!cldl.' \-i~:-.Cll wat tc gaan intcn ... \\ ;.:rCI~ en 

tc stroomliin~n (hI2'SlUUr. \ i,,\\ l.'dstril<..kn , -..;Ct) ht.:Il'tk aan de dltg\i,sdlOOI in r'\",'\ )!;\lH.t 
ett.:,l \\ilkn' \\ ij gradg wat l'1c~r in/i,'ht krii!!l'11 in het Hamal \'is·tunatlpkclin.g.\""11 hUlTll Tl <lfl/(: 

gnll\crcnigll1g 

Pino ter Gast, 
voorzitter visclub 
bestuurslid 1979-1982 

Jaarlijks in november wordt er een 
viswedstrijd georganiseerd met na 

afloop een erwtensoep maaltijd. 

Ab het \ccht<..'!l I1H:I grote \is (k1cll)c \is kennen wi.lIW.:tl iet~ b dal l,' d<'1I1sprcc kl. gCl'ft lJ 
dnn snel op ah lid (entr~c·gck! kenne n wij nie t. contrihutie nog onbekend) V,Hl dC/ c cluh 
binnen de club, bij de hCl:r Pino Te r Gast. 
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Een a~h !C:- \',tIl onuerg.etekende i.., dcnk ik WI.'l op lijn plaah: 
. IJ.\ \ST t" . t..'r i ... nog gecn halll)lage'l2'ommi~sl;'! (.;.alllcngötcid. 
rot 111.'11<- aan dl' 0('\(.'1' \~1Il dc '\<1. hopenlijk met ,'n t!entaJkn. 
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Inter-poll oktober 1982 

Grote verzoen beker 

~~ 
~~ Eindelijk was het dan zover! 

Dinsdag 21 september werd er voor de vierde 
maal de 'Grote Verzoenbeker ' -wedstrijd 
gespeeld door de dames en heren van de 
dinsdagmorgen en de dinsdagmiddag. 
Het was al bijna herfst maar de weergoden 
waren ons gunstig gezind. Alleen begon tegen 
vijf uur een storm met enige regen op te 
steken; ons daarmee een voorbode brengend 

van de herfst , die vandaag officieel zijn intrede heeft gedaan. 
We speelden een greensome-stableford tegen de vos , een onbekend 
spel voor de meeste dames. De vos speelde op hc 26, daarmee zat hij 
precies tussen de gemiddelde handicaps van de heren (23) en de 
dames 29). De score van de vos lag elke keer onder de T-box van de 
volgende hole. 

Reinier Beumer was dit jaar de vos. En wat voor één! Behalve dat hij 
ons geweldig hielp de wedstrijd te organiseren, maakte hij 
eigenhandig twee héélmooie trofee 's voor het beste damesteam. 

Reinier, namens alle dames onze oprechte dank voor dit staaltje van 
vakmanschap I Een paar handige handen zijn nooit weg. 
Helaas, echter was er ook iemand op de club met te gewiekste 
handen, die zich de damespot toeëigende. zodat besloten werd tot één 
tombola , die het verlies weer goed maakte. Dank aan de heren voor 
de storting in onze pot, dank aan Sjoerd en Bemadeue met hun 
helpers voor het lekkere en gezellige eten, dank aan een ieder die 
geholpen heeft om deze leuke wedstrijd tot een gezellige dag te 
maken. Laten we hopen dat de dames volgend jaar kans zien ook eens 
deze Verzoeningsbeker te winnen. want we willen hem ècht winnen 
en niet zo maar ontvangen .. 

L.Steenbergh 
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Peter Bijlstra 
twee keer clubkampioen 
één keer winnaar robot 

Pieter Jager 

De grote verzoendag 

Door tegenstrijdige belangen tussen de 
damesochtend en de herenmiddag op de dinsdag 
waren er wel eens conflicten die dan op de grote 
verzoendag bijgelegd konden wo den. 
Dit probleem is nu opgelost aangezien de 
heren middag per 30 maart 1999 naar de 
woensdag is verschoven. 

Ariane Paardenkooper Jacqueline Pieterse 
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Golfster van het jaar 

1979 - Kitty Doedijns-Steurop 
1980 - Monique Mooyaart de Charro 
1981 - Monique Visser 
1982 - geen nominatie 
1983 - Roelien Dallenga-Weitering 
1984 - Pauline Abbas 
1985 - geen nominatie 
1986 - Barbara Naarding 
1987 - Wijnie Rabouw 
1988 - Hanneke Vest-van Sas 
1989 - geen nominatie 
1990 - Cathalijne Elings 
1991 - Else Marjan Groenman 
1992 - Barbara Naarding 
1993 - Cathalijne Elings 
1994 - lrene Kruys 
1995 - Barbara Schokkenbroek 
1996 - Barbara Schokkenbroek 
1997 - geen nominatie 
1998 - Marjolein Driesens 
1999 - Carola Peper 

Golfer van het jaar 

1979 -Jaap Noordho./f 
1980 - Gerlof de Jager 
1981 - Bart & Peter Bijlstra 
1982 - Marc O'Brien 
1983 - Henk Groen 
1984 - Robert Deutman 
1985 - Peter Bijlstra 
1986 - Bernd Jan Bolwijn 
1987 - Albert Noorman 
1988 - Philip Jan Kok 
1989 - Bernd Jan Bolwijn 
1990 - Fons Naarding 
1991 - Folkert Haak 
1992 - Frank Wedema 
1993 - Hans Bakker 
1994 - Hans Schokkenbroek 
1995 - Folkert Haak 
1996 - Folkert Haak 
1997 - Marcel Warnaar 
1998 - Bart Nolte 
1999 - Koen Beijering 

Bart Bijlstra Trofee 

De "Bart 
Bijlstra Trofee" 
genoemd naar 
een veelbelo
vend, doch 
helaas te vroeg 

overleden jeugdlid, werd in 1982 door Ronnie 
en Antje Bijlstra aan het bestuur geschonken. 
Deze trofee wordt uitgereikt aan die speler of 
speelster, die gedurende het jaar de beste 
resultaten op golfgebied en als clublid heeft 
gedemo nstreerd. 

1982 - Mark O'Brien 
1983 - Henk Groen 
1984 - Pauline Abbas 
1985 - Peter Bijlstra 
1986 - Bernd Jan Bolwijn 
1987- Albert Noorman 
1988 - Philip Jan Kok 
1989 - Bernd Jan Bolwijn 
1990 - Cathalijne Elings 
1991 - Folkert Haak 
1992 - Frank Wedema 
1993 - Hans Bakker 
1994 - Hans Schokken broek 
1995 - Folkert Haak 
1996 - Folkert Haak 
1997 - Marcel Warnaar 
1998 - Bart Nolte 
1999 - Koen Beijering 

1997 Marcel ~rnaar 1999 Koen Beijering 

1987 Albert Noorman 1990 Cathalijne Elings 
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Inter-poll december 1983 

Notulen ledenvergadering op 24 oktober 1983 in het Postiljon Motel 
te Haren 
Om go..:d ~ uur heet de V00rt,iUcr meer dan 80 leden en in het büwnder hel erelid de Kat 
'all Iwne welkom op dal' verg:ndcrinl!, waarin voor de club leer belangrijke beslissingen 
gcnumcn lulh:n wordcIL 
Het erelid Nijholr. heeft zieh telefonisch \eroIlL'ichuldigd, 
~a enige tuci ichting worden dl' notulen ,'an de mrigc lcdcmergadcring onveranderd 
goedgekeurd, De \oorl,iucr deelt mee dat de baancommissie nij,,'cl in /.ijn geheel 
lernieuwd Lal worden, Binnen afzienbare tijd zullen de heren Donders en lvlooyaart en 
mevrouw ter Gast vcr\'::ln2J:'l worden do()r dc heren L"oc~berg en Poonman en mevrouw 
\ an de Iv'leer. l)c heer "Jaardll1g /.<11. wannccr hij \'crKOlcn wordt tot besluurslid. de heer de 
Jager venangell, die eçlllcr aan de baancommissic vcrbonden I,al blij'en, De \'()orzincr 
geert een t()ciichtin~ op de bcstuurswisseling, 
De heer de Jar-cr kan volgens hcmzclf wegens uitbreiding \,Ifl zijn werkzaamheden niet 
meer volóococ!c aandacht flun de haan het bestuur besteden en heert daarom zijn funktie 
ter heschikking g('s(c:d, De heer de Jager beeft veel voor de baan en de club bedaan. 
waarvoor de voor/;ner hem bedankt, wal door applaus I'an de leden ondersteund wordt. 

Daar cr geen tegenkandidaten zijn binnengekomen is dc heer Naarding bestuurslid 
geworden. De \'oorzitter wenst hem geluk en dankt hem voor de bereidheid de I.ware taak 
lan de zorg voor de baan op I.idl te nemen, 
Ter inleiding van cic bcsprekll1g ov'cr de grondaankoop leest de \'oorziuer de brief \'oor die 
het bestuur on\\ angcn heeft van de gemeente Haren, waarin zij haar instemming betuigt 
met Oil/e plannen: 
De projektmanager mor de I R ,holes baan, de heer NoordhotT. laat de planning lan de 
aankg \'an de 9 nieuwe flOks Licn , In begin 1985 Lul len 5 nieuwe hoks bespeelbaar /.ijn, 
de holes 9, 10, I I, 12 en 15 en eind 1987 dc -+ andere holes. met uitzondering ,'all de 
green van de 13c holc. die in 198R bespeelbaar zal lijn , 
De penningmeesler. de beer Nicmeijcr. lam met behulp van veelkleurige staafdiagrammen 
zien hoc tot 1985 (het jaar waarin de gekochte grond van de heer Vroom betaald moet 
worden) Ol1lC uitgaven snel zullen $tijge l1 cn dat daarna dc uitgaven geleidelijk aan weer tot 
normale proporties lullen dalen, Met anders gekleurde staafdiagrammen laat hij zien hoc 
hij een en ander kan linallciercil. Vanaf! 987 zal begonnen worden met terugbetalingen 
aan lening\'crstreht hebbende leden en aan de bank, Naar aanleiding van nagen deelt de 
penningmeester mec dat het reëel is dat de holcsponsoring pas ingaat als cr meer holes 
klaa r lijn, dus onge\eer in 1986 . dat ledcn niet persoonlijk aansprakelijk zijn wanneel' de 
tinanciering in het honderd zou lopen en dat niet te \'cn\'achten is dat de grond owr 2 jaar 
in prijs gezakt lOt! zijn, Hij wijst er nog eens nadrukkelijk op dat hoc meer dc leden 
schenken en hoe sneller hoc minder cr bij de bank geleend behoert te worden. wat 
\oordelig \'é)()r de club is, Wann.;cr de Icdenaanwas minder is dan verwacht "'ordt kan de 
aanleg \an de laatste -+ holes uitgesteld worden, 
Een \·all de leden merkt nog op dal cr nergens sprake is \'an .. om·oorzicn" waarop de 
pcnningmecw~r zçgt dat bij o\eral een stuk .. Ol1\'oorzicn'· yoorzien heeft en geeft daan'~H1 
enige I'oorbeelden. De \oorlltlcr zcgt dat cr pogingen gedaan zullen worden om subsidie te 
krijgen, maar dat hij de kam, niet erg groot acht. Naar aanleiding nlJl een opmerking van 
een \ an de leden zal de aanl rage schriftelijk en tijdig gedaan worden. 
E I' wordt nug op gewezen dat bij toename \'(\11 hel aantal leden het op de huidige 9 holes 
dringen lal worden. Daar is \\('intg ,Wil te doen, cr lal enige .. Iucht" komen als de 5 
nieuwe holcs mer :2 jaar klaar zullen zijn , 
Aan het eind van dele discu"ic o\'cr de linanciering lall de uHbrciding \'an de baan wordt 
opgemcrk, dat het een "koopje'· is om me! een \'crplichtc schenking van .r 500,- door de 
huidige I.::dcn een 9-holcs baan Uil te breiden tot 18-holcs, 
Bijna alle aanwezige leden ge\ en daamil door handopsteking te kennen dat lij instemmen 
met de aankoop van de grond tnl een bedrag van f 686,300.-, 
Daarna gaat de \crgadenng ook akkoord met het ingaan \'an een lening, hypotheek bij een 
bank tOl een maximum lail f 550,000,,· en renteloze leningen bij dc leden tOl een 
maximum \·an f -iOO.OOO. , maar samen nooit meer dan f 850,000. en l.ij machtigt het 
bestu ur een en ander Uil te loeren , 

Aankoop land voor uitbreiding 

De akte van aankoop van 10 ha, 

Vlm links naar rechts: Theo Niemeijer, 
Freek Vroom, Arnold Onnes en Kees 
Dijkhuizen, 
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Inter-poll februari 1984 

Voortgang uitbreiding naar 
18 holes 

Baanontwerp 

Zoals U heeft kunnen lezen in het maandblad "GoW' en "InterpolI" is de heer Pennink 
overleden. Zijn werkzaamheden worden voortgezet door Danal Steel. 
Donaid heeft 17 jaar samengewerkt met Frank Pennink en heeft zo'n 20 golfbanen 
ontworpen. Donaid heeft in het Engelse team gespeeld en had jarenlang handicap O . 
Hij is secretaris van "The British Association of Golf Arcrutects" en golfverslaggever voor 
de "Sunday Telegraph". 
De lay-out van Pennink is na het bezoek van Donaid Steel in november 1983 verder 
uitgewerkt en alle ontwerpen van de nieuwe greens hebben wij ontvangen. 
Van Jim Arthur ontvingen wij de specificaties van de grond-opbouw voor Fairways en 
Greens. 
Om het bestek voor de aanbiedingen zo volledig mogelijk te krijgen heeft de Fa. Haskoning 
de opdracht gekregen om hoogtemetingen uit te voeren en in kaart te brengen, alswel een 
tot detail uitgewerkt waterbeheersingsplan op te zetten. 

Financiering 
De .. vrijwillige bijdrage leden" valt iets tegen; onderhandelingen zijn gaande. 

Alhoewel de subsidie als p.m. in het plan is ogenomen, schijnen enkele van de door ons 
afgeschoten pijlen in het subsidiebos toch doel te raken. Een daarvan is de subsidie van het 
werkgelegenheidsplan voor de bosbouw. 

De "bijdrage bedrijfsleven" ligt aardig op schema. 
1115.000,- in hole sponsoring is binnengehaald en er wordt nog onderhandeld over 
/35.000,-. 

Hieronder volgt een lijsDe van de sponsors: 

hole 1 Aegon 
hole 2 Ebc! Noorman 
hole 3 Trackmobile 
hole 4 Sanders 
hole 5 N.M.B. 
hole 6 Wilmerink & Muller 
hole 7 Vonk Electronics 
hole 8 Van CaJcar 
hole 9 Geertserna IJzerhandel 

Putting Green: Gasunie 
Driving range: Open 
19the hole: Baileys 

hole 10 
hole 11 
hole 12 
hole 13 
hole 14 
hole 15 
hole 16 
hole 17 
hole 18 

Optie 
Kool & Wildeboer 
Philips 
Optie 
Niemeyer 
A.B.N. 
Silenka 
Philips 
NACAP 

De aanname dat ongeveer 140 leden voor de schenking vanl 500,- in plaats van 
contributie verhoging zouden kiezen komt aardig uit. Van de binnengekomen betalingen 
hebben 42% voor de I 500,- schenking gekozen. 

Leden aantal 
E r zijn bijna geen leden die vanwege de zwaardere financiële las ten hebben bedankt. De 
aanwas van nieuwe leden is nog niet te overzien. Het bestuur is van plan om in mei een 
O pen Dag te houden. 

Uitvoering fa se 1 - aanleg 
Wij verwachten dat eind februari alle gegevens binnen zijn, zodat wij een drietal finna's 
kunnen uitnodigen om een aanbieding te maken voor de eerste fase: het aanleggen van hole 
JO, 11, 12 en 15 en het voorbereidende werk voor hole 5, 6, 9 en 18. De aanleg zal dan 
eind april/begin mei kunnen beginnen. 

J. Noordhoff 
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Naar 18 holes 

Bedrijfleden per 31-12-1999 

ABNAMRO 
Stork Comprimo 
Dijkhuizen & Nielsen 
Draaijer & partners 
Gasunie 
Gemeente Groningen 
Hazewinkel Pers 
Autohuis Joel 
Ogilvy & Mather 
Theodorus Niemeyer 
Ernst & Young 
KPN Pensioenen 
Holland Casino 
Smid & Hollander 
Reining Transport 
Trip advocaten 

Bakkenist 
Edon 
NAM 
Noordlease 
Groene land 
Nacap 
M.F Groep 
Kiestra 
La Ligna 
Origin 
Philips 
PPG. 
Randstad 
Stork GLT 
Segafredo 
KPNTelecom 

Hole sponsoring later omgezet in 
bedrijfilidmaatschap 

De directie van hoofdsponsor ABN bij 
de opening van de 18 holes met de 
dames van de commissie 'de Poll 1887' 
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Inter-Poll juni 1984 

De jeugd 
Polleke beker 
Zondag de 27ste mei. Voor de jeugd een belangrijke wedstrijd. De Polleke beker - een J 8 
holes strokcplay wedstrijd voor de jeugd tot en met J 8 jaar. 
In feite het officieuse jeugd-kampioenschap. 
Het weer lat de 25 jeugdige golfers niet mee: desondanks werd er toch vrij goed gescored. 
De extra prijs voor non-handicappers ging naar Philip Jan Kok. De 4de pnjs was voor 
Rober Deulman met 7 J netto. 
De 3de prijs was ,'oor Niels Kok met een netto score van 68. de 2de prijs voor Fons 
Naarding met 66. 

De 1 ste prij, was voor Guido Dekker met 64 nello. 
De prijsuitreiking werd traditiegewijs door de initiatiefnemer dhr. Koene gedaan waarbij hij 
een aantal ,.do' s" en .. dont' s" naar voren bracht. 
De winnaar bedankte daarna de jeugd-commissie voor de goede organisatIe. Gelukkig was 
de kwaliteit van mijn golf stukken beter dan de onvoorbereide speech . 

Guido Dekker 

Philip Jan Kok, Ebel Noorrru1n, Bernd Jan Bolwijn, 
Albert Noorman, Niels Kok en Bart Bennema 

1998 Floris Kruys 1996lrene Kruys 

1990 Tjarko Dallenga 

Jeugdles anno 1998 

Kampioen in de jeugdcompetitie-klasse, mei 1993. 
Duco Egressy, Willem Tiktak, Folkert Haak, Suzanne 
Willemse, Jonas Andersson, Floris Kruys, Maarten 
v.d. Tol 

Polleke beker 

1979- Barbara Naarding 
1980- Monique Visser 
1981- Monique Visser 
1982- Bart Bennema 
1983- Robert Deutman 
1984- Cuido Dekker 
1985- Rob Witsiers 
1986- Ebel Noorman 
1987- Allard Borleffi 
1988- Hayo Reinders 
1989- Vincent Niemeyer 
1990- Tjarko Dallenga 
1991- Willem Tiktak 
1992- Frederik Deutman 
1993- Folkm Haak 
1994- Folkert Haak 
1995- Folkert Haak 
1996- lrene Kruys 
1997- niet gespeeld 
1998- Floris Kruys 
1999- Nicolas Nolte 

Ton Koene initiatief 
nemer Polleke beker 
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Inter-poll april 1985 

Van de Lustrum-commissie 
Reeds geruime tijd is de lustrum-commissie 
doende een programma op te stellen om van 
de viering van ons 7e lustrum een hoogte
punt in ons clubleven te maken. Het week 
end van 7 en 8 september a.s. moet u hiertoe 
reserveren! 

Zondag 8 september speelt zich geheel af op 
de club. Spel, zang en dans zal de dag ken
merken. Ter gelegenheid van, maar niet van
wege, het lustrum wordt een boek uitgege
ven over de geschiedenis van de baan, het 
landgoed "De Poll', de club, maar ook over 
de toekomst van onze club op dIt prachtige 
landgoed. In het juninummer van Inter-poll 
zullen wij hierover meer informatie geven. 
Over de schitterende koperdiepdruk van de 
9-holes baan (straks verleden tijd I) kunt u el
ders lezen. 

Er zullen een aantal aktiviteiten zijn waaraan 
u al dan niet kunt meedoen. Uiteraard wordt 
er gegolfd. Door zoveel mogelijk leden, han
dicap of niet. Baanpermissie is natuurlijk wel 
vereist. De details hoon u tijdig. 
De feestelijke lustrumviering op zaterdag
avond van de 7e september hebben we door 
het grote aantal te verwachten deelnemers 
ondergebracht in de Coendersborg, alwaar 
naast "natje en droogje" een cabaretgroepJe 
uit eigen leden u op spitse en spitsvondige 
wijze laat genieten van het clubeigen van de 
Noord-Nederlandse . 

Zeker is dat er nog neven-aktiviteiten geor
ganiseerd gaan worden. Wij denken hierbij 
bijvoorbeeld aan een speciale en voonreffe
lijke lustrum wijn. laat dat maar aan Sjoerd 
over! 
Aanleiding genoeg om alle komende Inter
pollen uit te spelen. 

Een dansje zal de avond Iverlvolmaken. Hoe 
ver zal ieder zelf kunnen bepalen. De lustrum-Commissie 

Sinds 1986 is het team dat 
het slechtst presteert tijdens de 
competitie verantwoordelijk 
voor de organisatie van de 
Sinterklaas wedstrijd. 

Hein Gaaremtroom, 
cabaretier en 
Sinterklaas 

"Ja, die nieuwe achttien holes, 
't koste meer dan één miljoen 
Theo Niemeier, die vraagt zich af. 
Hoe moet ik dat nu doen 

Dat financiële plan, 
dat is zo opportunig 
en die stugge Groningers 
die zijn zo vreselijk zuinig 

Maar Sint Nicolaas 
die wast dit varken. 
Ik heb voor jullie een biljet 
van 50 miljoen marken. 

Dat is veel 
maar dan ben je er nog niet 
maar misschien helpt de raad 
verborgen in dit lied" 

Het ledental blijft alsmaar stijgen 
D'r is geen plaats meer op de baan 
Hoe kunnen we nog ruimte krijgen 
Zo gaat de sfeer mooi naar de maan 
Uitbreiding is zo vrees'lijk duur 
Er is slechts één kans voor 't bestuur 

Ref. Subsidie 3x 
Maar waar halen we 't vandaan 

't Bestuur is maanden aan het praten 
De penningmeester doet zo raar 
Maar Amold Onnes kan 't niet laten 
Hij zegt, dat spelen we wel klaar 
De weg naar Lubbers is niet ver 

Lustrum 35 jaar & Sinterklaas 

Tom Kruys cabaretier en reJèree 

Ook schrijft men wonderschone woorden 
naar de provincie en het rijk 
want ook het aanzien van het noorden 
stijgt snel, men heeft dus echt gelijk. 
Maar ook de leden liggen krom. 
Daar gaat het toch uiteind'lijk om. 

Jaap Noordhoff praat met veel bedrijven. 
Hij biedt ze dan een holetje aan. 
Hij mag vaak en kwartiertje blijven 
en moet dan zonder geld weer gaan 
Zijn koopwaar is niet zo stabiel 
Gelukkig is 't geen trackmobile 

Zo kunnen tientallen weer werken 
Dit is hun kans, dit is apart 
Maar hoe de kosten te beperken 
Misschien betalen we ze zwart 
Want ach in deze regio zijn werklozen legio 

De Sint 

Het gedicht van Sinterklaas in 1983 op het plan 'naar 18 holes' 
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Inter-poll april 1986 

Bij de opening van de nieuwe holes, vorig 
jaar werden we over een griezelig smal brug
getje gevoerd, dat echter dank zij de voort
varendheid en overtuigingskracht (maar ze
ker de charme) van enkele dames verbreed 
werd (Hr. Bolwijnl. Dit bruggetje gaat de ge
schiedenis in als ElbeKeja-brug. Dan is er on
langs bij de nieuwe holes opnieuw een brug 
gebouwd, waarvan wij de indruk krijgen dat 
deze geheel door de baancommissie ge plan
ned was. Maar tenslotte, het pronkstuk, een 
brug met centrale pijler, over de vijver. Dit is 
de Geertsemabrug, die in tegenstelling tot al
le anderen feestelijk gèopend en in gebruik 
genomen werd. 
Wij mogen ons prijzen met leden die tevens 
gulle gevers zijn. Brutaal als we zijn, zoeken 
wij nu nog iemand die rustieke leuningen laat 
aanbrengen. 
Geweldige club, die zulke leden heeft. 

De redactie 

De Geertsema brug 

De Geertsema brug Pam Geertsema bestuurslid 1968-1978 

Tijdens de uitbreiding naar 18 holes werd al naar gelang 

er nieuwe holes spelrijp waren het parcours aangepast. 

A/bert Geertsema, de gulle 
gever 

De eerste verandering was het ingebruik nemen van hole 

10, 11, 12 en 15 in 1985. 

In 1986 werden de oude greens aangepakt en was er weer 

een andere routing. 

Bestuurssamenstelling onder voorzitterschap van Arnold Onnes 

1980 
* Arnold Onnes 
* Jaap Noordhoffjr 
Mariette van Diepen 
Theo Niemeijer 
Roelie de Zee 
Pino ter Gast 
Henk Boerma 
Hans s Gravenmade 

1984 - 1985 
Arnold Onnes 
Jaap Noordhoffjr 
Rosemarie Donders 
Theo Niemeijer 
Monique Mooyaart 
Koos Abbas 
Kees Naarding 
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1981 
Arnold Onnes 
Jaap Noordhoffjr 
Mariette van Diepen 
Theo Niemeijer 
Roe/ie de Zee 
Pino ter Gast 
Henk Boerma 
Hans s Gravenmade 
'* Gerlof de Jager 

1986 - 1987 
Arnold Onnes 
Jaap Noordhoffjr 
Rosemarie Donders 
Theo Niemeijer 
* Bea Deutman 
Koos Abbas 
Kees Naarding 

1982 
Arnold Onnes 
Jaap Noordhoffjr 
'" Rosemarie Donders 
Theo Niemeijer 
'" Monique Mooyaart 
Henk Boerma 
'" Koos Abbas 
Gerlof de Jager 

1988 
Arnold Onnes 
'" Jan Burmann 
'" Mariette van Diepen 
Theo Niemeijer 
Bea Deutman 
Koos Abbas 
Kees Naarding 

1983 
Arnold Onnes 
Jaap Noordhoffjr 
Rosemarie Donders 
Theo Niemeijer 
Monique Mooyaart 
Henk Boerma 
Koos Abbas 
* Kees Naarding 
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"De Poll 18/87 " 

Programma openingsweek 
Fkt·fecstpro6'Tamma ter gelegenheid van de opèning is cr op gericht alle leden, 
sponsors en genodigden zoveel mogelijk t.Ic gelegenheid te geven met de nieuwe 
golfbaan kennis te makel], 

D insdag 22 september Olliciëlc opening door Z. K .H. Prins Bcrnhard Olll 

± 11.30 uur. 
Wedstrijd voor genodigden en commissieleden. Re· 
ceptie (ook vOor leden) 17.00·19.00 uur. 

Woensdag 23 september ' Ontvangst en rondleiding "PolI·pioniers". Vanaf 
± 12.00 uur Dames tegen Heren. 

Donderdag 24 september: "Dag van het bedrijfsleven" Om de A.R.N.· 
Trophcc. 

Vrijdag 25 september 

Zaterdag 26 september 

Zondag 27 september 

± 11.00 uur Nocl Hum Golfshow, gevolgd door 
een demonstratiewedstrijd van twee Engelse toppro· 
fe ss ionals . Vanaf 15.30 uur Jeugd en Studenten· 
wedstrijd . 

Grolt' Openingswedstrijd voor leden en ouellcden. 
F cestavond. 

Lancomc wedstrijd voor alle clubknmpioencn van 
Nederland. 

Voor informatie betreffende bovenstaande festiv iteiten kunt U contact opnemen 
met de voor het programma van die dag verantwoordelijke personen. Deze 
staan vermeld op pagina 52. 

Het programma 

De ceremoniemeester 

Jan Burmann, 
penningmeester 1988-1991 

Commissie De Poll 18/87 . 

De dag van het bedrijfsleven 

Opening 18 holes 

Pal.eis Soestdljk. 22 september 1987. 

Zeer tot mijn spijt ben ik. door dringende ve"r
?lichtingen \lcrhinderJ. vandaag bij U te zijn. 

Toch wi l ik U op de:r:e manier graag laten ""eten 
noez"er ik ':>ij df'?e feè.stelijke opening van Lw 
accom:rr:oclatie fret C meeleef. Dat doe ik vanwege 
h0t feit. dat U nu een golfterrein ht!bt gekregeli 
waur deze :noole SPQtt volledig. tot zijn recht kan 
kçrrten. 

Maar ik wil daarbij ook 
bet nOQn.!en daarnede een 

l evert aan de vervol;naking van c (m 
'Acarvan de betekt.'nis "Io~el v(~rder 

s portieve asp!':ct allcc>.n. 

HEel veel succes! Ik hoop op niet al te lange 
termijn Uw gast te ulOgen Zijl!. 

Prius der Noderlanr.len. 

Bericht van verhindering van Prins Bernhard 

De Noel Hunt Golfihow De toeschouwers 
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Golf BENELUX december 1987 

2 

3 

4 

6 
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LLE 
CHTTIEN 

GOED 
\ an d(' IU)I) ,mll)l'('nl (' nmll' dl' 
1'('('11 '.1Il (;I'onin~en is el'n 
ItOI'H' I'Ïl ,ia dl' .. n('h,e~(·n 
'O('I't rakt'lill~s 1.IIl~s d(' 
hooldstad (jl'onin~('n. U(' 

(;I'ollin~s(' ~olh.'l's zijn trots. 
en len'cllt. Sindsltol'l 
h('st'ltikk('n "ij OH'I' d(' ('el'sll' 
IU ho'('s IJmlll' all ht'l 
nOOl'd('II. I)e b('slmllltle b.mn 
('n ('('11 ni('In\(' bmlll zijn 
handi~ in t'lkam 'el'\H'H'U. 

1(' iJlI I I' 1.'11 ',\" .1 ... "1 IJ,. ·IC OlliT '11IlIlH"1I .,11 111 

1(' \trl; .tlll.li CIII '\ 11 idlTI ;.!dl'cI('1I \\ {' .... I .111'11 

d, !lilt" IW;';lplllli'llltll!ll·,fîull.,lll'll'h.,I.I\'1l 

!lH 1''' 11 11. 1 (' /)('\(1('11 H, I C liP I', 'I: ';11 1'11 

I. I ( 1\ ,.IIIII~fll"oll:o- ril, ,hl '·11 ,'1\1".1 .dl r 

\111 11 tlllS'lIl ipclall l'Il~( (11('(1 111. 

( 'liJ, \1(,),'· fl rhl bH ró lIlllIl \\;:,.I/.' h,'dr. 'I. 
.JI.I'{'!I i'f 11 gut ,1;:, Ik \')j 11 \1 {I! I'li nl,~, \ IIt hll' Ilt IJ 
:WIl;:.!{'SIII'oh.('1I i 11\1 1"\\1'('1 de Ildlllll'llWI \ (11!.!1'IH!t 
11ldi('J...t' ;lIlt\\ lord ("',\at.! 111:11--1"1 \\ ij 11 ";lt!i'1l1 op 1.11 

hl1 {II dl )1' 1l1..:{ \\dltll' 1~1 r. 1I11w)\1 1'11 

~ I • 11' , .. lil I H' hl I \ 11 IIZ" dlll lIJ IH l' 

11 ,>( '4 ti til clli ( 1I I IlInl )f'( ... nl 
pi I \. 1I 1,' z (' 'I h IJ ill (' \ I l' ,Ol ( 

\" I', 11 I1 \t 'II!,t (, 11 '01 111 Ii! 1I/", 

(I, 
I LI' 11, ..: Il' IJ \ dIJ ,lJn~ 1/' IJ (I"t \\.I~ 1.111 

ti ... I' 'I' 111111'1 t lhl 111. 111 '(' I , I, 11, 1,,( IJ ])'Idl [ \\ ij 
lu II r 1I1,'W U'Z('" Ilt (' il I :1" ~ , \ ,'I {' I ;roIlI114 ... {' 
(,11, lil C I IplI •• 1J 1 ..... .11 't ti 
\1 I 1 ( 111 IJl ft 1111 (lu 

REGIONAAL BElANG 
1 (t.. !..I J I 1I1 .. l'l" 111. ti ,p .. ,'I'll IJl ril ,. 

{' .IH h 11 !lp' 11. ~, 1'1'1111' I1 (lp l' I: ilhl 111111111'111 

\\ .... 111\" 1111 '" cl In t' I r ft!; 11i 1 ill"!uu 'TI i"p('l 
11 i 011 " }lI t" d· 11!)\\lllk tll,llO"'hrll. dl" ,k\,'11 

.11 u iil '111 r ,'I '4 II hl I • IUj' I. -.:t' ,'\ r delll 
t'\ Ol 1 ill' \ I 11111 .I I 'H I IlIr \\.1; \.11 lil 

1)( ( 11,,\, 'I I d 111 I SI (.1' 11 \"( 1'1 

Ic IJ 
I \01\\</, dl! 11\\ IJ "( .. I'nt! Ut dl 

(ClI Hili. li: tlll'l\fff lil 1tI ,/ ,1111 1 PI, dl'IJI ('f 11 

7 

\01 II1 IIJ,t'Ht' k\, '01'11 11 \ IHlk 'I'In .... I.. 'ildt! hl. 

Ihll,rlt' t."V· ('H dOlt {'('IJ IH hol('"" h;t,1I11ll111' 1l001lh'fl f 1'11 

dl (h )11/'\\ .li!!'fll' I-.illIl.iiH \ nol' dt' \ \'sl igrll!! \ dil 

I drihl'll I h' \oll!'{l \,'dl'l'liIlH!;';C llt'dllh' h\~l i\ Uf'Hell 
('111 \\ ('{'k L Il!.! uIthUIldil.,! I-!l'\ in/! El'1l \ iJ 11 dt' 
hOf!.!1 pI. Ilt'Il\\i1:-.d.'..:111!\\ \ n \fll' 111111 1h'/t'i':n1.!('!:--i' 

{ II :.!1.H h, Hl H CI;1I1fl'h .. dH)\\,",~q..!.t·'I·lltnon" 
~. iI 11' I 11 11< '1\\. r.lll' hl .:.!I I.:. l'!.!('11 \\.11 heli hel!'..!1 
t 11. h. ,I I~t·t ( 1;1.11' \,Wk \('I'I!!!_l.illl tarll'rb lïOO 
'uP!1 

I- (' h,j;11l dil' \ all <) hulp..: j:-;.uit!!.!'brcid lldd!' tB 11011':-; 
hl I l't'\IH "r"dljg IiJ!!lwt'1 !,1I1!!,!'/'1l 1\\('1' ll1ilil! q tlok" 
h'!.I1l I,'(brll \J'l;t~ l!tlillilldH!!('\illnoj.,zo\\oI'tH 
OIUJI'I'!!!I, k IJ(' I\\{' IHdl'sl.îilll1alll!'fji~~('lnl{'!!I'!'('lïl 
111 I' IIld 111 (· .... 11 h'",l.'l.fI. I I.L (:{ \ t Vil l:ïziill 
.t. Il,!!/': ';.:d 111 l' ,1I1"~ Icll! 'tI'lTell! t'Il"'lllllllli:.!l' 

lH'sld,,1l11 Illl!t-"'Zilll!!t \\IIt.!!.!rl 

I·l' 1.-..:chilltT(,wlc (lIth· \\ ;1S ,I(lljd ,Ir' ~J('. ('1'11 do;.!lc!! pil/'- I 
JlH't {'CII \ÎI,('r In Ik IHJIII' 1,lnb (JIl1 dl· hll("hll;l~ flan d;lI 

Ir Id/" :-;'Llti:.!I' rluhlHIJ~ lIIi'1l'lIl!l! ,{al... \\ ilH' 111111"('11 'I! 

I
llilIIH\itl('I!lÎ"I'III1i1i1~ld('r<1I1H'1l tkzt'll,lrdl~ 
,('!'JeU't'll !!('~;I,111. Illa'.11" \'.r lijn 1\\ I'l' 1Il;1~Ili!jt'kl' hok" 
\1101' 11\ dl' IlL1dl:-; ;.!l"kOllH'll I·:I'I'-":[Isn dl' !II'. ('1'11 p,H"-:~ 
\\ l.ll' il'llalll\('I"ch'\Jjl'l"n;ltll"l'('nplallt',!.!!'c'('lllllod 

\\ : d,'/1 !!t'"liI !{'Il } iUIII!." dl' grl't'I1I1Ill/IHIIlHl tIlt'l 
r 1 Of·I'1H11' ,liS DI (h holl ~aal \\('lT\dn!H'! t"l1I1)IHII" 
\.1. d;.11 '\1 {'IJ jU\\l'I' •• lII ('11 lol rlt l'.Ir-1, !lil' (Ir 
111 di .t' !'OIr ,1('!!Il' \ cld"'l \;111 eli'lC ~I'( hls in d,' nHI.:.!Ï! 
..,1.1; • !II'! hlli:-., 111 prllr('~"ilJll;}1 "Ct':-; \ j .. :-.C'I" IJjn \ nHm 
I)jnil' ('tl hUil {;lIc!lI\IlIIl' !.!olldo( hll'!"" 
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\ IlO!' I Op III'Hknll'~(JIIÏI,lll!'!1 zijn "ort(, p(lr~ i holt, .... 11I·! 
.... 1 H'!lindjr ~('\\ orden, \Is IWllll(j{Il' !'Hl?! b ell al~ \\ (' lIlel 
de !\\eedt' :-;!\l4 1I1':ldll'i'lI hout !lodig ht'h!H'Il. zo !!ih.t tH'1 
Jlill'on!. j)~' nicU\\{' \oord \t'dcl'!<l!ld;-.;r \ilrlll! (!(télrop (Til 
\\d~q!!H' lJiI/'(llllil'lïll~ Lr /,rjll pélr-'" hok;.: \ all L:-,7, :107. 
2BiJ. lHï ('11 :~21 m<"tl'!' Een ~(H'd!' dri\f' \\ ordt ZE. (.!fll'cI 

"I .... !JvloOll(! ml't ('l'l1 par 1'11 i!'i-tlat nip! \\ at clullgol!er:--
\\ ilh'Il') 

EVENWICHTIG PARCOURS 
Ik 31' IJlde. l'cn tlocll'g llJl't t'en gnll!' relde IH'U'" ill ,It
fdin\':I\, hlijrt hel'I aj)(ll't. dl' nH'!I\\ {' ,)(' l'!I h(' holt' 
Illoel!'n In dl' foul.!h IH I!.! gI'fH'i('lI, dl' We i:-:'I'(,l'(j~ 
IH'jubt'hl en IIc Ihc i~ ZO'II [lIO/JU' kl!l:':~ÎI'h.c korte 1);lr ... ·~ 
tJat tI' :JUt'I'lIlIo:,! ('dclherll'l1 in <Ic 11 Hl.!.!h 0111 hl't' "'I' 1\ \iI" 
dil\ dl' m crigc 11Oil''' g{'III<l"'I'd'lij~ "iin. \\ at f1(1{"ht u 
llij\ OIH'hl't'ld \ "11 (h':t . ('('11 pdr~..I \ dn·,fJ-i !llct('I' \ ;}11 de' 
herelll('('s, l'l'lJ fJ)('ln langer eoliet \\{\;.; ('('ll pal'~:) 
\lb:-:rt1iell \\('\ Ik illl(,I'I)l'~tl' hole bt!c 7e, rCIl!;1I1!l(' 
ho~ho[(' fIlCI C('1I1lUl:-:.1 boom op de 1'(111'\\ il\. Of' ril' Ht'. ct'll 
LIH!!c pal'·:) llIl'1 ('{'ll :-;IOfll bO metcl' \oo!' dt' iJl'l'cn 

\III'!" bH 1.'1~(I;lI'\nnlllll('1 ~.t{'JH'('1 \(lIlIB 1l0Ii'~t'tll 
t'\ ('11\\ killig par('(JlII"S, met \ ri(']l<klijkf' hok....: ('11 hok=-
IJH'I ~'('n ~I'illlmiw'r ~'H'If..t('!' ~llth;tll=-- \\ alll('t potlood Cl) 
11(' ...:corekaill'lll('II'cfl, ZO\\ cl de 1)(11" ah dl' SSS \ llllr 
1I!'l'('1l ('11 dilrHt'S i~ ïO,I'~{'n l\L\1 Open za! Cl'tlOllit 

\\onit'lI ~{'Il!HIlh'n. m(lar \oor nat l!mal{' \\ cc!:-;lnj{lt'll b 
dt' baan zOIHlt'l' rnc('r ('Cil gut,tlc 1('~I, Tîjd{,lIs de 
!;uH!t'll ikr Tnlph(",' l.anc{lIlw \ (lor ('llIhk<llllpifll'IH'1l 

JO 

\t· ... (J~JI('II\\Olll('l'fi{'BI't.\II"op~( lil\t' ~II!1l1f'n( oI;-;\dll 
(11'1'\001'11 (LindIJo\l'I1) liet ('('!";It' l.lilllnOCtlf' met 71 
LÎt';-;helh "-uopmalll \ m . ...:. I rtl~l!II) l!a! Iwt \ lOr ('('j(j )jj 
dl' d;III\(' ... nH" ï I 
lIopeliik trl'kl met fI~' ('IT ... le In 1I1l!t':-; hcldlllJl tH't 
lHJOrdt'1l tloh.llt'! ;--pdnhe{lu adn Lclll:-,\\o!l hilll \ldrii.lll 
dt· Bw'l", 1)1' (;t'ljJ(,llh('r~ Iwt'!! Cel' Bazuill in (h' 
lldliolWic ~uIJtop, llWill" (je \tHlrd \CdC'J'!dlld, .... t' 11<111 dl' 
la;II:-;!I'\I'f'lf'!!('I1\\oortlit!.cr in ("('llllillilll1:ld! tl'dlll in dt' 
1H'!!ÎIl jd!'i'1l '(jO, IJ;!! \\ H:-:. .I<,I;q, \001 dh(JtT I!' die 1\1('\ 

1l;lIldH dP-:) IIlt'l':.;pt'eldl' in het \l'dtTlan!\:-: !<,Ul.!fltt"lIH 
Silld:-;dic!\ Lo..; Ik :--:pnc1jll~ dun \ ilIlU!! dt' f'lli:.w ;:.olfc!uh in 
(d'O!l1P~('Jl 

NATUURMONUMENT 
lh'zt.'lfcl(' .1;11) \001' lllOfT\\ nd tI IIt'll:-- di It ' ... 1\\ t'( h. 
Ilt'!HH'llllllol ('I'Cn! \ all h club. llij j.'" Ik ~J'Oll' 
IOiU'lllljltOI' :-:.tllilulalnl" 1'1} ~.tldh .... 111I1' :!('\\ 1'1'...:.1 \ 111 de 
uilhrf'i<li!l:,!. lIll('I';ldl1l In 11<111\\ (' ;--,11 1('11\\ ('I h.11J~ IIII'IIH'I 
hr..;tuUl' I h'lllilluuf'!.!I'I}Ît'd ('!1 011:-: ~trt'\ Clllla,l!' het 
hl'll(lw! \ dil d(' l<lIHbcl!appdijh.t' \\ ,hll'dl'11 !whlH'1l1'f" IIJI' 
gel{'ul dat \\ ij ('l'n \ ;:111 til' \\ t'Înige \cl!l'rLllu!st' héllH'1l 
I.ijndit'f/« "'\\dllficl!k '1l;!\IIUr!l101l1J1Ili'!l1 IH'zil' 1.11 

:-;dll'C'd\oo/'zil1<'f' cjp Iwel' \. F ()I1IH'~ ill zijn \ fHII'\\ 001'11 
\ilII1H'! pl'opl'ilnmU!HH:k./h'11wh' InlldWH'd 'lh' Ilu!! 
\ nlt silld:-:h.or\ oIHh'J' (Ic ndtuur!)(':-;cJWr!ll\\ ('I l!llH Ilt'l 
!)V:-;tiwt uil 171lillio~ en \ ('nkr llil JlHWI"iIS, ,\ rildlldt'1l 
\ij\ l'l~ ,'11 gon!loli'~ jI('{':-.: gril,,) ":1" Z!jil :--lli"t'I"('~dOOI'II~. 
her"t'l!' \\i te dC<l('.li'~. zihl'l"t'n populil'l't'll \\(';..\t'f"lI !"I'd 
('('tIclar ~P~ld!bt' ;l:lk. l'CIl' ul!H'II!)otlf1\ {'IJ f'CIl 
\!TICnLl.IIlo..;,' lep 

\ oor lil' llil'lm (. Il()k~ zijn homt'l! !!\('I'CI'IHllllrll' Uil fCIl 
1.,\\ {'I.,t'rij 1ll'I.!!.d<llomHlt'(Td;l!! !:.!\t'l':--rhilllwk 
soortell. \dll de tn:urher .... tot ,'11 md til' \,I1 .... t' 
dm~lU:--:dotll'1l. \1t'1 I'!'dll {lil!" ('('lllliltulIl'IIl!HllJIlH'n! ulll 

IlO;! tI' Z\\ !j!!('11 \ (111 dt' I.,O!lijIWII, ef'h.hHnrn ... 1'('('('11('11 
\II:!.!I'I:-;, I )(' \ ugf'JrlulJ !ul,II.1l"r!l IlI't'HlI 111'1 (IWh'rfl1ILHI ('(I 
dl' r!lntrok \tHl jO \ lI!:d k a .... ii 1':-; \001' /léld/' 1'('},('IlIll!.! 
Ik ;I,IllIt'e Ilf'dl illiofdal LH miljot'1l t!llldt'll gd,tI", Di! 
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Inter-poll juni 1989 

" 
Het bord" 

leek jarig 
Natûûr!ijk kijkt u, als goed lid van onze 
club, regelmatig op het bord om de laatste 
mededelingen van de regel- en handicap
commissie te lezen. 
Natuurlijk kent u de local-rules als nieuw
komer zo langzamerhand wel uit uw hoofd! 
Maar, als u toevallig op donderdag 8 juni 
hebt meegedaan aan de gezellige donder
dagavondwedstrijd, of gewoon die dag wat 
recreatief golf hebt gespeeld: Moet u iets 
aan datzelfde bord zijn opgevallen. 
Het was versierd. Met serpentines en ballon
nen! Fééstelijk en fleurig! 
De reden voor deze, Buiten-nissigheid' was 
de tekst: - Wij horen er nu ook echt bij -
De donderdagochtenddames Non-Handicap 
hebben Standing gekregen en dat werd 
feestelijk gevierd. 
We hoeven niet meer - aan de kant schui-

vend en doorlatend - op donderdagmogen 
de baan over. 
Onze niet onbelangrijke groep van 85 dames 
mag haar recht doen gelden op speelruimte 
tijdens de donderdagochtend van 8.30 tot 
10.30 uur. 
Kijkt u daarom de eerstvolgende keer als u 
op de club komt even naar dat zo prachtig 
opnieuw geschuurde, gebeitste en gelakte 
bord waarop wij ook zo trots staan vermeld? 
Fantastisch dat we in Tom Kruys zo'n accu
rate snelle supporter vonden die het hele 
bord als doe-hel-zelver in een glanzend 
nieuw jasje wilde steken. 
Binnen de kortste keren was dat geregeld 
door een 'onderonsje' van Ans met Tom. 
Heel hartelijk bedankt! 

Namens de DOO's 
Marianne loesberg 

De DOD's bij het versierde bord vieren hun standing 

De donderdagmorgen dames zonder' standing 

De donderdagochtend dames 

De maker van het bord 
Tom Kruys, internationaal reftree 

Frans Noorman, regio reftree 

Op initiatief van Aafke Poortman 
is er in 1983 een damesochtend op 
donderdag opgezet voor beginnende 
dames Leden om deze meer bij de 
club te betrekken en ze voor te 
bereiden op de dinsdagmorgen 
dames. 
In het begin hadden de zg. 'äoLLy 
dods" geen standing, maar dat 
veranderde in 1989. 
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Inter-poll december 1989 

Informatie bouw
activiteiten 1990 
Nu er na de ledenvergadering van 
30-10-1989 beslist is inzake de bouw 
rond het clubhuis en het licht daarvoor op 
groen staat, bevinden wij ons nu in de 
voorbereidingsfase (bouwaanvraag, werk
tekeningen, constructie, bestektekenin
gen etc.L 
De opzet is, dat er op dit moment gestart 
wordt met een zgn. "bouwteam" waarin 
zitting hebben: J. Burmann, namens de 
NNG & CC; Architectenbureau F.HAJ. 
Dallenga; Sanders Verenigde Bedrijven 
B.V., Ingenieursbureau Wassenaar BV; In
tallatîetechniek Knappers & Toxopeus BV; 
J. Luurs Elektrotechniek BV. 
In onze planning ligt de nieuwbouw te 
starten per half maart 1990 of eerder en 
dat deze nieuwbouw vóór de bouwvakva
cantie 1990 voor een groot gedeelte klaar 
moet zijn. Ook in maart 1990 zal er begon
nen worden de huidige karretjes-loods af 
te breken en de bestaande shop daarheen 
te verplaatsen. 
De externe renovatie van ons bestaand 
clubhuis zal gebeuren in de maanden april! 
mei; de interieur-aanpassing en de ver
binding tussen beide gebouwen zal gerea
liseerd worden na de bouwvakvacantie. 
Het bestuur werkt naar een totale inge
bruikname per 1-12-1990. Nadere infor
matie inzake de bouw-activiteiten worden 
weer vermeld in de volgende uitgave van 
Inter Poll. 
Verheugend kan ik verder vermelden dat 
er door onze leden positief wordt gerea
geerd op de Nieuwbouw Lening 1990, 
waarvoor wij U zeer erkentelijk zijn. 

J. Burmann 

Uitvoering nieuwbouw en achterstallig onderhoud, 15 maart 1990 
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Uitbreiding clubhuis 

Het ontwerp van architect Dallenga werd door 
de A.L. V van oktober 1989 gekozen 
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Het aangezicht van het clubhuis van 1913 tot 1991 

Het aangezicht van het clubhuis na 1991 
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De entree van het clubhuis van 1913 tot 1991 

/ 
/ 

De entree van het clubhuis na 1991 
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Inter-poll april 1990 

Horeca gedeelte 
verplaatst 
naar karreschuur 
Om de leden een blijvend sfeervol bar/res
taurant gedeelte te garanderen tijdens de 
verbouwaktiviteiten, zal, zoals nu geplan
ned is, het horeca gedeelte van ons cluble
ven vanaf eind juni in de karreschuur plaats 
vinden. 
Gebruikers van de lockers in deze boerderij, 
worden dan ook verzocht hun lockers per 1 
juni te ontruimen. 
Helaas kunnen de lockers pas weer per 1 
september 1990 in gebruik worden geno
men. Maar dan krijgt U ook een prachtige 
plaats onder het nieuwe gebouw. 
De handicarts kunnen vanaf 1 juni in de gro
te boerderij worden gestald. 
De kleine boerderij wordt in de eerste twee 
weken van juni ontruimd , waterdicht en 
Cemsto-schoon gemaakt met de zelfde ser
vice als Cemsto vorig jaar gaf. 
In overleg met Sjoerd worden enkele simpe
le voorzieningen getroffen om het geheel te 
veranderen in "Au berge du Golfeur". 
Tijdens het Golfweekend wordt de "Auber
ge" in gebruik genomen, weliswaar enig
zins aan de krappe kant voor 250 personen, 
maar door het nieuw aangelegde terras 
(aangeboden door Bé Reining) te overdek
ken, creeëren we een passende ruimte voor 
deze jaarlijkse happening. 

Jaap Noordhoff 

Tijdens de verbouwing en uitbreiding 
clubhuis werd voor het clubleven 
onderdak gevonden in de boerderij, 
die voordien als opbergschuur voor 
goljkarretjes en als winterleshok werd 
gebruikt. 

Na de opening van het nieuwe clubhuis 
is nog overwogen om de boerderij als 
horecagelegenheid in stand te houden. 
Vánwege de te grote investeringen ten 
opzichte van het gebruik is dit afiewezen 

De schuur is nu weer in gebruik voor 
lessen in de winter en als opbergruimte 
voor goljkarretjes. 
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De horeca boerderij 

De handicap- en regel commissie geeft les in de boerderij 

Prijsuitreiking in de boerderij 

Sinterklaas in de boerderij 
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Inter-poll februari 1991 

Clubhuisopening en 8ste lustrumviering 
Hieronder treft U voor de goede orde en Uw 
planning nogmaals het tijdschema aan voor 
beide dagen. 
Ter toelichting diene nog het volgende: 

Geschenken 
Tot ons genoegen hebben zich reeds enige 
bedrijven gemeld, die ter gelegenheid van 
de opening een geschenk aan willen bieden, 
De potentiële geschenkenlijst is hiermee 
niet uitgeput. Er staan bijv. nog: sleutelkast, 
kopieerapparaat. schoenen borstel, piano, 
handdoekenrek, etc., etc. 

Wedstrijd op zaterdag 
De lijst voor deelneming wordt 25 februari 
opgehangen in de boerderij en op 13 maart 
of zoveel eerder als zich 21 6 leden hebben 
ingeschreven, verwijderd. Het maximum 
aantal deelnemers is 216. 
Er geldt een inlegsom van f 10,- p.p. De 
wedstrijd is toegankelijk voor alle leden met 
baanpermissie. De wedstrijd is niet toegan
kelijk voor jeugdleden tot 18 jaar. Voor hen 
zal zondag 24 maart een jeugdwedstrijd 
worden georganiseerd. 

Programma vrijdag 22 maart: 

Het Feest 
Zaterdagavond is het feest, waarvoor alle 
leden en oud-leden van harte worden uitge
nodigd. 
Hoewel aan avondkleding (black-tiel de 
voorkeur wordt gegeven, dient U te beden
ken dat uw aanwezigheid belangrijker dan 
Uw kleding is. 
Vaste en liquide versnapenngen zullen met 
bonnen (aan de entree te verkrijgen) kunnen 
worden afgerekend. Wij organiseren welis
waar géén lopend buffet. echter er is vol
doende gelegenheid voor "warme happe
rij" . De prijs voor het feest is f 20,- per per
soon Ite voldoen bij de entreel. 

Belangrijk is, dat wij ge'lnformeerd willen zijn 
over het te verwachten aantal deelnemers 
aan het feest. Wilt U derhalve onderstaand 
formulier inzenden ter attentie van onderge· 
tekende. 
Wij hopen U vrijdag en zaterdag (22 en 23 
maartl in stralend weer en met een stralend 
humeur te mogen begroeten. 

Lodewijk P. Paardenkooper 

11.00 uur: 
11.30 - 12.00 uur: 
12.00 - 12.30 uur; 
12.45 - 13.00 uur: 
18.00 - 18.30 uur: 
18.30 - 20.00 uur: 

ontvangst leden en genOdigden in de boerderij 
openingsceremonie 
bezichtiging clubhuis en ingebruikname kleedkamers 
genodigden wedstrijd, start vanaf alle tee's 
prijsuitreiking 
receptie bestuur 

Programma zaterdag 23 maart: 

08.30 uur: 
16.00 uur: 

start wedstrijd 
e,nde wedstrijd 
Er is een 
wedstrijdpauze 
van één uur in het 
clubhuis 

20.00 uur: aanvang avondfeest 
20.30 uur: prijsuitreiking 

l_020_0_u_u_r_: _____ e_in_d_e_f_e_s_ti_v_ite_iten 

De openingsceremonie van het clubhuis in 1991 
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Opening clubhuis 

De ceremoniemeester, 
Lodewijk Paardenkoper 

Het bestuur had het dinsdagavond 

gezelschap KP. c. gevraagd de 
opening van het achtste lustrum te 

organiseren. 

Voor dit evenement zijn enkele acts 

op video opgenomen en op de 
feestavond vertoond. 
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'Aerophoto Eelde: vluchtnummer 17 x 961-1, datum 3 juli 1991. Aanvliegroute noord-zuid 

'Aerophoto Eelde: vluchtnummer 17 x 961-1, datum 3 juli 1991. Aanvliegroute zuid-noord 
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Het bos 

Het karakter van het bos heeft in 5 fasen 
veranderingen ondergaan. 

I Bij de aankoop door Geertsema in 1893 
bestond het landgoed volgens de aankoop
akten hoofdzakelijk uit äennenbosch~ 

11 Bij de bouw van het nieuwe landhuis, het 

huidige clubhuis, werd er in 1914 een 

oprijlaan door het landgoed aangelegd 

waarlangs bijzondere bomen en 
rododendrons werden gepoot. 

Kenmerkend daarvan zijn nu nog de 

beuk op 3 en de rode beuken bij tee 5, 
suikeresdoorns en een beuk op 7 en de 

berken op 1. 

111 Tijdens de aanleg van de eerste 9 holes is 
er veel ( dennenboseh' gekapt en zijn er op 

een aantal percelen sparren geplant, o.a.de 

huidige singel rechts naast hole 8. 

IV Voor de uitbreiding naar 18 holes is in 

1985 ongeveer 5 ha nieuw bos (loofhout) 

aangelegd. Ook is er 3 ha bos omgevormd 
van naaldhout naar loofhout. Dit alles 

werd volgens een beheersplan met 
Staatsbosbeheer opgesteld en met 

V 

f 130.000,- subsidie uitgevoerd door de 

Heidemij. 

In 1986 werd een perceel bos met 
pingomeer aangekocht en een aantal 

bijzondere bomen van kwekerij Vroom 
overgenomen. 

In 1998 werd een 5 jarig bosplan door 

Tate opgesteld, dat voorziet in een 

verbetering van de opbouw van het bos. 
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1957 Vl. n. r. bovenste rij: Trinet Dethmers, Tntus Tiktak (bestuurslid 1959-
1977), Joan van Gelder, Tine Gaarenstroom. Onder: Trudy Harkema en Wies 
Gerritsen. 

1994 Vl.n.r. bovenste rij: Siene Dresselhuys, Hanneke 
Deloor, Roelien Dallenga, Joyce Aa/dm, 
Onder: Marlies Onnes en Jetty Bet/em. 

1986 V l. n. r. bovenste rij: Rosemarie Donders, Roelien 
Dallenga, Greta van der Meer, Onder: Monique Visser, 
Dorien Keijser, Jet Naarding, Barbara Naarding, 
Jos Heybroek. 
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Damescompetitie 

In 1333 deden 82 dames mee aan 

de damescompetitie 

1991 Vl.n.r. bovenaan: Cocky Aardoom, Rita Hesse. Tweede 
rij: Wilma Eisenga, Riet Vissers, Ginie Berghuis. Onder: Emy 
de Moulin, Riet Uriot, Cilia van Oort. 

1996 Vl.n.r. bovenste rij: Wolthera van den Bosch, Ruthy 
van Dijk, Olga Haak, Margreet Pouw, Nanon Verberg, 
Onder: Marianne Bruinstroop, Margot Moret. 
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Inter-Poll juni 1992 

Goede tijden Slechte tijden 
De goede tijden beleefde men toen de club 
zich nog op het standpunt stelde en als be
leid uitvoerde het niet reserveren van tee
tijd, 
Immers: 'De luxe om op onze baan te kun
nen spelen zonder daar iedere keer een tee
reservering voor bedrijven of andere instel
lingen tegen te komen achten wij van groot 
belang' , 
Aldus een mededeling van het bestuur in In
ter-Poli december 1990, Dat waren de 'goe
de tijden', 
Slechtere lijden zijn op komst, Was het zo 
dat in 1991 in totaal 5 dagen de tee gere
serveerd werd voor bedrijven-dagen, een 
jaar later werden deze tee -reserveringen uit
gebreid met op een aantal dagen enige uren 
tee-tijd in te stellen, 
Oe echte doorbraak kwam tegen het einde 
van het seizoen 1992 toen plotseling be
paalde groepen leden van de club het voor 
elkaar hebben gekregen om op zondag!! 
tee-tijd te kunnen reserveren, 
Dat het ene lid met deze ontwikkelingen 
meer moeite heeft dan het andere spreekt 
vanzelf echter._.er staat ons nog meer te 
wachten nu het hek van de tee is. 
Zo hebben zich voor het volgend seizoen al 
een aantal groepen leden gemeld voor tee
reservering op zondag, omstreeks het mid
daguur, 

1_ The 009'$ Trophy 
Deelname staat open voor alle leden in het 
bezit van een rashond, ex-hondebezltters 
kunnen, mits aantoonbaar is dat zij inder
daad ex-hondebezitter zijn, ook inschrijven 
voor deze wedstrijd, 

2 , De 'Oud Haren' Bokaal 
Deelnemers zijn zij, die woonacbtig zijn of 
hebben gewoond in het dorp Haren van 
voor 1955, Introductie van niet leden is toe
gestaan, goedkope greenfee. Max, hcp 54, 

3. Spectacles spektakel 
Deze aardige wedstrijd wordt georganiseerd 

De R.A.F 

voor alle leden die brildragend zijn. Bent u 
overgestapt op contactlenzen, helaas, de 
b~il moet gedragen worden tijdens de wed
strijd, 

4, De Katalisator cup 
36 holes wedstrijd, stroke play, voor leden 
die Volvo rijden. Immers dat merk heeft al in 
,een vroeg stadium maatregelen getroffen 
waardoor het milieu minder werd belast_ 
Bent u zelf niet in het bezit van de auto van 
voornoemd merk en uw buurman wel, dan 
leent u voor die dag zijn auto. 

5. De AH Super Beker 
Deze staat open voor die dames, en, ach 
jee, ook heren, die elkaar regelmatig treffen 
in de supermarkt. Bij inschrijving voor deze 
wedstrijd dient een kassabon, niet ouder 
dan 1 week, te' worden overlegd, Een leuke 
gelegenheid tot introductie voor niet leden. 
Kassabonnen van andere dan de Harense 
supermarkt zijn ook geldig. 

Dit zijn de aanvragen die tot heden bekend 
zijn, er kan geen enkele garantie voor de 
compleetheid van deze lijst worden gege
ven, immers het blijkt dat tee-reservering 
zeer snel geregeld kan worde!) , Zo snel, dat 
er geen gelegenheid is dit via Inter-Poll te 
publiceren, 
Voor de leden die, helaas, helaas, tot geen 
van de groepen behoren wordt verwezen 
naar de wedstrijd-kalender van de vereni
ging waarin, men op praktisch elk weekend 
een wedstrijd ziet vermeld, 

Daarnaast wordt de laatste Jaren begin juli 
het Golfweekend georganiseerd, Een week
end uitermate geschikt voor Introductie van 
niet leden voor een greenfee van f 15,- per 
dag, 
Het komende seizoen op zonclag spelen? 
Uitkijken dus want het worden op die dagen 
slechte tijden, drukke tijden, 

D,B, de Pin 

(Naam bij de redactie bekend) 
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Clubjes m de Club 

Een greep: 

Clubjes zonder officiële status 
waar de deelnemers veel plezier 
aan beleven; 

De maandag morgen 

De dinsdagavond G,Pc. 
en D.A.G. 

De woensdagmorgen 

De woensdagmiddag 

De donderdagmiddag heren 

De vrijdagmorgen R.A.F 

De zondagmiddag pioniers 

De villapark trofee 

De Maarwold cup 
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Inter-Poll oktober 1993 De dinsdag dames 

Vriendinnendag 
DINSDAG 7 SEPTEMBER 1993 
Voor de tweede keer organiseerden de Dames een vriendinnendag en weer werd 
deze dag een enorm succes. De deelneemsters, 76 in totaal, speelden een scotch 
foursome strokeplay in de stralende zon, het was ongeveer de enige mooie dag van 
deze zomer! 

Vriendinnendag, een jaarlijks 
terugkerend evenement en hoogtepunt 
van de dinsdag damesdag. 

Goede stemming dus, veel vriendinnen bleken bekenden van anderen en met moeite 
konden de gesprekken even onderbroken worden voor de prijsuitreiking. 
Toch waren de prijzen niet te versmaden , zij werden ter beschikking gesteld door de 
NAM en vielen bij de winnaressen in goede aarde. 

Vriendinnendag 1999, meer dan 100 deelneemsters 

Inter-Poll december 1993 

Dinsdag Dames Golf 
Op 2 november was het weer zover. De dames namen afscheid van het seizoen 1993. Een seizoen, dat 
zich kenmerkte door een goede deelname aan alle wedstrijden. Helaas stagneerden de handicap
verlagingen bij de meesten van ons. Slechts een enkeling tuimelde naar beneden, waarvan verderop akte. 
Vóór de bekendmaking van onze 'golfster van het jaar' speelden we eerst een scotch foursome over 12 
holes. Deze wedstrijd werd gewonnen door Joy Steensma en Wilma Eisenga. De neary was voor Margot 
Moret en de longest drive voor Tine van den Wijngaard. 
Onder het genot van een heerlijk diner werden de prijzen uitgereikt. 
De damescommissie gaat nog een jaar in ongewijzigde samenstelling door. Indeling dinsdagmorgen: 
1 e Dinsdag van de maand 'De Koperen Pot', stroke play wedstrijd (Heddy Praaning) 
2e Dinsdag van de maand 'Gerritbal', ook voor de non handicappers (Greta van der Meer) 
3e Dinsdag van de maand 'Stableford' (Wil Menke) 
4e Dinsdag van de maand 'Eclectic' (Riet Uriot) 
5e Dinsdag van de maand (Erika Beijen) 

De Damescommissie 

Bestuurssamenstelling onder voorzitterschap van Peter Lampe 

1989-1990 
.. Peter Lampe 

1991 
Peter Lampe 

1992-1993 
Peter Lampe 
Gert Dijkhuis 

1994 
Peter Lampe 
Gert Dijkhuis 
Ann stradmeijer 

Heddy Praaning "egelde 
'De Koperen Pot' 

Jan Burmann 
Mariette van Diepen 
'Ronnie Bijlstra 
Bea Deutman 

.. Gert Dijkhuis 
, sonja Hoyng 
Ronnie Bijlstra 
Bea Deutman 
Jan Aalders 

, Ann stradmeijer 
, Jan Doorlag 
'Noor Kruys 

.. Hans Schokken broek 
Noor Kruys 

, Jan Aalders Jan Aalders 'Bob Moret 
.. Jaap Noordhoffjr Jaap Noordhoffjr Jaap Noordhoffjr .. Karel Tiktak 

.. nieuw in het bestuur 
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Interpol! augustus 1994 Inter-Poll 1994 

Napoleon en Josephine 
Op woensdag 13 en zondag 31 juli zijn 
weer de Seniorenwedstrijden gehouden. 
Op woensdag werd een oude wedstrijd na 
tWintig jaar nieuw leven . de 

De Napoleon en Josephine wedstrijd. een 
Scotch foursome. werd gewonnen door 
het charmante duo Ankie Vlierboom en Piet 
van Oort 

Napoleon en Josephine trofee, Oor
spronkelijk ingesteld voor degenen, die In 
de vorige eeuw geboren waren. En al lopen 
nog vele OUdjes dapper hun rondje. ieden 
ouder dan 95 laar hebben we niet meer. 
De laatste keer. dat de wedstrijd werd ge
speeld was in 1974, gewonnen door 
mevrouw J. H. Muller-Arends, zoals op de 
Josephine trofee staat. Onder de nieuwe 
formule mogen 6O-plussers voor de vrou
wen en 65-plussers voor de mannen deal
nemen. 

Piet van Gort, winnaar Napoleon, Consul 

handicart tijdens de bouw van de schuur voor de 
handicarts, Cilia van Gort heeft het van Piet 
overgenomen en is nu consul handicart. De club 
heeft op dit moment 3 handicarts onder haar 

beheer. De nieuwe handicartschuur. 

Interview met Yvonne van 

Bottenburg in hetfebruarinummer 

van Inter-poLL. Zij is sinds 1992 in 
dienst van de club, verantwoordeLijk 

voor het secretariaat, de administra

tie en de ondersteuning van de 

commissies. 

Sinds 1970 is er een studenten regeling tussen de 
golfclub en Vindicat. 

Interpol! april 1994 

Studentengolf 
U heeft het waarschijnlijk wel gemerkt: de Ma Flodder Memorial is op het 
moment dat dit schrijven U bereikt, vast weer uitgegroeid tot een ongekend 
succes. Hoewel het herstel van de baan en enkele spelers ongetwijfeld nog 
enkele maanden op zich zal laten wachten, blijven we welkom in Glimmen 
(dit laatste onder voorbehoud). Het enthousiasme is hopelijk geactiveerd en 
wij bereiden ons nu voor op chaotische vrijdagmiddagen, waarin het 
gerstenat weer rijkelijk zal vloeien. 
Zoals ieder geïnteresseerd lid (en zijn wij dat niet allemaal) weet, zal de 
Groninger Studenten Golf Club in 1995 haar vijfde lustrum vieren. 
Het geeft niet of je een nerd bent, want wij kijken puur naar het interesse
formulier. Wij kijken dus niet meer naar het inkomen van de ouders, zoals 
dit in het verleden gebruikelijk was. Schroom dus niet en lever het formulier 
zo spoedig mogelijk in bij het studentenbestuur. 
In de volgende Inter-Poll zullen wij een toernooi-overzicht plaatsen voor de 
serieuze duikboten onder ons. 
Rest ons niets meer dan een ieder een lekker golfvoorjaar toe te wensen, 
want studenten: het is weer lente. 

Het Studentenbestuur 
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Inter-Poll februari 1995 

9 X 5 Jaren Noord-Nederlandse 
Golf & Country Club 
Met de lancering van het "Lustrum 1995 logo" zijn wij 
verheugd te kunnen meedelen, dat onze Country 
Golfshop thans het recht van exlusiviteit" heeft 
verworven, om diverse golfartikelen van het logo te 

Een cabaret nummer tijdens het negende lustrum 

Lustrum en cabaret zijn bij de Noord Nederlandse 

altijd nauw verbonden geweest, alleen in 1990 werd 
het lustrum sober gevierd. 
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lustrum 

Het Cabaret 

Links het logo van het 

negende lustrum, boven 

het logo van het tiende 

lustrum 

Het cabaret van het 

vijfde lustrum 
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Publicaties over de NNG en CC 

Lustrum-uitgave bij het 35-jarig bestaan, Uitgave boek over de baan ter gelegenheid van 
geschreven door Jaap Noordhoffsr de opening naar 18 holes in 1987 

Leden aantallen en contributie in de afgelopen 50 jaar 

jaar leden contributie jaar leden contributie 
1950 121 100,- 1976 312 540,-
1951 119 100,- 1977 318 565,-
1952 125 110,- 1978 309 600,-
1953 120 120,- 1979 313 660,-

1954 123 130,- 1980 327 700,-
1955 153 145,- 1981 350 750,-
1956 147 160, 1982 417 795,-
1957 158 160,- 1983 434 835,-
1958 168 175,- 1984 494 920,-

1959 163 175,- 1985 514 930,-
1960 170 200,- 1986 555 990,-
1961 182 200,- 1987 630 1000,-

1962 178 215,- 1988 701 1000,-

1963 176 215,- 1989 698 1000,-

1964 170 215,- 1990 730 1000,-
1965 183 230,- 1991 747 1100,-
1966 220 245,- 1992 151 1100,-
1967 213 245,- 1993 761 1200,-

1968 217 245,- 1994 773 1275,-
1969 233 245,- 1995 763 1350,-

1970 258 260,- 1996 160 1350,-

1971 246 260,- 1997 802 1350,-
1972 251 310,- 1998 800 1400,-

Uitgave boek over landgoed 'de Poll; 
1973 269 350,- 1999 196 1450,-
1974 276 420,- 2000 1415,-

opgeschreven door Reinier Beumer in 1985 1915 295 490,-
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Het briefpapier van de NNG en CC 

~....... Golf- en countRy etUB C ~ 
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Inter-pol! februari 1995 

De Spoorsloot 
De relatie spoorlijn, poelen en dobben en de 11 e hole. 

Inter-pol! juni 1995 

Nieuwe voorzitter Pieter Huizer: 

"We zouden wat vriendelijker 
tegen greenfee-spelers 
kunnen zijn" 

Pieter Huizer wilde wel 
'op zicht' komen 

Bestuurssamenstelling onder voorzitterschap van Pieter Huizer 

1995 1996 1997 
* Pieter Huizer Pieter Huizer Pieter Huizer 
Gert Dijkhuis Gert Dijkhuis Gert Dijkhuis 
Ann Stradmeijer Ann Stradmeijer Ann Stradmeijer 
Hans Schokken broek Hans Schokkenbroek * fetry Bet/em 
Noor Kruys * Hans Maat Hans Maat 
Bob Moret Bob Moret Bob Moret 
Karel Tiktak Karel Tiktak Karel Tiktak 

* nieuw in het bestuur 
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Baanveranderingen 1995 

In 1992 werd het land van buurman boer 

Wolters aangekocht. Onze golforchitect Donaid 
Steel maakte een ontwerp voor het verkregen 
land waardoor een verbetering van het parcours, 
en verruiming van de bestaande holes werd 
gecreëerd. 

In 1995 werd de 13de hole geopend en begon 
men met de aanleg van de nieuwe 11 de green. 

In 1998 werden ook hole 11 en 12 in gebruik 
genomen. 

1998 1999-2000 
Pieter Huizer Pieter Huizer 
Gert Dijkhuis Gert Dijkhuis 
* Gerda Pikkert Gerda Pikkert 
fetry Bet/em * Nico Engelsman 
Hans Maat Hans Maat 
Bob Moret Bob Moret 
Karel Tiktak Karel Tiktak 
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Inter-poll april 1995 

25 Jaar Berend Wo/ters 

'Wij doen ons best en de natuur 
die doet de rest' 

Hilbrand Rutgers, vanaf 
1985 in dienst. In 1990 
behaalde hij het diploma 
greenkeeper. Hij is hoofd 
greenkeeper sinds 1991 en 
behaalde het diploma 
hoofdgreenkeeper in 1997 

Henk Harms, vanaf 1988 
in dienst. In 1993 behaalde 
hij het diploma greenkeeper. 

De jubilaris Berend Wolters. 
Hij behaalde het diploma 
greenkeeper in 1987 

In 1889 was dit de oprijlaan naar het landhuis 
van graaf Dumanceau. Nu gaat deze weg naar 
de machine boerderij, het hoofdkwartier van de 
greenkeepers. 

Baan Personeel 

Harm de Vries, vanaf 1992 
in dienst. Hij behaalde het 
greenkeeper diploma in 
1993. 

Stefan Barelds, vanaf 
1994 in dienst. Hij 
behaalde het 
greenkeeper diploma 
in 1996 
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1997 

Eddie Vlierboom 
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Op initiatief van Ton Koene werd in 
1977 het eerste nummer van een 
nieuw clubblad uitgegeven. 

INTER-POLL 

20 jaar Inter-poll 

Hanneloes Gips 
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Hemmo Meinardi, winnaar 
in 1964, viert zijn 90ste 
verjaardag op de Poll 

Antje Bijlstra-Wiegman, 
winnaar Duffer Cup 1983 

Marianne Bruinstroop Wolthera van den Bosch 
Finalisten in 1996 
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De Duffer Cup 

De Duffir Cup 

De clubkampioenschappen worden sinds 
1951 steeds gecombineerd met een 
tournament voor hoge handicappers 
de zgn 'Duffir Cup: Na het instellen van 
een B klasse bij de 
kampioenschappen heren is de deelname bij 

de heren zodanig, dat er sinds 1995 niet 
meer om de 'Duffir Cup' gespeeld is. 

Duffer cup dames Duffer cup heren 
1951 Oija Bommel-van Vloten Jan Tekenbroek 
1952 Hilde Onnes-de Groot Gerard Burger 
1953 Hilde Onnes-de Groot Gerard Burger 
1954 Zus Kraft-Asselbergs Syb Nijhoff 
1955 Wil Loos Cees van Bommel v. Vloten 
1956 Trudy Harkema-Storm Henk Gaarenstroom 
1957 Tine Gaarenstroom-Holtkamp Theo W Niemeyer 
1958 Joan van Gelder-Harris Jaap Vriesendorp 
1959 Joan van Gelder-Harris niet gespeeld 
1960 Rosemarie Donders-Liebergen Bas Pot 
1961 Dorien Keijser- Timmer Huib Minderhoud 
1962 Dorien Keijser- Timmer Willem Douma 
1963 Peggy Hartgerink-Feith Hartger Hartgerink 
1964 Peggy Hartgerink-Feith Hemmo Meinardi 
1965 Greetje Uniken Venema-Knotnerus Martin Nijhof 
1966 Greetje Uniken Venema-KnotnerttS Bouke Kroon 
1967 Roelie de Zee-Kunst Hein Gaarenstroom 
1968 Leta Pot-Penon Jan Loot 
1969 Leid Dijkhuis-van de Molen Albert Geertsema 
1970 niet gespeeld Kees Gude 
1971 Annebet Oosting-d M van Otterloo Hessel Dethmers 
1972 niet gespeeld Gert Jan Fleuren 
1973 Krien Witteveen Maarten Hoekstra 
1974 niet gespeeld Peter Blom 
1975 Anneke Ruys-de Korte Cees Zanders 
1976 Lotje Hoogland-Quarles Piet Hoekstra 
1977 Mariette van Diepen-Schreuders Henk Dallenga 
1978 Lia Tiktak-van der Hoek Hans s Gravenmade 
1979 Lia Tiktak-van der Hoek Jan van Diepen 
1980 Monique Mooyaart-de Charro Bram Poortman 
1981 Monique VÎsser Ebel Noorman 
1982 Adrie Knaap-Kunst Guido Dekker 
1983 Antje Bijlstra-Wiegman Hans Leefirs 
1984 Fieke Bensmann-van der Meer Jan Eikelaar 
1985 Hetty ten Thije-de Roode Niels Kok 
1986 Fieke Bensmann-van der Meer Paul Offringa 
1987 Yvonne Visser Rijk Wessel de Valk 
1988 Fien Noorman-Huizinga Hans Aberson 
1989 Fien Noorman-Huizinga Ronald Pereboom 
1990 Juut Egressy-Ijssel de Schepper Frans Noorman 
1991 Nanny Coenegracht-Lamers Jeroen Fikkert 
1992 niet gespeeld Lodewijk Duwaer 
1993 Sophie de Ridder-Hilboesen niet gespeeld 
1994 lrene Kruys Sjoerd Scheenstra 
1995 niet gespeeld niet gespeeld 
1996 Marianne Bruinstroop-Ouweneel niet gespeeld 
1997 niet gespeeld niet gespeeld 
1998 lrene Praaning niet gespeeld 
1999 niet gespeeld niet gespeeld 
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Inter-poll april 1998 

Uit een interview met Hilde Onnes 

"Zondagmiddag bestaat het clubje uit echt
paren, loslopende mannen en een paar wedu
wen. We spelen dan ook weer 9 holes en bor
relen daarna. Heel erg gezellig". Ik vraag of ze 
nog wel eens lest. "Nee, niet echt. Ik ben het 
nog wel steeds van plan. Voor het kleine werk. 
Ik ben al bij John geweest, ook omdat ik steeds 
mijn stokken verloor bij het slaan. John raadde 
me aan nieuwe grips te nemen. Nu, dat helpt, 
de grips waren van 20 jaar geleden! Je leert nu 
wel veel beter de techniek. Vroeger was het, als 
je maar gehockeyed had, nou dan sloeg je ze 
we!". Ze vertelt dat ze, toen Kees Visser pas 
professional bij ons was, hem Engelse les gaf 
en hij haar in ruil galfles. "Het eindigde er 
altijd mee dat we samen in de kamer stonden te 
golfen", zegt ze lachend. 

Het zondagmiddag gezelschap 

1998 - Het natste jaar van deze eeuw 

De ooievaar na lange tijd 

weer terug op het landgoed 

Het ooievaar jong overleefde 

het extreem natte weer niet, 
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Het hart van de club, de commissies 

De jeugdcommissie 
Marcel ~rnaar 
Lorence Nolte 
Marga Groen 
Irene Praaning 
afwezig: Marjolein Driesens 

De lustrumcommissie 
Dirk Swart 
Frank Steensma 
Piet van der Kamp 
Fien Noorman 
job van der Steur 
jan ten Sijthoff 
afwezig: Bea Deutman 
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Commissies 1999 

De wedstrijdcommissie 
jan Dresselhuis 
Marga ten Sijthoff 
Maasjan Heineman 
Tineke ~genaar 
Olga Haak 
jan Minderhoud 
Netty Houtman 
Rob Praaning 
Adri Arts 

Afwezig: Lodewijk Duwaer 
Cathalijne Elings 
Ben Muller 

De technische commissie 
Frans Milius 
Arnoud Coster 
Siene Dresselhuis 
Henk Groen 
Hanneke van Sas 
Dirk Swart 
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Het hart van de club, de commissies 

Ballotagecommissie 
Nico van Dijk, Marlies Dnnes,Piet van Dort, 
Sonja Hoyng. AJWezig: Rita Hesse 

Aanname adviescommissie 
Jan Strengers, Gerda Fikkert, Cees Hendriksen, 
Monique Mooyaart, Bernard Prenger 

Bedrijfsledencommissie 
Gert Dijkhuis, Bob Moret, Richard Bos en Gert Kooiman 
AJWezig: Bernard Prenger en Albertine Hadders 
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Commissies 1999 

Handicap-
en regel commissie 
Nienke Steinz 
Norman Tjon Pian Gi 
Gerda Fikkert, 
Frans Noorman 
aJWezig: Jan Doorlag 

Sen iorencom missie 
Fien Noorman en Eric Hoyng 

Kascommissie 
Jan van den Bosch, Albertine Hadders en 
Cees Bruinstroop 

Baancommissie 
Cornelius de Buhr, Liesbeth Dijkhuis, John 
Brommer, Hans Bet/em en Karel Tiktak 
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