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Voorwoord en inleiding 

VOORWOORD EN INLEIDING 

Voorwoord Voorzitter H.G.&C.C. 

Vij fe nzeventig jaren, kleÎn maa r fijn , al le reden voor een grootse geschiedschrij
\ lng. 

In een tijd waarin golf in N ederland met zeer g rote srappen vOOfwaan s gaat, is her 
.!ocd om her verl eden ni er uir her oog re verl iezen. 
:'\u er nog relari ef vee l (oud-)Ieden van de Harremse G olf & CoulHry Cl ub zijn die 
missc hi en nie t he t alle rprilsre beg in he bben meegemaakt , maar (och het meren

deel va n de vijfenzeventig jaren van nab ij hebben kunnen volgen, was dir Lusrrum 
dt= gelegenhe id o m een jub ileumboek over de geschiedeni s van de Hatremse, haa r 
Itden en haa r prachtige baan, sa men te ste llen. 

Onder her voorzirrerschap van Rol f Oliand is de redacr ie dusdan ig enrhousiasr aan 
htr werk gegaan, dat er een onvoorstelbare schar aa n hi storisch materiaal naar 

boven is gekomen. 
\\'erenswaardig heden die missc hien ve rlo ren waren gegaan als ni er zove len, del end 
In da r enrhousiasme , hun steentjes daa raan hadd en bi jgedragen. 

Zi j al len verdi enen vee l dank zowe l van de huidige generati e 'Hanemers' als ook 
\ ',111 toeko msrige ge ne rar ies 'Hanemers', 

Vele un ieke fe iren, nergens op andere N ederl andse go lfclubs en - banen aan re tref

t"t ll, passeren de revue en daarmee is dir boek een documenr g eword en dar ook bi j

draagr aan de vastl egg ing van de hi srori e van golf in Nederl and . 
Harremse G olf & Counrry Club, ik wens u ee n zeer goede roekomsr roe en zeg 
daa rb ij , mer een kl e ine parafrase van her mono van dit 15e lustrum : 
Ler·s drive fo r (anorher) 7 5! 

Penl va n Heek 
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Voorwoord President Nederlandse Golf Federatie 

Aan het Bestuur e n d e lede n van de Hattem se Golf & Country Club ~ 
Zeer geachte dames en heren, ~ 
Een voorwoord schri jven voor een lusrrumboek van een 75- jarige golfclub is geen 
gemakkel ijke opgave, zeker als men weer dat de reg ie van cle uitgave in handen is va n 
RolfOlland , d ie nier voor niers Erelid van de Federatie is en als geen ander de details 
over de hisrorie van golf in Nederland kent. 
Ik realiseer me dus dar ik nier aan moer komen mer een verantwoorde beschrijving 
over het golfleven in Hanem in relatie rot de rest van Nederland, want daarover zult 
u in d ir boek al zeer deskundig worden geïnformeerd. Zo zu lr u op de hoog re worden 
gebrachr van de belangrij ke en unieke rol , die de Harremse Golf & Counrn' Club in 
de afgelopen jaren heefr gespeeld mer haar bi jdrage aan de ontwik keling van de golf
sport in ons land. 
Mer uw goedv inden beperk ik mij ror een bli k in de roekomsr en zie dar maarschap
pelijke omwikkelingen een grore invloed op de organisarie van spon (en dus ook golf) 

doen gelden. Was her al rijd welhaasr vanzelfsp rekend dar je lid van een goltc lub werd , 
dan zie je nu dar de nieuwe generaties golfers veela l kiezen om zich mer behulp van 
o.a. internet op andere manieren rf organiseren. In 2006 zal het aantal 'vrije' golfers 
gelijk zijn aan dar van de tradir ionele clubgolfers. 
Her zal van diverse besruurders in de golfwe reld de komende jaren veel wijshei d ver
gen om mer all e veranderingen om re gaan. Hopelijk zullen de verenigingen als moror 
van her plezier in golf voldoende jeugd aan zich weren re binden. Niet alleen om re 
zorgen voor aansprekende, sporrieve wpprestaties maar ook om goede vrijwilligers op 
[e leiden , die [enslone hee dra.:lgvlak vormen voor goed georganiseerd en plezierig 
golf. 

Graag wens ik u een succesvol )us[rum mee veel plezier en goede herinneringen aan 
het belangrijke verleden, 

mer vtiendelij ke groeren, 
NE DERLANDSE GOLF FEDERATIE 

WiUe m Maris, president 
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Inleiding Voorzitter Jubileulllboek 

In juni 1945 brandde het uni eke GolO,otel d e 
Konijnenberg tot de g rond toe af. Een vonk uit de 
open haard in de sa lon kwam op het enorm e ri eten dak 

terecht en juist op dat moment was de pomp van de 
eigen watervoorziening kapot. D aardoor werd b lussen 

onmog eli jk en de brandweer kwam te laat. De 
Kon ijnenberg brandde to t de grond toe af. De brand 
was lande lijk ni euws en had g rote gevolgen voor het 

golO even in Hattem . H et hele archi ef g ing in rook op 

Voorwoord en inleiding 

en o m de hi storie van onze club te ach terhalen rescten slechts de getuigen, di e de 

Ha[[emse van meet af aa n hadd en meegemaakt. D ie gesc hieden is, met als be lang

rijkste informanten J an Blansjaar en Alberr Tjeenk Wi ll ink , werd bij het vijftig
jarige bes raan door H enk Bos c.s . gelukkig geboekstaafd. 
Hoe snel her ledenbesta nd wi sse lt blijkr uir het fei t dat nog slechts 17,5 % van de 
leden in 1980 in 2005 lid zi jn. Reden voor het best uur (ond er voorzitterschap va n 
Pe m van Heek) om eell nieuwe jubileumuitgave het l icht te doen zien ter gelegen

he id van het 75- jarige bestaan. 
Toen Pem mij vroeg een Jubileumboekcomm issie samen te stellen, heb ik spon
man 'jc'" gezegd. Omdat ik zestig jaren van o nze geschi edeni s heb mogen meema

ken, omdat de go lfsporr de invul ling van mi jn leven mede heeft bepaald en van 
wege het feit , dat hi stori sch besef zo'n ondefin ieerbare ex tra d imensie geeft aan het 

lid maatschap van de Hatremse Golf & Country Club. 

Mevrouw S. Daendels-van Rijek , telg van de roe mruchte Hattemse famili e, is dé 
ini tiato r van onze golfclub geweest. Zij was het, di e eind jaren twintig co ntact 

zocht mer de in 1928 opgerichte Zwolsche Golf Club , spe lende in Oldebroek, om 
geza menlijk het go lfspe l in H attem te beg innen. En zij was het , di e de onvolp re
zen Jan Bl ansjaar als professional aa nnam. D e man di e va n 1930 tOt aan zijn ove r

lijde n in 1988 de spil van het succes van onze club was. 

Hi srorisc h gezien werd golf gespeeld door voornamel ijk adellijke mensen, di e op 

een deel van hun landgoed famil ie en vrienden uitnod ig den om er te golfen. Ook 
op Hattem is dat zo begonnen. H et eers te bestuur bestaat ui t voorname lijk ede l
lieden en tOt aan het aftreden van Baron van U tenhove in L966 was onze voorz it

te r - afgez ien van de eerste voorziner Jasper \X!arner - ee n edelman. Overigens was 

voorzitter tOt begi n jaren zest ig een erefuncti e. Golfcl ubs in Nederland werden 

geleid door de secretari s en de profess ional. D e secretarissen richtten in 1946 een 
secretarissenvergad ering op al s plarform voor al le moge lijke clubaangelegenheden, 
voorzover het niet het nat ional e weds trijd programma betrof. Dat laatste was en is 
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immers voorbehouden aan de N ederland se Golf Federaci e (tOr 1978 Nederlandsch 
Go lf Com ité). Secretar isse n hadden zich dan ook her rec hr verworven om op all e 
banen - ook bu iten N ederl and - g reenfeevr ij re spelen. Tor aan de dag van va ndaag 
geldt dir nog voor Nederland , zij het dar de voorz iners, sinds zij vanaf de jaren 
zesrig daadwerkelijk mee g inge n besruren, zich dar rechr intussen ook hebben tOe

geë igend . 

De Hanemse geschiedenis is onde r te ve rdelen in vi er f.'1ses: 
• De I. e fase was vanaf her begi n in 1930 tOr her afbranden van de Konijnenberg. 

In deze periode kon je uirsluirend lid worden op uitnodiging. Her clu bleven 
speelde zich af in Golfhotel de Konijnenberg, waar ook een rennisba"n was. 
Vandaa r de naam Han emsche Golf & Counrry Club (moderni sren hebben de 'ch ' 
eind jaren '70 uit de staru tai re naam gehaald). Her aanral golfers in Nederland 
was zeer beperkt . Op een zesri enral banen in -Nederland , waarvan de helft 9 holes, 

bedreef een du ize ndtal golfers act ief de zeer excl usieve golfsport. Er was sprake 
van een beperkt wedsuijdprog ramma en de vele gas ten, die in her ruim twin tig 

kamers tellende Hotel de Konijnenberg logeerden, waren vri jweluitsluirend gol
fers. Doorgaans wa ren er dan ook meer gasten dan leden op de baan. De I e tee lag 

in de huidige ruin van de Konijnenberg en de ge hole was de huidige 5e. Het 
golfleven in Harrcm was vredig en goed, (otdat vanaf september 19-i-1 de Du itse 
bezeni ng go lf onmogelij k maakte. Toen H attem in april '45 bev rijd we rd en de 
golfbaan er in deplorabele toestand bijlag , werd er enrhousiast begonnen met de 
herstelwerk zaa mheden van all e schade, totelat in juni va n dat jaar de 
Koni jnenberg afbrandde . 

• De 2e fase van Harrems bescaan gaa t van stan in her ni euwe clubhuisje, dar in 
1946 gebouwd werd op de huid ige locat ie. H orel Flip H ul. pension De 
Langenberg van de dames Hummel, HotelDennen heuvel en later Hotel 
Blommensreijn nemen cle functie van golfhorel de Koni jnenberg ove r. Doo rdat na 
tweede wereldoorlog een aanml banen in het westen van het land no,g ni et 
bespeeld kon worden, komen vele westerl ingen met Pasen, Pin ks teren en in de 
zomermaanden naar Hartem . Met vakanti e ,gaan naar het buiten land was er (nog) 
nier bij vanwege de dev iezenbeperkingen. Velen van hen werden zeer trouwe bui
ten leden en zo kon ook het un ieke initiat ief voor het Ind isch Weekend OntStaan. 
Deze buitenl eden zor,gden voor een levendig cl ubleven èn de nod ige financiën. Zo 
ook de leden van de nieuwe G roningse golfclub, die in de jaren '50 Hattem 
bevolkren, roen hun baan nog ni et gereed was. Vanaf 1946 kreeg het bestuur voor 
het eerst te maken met buffetbeheerders. Naast de gebruikeli jke landeli jke com

petitie deed Hattem mee aan de succesvolle zg n. ederlandse Golf Alliance, een 
aantal landelijke wedsttijden van leden met hun professional(s). Dankzij onze aan
srormende jeugd , met name RolfOli and en Wilfted mit, werd in de jaren 'S O in 



Voorwoord en inleiding 

Hartem één van de vier landeli jke jeugdweekends georganiseerd . 
• De 3e fase beg int eind jaren '60. H et eige n ledenbestand g am ste rk groeien, te r

wij l het aanral buitenleden geleidelijk aan afneemt. De gasbuis wordt aange legd 
en mer de daarvoor gekregen schadevergoeding wordt de beheerderswoning 

gebouwd. H et wedst rijdprogtamma d ijt uit. H et bestieren van de club, dat tOt 
d usverre door ele sec retari s, de profess ional en de baancommi ssa ris werd gedaan , 

word t overgenomen door de inste lling van commi ss ies. De voorzitter gaat ec ht 

voorzitten en de ade l ve rdwijnt uit het bestuur. D e Srandard Scratch Score (SSS) 
wordt ingesteld en gaat van 7 l naar 68. t-.1er enige regelmaat vinden er natio
nale wedstrijden op Hattem plaats. D e dames- en herenmicldagen doe n hun 

increde. Jan Blansjaar gaat met pens ioen en in het bestuur worden voor her ee rSt 

roosters van afrreden gemaakt. Cadd ies worelen ge leid elij k aan ve rvangen door 

e igen troll eys. De baan wordr gemaaid door nieuwe maaicombinaties en - uni ek 

in Nederland - deze worden berede n door dames. De club profess ionaliseert 

ge leidelijk aan. 
o De 4e en huidige fase vanaf 1980 word t gekarak teri seerd door de 'boom' van 

go lf i n Nede rland. Voor het eerst kri jg t Hattem te maken met wach tli jsten voor 

nieuwe leden. H et clubhuis o ndergaa t tweemaa l een forse verbouwing. Eerst 

nieuwe kleedka mers en vervolgens de eetzaal. Daarenboven kwam er een ni euw 

en in 200 2 sterk vergroot stok ken hok , alsmede in 2004 een g ree nkeeperswerk 

plaats. 
Een aantal Hattemers we rd act ief in diverse N.G.F.-besturen en co mmiss ies. 

Spelers als Stephane Lovey, Tobyen Pamela Rijks en recent Tim Sluiter werd en 
nationale toppers . H et wed strijdprog raI11m a wordt sterk uitgebreid en gaat nu 

ook door in de dri e wintermaanden. De course en s lope ratings worden inges te ld 

alsook he t exaCt handi cap sys teem en niet te vergeten de co mputer en de ee rste 

administratrice. H et sec retariaat ) voorhee n bolwerk van mannen) wordt vanaf 

1980 bemand door vrouwen . De baan ktijgt een beregeningsinstallatie en het 
machin epark wo rdt sterk geautom ati seerd. Antibest rijdingsmidd elen krijgen 

het moei lijk en daarmee ook de baan. Om ni euwe leden op te va ngen wordt er 

een Rabbitcomm iss ie ingesteld . Er kom en een go lfvaardig heidsbewij s, rege lexa
mens en H andicarrs. De be langstelli ng voor golf onder de jongeren is tanende. 
De club vergr ijst ge leidelijk aan en het aantal jeugd leden daalt recht evenredig. 
De alcoholcontroles zorge n ervoor dat er zelden meer wordt doorgeza kt , Wat zi jn 

weers lag heeft op het clubleven na zessen. H et besturen va n de club wordt door 
all ethande overheidsmaatregelen en de insp raakbehoefte van de lede n een stu k 
ingew ikkelde r. De komst van het naburige Dlltch Golf Center zorgt Vaat de 

nodige onrust , di e ge lukki g ook even snel weer wegebt. H et eens zo trotse 

Hatte m me t haar niet uit te bre iden baan van 9 ho les gaar enigszi ns verloren in 

he t gewe ld van de komst van heel veel nie uwe banen en golfers. Maa r ... Hattem 
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relr nog sceeds haar zegeningen. Geen sranrijden, geen omslachrige loopl ijnen 
rond de greens, een oergezell ig en knus cl ubhuis, een niet afl atende animo voor 
deelname aan alle onderdelen van het wedsui jdprogramma, een g root aan cal 
enthousiaste com m issies, beperkte commerc ie via een sponsorcommissie èn van

daag de dag weer roene mende belangsrell ing van de jeugd . Dar alles op een 

juwee l van een baan , di e weliswaar relari ef kon is, maa r waarop zelfs de bes te spe

lers het moei li jk vi nden om de parscore te ve rslaan. Met de nieuwe g reenkeepers
werk plaats is onze baan voorlopig af. Hattem kan dan ook bouw"en aan een tOf 

komst met haar roemruc!l[e verl eden, waar sportiviteit, geze llig heid, g astv rij 

heid en geborgenheid de rroeve n voor de kom ende 25 jaar zullen zi jn. 

Dir jubi leumboek is onderverd eeld naar onderwerpen, zoals de ind ex aangeefr. 
Wat hierboven in voge lvlucht is wee rgegeven, komt uitvoerig aan de orde in de 

verschill ende hoofdsr ukken. Er is veel foromareriaa l opgenomen. Alles uniform in 
zwart/wit en dus geen full calour, o mdat er uit de eerste he lft van ons bestaan ook 

geen full colour foro's beschikbaar zijn <a l is de werkelijke reden van meer budger
raire aard). Vee l leden hebben aa n de samensrel ling van dir boekje meegewe rkr en 
her nod ige ond erzoek heeft geleid ror nieuwe, waardevolle onrdekkingen . In her 
bij zonder wi ll en we hier noemen J an Brewer en Wilfred Smir, maar ook onze, in 
Nederl and langst zi ttend e en onvolprezen gérant, Ange lin Lovey, va n wiens geheu

gen en archief wi j dankbaar gebruik 
hebben mogen maken. 

Tenslo tte was er onze commi ssie, d ie 

vOOrtS bestond uit Carol ien Canté, 

voor de 2e keer secretaris van de 

Hattemse en de o nmi sbare lia ison 

met het bestuur, \Xlillem van 

Rooye n, zond er wiens gedu ld en 

comp ucervaard ig hede n wij niets 

hadden berei kr , Bea Schudel mer 
haa r vele jaren c1ub- en bestu urserva

ri ng en onze all esweter, ofwel ons 
geheugen, Anr hony Thomas. We 
kunnen all ee n maa r hopen dar de lezers er net zoveel p lez ie r aan beleven al s wij aan 

de samensrelling van d ir hi srorisc h documenr hebben gehad . 
Moge dir 75- jarige jubileumboek bijdragen aan her besef van ons rijke en boeien
de verleden als solide fu ndamenr voor een sporri eve en gezonde roekomsr. 

Ro lf O ll a nd 
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Geschiedenis va n de H.G. & c.c. 1930-1945 

GESCHIEDENIS H.G.&C.C. VAN 1930 - 1945 

Wat er aan de oprichting van de Hattelllse Golf & Country 
Club vooraf ging. 

'L. 5. 

Zoals 1/ lI"tlcmcbijlllijk bekend is. beslaal/ er IJlclI/nelllol opricblillg 1't11J 

GOLF- EN COUNTR)' CLUB TE HATTEI'I 

Het illilialief bierloe is genolllell door lIJet 'ml/w DAEN DELS-VAN I?IjCK. die eell baall 
beeft laIelI c/tll/leggen. /I -elke IbalJS I'O/tooid is. 
De bacil/ is eel/ 9 bolesro/me. door dell beer DEL COU I?T VA I KRIMPE I olllworjJell ell 
aallgelegd door de finI/a COPIjN & ZII te GroenekalI bij Ulrecbl. Zij lIIag lOl ééll der beste 
I'ClII OIJS lalld gerekelld /I -onlell. De liggillg. l'lakbij de balte BEI?GHUIZEN. e/all de Iijll 
Z IYlOLLE-A PELDOOI?N. IIJctakl bewr I'oor iedereelI loegallkelijk. 

I-Iel is de bedoelillg de bekellde /lil/a DE KON IjNENBEI?G', die op bel ten'eill l/all de dl/b 
gelegel! is, Ie lalell exjJloilerell als dl/bbl/is en golfbotel. 

OjJ eelle l'I!rgaderillg I'all golflieJbebbers is een I'oor/apig COlIJilé gekozell. dal de plallnell l'I!r
der zet! I/ilwerkell . ell jJogillgen ill bet werk zet! stel/en OIIJ zo spoedig 1IJ0gelijk lOl de I'OrllJillg 
l'all eell dl/b Ie kOlllell, Dil COlIJilé beslaall/il de HeerelI: 

.fbrJ.G. SCHOI?EI? Ie HEEIWE 
E. W~ Baroll VAN HEECKEREN VAN IIiOLECATEN Ie HATIEM 
O. DUDOK VAN HEEL Ie HA TrEM 
G, BEEI? Ie HATTEM 
.fbI' WGL VA N SPENGLEI? te ZWOLLE 
UJ. I?EIN DEI?S te ZWOLLE 
.fbI' E. STI?ATENUS te OLST 

OJl die vergaderillg zij/l tevells de Ilo/geilde bes/llilell l /tlll fil/tIl/t ieelell t1ttrd genomelI: 
COlllribl/lie '1'001' gw 'one leden. jJer persooll f 75. 
Contriblltie l'oor eell echtptlClr! /25 .-
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COlltribllt ie I'oor blliteuleden f 25.-
Contriblltie l'oor 1I/illdeljarige hIlisgenoten f 25.-
Blliteuleden ziju zij. die blliteu de IJ/"Ol'iurieJ GELDEI?LAND eu OVEl?ljSSEL 1I'01leu. 

Ledeu I'C/II de IWSENDAELSCHE GOLFCLUB eu I'CIU de TWiENTSC HE GOLF
CLUB kllulleutegeu eeu routriblltie 1'(111 f 25. - ClIJ Bllitel/lid /JeJrholtll'd 1/"0171eu. 
De k/l~Jtie I'CIU 'uiet JIJeleude ledeu' ut! behaudeld 1I'0rdeu op de <"Omtitmereude m)!,(/cleriug. 

Zij. die als tic/tuorden clClIIgenolllell. Iloore/al de dllb cds zoat/cmig is gecolIJlitlfeercl. [{ 'orc/ell 

lOl de ojJr;chters gerekend Val! heli ze,1 geen en/1'l1e ll'ordell gehez1ell. doch eell bedrag [Wil 

fI. 50·-I"r IJe/1°Ou. bij wijze I"IU /I'tIarbol)!,JOIII. die geheel 0/ gedeeltelijk zall/"ordl'll gem
t;flleerc/ IIil hel eaN/tHee! o[~rs(hol [ I(IIJ hel eerste exploilflliejam: BuitellIedelI ellllliJldeljari
ge h/lisgelloolell behoel'ClI geen u'tlarborgsoll/ Ie st01'/ell. 

Vall heli. die cltltll'J/tl lid u'orden. u t! een eu/de gehellen ll'orden. ciC/I IIClder l'flSlseJfeld uil 
u'ordell. 

0111. totdClt eeu Clllb iJ olJgericht. keuuiJ Ie uellleu l'tlU het go/fsIJel. 0/ de bauen Ie bezichl igen. 
en 1)001' de spelers. 011/ cle /;c/(/I/ /e probeeren. zet! des Zt//ert!ags ['tIlI 2-6 ""1' gelegmheid hier
toe ll'ore/ell gegwell hij gl/Ilstig weel: /-l iertoe kCIII /IIell zich begetJell IIc/r/r de KONIj f\JEN
BEI?G Ie HATTE/IJ. waar lIIeli drielIlaaI geiiltrodllceerd ktllli/ 'Oldm Spelen :lIl1m dcwr-
1/C1 f 2.50 gree/1ee llloelen betalell. 
ZOl/der golfsrhoeisel (schoenen /liet Ic/ge br/kkel/. tenl/isscboclleu) }lIogen de hClllen niet worden 
betl~dl'll. Kouinklijke goedkellrillg z(11 zo .\jJoedig lIIogelijk /I 'orde/! tltillgm~/(/gd. 

HET COM ITÉ HEEFT THANS HET GENOEGEN. U EN UWE HUISGENOO
TEN UIT TE NODIGEN. TOE TE T/?EDEN TOT DE VEI?EEI\ 'IGI 'G. EN 
VEgZOEKT U BELEEFD. BIJGAAND INSC Hl?ljVI NGSB lLjET INGEVULD 
EN GETEEKEND. TE WILLEN ZENDEN IIAN ÉÉN DEI? COM ITÉ-LEDEN. 
EN TEVENS TE IVILLEN OPGEVEN. Ir/ELKE PEI?SONEN UIT UWEN 
KglNG VA N KEN 'ISSEN OOK IN AA NME I?KING KOt'JEN VOOI? I-IET UD
/HIIATSCHAP 
Hoog(/chte"d. /-lET COMITÉ" 

Met deze oproep op mooi geschept papier werd de eerSte Stap gezet op de weg , die zou 
leiden tOt de oprichting van de Hattemsche Golf & Country Club. Met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid valt het "datum postmerk" van de oproep in juni 1930 . 
Dit document betekende een definitieve coördinatie van de golfaktiviteiren in de 
regio's Oldebroek en Hattem. 
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Geschiedenis H.G. & c.c. 1930-1945 

De 'Konijnenberg' 

Voordat her land hu is de 'Kon ijnenberg' werd gebouwd, was de ' berg ' een onbe

woonde heuvel vol dennenbomen. Pas vanaf de 1.ge eeuw wordt de naam 

'Con ijnenbelr' op kaarren aangetroffen. De 'berg' en het ten oosten daarvan liggen

de 'r Veen ware n eigendom van de gemeente H attem. 

De bekende en inv loed rijke Amsterdamse fam ili e van H all had fam ilie in Zwol le 

en H attem. Zo kon her gebeuren dar Aar en Nel van Hall-Bo issevai n uit 

Amsterdam zochten naa r een mooie plek În Hattem om daar in her weekend en in 

ele zomer te kunnen vertoeven. D e 'Conijnenbelc" werd van de gemeente gekoc ht, 

waarop in 1. 9 1. 3 het riante zomerhuis werd gebouwd. Her echtpaar had ti en kin

deren. Vijfde in het gezi n was de in 1904 geboren , latere burgemeeste r van 

Am sterdam, Gijs va n H all . Overigens go lfde de links handige Gijs, ook na tweede 

wereldoorlog met regelmaat op de Harremse. Alle kinderen moesten een vr iendje of 

vriendinnetje mee kunnen nemen, maar ook m ind er bedeelden, zoals verkoopster
tjes van Maison De Bonneterie, werden vaak genood om naar Harrem te komen voor 

de brood nodig geachte fr isse luchr. H et hu is had ruim twintig slaapkamers inclu

sief twee slaapkamers in het woongedeelte van de conc iërge, maar excl. d ie van de 

chauffeu rswoning oneler aa n de Konijnenberg. De chau ffe urswoning werd door Cees 

en Nel van Beek afgebroken om plaats te maken voor een geheel nieuw hui s, dar 
on langs door de familie Fritschy nog een meta morfose onderg ing . 
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Rond 1920 presteerde de regering het om een personele belasting in te voe ren, die 
ook werd geheven op buitenhu izen. De invloedrijke van Hall's waren h ierove r zó 

omdaan, dat zij bes loten de 'Konijnenberg' te ve rkopen en wel aan de heer en 
mevrouw Daendels-van Rij ek. Zij verkochten het meteen door aan de f.,milie v.d . 
Vli er, die er een 'Iogemenr' begon. 
In 1927 wi lde v.d. Vli er weer van het logement af. De ang lofie le en sporti eve 
Swaanrje Daendels-van Rij ck overwoog een golfbaan aan te leggen en Dm haar go l
fende familie, vri enden en andere gasten daarbij ond erdak te kunnen bieden, kocht 
zij de Konijn enberg terug. Zij stelde de hee r J ongenee l aan als bedrijfsleide r, di e 
die functie behouden heeft, rotdat de fam ilie Daendels in 1934 fa illeerde. 
De hypotheeknemer, de H arremse Boerenl eenba nk , werd e igenaa r e n verhuurde 

het hui s aan het echtpaar Blom, dat het golfhotel exploiteerde rot het in juni 1945 
afbrandde. De fam ili e Olland kocht in 1946 de ruïne, waarop in 1954/55 het hui
dige huis werd gebollwcl. 

De Zwolsche Golfclub in Oldebroek 

De Zwolsche Golfclub werd in 1928 opgericht door de heer J asper \'(Iarner, vanaf 

L930 tevens ele ee rSte voorzitter van ele Hanem se. 

Jasper Warner, geboren op 5 februari 1870 te Assen, we rd Dok wel de "gemoede
lijke" en in de volksmond "Jas" genoemd . Een man, die zich als 'gymnast' al op 
jonge leeftijd tot de SpOrt voelde aangetrokken en zich in de loop der jaren tOt ee n 
veelzijdig sportman ontwikkelde, zowel in actieve als bestuurli jke zin. Hij was van 
mening dat Sport in Nederland een vee l belangri jker plaats moest innemen in her 
gehele mamschappelijke leven. Hij was turner, zeiler, roeier, paard rijder, schermer, 
voetballer, hockeyer, bokser, schaatser, tennisset, speelde zelfs bandy èn golfer' Hi j 

.111,'1'('1' (( if'l'l1t'I' ('11 Jh,. ,'tllI SI'('Il.ql,'I' 
(lij 
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was (mede-)oprichter van de oudste Zwolse 
sportvereniging , de Zwolsc he Roei- en 
Ze il verenigi ng in 1887, van de Zwolsche 
Athletische Club (Z. A.C.) in 1893, van de 
Zwolse Mixed Hockey Club (Z.M.H.C.) in 
1902, van de Zwolsc he Ij scl ub èn van de 

Zwolsche Golfclub in 1928. Daarnaast prae
ses van de N.V.B. (thans K.N.V.B.) en tij
dens de Olympische Spelen in Amsterdam 
in 1928 Dok lid van her N.O.C.. Naast zijn 
za ke lijke activ iteiten (verze keringen) 
bekleedde hij Dok nog een aanta l belangrij
ke maacschappelijke functies, o.m. voorzit
ter van de KvK te Zwo ll e. H et gemeemebe-



Geschiedenis van de H.G. & c.c. 1930-1945 

stuur van Zwoll e heefr in 2004 eindelijk en rerec hr bes loren om de srraar in de 
nieuwe vi llawijk op het oude Z wo lse Z. A .C.-rerre in , da t hi j overigens zelf ooi t 
aa nkoc hr ren behoeve van de Z. A.C. , naa r deze grore Z wollenaa r re vernoemen. 
In 19 14 kochr ] aspe r \'{farner her 50 ha. g rore landgoed Belrgraven mer heide en 
bossen in Oldebroek van de Gebroeders Bos, welk landgoed als zodanig nier meer 

besraat. Ter ori ënrarie van de ligg ing: de spoorl ij n Zwolle- Amersfoorr en de A2S 
lope n er dwars doorheen en op een deel van her oo rspronkelijke landgoed is nu een 
Landal recrea riepark gevesrigd. De rrainer van Z. A.C. was de Enge lsman Fawcerr , 
een verwoed go lfer. AI in 19 24 zerre Fawcerr reza men mer ) asper Wam er een go lf
baan uit op Belrg raven , aa nvanke l ijk 6 ho les, bestemd o m er met vr ienden te gol

fe n. 

Een andere golfen rho llsiasr in de reg io was Warner's goede vriend U neco Reinders van 

voorheen de bekende, gelijknamige Z wolse slaoliefabri ek. U neco Reinders had ook 
een bed rijfi n Ierland, raak re daar besmer mer her golfvirus en kochr er een ras en srok
ken. D e f.1 mil ie van Palland t, eigenaar van her O m mense landgoed ]unne, stelde tij
dens weekends en de vakanrieperiocles haar landgoed rer beschikking van vrienden, 
waa rroe ook de f" m ilie Reinders behoorde. Uneco Reinders mochr er drie pri m irieve 
golAloles ui rzenen (rwee langere en één kon e). De holes zelf besronden ui r lege jam
porjes ' Ook ] asper Warner g ing er regelmarig golfe n en rezamen mer andere vrien
den onrsrond er de ']unnegroep'. 
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Voor J asper Warner was de tijd ri jp om op zijn landgoed Beltgraven tOt de opri ch
ti ng van een go lfcl ub te komen met de Junnegroep als basis ledenbestand . 
Toen de Zwolsche Golfcl ub in 1928 werd opgericht, was natuurlijk \1(farner s 
goede vriend U neco Reinders daarb ij betrok ken. Hij werd benoemd tOt eerste 
voorzitter van de Zwolsche Golfclub, J asper \Xfarner tOt comm issaris en A.O . 
Vl eeshouwer tOt secretaris-penning meester. De cl ub sloot zich aa n bij het tOenma
li ge ederl andsch Go lf Comité, telde een slecllts bescheiden aantal leden (ca. 
twinti g) en nam dan ook geen deel aa n de landelijke co mpetitie. In het met de 
hand geschreven ve rslag van het ederl andsch Golf Comité (rechtsvoorgange r van 
de N.G.E) van 20 januari 1928 kan men lezen: 'D e Zwolsebe Golfclllb lI 'ordl ctls lid 
11(111 bel NGe loegelt/tell. Betrellrd ll'ordt det! gee1l tljget'(lClrdigde Ier lIergctderillg cltlllwezig 
kOl/ zijl/". Het bestaan van de eerste go lfcl ub in de reg io Zwo lle was een feir. 
Als b ij zond erheid mag nog vermeld worden , dat pas in 1929 een brug over de 
IJ sse l werd gebouwd. De eerste t ien jaren moesten de spelers uit de Zwolse reg io 
gebruik maken van het Katerveer b ij het bekende Zwo lse Veerhui s (tussen de oude 
en nieuwe IJ ssel brug in). 
De baan was uitgebreid tOt 9 holes met een tOtale leng te van 1794 m. ; de leng tes 
waren resp. 124,97,2 13,2 18, 130, 154 , 165,439 en 254 m. Ook werd er een 
klein , rond clubhuisje gebouwd met een g root rieten dak. De g reens waren zoge
naa mde ;browlls' en bestond en uit een mengse l va n leem en zand , die overi gens bij 

rege n moeil ijk bespeelbaar waren . Fawcett bracht de aspirantgolfers de eerste 
beg inse len va n het golfs pel bij, totdat hij terugg ing naar Engeland en - bi j de 
opricht ing van de club - de H ilversumse pro Doug las Monk bereid was gevonden 
op één doord eweekse middag per week of per vee rti en dagen op Beltg raven les te 
komen geven. Deze Monk was ee n uitstekend e golfl eraar, een zeer bem innelijk 
mens en een g root propaga ndi st voo r de golfspO fr. ~1ede door zi jn goede verhou
d ing met club en spelers en zijn g rote enthousiasme, werd hij de pionier va n het 
verenig ingsleven van de profess ionals, de N.P.G. A ., d ie hij als eerste voorziner [Ot 

bloei bracht. Missch ien geen (oeval dat de Han emse later in Jan Blansjaa r zo'n 

soortge lijke, u itnemende opvolger vond. 

Men leefde nog in een rijd , waarin het spelen met caddi e een normale zaak was. 
Bij de Zwolse behoo rde een groep vaSte caddies. iet onvermeld mag blijven dat 
op de baan Beltg raven G radus van de Beek als I O-jar ige jongen zijn ruim SO- jari
ge loopbaa n als caddi e begon. Hij kwam in 1930 mee naar de Hattemse al s vaste 
cadd ie van anno Dudok va n Heel. Gradus ove rl eed in 198 1 en heeft van ui t zijn 
herinneringen nog her nodige bij kun nen dragen aan het jub ileum boek uit 1980. 
Toen Mev rouw Daendels-van Rij ck de Zwolsche Golfclub eind jaren '20 benader

de om haa r act iviteiten op Beltgraven te beë indige n en op re g aan in de ni euw op 

te ri chten H arremsche Golf & Country Cl ub , is er hee l war gedelibereerd. W ilde 
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men her spon ieve, geze llige onderonsje op Belrg raven opofferen rer wille van her 
beste, dat er op golfgeb ied te krijge n was, nam elijk de nieuwe baan in H attem ? 
De sponieve geest won en men venrok 'en bloc' naar H an em, waarmee de geschie
denis van de Zwolsche Golfclub eindigde en di e van de Ha((e mse begon. 
Inrussen was in H a((em ook her één en ander gebeurd. D e f.~ mili e Daend els had 
daar uitgebreide bez ittingen en ontv ing vee l fami lieleden, vriend en en kenni ssen 

ook uit andere delen des lands, waaronder velen die met enthousias me het golfspel 

beoefenden. Dir brachr in her bijzonder mevrouw Daendels op her idee een golf
baan aan re leggen. Zij wendde zich (Or de heer Del Coun van Krimpen, één van 
cle g roo(S re pioniers van de go lfs porr in die rijd , clie een 9 holes baan onrw ierp. 
Daar in 1945 her larere clubhui s van de H a((emse de Konijnenberg ror de g rond 
toe afbrandde en daarmed e ook al het archiefmmeriaal verloren g ing, was het niet 

eenvoudig de loop der gebeunenissen in d ie jaren met vo ldoende zekerhe id vaSt te 

srellen. G elukkig bl eek dar er ee n vol led ig archi ef bewaard gebleven was van her 
plaarselijke Ha((emse blad 'D e Homoer' , dar in die jaren uirvoerige verslagen 
wi jdde aan her go lfgebeuren in H a((em. Zo kan men in her blad van 6 april 1928 

lezen : ",)'Jevro/ll{l DoeI/deis heeft c/tm cle gemeente gezwclClgci of de gemeente genegeIl is te l'er
hl/reu Nooit Gedacht. Kerkeic/lldell. Grenfel/akken eu dell tip l 'elll het A/gel/Jeene VeelI . lell
~illde aldaar een go!fbtlall te JIIakell ··. 

Op 17 december 1928 kom r deze aanvraag in behandeling in de H a((emse 
Gemeenteraad. 
B&\XI stell en voor he t verzoek in te willigen en genoemde g ron den te verhuren 

voor de tijd van vijftig jaar met 25 optiejaren voor een huurprij s van f 1. 500,- per 

laa r, ingaande I januari 1929 . De aa nleg van onze golfbaa n heefr rijdens deze 
gemee nteraacl sz itting aan een zijden d raad gehangen. Hoewe l B&\XI steld en, dat 

in d it geva l he t alge meen belang werd ged iend daar, en nu volg t een woorde li jk 

citaat: "het (//·beiders-. lIIiddewlcwds- ell hel zogeJ/(/(/IlIde kctjJitctiiJliJ(!Je be/clJIg Still/eli 
gCfCIII. zo zelfs . dat het JIIoeilijk is hier ook ll/CfCfr enig groeJJsbe/cl1lg Ie zie,,", volgde tOch 

een lang durige di scuss ie , waarbij de gemoederen zeer verhit raakten. Uiteinde lijk 

werd her voorsrel mer de kl einsr mogelijke meerd erh eid, 6 rege n 5 sremmen, aan
genomen. D e SDAP sremde regen. Nog herzelfde jaar begon de firma Copij n mer 
de uitvoering van de door de heer De l Court va n Krim pe n on[\vorpen p lannen. 

De rentm eester va n de fa mili e Daend e ls, tevens lid van de Hattem se 

Ge meen teraad , de heer Col jee, hi e ld toezicht op de werkzaamheden. 
Een tweede be lang rijk initiatieF van mevrouw Daend els was ele bes liss ing het 

moo ie bu iten ele Ko nijnenberg in te ri ch ten als go lfhote l voor degenen , die van 

buiren op cle Ha((emse baan zouden komen spelen. H er zou laret her eersre en 

enige golfhore l in Nederl and worde n dar binnen een afrasreri ng van een golfbaan 

lag . 
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Voorjaar 1930 naderde de baan haa r voltooii ng. H e[ contact [ussen de Zwolse 
Golfclub en de 'groep Daendels' leidde ror nieuwe plannen, de oprichring van een 
Harremse Golfclub mer als hom ecourse de nieuw aangelegde baan. Op iniriarief 
van mevrouw Daendels werd een werv ingsco mi[é gevo rmd, da[ zich me r de 
oproep, waa rmede dir hoofdsnik begint, [or een aa ntal inwoners va n de Zwoll e
Harrem reg io wendde. De reacri e was zo posiri ef, dar men besloor voorbereidingen 
re rreffen voor de opr ichring van de H arremsche Golf & Counrry Club, waarroe 
onder meer de baan , zodra deze gereed zou zij n, door mevrouw Daendels zou wor
den overged ragen aan her voorl opige Comité. 

De baan en her clubhuis waren beschikbaar. \'>Var nog onrbrak was een goede profes

sional. Op 6 augusrus 1930 werd een zekere Blansjaar op de eersre hole van de 
Kennemer Golfclub, waar hij als professional werkre, een expresse brief rel' hand 
gesteld. De brief was geschreven door mevrouw Daendels en is één van de weinige 
documenren die uie die rijd bewaard zijn gebleven. Een deel van de brief volge hier 
woordelijk: 

"/-lllizede /-lezenberg" /-lcll/elll 4 clI/g. 1930 

Zeer geachle /-leer Blc/IIchard. 
Ver/edell jaar 0111 dezell lijd belll 11 ill /-lal/elll geweesl 0111 lIIet veel belallgslellillg Ollze 
goifwerku ltllJlheden Ie zien. Toen hebl 11 meI mijn lIIelll gesjJrokeJl. NII is de golf iJl 
/-lal/elll 'lIoltooid ell ze'; de O/lellillg cl.S. sejJlelilher /llaalJ villdell. iHiHcbien vergis ik lIIij. 
lIIeltlr lIel 1I1l' bezoek iJl Hell/elll heb ik hel gelioei gekregen deIlIl ll'el bij 01lS iJl Hal/elJl 
/lrofessiolllli zOllde willtll u'ordell. 
Hel slm-es WIJl eell golf hallgt zeer eif I'all zijn JJrojessio
lIal eu mee re/}/llcltie '[1(111 golfles Ie gevell hier ten lallde 
is ww dien (ICIrd dtlt ik het zeer aallgellaalll ZOII villdel/ 
011111 hier Ie zien. (ICII/ hef ll'erk". 

De brief gaar clan verder met: 
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"/-Iel ZOIi zeer /lrel/ig 1'001' lIIij zijll die de golf heeft o/lge
richl. 0111 ook de srllislllrtie te hebben iellle/lld als /lroles
siol/ct! aall Ie beFelell. U/CUlrIJall ik zoo veel goeds l(leel 
1100r de bevordering 'llcm de golfsJJorl iJl Hattem. 
Uu' alllwoord lIIel belallgJlellillg " 'achtellde. leekelI ik 
lIIet boogllcblillg. 

"'15. Daelldels -velll I? ijck" JaH IJlan''j(wr fJt'le!.:i:ll() ,)Otl/" 

Bt'f'lIord I'tlll VlijmclI 
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De heer Blansjaar reageerde posi ti ef, her Comiré g ing akkoord en op I sepr. 1930 
begon de eerste pro van de H attemse mer z ijn voorbereidende werkzaamheden . 
De 14e septem ber 1930 is het dan zover. De H omoet doet verslag van hetgeen die 

dag gebeurde: 
"'" de ZCllerdag j.l. gebollden rOJlslitllerellcle 1JergaderÎIlg vcm hel 'lloor/opig comité cler 
HetllelllHbe Golf- en COlllil l)' Clllb werd lOl o/Jricblillg WI II de vereelligillg . De 
KOllijnellberg' O1/ergege/all. Hel bewIJlr werd als I'olgt gekozen: 

J elSper \\'/a rller. Zl[lo!le. voorzitter: Jh,.. StrateulIJ. Die/Jcm/een, vice voorzilfer: Jh,. 'Wil! 

Spel/gleI: Zwolle. jJelllli llgJlleeSler: Bc/ro1l WlJI Heeckerell. albier, secretaris: IVl evro/llv 
DI/e/Idels-vall l?ijck. albier: G. Beer. albier:JbrSloop. Ollllllell: U. ). I~eillder.r . Z wolle. 
H ie/'Jltl werd eell rece!)1 ie gehol/clen i Jl hel dllbgebolll{l, VenJo/gells hele! onder groale belang
stellillg de officieele OfIerdrl/cbl der baelll 111111 de fJereelligillg plal/ls. De vll/g weI<l gebe
sell. MevrOIllI ' Daendels-vIIII I?ijck sloeg de eersle bed. welke ed., berillllerillg Oji een zilt/e
reil 'voetstllk l/'erd gepillaist ill bel clllbgebollw. 
De professiolllli. de beer). BlelllsjllCII: ollder wiem bek'l'ClJne leidillg de sporl 'I'erder ze" 
wore/en beoefend. speelde hierIIc! eel! 'rondje'. u/am/Jij door de aal!wezigen vcr" de gelegen
beid gebmik werd gell/llakl de baCIl! Ie bezichtigen ". 

A Is bi jzonderheid kan hi erbi j nog vermeld worden dar mevrouw Daende ls zo 
ond er de ind ruk was van dit voor haar zo belangri jke moment , dat z ij door nervo
sitei t geplaagd met haar eerste slag de bal m iste. De tweede slag was des te beter. 
De heer van Tienhoven bood het zil veren voetstuk aan waarop de bal werd 
geplaa rsr. Beiden zijn gedurende de oorl og verloren gegaan. Het voetsruk is larer 
b ij tOeval opgeg raven. Dit wordt gerestau reerd met daarop een verzilverde golfbal 

en komt al s eerste trofee van de Hattemse wee r in roul at ie . H elaas is deze trofee 

later gestOlen bij één van de leden rhuis. 
Het bestuur van de Verenigi ng 'De Konijnenberg' ging voortvarend te werk. In 
het verslag van de jaarve rgadering va n het Nederlandsch Golf Comité van 18 

Ocrober 19 30 kan men lezen: 

Ó'Oe Hatte/llscbe Golf el/ COIIIIII J Clllb zlll op I1 en 12 AjHil bI/re feeslelijke opell ing 
"ieren. Verll/oedelijk ztil door tie Hlllle/lls,.he G.c. Clelll de HlllldirCl/! COII/pelilie worden 
deeigellolllel/ . .. 

Intussen zi jn de Statuten opges reld en ter Koninklijke goedkeuring inged iend . De 
Homoer: ''Oell 7 dell J elll/lClri 193 7 kWClII/ de KOllillklijke bewilligillg Clf". 
Daarmede was het bestaan van de H attemsclle Go lf en Coun try Club een feit. Dar 

het 50-jarige bestaan op 1 september wordr gev ierd, vindr zijn oorzaak in het fei t , 
dat in genoemde Statuten is opgenomen dat de cl ub wordt geac ht te zijn opge

richt op 1 September 1930. 
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Her e igen lijke club leven begon op II en 12 ap ril , de fees reli jke offi ciële ope
ning van de baan. De Homoer schri jfr hi erover ond er meer her volgende: 

·Zalerdtlg j.1. beeft de officieele openillg pIaais gebod 1'1111 de btlt/II der ·Hallell/scbe Golf 
en COIIIIII)' Clllb·. BegllllSligd door bllilengewooll Illooi weer oPellde de beer W/t/rller. 
Voorziller der CII/b. deze balIelI II/et eersl een harlelijk u 'oord gebracblle bebbm t/tlll de 
lalrijke belelllgsiellendell. Zeer I'ereerend I'olld spreker bet dt/I de beerelI SlIol/ck H I/rgrollje 
ell Del COllt l. (tiJ llerlegellU'oordigers t '(11/ hel Nee/. Golf Comité hier (lclIlfl'ezig il'C/rell en 

ter o/leniug flrlll de baal! ee1ljol/!'-bal/ lIIt/ feh zOlfdeu J/H:!eJl lIIet eell tll 'eetcd jJ /'O!L tie hee
reil BIC/lIJj/UlI" ell l'aJl Dijk. Voorts were/el! u,(dkoJJl gehee/ell de b"rgermeester [J(l Jl Hal/ell/. 
de afgel't/ardigden 1'011 de Neder/alldse Golfrll/bs: de DOlI/lI/eI. Toxtll/tlria. 
H ill'ersl/lllScbe. Kenllel/IeI: Noordu 'ijkscbe. I?ooselldelt/lslbe ell Helt/gscbe·. 

N a enige opmerkingen over de voorgeschiedenis en de samenstelling van het bestuur 
gaar her blad als volg r verder: 
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welke door de profs u'erclell gewolIJlen. Des CIllol/cls I/oud iJl ho/el \Ylielltjes Ie Zwolle een diller 
plClC1ls. 

Des ZOlldCigs Il'enl eell /8 boles balldicap gespeeld I'oor dailles- m beerellledell "{lil erkmde 
Neder/cllldse GoIFlnbs··. 

Vermeldenswaard is dat deze eerste wedstri jd gewonnen werd door het Hau emse lid, 

de heer Rei nders. Misschien wel de beloning voor het ve le werk dat hij in de regio 
Zwolle voor de gol fsport had verri cht. 

De H .G.&C.C. had all e mogelijkheden voor een goede roekomst. Er lag een prachti 
ge 9 holes baan. Het omwerp van de heer Del Courr van Krimpen was uitnemend. [n 
ele achter ons liggende vijft ig jaar is er slechts één principiële verandering aange
bracht. Oorspronkeli jk was de huidige 6e hole de Ie hole. De afslag vond plaats op de 
huidige zesde 'van boven ' bij het hui s van Anneke en Rol fOlland , waar roen het club
hui s de Konijnenberg srond. De brand, d ie in 1945 dit golA1Otei in de as legde en de 
noodzaak een nieuw clubhuis te bouwen op de plaats waar nu het huidige staar, waren 
cle oorzaak , dar de volgorde van de ho les werd gewij zigd, het gevaar van de kruisi ng 

van de Ie en 6e hole op de koop roenemend. 
Aanvan keli jk was de parscore (tOen nog bogeyscore) 75 . De huid ige 2e en 11 e (tOen 
356 Y), 4e en 13e (tOen 435 Y), 15e (6e 'van beneden' , tOen 384 Y) en de ge en l 8e 

(tOen 339 Y) waren par 5 holes. 
Het karakter van de baan bleef echter onveranderd. Een vriendelijke en uitnod igende 
baan met ni et te moeil ijke f..'lirways, maar l11er een moedig schot naar de meeste 

g reens. 
De Konijnenberg hi eld een uitnod ig ing in voor de golfers uit het gehele land . Sleellts 

enkele kamers werden voor cl ubhuisgebru ik bestemd, de andere waren voor g asten. 

En tenslotte was er een kern van zeer enthousias te leden , d ie alles voor hu n geliefd spel 
over hadden . De H .G.&C.C. was van sta rt gegaan . 

De jaren 1931 tot het uitbreken van de tweede wereldoorlog 

Binnen een maand na de offi ciële opening van de baan speelde de Hartemse reeds haar 

eerste competit iewedstrijd tegen 'de Pan' . De Hattemse verloor deze wedstrijd met 

11 -8 . Men telde in die tijd nog de scores van de verschil lende part ijen bij elkaar op. 
De Hattemse was ingedeeld in de Ooste li jke Competi tie g roep samen mer 'de Pan', 
de Roosendaelsche en de Twenrsche. De club eindigde dar jaar op de laatste plaats, zij 
het met weinig verschil met de voorganger. H et jaar daarop verbeterde de H attemse 

haar posit ie aanmerkeli jk en werd in dezelfde g roep tweede achter de Roosendaelsche. 
Als bijzonderheid kan nog worden opgemerkt dat het gemengde competitieteams 
waren. Van een aparte damescompeti tie was tOen nog geen sprake. 
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Van de onderlinge wedstrijden die in 

1.93 1 zijn gehouden zijn er slech" rwee 

ge boeksraafd. D e Pres idem Challenge 

C up, aangebode n door de roenmalige 

voorzitte r de heer \X'arner, werd voor het 

eersr gewonnen door de heer O. Dudok 

van H eel. De Flip Hul Beker, uirge loofd 

door de heren van Tienhoven en Veltman , 

g ing zowel in 193 1 al s 1932 naa r 
mevrouw Vel rman-Nienhui s e n de hee r 

Velrman jr. in ee n foursomes knock-our 

wedsrri jel. 
Dan vond op 17 en 1. 8 ocrober 193 1 de 

eersre Caddie-march plaars (zie hoofdsruk 
caddies). 

Ergens in de jaarverslagen van de jaren '5 0 
werd ee n brief aangerroffen van enkele 

veron((usre spelers. Zij meend en dar bij

zond ere maa trege len getroffen moesten 
011110 Dildo/( I'al1 flerl word en om de baan tijdi g in opt imale 

Ie Daf1l1COIllIllI:','([I'I:' conditi e te hebben voor de eerste g ro te 

wedsrrijd die op de Harremse baan zou 

worden gehouden. Een brief waaruit kennis va n het golfspel , grote vaard igheid, 
maar bovenal een goede c1ubgees r sprak. Een soorrge lijke bezorgdheid moer er 

besraan hebben in de weken voor de 13e seprembe r 1932. Toen werd op de 

Harremse de echre eersre g rore wedstrijd gehouden, her jaa rlijkse Kam pioenschap 
van Nederland vQor Professionals . \'(1innaar werd de professional Oosterveer van de 

Haagsche mer een sCOre van 148 (73 + 75). U irnemend e rweede werd J an 

B1ansjaar mer 150 (76 + 74). ' De HOl11oer' zeg r hi erover verder nog : 

"Het was voor de heer). B/amjaar vall de f-Iaflelllsr;'e Go/fdl/b eell grote lele/llJlel/illg 
d", ;'elll. wegens hel wkell I'all de ,,/ag billllen 20 )'ards. lu'ee /JeJIrI /lys (strokes) weIdelI 
toegekend. iN/areloor heJII hel KClln/JioensdJCljJ oll/ging ", 

Boze rongen beweren dar de caddie di e de vlag ner ni er op rijd u ir de ho le kon k ri j

gen die avond vele haren uir zijn hoofd rrok uir pure verrwi jfeling. 

Vooraf aan dir kampioenschap was op zarerdag 12 seprember een Pro Am wed

srrijd ge houden. Bij zonder, omdar dir de eersre was die in N ederland we rel gehou

den. Winnaars werden de heren Blansjaar en Re inc!ers van de H arremse. 

Twee ci taten uit 'D e Homoer': 
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"Spreker (de voorzitter. de beer Wamer) lI/eJl/oreelde dal bel de eersle keer il/ Neder/alld 
liIt/S cltlt eeu gecollIbineerde wedstrijd vaJl AII/ate/lrs ell ProfessiollCliJ were! ges/Jeele!. \Vei 
baddelll'eJ'Scbilteude golfcIlIbs zlliks geprobeerd Illaar sleeds bClddell die IJogillgen gefaald, 
Dell bellbCl IIS CIClIl de jOllgsle golfclllb ill OIIS lal/d was gelllkl dil plan Ie dOei! slagelI was 
reeds eell SIICCes ojJ zich zelf " 
En verder: "De beer DOllglas MOl/k dal/kie l/ell/lWS de IJl'Ofessiol/ells el/ wees nog eellS lIIel 
l/eIClrllk op bel groole sllias. dell de Hal/eli/selJe belCf bereikl, door Clls eersle dllb il/ 
Nederlallcl een gecollIbineerde lfleels/ rijd voor AlIICI/e/ll'S ell ProfeJSiOlltllJ te doen bOlldell . .. 

De uitspraak van de heer Warne r, dat dit voo rbeeld navolg ing zou vi nde n, is dui
del ijk bevesri gd door het fei t dat deze Pro Am wedstrijden , zij het in ande re vorm , 
de normaalste zaak van ele were ld zij n geworden. 

Nog één eerSte wedstrijd van de H.G,&CC moet worden genoemd. O p 23 en 24 
september 1933 werden de ee rSte Open Club Kampioenschappen gehoude n. Aan 
deze wedstrijd werd in di e t ij d nog dee lgenomen door dames en heren, Wederom 
een citaat uit 'De Homoec': 

"Deze wecf.'lrijdwlVordel/ olJetI geJ/Jeeld, dat wil zeggeIl zOllder voorgifie/l, Hieronder vol
geil de lIilslagell: Eet/llek aall nek rare was de partij va 11 J kv!: A, vall Heeekerell vall 
Maleraten et! U, I ReilIders: 1IC1 17 boleJ was de stalId All Sqllare: beiclen 1IIei 3 slagen 
OIJ de ISde !!,~ell ClCIllgelelilcl ge1 J kv/: '1/(111 Heeekeret/ zieb bij de 4e stroke gestijlllied et/ 
viel de beslissing in ee/! door beidelI lIitstekellel gespeelde pm'tij Ie/{ gll/lSle Wilt U. I 
l?einders", 

De final e tu ssen de hee ten E. Veltman Je. en E. Baron van Heeckeren van 

Molecaten werd doo r de heer Velt man gewonnen met 4 en 3, die zich daarmede de 
eerste Club Kampioen van de H .G,&CC kon noemen, In 1935 werd d it kamp i
oenschap voor het eersr behaald door ee n dam e, mej, N. Veltman, d ie in de fi nale 
de heer U. J . Reinders in her zand lier bijren met eveneens 4 en 3, H et zou te ve r 
gaan in dit boek verder in re gaan op de wedstrijden d ie vóór 1940 op de Hattemse 
banen werden gespeeld. Wel is in het hoofdstuk "Diverse overz ichten" een lijsr van de 

trofeeën opgenomen die in de loop van de afgelopen 75 jaar verspeeld werden mer de 
namen van de schenkers, de spelers, die voor het eerst de betrokken trofeeën won nen, 

en bi jzonderheden van belang, 
De H attemse floreerde. Een kern beoefende de SPOtt met g roor enthousiasme en de 
nodige ambitie. Daarnaast bood het golfllotel duidel ijk gelegenheid voor de nod ige 
gezelligheid , mede ook door de vele gasten die de Hattemse vooral in de weekeinden 
bezochten. Z ij logeerden meestal in het golfllotel de Konijnenberg , speelden hun 

rond jes en nam en hun lessen bi j J an Blans jaar, die zich toen reeds - als jong profess i
onal - een goed leermeesrer maar ook een goed gastheer op de H attemse toonde. 
Het aan tal spelende leden schommelde de eerSte tien jaar tussen de veertig en vijftig. 

Opmerkelijk is, dat dit aantal eerSt in her beg in van de jaren '50 is gaan stijgen. 
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Het enige archiefstuk, dat uit deze periode bewaard is gebleven, het zogenaamde 
'Balansboek', geeft enkele interessan te gegevens te zien, 

In 1934 bed roeg de geïnde cont ribut ie f. 4.680,-. Via een da ling in de jaren "4 1, 
'42 en '43 liep d it bedrag weer lang zaam op tot f. 4.530 ,- in het jaar 194 8. 
Geheel anders lag d it met de g reenfees Cf. 2,50 pet dag). Een overzicht : 

19331'34 : f. 537,-
19381'39 : f. 1.24 1,-
19391'40: f. 985,-
19401'4 1: f. 2.8 13,-
1941/'42 : f. 4.435,-

19421'43 : f. 3.5 13,-
19431'44 : f. 2.799,-
De inkom sten aan contributie waren in 194 1/42 f. 3.90 5,-, zodat d it het enige jaar 
in de gesch iedenis is gewees t, waatin de inkomsten van g reenfees di e van de con 

tribut ie ove rstegen. D eel je de g reenfee inkomsten door f. 2,50, dan waren er in 
dat jaar ni e t minder dan 1.. 774 g asten! 

Ges loten banen in de res t van he t land en de re lat ief gu nst i,ge voedse ls ituatie in het 

oosten zul len stellig een rol hebben gespeeld b ij de popu lariteit va n de H .G.&C.C. 

en haar cl ubhotel de Konijnenberg ged urend e de eerste vier oorlogs jaren. 
Een ander gegeven is de samenstelling van het ledenbestand . Bij de spelende leden 
overheerste duide lijk het manneli jke element, terwijl vastges teld kon worden, dat het 

aantal jeugd ige leden tOt enkelen beperkt bleef. Golf was kennelijk een SpOrt voor de 
ouderen. Dit zou gedurende vele jaren zo bl ijven. In 1947 staan er twee studentenle
den te boek en in 195 3 zes juni orenl eden. Pas in het begin van de jaren '60 nam het 
aantal jeu,gdleden langzaam maar zeker toe. 

H et spelpeil kwam bij de wedstrijdspelers op een all esz ins aanvaardbaar peil te lig 
gen, mede dank zi j het werk van J an Blansjaar. In het jaar 1935 leverde de Hattemse 
haar eerste Nederlandse Kampioene. ]n dat jaar werd het Jeugd Ka mpioenschap, dat 

in 1928 was ingesteld, gesplitst in een meisjes- en jongenskam pioenschap: Mej. S.]. 
Rei nders werd de eerSte l\1e isjes Kampioene. Haar vaardig he id bewees zij nog drie 

keer door dezelfde prestat ie te leveren in 1936, 1937 en in 1938 ! 
De Hatten1Se had een goede eerste tien jaren gehad, toen op 1O mei 1940 de Tweede 

\'qereldoorlog uitbrak . 

De Oorlogsjaren 1940-1945 

De 10e mei 1940 vielen Duitse stri jdk rachten Nederl and bi nnen. De 15e mei 

moest o ns land capinderen voor he t niets ontziende nat io naal-social istische wapen

gewe ld en werd Nederl and ee n bezet land. 
De sfeer waarin de bewoners van de H attemse regio tot het uitbreken van de OO f -
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log hadden geleefd en de gevolgen van de bezett ing op het leefpatroon gedurend e 
de oorlog, spreken mi ssc hien het duidelijkSt als men de proclamatie leest , die de 
hoogsre autOriteit van de ge meente Hattem , de burgemeeste r, op 16 mei 194 0 
bekend maakte: 

"De sirijd welke de ZOl/eI! I'C/II Nederlal/d 1'001' cle Iwijbeid I'al/ OIIS I'aderlal/d hebbel/ 1II0e
len aC/IIbillclel/ is geslreden. Ol/dal/ks de Icwie el! l'Oelll l'Olle IJerdedigil/g hebben zij. 
gec/wol/gell door cle olleneeldige Ol'erlll(leb/. de ll'apellJ JJloeten /leer/eggen. OIIJ harl gClClt 
Ilit lIact/" heil die in deze strijd zijn geb/elJen el! iJl innige beulogenbeid zijn ollze geclCldJ
let! bij hen die Vadel: Eehlgenool of Broeder hebbel/ Ie bel rel/ren. OIIS lal/d zct! 1/11 bezel 
l{,OI'dell cloor Dllitsche JJJi /i /a;re troe/Jell. zoo ook ollze gemeeJ/te. 
I Jlk ll'o/'/ ierillg o.a. beboor! lol de lIIogelijkheden. U datlr/egen te Ilerze!teJl ZOII III/tle/OOS 

wezen. l\lf ochlell dClClrtegellllClar Uu' lIIeenillg gcu'e/tigde beZIfioren bestclt/Jl. dCIII dienl ge 

lijdig fe Foren dt1clrl'oor schriftelijk lJIe/ lllij in Ol'erleg Ie tredelI. 
Gedrc{(/g 11 tegel/over de bezettil/gslrOelJell correct ell beleefcl. \Vees Ilie/ billder/ijk Iliel/{(!J
gierig. Ollibolldl 11 l'rllI bctlldlrlSlelijkheden. ook zelfs ill gerillge lIlaie. Eerbiedig den 
eigendolll Vtlll anderen. Get!/,({c{g/II OIJ den weg als 11 reeds is lloorgesebre'l'en. f\.Tie/ voldoell 
c/CIII bO[lellS/clClllde l'ool's(briften kali 11 I/iet ctlleel/ zU'CIJ'e s/ra/fe" bezorge". docb kan lijff
gev(/(/!' voo/' 11 lIIeebrengen. 
Kor/olll illll'Ollers (1(/11 Hattem. gedraag/ II ll '(lardig. olJdal IlIelI 11 ol/ereeJlkollls/ig bebal/
delen kCIII. Doel gij dallliet. dali zllli gij de ellelldige gel'olgell olldervilldell. 

/-Iallelli . 16 lIIei 1940 

De bllrgellleeSier 1'CIi1 /-Ia/lelll . W g. P L. /-1 01IrOOp" 

Dit wa ren de o l1lsrandig heden waa rond er de Hattemse de oorl ogsja ren begon. H et 
is opmerkelijk dar de H .G.&C.C. nietregensraande de steeds tOenemende druk van 
Duitse z ijde, zeker in verge lijking met vele andere clubs, gee n al te g rote nade len 

van de oorlogs t ijd heeft ondervonden. 

Natu urlijk waren er problemen. De bruggen over de IJsse l waren opgeblazen. 

Auto's werden in versneld tempo gevord erd. D e weinigen, die nog gemac htig d 

waren ee n auto te bezitten, kregen mondjesmaat brandstof. Con trole op personen 

werd steeds inrensieve r uitgeoefend. Toch heeft het de schijn dat de Duitse bezet

rer de go lfcl ub al s zodan ig ni et onderkend heeft tot september 1944. Uit ve rhalen 
blijkt dat er kans bestaan heefr dar de baan al s parkeerp laats voor militai re voer
tuigen zou wo rden gebruikt. Dir is gelukk ig ni et gebeurd en ook het c lubhui s 

werd ontzien tOt september L94 4, toen het door de Duitse Orrscommandantur 

werd gevordetd . 

Het ontbreken van de auto, de moe ilijke verbinding over de IJssel en de toenemen

de conrtole op al Ie persoons verkeer over de IJ ssel maakren het vooral voor de leden 

2S 



die oos teli jk van de Ijsse l woond en wel moe ilijk , en later zelrs onmogeli jk , te blij
ven spelen. 
Een ander probleem was het s teeds sc haarser worden van golfmareriaal. Dit heeft 

echter, zoals J an Blansjaar zegt, geen doorslaggevende betekenis gehad , zoals ook 
uit het volgende mag bli jken. 

In één opz icht heert de H atte mse eigenlijk tot september 1944 een bevoorrec hte 
posit ie kunnen inn emen. Zoal s reeds in het voorgaande hoofdstuk werd aangeroerd 
nam he t aancal gastspe lers in de eerste oorlogsjaren aa nz ienlijk toe met een hoog

tepunt in het seizoen L942/43 . Oo rzaken h iervoor waren dat de baan door de 

Du itsers ongemoe id we td gelaten en de o nd erhoudswerkzaa mheden normaal kon

den worden verricht. Het treinverkeer bleer to t septem ber 1944 intact . De halte 
Berg huizen kon met het loca le treint je Apeldoorn-Zwoll e word en berei kt en van
daar was er altijd het rijtuig beschikbaar, waar de beheerders va n de Koni jnenberg, 
ele heer en mevrouw Bl om , VDor zorgde n. Ook het vroegtijdig sluiten van go lfba

nen in andere delen van het land bevorderde de ko mst van gas ten naar H attem, 
waar z ij dan ook nog zeer gastv ri j werden on thaa ld en waar mev ro uw Bl om , ook 

in de pe ri ode toen het voedsel in g ro te delen van ons land al zee r schaars begon te 

worden) he t klaar speelde haar gas ten nog een ee nvo ud ig doch goed maal voor te 

zetten. Haar omelet sch ijnt tOe n grote bekendheid te hebben verworven. 
Ook onze pro Blansjaa r had zi jn e igen in breng. H ij was een charmant leraar waa r
door ook velen ·van buiten' een les je bij hem namen. Dat blijkt ook weer ui t de 
financiële overzichten. D e inko msten va n de cl ub aan lesgelden li epen op van 

r. 833,- in 1939/4 0 rot ruim r. 1500,- in 1943 /44. 

De com peti ti e draaide niet. Wel werden o.a. de Clubkampioenschappen, de Flip 
Hul Beker en de prins Bernhard Kandelaars nog enkele keren gespeeld. 
Toen het clubhuis gevorderd werd kostte het J an Blansjaar nogal wat moe ite het 
materi aal in vei lig heid te brengen. De tasjes en de stokken borg hij op in een kip
pen hok dat achrer de g reen van de hu idige 2e hole stond. Toen in de winte r 
1944 /4 5 de baan onder water d reigde te lopen wist hij de spullen nog tijdig zó op 

re stapelen, dat zij droog bleven. 
Overigens was het onderlopen van de delen van de baan in de vooroorlogse jaren 

en t ijdens de oorlog een normale, bijna jaarlijks terug kerende gebeurtenis. De ver
betering va n de aFwatering in het algemee n en ve rhog ing va n het dijkje langs de 

baan brachten hi erin verandering en gelukki g behoort de \vatersnood ' in de laat

ste vij ftig jaren t Ot de uitzonderingen. 

Baan en clubhu is kwamen goed uit de oorlog te voorschijn. M isschien we l met het 

voordeel dat zove len uit andere de len des lands zich op de H attemse waren g aan 

thuis voelen. 

26 



Geschiedenis van de H.G. & c.c. 1930-1945 

Wist 1l dat: 

Totdat de Konijnenberg afbrandd e, d it het enige golfhotel ann ex clubhuis in de 
gehele Benelux was' 

' Vis t It dat: 

Hattem beg in jaren '30 overwogen heeft om samen met Deventer een tB holes 
baan aan te leggen op het landgoed de Sp rengenberg bij Nijverdal' 

27 



28 



De Baan 

DE BAAN 

Het terrein 

"In !-Itlflelll zijn liegen zlI/ke bo/es. SOII/S is clcl' gClCltje I'ierbollderd meIer weg. S01llS rlfim 

hOllderel en 0/1 cle u'eg }IClar hel doel be/lil/dm zich hillclerlli.f.fell ww I'eledei Joorl zords mIlIIe 
Zet ne/kuilen. helll'elf. boolllgroejJeJl ell zo I'ee/II/eer.,. " 

Cimur uit het Hattemse hui s-aan-huisblad va n weleer 'de Homoer'. 

Golf in Nederland was al goed op gang roen omstreeks 1929 plannen voor ee n 
baan in Hattem werden ges meed. De club werd opgericht in een derde golf van 
ini tia ti even. Voorafgegaan doot de H aagsche ( 1893), de Doornsche ( 1894, huidige 'de 
Pan '), de Rosendaelsche (1895) volgden in een tweede golf de Hilversumsclle (1 9 10), 
de Kennemer (19 10), Domburg (1914) en de oordwijkse ( 19 15). In de derde golf, 
waarin Hattem ( 1930) figu reer<, vinden we de TwentscLle ( 1926), de Keppelse ( 1926), 
Toxandria ( 1928), de Dommel (1928), de Eindhovensche (1 930), de Amsterdamse 

( 1934) en de Sallandsche (1934). 
Vrijwel al deze banen liggen op zandige, hoge g ronden met weinig bodemkund i
ge problemen behalve zo nu en dan wat droog te. Glooiingen in het terre in waren 

natuurl ijk en de banen werden relati ef goedkoop aangelegd. 

Het landschap rond de go lfbaan in Hattem heeft zich tijdens en direct na de één 
na laats te ijstijd gevormd. De ijstangen drongen '~-.r:.;~:: ___ :~::;.:" 

va n noo rd naar zuid op en vormden ele huidige 
IJ sse lvallei en de Velu we. Gedu rende het afsmel
ten, ongeveer 130.000 jaar geleden, omsrond er 
een complexe s ituati e, die leidde tOt stil staa nde 

smel twate rm eren (de Lee mktde was ee n oude 
meerbodem) en waterstromen die dalen uitsleten. 
Op het hu idige golfterrein ontstonden later ver
schill end e parall el lopende zandrugge n. Onder 
and ere de boswallen aan beide zijden van de hui
dige I een ge fairway. Deze za ndruggen zijn waar
schij nlijk ontstaan doordat noord wester stormen 
zand van de stuwwal naar beg roeid e plekken in 
het landschap b lies. H et zand van deze wallen is 
zogenaamd fluvioglaciaal , een vrij grove, scherpe 

P{(/II~q/,()lIdl '(/1I de {'ilt/II .ql'il'

knul ill 1950 
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zandsoOl°c, Niet ee ns zo ongeschikt als bunkerzancl van het eerste uur! In dit land 
schap beg int de mens van Hattem en omstreken zijn sporen te [rekken. De goede 
g ronden worden in cul tuur gebracht en zo ontstonden de bewerkte g ronden ro nd 

Hattem. 

Mr G.M. Del Court van Krimpen, lid van de Rosendaelsche, adviseert bij het ont

werp voor een 9 holes baan. D el Court van Krimpen is in die tijd een begenadigd 

amateur, s ingle figure handicapper en golfpromotor. Aan de hovenier Cop ijn uit 
Groenekan wordt de opdracht voor het aa nleggen van de baan gegund. De firm a 
Copijn heeft voor d it soort projecten a ls partner de beke nd e Engelse golfbaan spe

c ialis ten Colt, A lison & Morisson aangetrokken. D eze combi nati e werd onder 
andere ook ingezet bij de bouw van de ·nieuwe K ennemer· in 1928. Wij weten ni e t 

meer wat de baan in H attem gekos t heeft. Uir de an nalen van de Kennemer b lijkt 

dat deze 18 holes baan van 1928 voor f. 11 5.000.- werd aangenomen! 

Financiële perikelen in de crisisr ijd rreffen ook de fa mili e Daendels. In 1934 Staat de 

club er alleen voor en ti jdens de algemene vergadering moeten besluiten genomen 
worden die, naar later blijkt , van cruciaa l belang zijn voor de toekomst. 
O orspronkel ijk had de gemeente H artem 32 ha. voor f. 1. 500. - per jaa r verhuurd. 

D e gemeente is bereid de go lfclub in plaats va n mev rouw D aendels als huurster te 
aanvaard en. De reeds aange legde baan, incl usief de 3 bosholes (7,8 en 9) op eigen 
te rre in van de fa mil ie bedroeg ongeveer 19 ha .. Het te rre in gehuu rd van de 
gemee nte op de aangelegde baan was 12 ha. Een eenvoud ige reke nsom leert o ns, 

dat er (32 minus 12) 20 ha. ge reserveerd waren voor de later aan te leggen tweede 

9 holes. 

Toen en nu 

Het oorspron kelijke ontwerp van Del Cou rt van Krimpen blijkt succesvol. Tot 
op va ndaag heeft de baan zij n vorm behouden en liggen ach t van de negen greens 

nog op hun oorspronkelij ke plaats. Op één principiële verandering in her verleden 

-de huidige 6e was de 1e -met de afslag op het terre in van huize Oll and- is slech ts 

éénmaal een totaa l ni euwe hole aangelegd. Opmerkelijk is da t de 9 ho les gereali

seerd zi jn op nog geen 20 ha .. D e config uratie, de natu urlijke ondulati e en de 

beg roeiing zorgen voor zóveel afw isseling dar zelfs het tweemaal spelen van deze lf

de 9 holes ni et verveelt. \'V'èl is de baan mede door zure regeneffecren en bemes

ting van een bos/heide karak ter geleidelijk in een bos/park baan overgegaan. 
O p voorwaarde dat binnen zes maanden na het raadsbes luit bego nnen moes t wor
den met de aanl eg van de golfbaan, werd op 17 december 1928 door 8&\1(1 de ver

huur va n de g ro nd per 1 januari 1929 goedgekeurd . In het voorjaar van 1930 
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naderde de baan haa r volrooiing en op de 14e september werd de eerste offic iële 
ba l geslagen. De bouw van de baan heeft dus ruim een jaar geduurd . H andwerk en 
paardenrracrie waren bij derge lijke projecten heel gewoon. De bouw van g reens 
was eenvoudig en gericht op her vasthouden van water. Met een aantal van russen 

de veert ig en vi jftig spelende leden in de eerste tien jaa r van de cl ub haelden de 
g reens dan ook weinig re li jden. Het onderhoud van de baan was simpel en op 
hoveniersniveuu. 

De Greenkeepers 

Het is juni 1949 en cadd ie Arno ld Balster is bezig de buitensroeien van het club
hui s te schi lderen. Op hetze lfd e moment wordt tijdens de 2e luchtopname run in 
opd racht van de Topografische Dienst Kadaster te Emmen een geslaagde luchtfo
ro van her IJsselgebied rond H attem, blok 27 OOSt, gemaak r (z ie pag. 28). Onder 
hoo fd g reenkeeper Dalhui zen, zoon van boer Dal huizen, was assistent Re in ier de 

Graaf ner weggelopen. Arnold had al wel belangste lling voor de vrijgekomen p lek 
getoond , maar Dal hui zen vond dat je mer de zeis moest kunnen maaien, he tgeen 

de jonge Arnokl (2l) niet kon . De stoelen waren bijna klaat, roen Jan Blansjaar 
langs kwam. De vacature kwam ter sprake en Blansjaar moedigde Arnold aan nog 
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ee n pog ing te wagen , Jan zou de rest rege
len. En zo gebeurde het dat de carr ière van 

Balster begon.. ..En enige rijd daarna 

bijna weer eindigde! 

Baancom missari s Dick Engelen resideerde 

eind jaren '40. Hij was streng, rechrvaar-

THE "PATTISSON " HORSE IlOOTS 
SIMPLEST! STflOIVGEST! MOS T ECO .... OMI CAL! 

, .. ,- , .. " ..... /1 ..... , 

OJ;CE TRlE D. 
ALWAYS US ED 

lOf the 

EXCEPTIONALLY HARD WEAR OF A GOLF COURSE 
F1C. I C-.. n "'" re.~ol~tI ~e ,·e .~1 .Imu . ",,, .. 1 '0 :s ...... n"" . ~ 

d ig en pietje prec ies. Op een vaste dag in . 
de week g ing hij naar Amsterdam en dat I-{Ol:ll)e.,cl1l~l'lIIe/~1 POOI' d" paardeJl 

wisr Arnolc!. H er kon dan ook ni er uirblijven of Arnolcl srelde aan Dalh uizen voor 

om eens op de betreffende dag wat vroeger naar hui s te gaa n. Zo besloten zo 

gedaan. H er lor beschikte, juist op di e dag kwam Engelen eerder thui s en besloot 

nog even naa r de baan te gaan. Een bes lu it dat hem op de overweg van het toen

malig goeclerentreintj e (de personentrein was enkele jaren daarvóór al opgeheven) 

van Zwo lle naa r Apeldoorn het leven zou kosten. Dalhuizen en Balster on tsnappen 

aan ontslag . 
Van de voorgange rs va n Arnold Balster is verder ni et zoveel bekend. Mannen van 

het ee rste uur waren Tinus de \X'ee rdt en Goosen van Key l, be iden gewone arbei

ders zoa ls dat toen heetre. Dalh uizen was hun opvo lger, die op zijn beurt na emi

g ra t ie naar Canada in 1954 werd opgevolgd door Arnold Balster. 

Vanaf het beg in werden vee l werk zaamheden uitbesteed. De roug h werd met de 

ze is gemaaid en de fairway we rd kort gehouden door een met paarden getrokken 
fairwaymaaie r van Engelse makelij met ijzeren wi elen. In het begin werden de 

IlIallli'!Ot:q be,'{aal/(),-' uil: Gertlr() Brockl'!, Lot" Rem!,/, Alllleke VerL'tlg", Sl/~alllle 
Beek, Fril,' Ny.,iuq/., CII RUllr! /(ymm,';; 
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paa rden geleend van de melkfabriek uir Kampen, waar clublid Onno Dudok van 

Heel de baas was. Om de baan niet onnodig te beschadigen werden de hoeven van 

de paarden met een soon sok bek leed. Een loeal rede bepaalde dar men een free
drop kreeg als de bal in ee n paardenspoor belandde. Larer werd het maai en uitbe

steed aan boer Blom , di e met (wee e igen paard en éénmaa l per week moest opdra

ven. Loonwerker ] oostema ui r \'Qezep begon in de jaren '5 0 met een rraeror. In 

196 1 k reeg de club een e igen rraeror en in 1962 namen de dames Van H ees en 

Pyrrerse n op vrijwillige basis de caak van he t maaien van de fai rway ove r. Dit ini
tia ti ef resulteerde in een langjarige erad it ie van zelfwerkzaam heid waarbij maais
ters of maaiers nog al eens op eigen inir jar ief de contouren van de fairways wijzig
den aangepast aan hun slice of hook-gevoelige afs lag. Oud militair Gerard Brackel 

bracht d isc ipline en systee m in de vr ijw illi gersp loeg (z ie foro). Pas in 1999 kwam 

er een einde aan d it staaltj e van succesvo l vrijwi ll igerswerk met de komst van een 
moderne. ze lfrijdende fai rway maaier. 

Vroeger was he t baa nonderhoud relatief eenvoudi g en geri ch t op de g reens en de 
bunkers. Het af en toe inschakelen van het Engel se burea u Col t , Al ison and 

Mo risson geeft bi ijk van een se rieuze 

benadering van het baangebeuren. 

In het algemeen was de kennis van bemes
ting en besrrijd ing van plagen , zeker vóór 

de tweede wereld oo rlog, rud imentair. D e 
spe l fr equ entie was laag en met ee n 

besta nd van 40 à 50 leden was va n suuc

ruurbederf op de g reen geen sprake. De 

g reens we rden éénmaal per jaar met koe
mes t behandeld en volgens Enge ls recepr 

me r b loed meel of beendermeel bijgemes t , 

Later zelfs l11et compost verrijkt om voor

al maar voc ht vast te houden! 

Bij dc aa n leg van de baan was reeds voor

zien in een irrigati esysteem met een af tap
pu nt bij iedere green. Eenvoud ige, ver

plaatsbare sproeiers op ee n driepoor en 
hand matige be watering voo r de droge 

plekken vo ldeden. Arbeid was gee n pro

bleem' 

Na het venrek van Dalhui zen breekt de 

peri ode Balsrer aan en hoeft de club zich 

rlf'll"/') Ba!.'/,,/' ll/IIlO 2i1i1.j 



de komende tientall en jaren geen zorgen meer te maken. Op 29 juni 1974 vierr 
Arnokl zijn 25- jarig jubi leum en spreekr secreraris T jeen k Wi ll ink de proferische 
woorden "heb lIIede/ijdel/lliel de bctctl/COllllllissctris. die Amold werleef("! Als we goed reI
len is de huidige baancommissari s Dirk Mei nesz de Ge en laatst levende official in 
zij n besraan. Want verg is U nier, Arnold is nog steeds actief als d ir geschreven 
wordt. Van 07.00 tOt 10.30 uur, vier dagen in de week'!' 
In 1989 is de 6 1-jarige 40 jaar in d ienst. Dit wordt g rootS gevierd en we lezen in 
het Noord Veluws Dag blad va n 19 juni 1989: Balster .. "ik zie bier lIIeestcd de ZO Il 

opkomen en onclergcttm. iUlI/ielclels", venelt Bal ster in het interview, "gaclt 's nClcbts van
zelf cle s/Jroei ins/alla/ie oJ) de greeJ/s Cltll" ', \'{Ie l sjouwen hi j en zijn assis tenten in droge 

per ioden met slangen en pijpen om de fairways te beregenen. Een rug brekend 
werk dat pas in 199 1 afgelopen is, wanneer de autOmatische fa irway beregening 
wordt aange legd. 

In 1989 neemt neef H arry Balste r de raak ove r en op l aug ustus 1993 gaar de 65-
jarige Arnold met pensioe n. D at zelfde jaar wordt H arry ingeschreven voor de cur
sus hoofdg reenkeepe r en neemt hi j de taak van Arnold over. 

In die jaren is de Nederlandse Golf Federatie tOt het besef gekomen dat het vak 
greenkeeper meer is dan de ve redelde tu inman in dienst van een bev logen tuinli ef

hebber, die vrijw illig de mak van baancomm issari s op zich genomen hee ft. 
Commerc iële banen met de daarbij behorende profess io nele aanpak zijn er nauwe

lijks. Ondet de N.G. F. besturen van Rolf Olland en opvolgers word t g reenkeepi ng 
serieus aa ngepakt. Ee n co mmissie g reenkeeping, met de Hattemer J aap Rij ks als 
voorzirrer, gaat aan de s lag en spoedig worden eerdere ini tiat ieve n (Eschauzier) 

opgepakt en omstaat er een professionele opleiding g reenkeeper en hoofdg reenkee
per. De N ederlandse Greenkeepers Veren ig ing 
(N.G. V.) wordt opgeri chr en in 1990 ziet het vak
blad "De Greenkeeper" het levenslicht. Harry 
BaiSter lift mee in deze gebeutteni ssen en zowel 
hij als zijn huidige ass istent Roelof Vi sscher zijn 
in het bezi t van het d iploma hoofdg reenkeeper. 

De Baancommissarissen 

H et is d ui de lijk dar er voor g olf in Nederland en 
dus ook voor H attem een nieuwe periode aan

breekt. Greenkeep ing wordt nu eindel ijk profes

sioneel aangepakt onder andere door het door 
Co llinge (Toxa ndria) en Brewer (Hattem) gelan

ceerde beheersplan golfbane n. Ook de commercie 

34 

Jaap Rijk,. 



De Baan 

gaa t zich bezig houden met golf en ta lloze producten en techn ieken komen op de 

markt om het gras beter re laten groeien. Er komt ook een cursus baancommissa
ris en al sne l wordt deze curs Lis ve rplicht gesteld vQor de funct ionar is met deze 

amb it ies. Met J aap Rij ks als baancom mi ssaris 0983-1998) dring t deze professi

onalisering ook door tot H at tem . H ij spaart zich kosten noch moeite om zijn ploeg 

bij de t ijd te houden en weet als geen ander met minimale middelen ten volle van de 

nieuwe techni eken en ideeën te profi teren. Hij is lange tijd ook verantwoordelijk voor 

het budget van het clubhui s en weet, tOt wan hoop van de diverse besturen , de bud

gen en van baan en clubhuis vaak creat ief re combineren. 

Samen met J eff Coll inge van Toxandria richt hij de werkgroep bosbanen op. Deze 
groep vergadert (Ot op heden regelmatig en wisselt ideeën en ervaringen over baanon

derhoud uit. Toxandria, De Pan, de Hil versum sc he, de Rosendaelsc he, de 

Eindhovensche en de H attemse vormen zodoende vaak een pressiegroep di e leveran

ciers van golfbaanproducten nog al eens op andere gedachten doet komen. Lange tijd 

was hij srimulam[ voor landelijke g reenkeepers wedsuijden. waar hij met een keur 
van meesca l orig inele, spirituele prij zen iedereen wist re verrassen. Dat al deze activi
teiten en initiat ieven Hattem en zij n g reenkeepers ten goede kwamen spreekt vanzelf. 

\XIe lezen in het jubi leum boekje 1930- 1980 dat in de eerste t ien jaa r na tweede 

we reldoorlog nog nauwelijks commissies bes tonden. Het waren de secretaris en de 
profess ional, die b ijna a ll es regelden. Toch duiken als bij zondet aCti eve baancom
mi ssari s de namen op van Van den Berg h, Denge rink en Engelen. D e laatste kwa
men we tegen eind jaren '40, begin '50 in het ee rder beschreven Balster in cident. 

De sec retar is was Albere Tjeenk \Xf illink , u itgever te Zwoll e. Hij zal he t geweest 

moeten zijn d ie in 195 1 de bekende Britse go lfgoeroe Ji m Afthur (""tbe grtIJs wil! 
refl )'ollll'btlf irneals. )'Oll do,,'r tellrbe grtlss"') laat komen om te rapporteren over baan 

en greens. O ok wordt in 1952, '5 3 , ' 54 en '55 het Sport Turf Research Station 

(later Institute) op country es ta te St.Yves in Bing ley geraadpleegd en schrij ft B. 

Clay ton een rapport . J n 195 7 komt de beke nd e baan archi rec t ).S.F. Mori sson van 

het eerder ge noemde bureau Colt , A1 ison and Morisson op bezoek en verklaart de 
-e hole "lIg ly" en adviseert er een par .? van te maken. Volgens de inzichten van 

genoemde adv iezen worden de g reens nog steeds volop met compost behandeld en 

raadt men aa n de heksenkringen schim mel plekken op de g ree ns 20 cm. diep uit 

te g raven, te Ontsmetten met fo rmaldehyde ( !) en met verse grond en plaggen te 

repa reren! Emelten en wormen worden bes treden met looda rsenaat en de fllsar illm 
sch im mel met bo rdeauxe pap ..... he t is een wonde r dat Arnold nog leeft' 

Tevens heeft men vee l last van onkru iden in g ras van g ree n en fa irway (pare lkruid). 

Ook hi er weten de Engelsen raad mee en deze ' plaag' word t bes trede n met ijze r

sulfaat (FeS04 3H 20 ), een middel dat nog steeds gebruik, wordt in de land bouw. 

Va naf 1960 komt er voor het eerSt een ve rslag van Ir Tieleni us Kruyt hoff. Hi j zal 
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lange ti jd als baancomm issaris a((ief zijn. [n die rijd komt de bekende Steven van 
Hengel va n de Ken nemer, sc hrijver van "Early Golf', enkele malen advies geven. 

Met een groot mes g ewapend sneed van Henge l stuk ken uit de g ree n o m vervo l

gens te constateren wat er all emaal mis was. Veel voo ruitgang wat betreft baa n

kwali teit wordt er in die jaren ni et geboekt. Doo r he t spe len van vele wed str ijden 

op andere banen ziet de jonge succesvolle garde (RolfOliand en W il fred Sm it ) wat 
er baantechni sch moge lijk is en dringt aan op verbe teringen in de baa n in Hattem. 

To t Qve rmaar van ramp beslui t de Gasunie , wanneer in 1964 voor de g asbe l in 

G ro ni ngen een bu ize nnet wordt aangelegd, da t een hoofddi su ibutie bui s dwars 

door de Hartemse golfbaan moet lopen. Ofschoon alle kosten worden betaald. 
betekent het één en ander, dat het tracé vanaf de ge tee, ove r de ge fairway, lang~ 

de I e fairway naat het parkeerterrei n. flink overhoop wordt gehaald. De fi rm, 
Cop ijn u it Groenekan zo rg t er voor dat de baan keu ri g wotdt gerepareerd. Als je 
op een winterdag de ge fai rway oploopt vanaf de da mestee, kun je het gas harer 
SUIzen, 

Pas tegen de jaren '80 komr er l11 et een commi ss ie bestaande uit H ans Vo lker, Bel 

Cramer, Ben de GroQ[ , Bram Jansen en \'(Iill em Vi sse r 't Hooft ee n kentering i, 

het baanmanagemenr. Regelmatige vergaderingen, goede notul en (Visser 't Hooft 

en een mode rnere aanpak luid en een ni euw tijdperk in, Vanaf dit moment is cl 
on twikkeling van de baan goed te volgen. 
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Naar 18 holes ... 
De uiterwaarden 

De eerste, goed gedocume nteerd e pogi ng om naar ee ll 18 hol es baan te komen vin

den we in een vers lag van \'\.' im van Ball egoijen de J ong in 1980 . In opdracht van 
de tOenma lige voorzi([er Rolf O lland onde rzoekt hij de mogelijkheden va n uit
bre iding aan de overkan t van het Ape ldoo rns kanaal. De 'H eze nberg ' van de 

gebroeders Schro([en en de g rond van boer G.). Gelderman komen te koop. AI 
meteen blijkt dat de Prov incie het geb ied kwa lifi ceert als ·"f(llldbollll'gebied!llet grote 
IIcttIIlIl111etellsdJ(I/J/Je!ijke en lalldsrhct/JPelijke k/l'aliteitell··. U it de omsc hrijving blijkt 
dat er nauwe lijks ru imte is ge laten voor enige golfbesremm ing. B ij nader tec h

nisch ond erzoek blijken de g ronden zeer com plex. Zonder drainage met onderbe
mali ng is er geen bruikbare golfbaan van te maken. Bovendien moet men blijven 

leve n Ill e t per iodi eke overstrom ingen van de Ij sse l en is de aansluit ing met de 

bestaa nd e baan alles behalve ideaal. U itgebreide berekeningen Imen zien dat het 
bouwrijp maken va n het beoogde terrei n, in cl usief de aankoop va n de grond op 
f. 4 .000.000.- komt te staan. Daar bovenop komen nog de jaarl ijkse lasten van 
rente over ge leend kapitaaC afsc hrijv ing op drainage, ge maa l etc. . Al sne l wordt 

d uide lij k dat deze opt ie en de onzeke re uitkomst va n ee n evenruele beroepsproce
d ure tOt en met de kroon voor de H.G.&CC in 1980 een te zware kl uif is. 

Bagwan 

Rond 1983 komt er in de ge meente Heerde/\'(fezep een stuk grond va n rUim 50 
ha. te koop van de Bagwan sekte. D it terrei n te il zuidwesten van Haccem is g root 

g enoeg VDOf een t8 holes baan. Via een bankre lati e komt dit ter ore van enke le 

pro minente lede n van de H .G.&CC , d ie op hun beurt een bemiddelde re latie van 
de golfclub De Pan weten te inre resseren om het stuk grond met gebouw te kopen 
om daarop een go lfbaan te rea liseren. H et is in het be lang van de Hattt msc, dar er 

in de buu rt een 18 hol es baan komt in ve rband met de aa nstOrmende jeugd en het 
st ructurele gebrek aan golfbanen in Gelderland. Bli jkbaar is het bestu ur onder 
voorzitter John Tiessens niet bang voor leclenconcurrentie en ziet men de 9 holes 
baan va ll Harrc m als toeko mstige se nio ren club. Bove ndi en is de wachd ijst in 

Hartem ontmoedigend lang. A1an Rijks, aankomend baana rchitect, kr ijgt de 
opdracht een baan te ontwerpen. Voorlopig all een op het g rondgebied van H eerde, 
omdat de gemee nte Oldebroek, waar \Xlezep onder val t, nog bezwaren heefe tegen 
sporten op zondag. Ook d it plan sneuvelt door de con servatieve houdi ng van de 

Prov incie en de plann en om op de Veluwe een eco log isc he bufferzone te creëren. 

37 



Flip Hul 

Simon Dingemans krijg t in 1994 de opdracht van voorzitter Bart J an Constandse 
te onderzoeken of het niet mogeli jk is om een behoorlijke driving range inclusief 
een 18 holes baan te teali seten. De beperkte mogelijkheden op het eigen terrein 
va n de golfclub zijn optimaal benut en men kijkr buiten de g ren zen. Het oog valt 
op landgoed Flip Hul van de heer van Dalen , dat te koop Staar. Dingemans krijg t 
het g roene li cht van het bestu ur en geeft op 5 april 1994 de opdracht aan de 
H attemse baanatchi teCt Alan Rijks om vaat f. 5.000.- ee n ontwe rp te maken voor 
een 18 dan wel 27 holes baan op het genoemde landgoed in combinatie met de 
inmiddels volgestorte en bouwrijp gemaakte vuil stort , de kleine Leemk ule. 

Geraamde kosten : f. 6 miljoen. 
D e Hattem se is zich als geen and er bewust dat , w il men meedoen met cle Storm 

achtige groe i van de golfsport, all een een aantrekkeli jke, uitdagende 18 of 27 hol es 
baan jeugd zal aant rekken en een dre ig ende vergr ij zing zal vertrag en. 
In het geval van 18 of 27 holes moer op het landgoed respec ti evelij k 2 1 en 33 ha 
bos gekapt worden. De huidige 9 holes baan moet worde n gesloten en de g rond 
gebtuikt in verband met de herinplant ingspl icht voor bos. Bij de opti e van 27 
holes ontstaat een commercieel model met een Golf H otel. Bij 18 hol es zou het 

beheer in eigen hand gehouden kunnen worden. Hoewe l er met de ge meente goed 
te praten is en de heer van D alen bere id is over ee n goede prij s te praten, g oo it cle 
Provincie met het inmiddels geratifi ceerde E.H.S. (eco log ische hoofd structuur) 
mod el van de Veluwe wederom roet in her eten. Er worden in dir model geen 

ingrepen in de natuur meer geduld. 

Het beloo fde land 

Tussen de Gri ft en het Apeldoorns kanaal liggen rwee perce len , waar de club al 
lang ee n oog op heeft laren vallen. In eerste instantie lijken deze stukj es g rond n iet 
zo aanttekkelijk. Door kwel bij onderge lopen ui terwaard en en loz ing van overtol
lig wacer uit her kanaal lopen deze landj es in cle wi nter regelmatig onder water. 
Veel is er in de loop der tijden gefantaseerd over de bestemming als dit gebied zou 

wa tden ingel ijfd . 
In 1979 is het zover en komt het meest noordelijke perceel van I ha. in het bezit 
van veehouder Ge lderman , te koop. Onder het lllono "buurmans erf is maar één
maal te koop", hakt het zittend bes tUur onder Rol f O lland de knoop door en wordt 
op 18 januari 1980 de koopakte ond ertekend. Er wordt een hypotheek van 
fl. 50 ,000.- afges loten en Hattem is een stuk je (be loofd) land rijker. H et andere 
stuk , d ireCt achter de eerste g reen, blijft eige nd om van de pap ierfabri ek . De baan

commi ssie van di e rijd mer onder andere Ben Cramer, H ans Volker en W ill em 

Visser 't Hooft kr ijg t de taak om te onderzoeken, wat de moge lijkheden zijn om 
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d it st uk , incl usief het bij te huren stuk van de papiet fa briek, b ij de baa n te trek

ken. 
H et Enge lse g olfcoursearch itectenbureau Colt , Ali so n & Morisson is inm iddels 

overgegaan in de handen va n Cotcon (CK), Pennink , Lawrie & Partnets. O nder de 

d irecteuren en adviseurs van d it bureau z ien we bekende namen als D onaid Steel, 

J im Arthur en Fra nk Pennink, d ie cl e baa n kent. Di t burea u wordt aangeschreven 

en om adv ies gevraagd hoe het één en ander in te richten. Vrag en d ie nog steeds 

aCtueel zijn als: waa r moeten de ni euwe tees geplaatst worden, waar een eve ntuele 

green, waar moer het terrein opgehoogd worde n, welke bomen moeten geroo id 

worden, waar moeten er bruggen over de G rift komen en hoe rea liseren we de 
nieUWE cl rivingrange, worden aan hem voorgeleg d. 

Het één en ander res ulteert in een aan ral bezoeken va n Pennink d ie voor een 

bed rag van f. 500.- en f. 300,- per bezoek enkele voorsrell en, incl usief een p lan 

voor een negen hol es baan in de H oenwaard , ter d iscuss ie breng r. W at het beloof

de land bet reft: Pennink maakt van de tweede hole een pa r 5 door de huid ige tees 
re laten verval len en nieuwe rees aan re leggen ter hoog te va n de ge heren tee. Een 

landruil met Ri jkswatersraat , tene inde de nieuwe fa irway over het be loofd e land 

ri ch ting tweede g reen te geleiden, b leek bespreekbaar. Pennink was enthousiast 

over de ni euwe par 5 op papie r. Z ij n plotselinge ove rl ijden brac h t zijn opvolget, 

Donaid Steel , naar Hattem , waar ) ohn Tiessens intussen de voorzittershamer had 

overgeno men. l n tegenstell ing tOt Fran k Penn ink was Stee l helemaal ni et en thou
siast over het p lan van zijn voorganger. Tel daarbij op de relmi ef hoge kosten van 

rea lisat ie van de par 5 en he t fe it dat de papierfa br iek haar hectare voorl opig nog 

ni et wil de verhuren of verkopen en het was log isc h dar ook d it p lan nie t werd uit

gevoe rd . All een de locat ie van de ni euwe d riv ing range bekli jft. 

Oefengelegen heid in Hattem 

Op een 9 ho les baan van nauwe lijks 20 ha. een oefenplaars (een betere benami ng 

is onmoge lijk) te cteëten, is een hele kunst. In de loop van het bes taan va n de baan 

is h ier da n ook uitgebreid mee gesch ipperd. In de eersre jaren werd les gegeven en 

geoefend vanaf de plaats waar men op de 6e lin ks regen het bos nu een k leine 

g reensi de-bunker heeft ge maakt. J e ziet nu nog een rudimentair p lateau op d ie 

plaars . Hi er was ook de 5e afs lag in d ie t ijd. J an Blansjaa r heeft van d ie plek vele 

dames en heren get racht te leren een golfbal te verplaatsen . D e bal werd regen de 

spee lr icht ing van de hu id ige 6e in ges lagen. Later werd , wanneer het ni e t te druk 
was, geoefend vanu it de roug h vóór de damestee van de 6e in de speelrichting . Pas 

aa n het eind van de jaren '70 werden voor het even inslaa n het oefennet bij de par

keerplaats aange legd en op advies van de Enge lse golfarchitect Penn ink de huid i

ge centrale plek op de 5e ho le aangewezen. D e facilite ire n op de 5e hole werden in 
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de loop der tijden aanzienlijk vetbetetd en van het leshui sje van Rud y Brown tOt 
de vol waardi ge leshur va n Il U o mgebouwd . 

Driving range aan de overkant 
Aan de overkant van de Konijn enberge rweg lig t nog een stuk g rond va n de 

gemeente waa r de cl ub een opt ie op heeft. D it stuk is te klein voor 9 holes. In 1998 

vraag t ele ge mee nte (Sim on Dingemans is voorzi tter), of de cl ub nog be langs tel

ling heeft deze g rond voor een golfbes temm ing te gebruiken en de op ti e rot koop 

wi l uÎ wefenen. Er is door de rden eell boel uitgebrac ht en de ge meente w il ui ts luit

sel. \X/ederom kom t ele cl ub voor ee n aantal keuzes te staan , want de holes 1 t Ot en 

me t 6, inclusief her clu bhu is staan op van ele ge meente g ehuurde g rond. Een fi nan

c iële commiss ie ond er le iding van Pem van Heek komt rot de co nclu sie - gegeven 

de prij s per m~ - , clac de explo itatie van ee n openbare drivi ng range voor een beslo

ten club als de Hattemse ni et haalbaar is . Dit adv ies wordt overgenomen door het 

bestuur en op 16 juni 1999 voorgelegd aan de alge mene vergadering. Wel wotdt 

in 1999 all e g rond oneler de baan , patkeertetrein en clubhuis in eigend om ve rwor

ven (f. 5,5 0/m' ). Toestemming hi ertoe wordt eveneens in deze zelfde vetgadering 

verl eend. 

Golfparadijsje aan de IJssel 

Welvaart en vrije ti jd nemen toe en zo ook de be langstelling voo r de golfs port. Het 
aanta l com merci ële in itiati even g roe it. Kl e iburg, Oud e Maas en Spaarnewoud e als 

eerste openbare banen en de Burggolf groep als commercieel geëxploiteerde g ol f
cl ubs, zijn hi er voo rbeeld en van. Toeleveringsbed rij ven van machines, baanverzo r

g ingsarrikelen, betere g raszaden , kunsrm est en bi o log ische g rond ve rbeteraars, 
g olfbaanbouwers, golfarchirecren ete. z ien hun kansen en er beg int zich een indus
tti e rond de go lfsport te ontwikkelen. De N.G.F. krijg t een toevloed van leden. I n 
het offi cieel orgaan van de N.G .F. van aptil 1990 (Rolf Ollanel is dan pres ident) 
komt dit in he t vers lag van de Algemene Ledenverg adering g oed tOt uitdrukking. 

De voorspelling komt ui t: in 1996 zij n er 140 vereni g ingen lid . Ten ti jde van di t 
sc hrijven tellen we 1. 77 A, B en C leelen. De golfs port is op elit moment de snelst 
g roe iend e spOrt van N ederland en intu ssen de 4e sportbond in g rootte! 
Wond erlijk genoeg vinden we in hetzelfde nummer van het Golf ) ournaal ee n ver
slag van het 60 jarig jubileum van Hattem. ··/-Iel go/I!JClI~/dij.rje ClC/II de I).rJei. de 
ges,biedenis van eens/een,olle dl/b ··. H et Golfparad ijsje wordt in de vaart det volketen 
opg estuwd en g aat onder le iding van de opvo lgers va n de baancommissarissen 

Volker en eramer de uitdag ing van de nieuwe tec hni eken aan . 
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Baanveranderingen 

Ui t het voorgaand e is duidelijk geworden dar voor H attem een IS holes baan 
onhaalbaar wordt geac ht. Het oorspronkelijke 9 holes ontwerp kan eigenlijk all ee n 
maa r geperfecrÎoneerd wo rden. Onder de stuwende kracJl[ van baancommi ssar is 
Jaap Rijks vind en in c1e jaren 'SO en '90 clan ook ve rschill ende ing rijpende veran
deri ngen plaats. 
Al lereerst wordt in 19S4 de g reen van de 2e hole aa ngepa kt. De g reen ligt te laag 

en is in een sleclue staar. Go lfbaan architect Donaid Steel, opvolger van Pennink , 
on twerpt g reen en bunkers op een hoger niveau , zodat bij hoog water geen proble
men mee r ontstaan. Het nog jonge bed rij f va n D e Ridder Voert het werk uit VaOf 

f. 28 .500,-. Het g ras op ele g reen bestaat u it een mengse l van Srfui s- en 

Roodzwenkgras, op dar moment het meest ga ng bare mengse l. De rechter bun ker 

wo rdt in ele loop der rijden aangepas t en ruimer ge maakt. 
Voor ee n goed beg rip dient nog vermeld te worden dar er van de huidige 3e hole 
nog geen sprake is. D e constfunÎe van deze hole worelt pas eviden t, wanneer na her 

overl ijden van Jim de Ru yter afzwaai ende ball en ni et meer door de nieuwe e igen

aar van het inmiddels verkochte pand worden gedoogd. H et ontwerp van de ni euw 

aan te legge n ho le wordt geg und aa n Al an Ri jks, die op dar moment zijn samen

werking met de bekende go lfbaan architec t Palll Rolin aan het afronden is. Al an 
heeft al projeCten als Nunspeet en Het Rijk van Nijmegen achter de rllg en is vrij
we l zelfstandig met ' t Sybrook bez ig. 
De 'ollde' 3e hole was legendari sch. Met een noordwest geori ëntee rde afslag werd 



de speler geconfrontee rd met een dreigende bunker vóór het g rootste deel van de 
g reen en een (male backdrop in roug h aan de achterzijde. St raffe noordwest win

den in voor- en naseizoen vereisten een ijzer drie met alle moeilijkheden van dien, 
gezien de beperkte landingszone op een vaak harde g reen. Korrom , met weemoed 

in het hart werd in 1989 afscheid ge nomen van Hattems 3e, het vlagget je g ing 
naar een verzamelaar en de nieuwe 3e werd gebouwd. Ook dit keer was de firma 
D e Ridd er constructeu r. De locat ie va n de ni euwe hole heeft wat voeten in de aarde 

omdat binnen de cl ub de meningen ve rsc hill en. Uiteindelijk wordt de enige juis
te p lek met Rol in als arbiter bepaald . Koste n f. 79.000.- in cl usief het opruimen 
van de oude green en conSULIcti e van een beregenings installatie. Op een goedkoop
je werd zand (met puin ') va n de Bergh ui zer Pap ierfab riek gekocht en gebruikt als 
basis van de g reen. De vo rmgeving is her resultaat van indringende inspraak va n 
de cl ub op het ontwerp . Als eni ge van de 9 g reens van Hattem heeft de 3e een drai 
nage systeem (v isgraat). Jammer genoeg werd de green nier ingezaa id en werd van

wege de ti jdwinst met plaggen gewerkt. 

H et irriga ti e sys teem is up ro date gebrac ht in 199 1 en bestri jkt nu , gestu urd door 
een computerprogramma, fa irways, g reens en tees. Gem iddeld wordt er ongevee r 

9000 m i water per se izoen verbruik t. Oo it is de irri gat ie in gang gezet door o ns 

lid en benefacror J im de Ru yrer, d ie in het huis aan de oude 3e hole woonde met 
het waterkraantj e speciaal aange legd voor dorst ige passanten' Hij liet in 197 1 ee n 
elektri sch ve rrijdbare insta llati e kom en en een onde rgrondse leiding aa nleggen di e 
de 2e, 3e en 5e holes bestreek. Er za t b ij deze royale sc henki ng wel een addertje 
onder het g ras! Jim vond het maar niks, dat het bes tuur de baa n ni e t wilde irri ge

ren. "Als ik die il'l'ig(llie /lil I/OOI' drie bo/es aa/lbied. k(1II bel bes1111Ir /liel achlel'blijl'eI! Ol/I 
geld Iwij Ie lIIake/l 1'001' eel! il'l'igalies)'Sleelll op alle (I/Idere zes bo/es ", zo dacht hij . Het 
bestu ur kon en durfde geen "/lee" zeggen. Jim 's plannetj e slaagde, het bestuur her

zag haat inves teri ngsprogramma en zo werden ook de overige 6 holes dankzij Jil1l 
geïrrigeerd . Jim was voo ral op techni sch gebied zee r l11er de baan begaan . Z ijn 

bedrij f in plast ificeertec hni ek leverde g ratis (geplastificee rde) teemarkers van eigen 
ontwerp. H oe orig ineel ook , voor de golfindustrie werd het geen succes. 
Het bunkerplan van 1987 is na een reeks van vera nd eringe n in voorgaa nde peri o
den het meest in het oog springend en het best gedocumenteerd. Eerder werden 
bunkers, b ijvoorbeeld de g reens ide bunker va n de ge onder eigen beheer en eigen 
ontwerp (Olland) als "Ptesidents bunker" verand erd . Een fairwa y bunker op de 4e 
verdween evenals een kle ine bunker achter de 4 e g reen die later in het bun kerplan 

van 1987 weer in ere wordt hersteld , maa r dan ee n stuk g rotet. In 1987 /88 wordt 
wederom doo r Al an Rijks (z ijn vader J aap is dan dom inanr als baancomm issat is) 
vorm gegeven aa n de bunkers zoals op de 4e (2x fairway, 2x g reen), 5e (fa irway) en 
ge (fairway, g reen). Her één en ander werd voor ongevee r f. 5.000.- gerealiseerd. 
Later in de ja ren '90 wordt de g reens ide bunker van de 8e ing rijpend gewij zigd 
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door van één doorlopende hindernis een gewone en een potbunker te maken. De 
oude bunker situat ie is deels mooi te zien op de luchtfoto van 1949. 
In de loop der tijden zij n de tees van de ve rsc hil lende holes vele malen marg inaal 
verplaatst. De belangrijkste verplaatsingen zien we echter bij de Ie en de ge . De 
I e tee verdwijnt van de 'Olland ' locatie naar de huidige I e hole. Hier krijgt de tee 

eind '40 zijn defi niti eve vorm. De ge tee lag vroeger aan de baanzijde van de Grift 
rechts van de Balster-brug. Na 195 3 we rd met de papierfabriek overeenstemming 
bereikt om de ge tfe over de Grift naar ac hteren tegen het kanaal te verplaatsen. 

Staande op deze tee vo lgden de lede n het proces va n waterzuivering van de fab riek 
op de voet. Keken we eerst aan tegen een met w itte vezels vervu ild riool , na de 

bouw van een indrukwekkend bassin was dit in 1990 verl eden tijd. De tees zijn 

voortdurend een bron van zorg. In de winter te nat en in de zomer te droog wegens 

gebrek aan water. Ook lam de grasgroe i wegens schaduw het vaak afweten. Nieuwe 

Înz icluen en ele nieuwe generatie golfbaan aanne mers met ervaring brengen hierin 

verandering. 

In 1997 krijg t alweer Alan Rijks, opdracht voor een tee-renovatie project. De 
gespec iali seerd e tee en green-bouwer, de firma Flevo Green SuppOrt, voert de 
werkzaamheden uit onder het waakzaam oog van Baancom mi ssarissen Jaap Rijks 

en Dirk Meinesz. De klus wordt aa ngenomen voor ru im f. 30.000,- excl usief BTW 

en aa n- en afvoerkosten. De tees 1,2,4,5,8 en 9 worden vervolgens grondig gere
noveerd en zijn klaar om de toets van de komende N.G.F. maatregelen in za ke de 
'course rat ing' te doorswan. 

De Greenkeepers werkplaats 

Als je op een warme dag van de 6e tee naar de (ai rway loopt Staat er rechts een (on

teintje om te drinken of om water bij te vu llen. Versc holen in het lover daarachter 
staat waarschijnl ijk het oudste gebouwtje van de Hattemse: de g reenkeepers werk
plaats. In het oudste deel van dit gebouwtje werd tOt voor kort koffie gedronken 
en Staat de kachel. Oorspronkelijk was d it het pomphui s van de Konijnenberg, het 
in juni 1945 afgebrande hotel en clubhuis. Vrijwel direct na de opening van de 
baan is het in gebruik genomen als werkplaats voor de terreinmeester en zijn assis

tenten. De eerste uitbreid ing in 1961 bestond uit het d ichtmaken van een over
kapp ing om de (eerste) rracror en andere machines te herbergen . Daarna volgden 

verbeteringen aan het inte ri eur en tenslo[[e we rd er nog eens een houten lood s aan

geze t om het als Illaar uitdijend machinepark te hui svesten. D it alles op het ter

re in van de f.1 m il ie Olland. O m geen ris ico's te lopen in geval van even tueel nieu

we, minder golf gez inde be won ets van de Konijn enberg, werd in 1978 een lang
ja rige huurovereenkomst aangegaan met de familie Olland voor 450 m' inclusief 
opstallen voor de prijs van f. 10,- per jaar. 



In 2004 is er een geheel ni euwe werkplams opgezet an nex het stok kenhok. Na vrij
wel alle opties, inclusief een werkplaats ond er de 4e tee, te hebben onderzocht, was 
dit de laatste mogel ijkheid. Vooral het uitb lijven van een vergunn ing van ele 

gemeente om elders op het terrein te bouwen, leidde tOt deze oplossing. 

De dijk breekt door ..... 

De noordoost-zijde van de baan wordt begrensd door de Grift. Rond 1830 liet 
Willem [ op eigen kosten het Apeldoorns kanaal aanleggen. Een soort kanalisatie 
van de Gr ift. Op de kadastra le kaart van 18 30 zien we dar het ·beloofde land', tus
sen de Gtift en het kanaal, weiland is. H et gebied van de hui d ige gol fbaan is dan 
een ptachtige heide met jeneverbessen. Een gedeelte van de Ie en de ge fa irway, 
aan de Grift kant is bOll\vland behotend bij een boerderi jtje ter hoogte van de Se 
tee. Of de Grift bedijkt was in die ti jd weten we ni et. Wel weten we dat omstteeks 
1969 Jaap Brasset, bestuurslid, clandestien een rudimenta ire dijk laat aan leggen. 
D e go lfbaan heeft rege lmatig te kampen met wateroverlast. We noteren dijkdoor
braken onder andere in 1953, 1964 , 1967 en in 1979, tOen et een windsurfer op 
de Se hol e werd gesignal eerd! Als in de winte r en voorjaar uite rwaard en van de 
IJ ssel onderstromen krij g t ook het kanaal teveel water. Het surplus wotdt in de 
Grift geloosd via de OVetstOrt ter hoogte van de ge ree. Vaak kon de zwakke water
ker ing het geweld van het sti jgende water nie t aan en brak de dijk ter hoog te va n 
het begin van de 2e fairway door. D e baan stroomde onder en was voor weken lang 
onbespeelbaar. H et gat in de d ijk li et men maar open onder het mo([o "wat er in 

is gegaan moet er ook weer uit". Gelukkig ko mt et in 199 1 een voorlopig einde 
aan dit jaarlijks wed erkerende ongemak. D e \X'aterstaat acht zich e in de lijk verant-
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woordelijk voor cl e wateroverlast en laat een degelij ke kleidijk aanleggen. Deze 
breek t nog een maal door. De cl ub krijg t tijdens deze watersnood asiel bij 
Alm ee rderhou[ en mag daar gratis spelen ! 

Course Rating 

Doo r de N.G.F. wordt in juni 199 1 ee n comm iss ie Course Rating in het leve n 
geroepen. Deze commiss ie heeft als doe lstelling om naa r voorbeeld van een sys
tee m zoa ls dat in cle USA wo rdt gehanteerd , Course Rating in Nederland te in tro
duceren. Tot nu roe waren de hancli caps ge koppe ld aan de Standard Scratch Score 
(SSS), ofwel de score die de scratch speler verwacht wordt te maken over een geme

ten baan. Zo kon een speler met hand icap 8, afkomst ig van een moe ilij ke baan, 
eenvoudig winnen van een speler afkomstig van een makkelijke baan, o mdat fac

[oren als wind, rol, doglegs, water, bomen en hoogte en aard van de rough niet in 

die SSS verdisconteerd waren. Hoewel in de fo rm ule di e wordt gehanteerd om rot 
een eindoordeel te komen (cou rse value), cle effec ti eve leng te een dominante rol 
spee lt (yardage rat ing), spelen de obstakels va n de baa n ook een rol (obstacIe StrO

ke value). De onderlinge vergelijkbaarheid van de verschill ende banen wordt uit
ged ruk t in cle s lape rat ing, een waarde di e eveneens vo lgens een formu le wordt 

be rekend . Tenslotte wordt er ook nog rekening mee gehouden of men een bogey-
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of een scratchspelet is. Het gaa t hier te ve r om het hele sys teem uiteen te zetten. 
Het komt er op neer dar men met de course rating een verfijning van het oude SSS 
systeem nastreeft en de banen voor spelers van verschillende sterkte beter onder
ling vergelijkbaar maakt. H attem fungeerde in 1993 als proefkon ijn en kwam tor 
ieders verbazing met een vergelijkbare slope rati ng ( 34) als de Haagsche uit de 
bus. 
[n 1996 wordt de baan opnieuw gewaardeerd en krijgt voor de standaard heren 
tees een cou rse rating van 67,5 en een slope rating van l 24. De dames standaard 
tees worden gewaardeerd met respect ievelijk 69,7 en 12l. In 200 1 worden na een 
miss ie van de commissie cou rse rating van de N.G .F. deze waarden: heren 67,4 
en 124 en dames 68,8 en 11 7. Voor de heren blijft de moeil ijkheidsg raad gelijk , 
voor de dames is de baan iets makkelijker geworden. 

Epiloog 

Om de reeks besc hreven gebeurteni ssen van de Hattemse baan te bes luiten , hi er
bij als nasc hrift tens lotte enkele punten va n het beleidsplan van het bestuur van 
maart 200 1. 
"De Hattemse is een besloten go lfclub , die een 9-holes baan met oefenfac iliteit 
exp loiteert. 
Voor het behoud van de baan heeft de club eige n baanpersonee l in di enst en 
besch ikt het over een eigen greenkeepers we rkplaats met machinepark. H et 
bestuur heeft zich gecom mitteerd om landschap- en mili euaspecten een belangrij
ke rol te laten blijven spelen bij het onderhoud van de baan. Met de verwerving 
van al le g rond onder de baan , parkeerterrein en het clubhu is is naar de mening van 
het bestuur de continuïteit van de Hatte mse langdurig verzekerd. 
Vooral snog is het beleid van het bestuur erop gericht de baan en de clubfaci litei
ten zodanig goed te onderhouden, dat de Hattemse nog tOt in lengte van jaren een 
fraaie en uitdagende 9-ho les baan zal zijn , waa r het na een sporti ef gespee lde wed
suijd of zomaar een rondje golf, zowel voor leden als voor gasten, sociaal goed toe
ven is in het altijd sfeervoll e cl ubhui s··. 

J an Brewer 

Loven Lane 
\tlie weel er nog Vtm tie hislorie Vtm 'LOllen Lane', hel/Jtltl boven adlJ de Be greell. lillkuif 
nam' de ge tees.' '''omenteel llalllL'elijks meer ill gebrIlik ell ollderhollden, manr toch.' 

J Olig ge/iejdm hCleldm er ,,,.ij sjlel ell dCiCI/den SOIlIS lIIet enige verlrClgillg e{lIaclI· de ge lee. 

Vall de caddies heteldell ze geell lasl. /1'(11/1 die slakm aj door hel /Jad 11(11/ de 8e lIaar de ge 
te 'telIICI' . dal "ilkollll bij het begill vall de ge jairway. Hel verhaal g(wl dal ill de jaren "50 
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eCII lWII olldere vrijgezel eell kleine "aC/nval'" deed oJ) zijn f!JC/lïll(lJlfe. 'veel jOligere goifJ}(lrt

ltel: Zij 1/'tIS er echler ill hel geheel lIiel WIII gediend. Dil werd lot ill kleiIIe krillg geheilll 
gebolldell. II/C((II" kwaJJ/ toch tIerder iJl de openbaarheid IItl eeu komiscb gebellren. oJ/geveer eeu 
bc/I[ jaCII' Ia/el': H eIeI,.. jongere broer u'erd door eCII Ia/eli we zeggeIl rOJ/dborstige jOlige deerlIe 
gel'fcwgd: "Z"llell lI'e 1I0g eell poor holes gaall spelen?" Zij kreeg als cllliwoord: ·'ja. prillla. 
IJ/e/Cl,. lIiel de hosholes. wem/ dal lIIag ik lIiel I'ClII lIIijn moeder lJIel JOI/", 

W'ist " de/.t: 

Geen baan in Nederland zo vaak onder water heeft gestaan als de H attemse ' 

IVist 11 dal: 

Ons sy mbool, de boom in de bunker op de 6e hole, destijds de eerste en en ige 
boom in een Nederlandse bunker was ' 

IVisl 11 dal: 

Hattem uni ek was - vermoede li jk were ldwijd - met de leden J et van H ees en 
Mieneke Pyttersen, d ie samen de maai ploeg begonnen zijn . Overigens tegen 
betaling van éé n dozijn golfballen per jaar. 

lVisi" de,l: 

De plaats onder de groep eiken op de Ie hole vroeger een drenkplaats voor 
koeien was? 
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lf/isl 11 dtll: 

De heer Schot Dijkman in 1935 de eerste hole in one maakre op de 8e hole (in 
die ri jd de 3e hole) en wel mer een roppe r over een pad dar midden door de g rore 
bunker liep , welk pad si ndsdien is wegge haald ' 

1·\'Iist 11 d"l: 

Her wapen van de filmili e Daendels onder meer uir d ri e lindes bes rond en dar 
Daendels daarom eind jaren '20 -heel sy mbol isch- de drie hoge lindes rer linker-
en rechterzijde van de Se hole heefr geplanr ' 

lf/islll d"l: 

Op 4 seprell1 ber 1987 een luc htballon ee n ges laagde noodlanding heeft ge maakt 
op de 6e fair\Vay~ De aa ngeri ch[e schade werd uÎrcraarci door de verzekering ver

goed. 

- --- - ----



Hanel11 en haar plekje in de Nederlandse Golfwereld 

HATTEM EN HAAR PLEKJE IN DE NEDERLANDSE 
GOLFWERELD 

Hattems rol in Nederland 
Her lij kr nu ondenkbaar dar onze lieve, aardi ge 9-holes baan mer een par van 68 
ooi r ook maar enige rol van bereken is heefr gespeeld in de Nederlandse 
Golfwere ld. Onze geschi eden is weer wel berer' 

Na de oplevering van de baan in 1.930 lag er een hoogwaardig parcours van par 75 . 
Par werd roen nog bogey genoemd . Bi j de 16 banen van vóór de rweede wereld
oorl og srond de H arremse baan golfrechni sch op her hoogs re ni veau aangeschre
ven. 

Wij leve n nu 75 jaar larer en dar golfrech nisc h niveau is zowel in leng re als in 
onderhoud aanzienli jk verbererd, maar de onrwikkel ing van her golfmare ri aa l, her 
aanral van sleelHs 9 holes en de onmoge li jkheid om her parcours subsranrieel re 
verlengen zi jn debet aan de veel besche idener pos it ie van de H attemse van nu. 

Voor een echte chall enge va n topspelers is o nze baan eenvoudig weg te kl e in , te 

korr. 
Wel is H attem in de loop der jaren meegegaan met de ni euwste cri teria van leng 

re in her parcours. De opeenvolge nd e par-scores van 75, 73, 7 1 naar 68 zijn daar 

her duidelijke bewij s van. De par van 68 daree rr uir 1968, her jaar van de grore 
rev isie van de golfsrandards. H er begr ip "bogey" werd vervangen door de 
Amerikaanse term "par" en ee n par 5 moest minimaal 435 m lang z ijn , wat voor

di en 390 Y was' H adden wij oorspronkelijk nog vier par vi jve n (de 2e, 4e, 6e en 
8e hol e), sindsd ien moes ren wij her zond er doen. O p zichzelf zeggen rekenrrucs 
ni er zoveel, maa r de omschakeling van 'bogey' naar 'par' berekende in 1968 we l de 
'afsc huwelijke' verhog ing van alle Hattemse han di caps mer d ri e! 
Om de totale leng te van de baan te relateren aan de parscore we rd het begrip 

Srandard Scrarch Score (SSS) ingevoerd en als je dan op een andere baan spee lde, 
waar de SSS afweek van de par, kreeg je één of meer slage n meer of mi nder. Hattem 
kreeg een SSS 68 en her rekenr de evenwichr igheid va n de baan. Bij verge lijk ing 
van ele cijfers moet ook nog rekening worden geho uden met een gewijzigde 

merhode van meren op doglegs, zoals van roepassing bij ons op de 2e hole. H er 
einde jaren '90 vern ieuwde hand icapsysreem op basis van 'Course Rar ing' en de 
daaraan gekoppelde 'Slope Raring ' houd r rekening mer her afs nijde n va n deze hole 
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en wij zien ook ee n ee rdere verkort ing van 342 naar 330 111 in de weergave van her 
SSS-pa rcours, zonder dat er iets is gewijzigd. 
Door alle verfijni ngen in her handi capsysteem ingebrachr met Course- en Slope 
Rating is er meer rekening gehouden met het versch il in moeil ijk heidsgraad tuS

sen banen onderling én tussen scratch en bogeyspelers. Desondanks za l h ij of zij , 
die het hééft op een dag en alle purtS holed alt ijd wel als 'd uikboot ' bl ijven wor
den geëtikettee rd. 

De H .G.&C.C. heeft si nds het begi n van haar bestaan deelgenomen aan de in de golf
wereld unieke landelij ke competi tie dames, heren en senioren. Dat geldt helaas in veel 
mindere mare voor de jeugel. Darzelfd e was van toepassing ten rijde van de 

ederlandse Gol f Alliance, waar een apart hoofdstukje aan is gewijd . 
Toen de N .G. F. in de jaren 'SO het mentorschap van oude clubs voor nieuwe clubs 
instelde, is Hattem de mentor geworden van Golfclub Almeerderhout en de 
Zwolse Golfclub 't Gagel. 
Afgez ien va n her bijwonen van algemene vergaderingen en her reg ionale najaars
overleg van de N .G. E, is Hattem een trouwe bezoeker van de landeli jke voorzir
rers- en secrem rissen vergaderingen. Voon s neemr de Harremse deel aan her Noord 
Oostelijk overl eg, waar ee n apa rt hoofds tukj e aan is gewi jd , aa n een overl eg van 9 
holes banen en van speci fieke bosbanen. Bij a l deze vormen van overleg worden op 
allerlei gebied de nod ige kenni s en ervaring uitgewisseld. 
Een ander onderdee l van H attems posi ti e in de ederlandse golfwereld is het grofe 
aanta l Hattemse leden en pro's, dar veel versch illende functies in de N ederlandse 
golfwe reld heeft bekleed. Tot aa n 2005 zijn deze geïn ventari see rd en de verm el
ding van namen, functi es en peri odes op de pag ina's verderop in d it hoofdstuk laat 
zien welk gewicht Hattemse leden en pro's in de landelijke schaal hebben gelegel. 
Nog twee Hattemers willen we hi er noe men, die zich op landelijk gebied hebben 
ingespannen mer name binnen her se ni orencircuit. Zo onrsrond in de jaren '70 de 
landelijke seniorenweek op de Rosendaelsc he Golf Club. Ons lid Henk Bos heeft 
daar jaren de leiding van gehad, welke funcrie larer we rd overgenomen door ons 
lid van de N .G.F. Comm issie Senioren, \'(finnie Arendsen de Wolff. Dit eve nement 
is ror de dag van va ndaag een memorabele week voor heren Senioren uit het gehe

le land . 
In de N .G .F. Commissie Sen ioren vond \'(finn ie Arendsen de Wolff dar er vee l voor 
de se ni orentop werd georganiseerd, maar weinig of ni ets voo r de veel g rorere 
g roep, die goed en enthousiast spee lde, maar ni er tor di e tOp behoorde. Pas na zijn 
overl ijden heeft deze gedachte vorm gekrege n. Zo ini t iee rde de Comm issie 
Senioren e ind jaren '80 een land elijk mi xed g reensomes toernooi voor senioren 
dames en heren met een handi cap van tussen de 12,5 en 30 met een landelijke fi na
le voor de lokale winnaars. Omdat onze leden Els en \'(fi nn ie Arendsen de Wolff 

des ti jds voorbee lden waren van de genoemde cacegori e en samen bui tengewoon 
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a((ief in de Nederlandse golfwereld wa ren geweest , heeft de N.G.F Comm issie 
Seni oren bes lo ten als hommage aan hen dit toernoo i hun naam te geven: D e 

Arendsen de WolffTrofee. Els reikt nog steeds de prijzen op de H attemse en van 
de nationale fin ale uit, die jaarlijks op de eerste woensdag van september plaats
vindt. Dat het een succes formul e is gebleken, spreekt uit het fe it dat dit de groot
ste wedstrijd is, die de N.G.F jaarli jks organ iseett met niet minder dan rond de 
150 deelnemers. 

Resumerend heeft de H .G.&C.C. in de loop va n haar 75- jarige bestaan een loyale 
bijdrage ge leverd aan de aCt ivitei ten binnen de Nederlandse golfwereld. De 
besche iden posit ie, di e ele H arremse thans innee mt binnen de zich snel ontwikke

lende golfsporc, laat zich verge li jken met een lieve, oude, maar onsterfelijke oma, 
die zich koestert aan haar gezonde, snel uitdijende, immense fam ili e en in zichzelf 
denkt : het is goed zo' 

Nationale wedstrijden op Hattem en baanrecords 

Amateurs 

Van vÓÓr 1940- 1945 IS weinig meer bekend. \Xlel weten we , dat in 1937 het 
Nationale Amateur Kampi oenschap Matchplay heren plaatsvond , dat wordt 
gewon nen door Mr A. Kerk hoven. 
In 1948 is H attem wederom de venue voor dit kampioenschap, dat wordt gewon
nen door de 25 jaa r jonge Godard van Reede, d ie dat jaa r ook ] eugdkampioen 
wordt (rot 1950 was jeugd nog tlm 26 jaar!) . 

De H.G.&C.C. blijft d uidelij k een hoog gewaardeerde baan, want ook in 1952 
komen de heren amateu rs weer naar H attem voor het matchplay kampioenschap. Tot 

afg ri jzen van de één en bewondering van de ander ver
slaat Rol f Olland al s " IS-jarig broek ie" in de tweede 
ronde meernlalig Nederlands amateur-kam pioen en 
toenmalige voorz itter va n het Nederl andsch Golf 
Comité, Jh r Alfred Ca lkoen van Limmen, met 2/1 . 
"Good SpOrt " he sa id . In de volgende ronde moeSt Rolf 

het afleggen. Het kampioenschap werd gewonnen 

door J oan DllClok van Heel. 
Rolf Olland en \Xlilfred Smit wi nnen verrassend het 
Nederlandse Foursomes Kampi oenschap in 1954 op 
Golfclub De Dommel. Deze wedsrri jd om de pracht i

ge Arm y Tankard werd gespeeld op de baan van de 
winnaars, zodat d ie kampioenschap in 1955 naar 

Rf/(J' O//oJld t Jl II~~/iw) Smi!- H aeeem kwam en, na opni euw een zege van 
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Olland/Smit in 1955, dus ook in 1956. 
Het Nationale Dames Kampioenschap Matchplay wordt eveneens in 1956 op H attem 
gehouden en gewonnen door Anneli es Schiff, thans het N.G.F.-erelid, Mr A.E. 
Eschauzier-Schiff. Dit kampioenschap keert terug naar Hattem in 1968, waar weder
om Annelies Eschauzier wint (voor de 8e maal! ). 
In 1967 zijn de heren er weer en wint wederom J oan Dudok van Heel. In 1969 en 
1975 worelen e1e Narionale Jeugdkampioenschappen Marchplay op Hattem gehou
den. De nu nog bekende namen van Carel Braun en Bart Nolte komen op de zilveren 
beker, die daa rvóór al v iermaal in Hattemse handen terecht was gekomen. 

De huidige voo rzitter van e1e Kon. Haagsche G .&c.c. , Michiel Eykman, wim zijn 
eersre en laarsce Nationaal Amareur rire! hi er in 1973 door een zege op ons oud
lid Godard van Reede, nora bene nadar Michiel in de kwarrfInale omsnapt uir vier 
down en v ijf te gaan. 

Naasr deze narional e amareur kampioenschappen werden ook enkel e zgn. 
'Winrerwedsrrijden', late r o mgedoopt tOt ;Aanmoedigingswedsrrijden ' en thans 

alleen nog 'Voorjaarswedsrrijden ', op de Hattemse gespeeld. Deze 36 holes srroke
play wedsrrijden voor de ropamareurs vonden plaars in her voor- en najaar. 
In 1949 werd de wedsrrijd voor dames gewonnen door mw A. Buma-van 
Tienhoven mer een score van 180 (92-88), die daarmee bes lag legde op de wi sse l
beker, bes remd voor de speelsrer, die in dri e van de vi er wedstrijden her laagsre 
rotaal behaalL 
Bij de heren winr Hei n Swane in 1953 mer ee n bruro score van 16 1. In 1958 wim 
Joan Dudok van Heel mer 152, ondanks her spelen van een verkeerde bal op de 8e. 
In 1960 wint Ajef Knappert mer een score van 147 en in 1.966 is her Robbi e van 
Erven Dorens met een score van L46, waaronde r een ronde van 70 , ofwel het nie u

we baanreco rd voor amateurs. Onder slechte weersomstandigheden en bij een 
matige baancondirj e, een topprestatie! 

Het laatste in Hartem gespeelde Nationale Kampioensc hap is in 1983, H eren 
Senioren over 36 holes srrokeplay mer 28 deelnemers. In een bloedsrollende 'sud
den dearh', waarover méér onder her hoofdje "M I/rder 011 lbc Golf COl/rse" (z ie ve r
derop in dit hoofdstuk), op de holes 1, 5 en 6 winr J oa n Dudok van H eel zijn enige 
seniorenrirel van Godard van Reede, di e deze tirel al vijfmaal op zijn naam had 
staan. 

Na 1983 wordt het aanral deelnemers te talri jk om op een 9 holes baan een natio
nale wed strijd re spelen . Vanaf dat jaar vinden uits luitend nog finales va n compe

tiri e op onze baan plaats, enkele reg ionale wedsrrijd en voor jeugd , her Noord
Ooste lijk Kampioenschap en in 2003 voor her eerSt een N.G.F. mini-toernooi voor 
jeugd ror en mer 12 jaa r. Ook de zgn . Amareur Tour, een landelijk georgani seerd 
toernooi voor de subtop, doet H attem een e nkele kee r aan. Maar ... de echte, g rote 

wedsrrijden zijn nier mee r voor Hartem weggelegd. Een onomkeerbaar feit! 
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P ro fess io nal e n Cadd ie Kampioensc happe n 

Ook de pro's kennen hun wedstrijden . Reeds in 19 32 is op de Hattemse het kam
pioenschap voor professionals gespeeld, gewonnen door Oosterveer. 
Na de tweede wereldoorlog, voordat ei nd jaren '70 de 'boom ' in 18 holes banen 
begint, is Hattem ook gastheer bij diverse Pro-kampioe nschappen. In 1954 wordt 
het 72 hol es strokeplay ka mpioe nschap gespeeld , dat wordt gewonnen door de in 
d ie t ijd oppermachti ge Gerard de Wit met een totaa l van 28 1 incl. ee n slotronde 
van 68, tevens baanrecord en de enige ronde onde r de 70 in dar toernooi. Gerard 

wint dit toe rnoo i wederom in 1965, waarbij hij het baanrecord met één s lag ver

betert naar 67. 
In 1967 vond her Nationale Caddie-kampioenschap plaars op de H attemse, dat 
door J os van Dijk gewon nen werd. 

Baan records 

In zi jn algemeenheid gelden baanrecords slech ts zo lang als de baan onveranderd 
is gebleven. Sinds de 3e hol e verhuisde naar haar huid ige plek , vervallen automa
ti sch alle oude records. Merkwaardigerwij s telden de dames ni er of nauwelijks mee 
in het verl eden, want daarover z ijn geen gegevens bekend. He t huid ige baanrecord 

voor professionals en amateurs Staat op naam van ni emand minder dan onze hu i

dige voorz itte r, Pem van Heek. H ij maakte tijd ens een maandbe ker (strokeplay) in 
2004 een ronde van 65. Vier birdies, vijf pars en één bogey ' Andere verme ldens
waardige sco res zijn d ie van Alex Loesberg, d ie op 19 ju li 1964 een - n ier offi cië
le - ronde van 63 (9x3 en 9x4) maakte. De beste 9 holes ooit op Hattem gespee ld 
staan op naam van Toby Rijks met 29 (7 x3 en 2x4). Vermeldenswaard is ook de 
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rond e va n 65 van Jan BJ ansjaar, nO(3 bene aa n het ei nde van zijn carrière en wel in 
zijn afsc heidswedsu ijd als pro van Harre m onder aanwezig he id van bijna alle 

Nederl and se pro 's en Hattemse leden. 
Natuurlijk zijn er ook baanrecords door dames ge maak r. H er officiële record sraar 
op naam van Ans Visser 'r H oofr mer een prac hrige ronde va n 68, gemaak r ei nd 
jaren '70 . D e vermoedelijk bes re score oo ir is gemaak r door Pamela Rijks mer een 
ronde va n 67. H elaas, nier in ee n officiële wedsttijd en dus ni er erkend . Si nds de 
baan is gewi jzigd vanwege de verandering van de 2e green en de aanleg van de 

nieuwe 3e hole) is er ongetwijfe ld ee n nieuw baanrecord gemaakt. H et fe it dat deze 

noo ir is gereg istreerd , houd r srellig verband mer her fe ir dar er sindsdi en nooit 
meer een aa nspreke nde score van bijvoorbeeld 70 of lager is ge maakr. 

M1tI'der on tbe Golfcourse ofwel Suddell deatb in twee'voud 
Toell op 25 j/illi 1983 bel Heren Smiorell KCIIIIIJioe!/sdJ"p op Hallem plclals VOlicl. warCl! er 
vele bekeIleIe lIalileil ollelel' ele 1I1111 'el ollelel' gewordm deeillelllm, zoals ) o"'l Olldok Wil Heel en 
Goelclld ,Jall Reeele, die allderlllaal eell ollder/illge slrijd aallgillgen. Vij/III"al acbtereell bclC! 
Goel"rd dit kalllpio<llscbap al gewolillen ell ) ocm "'as de Icwlste drielllaailweede gewol7lell. 
Godarcl begoll IIIel eell zeer IIIalige rOllde "all 80 en ) OCIII IlIaakte een goede 74, De Iweede dag 
speelelCl! zij salllell ,'oO/'op ill bel veld ell lIa 9 boles /I 'as de slalld Il'eer gelijk, 340111 40 ell clllder
Illaal omslolld eenlilallellgevecbl. I?eferee IVilfred SIIIil ,'olgde de laalste 9 boles op de 'voet ell 
op de 16e bole miSII'all Neede ollbegrijpelijk Iweelllaal en k01i11 IIIel eell zes lVeer op Iwee sla
geil achterstallel. Oe/t wordl {( ieer gecollljJenseerd ojJ de ISe. u'e/ar J oelIl zijn dritJe ol/sjJeeibaar 
links in het bos s/e/at ell IerlIg lIloeI Iwar de lee /JOOl' drie. 
1IIIIISseli speeli kOIJIJellwee de 16e bole. Illaar bij kojJfJel drie gaal eell drive IIaar recbls bel 
bos in til Pasral LOl'e)l. die raddiee!. ziel delll eell dode lIIelll heiligen aelll eeu tOIlW ill eell bOOlll , 
fiels er onder el/z .. PAf-nEK.' Hij reul ollldatlll naar hel clllbhllis, Politie en C/I'tJ wordell 
geaic/rllleerd. Re/eree W1ilfred kOlllt erbij, weel 1I0g lIIel enige 1II0eile kO/J/Jel I/ier er IJoorbij te 
loodsen, waar dali zijll polilie. arls ell clII/blllewee gearrilleerc/. Ze dachten recht oller de 6e 

greell te k/lllllell rijden, IIIc/(/r clal {{ lord/ 1I00rkOlllen I/ia de belere ro//le vaua/ de J1C/rkeer
IJlacIIS, De 7e bale wordt a/gezet ell ·vmler slJe! is 11/1 ollll/ogelijk. De volgende kOjJfJeis gaclII 
VCIII bole 75 IIaar 17 en c/oor allen een I,ij/loe Ie "'ijzen OIJ de 16e u'onll de eillc/I/ilslag 
belJCwlcl. Deze "wddell deCllb " IJall eell 0115 alIelI ollbekellde Illall, die eell eillde Clall zijll lellen 
bad gell/aakl, wordl op eell geheel anc/ere wijze ooortgezel door ) oclIl el! Godare/. die door 
lIIiddel 'I/a ll b/I" "sllddell dec/ /h" 0111 hel kallljJioeuschc/jJ lIIoeslell s/rijdeu, !\Ta drie holes UJOIl 
) OCIII, die lIa a/loo/J in zijn sjJeerh zei dal hij I/a drie jac/r /u 'eede te zijn gell'mdell "liet niet 
als eel! killd zo blij" WCIS. 
PS. The "II/I/rder" was, zoals 1/ zl/It begrijpelI, eell ze//II/oore/. die al jll de /lacht bc/CI "'Clats 
gevonden. Gedl/rellde de gebeIe eerste 9 boles is de II/all ollolJgell/erkl gebleven. Zó recbl slclclII 
de senioren.' 
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\Vist 11 dtlt: 

De ee rSte P ro-Am ooit in Nederland gehouden in 19 35 in Hattem plaatsvond ' 

Noord Oostelijk overleg 

In de jaren '70 is op initiatief van de Hattemse het zogenaamde "Noord Oostelij k 
overleg" ingesteld. Clubs uit de drie Noordeli jke provincies, Gelderland en Overi jssel 
werden hiervoor uitgenodig d. Reden voor dit initiatief was de suprematie van de 

clubs in de rest van Nederland op haast elk gebied , bin nen welke overmacht de stem
men van de clubs in het NO nauweli jks aan bod kwamen. 
Onderwerpen van gesprek waren D.a: 

• D e honorering van respecti evelijk de contracten met profess ionals, green kee

pers en géranrs. 
• Afs temming van te betalen g reenfees, lesgelden en bu ffetp rij zen. 
• Erva ringen op het gebied van baanonclerhoud , leveranciers van baanmarerieel, 

kunstmest enz .. 

• Kennisuitwisse ling op het gebied van scorekaarren, loea l fules, wedstrijdvor-
men en formu lieren, stim ulering jeugd enz .. 

In die jaren vond zo ongeveer iedere club zelf het wiel uit en was er in alle mogelijke 
soorten uitingen, contracten, tarieven enz. weinig eenheid. Toen de noordoosteli jke 

clubs op gebieden, zoals hierboven genoemd , als een eenhe id re werk gi ngen, is een 

g roor aan ral clubs in de resr van Nederland hun voorbeeld gaan volgen. 

Een paar voorbeelden: 
• Door de noordoostel ijke uniformering van g reenfees, is de rest van Nederland zich 

daaraan gaan conformeren, waardoor de g reenfees in heel Nederland op el kaar wer

den afgestemd. 
• De gedachte om, sinds de opkomst van openbare banen en "vrije golfers", N.G.F. 

leden een korting op de standaard g reenfee te geven is in het noordoosteli jk-over
leg tOt stand gekomen en destijds door all e Nederl andse clubs overgenomen. 

• Het handige, opvouwbare, klein formaar wedstrijdprog ramma is op Hattem 

bedacht , vervolgens door de noordoostelijke clubs overgenomen 0111 tenslotte de 

srand,""d te worden voor praktisch geheel Nederland. 
• Het in het noordoosten bedachte professio nal-contract, dat landeli jk navolging 

kreeg. Dir contract kwam op her volgende neer: de pro onrving van de club het 

minimum loon, zodat de pro ten minste sociaal verzekerd was. De inkomsten van de 

Ie duizend lessen (in geld circa gelijk aan het minim um loon) srortte hij terug aan 
de club. De inkomsten van de lessen boven de dui zend kwamen voor 100% aan de 
pro toe. Een g rote stimulans om zoveel mogelijk lessen re geven! 
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Zonder dar de resr van ederland dar heefr besefr, hebben de noordoosrelijke clubs in 
al hUil besche iden heid op velerle i fronten het voortouw genomen , waarmee zij een 

belang rijke bi jdrage geleverd hebben aan een gezond, georganiseerd verband in de 
ederlandse gol fwe reld. 

In 195 1 werd door de heer Fri es Scholren van de Twenrsche Golf Club her Oosrelijk 
kampioenschap om de "Scholrenbeker" ingesreld. De eersre win naar was ons lid Seger 
van Voorsr ror Voorsr. Toen RolfOlland deze beker in de jaren 1953 ror en mer 1956 
viermaal achtereen won, mochr hij de beker behouden en werd een ni euwe Olland
beker ingesteld . Door de aanleg van nieuwe banen in de drie Noordel ij ke provincies 
werd de beker omgedoopt tor het oord Oostelijk Kampioenschap, dat nog steeds 
jaarlijks wotdt gespeeld . H et noordoostelijk overleg bepaa lt, waar de venue voor het 
volgende jaar is. 
Pas vanaf de jaren '80 is de N.G.F. veel vormen van landelijk overleg gaan initiëren, 
maar nog steeds vindt het noordoostelijk overleg plaats, waarin allerhande praktische 
zaken en ervaringen worden uitgew isseld. Uiteraard om af te sluiten met een rondje 
golf. 

Overzicht functies van Hattemse leden in N.G.F. verband 

Els Arendsen de Wolff-Exalro 
1974-1983 Lid Regelcommissie, tevens referee 
1984- 1990 Lid Handi cap- en Rege lcomm iss ie, tevens referee 
1984- 1987 Lid Beoordelingscom miss ie 

W innie A re ndsen d e Wolff 
1984-1 987 Lid Seniorencommissie H eren 

Wim van Ball egoijen de J o ng 
1982-1986 Lid Commiss ie Onrwikkeling Golfbanen en Openbaar Golf 

(COGO) 

J an B rewer 
1989- 1997 
199 1- 1992 
1993-1 999 

A rehu r Canté 
1995-2004 

j6 

Tevens I e auteur van het N.G.F.-Vademecu m en drager va n de 
gouden N.G.F.-speld 

Lid res p. van 199 1-1 992 voorzitter Comm issie Geenkeepi ng 
Lid COGO 
Bestuurslid .G. F. en Voorzitter COGO 

Lid Tuchtcommissie 
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Patty Constandse-van d er Stadt 
1985-1990 Liel Junioren Comm issie Meisjes 

Rolf Olland 
1975- 1978 
198 1-1 986 
198 1- 1987 
1987 -1988 
1989-1995 
1989-1995 
1989-1 995 
1993-1 997 
1995 -2005 
Vanaf 1995 

J aap Rijks 
1986- 1987 
1988-1 989 
1989- 199 1 

Wilfred Smit 
1968- 1978 
1972- 1978 
1984-2005 

Voorz itter Landeli jke Secrem ri ssenverenig ing 

Lid resp. vanaf 1982 Voorzi tter COGO 
Liel resp. vanaf 1984 Vi ce Pres ident N .G. F. -besruur 
Voorzitter Beoordelingscomm issie 
President Besruu r N.G. F. 
Voorzitter Sticht ing Hancli carr 
Voorzir rer St icllt ing Earl y Golf 
Chai rman Centra l Zone in besruur European Golf Assoc iati on 
Lid Commissie va n Beroep 
Erelid N.G .F. 

Lid G reenkeep ing Ad viescommissie 
Lid COGO 
Voorzitter Comm iss ie Greenkeeping 

Lid resp. vanaf 1973 Voorzitter Junioren Comm iss ie 
Lid Bes ru ur N .G.F. 
Lid Beoordelingscomm issie 

Albert Tjeenk WilJink 
1948-1 966 Voorzitter Landel ijke Secterari ssenverenigi ng 

Ans Visse r ' t Hooft-Rouwenhorst 
1989 
1989 
1990 
199 1- 1994 

Li d Commiss ie Dames, tevens lid selectieco mmissie 
Lid Commiss ie Meisjes 
Lid Technische Commissie 
Lid Hoofdcommiss ie Sport en Voorzi tter Technische Commissie 
Dames 

Seger Baro n va n Voorst rot Voorst 
195 1-1 955 Lid J eugdcommiss ie 
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Profess io na ls 

Jan Blansjaar 
1934-1960 Lid resp. seererari s Bestuur NPGA 

Alex Loesberg 
1970-1 980 Lid resp. vanaf 1972 voo rzitter Besruur N PGA 

Nationale en internationale heldendaden van Hattemers 

Alnateurs 

Sjoercl HelTema 
1983 Noord-Oosrel ijk kampioen 

Ange lique Jonasse 
1989 Lande lijk winnares Golf ) ournaal beker 

Pascal Love)' 
1989 W innaar Amsrerda m Cup (sa men mer Sréphane Love)') 

Sréphane Love)' 
1980 Landelijk win naa r Del Court beker 
198 1 Noorcl-Oosrelijk kampioen 
1984 
1985 

1986 
1987 

Winnaar Internationa l J ull ior Tournam enr Toxandri a (a ls Zw itser) 

Narionaal ) eugdka mpioen Srrokeplal', Winnaar Nationale 
Voorjaarswedstrijden en Inte rnacional Juni or Tou rn amenr 

Toxand ri a (als ederl ander) 
Winnaar Nationa le Voorj aarsweds trijcl en 

Nationaa l j e ugdka m pioe n 5trokeplay en win naa r Nat ionaal 

Stuclen ren kam pioenschap 
1989 \lVi nnaa r Na ri onale Voorjaarswedsrrijden en Amsrerdam Cup 

(samen mer Pasca l Lovel') 
1990 Ie Amareur D ureh O pe n/ H ei neken Cup 
Verm eldenswaard is nog dat Sréphane Lovel' 2x her landelijk junioren klassement 
heefr aangevoerd en van 1985 r/m 1991 5x de rweede en 2x cle derd e plaars 
bek leedcle in her narionale klassement (eers r de AMRO Trofee, larer WU H-klas
semenr). Sréphane is mer ingang van 1992 pla)'ing profess ional geworde n. 

jS 
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Rolf O LI and 

195 3 
1954 

1955 

195 7 
1965 

Hattem en haar plekje in de Nederlandse Golfwereld 

Noord Oostel ijk kampioen 
Nationaa l J eug dkampioen, winnaa r Army Tankard (samen met 
Wil fred Smit) en Noord Oosteli jk kam pioen 
W innaar Arm y Tankard (samen met Wilfred Smit) en Noord 

Oostelij k kampioen 
Ie Amateur in Dutch Open/H eineken Cup 
\,(!i nnaar Amste rdam Cup (samen met J ani Roland Holst) en 

Noord Ooste lijk kampi oen 

J eanne Reinde rs 
193 5 Nat ionaa l J eugdkampioene 

19 36 at ionaa l J eugdka mpioene 

1937 
1938 

Pamel. Rijks 

Nat ionaa l ] eugdkam pioen e 
Nationaal J eugd kampioene 

1982 Nationaal J eugd kampioene Matchp lay 
1983 Na ti onaal J eugd kampioene Matchplay en Strokeplay 

Vermeldenswaard is nog dat Tobyen Pamela Ri jks in 1982 als broer en zus bei
den het N at ionaa l ) eug dkampioenschap marchplay won nen. N et ni et un iek, 
omdat broer en zus Al la rd en Nan Roland Holst d it rwee jaa r eerder in 1980 had 
den gep res teerd . 

Toby Rijks 

1979 
1980 
198 1 
1982 

1986 

199 1 

Tim Sluite r 

2004 

W innaar Amsterdam Cup (samen met J eroen H einen) 
Narionaa l J eugdkampioen Marchplay en N oord Oostelijk kampioen 
Nationaa l J eugdkampioen Srrokeplay 
N at ionaa l kampi oen Marchplay en Srrokeplay, 
J eugd kampioen Matchplay en winnaar AMRO-Trofee 

klassement) 

Tari onaa l 

(nationaal 

Winnaar Amsterdam Cup en Army Tankard (beide samen met J eroen 
Heinen) 

oord Oostelijk kampioen 

oord Oostelijk kampi oen (èn als 15-jarige tweede in de N .G. F. 
Voorjaarswedsrri jden! ) 
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W il fred Smit 

1953 
1954 
1955 

1957 
i958 
i 96 1 

1967 

Nationaal J eugdkampioen 
Winnaar Arm y Tankard (samen met Rolf Olland) 
Nari onaa l J eugd kampioen en winnaar Arm y Tankard (samen met 
Rolf O lland) 
Noord Oostelijk kampioen 
Nar ionaa l J eugdkampioen 
Nationaa l Amateur kampioen en te Am ateur in het Dutch 

Open/Heineken Cup 
Noord Oosteli jk ka mpioen 

Seger van Voorst (Ot Voorst 
195i Noord Ooste lijk kampioen ( i e winnaa r) 

Teams 

Sréphane Lovey, Rolf O lland, Pame la Ri jks, Toby R ijks en W il fred Smir hebben 
vele jaren zowel in het Nederl andse jeugd- als heremeam gespeeld , daa ronder 
beg repen Europese Landen Team kampioenschappen en Wereld Landen Team 
kampioenschappen. Anneke Cramer heefr Nederland 2x in her narionale dames
ream vertegenwoordigd. In 1990 heefr her ederlandse heremeam, waar Stéphane 
Lovey deel van uit maakte in he t We re ld Landen Tea m Kampioenschap in Nieuw 

Zeeland de 8e plaars be haald en daarmee de beste Nederlandse prestati e ooit in de 
Eisenhower Trophy. 
In een Oostelijk combinari eream, maa r spelende voor de Sal landsche G.c. De 
Hoek, hebben Rolf O ll and en Wilfred Smit , die de rwee eerSte singles voor hun 
rekening namen, in 1962 en i 963 de lande lijke scratchco mpet it ie gewonnen. 
[n 1985 heeft het Hatte mse dames seni oren team, bestaande uit Els Arendsen de 
\'ifolff, Pau la van Ballegoijen de J ong (caprain), Anneke Cramer, Mieke van Geer, 
Tine Goettsch en Paula Volker (Lidy Herkl ors en Renée Limhorst Homan waren 
n1ct opges te ld ), het nationaal open team kampioenschap gewonnen. 

Vermeldenswaard is dat all e mannen vOOt hun dames bij deze fi nale op de 
H aagsc he G&CC hebben gecadd ied! 

Hattemse Pro fessional s 

Jan B1 ansjaar 
1935 Nationaal Open kampioen 
1948 arianaal Open kampioen 

60 
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Alex Loesberg 
1977 Winnaar NPGA Trophy 

Stéphane Lovey (sinds 1992 professional) 
1992 Winnaar N.P.G.A. Tour Qllalifying School 
1995 Winnaar Efteling Masters 
1996 \'«innaar Profess ional Foursomes Kampi oe nschap (samen met Hayo 

Bensdorp) 
2000 Nat ionaal Open Kampioen, winnaar N.P.G.A. Trophy en Ie in het 

N .P.G.A .-klassemenc 

Caddies 

Jos van Dijk 
1967 Nationaal Caddiekampioen 

Wist ft dat: 

Rolf Olland en Wilfred Smit in 1954 destijds de jongs ten ooit waren, die een 
nationaal kampioenschap wonnen (foursomekampioenschap/Army Tankard)' 

Wisl /f dat: 

Harrem sinds de insrelling van her jeugdkampioenschap in 1928 (vanaf 1935 
gesplitst in een meisjes- en jongenskampioenschap) rot aa n 1998 de meeste 
jellgdkampioenen heeft geleverd van alle ederlandse clubs (16 keer)' 
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Geschiedenis van het clubhuis 

GESCHIEDENIS VAN HET CLUBHUIS 

Het clubhuis na de oorlog 

Toen de Konijnenberg op 23 juni 1945 geheel afbrandde, begon de histo rie va n 
Harrems behui zing opnieuw. 

In ee rste instan ti e ko mt er hulp van in Ape ldoorn g e legerde Canadezen, d ie g raag 
wilden g olfen en dus naar Ha((em kwa men. Zij zorgden aanvankeli jk voor een 
eenvoudige keet, waarvan de kapstokken uit sp ijkers bestonden, gelegen links ach

ter de huid ige eerSte dames tee. In de nog ond ui delijke wederopbouwti jd van net 
na de [\veede wereldoorlog werden al snel plan nen voor een bescheiden nieuw 
clubhui s gesmeed en het feit dat de Canadezen aan goed funderingsmateri aa l kon
den komen, ve rsnelde de plannen. Toen de fundering er eenmaal lag , werden de 
Canadezen terug g eroepen naa r hun e igen land en moest de H .G.&C.C. op e igen 

kracht verder bouwen, hetgeen geschiedde. De benodigde verg unningen waren 
we liswaar nog ni et verkrege n, maa r [och al in 1946/4 7 werd het o ntwerp van de 

bekende H a((emse architect Van der Veen ge realiseerd . 
Het nieuwe clubhuis werd een SOOrt van Hans en Grietje-hui s met regentonnen en 

al, zoa ls op de hierboven afgebeelde scorekaarr is te zien. Bovendi en gebouwd op 
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Geschiedenis van her clubhuis 

grond van de Gemeente Hattem . Het heeft jaren geduurd , vaatd at de officiële 
bouwvergunning werd verk regen , wat overigens ook geldt voor ele 'soc iërei rs' -ver
g unning. Nier eens zozee r van wege bureaucrat ie of zo, maar eenvoudig weg, o mdat 

ni emand zic h et druk over maakte. H et ee tste clubh ui s had een oppervlakte van 
ca. 1 lOm' en bestond uit de clubru imte va n 45 m' , heren- en damesk leedkamer 

ieder l lm ' , pro shop 12m' , berg ing 7m' , keuken 16 m' en ee n gangetje van 4 m' . 
De inga ng was via de huid ige rerrasdeuren. D e ramen waren hee l ro mantisch vang 

las in lood. He r ronde gat boven in de nok van de clubzaa l was vroeger ee ll 

raam , waaruit mooi li cht op de sc hoorsteenmantel viel. H e laas moes t clac raam 

omgebouwd worden [ot ee n afzu igvenril aror. Z ie pla tteg rond , her gerasterde 

gedeelte. 
H et beg in is er en er volg t een g rote reeks verbouwi ngen in de navolgende 45 jaar. 
Beg in jaren '50 stelt gé rant Jacob H oogenraad voor om zij n eenvoudige houten 
woning in Wapenveld te verhu ize n naar de golfcl ub, hetgee n gebeurde . Deze 
wordt geplaatst op het tet rein van de buten, de fami li e Olland. In 1952 wordt een 
kleine aanbouw gerea lisee rd , de erker in de clubzaa!. In 1953 komt er een toevoe
g ing van 35 m 2 ten g un ste van de be ide kl eedkamers en een verg roting van de keu

ken/berg ing. In 1962 volgt een extra 40m' ve rg roring van de club ruimre, waar
door de oude bar als her ware de hoek omgaar naa r de plaats, waar hij nu is gesi
tueerd . Op 3 1 mei 1962 vindt een diner plaats met nie t minder dan 6 l aanzi n en

den. Deze verbouwi ng kasrre f. 4.800,-. In 1965 wordr de lossraande, nieuwe pro 
shop gebouwd en in 1967 volgt dan een g rote investering in ele beheerderswon ing 
en - achter he t cl ubh uis (wes tzijde) - een grote bergi ng voor tassen en de - inmid 

de ls popu lair geworden - karren. De gelden va n de nieuwe beheerderswoning wer

den verkregen uit de betaling va n de Gasunie voor het recht o m op de baan een 

hoofdd istriburi ebui s aan te mogen leggen (ca . f. 50.000,- !). De stOkkenberging 
had over igens twee afdel ingen, één voor dames en éé n voor heren met ied er hun 
eigen inga ng ! Vermeldenswaard is ook de geplande massageka mer in de vergrote 

dameskleedkamer, maar di e is om onbekende redenen nooi t gerea liseerd. Eersr 
begin jaren '70 rea liseerde men zich de ongewe nste situatie dm de ni euwe beheer

derswoning voor het overg rore deel op her rerrei n van de b uren stO nd. Mer de 
buren kon in twee tranches overeens temm ing worden bereikt over de aankoop van 

320m 2
. 

Overigens was het stokken hok achter het clubhu is geen lang leven beschoren, wanr 

met her naderen van het 50- jarige bestaan wordt her reeds in 1976 geheel afgebroken 
om plaats re maken voor een aanzienlijke vergroting van de kleed kamers met nieuw 

sanitair [Or de omvang anno 2005 . Er komt een nieuw srokkenhok aan de noordzijde 

van de oefeng reen en schrijver Henk Bos van her jubileu mboek 1980 concludeert , dat 
het clubhu is nu wel de omvang heeft bereikt voor her maximum aantal leden, dar op 
een 9 holes baan kan spelen. Maar.. .. In 1987 wordt een g rote schenking ontvan-
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gen om een compleet ni euwe eetllunch/bridgezaal aan te bouwen. Deze wordt niet 

alleen gebouwd, maar van de gelegenheid wordt ook gebrui k gemaakt om de keuken 
uit te breiden met een kelder eronder, zodat de eetzaal direct vanuit de keuken bereik
baar wordt. De eerste steenlegg ing vindt plaats op 3 mei 1988 door de schenkster en 
sinds 1970 erelid , Gé Olland-Buisman, zoals op de gedenksreen op de buitenmuur te 
lezen valt. 

De golf tro lleys word en langzamerhand elektrisch en rond de eeuwwisseling komt 
het plan o m het stok ken hok te vergroten met nu ook een betere berging voor 
minimaal 6 Handi catts. H et 'natte' gedeelte, de kl eedkam ers, krijgen een opfris
beurt om te kunnen blijven voldoen aan de laatste wetteli jke vere isten ten aa nzien 

van hyg iëne enz .. 

Bij de verbouw ing in 1953 werd op de bovenverdieping een rustka mer voor pro 
J an Blans jaar gerea li seerd, slechts bere ikbaar via een buitentrap aan de westz ijde. 
Bij de uitbreiding in 1976 omstaan op de bovenverdieping redelijk ruime 
bestll urs- en archiefruimten, d ie s indsdi en intensief word en gebruike. D e pro shop 

u it 1965 verlies t geleidelijk aan zijn functi e, naarmate alom in den lande golfwi n-

C!lIóbl/l;' (/111111200-1 
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Geschiedenis va n het cl ubhu is 

kels verrijzen. Eind jaren '90 \vo rdt dit ,gebouwtje dan ook commissie- en verga

derruimte, d ie op maandagen o nderdak biedt aan de oneva ngsrcommi ss ie. D e 
rui mte tussen de oude pro shop en het clubhuis is nu een besche iden pro shop, 
waar uitsluitend de meest basale golfarrike len worden verkocht. 
In 2004 wordt aan de laatste uitbreiding van het srokken- en H andicarrhok een 
g reenkeepers loods aangebouwd ter vervang ing va n de oude loods bij de 6e tee. 
In 2005 wo rdt het spli t-level terras aan de zuidzijde uitgeg raven om er één g roOt 
terras va n te maken. 
\'Qat de direCte omgeving van het cl ubhuis betreft is er sinds 1989 een enthousi
aste 'cuincl ub' van leden, ele ;Groene Vingers' genaamd, die [Ot grote voldoening 

van de leden ervoor zorgt, dat de 'tu in ' rond het cl ubhu is er goed verzorgd u itziet. 

H et clubhuis was dest ijds op gemeentegrond gebouwd en de huur kon per jaar 
worden op,gezegd. Om aa n deze riskante situatie een einde te maken, heeft toen
malig pen ning meester Frits ysing h in 1973 met de gemeente Hattem een 50-
jarig pachtcontract kunnen afsluiten. Eerst onder leiding van voorzitter Simon 

Dinge mans stelde de ge mee nte Hattem de golfclub in 1999 in Staat om alle gron
den onder de voeten van de Harremse aan te kopen. Dit ove rigens tOt g rote verba

zing en genoegen va n de Gemeenteraad, die niet begreep waarom de go lfclub 
bereid was jaarlijks ruim €I 0.000,- (het ve rsc hil tussen de toen geldende pacht en 
de rente over de aankoopsom) toe te leggen. Sa illant deta il bij de onderhandelin 
gen mer de gemeente is nog dat men alleen bereid was om te verkopen, als de bal

lotage we rd afgeschaft. Met veel overred ings kracht heeft het besruur de ge mee nte 

ervan kun nen overtu ige n, dat nog s lecl1ts in zeer uitzonde rl ijke geva llen en om 

voor een ieder begrijpelijke redenen het ballotage-instrument wordt toegepast. 
Alleen voor het grote baanmareri eel moet er nog een overkapte ruimte komen ach

ter de oefen plaats. Het wachten is op de vergunning. Als die afkomt, lijkt het erop 
dat de bebouwing compleet is, maa r dat dacht Henk Bos in 1980 ook al. De toe
komst zal het leren. 

Wis l 11 dal: 

Wi llem van Bal legoijen de Jong, (toe n 67 jaar oud'), in september 1982 de 
chaos op de pa rkeerplaats dermate beu was, dat hij met een kwast en ge le ve rf 

de pa rkeervakken heeft gemarkeerd en dar daarna nog ve le keren heeft gedaan' 
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l flisl 11 de/t: 

Er op maandage n, wannee r het buffet ges loten is, zó veel g ree nfeespelers zonder 
g reenfee re betalen op de H attemse kwamen spelen, dat er in 200 2 ee n ont
vangsrcommissie van H attemse vrijw illigers moest wo rden ingeste ld om een 

einde te maken aa n deze illegale praktijken ' 

Voyeurisme in Httttem 
\lOOI' de lIi/breidillg ,Jell/ de beide kleedkt/Illers ill J 977 gebetmIe bel regellllt/lig dt/ I bij een 
groter el/cnell/elll zou/el de dtlllles - als herellkleedktllller werden iJ/gezel l'oor al/eell lIIet/well of 
'''-Ollll 'etl en dil leidde lol eell I)erlllake/ijk illridenl ill J 970. loeI/ de projessiOllflls bier bil/I 
slrok'fJ/elY k(//I/pio'lISebel/) s/Jee!clw . 
Ollbeu'IIsl {'( lil hel alteruC/lieve gebr/l ik Irad SI/zelle PicClrd. de ehe/rll/dute dor/Jlet IltTII één 
ol/zeI" lec/ell , de dClllleskleetlktllller billnen. (('(1(11' ojJ da/molllelll jJro eees Dorresleiu lief olie/er 
de dOltche [It//Jdaal! kwalJl. Zij keerde zich SI/el ell discreet OIJI ell ging }leUtl" de d"bz(/a!. 
TijdeIIS de borrel stelde ew aallial pro's zieb elfll/ bC/CIr 1'001 : Toe" eees aa" de bellrl kWf/lil. 
schonk zij helll eell ex/rel s/rtt/ellde lach ell zei: "Oh. 11/(1(11" )011 heb ik l'ClIldaag eerder geziel/" 
en de bloJ 0/) zijn ll!{/Jlgen LIerraadde de }/elf/kle U't/f/rheid ll(tn deze d"bbele kel/lJiJllltlk ilJg. 

De relikwieën in en 0111 het clubhuis 

Bij binnenkomst valt het oog direkt op een oude tafel, die bij gel eg enheid door de 
wedst rijdl eiding wordt gebruikt. De tafel stamt nog uit het oude clubh ui s de 
Konijn enberg. Achter de wedsrrijdrafel hange n 4 schuldbrieven uit 1934. 

Links bev indt zi ch de haard , waarboven Ri ta Rui t inga in 1980 de leeuw heeft 
geschilderd bij het SO- ja rig bestaan van de clu b . In de nok van het plafond hang t 
een smeed ijzeren lamp van Gé Olland - Bui sman uit de hal van he t huis van haar 

vader in Zwartslui s. 
Lopend langs de haard zier men rechts erva n de piano, d ie via s linkse interventi e 

van Jaap Rijks is aa ngeboden door Co Eshu is. 
Tegen de muur, reclHs naast de piano, sraat een secretai re, eveneens afkomstig van 

de Konijnenberg, d ie d ienst doet als opberg ru im te voo r de verschill ende commis
sies zoals bijvoorbeeld de wedsrrijd commiss ie en de rabbitco mmiss ie. 
Aan deze muur hang t: 
• een schildetij van het IGW van de 6e hole va n Hattem, aangeboden doot de 

famili e Van Sree nbergen, 
• een foto van he t voormalige hote l de Konijnenberg, 

• een lay-out van Hattem met de nieuwe 3e hole van Ben eramer, 
• en ee n prent van de zesde g ree n met de Hattemse ei k ervoor. 
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~Vist It da.t: 

Alle leden de in 1989 geplaats te nieuwe eike nhouten bar veel te lic ht van kl eur 
vonden en dat Sinterkl aas er aan te pas moest komen om de bar eindelij k in de 
gewenste kleur te krijgen door archirecc Gu us Z insmeister fen kwast met brui

ne be its te geve n? 

Verdergaand ri cht ing bar ziet men boven de doorgang erheen een oud e 'kolfstok' 
van Kees Tielenius Kru ythoff hangen en een bordj e geschonken door de N .G.F. ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan. De ni euwe bar is bij de vo ltooiing van de 
bouw va n de ni euwe ee tzaal in 1989 door Heineken aangeboden. 
Achter de ba r hang t een b ij zondere pentekening van C. Tu rner u it 19 27, ook nog 

stammend van de Konijnenberg. 
Tege nover de bat hang t een cl ub aangeboden door Almeerderhout ter ge legenheid 

van het 60-jarig bestaan op 6 april 199 1. 
N aar de eetzaal gaand loopt men onder de capta in's driver van J an Blansjaa r door, 
een trofee waar jaa rlijks door de Heerenmiddag om word t gepeeld . 
In de eetzaal links tegen de sc heidingsmuur met de keuken hangen 7 stokken van 

J an Blansjaar, gebruikt door Baron G .R . Van Voorst to t VoorSt , voorzitter van 
1945 tot 196 1, en aangebode n door zijn zoon Sege r. Aan de buitenmuur hangen 
nog ee ns 3 stokken van Jan Blansjaar. Aan de buitenmu ur rechts hang en 2 sch il

derijen , aangeboden door de famil ie Samson in 1977 . 
Door de captain van het coenm alige tweede herenteam , Pe ter K lementschirsch, is 

in 1995 het darrboard aangeboden en opgehangen met een koperen strip op de 

vloer voor afs tandsbepaling. 
De geluidsinstallat ie en de televi sie (de tweede al) we rden geschonken door Bob 

Diepevee n, d ie met Rein Holsteyn de eerste sponsorcomm iss ie vormde. Z ij heb
ben overig ens ook dest ij ds de sponsors van de huid ig e scorekaarren g evonden. 
Omdat Hattem de mentorclub is geweest bij de oprichting van Almeerderhout in 
1986 heeft Almeerderhout de 'Botter' ter besc hikking gesteld als wi sseltrofee voor 
de jaarl ijkse bes tuurswedstrijd . Hattem is ook mentorclub gewees t van Zwolle; 
ook met Z woll e wordt jaarlijks g espeeld door de besturen met als inzet de 

'IJ sselbtug trofee', als symbool van de verbinding tussen Hattem en Z wo ll e. 
Van ze lfsprekend Staan de 'I]sse lbrug trofee en de 'Botter' all een dan in het club

huis, al s het Hattems bes tuur de wedstr ijd wint. 
Sinds 1998 wordt ook door het bestuur en het personeel gestreden om de Arnokl 

Balsterbrug. 
De g rote klok , di e buiten hang t , is door Cees Knol (zoon van de oprichter van het 
maandblad Golf) aangeboden naar aanleiding van zijn 25 -jarig buirenl idmaat
schap. 
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Op de baan zi jn de volgende banken te vinden: 
• de Frits N ysing h-bank op de 7e, door zijn echtgenote Maja aangeboden na zijn 

overlijd en 

• de Olland/Smit bank bij het clubhu is, aangeboden in 1987 door Rol f O lland en 
\Xl il fred Smit ter gelege nheid van hun gezam enl ijke centennium 

• de Piet Ruit inga-bank bij de Ie afs lag, na zijn ove rl ijden aangeboden door de 
fami l ie RU Îri nga 

• de Berg huize r-bank op de ge herentee , aangeboden in 1990 door de papierfa
briek t t r ge legenhe id van de in g ebruikneming van de waterzuivering 

• de J et va n H ees-bank bij de 2e herentee, na haar overli jden door haar k inderen 
aangeboden in 1984 

• de JG\Xf-ba nken in de door het JGW aangeboden schuilhutten bij de 4e heren
tee en na de ge damesree . 

De g rote parasol s op het terras werden in 2004 door de Heerenmiddag aangebo
den 

W'jst 11 dat: 

Er jaren lang een opgezerre zwaluw in het clubhu is heeft gehangen, zijnde de 
enige zwaluw di e ooit met farale gevolge n op de H attemse door een golfbal werd 
geraakt ) 

Het buffet I de keuken 

Nadat horel de Konijnenberg in juni 194 5 was afgebrand , werd aanvankelijk ten 
behoeve van het echtpaar Blom een noodkeet op de backtee van de oude Ie hole in 
ele rLlin va n de Konijnenberg g ebollwcl. De heer en mevrouw Blom hadden geen 

amb itie om het nieuwe cl ubhui s te g aan exploi teren, maar w ild en bij voorkeur 

weer een hotel. Dat vonden zij in de oude leegstaande v il la van de fam ili e N ienhui s 
aan de Veldweg, dat tOt hotel werd verbo uwd en tOt 'Blommenste ijn ' we rd omge

doopt. 
Toen het ni euwe clubhuis op de huidi ge plaats ge reed was, werd het buffet aan 
van kelijk door eigen leden geëxploiteerd onder leiding van Gé Olland. Omdat het 
aantal leden beperkt was (in rotaal ca. 40 spelende leden, van wie minder dan de 
helft vrouw), waren vrijwel alle act ieve dames de klos om buffetdi enst te doen. Dat 
bleek nie t werkbaar en om di e reden werd het echtpaar Bais gecontraccee rd , dat in 

de loop va n 1946 het buffet g ing beheren. De fami lie Blom had intusse n een goede 
behui zing gevonden, zodar de famil ie Bais in de nood keet kon trekken. Om 
gezondheidsredenen, verli et het sy mpat hieke echtpaar Bais de club. Zij werden in 
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1948 opgevo lgd door het echtpaar Jacob en el H oogenraad, d ie aanvankelijk in 

een houten hu is achter de 'Koerberg' in \Xlapenveld woonden. J acob fie tste dage

lijks naar de club. D esgevraagd kregen J acob en el tOestemming om het houten 

huis re transponeren naar het terrein naast de club en wel aan de noordzijde op 

[Oen nog het tcrrei n van de bure n. Er waren drie kind eren , Ell y, Kees en Bob. Toen 

Al ex Loesbe rg in 196 1. J an Blansjaar opvolgde , sloeg al snel de vlam in de pan tuS

sen Alex en Elly, d ie vervolgens trouwden met onder meer een g roce recepti e in het 

clubhui s. J acob en Nel wa ren een famastisc h ste l en Nel kreeg al gauw de naam 

"moeder van de club". Hun houren hu is werd met drie kinderen wel erg behelpen 

en het gezin Hoogenraad verhuisde naar de Mosweg in \Xlapenveld. H elaas over

leed Nel in 1. 958. Jacob heeft tOen nog even het buffet in zijn eemj e voortgezet, 
maar zo nd er de steun van Nel bl eek dar ni et haalbaa r. 

In Hotel Dennenheuvel, waar de hee r eo ljee een paa rdenr ijcenrrum annex eenvou

dig hotel explo iteerde, was een begenadigde kok, Gijs Vernes, getrouwd met een 

française. Hi j woonde in Harrcm, had een eigen huis, zodm het intussen niet meer 
bewoonde houten hui s van Jacob en el kon worden afgebroken. Hoewel Gijs de 

hee rlijkste maaltijden kon klaarmaken (er is nog nooit zoveel gegeten op de club 

als in die ti jd) keek hi j te vaak en te di ep in het g laasje, zodat h ij moest worde n 
o ntslagen. Een nieuw ec htpaar krijgen zonder te beschik ken over een hui s, was in 

die t ijd van hoge woning nood onmogel ijk. Dankzij de baten van de Gasuni e kon 

ee n voor di e tijd uitstekende woning gebouwd wo rden, hetgeen geschi edde. H et 

kostte dan ook weinig moeite om het echtpaar Harrie en Trijnie Jansen aan re trek
ken. H ij was kok bij V&D in Zwolle geweest. De geboorte van een kind en het 
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fe ir , dar zij de sfee r toch nie r goed aanvoelden , leidden tor hun vertrek een jaar 

larer vlak voor het Ind isch Weekend. Alex en Eli )' Loesbe rg zijn toen t ijdeli jk 

ingesprongen, totdat het eclHpaar R ingers, dat een eenvoudig weg restauran t 

explo iteerde in De Bilt, naar H arrem kwam. Hun kookk unsren en ijver waren 

beduidend m inder dan die van G ijs, zodat de omzer fors daalde. De familie 

Ringers hie ld het [wee jaar vol. Hun en ig ki nd verongelukte en zij kozen voor een 
andere omgev ing, een verzorg ings tehui s in het Sti chtse. Op zoek naar wed erom 
een ni euw echtpaa r kwam ons lid Jan Asjée met het eclupaar Lovey-Kervezee, dat 
h ij kende u it het Kri sralbad in Apeldoo rn . Op één december 197 1 hebben M ar ian 

en Angelin het bu ffetbeheer van de fami li e R ingers overgenom en, tordat Mari an 

in 1987 Angelin verli et, waarna hij in zi jn een tj e de zaak voon zette, bijgestaan 
door een g root aa nta l dames, van wie Reina Eilander ele mees t getrouwe en gel ief
de was. Zij verving Angel in al s hij weg of met vakant ie was en hoorde als het ware 
bij de cl u b. Z ij werd ziek en overl eed in 2003 . In al d ie jare n heeft Angelin kun

nen beschikken over een ttOu we g roep hulpk rac hten di e, gek leed in een 

H .G. &C.C. outfi t, helpen in de bed ieni ng b ij d rukke evenem enten. Bea Pool noe

men wij in het bijzonder, omdat zi j al s opvolgster van Reina er sinds 1989 bijna 
dagelij ks is en als kokk in voortreffel ijke maa lti jden weer te bereiden. Geleidel ijk 

is ook zij een specialisre geworden in heerl ijke Indisc he gerechten. 

Dar omzer en winst van de keuken onvoldoe nde zijn om lOO% d iensrverlen ing 

gedurende a l d ie uren en dagen re kunnen rechtvaardigen, is hèt prob leem van een 

9 ho les clu b, waa rvan de leden verwaclHen dat hij va n zonsopgang (Ot zonsonder-
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gang 7 dagen pe r week open is. Tenm inste bij een aanvaardbaar prij sniveau. Het 

bl ijft dus alt ijd een beetje schipperen, zowel voor bestuur als voor de géranr. Het 

beralen van pacht, bestaande uit een provisie ove r de omzet respecrievel ijk huur 
van het huis, bleek geen haalbare kaan meer. Frirs Nysi ngh, in zi jn fUIKtie van 
penningmeester, is in de jaren '70 d iep in de materi e gedoken met als resultaat, 

dat de gérant het minimliln loon g ing verdi enen. Onder afschaffi ng va n betaling 

van enige pacht is hi j daardoor ten m inste verzekerd van all e sociale voorzieningen 

en een redel ijk uurtarief. J\I[er name in de wintermaa nden zijn omze t en inkomsten 
laag. Mede om die reden werd in 1981 een ca teringfee van €45 (f. 100,-) per lid 

per jaar ingeste ld. Her kostte het bestuur noga l war ove rredingskracht o m deze 

maat regel te recluvaard ige n, wat bl ijk t uit de volge nd e anekdote. D e cateringfee 

was niet door ee n ledenvergadering gefi atteerd. Een aanra l leden weigerde dan ook 

de i n de contriburi enota verwerk ce fee te betalen. J n januari 198 1 werd dan ook 

een ledenvergadering gehouden mec als eni g age ndapunt de cateringfee. Toen deze 
alsnog werd geleg itimeerd , kon de fee offic ieel worden ingevoerd . Overigens wor

stelden veel andere I ederlandse clubs met hetzelfde probleem . 

Eén van de omzetverhogende maatregelen, die hec bestu ur in 1976 heeft genomen, 

is de komst van de Rotary H attem-H eerde op donderdagavonden (buiten de 

zomermaa nd en) naa r ons clubhui s onder het mottO " it all adds up" en dat doet hec 

tOt op de dag van vandaag. Bij haar eerste afsc heid als secre rari s van de club in 

1999 heeft Caroli en Ca ncé een ind rukwekkende lijst opgeso md van al datgene, wac 

de géranr geachr wo rd t te moeten doen en doet en waa r hij aan moet denken. Te 
veel om op re sommen. Dat de gérant l en Angelin in her bij zonder, één va n de 

belangrijkste kurken is waarop de club d ri jft, is zonneklaar. O ok voor het perso

neel, dat elke door-de-weekse morge n bij hem op de koffie komc. En zij n iet a llee n! 

Angelin's kenni s over het re ilen en zeilen van de club is ee n steun in de rug va n 

e lk bestu ur en daarmee impliciet van all e leden. Zo ook voor o ns als samenste llers 

van d it jubileumboek. Zonder zi jn kennis l geheugen en archief was vee l materi aa l 
in deze uitgave aanzien li jk minder feitelijk geweest. 

Jnrussen is Ange lin veruit de langst zittende géranr van al le Nederlandse golf

cl ubs. Al s hij in 2006 de 65-jarige leeftijd bereikt, staat het bestuu r voor de moe i

lijke opd racht een passend e oplossing ce vinden voor zij n opvolg ing. Op zoek dus 

naar een Ange lin l P 
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lfl is t It dett: 

Angelin Lovey met 33 jaar di enstverband ele langst zÎnende gérant in Nederland 
. , 
IS. 

A/l{jflill 
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(lu bwedstrijden 

CLUBWEDSTRIJDEN 

Algemene wedstrijden 

Clubwedsuijden vormen uiteraard de belangrijkste act iviteit op de Hatte mse. 

Daarom zal hi eronde r aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van onze 
;'core business", 

In 193 1 is de club begonnen met het uitschrijven van wedst rijden. Aanvankelijk 
nam het bestuur zelf de organ isatie voor haar rekening en cl an in her bijzonder de 
secreraris tezamen met de pro (Jan Blansjaar), Eerst vanaf 1970 is dit werk overge
nomen door de tOen ingestelde \l(Iedsrrijdcommissie. 

De ee rste voorzitter van de Weds rrijdcommissie werd Susan van Heel (1970-
1974), opgevolgd door Paula Volker ( 1975-1984), Sylv ia Rijks (1 985 - 1988), 
El len Keet (1989-1 994), ) ohn Tiessens (1995 -2000) en thans heeft Marianne 
Lanenga de leiding. 
In 193 1 stOnden er drie be langti jke wedstrijden op het prog ramma, di e wij heden nog 
kennen: de Haagsche Ooievaat, de President Challenge Cup en de Flip Hul bekers. 
Er is altijd Harremse creativiteit .geweest om het spel te veraangenamen en variatie te 
brengen in de spelvorm en. Zo werd in 1955 een 'Bev rijd ingswedst rijd ' georgani
seerd . Al s je op een 'even' hole in een bunker kwam , kreeg je et een extra slag bij . 
Kwam je echter op een 'oneven' hole in een bunker, dan Illoclu je eell slag aftrek

ken. 
Op 5 ju ni 1954 was er een bijzondere avondwedstri jd: pogi ng tOt een 'hole-in -one' 
op de 8e hol e met een kaa rs ac hter de hole. Alle deelnemers mochten zes pog ingen 
wagen. Terwijl Ann eke eramer [Ot g root enthousiasme van de aanwez igen al bij 
haa r tweede pog ing tOt slecllts 32 cm van de hole was gekomen, sloeg Dolf van 
Maanen meteen een hole-i n-one! Uniek! 

Een ander voorbee ld is het in it iati ef van de tecent wee r ni euw leven ingeblazen 

Com missie Senioren. Deze bedacht om op cle I. I e van de I I e om I 1. 11 uur een 
shotg un te orga ni seren. 

En dan de vinding rijkheid van Max Hommes, die cle fOtmu le van 9 hol es eclecr ic 

te spele n in 1. 3 holes shotg un ontwi erp, zoals die an no 2005 nog steeds op 
HemelvaartSdag bij de Ontbijtwedstrijd wordt gespeeld . Om onduidel ijke reden 
is zij n naam nie t aan deze wedsrrijdvo rm verbonden. Dat is wel het geval met de 

eclecric 'Bos' over 15 holes, waarbij de d tie bos-holes maar éénmaal worden 
gespeeld en d us altijd meetellen. En ook met de eclecti c 'Frij ling', waarbij de beste 
scores op twee pa r dri eë n, vier korte en d ri e lange par vie ren de ei nduitslag bepa

len. 
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Tot en met de jaren '50 was het gebruikelijk dat ook gaste n meespeelden in de 
cl ubwed strijden. Gasten kond en all een el e beke r niet winnen , maar eleden VOOf de 

prij zen g ewoon mee. Er was we l een 'Vi s itors Cup', maar d ie bestaat ni et meer. 

Sinds hote l Flip Hul in 1956 sloot en Hote l Blommensteij n aan de Veldweg werd 
afgeb rok en om plaats te maken voor 'Bloem ensre ijn', een zorgi nsrelling, is he laas 

ook de H ote lbeker uir de roulari e genomen. Overigens kende H atte m ook nog 
Ho tel Denn enheuvel, eve neens aan ele Veldweg, en pension de T angenberg' op de 

gelijknamige heuvel van de dames H ummel, waar vee l go lfe nde gasren logeerden. 
Beide werden al decennia geleden afgebroken voor vi llabouw. 
Vee l gasten en buÎrenleden kwamen met Pasen, Pinksteren e n vaak vQor twee à 
drie weken in de zomervakanti e. Zij vulden VaO f een wezenlijk deel ele insch ri jf
lij sten van de wedstrijden, rotdat vanaf 1960 het ledental ge leidelijk aan roena m 

en de gasten sync hroon met de horels verdwenen. 

Een groot aa ntal bekers wordt mom entee l in een andere dan de originele vorm 

gespee ld. Zoa ls de President Cllallenge Cup , oo it eeJectie, nu een g reenso mes vos

se njach r mer als vossen de voorzi[[e r e n de door he m gekoze n partne r, meesta l de 

cl ubkamp ioen(e). 
De Jhr van Spengler beker is begonnen al s massawedstrijd van de H attemse tegen 
de Noord N ederlandse G.&c.c. , die vaak bij ons te gast was, toen medio jaren '50 
de baan op het Glimmense landgoed 'De Pol' in omwikkeling was. Vele 
Groningers en later - bij de aanleg van de baan van de Veluwse G.c. -
Apeldoorners zijn lang buitenlid van de Hatte mse geweest. 
Een uirgebre id overzichr van alle H arremse bekers mer de herkomsr e n eersre win

naars is opgenomen in he r hoofdsruk "Diverse ove rzichren". 

In de cloor secretaris Alben Tjeenk Will i nk ( 1948- 1968) zorgvu ld ig bi jgehouclen 
uitslagen valt te lezen dat in 1952 vad er 
Chelly, moeder Gé en zoon Rolf Olland in cli e 
vo lg orde één, rwee en drie worden in de Prins 

Bern hard Kandelaars, di e (oe n nog in d iv idu

eel stableford was. U niek' 
H et wecl srrijclprogram ma in 195 1 bevat 23 
clubweds tri jden plus het Jndisc h Golf 
Weekend. D e maximum handi cap was in die 

tijd 30 , de fe itelijke hand icap 24 en bijvoor
bee ld in een "tegen par" wedstrijd (heette 
toen nog "tegen bogey") kreeg je maar drie

kwart van de handi cap en dus max imaal 18 

s lagen. H ard ga me ir was! 
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Tot midd en jaren '60 was het hoogst ongehoord o m iemand met ee n lagere hand i

cap te vragen o m mee te spelen. Not clone, en je was vereerd als je als hogere han
dicapper werd gevraagd. Dm was ook ee n aa nspor ing om naar een lagere handi cap 

te streven. D ie hancli capverlagingen en -verhogingen \verd en ter plekke door 

secretaris Albert Tj eenk W illi nk of pro Jan Blansjaar verstrekt en gereg istreerd. 
D e handi capcommi ssie beswncl toen uit een paar door de secreta ri s aangewezen 

'deskundigen', die tweemaal per jaar bijeenkwamen o m , waar nod ig, handi caps te 

corrigeren. Overigens werden verl ag ingen ook toen al met verdeelde gevoelens 

geaccepteerd . 
Et hing gee n startlijst. J e sc hreef in op de dag zelf met partner/fell ow cOlllpetitOr 
en ele scores moesten om l 7.00 uur zijn ingeleverd. Er werd uitvoerig gebo rreld, 
de eetste prijswinnaar gaf een rondje en als dat een jeugdlid was, moest vader dok

ken. 
H et aantal deelnemers neemt met het g toe ien van de club gestadig toe en, om dat 

op te vange n, is het aantal 'dubbel'-wedstri jden toegenomen. In 1963 tellen wij 
29 wedstrijden plus het IGW en daa rvan zijn er drie landelijk, nam elijk de 
Bolsrrofee (de land elijke win naa r kri jg t H ansje in de K elder), de Golfbeker va n 
Maandblad Golf, thans Go lfJournaa l-beker van ons N.G.F.-lijfblad. Curieus is de 

landel ijke winnaar hiervan in 1967 , namelijk ons huidige lid J an Wi llem Fabi us, 
toen nog lid van D e Kennemer, met nie t minder dan 9 up' De derde lande lijke 
beker is de Del Court-beker, in 194 6 aangeboden door onze toenmalige gezant in 
Londen , Jhr Mr E. Mi chiels van Verduynen. Hij d roeg deze beker op aan de grote 
Del Court va n Krimpen en de opbrengst aan in leggeld wordt ges to rt in he t door 

de N.G. F. geadmin ist reerde D el Court-Fonds. Dit fonds was aanvankelijk bestemd 
voor uitker ingen ten g unste van aan golfclubs ge relatee tde personee lsleden c.q. 
hun wed uwes, wezen enz., die in behoeftige omstandigheden waren geraakt. 

lntussen zijn de doel stel linge n aa nzienl ijk verruimd. 
Tweemaa l won een Hatte mer één van deze landelijke bekers. In 1.980 won 

5réphane Lovey de Del Court-beker en in 1989 Angel ique J onasse de Golfbeker. 
Onze beste prestati e ooit in de Bolstrofee kwam van Nan Tjeenk \l(Iill ink -Ras, die 

met 4 5 stab lefordpunten landelijk tweed e werd. Dat H attem in deze zelden hoge 
ogen wi st te gooien kwa m med e doot ons scherpe handicapbeleid en dat was elders 
wel eens anders. Maar ook onze lastige baan zonder par vijven, waar destijds de 

rough maar twee à driemaal per jaar werd ge maaid. Soms reikte de rough tOt knie

hoog te en werd dan 'a lang alang' genoem cl. 
5tableford wedstrijden zij n al we l tot Nederland doorgedrongen, maar matchplay 
in clubverba nd is ook zeer populai r. Zo zijn er ladderwedstrijde n met driekwart 

handi capverrekening, waarvoor tot 32 deelnemers z ijn geregistreerd. 

H et jaarprog ramma is aanvankelijk een sten cil en pas medio jaren '70 begint het 
overzi chtelijke uitkl ap model programma, zoals dat vandaag de dag nog bestaat. 
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Het jaar 1982 telt al 37 wedstri jden, de maand beker in twee hand icap categorieën, 
de avondwedstrijde n, competitie en het IGW ni et meege rekend. Om het groeiend 

aantal nieuwe leden te integ reren, word en onder meer de snenweclsuijden (met 

een bord snert na en snerrkommen als prijzen) inges teld. Altijd hoge met lag e han
dicaps net al s de starnvedstrijd van het seizoen de HOLA-beker. 
In 1990 ontstaat voor ele dan g oed fu nctionerende weclsrrijdcommiss ie de situatie, 

dar de 'echte ' handicap wordt verhoogd van 30 naa r 36. Hierdoor neemt het aan
tal deelnemers aan wedstrijden fors roe. Op vrijdag middag klokslag 16.00 uur 
worden de ni euwe inschrijflijsren opgehangen en dan scaat een kle in legertje leden 

al klaar om ook voor vr ienden en bekenden in enkele minuten tijd de lijst vol re 
schrij ve n. Een onhandel- en o nhoudbare si tuari e. Een ni euwe indeling wordt 

noodzakelijk voor de beker- en andere wedsrrijd en, en zo maken de wedsrrijd en 
voor handi cap categorieën hun enrrée. De g rote zilveren bekers worde n beperkt tot 

maximaal handi cap 24. 
Her jaarlijkse hoog repunr is zonder rwijfel de Clubkampioenschappe n Marchplay. 
Verli ezers in de halve final e caddiën vaak de finalisren en rradirioneel lopen veel 
leden als roeschouwers mee. In 1983, als Jan van Beek in de finale regen Wilfred 
Sm ir op de 22e hole zijn enige rirel weer re veroveren , vraagr Rolf Olland op de 

20e ho le aan de latere runner-up: weer je hoeveel mensen er meelopen? H e t ant

woord is - begrijpelijk - nee. Wel her zijn er 122 , ofwel éénderde van het ledenbe
sranel. Srellig een record aan roeschouwers' In de jaren '50 en '60 is her veelal een 
srrijd russe n Ro lf Olland en Wilfred Smir ror in 1977 de srer va n Toby Rijks 
opko mt. Recordhouder is Wilfreel Smir , di e Ilx het clubkampioenschap wim, 
RolfOliand volg r met 10x en Toby Rijks ell Ans Vi sser 'r Hooft wonnen ieder 9x. 
Om het ieder naar de zin te make n moet de weds(rijclcommissie met veel passen 

en meten ieder jaar weer ee n forse klus leveren o m een goed programma in e lkaar 

te zetten, alen te bl ijven op ontwikkelingen èn o m e lke weds trijd wee r zo vlekke

loos mogel ijk te laten verl open. Met een rese rve lij sr en ee n te lefoon naas t de wecl

srrijclrafel is de communi cat ie met deel nemers en afzeggers ee n stuk efficiënter 

gewo rd en. H et applaus bij me ni ge prijsuitre iking voor de wedsrrijdcommissie 

get uigt van ele g rote waardering voor hun wekelijks terugke rend e inspanninge n. 

Onder her mo((o 'Hoe het ook zij , een prijs hoon erbij, 'r is en blijft ee n hels kar
wei ', bestaat er dlls ook een prij zencommi ssie. Deze heeft iedere keer wee r de 

ondankbare raak om tegen lage prijzen mooie pri jzen [e moeten kopen. 

' Vist It da.t: 

Vroeger de ball en we rd en gemerkt met nagellak en dat die van mev ro uw Smi[

van Pelr en Baron van U renhove hee l ge nereus waren gemerkr mer S.v.P. en Van 

U' 
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IVist 11 dat: 

D e uits lag en van de zondagcompetiti e altijd werden verme ld in het H arremse 

hui s-aan-huisblad de Homoer. Dar dir op verzoek van de artsen is sropgezer, 
opdat patiënten niet konden nagaan waarom de do kter op zondag ni et langs was 

geweest? 

If/i.< I It dat: 

De Harremse in 75 jaar slech(S drie 'I efri es' onder haar spelende leden heefr 

(gehad): Baron van Urenhave, J an Doornbos en Luuk Middendorp ' 

De Damesmiddag 
Aan het eind van de jaren '40 spee lde een g roepj e dames éénmaal in de veerti en 

dagen op maandag middag onder leiding van Gé Olland een rondje golf. Her 
gemi dde ld aan ral dee lnemers was toe n ongevee r twaa lf! Beg in jaren '60 \\las er 

behoefre aan een offi ciële Dames middag waar wekelijks ges peeld kon worden. Dir 
werd gerea liseerd op de din sdag middag waarna Bep Berk de leiding overnam van 
Gé Olland. Er werden wedstrijden georgani see rd , er kwamen prijzen en na afl oop 
gezellig samen aan de rhee. 
Bep nam 2 1 mei 1968 afscheid en werd opgevolgd doo r el Fortuin. N el leidde 
de g roep mer verve, was 'srreng' maa r de gezellig heid bleef her belang rijksre. 
Na zes jaar, op 28 maarr 1974, nam N el afscheid en gaf her roer ove r aan J er van 
Hees. Inmiddels was her aamal dee lnemers roegenomen; in 1978 was de gem id
delde deelname éénem wimig ! J er heefr daa r op geheel eigen wij ze roe bi jgedragen; 
naar handi cap werd ni er gekeken, je werd gevraagd om re komen spelen en dar 
deed je maa r al te g raag ! 

De spelvormen op de Dames m iddag waren en zijn nog sreeds, srrokeplay, 
Srableford, regen par en ecIecri c. Maandelijks is er revens een vossenjachr. 
In navo lg ing van de Heerenmiddag: werd eve neens een jaa rcl iner met vooraf een 

wedstri jd georgani seerd . Er moes r naruurlijk ook ee n beker voor de bes re 'Golfs rer' 
komen. Deze 'Jaarbeker· werd aangeboden door Maja ys ing h. 
Helaas omvi el Jer ons eind december L984; haar opvolgsrer, Paula Volker, heefr als 
herinnering aan haar de jaarbeker de "J et van Heesbeker" genoemd . Daar leidi ng 

geven en de di ve rse werkzaamheden voor één persoon wat veel waren, werd toen 

besloren een Commiss ie op re ri chren en zo de raken re verde len . 
Mede door ui[breidin,g van her leden ral van de Han emse g roeide in een rUS[lg 
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tempo ook het aanca l deelnemers aan de Dames midclag gescaa.g. 
Het jaardiner is en blijft het hoogtepu nt. Via ee n punrensysteem word, bepaald 
wi e de beste 'Gol fste r' is. Tradit ie is dat de winnares ee n glas wijn aanbiedt aan alle 

deelnemers aan het jaardiner, wat de geze lli g heid ten goede komt. Immers gedeel
de vreugd is dubbele vreugd. 
Ook de 'v tiendinn endag' heeft een vaste plaats op de agenda; zo ook de 'Van 
Tienhoven Kandelaars' . Dit jaarl ijkse evenement wordt georga niseetd door de 
H eerenm icldag, die de dam es uitnodigt en ze ve rwen nen middels een leuke spel 

vorm , drankj es, hapjes en prijzen. 

O p d insdag 29 februa ri 2000 (sc hrikkeljaar) vroegen de dames de heren en was het 
onze beurt gastvrij te zijn. 

Omstreeks haar 70e verjaard ag in 199 1, heeft Paula haar voorzitterschap overge
dragen aan Bea Schude!. Er kwamen tijdens haar periode veel aCt ieve golfsters bij. 

D e toe loop was g root en er werd voo r het eerst bes loten tOt een Stop op de aanna

me van lede n. Het maximum aantal werd op I 10 gesteld. Wat een ve rschil met 

het beg in ' 
Tene inde nog wat meer variat ie aan te brengen op ele Dames middag wo rdt één 

maal per maand ee n shotgun-start gereal iseerd. Een kl ei n nadeel is dat de kleed
kamer snel 'overbevolkt' raakt. Dit wordt echter weer goedgemaakt door de gezamen

lijke thee met TAART. 
Een dee ls met gejuich ontvangen, deels verguisd besluit was het instellen van de 
maandelijkse Q-wedstr ijd in de periode mei tOt en met september, een en ander 
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aAlanke1ijk van ele 'qualifying conditions' van de baan . Na verloop van enige jaren 
werd [Ot vreugde van de één en tO t verd riet van de ander de Q-wedsu ijd weer afge

schaft. 
Doorda[ de H a[[emse het mentorschap van de Golfclub Almeerderhom werd [Oege
wezen , kreeg de Damesmiddag er ti jdens Bea's voorzi[[erschap een 'dochter' bij. N el 
van Beek en Bea hebben er[Oe bijgedragen cla[ cle Damesmiddag van Almeerclerhou[ 

een goede stan maakte. Jaarlijks is er een uitwisseling en wordt gestreden om een wis
seltrofee) die tOt nu toe meestal in het voordeel van Almeerclerholl( 'gewisseld' werd! 

De Damesmicldag kreeg er [[OUwens nog een wissel [[Ofee bij ' De NELLEN [fofee, een 
mooie verz ilverde schaal , aangeboden door N EL van Beek en ELLEN Slui[er. Op de 
elag van het jaarcliner spelen wij een greensomes 5mbleforcl; de winnaars mogen de 
schaal een jaanje houden. 
Na elf jaar li ef en leed (vooral lief) gedeeld [e hebben met 'haar Damesdag' , droeg Bea 
het voorzÎnerschap in 2002 over aan Cara Toebes, gepaard gaande met een spetterend 

afscheidsfeest. 
Het leuke van 'wisseling van de wacht' is de geheel eigen inbreng . Cara kijkt aan 

tegen een gemiddeld aantal van ongeveer veenig deelnemers per wedstrijd, Maar het 

is altijd nog gelukt om iedereen die dar wil te laten spelen, 

Tot grote vreug de van vooral de competi tiespeelsters wordt er ook regelmatig van de 

back-tees gespeeld en ...... : de Q-wedstr ijd is weer in ere hersteld ! 
Lang leve ele Damesmidclag! D at zij tot in leng te van dagen moge bli jven besta.:'1n! 

Hilli e Eybergen 

De Heerenmiddag 

"Voor enig lIer/ier 0/) weekJe dagen zorgelI ollder meer e/e Delll/es- el/ Heerel/mie/delg", Aldus 

een stukj e van [wee alinea's in het prachti ge boek je "H attemse Golf en Country 
Club 19 30-l980" , wat destij ds samenges teld werd onder leidi ng van de legenda
rische H enk Bos . 
Sedertdi en is er heel veel, maar ook hee l we inig veranderd, H e t programma is in 

g rote li jnen nog precies hetzelfde, maar het aantal potentiee l deelnemende Heeren 
is zeer aanzienlijk g roter geword en. Was het gezelschap oorsp ro nkelijk een klein 
g roepje werkenden, die g raag op woensdagmiddag even hun drukke taken onder

braken, nu zijn de pensionado's en de vutters in de meerderhe id , en moeten de noes
te werkers juisr de stanrijden aan het eind van de rit krijgen om nog op tijd mee te 

ku nnen doen. 
Door dezelfde verschuiving moet er "eeds meer aandacht besreed worden aan die 
Heeren, die om enige reden niet meer zo goed mee kunnen komen of die door kwa

len gerroffen worden. Zij worden waar mogelijk bezoc hr of opgebeld en van versrer-
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kende middelen voorzien. 
Een geheel andere s ituati e dan toen eees van Beek, 

oog arts te Zwolle, en B ill Voors, later secreta ris van 
de H .G .&C.C. , in 1962 mer ·'De H eerenmiddag" 

begonnen. Andere toenmalige prominen ten waren 

Miel Trijzelaar, Aug usr Deurman , Wim Bok, Bram 
Jansen, Steven Hui zink , wat later Co Eshuis, JUt ten 
Doesschare en nog war larer H enk Bos. 
Een belang rijke rol heefr op zijn eigen zeer bescheiden 
wijze Jan Blansjaar, de eerSte pro van Ha((em , 
gespeeld. In de jaren na zijn pensionering speelde hij 

vrijwel alrijd mee. Hij koos zijn medespelers volgens Ca,' 1'11" Beek 
een zorgvuld ig schema uit, zodat iedereen ele kans 
kreeg mer hem re spelen en daarvan re leren. Zeer rerecht draagr de jaa rlijkse hoofd

pn Js zIJn naa.m. 

H enk Bos is reeds lang nier meer onder ons, maar zijn invloed is nog duideli jk voel

baar: 
• het jaardiner is vee l strakker van vorm dan voorheen; 
• wel spelen en ni er op de borrel komen wordr afkeurend beoordeeld ; 
• cijfers en stat istieken over prestat ies en a((endance worelen nauwgezet bi jgehouden. 

En bijna elke woensdag middag vair wel een keer zijn naa m, als iemand iets gedaan 
heefr wat destijds d ireCt een reprimande opgeleverd zou hebben. Hij was dan ook vij f
ri en jaar lang (1976-1 990) Caprain van de H eerenm iddag . Aanvankelijk werd hi j 
bi jgesraa n door Wi m van Ballegoij en de J ong en H enk Sr uurop, later door Mi chel 

Schud el, G erard Brackel en Jan Hagen. 
JUf ten Doesschme volgde hem op: min zaa m, gees tig en met een ongeëvenaarde 
beheers ing van de Nederl and se raaI. Toen na een erg natte woensdag m iddag een 
wat morrend en kl age nd aantal heren in het clubhuis zat , sprak hij de woorden: 

" t~lll deze jJaClr blli/jes regen ollze jlrathtige bcw" nog Illooier ell schOlier gell/((((kt hebben 
en wij weer belloon·erht geweest zijn 0111 hier te II/ogen s/leLen. vraag ik U ll.l (ICll/dcldJ! voor 
de fJrijsllilreikillg ... 

H e t was mui sstil. 

Na J ur kwam in 1992 Jan Brewer, die nog ni et zo lang lid was, maar hee l snel zijn 
draai vond. Hij gaf als rege l even co llege over de toes tand van de baan, de meteo
rolog ie en de moe ilijkhe idsg raad van d ie bepaalde woensdag, voorafgaand aan de 

pri jsuitre iking . 
Nol Meenderink , recent verhui sd naar Delden, was de voo rlaarsre Capta in 0996-
2003). Bijgesraan door Dick te n D oessc hare en Ruud de Raad , werde n de presra
ties van de H eeren zeef nauwgezet geadm in istreerd . No l zorg de alt ijd hee l goed 

voor di e H eeren , di e er tijde lijk wat mind er goed aan toe waren en deed daarvan 
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verslag op de woe nsdag. H ij rrachne een goede doorstroming te waarborgen, door 

de niet werkend en te st imul eren vroeg af te slaan. In 2003 werd hij opgevo lgd 
door Rudolf Suermondt . 
H et jaarprog ramma kent thans twee uitwissel inge n (het e lle jaar thui s, he t andere 

jaar uit) met gelijkges temden op: de 'Veluwse' en de 'Rosendaelsche'. De vaSte 
wedstrijden zijn in mei de 'aid Grand Dad ', in juni de 'Lost Bali Trophy' , in 
aug ustus de 'Captai ns Dri ver' (in mi dden ja ren '80 op initi at ief van Am hony 

T homas gestart als hommage aan de leden aan het leidend co m ité), de om vangst 
van D e Dames voor de 'Van Tienhovenkancl elaar' en beg in september he t open 

kampioenschap . Verder wordt op elke vij fd e woensdag van de maa nd een cross 

country ges pee ld, d ie s inds mensenheugeni s uitgezet wordt door John Tiessens, 
Teun van Orden en An thony T homas. 

O p de laatste woensdag van oktober vindt 'H et H eerend iner' plaats. Tijdens de 
borrel hieraan voorafgaa nd worden de jaa rprijzen (de J an Blansjaar-bokaa l voor 
degene u it de lage re handi capgroep d ie de meeste punten vergaard heeft gedu ren
de her jaa r, en de H eerenmi ddag/H enk Bos bokaal voor deze lfde prestat ie uit de 
hogere hanclicapg roep) verdeeld en waar ele nieuw roegerredenen wat mogen aan

bieden en voor het ee rSt wat mogen zeggen. De doo r de leid ing op basis va n bewe
zeil eloq uentie aa ngewezen tafelpresident geeft als eerste het in jaren oudste lid van 

het gezelschap het woo rd, waarna he t Heerenm idd ag li ed, op inst igat ie van Wim 

va n Ball ego ij en de J ong gemaakt door Rolf Ol land , wordt gezongen. 
Vooral in de w inter is deelname verbazend stabiel: vaak rui m meer da n dertig spe

lers. ln het voor- en naj aar is he t 't all erdrukst met dee lname van vijftig of mee r 

H eeren. 

Voor het bu ffet is de H eeren m iddag een srabiele bron van omzet en voor de 

Sr icllting Hand ica rt de wekelijkse topper. Ook d ragen de H eeren jaarl ijks wat 
extra af aan deze laatste Stichting en kunnen zij af en toe ee n nutti g cadeau aan de 
club als gehee l aa nb ieden, zoal s in 2004 de parasols voor het terras. 
De H eerenm icld ag is ruim veerr ig jaa r na zijn on tstaa n een b loe iend en ac tief 

gezelsc hap waarin veel leden van de H .G.&C.C. ee n plaats vinden, d ie ook verder 
in on ze club hun stee mj e bijgedragen hebben of dat nu nog steeds doen . 

Rudolf Suermondt 
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De Rabbits 
Golfen bij de H atte mse was in 1975 geen probleem. Aan begeleiding voor beg in
nende golfers werd behalve door de profess ional niet veel gedaa n. J e werd gevraagd 
omdat ze jonge mensen zoc hten (niets ni euws onder de zon) en je werd lid. 
Omstreeks 1975 werde n we met een stel vrienden lid va n de H.G .&CC en begon
nen met het leren van de beginselen va n golf. 
We namen les bij Alex Loesbe rg - destijd s onze pro - en lee rden de kneepjes van 
het go lfspel. Hij ve rtelde je wanneer je de baan in mocht. Dm mocht al na circa 
10 lessen. Wie waren nanlllrtalenrjes! AI gauw spraken we af om een vaste ocll[end 

in de week met elkaar te golfen . 
N el van Beek, een ervaren li d, zag ons oefe nen en nog vee l vaker spelen. Ze nam 
ons g roep je onder handen en leerde ons het van eminent belang zi jnde kleine werk. 
En daarna was er koffie, herzij op de cl ub, hetzij b ij Nel th ui s, wanneer het club
huis di cht was. Nel woonde destijds naast de golf. 
Omstree ks 1980 was er een g rote groep van begi nnende golfe rs. 
Lidy H erkl ots werd lid van de H .G.&CC . Ze had ervaring opgedaan op haar vroe
ge re club, de Noordwijkse , met het begeleiden van beginnende golfe rs. Die groep 
werd op de Noordwijkse ' Rabbits' genoe md. 

In 1980 vond ook ons 50-jarig jubileum plams. Het enthousiasme van de leden tij
dens de festivite iten was inspi rerend en zo o ntsto nd een aantal nieuwe initiatieven, 
waaronder de inste lling van de Rabbircommissie. He t best uur vond het een pr ima 

plan en de doelstelling was snel geformul eerd : Nieuwe leden op een geze llige en 
l1un Îge manier opva ng en en helpen integreren in de club en stimul eren om zo snel 

mogelijk een handi cap te halen om ve rvolgens door re suomen naar het eclue werk. 

Lidy g ing voortvarend aan de slag, vroeg mij om haar te helpen om de 
Rabbirochtend op de woensdag morgen op te zetten. \lV'ij wilden niet alleen voor de 
opvang zorgen maar hen ook wegwijs maken in de regels en de 0 zo belang rijke eti 
quette van ons golfspe l. \lV'e omwi kkelden een eigen handi cap systeem en wanneer 
er door een Rabb it goed werd gego lfd kon hij zi jn kaart in de Rabbi tbus doen en 
werd hij of zij verlaagd. Wanneer hij/zij in de b UUr( van een handicap 36 kwam, 
wat toen nog geen offic iële handi cap was, moest men 18 holes spe len met iemand 
met een officiële handi cap (toen 30 of lager). Pas bij een handi ca p 3 1 werden de 

kaarten door de handi capcommissie beoordeeld . 
We hadden er zin in en al gauw OIHsrond de behoefte aan medeorganisaroren. RlIlId 

Kymmel en Gerard Brackel werden aa n onze co mmissie tOegevoegcl. 
De animo onder de Rabbits was groOt, 10 tOt 20 deelnemers per keer en Licly 
begon ook op de zondag morgen cl e regels va n het go lfspe l door te spitten. De 
,gezellig he id was zó g root dat de doo rstromin,g naa r de ca tegorie met een offic ië le 

handicap stOkte. 
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Dit vond het toen mal ig bestuur toch iets te enrhollsiasL Er kwam teveel een g roep 

in de g roep. Van hogerhand werd ingegrepen. Een nieuwe comm issie met Wilfred 
Sm it als voorzi tter werd benoemd. Ik bl eef. 
111 1981 is ook het idee voor cle snertwec! str ijclen voor cle win termaa nden ontstaan. 
Deze wedstrijd werd op de Sallandsche met veel succes gespeeld. Ik weet nog dat 
ik tijdens de comm issievetgadering bij Wilfted thuis naar Paula Volker (des ti jds 
voorzittet Weds rr ijdco mmiss ie) belde om haar ons idee om hoge hand icappers 
sa men mer lage hanclicappers te laten spelen in een 9-holes-wedstri jd mer snerr toe 
vaat te leggen. Het idee sloeg aan. Er waren soms meer dan 100 deelnemers. Het 
was een hele klus om zoveel mensen de baa n in te ktijgen. Toen we rden de kaar
ten nog met de hand geschreven! Tot de dag van vandaag is dit nog steeds een 
gewilde wedsrrijd. De prijzen waren g rote en vele kl ei nere snerrkommen. De 
schoorsteenmantel s[Q!lc! vol met bruine kommen. 

Ooit is de Rabbirochtend op I april gevallen. En daar had J oukje Kuipers een leuk 
idee. Z ull en we de Rabbi ts laten spelen met groen geverfde zogenaa mde mili eu
ball en! Zo gezegd , zo gedaa n. De co mmiss ie nam de kwast te r hand. Op de ee rSte 
tee sloege n de Rabb its af met een groene mili eubal en in de laatste hole ei ndigde 
iede reen met een witte. Waren ze onvindbaar in het g ras of was de verf niet water
vast? We gaan nog steeds uit van het laatste. We hadden ook éénmaa l in de maa nd 

een pu ttwedstrijd verbonden aan de 9 holes wedstrijd. De beste putter sropte dan 
een briefje mer zijn naam in een houten kon ijn , dest ijds aangeboden door Letty 
Cox. Zo zi r het konijn nog steeds met heel wat bri efjes in zijn buik , af en roe 
geleegd door de commiss ie. 
De Rabbitcomm issie is er nooit één met een waterhoofd geworden. We hielden de 
commiss ie kle in zodat ieder comm iss ielid een goed concan met de startende go lf

leden had, d ie vanaf 1980 officieel Rabbits we rden genoemd. De commiss ie heeft 
nog steeds de leid ing op de woensdagmorgen. De versc hillende wedstrijden, die 
ook voor de han di cappers we rden georga ni seerd, vonden plaats op deze morgen en 

er werden teVens pr ijzen ui tgere ikc Voo r de werkend e Rabbi ts was de woensdag

morgen toch wel vaak een probleem en toen zijn we gescart met de woensdagavond 

vanaf 5 uur ee n wedstrijd over 9 holes. Dit hebben we tOt (wee kee r toe gepro

beerd, maar wegens ger inge be langstelling weer gestaa kt. 

Destijds was de procedure als volgt. De pro gaf de beginnende golfer het groene 
licht voor de baan. D e com mi ss ie werd gewaarschuwd en nam de Rabbi t in spé 

onde r zi jn hoede en nam een e tiquettetes t af. Deze en de eenvo udige rege ls kon 

men vinde n in het go lfrege lboekje en ook hebben we een t ijd de eti q uette en basis
rege ls op cen stencil uitgereikt. Deze test gebeurd e hee l gemoedelijk bij ons thui s. 
Daarna werden er nog negen holes gespeeld, zodat we en ig idee hadden hoe het 
spelpei l was. Dit gebeurt nog steeds. \'(Ias deze procedure achter de rug, dan kreeg 
je ee n begin handicap van 54 omdat men dan niet meer dan drie slagen per hole 



krijgt. Speelde je onder je handicap, dan werd je verlaagd. Dat kon op woensdag 
oc htend of wanneer men een friendly game speelde maar ook op de éénmaal per 
maand georganiseerde Rabbinvedsu ijd, waar werd ges creden om de Rabbirbeker. 

Velen hebben op die wedstrijd hun handi cap 30 gehaald. H and icap 36 is pas lare r 
een offic iële handi cap geworden . Et werd tor handi cap 43 verlaagd op een 9 holes 

kaan en vanaf handicap 42 moest men 18 holes kaarten inleveren voor een verla
g ing en tevens het g root regelexamen afl eggen bij de regelcommissie, waar wij nog 
steeds nauw mee samenwerken. 
Ook otganiseerden we uit en thuis wedstrijden met de Sallandsehe, de Twenrsche 
en in de beginjaren met de Rosendaelsche, indertij d de eni ge 1. 8 ho les baan. 
Eveneens was er nog een uÎnvisseling met Almeerderhollt, onze dochrerclub. D e 

belangstelling voor deze uÎnvisseling is al tijd wi sselend geweest, en daarom zijn wij 
ermee gestopt. 
Sinds 11-1-1.99 1 neemt de commissie in samenwerking met de regelcommissie het 
G.VB. -schriftelijk en daarna het G.VB.-praktijkexamen af. De woensdag morgen is 
nog sreeds de Rabbit ochtend . Af en toe wotdt er door snell e Rabbits ook wel 18 
holes gespeeld. Deze golfers blijven bij de Rabbits totdat ze bij de Dames- of 
H eerenmidclag worden toege laten. Sommigen vonden 

het zo gezellig dat ze met enige tege nzin vertrokke n 

naar de Dames- of H eerenmiddag, waar ze zich vaa k 

wat verloren voelden. Ik heb met veel plezier in meer

dere commissies gezeten . D e Rabbitcom mi ss ie heeft 

ec hter een spec iaal plekje in mijn han vanwege de 

uni eke sfeer. Ik heb et dan ook erg lang in gezeten en 
denk met vee l ge noegen terug aan deze periode. 

Lenneke Mei nesz 

Wist It dltt: 

Een rabbit zijn eetste kaart ruim onder handi cap 36 inleverde en hij , toen hij 

hoorde dat hij in toraal dri e kaanen moest inl everen, er vanaf dacht te zijn door 

zijn eerSte kaan twee maa l te kopiëren? 
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Nederlandsche Golf Alliance 

Nederlandsche Golf Alliance 

Uit Maandblad Golf d .d. Februari 1947 : 
"Eillcl1946 heeft cell (/clII/a/ ollzer 1IOOr(/(/IlJ/Clflncle s/Jeclsters cu sjJe/ers - alllatellrs zoo
wel "Is pro/miol/edr - wien hel Nee/erl(lIIe/sehe golf wel zeer Ier h"rle g(/al 'e/e kO/J/Jen bij 
elkaC/r gesloken ' leneil/de lIIiddelen Ie berctlllen 0111 hel spelpeil el/ hel wedslrijdwezen hier 
Ie lal/de op hooger plC/1/ Ie brengen. 11/ I/apolgil/g / '(111 EI/gele/I/d en België is loeI/ de 
Nederlellldsehe Golf A I/ielllee lOl steIlId gekolllel/ . {( 'elke len doel heeft door hel hOllden Vtm 

1I/(/(lIIdelijksche ll 'edstrijdell . 1100rlltlJuelijk getiJ/reilde de wil/termaal/dell. de IedelI in de 
gelegenheid Ie stel/eli lIIet professiollttls of goede tlmelle"rs te k/lll1lell sC/mem/Jele,, ", 

De in itiat iefnemets waren L.B . H eemskerk , mw. A.E.]. Bu ma-van T ienhoven, J hr 
A. Calkoe n van Li m men, H .\1V'. J ordaan, A. Swane, R . Schuil (sec retaris/penning 
meester) en de profess ionals Doug las Monk , P iet \1V'i tte en J ooP Rühl. 
Men kon zich al s lid aanmelden ad f. 20 ,- per jaar (profess ionals f. 10,- per jaar) en 
het inlegge ld per weds tr ijd was f. 1,-. Greenfees wa ren niet verschu ld igd, omdat 
er sprake was van rec iproci teit. Leden van alle Nederland se clubs (in totaa l toen 

zest ien) namen dee l en bij toe rbu utt stelden alle clubs hu n baa n ter beschik king 
va n de .G .A. Door de enorme dee lname pet wedstr ijd, meestal russen de vijftig 
en honderd, kreeg d it landeli jke winrerroernooi al gauw de bij naa m 'N .G.A.-cir
( U S' , Veel Hanemse leden waren act ieve 'N.G.A .-ers en de Hun emse baan was ook 

ve le mal en gasthee r. N a een ree ks van succesvo ll e jaren, daald e de belangste ll ing 

bij de 'oude' leden en groeide deze bi j de 'ni euwe' golfe rs. Tenslotte deden veel 
alleenstaanden mee , wut de reputat ie va n het toernoo i o m amOureuze tedenen geen 

goed d eed . De toegevoegd e waa rd e voor het ederl andse go lf, d ie d e 
N ederland sche Golf Alliance aanva nkeli jk on m iskenbaar had , werd "eeds meer in 
twijfel getrokken . De één na de andere cl ub haakte af, zodat de N .G .A. beg in jaren 
'70 een langzame dood sti erf. 
De laatste .G .A .-wedsrrijd op Hattem was in he t najaar van 1963 met ni et min

der dan 70 deelnemers, di e - zoa ls gebruikelijk - een fo ursomes bisques-wedstr ijd 

spee lden. 

De .G .A., waarvan ons toenmalige buitenlid Cees Knol van 195 1- 1969 (en dus 18 
jaar!) secretaris/penning meester is geweest als opvolger van Schu il, heefe er op een zeer 

sport ieve manier tOe bi jgedragen dat de aCt ieve golfers in die ti jd elkaar en elkaars 
banen beter leerden kennen, war golfend ederland tOt één g rote fa milie maakte. De 
Han emse, zo ver weB g elegen, heeft zich hi erdoor een volwaard ige en zeer gewaar

deerde plaats verworven bi nnen de N ederlandse golfge meenschap. Voldoende reden 
dan ook om d it te releveren in Hattems 75-jarige wedstrijdh isrorie. 
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leugd 

JEUGD 

De geschiedeni s van de Ha[(emse go lf jeug d 1$ er éé n van pi eken en da len. Vóór 
tweede were ldoorlog waren er op de zesti en Nederlandse go lfcl ubs slechts zo' n 
1000 actieve golfers en nog geen vijftig jeugdl eden. J eugd was je overigens in d ie 
ti jd tOt en met 26 jaar. Er waren we l nationale je ug dkampioenschappen , maar het 
aantal deelnemers was zeer beperkt. H et national e jongenskampioensc hap we rd in 

1929 inges teld en het meisjeskampioensc hap in 1935. Ons meisjeslid , J ean ne 
Rei ncIers, was de allereerste wi nn ares, wel ke prestati e zij nog d ri emaal w ist te her

hal en. Waarschijnlijk een uni cum in de Nederlandse golfwere ld. 
In 1942 kwamen twee ni euwe jeugd leden naar voren, Fries ys ing h en Seger van 

Voorst tOt Voorst. Frits won als eerste junior de President Challenge Cup in 1942. 
Hij was toen 14 jaar! In 1947 begon Rolf Olland met golf en Wilfred Smit volg 
de hem enkele maanden late r. Op de golfbaan waren zij onafscheidelijk en boek
ten al snel successen, onda nks het feit dat er in die tijd nauwelij ks jeugd op de 
Hattemse te zien was, zoal s onderstaande tabe l laat zien: 

Aantalle n je ugd e led en van 1947 tlm 1955 

1947 1948 1949 1950 195 1 1952 195 3 1954 1955 

3 3 
, 

7 5 5 6 5 4 J 

Direct na de oorlog was er nog wel een g roep rijpere jeugd, di e vee lvuldig met 
elkaar de degens kruisten en single fi g ure handicaps behaalden: J aap Nienhuys, 
Frits N ysingh , Koert Reinders, Seger va n Voorst tot Voo rst en Rud y Vtoom. Op 
clubn ivea u waren zij de tOp, maar van enige nationale ambi ti es was geen sprake. 
Golf was nog steeds geen spe l dat de jeugd aantrok. Hockeyen tennis hadden meer 

aantrekkingskracht. Geïnspireerd door de prestaties van Rolf en \Xfilfted werd er 
toch van de club uit wel wat aan gedaan . .I n het begin van de jaren '50 werden er 
doo r Albert Tjeenk Willink reeds jaarlijkse clubweekends voor de jeugd georgan i
seerd . Onder meer op 28 september 195 1 een wedstrijd tussen meisjes en jongens, 
geleid doo r He nr i va n Gog h. Maar bij het jubil eum jaar 1955 is daar al geen spra

ke mee r van. 
H et zou echter tot de jaren '70 duren , voor Hattem weer wat meer jeugdige spe

lers zou krijgen, die een belofte konden zi jn voor de tOekomst. Waren er in 1968 
al 33 jeug dl eden, in 1972 spring t dat aa ntal naar 52. In dat jaar wordt een jeugd-
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commiss ie inges teld. I n 1976 wordt N el va n Beek voorzi tter va n de jeugdco mmis
sie en dan komt et zelfs een jeugdkrant uit. Onze sterspelers worden dan Toby 
Rijks, gevolgd door Stéphane Lovey met in hun schaduw hun broers Alan Rijks en 
Pascal Lovey. Bij de meisjes beg int Pamela Rijks zich te ontploo ien. 
Het en thousias me was gewe kr. Per jaar worden dri e Jeugdbekers gespeeld, er wor

den vier jeugdbull etins uitgegeve n, gedurende de zomertijd wordt er vrijdag mid
dags coll ect ief les gegeven met daarna een officiële wedstrijd. Er is een jaarl ijkse 
uitwi sseling met Deventer en de middelbare sc hoo ljeugd heeft zesmaal per jaa r de 
kans zich met de jeugd va n nabu rige golfclubs te meten. J aarli jks wordt nu een 
jeug dweekend gehouden. 
Hoewel aanvankelijk Toby Rijks op eenzame hoogte stOnd , wordt in het seizoen 

197817940% van alle te winnen trofeeë n door jeugd leden in de wacht gesleept. 
In de jaren tacht ig was het jeugdgolf bloeiend . Er werden veel wedstrijden 
gespee ld zowel op de Hattemse al soo k elders waaronder we rd dee lgenomen aan de 
Oostelijke J eugddagen. Er kon zelfs worden deelgenomen aan kosteloze golftra inin
gen op Papendal (als de ouders daarachter stOnden) onder auspiciën van de .G.r. 
Tevens werden er eriquen f wedsrrijdjes afgenomen. 
Tijdens het 50-jarig jubileum werd op 16 en 17 augustus 1980 si nds jaren weer een 

jeugd weekend georgani seerd. 70 J ongelui speelden op een zonovergoten baan, zowel 
individueel als in g reensomes, waarvan Pacrick Willard de onbetwi ste winnaar werd 
en de tOen kleine Pasca l Lovey (nog buiren mededinging want was toen nog geen 
jeugdlid) 39 stableford punten bin nenhaalde, spelend van handi cap 29. Eveneens in 
aug ustus 1980 werd Toby Rijks op de Noordwijkse narionaal jeugdkampioen en won 
Wouter van de Veen de eerste prijs op het jeugdweekend te \'(fittem. 
Onder leid ing van ptO Rudy BtOwn werd er beg in jaren '80 veelvuldig door de jeugd 

geoefend. 
In 198 1 werd een Round Rob in georgani seerd samen met de N.G.F. voor de nationa
le meisjes-select ie. 
Het aa ntal jeugdleden stijg t alsmede het spelpei l. 
In augustus 1982 wordt de H attemse jeugd eerste in het Aer Ling us Toe rnoo i (al s 
ook in 1980) en speelden zij de fina le in Ierland. 

De organi satie van de Paa rd-Veu len beker en de Thuja-beker lag in handen van de 

jeugdcommissie. 
In 1986 g ingen de jeugd lessen nog enthousiast door, nu onder leiding van pro 
Ali sta ir Donaid. 
Na een lange tijd werd in 1987 weer eens gestreden om de Atlanta Cup, traditio
neel de start van het se izoen. Deze cup bestaat uit twee bekers di e tet besc hikking 
zijn gesteld door de heer en mevrouw Mogg ré bij hun vertrek naar het buitenland 
ter bevordering van het jeugdgo lf op de H attemse. 

90 



Jeugd 

In 1987 neemt het aantal jeugd leden nog steeds toe. Er wordt nog steeds veel dee l
genomen aan clubwedstrijden, regionale wedstr ijden, jeugclweekend s ere. waarbij 

goede resultaten werden geboekt. In 1. 988 kon het prog ramma niet gehee l wo rden 
afgewerkt door her vertrek van Ali sta ir Donalcl. Erik Vaart jes wordt in 1989 de 
ni euwe pro en stan weer me t de je ugclrrainingen. Er \verd voor het eerst een cycl us 
winrerrra iningen georganiseerd. H et jeugcltea m behaalde in de reg ionale jeug d

compet iti e de eerSte plaats en werd in de landelijke finale vierde. 

In 1990 tijdens het jubileum jeugdweeke nd nemen ongeveer dertig (!) jeugdleden 
van Han em dee l e n zestig van overige clubs. 

In april 1990 kwam de jeugd u it het oosten van het land op H atte m bij elkaar om 
te strijden voor een pl aa ts in het landelijke Volvo Toernoo i (n u Fort is geheten). 
In 1992 wetd voor het eerst een fa miliewedstrijd georgani seerd en was het voor het 

eerst sinds jaren ni et mogelijk een rea m op de been te brengen voor de jeugdcom
peti ti e. Er zijn op dat moment weinig acti ef spe lende jeugdleden met een handi
cap. Door Erik Vaarcj es wordt desondanks weer begonnen met diverse groepsles
sell voor de jeugel. 

In 1995 werd voor het laatst (COt nu coe) de Atlanta Cup georgani seerd, waaraan nog 
26 deelnemers van start gaan (evenveel handicappers als non-handieappets). Ook is 
er weer een jeugclream van de Hancemse dat deelneemt aan ele com petiti e. Onder 

leid ing va n Erik Vaartjes (d ie iedere 
wedstrijd de hele dag meeging) 
werd overtuigend gespee ld. Dit was 

ook het jaar, dat de Hattemse een 
record aantal jeugd leden had. Velen 
hi ervan zijn ni et meer met de go lf

SpOrt bezig doordat zij elders zi jn 
gaan studeren of om andere redenen. 

Het bli jkt, dat de hockeyclub een 
zeer grote 'concurrent ' blijft. 
In her jaar 200 1 is het aancal spelen
de jeugd leden nog 2 l en in 2003 

wordt een dieptepunt bereikt met 
zeventien jeugd leden. 
Na het venrek van Erik wordt het 

een beetje sti l rond het jeugdgolf 
met uitzondering van de gedreven 

jeugcl leden J el mer van H eek en Tim 
Sluiter, van wie de laatste op dit 

moment deel uitmaakt van Jong 

Oranje, 

I?rik v""rtje,', Jelll ier "(/11 /-leek i'II n·1I/ 
SI"iter 
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Sinds de komst van Sa nd y Munro beg int het jeugdgolf weer wat aan te trekken. 

Sa men met assis tent pro ~{argareta Susan organiseen hij op zondag de jeugd lessen 
waar veelv uldig gebruik van wordr gemaak t. Ged urende 2003 en 2004 hebben 
zich wee r ru im ti en ni euwe jeugd leden aangemeld , waarva n het g rootste dee l in 

2005 een handicap hoopr re behalen. 
D e jeugdafdeling van de N.G. F. richr zich momenteel spec iaal op de jonge re asp i
rant go lfers. Hiervoor is een hand- en spe ll erjesboek "'Golf voor J eugd is harrst ik
ke leu k" ontwik keld. Ook vond er in 2003 en 2004 een landelijke jeugddag plaars 
en e ind 2004 een reg ional e, waaraan door leden van de jeugclcomm issie we rd deel

genomen. 

In het lustrumj aar 2005 vindt ond er leiding va n de jeugdcom m iss ie voor de derde 
keer de Mini Tour Plus plaats onder auspiciën van de N.G. E . Dit is ee n srrokep lay 
wedstri jd waaraan k inderen tot en met elf jaar uit het he le land kunnen meedoen. 

Deze wedstrijd wordt diverse keren per jaar gespeeld op verschill ende banen. 
D oo r de te verwachten deelname aan de door de N.G.F. georganiseerde 2-daagse 
op leid ing van een aanta l Hattemse leden tOt jeugdcoac h zal de begeleiding va n de 
jeug d beter dan oo it moeten word en. Via open lessen voo r kinderen va n 6- 1. 2 jaar, 

die nog niet eerd er in contact zijn geko men met de golfspon, zullen interesse in 

en ent housiasme voor de golfsporr en de Hattemse in het bijzonder gewekt moe
ten worelen o nd er het motto: de jeugd is o nze toekomst! 

J os Noorde rhaven- Hari nk 
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De Club 

DE CLUB 

Het clu bleven 
Naast het spelen van wedstrijden vormt he t 'clubleve n' een on m isbaar onderdeel 

van de gesch iedeni s van de H .G.&C.C.. Her clubleven heeft in de loop van 7 5 jaar 
een o ntwikke ling doorge maakt , di e s terk is beïn vloed door een groot aanml fa((o

ren. 

Aanva nkelijk speelde het cl ubleven zich af op de Kon ijnenberg. De oorspronkelij
ke bibliotheek/ jachtkamer, de zg n. 'g roene' kamer, met uitzicht op de baan naar 
het oos ten en zu iden, had het karak ter va n ee n eni gszins de fti ge soc iëtei tszaa l en 

was bestemd voor lede n en het bestuur. De jeugd , vnl. kinderen van gas ten , mocht 
er ni et binnenkomen en was aangewezen op de "b lauwe" kamer, waa r spell et jes 

konden worden gespee ld. D ine rs werden gehouden in de eetzaa l van her hotel, 
waar mevrouw Blom haa r gasten verwende met eenvoud ige, maar smakeli jk be rei 
de, voedza me maa ltijd en. 

Toen in 1946/47 het nieuwe clubhuis op de huid ige plaats werd betrokken, was de 
ruimte té kl ei n en het ledemal té beperkt voor een intensief clubleven. De feesten 
en diners, die er ruim schoots waren, vonden plaats in de hote ls Flip Hul en 

Blommensteijn . Met de kerstdagen g ing de kern van de cl ubleden met hun kin-
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deren aanvankelijk all een in Hotel Flip Hul en later ook op 8 10mmensteijn dine
ren. Mer Pasen was er het traditionele Paasv uur op de wei achter H otel Flip Hul, 

gevolgd door een diner. En ook met Pinksteren werd na afloop van de prijsu itrei
kingen veel gegeten in één van beide hotels, tezamen met de golfgasten en buiten
leden. Het Indisch Weekend ontwikkelde zich tot het grootste, jaarlijks weerke
rende evenement, maar daarvoor wordt clan ook een tent aangebouwd. 

Een bijzondere acrivireir vond plaars in 1949, toen H arrem 650 jaar bestond. Onze 

cl ub toonde haar sociale gezicht door mer leden èn cadd ies, gewape nd mer tassen 
en stokken, op een feestelijk versierde wagen deel te nemen aan de grote jubileum

optocht' 
In 1955 wordr op grootse wijze her 25 -jarige jubileum gevierd van zowel de club 
als van Jan Blansjaar. Nooit waren er mee r mensen op de Hanemse geweest, clan 

bij di e ge legenheid. Her clubhu is was re klei n en daatom werd de gtore jubil eum 

receptie gehouden ren huize van de fa m il ie Olland op de net gereed ge komen , 
ni euwe Konijnenberg. Cadeaux waren er vele, zoals 14 harken van Dick Klaassen, 

een keu kenfornu is van H enri van Gogh, een paraso l van de Gelderse en 

Overij sse lse clubs, ee n enveloppe met inhoud van de overige Nederla ndse golf
clubs , bestemd voor ee n loods voor cadcliewagentjes en morormaaimach ine, de 

'H otelbeker' va n d e horels Fli p Hul en 810mmensreijn en de 'Jhr va n 
Spenglerbeker' van de Noord Nederlandse G .&c.c.. In de feesrwee k waren er ook 

9 holes CtoSS countries op de Leemcule en de Fili psbe rg en een midgergolfwed-

ZJ(H P,.,i", Bel'llf'"rri /'/1 Stépf>alli' LtII'ey 
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De Club 

s<rijd op de baan van Blommensreijn. Voor J an Blansjaar werd een legendarisc h 
di ner gehouden, waarbi j alle Nederlandse pro's - voor her overgrare deel voor her 
eerSt in smoking - aa nzaten. 

Ook ons SO- jarig besraan in 1980 we rd mer een feesrweek groors gev ierd. 
Bijzond er daarbij was de aanwezig heid van Z.K.H. Prins Bernhard, d ie was uirge
nodigd , ·'ja'· ze i en meedeed aan de Prins Bernhardkandelaars. ln de jubil eum week 

was er onder andere ee ll wedstr ijd VOO f non-hanclicappers, waarui t cle 
Rabbi tcommi ss ie werd geboren en een wcclsuijd voor o uel-cadd ies, di e vanaf dat 

momen t op maandagavonden mochten spelen . Bij zond er was cl e weds u ijd voor 
verregenwaardigers va n alle zeve ntien Nederlandse golfcl ubs, waarb ij de vossen 
bestonden uit cle d ri e pro's, die Hmrem in vi jft ig jaar had gehad: Jan Blansjaar, 
Alex Loesberg en Rud y Brow n. Bij ee n on rva ngsr van de gehele ge mee nteraad c.s. 

op de moo iste dag van het jaar, vergaapte het zesti en man grote gezelschap z ich 

aan cle schoonheid van de go lfbaan. Geen van hen was ooi t eerder op de Hanemse 
geweest! 
Pasen en Pi nksteren, aanvankelijk hoogti jdagen in ons cl ubleven, worden nu over

vleugeld door de Oranjebeker, de Cl ubkampioenschappen, de Pro Cup en - begi n 
seprember - de verjaardag van de club , d ie naasr her IGW, de jaarlijkse, spo rri eve 
hoogtepunten vormen. Eind jaren '70 is nog het initi at ief genomen om jaarlij ks op 

de za rerdag op of rond 1 seprem ber de ve rj aardag van de cl ub re vieren mer een 
groor feest. l n bl aek ri e mer muziek, dans, ca barer en soms zelfs rou lerre. Hoewel 
het enthous iasme daarvoor de eerste jaren g root was, taande dit gaandeweg weg 

door de vergr ijzi ng van de club en de strenge re alcoholcontroles} zodac er nu alleen 

nog ècht feesr wordr gevierd ti jdens lu stra. 
Ande re grote happenings wa ren de afscheidsfeesten va n onze pro's, waarbi j die va n 

Jan Blansjaar (met pensÎoen), Alex Loesberg, na zestien jaar op H attem ee rvol 

benoe md tor headp ro van de Haagscl1e en het afscheid van J an Moggré (naar de 
USA), op groorse wij ze werden gevierd. Maar ook de jubilea van Arnold Balsrer, 
25 jaar in 1974 en vijftig jaar in 1999, alsook van Angel in Lovey, 25 jaa r in 1997. 
Bij het laatste maakte Angelin 's in g rote geta le naar Hattem gekomen Zw itserse 

fa mili e furo re door de vele aa nwez igen te verg asten op een spontane zang- en dans

show in de buirenlucht. Uniek' Vermeldenswaard zijn ook nog de huwelijksrecep

ties op de club: in 1962 va n onze pro Alex Loesberg met Elly Hoogentaad, de 
dochter van onze gé rant } en in 200l van heae! g reenkeeper Harry Balster met 

Agatha. Daaruit blijkt hun g rote berrokken heid bi j 'hun ' H arremse. O verige ns op 
de dag van her huwe lij k van H arry en Agarha werd de H arremse overspoeld mer 
polit ie en inspec teurs om baan en cl ubhu is te sluiten in verband met de MKZ-cri

s is. Na veel hee n en weer gepraa t kon de receptie doorgaan en we rd pas ele vo lge n

de dag het clubhuis gesla ren. 
In dece mber wa ren er ooir Kerstdi ners. Op eerSte kerstdag zonder en op rweede 
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kerstdag met kinderen, maar de discussies over wel of geen kinderen erbij op één 

van beide dagen, één g rote tafel of ook apa n e rafe ls voor fa m ilies liepen zó hoog 
op, dm ele kerstd iners een natu urlijke dood s tierven. Er wa ren zelfs leden bij, die 

hun eigen tafelzi lver, kandelaars enz. meenamen om de juiste sfeer aan rafel re tref
fen, wat niet bij iedereen in goede aa rde viel. 
Voor de leden zelf zijn er de jaarl ijkse, geze llige Sin rerklaasvieringen, vaa k in aan
wezig heid van de Goed H eilig man met zijn pieten. Met pakjes, pepernoten en 

Glühwe in . De Nieuwjaarsborrel op 1. januari is a ltijd een ropper. Ti jdens deze tra

ditionee l zeer drukke onrvangsr worden ook de c1 ubgolf(s t )ers en de handi cap(st )er 

van het jaar bekend ge maakr. 

Geleidelijk aan wordt het cl ubl even geïnstitutionali seerd rot tevoren bekende en 

geprogrammeerde act ivi teiten . D e D ames- en Heeren miclclagen mogen zich in een 
g roe iende belangstelling verheugen met ieder hun jaardiners. D e donderdag

avondwedstrijden van mei tot en met augustuS zijn over 15 ho les, niet 'Q' en na 
afloop heel gezelli g. Bij de Oranjebeker op 30 april sien iedere deelnemer zich tij

dens de wedstrijd en b ij de traditioneel drukke prijsuirrei king met ora nje. H et 
bestuur trakteert al lang nier meer op de vieze oranjebitter, maar op een orange

mix. Op H emelvaan sdag wordt er na afl oop van de dauwrrapwedsrrijcl geza men

lijk ontbeten. 

's Winters vindt eenmaal per maand op woensdagmiddag de Dames H owel l plaats. 

Dit is een veertigtal jaar geleden ontstaan, toen de dames tij dens het diner van de 
H eerenmidd ag gezellig thuis bijeen waren gekom en om met elkaar te br idgen. Dit 

bev iel zo goed , dat besloten werd één kee r per maand op de H eeren middag bijeen 

te komen. Bijkomend voordeel is de mogelijkheid voor ech tparen om sa men naar 

de cl ub te kunne n rijden. Aanva nkeli jk, ond er leidi ng van Mi a Doornbos, werd in 

de bestu urskamer op zolder gebridged, la ter na de ve rbouwing achter de harmoni
ca deuren in de eetzaal va n het clubhuis , momenreel onder leiding van \'(Iendeline 

Versteeg. 

Eens per jaar is er de go lfbridgedag (voor het eerst in 1. 986). 

In he t vroege voo rjaar worden leden en competÎ ti eteams bijgepraat over de regels 

en vervolgens vull en baan en clubh uis zic h op ve le dagen van de week met co m

pet Ît Îeteams. 
Discuss ies over her club leven zijn er vele. Zoa ls ove r het ·eten op de club·, welke 

di scuss ie al loopt s inds de open ing van he t nieuwe clubhui s. Was er sprake van een 

ni euwe gérant , dan werden ni euwe initi ati even genomen en was er so ms tijd elijk 

sprake va n ee n oplevi ng. Maar waarschijnlijk is de club en het potentiële aanra l 

eetgasten te klein om er een con tinu restaurant te kunnen bedrijven. Zo ook ove r 
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een 'biljart', dan wel hangend aa n het plafond of verzonke n in de vloer. Het is bi j 

een 'c\arrboard ' gebleven. En ni et te vergeten de prijsuiue iki ngen, waarvoo r de 

be langs te ll ing ranende is. St ij lvol, gedoucht en in 'jasje-dasje ' Alom in Nederland 
een bestuurl ijke we ns, maa r in de p rak ti jk ee n vri jwel onhaa lbaar ideaal. Moet het 

cl ubhui s word en 'opgechi cr' of zijn rrad it ionele, landeli jke, Veluwse karakter b lij 

ve n behouden ' D e huid ige configurati e van veel sroe len en een paar tafe ls in de 

cl ubzaal geven de moge lijkheid om al naar gelang de wensen twee kringen te 

behouden, dan wel er één grote van te maken, Wel zo gezellig en nog prak ti sch 
ook, menen velen. Maa r ... een beetje dy nam isc h mer je t ijd meegaan en je aan 

passen aan de e ise n van comfon en smaak van deze tij d , is ee n 'm ust' me nen ande

ren. Een di sc ussie, di e doorgaans doo r al le leden word t gevoerd, waarmee Harrem 

zich overigens in geen enke l opzich t ondersc heidt van andere cl ubs . 

Vroeger wetden feesten door een ad hoc comm iss ie georga ni seerd. AI vele ja ren 
bes tam e r een Evene menrcomm issie of - b ij een lustrum - een lusr[uITIcomm iss ie. 

De c reativiteit van deze comm issies heeft vele, bijzondere initiatieven opgeleverd. 

Zo maak te Rob Bloemers voor een n ieuw spe l 'golfsjoelen ' een eno rme go lfsjoel

bak en werd door éé n van de com m issies een bui zens telsel bedacht, waar je door

heen moest pu tten om te proberen te e indigen in de golf tas van de pro, wiens kon

terfe itse l daatboven was afgebeeld. Q ui zzen tijdens de Ora njebeker, verkleedwed

stt ijden mer bijvoorbee ld als motto 'Crea a ls Bea en W.A .'. Een braai , waa rb ij de 

led en-ch irurgen als slagers optraden. Of 'plonsje chippen ', waarbij de ba llen in een 

zwembadje gec hipped moesten word en. Te veel om op te noe me n, maa r het 

enthous ias me van de dee lnemers is alt ij d weer g root , hartve rwa rme nd en daa rdoor 

inspirere nd voor opvolgende co mm iss ies. 

Zoa ls gezegd , verschi llende omgevingsfactOren hebben het clubleven in de loop 

de r jaren beï nvloed. Eers t het verdwijnen van de Konijne nberg, vervolgens van de 

hotels en de gas ten/bui ten leden. Daarna de ve rgrijz ing, de alcoholcon troles, het 

toegeno men aantal leden , de toenem ende diversi teit aan activiteiten buiten het 

go lf, he t jach tiger wo rde nde leven voor vee l jongeren, de vele tweede woningen in 

het buite nl and enz. enz. hadden en hebben hun effeCt op het Hattemse cl ub leven. 

Concluderende kun je ste llen dat het clubleven op de Harren1Se met de sy mptO
me n van de tijd is meegegaan en dat het kn usse Ha ttemse c lubhui s voor heel veel 

led en de gezellige en spo rti eve 1ge hol e is en za l b lijven. 
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Het clubblad 
Vanaf halverwege de jaren '70 bestOnd er maandelijks een gestencild rondschrij
ven, dar geredigeerd werd door de tOenmalige secretari s van de club, eerSt Rolf 
Olland, daarna an de ] ong-Hempel man en vervolgens Marg reet l ansen-van 
Angeren. De inhoud betrof eige nl ijk hetze lfde als datgene, wat we nu in het club
blad zien: bestu ursmededelinge n, wedstrijdprog ramma en weds trijduitslagen, af 
en toe wecl srr ijdverslagen, hand icapverlag ingen en ve rhogi ngen, regelartikelen en 
b ij t ijd en wijle een ludiek stukje te kst. In januari 1980 zien we voor het ee rSt een 
deadline ve rmeld voor de in te leveren kopij. 

In september 1983 werd een mededelingencom m iss ie gevormd doo r Harry van 
Geer, Tine Dols en Marianne Lanenga-van Wezel, die het rondschri jven g ingen 
red igeren met een frequent ie van zes maa l per jaar. Zij zorgde n in juli 1984 voor 
een omslag, welke in oktOber 1984 door H enk Schoonhoven tOt een meer profes
sionele werd uitgewerkt. In het maandblad van de .G.r. werd tOe n vermeld , dat 
nu ook de Hattemse een echt clubblad bezat. Voor de naa m werd een prijsv raag 
uitgesc hreve n . Uite indeli jk we rd het ee nvoud ig: 'Medede linge n va n de 
H.G.&C.C. 
Nog fraa ier werd de omslag in augustuS 1985 met het ontwerp van let Erdmann
van \'V'est. Helaas ontstOnd er snel hierna (oktOber 1985) een situat ie, waarbij de 
leden weer via een stencil op de hoog te werden gebracht door het aftreden van de 
medeclelinge ncomm issie . Nan de Jong was bereid d it (weer) op zich te nemen. 
Vanaf 1987 bestOnd een door het bestuur officieel ingeste lde redact ie onder de 
bezielend e leiding van Loes Lopes Cardozo-Feldb rugge. Onder haar leid ing zag, 
wederom ont worpen door Iet Erdmann, in 1992 een ni euwe oms lag het licht. 
Z ij we rd opgevolgd als voorzi tter van de redactie door Anne Mar ie Wichers- le 
Goff, d ie het hoofd redacreurschap wee r overdroeg aa n Rudolf Suermondt. Deze is 
begonnen met het d igitaliseren van de aan de d rukker ge leve rde tekst en fotO's. 
H iervoor werd zelfs een digitaal fotOtOestel door de club aangeschaft. 
De huidige omslag werd ontworpen door Evert Bloemers en zit s inds 2000 om het 
b lad hee n met als naam: 'De H attemse. 
Het clubblad heeft geen Statuten en is in principe een vtij b lad. Wel is een 
bestu ursli d , dat het clubblad in het pakket heeft, aa nwezig tijdens de redacrivega
deringen en 'kui st' waa r besli st nodig de re publiceren teksten. 

De clubdas 
[ aar het voorbeeld van Engelse golfclubs kende een aantal Nede rlandse golfclubs 
een clubdas. De H attemse had noo it de pretentie gehad om aan een clubdas te 
beginnen. Maar ... naoorlogse, ni euwe cl ubs gi ngen bijna all e aan de clubdas en 

99 



ze lfs aan ee n badge, waarmee zij zich trOtS 
mani fes teerden met name in de co mpetitie. 
Wie zi jn beland in de jaren '70. Somm ige 
Hattemers vinden her hoogst noodzake lijk 
om zich met een clubdas te tOoien. And eren 
wij zen dat hoog hartig af als ' not done'. In 
d ie tijd waren custom made dassen in een 

kleine oplage nog kostbaar, zeker als ze va n 
zijd e waren, waar de vrouwen weer een 
hekel aan hadden, omda r di e b ij elke vlek 
naar de sromerij moesten. Mi n of meer bij 
tOeva l is de cl ubdas er ge komen. De tOen
malige secretaris li ep de heren modezaa k 
Beunk in de Zwolse Roggesrraar binnen en 
t rof daa r tOeva lli g ee n betaalbare, don ker
blauwe kunststof das met diagonale strepen 
in de Hatte n1Se kleuren wit en li chtblauw 

aan. H ij vroeg of hij het alleenrec ht kon 
krijgen op die dassen binnen een straal van 

veert ig km ro nd Zwo lle, wat kon , kocht er Colla,qt' tI,,6da.I,I{'1l 
een tje en toonde hem aan het bestuu r. D at 
was enthousiast en zo werden de eerste vijft ig dassen met kwa ntumkort ing van f. 
15,00 voor f. 12,5 0 gekochr. De gelegenheid maakt de di ef, ze sloegen aan en zo 
we rd er zelfs nog een rweede bestelling gedaan va n eveneens vijfrig dassen. Bij een 

andere leverancier werden bijbehorende badges besteld, zodat onze heren compe
t it ieteams in eigen blazers, maar met cl ubdas en -badge er e inde li jk conform de 
teammode van die tijd bijliepen. Ook dassen hebben de neiging zich aan de mode 
te conformeren, strepenclassen raakten uit de mode en zo g ing ook de 'Hatte m-das' 
uit het asso rtiment van Beun k. 
De H .G .&C.C. kende feite lijk twee logo's: die va n het cl ubh uis, waa r het briefpa
pier mee getOo id was en d ie van de eik op de 6e hole. Ge leidelijk aan we rd de eik 

populairder dan het cl ubhui s. Bij het 50-ja rig jub ileum in 1980 werd dan ook een 
dassencommissie ingesteld, bestaande uit de ideale combi Agaath ten Doeschate 
(vrouw, jong en met smaak) en Wim van Ballegoijen de J ong (op leeft ijd, man en 
met gevoe l voor trad it ie). Hun ideeën over een nieuwe das lagen hee l dic ht bij 
elkaar, maar versc hilden desonda nks op een bijkans onoverbrugbaar demi!. De 
voorzÎ [(er moest bemiddelen en uite ind elijk kwam er een donkerblauwe das met 
vele niet te grote en niet te kleine g roene ei kjes van de 6e op ee n wit stammetje. 
Ook de badge werd van een g roen boom voorzien en er kwamen chokers en voor 

de dames shawltjes. Eve rybody happy! Totdat een ni euwe voorraad dasse n moes t 
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worden besteld en het tOenmalige bes tuur vond dat de club kl euten onvo ldoende 

in de das tor uiting kwamen. H er basisontwerp bleef onveranderd , maa r ... de 

g roene boom we rd liclublauw en het wine stammetje bleef mer als gevolg: not 

everybody happy' 

De jubileumco mmissie e g. v. het 65-jarig bestaan was nie t happy en werkte aan 

een gehee l nieuw ontwerp en - de welvaart sc hreed voort - nu van zijde. Een ori
gi neel ontwe rp van Frank Nollen met éé n g roen eikj e en sch uine strepen gevormd 

door afwi sselend go lfclubs en golfbal let jes op klei ne g roene pootjes. Nu, bij het 

7 5-ja rig bestaan gaan de sentim enten toch weer terug naar de o ude waa rden. D e 
di scussie laa it op. Never change a winning rie, maar we lke? Die donkerblauwe met 
li chtb lauwe en witte strepen of met de g roene eikjes' H et werd een donkerblauwe 

zijden das mer her en der ons clubsymbool, dé g roene ei k met daaronder de op rich

t ingsclurum van on ze club 1. 930. Ze lden was men zó enthousias t over een cl ubdas. 
Het is dan ook de bedoe ling dat deze eeuwig heidwaarde krijg t , ofwel voor eens en 

altijd dé H attemse clubdas. 
Maar ... er kwam méér. Truien, polo 's en andere kleding in all e rle i kleurste llingen 

werden va n het H attemse logo (de ei k op de 6e) voo rzien en verkocht via de pro . 

Nabeste llingen leverden ec hter prob lemen op. Om goed koop in re kopen moest je 

veel bestellen mer als gevolg een té hoge voorraad in net de verkeerde kleuren en 

maten. De co mputertechnieken schrijden vOOrt, ze lfs in het handwerk seg ment en 

vand aag de dag heeft de handwerkspecia lisr Blok in de Harcemse Kerkstraat het 
H.G .&C.C.- logo in zijn stikcomputer. leder lid kan nu zijn of haar trui c. q. polo 

voo r € 5 ,- laten voorzien van ons logo in de kleur en de g roone, d ie je maar wenst. 

Zo behouden wij , da 's ee n fe it onze Hane n1Se id entite it , wijd en zijd! 
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Het Indisch Golf Weekend 

HET INDISCH GOLF WEEKEND 

"Het Illdisch \'(Ieekelld dallkt zijll faalll aall Halfellls kleilllllaarfijlle baCIl,". Een regel 

uir een van de vele liedj es, d ie gezongen werden op de g rore feesravond van her 
Indi sch Golf Weekend (I.G.W.) en d ie de innige relarie ru ssen de Indische en de 
H atremse ond erstreept. Meer dan vij ft ig jaar bes mat het I.G .W., om precies te zijn 

bijna 57, en tOt op de huidi g e dag is he t een gebeuren, waar de deelnemers ieder 
jaar weer halsreikend naar uirkijken. Een kleine rerug b lik lijkr dan ook wel op zijn 
plaars, nu de Harremse haar 75 -jarig jubileum vierr. 

Laten we teruggaan naar het eerste uu r. 

[n 1936 onrdekre Ir G.C.J . Tielenius Kru yrhoff, op verlof van uir her roenmalig 
N ederlands Oosr Indië en rondrrekkend van de ene gol f naar de andere mer een 
aanral sobars, de H arremse Golf en Country Club en sloor de Golf en her li eflijke 
[Jsselsradje H arrem in zijn harr. De jaren daarop volgend werd de H arremse in her 
najaar 'de' baan voor hem en zijn vrienden uir Indië. In 1938 besloor 'Kees Tieleen' 
om her een en ander een war offi ciëler karakrer re geven. Dir idee kreeg echrer pas 

gesralre in 1948, roen hij , na de rweede wereldoorlog en zijn kamprijd op Java en 
in J apan , voorgoed in Nederland bleef. Hij bOLl\vde een hui s naasr de g ol f en srart
te nu offi ciëel de 'Indi sche', waar je alleen aan deel kon nemen, wanneer je aan kon 

to nen dat je in Indi ë gebo ren en /of getoge n was dan we l er gewerkt had. 

De H arremse had in die jaren maar een heel beperkr aan-
ra l leden. Vele Ind isch Weekendgangers werden lid of 
buirenlid en de H arremse voer hier wel bij . Omsrreeks 
1955 relde de Harremse meer buirenleden dan gewone 
leden. Er werd op her weekend veel geconsum eerd en zo 
vormde her I.G .W. de derri ende maand voor her buffer. 

De middensrand van Harrem zelf zag de Indi sche ook 
graag kom en. H oreli er jes en pens ions deden goede 
zaken. Feesten en panijen werden onder andere gehou

de n in H orel Blommensreijn en H orel Dennenheuvel, 
piani sten ingehuurd . D e prij zen we rden ing ekocht in 
Harrem. De plaarselijke couranr 'de H omoer' wijdde een 

he le pag ina aan het gebeuren, cad di es werden opgetrom

meld . Verslagen uir de H omoer in her beg in van de 

ja ren '50 geven een idee van hoe zo'n weekend verli ep en f(ee,' Ti"lw/u., f(ruy!l'{1!'l 
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de bijzondere sfeer, d ie er heersre: 
')lIdisrh Weekend te /-Ic/lfelll 
De wemele/clCII" iu de bossell rOl/ti Hattem beeft dOllderdaf!, kl/JlIlelllllerkeJl . clat hel llldi.\dJ 
\Yleekellcl zich weer ill eeu grool (/(lu/al bezoekers kOIl 1lerhel/geJl. 
Voor deze dag had de wedstrijdleidillg ook blliten het terreill /!cll/ de /-I.G.& c.c. holes 
lIi/gezet. Een grote sdJtlre golfers Irok 's lIIorgew I/CICII" de Leell/wle en vel'volgew /lttell' cle 

Fili/JSberg. II'CIC/r verschillellde wedstrijdelI II 'Clden ges/Jeeld . Als laCltsle e/JeIlClllenl die 
cic//!, lIIoesl een sllelheids[{ledslrijd op de Httlfelllse ges/Jeelcl {( 'orden. /\lac'I" reeds 0IJ ll 'oel/S

elt/g ({laren de meeste gastelI IICTC/r H al/elll gekomen 011/ zie/) [Joor te bereiden DJ} de dingen. 
die kOlIteIl zOllden. Een zeer aCllltrekkelijk progra'"1//c/ lI 'clS hiervoor opgezel. Zo JPeelden 
de leden 'VCIll cle Hal/eli/se tegell cle Illdische ge/s/ell . he/geen resl/l/eerde in een ovenflÎlluiug 

·voor de bezoekers". 
Dat de feeste lijk heden na een go lfdag niet ve rgeten werden, bleek uit ee n ande r 
verslag : 'VrijdClgClllollrl I/'Cld eell 'Pail MlISica!" geholldell bij Fli/) /-lil!. ZaterdClg was er 
lol slot eell Illdische rijsllafel. loebereid door IIIet/IW/II ' BIolIl I'all /-latei Blol/llllellsteijll. De 
orgallisatoren klllllleJl o/J zeel' geJ/clClgde dC/gen tel'llgzien. De IIIeeste gaJten gaven zicb reedJ 
ol' POOl' de [(Iedstrijde" W/II bet tlo/gend jC/(/I: " O veri gens startte de genoemde cross 
country in de tuin van de 'Wine Raaf, het hui s va n Greet W ilde rvanck-Rei nders, 
gelege n aan de Veldweg. 
Ged urend e de vier dagen , dat her weekend duurde, werd gespeeld om pracht ige 
zilveren wisse lbekers. Deze zi jn na de tweede wereldoorlog lndonesië uitgesmok
keld. Ged urende de ka mptijd waren deze beg raven en later door een bed iende 
meegegeven aan een toean, d ie ze in ee n juten zak mee naar Nederl and nam. Deze 

bekers wa ren door de leden aa n de Soerabajaanse Golfclub geschonken in vroege r 
jaren. De Wilhelmin abe ker wotd t nog ieder jaar ges peeld op de Koni nklijke 
H aagsche, de 'Goenoeng Saharie' en de Prinses Bearr ixbekers op de Hanemse. 
Kees Tielenius Kru yt hoff zorgde voor ee n zil ve ren sc haa l, de familie Ouwehand 
voor twee prachtige zi lveren wisse lbekers te veroveren op de laa tste van de vier 
dagen in een mixed greensome. Er is ook een Antilliaanse schaal aangeboden door 
de fami lie Zingel omstree ks 1975, roen de l ndisc he wat terug leek te lopen en cle 
\'(Ies t er bij getrokken werd. Dit duurd e echter maar kort en na en paar jaren werd 

beslo ten om h iermee niet door te gaan. Alleen diegenen, die in her ledenbestand 
stonden , mochten blijven komen. Verworven rechten! D e laatst geschonken beker 
is cle . Boroboedoer'. Deze werd aangeboden door Z,K. H. Prins Bernhard de r 
Nederlanden in 1978 ter gelege nheid van het clerrigja t ig bestaan van het l.G .\'\! .. 
Gedurende vijftien jaar speelde cl e Prins als gas t mee op het I. G.W .. Hi j genoot 
van het onbekommerde spelen en van her heerlijke lndi sche eten. H et is zeker het 
vermelden waard , dat Mariene Hageman al ja renlang (rot op de huidige dag) met 
haar staf garant staat voor de zee r uitgebreide rij sttafe l, waarvan een ieder op de 

g rote feestavond geni et. 
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Her Indisch Go lf Weekend 

Van een klei nschalig evenement, dat tradit iegetrou w plaats vi nd t ged urende het 

laatste voll e weekend vall september, g roeide de Indi sche uit t Ot een g root en orga
nisatori sc h pitt ig gebeure n. Vanaf 1960 be t rok Kees Ti e lenius Kru yt hoff een 

goecle vrienclin bi j cle o rganisati e, Ne l van Beek. H ij kencIe haar van cl e paarclrij

clerij , cl ie ook zijn onvercleelcle aanclachr had , was een goede vriend van de fam il ie 

en had haar vanaf haar eerSte srappen in cle golfwerelcl begeleicl. Als een enrhousi

asre golfs ter, die het comm iss iewerk niet uit de weg gi ng en w ie het orga ni seren 

op het li jf gesc hreven was, ass isteerd e zij hem gedu rende ten aantal jaren en nam 

de le iding over, toen hi j zieker en z ieker werd ten gevolge van een s lopende kwaa l, 

waar h ij renslotte in 1972 aan overleecl. 

Toen zij er al leen voor stond wist zij zich te omringen door enthousias te mensen, 

vee lal u it wedsrrijdcommiss ies zoals H ans Frijling, Nel Fortuin , Mieke en H arry 

van Gee r. Bijtijds trok zij wat jongere vrouwen aan om hun de kn eepjes van het 
vak te le ren. Meer dan ti en jaa r lang cl raa iden Hill ie Eybergen en Lenneke Meinesz 

mee in ele o rgan isatie, als goede gastvrouwe n van de Indi sche. 

Toen in 1998 het I. G.\'V. vijfrig jaar bestond en Nel va n Beek 35 jaa r met een 
gewelclige in zet cle Indi sche geleicl hacl, nam zi j afscheid van her haa r zo di erbare 

I.G.W .. Lenneke Meinesz heeft er nu alweer zes jaar leid ing opz irre n. H et week

end is teruggebracht van vier naar drie wedstrijddagen. He t ee n en ander we l wat 

o nd er druk van de ve le Har temse leden, di e het afstaan va n hun baa n gedurende 

vier dagen wel wat erg veel begon nen te vind en. He t g rote aantal dee lnemers, dat 
echter nog steeds afk omt op d it Indi sche evenement, rechtvaardigt d it go lfweek

end , dat uni ek in de were ld is . H attem mag daa r best wel ee n beetj e trOtS op zijn. 

D e echte oud e sobats van he t eerste uur zijn er ni et mee r. Op de g rote feestavond 

worde n gee n nos ta lg ische liedj es 

meer gezo ngen (25 jaar lang en we l 

tor en met het 50 jarig jubileu m 

ge note n de g asten van de ste m en 
voordracht van \'(Ii ll emi en va n 

Ku yk), maar toch ke nmerk r clir 

weekend zic h nog steeds door een 

hee l b ijzo nd ere sfeer. De clee lnemers 

hebben gemeen, da r zi j veelal in het 

naoorl ogse Indones ië ge boren en/of 

gewerkt hebben, en zich verweve n 
voe len mer ' De G ordel van Smaragcl·. 

Twee schuilh utten met banken en 

enkele balle nwassers zijn door de 

jaren heen , meestal bij een jub ileum , 

geschonken door het I. G.W. aan de Nel "1111 Beek 
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H attemse Golf. Deze zijn tOt op de hui d ige dag blijken van waardering VOO f de 
gastvrije Hattemse Go lf en Count ry Club. De hoop wordt dan ook uitgesproken, 
dat d it zo unieke weekend , zolang daar nog be langstell ing voor bes taat, gebrui k 
zal mogen maken va n H attems klei n maar fijne baan. 

el van Beek 

106 

I.G.WT

• 

57 

2005 



Handicarrs op de Hattel11se 

HANDICARTS OP DE HATTEMSE 

H et parriCldier init iat ief om tOt een Sti cht ing Hand icart te ko men is in de twee

de helfr van de jaren 'SO ontsraan en mer enthousiasme omarmd door de N.G.E. 
Immers door uirsluire nd minder ambulante golfe rs in de gelegenheid re srell en om 
mer behulp van een buggy hun geli efd e sporr re blijve n beoefe nen, konden 
Amerikaanse toestanden worden voorkomen. Iedereen was he t erover eens: de golf

sport in ons vlakke land moest niet ve rwo rd en tOt een motorsport , maar een loop

spOrt blij ven. 
Zo werd de in de wereld uni eke en succesvolle Nederlandse Sr ichring Handi carr 
een doorslaa nd succes. Ook het H atren1Se besruur, onder voorzi ttersc hap van Barr 
Jan Consrandse, besloor in 1990 om zich b ij Handica rr re melden. Gerard Brackel 
werd beteid gevonden om onze eers te cl ubconsul re worden. De cl ubconsul is de 
spin in het web. Hij neemt de gehele o rgan isatie rond het H andi cartgebeuren voor 

zijn rekening met inbegrip van het aantrekken van donateurs en het orga ni seren 

va n de jaarli jkse Handicartwedsrrijd. En ZO wetd rijdens her clubweekend en teza

men mer de open ing van de nieuwe derde g reen op zaterdag I september 1990 
Hattems eetste H and icarr fees tel ijk binnengehaald. 
Aanvankelijk wa ren er slechts tien leden, d ie er gebruik van maakten. Dat 
H andi carr in een st ijgende behoefre voorziet, blijkt wel uit het feit dar anno 2005 
ruim vijfrig leden er min of meer regelmatig gebruik van maken. Dar komt ener
zijds doordat minde r ambulante leden , di e vroeger sropren, nu kunnen b lijven 
doorspelen en anderzijds door de mee r algemene verg rijzi ng van de club . J e ziet 
sreeds meer tachtige rs op de baan en is dat nier hoopgevencP 
De benzine bugg ies werden geleidelijk aan vervangen door srille en mili euvri en
de lijke e lekuische Hancli carcs, waarva n er thans vier op Hattem rijden. Voor één 

li d heefr her bestuur ee n uitzonder ing ge maak t. H ij heefr een eige n buggy, de vijf
de. Deze srelr hij echter ter besch ikk ing van H andicart op de dage n, dat hij er zelf 

geen gebru ik van maakc. 
De exploirarie va n H andi carts wordt voorna melijk gefi nancierd uir de bijdragen 
van de gebruikers en donateurs. D e Hattemse beschik t over een re lati ef g root aan

tal Handi carts. D aartegenover staa t dat ook de opbrengs ten bovengemiddeld zijn , 

dankzi j het feit dat 25 % van onze leden donateur zijn èn de H eeren mi ddag jaar
lij ks met ee n forse donatie over de brug komt. 
Gerard Brackel, d ie ged urende vijf jaar met verve de H .G.&C.C. Handica rt-min
ded heefr ge maakt , heeft de fakkel in 1995 overgedrage n aan W ill em Vi sser 'r 
Hooft. Ter vervang ing van het aanvankelijk sobere ond erkom en, wi sr Wi ll em her 
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bestuur ervan re overtuigen om voldoende ruimte te creë ren voor de berging van 
tenminste 6 Handicarrs in het in 2002 gerealisee rde, nieuwe stokkenhok. Tot op 
de dag van vandaag is h ij onze consciëntieuze en enthousiaste cJubcons ul, die 
ervoor zorgt dat ruim 10% van ons ledenbestand kan blijven genieten van de golf
sport. 
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De Professiona Is 

DE PROFESSIONALS 

Bij de ope ning van de H .G.&C.C. in 1930 was J an Bla nsjaar de functi e van pro
fess ional aangeboden na goed speurwerk va n mw. D aende ls-va n Ri jck. Dat h ij 30 
jaa r aan o nze club verbonden is gebleven, is van g root belang geweest voor de ont

w ik keling van on ze goede naam. Geboren in Santpoorr in 1907 was hij als ass is

tent-pro werkzaa m op de Ken nemer Golf & Country Cl ub. Toen hij daat vertelde , 
dat hij naaf de 'nieuwe' Hanemse ging, kreeg hij van het bestuur aldaar te horen: 
'j e ben! niet goed {{ 'ijs 0111 JICIClr ZO '" Jlegorij Ie gaCln", Een aardige tijdstyperi ng. 
Jan was , nacionaal gezien, geen ste rke speler, maar we l een goede, charmante tea

cher, erudi et en een buitengewoon goed gastheer voor Hatte m , dat in het se izoen 

veel golfende westerlinge n on tving, di e g raag les bij hem namen. 

Ged urend e en ige tijd was de H arre mer J an Bak ker zijn ass iste nr. Midden jaren ·50 
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kreeg deze Jan een aanbod om naar Noordwijk te gaan. Jan Blansjaar vierde in 
1955 op grootse wijze zijn 25-jarige jubileum. Hij had een zwak ke gezondheid en 
vi jf jaar later bes loot hij ermee te stoppen. Hij werd , in di e tijd uitzonderlijk , 
gewoon lid en was onder meer zeer actief op de H eerenmiddag. H et ge luk lachte 

hem roe, roen hij gev raagd werd om op cru iseschepen golfpro te worde n. Hi j heeft 
dat nog jaren kunnen doen, heefe er mer vo ll e teugen van genoten en zag onder

tllssen de halve were ld, waar hij in z ijn werkzame leven nooit aan (oe was geko
men. Hij was de ge ntleman onder de Nederlandse pro's, een u itste kend bridger en 
als gewaa rdeerde vr iend welkom in al le kringen . In de N.P.G.A. was hi j actief als 
secretari s en bij zijn afscheid werd hij terecht benoemd rot Erelid. J an overleed in 

1988 
J an Blansjaa r werd opgevolgd doo r de nog jonge, 21-jar ige Alex Loesbetg, wiens 
ouders verbonden wa ren aan de Twenrsc he GolfClub. H ij zou ruim zes ti en jaar aan 
Hatte m ve rbonde n bl ij ven, rroll\vde met de dochter van de géranr , Elly 
Hooge nraad en vertrok in 1977. 
In een di scuss ie ove r de reciusstatuS van de pro ci teert ele sec retar is in 1962 dar in 

de jaargang 1932 Adm ini stratieve en Rec hte lijke Bes li ssingen (pag. 242) staat: 
"Een golf leraar vall de Verenigillg de Hal/elllSe Golf & COlllltl)' Clllb. die vall de leden dier 
Club. aall l(lie hij les geeft.! 2, - per les/lllr Oll/velllg! lIlet eell helll gegclI'(IudeerclllliJ/i/l1l1l1/. 

aalliesgeld vall f 1.800.-ller jaar. is olldallks dit garalltiebedrctg N IET ill/oolldiellJt 1'ClII 

de dllb" . 
Gedutende een zes maanden verbl ijf in Engeland om zi jn ople iding als A-pro te 
vo ltoo Îen, is Alex verva ngen door ele van de Sallandsche afkomstige Martin 
Roesink , die twee à d ri e dagen per week naar H3((em komt. Marrin was een lo ng 

hitter van wereldn ivea u. Bij zijn vertrek op 30 juni 1963 sloeg hij tien ballen van 
onze ee rste damestee om te zien of hij de green kon halen. De verste eind igde 
anderhalve meter voor de eerste g reen en dat was met het materiaa l van (oen een 

unieke pres tmi e. Ca. 280 meter! 
A lex was een getalenteerde spe ler, wordt ook teaching coac h va n nmionale selec

t ies en in 1970 lid van het bestuur va n de N. P.G .A. , waarvan hij in 1972 rot voor

zitte r wo rdt gekozen . 
Toen h ij in 1977 het ee rvo lle aanbod kreeg van de Haagsclle G.&c.c. om er 
headpro te worden, zei hi j: "Als ik dat ZOII lI 'eigerell zal ik er lIIijll hele twen s/Jijt 1Iall 
hebbelI. vrees ik"' en Alex gaat met zijn gezin wes(\vaarrs. Z ijn zoon Robbert, die al 

heel jong met bal letjes op de Hattemse om leerde gaan, is ook pro geworden en 
heeft onder mee r op Curaçao les gegeven. 

De go lfsport in Nederland heeft intussen zi jn groeiproces ingezet. Er ontstaa t een 
gebrek aan goed opgeleide pro's. De N.G.F. start in sa menwerking met de 
N.P.G.A. een méér gestructureerde ople iding voor pro's en in tussen komen voor-
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De Professionals 

namelijk uir Engeland goede reaching pro's naar Nederland. 
In deze tijd , waarbij de vraag groter was clan het aa nbod, Jukte het de Hattemse 
wc h om, ondanks de beperkte oefenfaci lirei ren , een opvolger aan re n ekken in de 
persoon van de van Aruba afkomsr ige Rudy Brown. Rudy heefr zeven jaar op 
Hanem gewerkt en heeft daarbij veel waardering ond ervonden. In deze ti jd van 
schaarste, is er voor pro's steeds meer te verdienen en het is dan ook om die reelen, 
dar Rudy in 1984 naar de nieuwe 18 holes baan Crossmoor vertrekt. 

U ir België weren we dan de Engelsman Alisrair Dona id aan re trekken, die op zijn 
beurt na drie jaar, in 1988, naar de nieuwe 18 holes baan G.c. De Bawuwe b ij Tiel 
gaat. 

Han em heefr vanaf eind jaren '70 wel her maxim um aantal leden van 400, maar 

de lesbehoefre neemr - gezien her spelpeil ren onrechre - wch af en her wordr een 
wenemend probleem ee n fullrime pro ee n belegde borerjam re laren verdienen. 
H enk Stevens, een tOp teaching pro , schi et ons parnime te hulp . H et duurt even, 
voordat zich een geschikte pro aandient . Toch heeft de Hattemse weef ge luk en 
weet Er ik Vaa rtj es aan te trekken, net afges tudee rd va n de nieuwe 
N.G.F./N.P.G.A. pro-opleiding, Hij komr in april 1989 en deze opgewekre, kun

dige golfJeraar za l Hanem gedurende 10 jaar rrouw b lijven. Hi j kan zeer goed mer 
jeugd omgaan en is nier re beroerd om all erlei andere klussen aa n re pakken in de 
uren, dat het lesrooster niet is gevuld . Hij vertrekt naar G.C. Havelte en is intus
sen weer deze kant opgekomen, waar hi j nu een vaSte aanstel ling heeft bij het 
Durch Golf Cemer. 
Hij wordr opgevo lgd door Rik Bless inga, mer wie de samenwerking minder vl or 
verloopt. Hij blijfr een jaar en venrekr in 2000. 
Om in de nanlllriijk lesbehoefte toch te kunnen voorzien was al in een overga ngs
periode, eind 1988, geprobeerd parnime pro's aan re nekken. De ervaring had 
intussen geleerd, dat er voor een fulltime pro op Hattem te wei nig emplooi is. In 
2000 kornr her dan ook [Qr een sa menwerking mer her inm iddels gevo rmd e 
' Fri ends of Golf', van waaru ir ee rsr Ruben Goorhuis gedurende een jaar en ,hans 

[Qr ieders revreden heid Sandy Munro gedetacheerd is voor drie dagen per week. 
Om her aantrekkelijk re maken voor een pro om op de Hane mse re werken, heefr 
her besruur oner leidi ng van Ban J an Consra ndse in 1992 besloren, dar ieder lid 
verpli cht word t tenminste vier lessen af te nemen. De betaling ervan wordt ver
werkt in de conrri burienota. Hoewel deze regel ing aa nva nkelijk veel tongen heeft 
losgemaakt, zijn we er intu ssen aan gewend geraak t. 
De golfshop heefr eigenlijk noo ir ee n profijrelijk besraa n ge leiel. Sinds de "boo m" 
van golf en de komsr van golfw inkels her en der in ederl and, is een complere 
go lfshop voor H anem nier mee r re exploireren . H oewel de fun(( ie van de pro in 
de loop van de 75 jaar subsramiee l is ve randerd (va n spin in her cl ubweb [Qr rea-
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cher), blijkt hoezeer de opeenvolgende pro's gewaardeerd wotden op de jaarlijkse 
Pro Cup, waarvan de pro traditionee l ele prij zen verzorgt. Het is elk jaar weef één 
van de gezelligs te en d rukst bezochte wedstrijden, waarbij alle deelnemers tot en 
met de p ri jsuit reiking blijven, 

l flist 11 dat: 

Elly Loesberg- Hoogenraad des tijds de eerste echtgenote van een professional 
was, die als gewoon clubl id mocht toetreden' 

lVis I" dal: 

J an Blansjaar zó beleefd was, dat hi j bij het goedendag zeggen aan de telefoon , 
ze lfs zijn pet afnam ' 

lVis IlIdal: 

Jan Blansjaar na zijn pensionering des tijds de eerste profess iona l was, d ie offici
eel lid van een ede rlandse golfclub mocht worden' 
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De Caddies 

DE CADDIES 

De naam caddie sramr uir de 16' eeuw. Her is ee n afgeleide van her Franse woord 
cader, een jonge onderdaan in opleiding ror officie r in her leger. [n die rijd , 

omsrreeks 1580 droegen de mannen hun clubs zelf. H er aanral clubs varieerde van 
drie tot tien stuks en het was niet geli miteerd. Go lf was een SpOrt uitsluitend voor 
mannen. Echter Mary, Q ueen of Scoes , was geïnteresseerd en doorbrak deze man

nenrradirie door als ee rsre vrouwe lijke go lfer her spe l re beoefenen. Ze lf haar srok
ken dragen was voor een Queen ondenkbaar. Zij wees "vrijwi ll ig verpli cht" een 
cader aan om dir eervolle werk re verrichren. In de volksmond cader genoe md , 
maar in het Frans, toen veelal de voertaa l aa n e1e hoven, klonk het als cah-day. In 
g oed Engels is dir verbasre rd naar caddie. Her li ep overigens nier goed af mer 
Mary. De Schorse bevolking was zeer onrsremd roen zij drie dagen na her overlij
den van haar echrgenoor op de golfbaan werd ges ig nalee rd. De geschiedschrijving 
maakr nier duidelijk ofher een deel van her rouwproces is geweesr of de liefde voor 

de sporr. Vele veldslagen werden ge leverd mer de Enge lse n. Queen Eli saberh van 
Engeland kwam aan de machr en lier prompr de karholi eke Queen Mary of Scors 
onrhoofden. Maar war bleef was her woord caddi e. Her g ilde was geboren. 

Terug naa r de geschi eden is van de H arremse Go lf & Counrry Cl ub. Uir Oldebroek 
was we liswaar een groep caddies meegekomen, maa r te we in ig. Bij gebrek aan cad
d ies rek ruree rden enkele dames van de golfclub in 193 1 jongens van de Chr. Van 
Heemsrraschool aan de Dorpsweg in Harrem. Er werd nadrukkelijk ge ler op een 
(ars postuur, want deze jongens konden dan meer tassen dragen. H et was dan ook 

standaard twee rassen te dragen. 
H er was een problee m op zich voor deze caddies om zich de nodige golfvaa rdig
heid bij re brengen. Spelen op de baan was ni er roegesraa n en aanschaf van clubs 
en ballen was voor hen nier mogelijk. De meesren bezaren dan ook maar één of 
rwee srokken. Verder we rd er geleend van spelers of andere caddies . Gradus van de 
Beek verrelr hoe hij oefende door de weg van hui s naar de baan al 'go lfend ' af re 
leggen door her veld , sreeds weer rrachrend her aanra l slagen, waarmee hij de baan 
bereikre, re verminderen. Ook werden in her rerrein langs de 6e hole enkele pri
m itieve ho les gemaakt o m tenm inste te kunnen spelen. \Xlas het in 't algemeen 

voor de golfspeler al een prestati e om met het toen beschikbare mate ri aa l lage han

di caps re hal en, voor de caddies te lden deze omsrandig heden d ubbel zwaa r. Vanaf 
de opening van de baan op zaterdag 11 apr il 193 1 zijn vele jongens uit Hattem en 
omgev ing als caddie anief geweest op de club. Golfkarren waren nog n iet uitge-
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vonden en zelf de cas dragen was niet populair. Leden di e dit wel deden waren ni et 
geliefd bij de caddi es. AI vrij snel kregen ze mee r inzicht in het spel dan de spe
lers ze lf. Het gevolg daarvan was dm de spelers vaak advi es vroegen bij de c1 ub
keuze. Er s tonden immers nog geen afsrandpaalrjes langs de fai rway. Zij lazen 

nauwkeurig de lijntjes op de g reen, maakten de ba l schoon, ve rzorgden de rege n

kleding en maakten de clubs schoon na de wedstrijd. Maar het beleefd blijven was 
van het grootste belang in verband met de hoogte van het fooitje. H et kwam ook 
voor dat al s een speler een bal had verloren de caddie pas werd uitbetaald als hij de 
bal had teruggevonden. 

De rivaliteit ond er de caddi es was groot. Broodnijd was toen ook al heel gewoon. 
In her begin was het tijdstip van aankomst op ele baan de volgorde van aantreden. 
Dit gaf aanle iding rot [wisten. Het arg ument van "Ik was hi er al om ac ht uur" was 

vaak niet steekhoudend. Ter voorko ming hi ervan werd het sys teem van vaste en 
losse caddi es ingevoerd. Losse cadd ies waren doorgaans jonge schoolpli chtige jon
ge ns. Vaste caddies doorgaans oude r dan veenien jaar waren ni er gebonden aan 

schooltijden. De pas aangestelde profess ional J an Blansjaar - ze lf oud-cadddie op 
'de Kennemer' - bege leidde dit systeem voor zover het nood za kelijk was. Vaste 
caddies g inge n vóór losse en het probleem was opgelost. Bi j het oude, in 1945 
afgebrande, golfh otei de Konijnenberg hing een bel met als opschrift "lYIbCII )'011 lIIe 

ring, I caddie bring". Ach ter de muur wachtten de caddies in volgorde op hun beurt. 
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De Caddies 

Bij lage temperaturen verwarmden zij zÎch bij de ketel van de (en(J·al e verwarming . 

D e beloning voor een vaste, meer ervaren caddie was , voor 18 holes en twee cassen f. 
0,50 . Losse en jongere caddies kregen aanzienlijk minder. In her jaarverslag van '50-
'5 1 kan men lezen: "D e caddies werde n di r jaar in dri e klassen verd ee ld en dar 
schijnt g oed te bevallen. Cadd ies, di e nunÎge aanwij zingen kunnen geven ontvan

gen 2 bo nn en en f. 0 ,75, renvijl caddies, d ie alleen maar d rager zijn , 2 bon nen en 

f. 0 ,50 ontvangen". Elke bon had een waarde van f. 0 ,75 en werd door de speler 
uir een door hem gekochr bonboekj e aa n de cad d ie beraald. Van elke bon g ing dan 
nog eens f. 0,25 naar de club . De cadd ies spaa rden de bonnen en konden deze ver
zilveren bij Jan Bl ansjaar. In vele g ezinnen was dit ee n welkom e aanvulling op het 

hui shoudbudget. Vooral kinderrijke gez innen hadden het nod ig om al di e mond en 
te voeden , wan t ele kinderbij slagwe t was nog niet van kracht. Velen deden het als 

midd el om war bij te verdi enen, maar bij de mees ten speelde ook de aantrekkings

krachr van het golfspel een belang rijke rol. H er was nog sreeds zo , dat spelen met 
een caddi e een normale zaak was. 

D e caddi es zagen en hoorden veel. Meer dan de leden vermoedd en. H et was ech
ter ee n erecode o m daarover re zwijgen. W elli chr speelde ook de angs r, dar ze ver

wij derd zouden worden van de club een belang rijke rol. Wel srond vast , dat de 

caddie een exrra fooi kreeg als zwijggeld! 

Naar g oed gebruik hadden vele Harremers bijnamen. Niet allen, wanr het werd al 
gauw beriteld als scheldnaam. Hieronder een opsomming van de caddi es van her 

eersre uur al dan niet met bijnaam: G .J. W essels (de plume); J ohannes Uir de 
Bulten (puro!) ; J ohann es van Dijk (Jas); de broers Johan en Jann es Kamp; Wim 
Colj ee; Will em , Klaas en J ooP Klein-Thij ss ink ; Gradus van de Beek (duffie); Peter 
van de Beek; Andries, G erard en Hendrik va n de Bee k (de mosterd); G.J. W ensel; 
\'<Ii llem Balster (vader van Harry); Tinus de Weerd (de cadd ie met het aardappe
len gezichr), zoon van de eersre g reenkeeper. Hi j was ook bekend bij de leden mer 

de verkoop van ki ev irseieren, her vange n van mollen en her verwijderen van wes

pennesten . Door het laars re werd hij door enkele Hartemers ook wel 'de massa

moorde naar' genoemd. 

In di e tijd waren er vaak meer caddi es dan spelende leden op de club. Uit verve
ling haalde n ze kanenkwaad UiL Zo werden de appelbomen bij de zus van Ben 

eramer, wonend over de spoorlijn , veelvuld ig geplunderd . Tijdens een sw eipartij (us

sen de caddies verloor Johan Kamp zijn rechreroog . D e g roen re- en fruirkar van Pik 

kwam wekelijks zijn bestelling afl everen aan de keuken van het Golfl,orel de 

Konijnenberg. Tijdens zijn verblijf in de keuken werd er sociaal gewinkeld door de 
cadd ies . H et is denkbaar dat het sociale gedeelte grorer was dan de keukenafname. 
Tn her voorjaar van L932 werd een cadd ie de w egang [O( de club ontzeg d voor een 
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ni et te achterhalen 'misdrijf'. De bestaa nde groep caddies was hi erover zeer Ont

stemd en verklaa rden zich so lidair met de collega. Ze gi ngen prompt in staking. 
Twee dagen lang geen caddie te zien op de Hartemse. D e staking was van korte 
duur, want het dubbeltje en de bon konden niet ge mis t worden. Hoe het de 'mis
dad iger' vergaan is blijft een mysterie. 
De bestaande golfcl ubs organ iseren jaa rli jks een caddiemareh. De H attemse nam 
dit over (va naf 1945 heeft mevrouw G. Olland-Buisman dert ig jaar lang voor de 
organisatie en de prijzen gezorgd) en zo werd op 17 en 18 oktober 1931 het eer
ste kampioenschap gespeekt. 
H et verhaal van de vers laggever van De H omoer over d it eerSte caddiekampioen

schap op de Harremse mag II niet onthouden worden: 

"De I'orige week g(lf efll ollgekfllde dmkre OIJ de golfbaall. Op / 7 ell /8 OClober haddm 
de Caddie-II/alrhes pl(/(ils. zo"ls OIJ (Ille golfeilIbs eellS per jtlt1r gebmikelijk is. fII daar
l'oor wordt geoefend ;" de rOl/gIJ eu de Zel/IIll 'ell hebben hel hClrd te llen/uren, Eell chorola
"eb/lS ill dm grol/d 0 11/ Ie IJJlllen. ballel! ell SlokkeIl /lIartlelI WIII elkaar ge/eetltl ell "lies 
vloog en slJeelrie cloor e/kaal: 'f U 'CIJ eell gesrhreclfli' ell eCII berrie, dal de setre/ar;s {Nlrl/"

srhllll'de I'oor bllreugerllrh/. 
De ledm MI/ de ,-/;,b geven cadeallx of geld ell zo zijll er heel u'al prijzen. II/tltlr 'III/ooi
sle is m blijjt lorh 0111 cadclie-k(lIl1pioell Ie {{'orden. 
Zo ll!(/ren legen Ztlterdag de zel/lIll'eJ/ el/orll/ geSptll/Jlel/. eJ/ ik heb II/e laten lier/ellen l'clll 
eell cClClcliemoeder die Vrijdclgllach/ /{{'eeIl/ClClI het bed /li/ IIloes/ OJII bcwr jongel/ liICI/er /e 
gelleJ/. IIICIClI: .. . ze ller/eifeIJ zoolJeei.' 
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Zaterdagorblelld gillgell drie sjlall ojl sIaIJ. 18 holes lI/eclttllJlay. de 1'tIJ1e caddies lIIel b(lII
diralJ, cle losse zOlldel: Uilslag "all de eerste caddie-lIIalrh OI 'eI' /8 holes slroke-play: 

Vaste raddies: 
/. M. IV Coljee (b,p 24) 
2. e I IVemel( h'jJ /2) 

3. IV de 1-/'/(111 (b,p 28) 
4. G. Okkerse (hrjl 28) 

Losse raddies (zollder hrllldicajJ): 
/. j ohalll/es "'/11 Dijk Uos) 
2. j ohall K"IIIP 
3. j ob(1II Uil de Blillell 
4. IVil/elll Kleill-Tbijssillk 

5. j "" Dekker 

Nel/a 5rore: 
77 
79 
87 
/05 

1/9 
/26 
/ 28 
/38 
177 

Bij cle 'KleiIlIjes · WOII lViIII Coljee 1IIe1 /41: Iweede werd j opie 1'011 de Flier lIIel / 62. 



De Caddies 

Zate/dagllliddag had de IJrijSllilreikillg IJ /clC/ts: tol ZOlldag kOIl lIIen niet wachtelI. De 
jOllgem olltvillgen vall de heer ). j Ollgeneel. Diremllr vall het Golfhotel. ieder eell glas 
lill/onae/e. Als ik lII ij niet vergis l(laS er 1'001'" iedere caddie eenjJrijs. Zeep 'voor één die "iet 
he/cl Illeegec!c/clII. maar de beste s/Jelers kregen de lIIooiste prijze1l el! de wiJlllers eJl cle 1''''1-
Ners liP ook 1I0g eell geldprijs. 
ZOlldaglllorgen lItoestelI de lI 'illllers eell /8 holes Matchplay spelen 0/11 hel Ccu/die 
KalllPioellSrhap. J ohannes !Jall Dijk kreeg IJer hole ééll slag voor ell lIIocht Vtlll de Dallles
lees sIJe!en. Hel gelllkie helll Ie ",illNeIl lIIet 8 en 7. " 

Z ijn hui d ige roepnaam Jas is hem opges peld door Baron van H eec keren van 
Molecaten. Tijdens de eerste g rote wedstrijd op de H attemse op 13 seprember 
19 32, her Profess ional Kam pioenschap van Nederl and , werd hij ingedeeld met de 
professional Jas van Dijk , pro op de Utrechtse Golfcl ub "de Pan ". Baron van 

H eeckeren sprak toen de woorden "J as spee lt met Jas", ... en het is J as gebleven. 
Niet all een om de naam vergelijking maar welli cht ook om zijn golfkwaliteiten. 
Dir was het verhaal van de eerste wedstrijd va n een g roep golfbeoefenaars, tevens 
helpers van de leden spelers, di e na de tweede wereldoorlog ziend erogen kl einer 
zou worden, maar di e toch zo intensief heeft meegeleefd met her we l en wee van 

de Hau emse en die verg roeid raa kte met ele baan. Zoa ls twee van de ouderen het 
nu nog uitdrukken: "Zelfs als de baall ges/olell is. kIllIlIelI /{Ie het lIiet IatelI dagelijks lIog 

Jo,' 1'11// Dijk (11111 /1 2(}(}.j 

even te ge/cm kijken ". 
Tot aa n de jaren 'SO waren bijna all e profess io
nals in Nederl and afkomstig uit het caddi eg il 
de. Ook het g reenkeeping was een gewild 

beroep bij de caddi es. Een goed voorbee ld hi er
va n is de fami lie Balster. Vanaf 1949 zijn ze 
nadrukkelijk aanwezig op de club als g reen
keepe r. Arnokl, Ge rri t, Wi ec her en H arry zijn 
ee n ni e t weg te denken aantal op o nze 

Hane mse. Ass istenten van Arno ld Balster en 

partt imers voor denig uur per week waren Jan 

Rave van 1959 rot 1969, en H en k van R ijssen 
van 1969 tOt 1976, eveneens oud -cadd ies. Tot 
aa n zijn pensio nering in 2002 was Henk 

g reenkeeper op de 'Zwolse' vanaf het eerste 
uu r. 

In 1967 we rd om het Na ti onaal Cad d ie 
Kampioensc hap van Nederl and gespeeld op de 
Hattemse Go lf & Country Club. Dit kampi -
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oenschap werd vanaf 1949 onder auspiciën van de landel ijke secretarisve rgadering 
georga ni see rd. On ze Jos van Dijk , (oen 48 jaar, werd winnaar met rondjes van 71 
en 74 ( 145 ofwe l hcp 3) , Ee n prachtige pres tat ie na zij n eerSte cad di ekampioen
sc hap van de Hattemse in 1931 op 12- jarige leeft ijd, Op een gedee lde tweede 
plaats eindigde Peter van de Beek met 149 (een tweede ronde van par 7 1), In een 
vraaggesprek met hem gaf hij roe dat cle locale kenni s voor hem een voordeel was, 
Ve le spelers kwamen er na negen holes achter, dat de baan veel smal ler was clan ze 

dachten. D e meeste kampioe nschappen werden verdeeld ond er ele "Zuiderlingen", 

Vooral Gerri t Dorrestein va n de Rosendaelsche en Benus va n Maak van Golfcl ub 
G eijsteren streden jarenl ang om de ti te l. In de jaren '5 0 zijn beiden professional 
geworden en had Jos dus twee concurrenten minder. Berrus van Maak is daarna 

diverse malen Professiona l kampioen van Nederland geweest. 
Baanpersoneel en caddi es namen ook jaa rl ijks dee l aa n de nationale ' Prins 
Clausbeker' , H oogtepunt was altijd cle prij suirre ik ing cloor Prins Claus, zelf een 

; 

i 

Ct1()dl~J,1 I i/cJell,' /.'d 25-.J~lr~·lJ ;it!J(ïl'III1~((''-~'- '' 1'0 11 ()l' "l/alfi'III,'" ':. 

Sla(1lld 1'(111 lillk,/ Jlllor rt'cbl,': 1I'/;llel1l f(er", 1f'i["c/'l'I' Bal,IIt'I; Cern't- Z"'([II('I'O/, Rie!.: 
La, 't, Jall !'all Ri.;: /'I'Il, GetTir Bal. 'lfJ; JaJl ,'1111 /-1001'11, /-1l'1I 1.: POll Ri;:" 'l'II, rlrl10ld 

B"I.,/('I: 
Zil/l'llrJ 1'(111 lillk,1 Ilflfll' I'l'CI1t.J : Bt.,.llI.' EiltlllrJ{'J; Hl~llk Seb",mIJo!'l'II, Jall l3a l.,It.~/; 

Ct/,/,;/ J"" /3a/. '/"I; Ja., """ /Jy!.. .• /-Ien/.. II /I/Iln' m /Je/'I"" B,, /.'I<'/' 
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De Caddies 

verd ienste l i j ke ga l fer. 
Sommige leden van de club hadden een vaSte caddie. Enkele voorbeelden: Gradus 
van de Beek was vaSte cadd ie van Prins Bernhard tijden het Indisch \1({eekend op 
de Ha[[emse en va n van Heel. a zijn overlijden in 198 L heeft de wed uwe van 
Gradus een geden kwaard ige brief ontvangen van de Prins die nog steeds inge li jst 
in de kamer hang t. Nel van Beek, medeorganisatrice van dit golfweekend, komt 
hiervoor dank tOe. 
Ri ek Last was onafsc heidelijk verbonden aan Paula van Ba llegoijen de J ong-Wolf 
en Peter va n cle Beek, broer van Graclus. was vaste caddie van Co Eshuis. Jos va n 
Dijk caddi eeIe bij van Spengler, Willem Kers behoo rde bij het eluo Frits Nysi ng h 
en J an Mogg ré, Gerr it J an (Tjaman) Ba lste r bij de heer M.J.C. O lland. 

Tijdens het SO-jarig jubileum van de club werd er door het bestuur onder leiding 
van RolfOl land een voorsrel aangenomen om een aa ntal ·oud-caddies' uit te nodi

gen om in het feeste li jk weekend een wedstrijd te spe len met de leele n. J as van 
Dijk werd geraadp leegd en hij noemde een twintigtal namen op die hi ervoor in 
aanmerking kwamen. Ze werden door de club aangeschreven en de respons was 
1009t . Voorafgaanele aan de weelstrijd mocht er gedurende enkele maanden op de 
maandagavond worden geoefe nd. De wedsuijd en het warme persoonl ijke contact 
met de leden was onvergetelijk. Al s dank voor deze bijzondere geste boden de oud

caddies een bank aan die nog steeds na 25 jaar goed functio nee rt. Het enthousias
me onder deze mannen VOOf het goddelijke spell etje was dermate groot dat ze na 
afloop van de weclsuijd bij het bestu ur een verzoek ind ienden om enige cont inuï
te it hi eraan te geven. Aan het verzoek werd voldaa n. 'N u na 25 jaar spelen nog 
steeds de oud-caddies hun rondje op maandagavond. Als tegenpres tat ie stellen zi j 
zic h beschikbaa r als caddie tijdens het Indisch Weekend. Ook verrichten zij onder 
andere de volgende werkzaamheden: de omheining repareren indien nodig, het 
plaatsen van ui len nesten, herstelwerkzaam heden aan de sch uilhokken, schilder
werk aan het ni euwe scokkenhok en blad harken in november. Enkele banken en de 
brug over de Gr ift naar de ge heren-tee zijn tastbare bewijzen van hun donatie. 
Door de jaren heen is hun aantal aanzienlijk geslonken. Een viertal vaSte oud-cad

d ies is lid geworden van de Hattemse of de Zwolse. De twee op Zwoll e spelende 
oud-caddies,]aap Kollen en J an Fiechter, plaatsen zich bijna jaarlijks bi j voorwed
strijden voor het N.G.F. seniorenteam voor internationale wedstr ijden. 
De ande re twee oud-cadd ies, H enk Schoon hoven en Wi llem Kers, spelen op de 
Hattemse, eerstgenoemde nog steeds met een sing le fig ure handicap. 
Vermelde nswaard is nog, dat een losse oud-caddie, Rudolf Suermond t (a l spijbe

lend bijverdi enendl, het gebracht heeft tOt Captain van de Heerenmiddag . 
In het beg in van 1980 was her Peter van de Beek, d ie als laatste, bij gebrek aan 
belangstell ing va n de leden, het cadd iegenootschap stil zw ijge nd heeft opgeheven. 
Een tijdperk van zestig jaar cadd ieschap was ten einde. Nu, anno 2005, zij n er cad-
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dies op de professionele tour, die meer dan € I milj oen per jaar verdienen. De cad
dies van de Hattem se koesteren het verleden en dac is soms nog vee l meer waard! 

H enk Schoonhoven 

~V;st 11 dat: 

Bu iten lid Mevrouw de Vlug t-de Vri es door haar vaste cadd ie Jan Balster werd 
aangesproken met "Dag, mevrouw de Vlug r". Met enige uagiek in haar stem 
antwoordde zi j: ''jan, ik heet tegenwoordig mevrouw de Vri es", waarop Jan 

enthous iast reageerde: "da's ge makkelijk met ballen merken (onveranderd 
DeV)" 

flellk St·!JO(}/l!1tIl 'CII a/.' caddit 1'(111 l ijd' !(Iltlpp('!'t I'ijr}cnl ()e jïlla/e P(lll de Al'lIly 

Tall!..:arJ, /.'d';;"iI~'(JlIlf,' kalJl/)[ihJ/l,IcLwp 1'(111 fVt'()t'l'lollrJ lil /955. !lIet de .:i/,I/O/; 

"('.,I(fJ/l~,lirJ JL1I' "all Spell.qlt'/: rlaJ'rh.9 rJdtlill~" {)al .jO/allr la/tl' 1-1l'llk, lil .:ljil eet. ,h' 

j aar "/,"/t'lIrJI'O(}f' Ilal/t/ll . li' Il'OI'l.'1I / , op dl' Eilldl101'l'Il.'c!U.' "tIll r!i'/lI'oll mei / lip door 

eell ('f l/jle op de /8e. 
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Diverse overzichten 

DIVERSE OVERZICHTEN 

Overzicht van de Hatteillse bekers en hun geschiedenis 
(111 cdjabetise/)e "ofgorde) 

I . Alex Loesberg Trofee 
Beschikbaar gesteld door Alex Loesberg en voor het eerst gespeeld in 1970, voor 
het laatst in 1980, toen deze t rofee door de Pro Cup werd vervangen. Een indivi

due le vossenjach t tegen de pro. De alt ijd roya le prijzen werden aangeboden door 
A lex Loesberg. 
De eerSte winnaa r was J et van Hees (1 970), de la"ts re winnaar was Toby Rijks 
(1980). De trofee kwam echter in handen van J an van Bee k, die hem tweemaa l (in 
1978 en 1979) had gewonnen. 

2.American Cup 
De American Cup is in 1969 aangeboden door de Amerikaanse leden Bincaroski, 
Cooper, Diee, Harri s en Mae Donald. Tot 2000 we rd de America n Cup tezamen 
met de Konijnenbergbekers gespeeld als nerro p rijs van d it strokeplay-ka mpioen

sc hap. Vanaf 2000 werd de Cup gespeeld als 36 holes strokeplay wedstrijd over 
twee dagen en vanaf 2003 weer op éé n dag (36 holes). De eerste winnaar was Cees 
van Beek ( 1969). 

3. Ann )sak Flessenbakjes 
In 1962 aa ngeboden door Hugo en Ann Isaäc als de H .A. Flessenbakjes. Ook de 
repli ca's, in de vorm van zil ve ren ku rken, werden jaarl ijks door de Isaäcs (er 
beschik king geste ld. H ugo, zoon va n de op ri chter van De Bijenkorf, en Ann Isaäc 

waren buitenleden en vaste Pi nkstergasten. In 1981 , na het overl ijden van Ann , 
werd de naa m veranderd in Ann Isaäc Flessenbakjes. De oorspronkelijke format 
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;mi xed foursomes' werd men srabl eford, waarbij de pun te n van de parmers bij 

elkaar werden gete ld. De Flessenbak jes zi jn in 1999 voor het laatst gespee ld en 
werden daarna vervangen door de \Xl ill em Alexand er Kand elaars. 
De eerSte winnaars waren Plum Gerritsen en Rolf O lland ( 1963). De laatste wi n
naars waren Mari an ne Lanenga en AI1t hony T homas ( 1999). 

4. Bergh ui zerblad 
H et Bergh ui zerblad is in 1952 aangeboden door Ben eramer, toenmalig di recreu r 
en mede-eigenaa r van de Berghui zer Papierfabr iek. Di t blad werd voorheen 
gespeeld in het weekend vóór de clubkampioensc happe n als kwalificat iewedstrijd 
voor di e kampioenschappen. 18 Holes bruto sttokeplay voor de kwal ificatie en 
deze lfde 18 hol es stab leford voor het Berg hui ze rb lad. Larer werd het 
Berg hu izerblad apart gespeeld, eerst als eclectic, daarna als wedstrijd tegen bogey 
(vanaf 1953) en regen par (va naf 1974). In 1999 word t het ee n gewone srrokeplay 
wedstrijd en vanaf 2003 weer een wedstrijd tegen par. 
De eerste winnaa r was Kees Tieleni us Kru ythoff (195 2). 

5. Blue Cap Special 

De Blue Cap Special werd in 1953 beschikbaar gesteld door de uit Canada gere
m igreerde H enri van Gogh)r (ve rre famil ie van Vincent) ter ge legenheid van zi jn 
rerug keer naar Canada, waar hij een succesvoll e pro werd. H ij speelde iedere dag
weer of gee n weer - in H attem 18 of 27 holes mèt blauwe per. Z ijn gepensioneer
de oud ers schonken een deel va n de keukeninventaris en het eerste forn uis. Henr i 
li et Gé Ol land in 1952 voor her eersr - ze sloeg niet zo ve r - mer een ijzer op de 
8e hole afslaan en het was metee n een hol e in one ' Zoo n Rol f was mede get uige. 

Oorspronkelijk werd de Blue Cap Special aa n het begin van het wedstrijdseizoen 
ges peeld en na 1972 als ee rste prijs voor de aanmoedigi ngskampi oensc happe n 
dames. In 1982 inge5[e ld als bruto prijs b ij de g ree nsomes strokepl aywedstrijd , 
waarvoo r de )ht van Spengler Beker als netto pr ijs fu ngeett. 
De eerSte winnaar van de Blue Cap Spec ial was Kees Tielen ius Ktuyrhoff (1953). 

6 . Brembeke r 
De Brembeker is voor het eerst gespeeld in 195 L. Omdat de b rem ge leideli jk aan 
van de baan verdween, is vanaf 1967 de Kersenbloesembeker in de plaats gekomen 
van de Brem beker en werd de Brembeker in dat zelfde jaar de trofee va n de Langste 
Dag wed5[rijd, traditi oneel gespee ld als een twee stok ken + putter weds rrijd. De 
Konijnen beker voor de Langste D ag Wedstri jd kwam daarmee te ve rva llen. 
De eerste winnaar va n de Brembeker was Dick Ouwehand (1951). 
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Diverse overzich ten. 

7 . Champio ns T rop hy 
Ingesteld in 2004 door de weds t rijdcommiss ie. Een individuele srab leford wed

strijd voor de winnaars van de in dit ove rziclu genoemde en nog steeds gespeelde 

wedseri jden. 
D e ee rSte w innaar was mev rouw C. Logtenberg. 

8. Clubkampioensc happe n Matchp lay 
De clubkampioenschappen werden voo r het eerSt gespee ld in 1933. Tot en met 

1949 werd nog geen onderscheid gemaakt tussen dames en heren en was er dus 
slecl"s één clubkampioen(e). 
De eerSte clubkampioe n was de hee r E. Ve ltman. In de periode 1939- 1949 is er 
s lechts één cl ubkampioene geweest, d ie wèl [wee keer achtereen de beker won: 

Eefje Veltman in 1943 en 1946. [ n 1939, 1940, 1941, 1944 en 1945 zijn er geen 
clubkampioenschappen gespeeld. 
In 1950 we rd voor het eerst een afzonderl ijke beker voor de da mes ingesteld. De 
eerSte wi nn ares was buirenl id Jeanne Leeuwenberg. 

In 1972 we rd, naast het offi c ië le kam pioensc hap, een aanmoedig ings-kampi oen

schap ingeste ld. Aanvankelij k heette dat 'de tweede catego rie'. De beker voor het 
aanmoedigi ngskampioenschap H eren werd de Jhr Van Speng ler beker; di e voor de 
Dames de Bl ue Cap Special. In 1982 werd het aanmoedig ingskampi oe nschap Stop

geze t. 
In 1983, toe n Toby Ri jks voor de vijfde keer in success ie de oude beker won, heb
ben Rolf Olland en W ilfred Smit een nieuwe beker aa ngeboden voor de heren. 
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Recordhoud ers zijn Wilfred Smit, die in de periode 1953-1 987 elf maal won en 
Rolf Olland in de peri ode 1951-1973 ti en maal. Bi j de dames heeft Ans Vi sser 't 
Hooft in de jaren 1975 -1 994 de beker negen maa l in ontvangst mogen nemen. 
Records, die daarna door niemand meer werd en gebroken. 

9. Daendelstrofee 
Deze beker werd in 1955 door Jack Daendels, mede namens de famil ie Daendels, aan
geboden ter gelegenheid van het 25- jarige bestaan van de H .G.&C.C .. Men zeg t dat 
de zil veren plaquette met konijn erop bij opgrav ingen t ijdens de herbouw van de 
Konijnenberg door de familie Olland als begraven zil ver is opgedoken. 
Toen Jack Daendels, als zoon van Dil ze oprichtster voor ons zil veren jubileum werd 

uitgenod igd, presenteerde hij zich - naar achteraf bleek terecht - als Erelid, hergeen 
op dat moment voor iedereen een complete verrass ing was. 
De Daendelstrofee wordt gespeeld op Hemelvaansdag als om 06.30 uur stanende 
dauwtrapwedsrrijd . De unieke format van een shorgu il eclenÎc is van N[ax Hommes, 

na zijn pensionering als wiskundig ingenieur bij Shelll id van de wedstr ijdcomm issie. 
Toen was de 6e hole 'van boven' , een kone par 4, nog gewoon in gebruik. Hi j paste 
somm ige holes ",'n en door de heel regelmatige verdeling van lange en korte pars 4 
ontstOnd deze verkone ·Frij ling-eclectic' . Hans Frijling was ook jaren lid van de wed
scrijdcommissie. 
De eerste winnaar was de heer Scheepens ( 1955). 

10. (Fi nale) Maandbeker 
De maandbeker, een 18 holes strokeplaywedstrij d, is begon nen in 1936. Zoa ls de 
naam al aangeeft we rd maandel ijks vanaf maart tOt en met oktOber gespeeld om de 
Steltmanbeker, aa ngeboden door het bef:,amde, tOen nog in Zwo lle gevest igde 
juweliershu is Srelrman . Er zijn jaren geweest dat de maandbeker over beide week
enddagen werd gespee ld zonder dat de dee lnemers standing hadden. Toen de fi na
le werd ingesteld , mochten uits luitend wi nnaars daaraan meedoen en zij, d ie ten

m inste hun handi cap hadden gespeeld. De Steltmanbeker werd bestemd voor de 
fina le va n de maandbeker, tOtdat deze vol gegraveerd was in 1999. Twee scul ptu 
ren werden aangeschaft: ee n golfer en een golfster. Twee, omdat door het nieuwe 

handi capsys teem met een ingew ikkelde berekeni ng via het 'net differenti al ' bes lo
ten was om een dames en een heren maandbeker in te stellen. Toen de N.G.F. 
ijlings bedacht om het 'net differential ' wee r af te schaffen, we rd bes loten om we l
iswaar éé n wisselpr ijs te handhave n, maa r we lke van de beid e scul pturen word t 

uitgerei kt is afhankel ijk van de uitslag: wint een dame dan wordt de golfster uit
gereikt ; wint een heer, dan ontvangt hi j de go lfer. De fin ale was oorspronkelijk een 
36 holes strokeplay wedstrijd. Door de verg ri jzing van de leden is in 1997 bes lo
ten hem terug te brengen tot 18 holes. 
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De eerste winnaar van de Steltmanbeker was A.E . Rueb ( 1936) en de laatste win
naat was J elmer va n Heek (999). In 2000 is de mannelijke scu lptuur voor het 

eerst uÎtgereikt aan Tijl Simons. 

Ilo F li p Hul Bekers 
Deze behoten rot de oudste op Hatrem en werd en in 1931 uitgeloofd door de 
heren C.J. van Tienhoven en E.A. Veltman , bestemd voor het mixed foursomes 
kampioenschap (matchplay) van de club. In 1988 is de Veenwalbeker roegevoegd 

voor de verliezers van de eerste dag. 
De eerSte winnaars waren Eefje Veltman en E. Veltman jr. (1931). 

12. Gouden Ringen Coupe 
Deze schaal werd in 1969 aa ngeboden door Jan en Susan va n Heel. Een greenso
mes srableforc! wedstrijd , uiteraard alleen bestemd VQor echtparen en wat in latere 

jaren - ni et zonder heftige d iscussies - daarvoor doo rgi ng. De hoogste score oo it 
werd behaa ld in 1984, roen Henk en Marianne Lanenga 50 stabl efordpunren bij 
elkaar sloegen. Een ander uniek fe it is, dar Frans Srols de enige is, die de wedstrijd 
won me t zowel zijn eerste overleden echtgenote Ati e, als met zi jn tweede echtge

note Marijke. 
De eerSte winnaars waren Doris en Jaap Brasser ( 1969). 

13 . Grootouderwedstrijd 
De beker is in 1967 aangeboden doo r Egberr Ri etve ld , zoon van de beroemde 
architect. Hij was een buitenbeentje en in de jaren '5 0 allee n op zi jn afkomst toe

ge laten al s lid. Later - hij was inventief en cons trucri ef - heeft hij het geschopt rot 
baanco mmissari s materieel, wat hij vootrreffelijk deed . De wedstrijd, bestemd 

voor grootouders , is een g reensomes srableford. 
De eerste winnaars waren Paula ten H ove en Wim Bok (967). 

14. Haagsche Ooievaar 
De Haagsche Ooievaar werd in 1931 aangeboden door de Haagsche Golf & Country 
Club. Deze oudste club van N ederland (1893) bood iedere ni euwe club zo'n ooievaar 
aan, die altijd op de club moest blijven . Doot de voorzi ene groei van nieuwe golfclubs 
en de hoge zilverprij zen besloot de thans Koninklijke Haagsche G.&c.c. deze kost
bare gewoonte te stOppen. D e laatste club, di e nog een Haagsche O oievaar ontving 
was Golfclub De Gelpenberg bij haar officiële openi ng in 1970. De replica voor cle 
winnaar van deze wedstrijd tegen par besroncl vroeg er steeds uit een zilveren sigaret

renclove rrje mer een ooievaanje erop. 
De eerste winnaar was Jhr W.G.L. van Speng ler (193 1). 
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15. Dr C.A. van Heesbeker 
O orspronkelijk was er een artsen beker, aangeboden door Cees van Beek in 1973. 
Deze stablefordwedsrr ijd was mede zij n initiatief en all een toegankelijk voor 
medici. Na het overl ijden van J et van Hees in 1984 kreeg de beker de naam Or 
C.A. van H eesbeker en is sindsdien een voor iedereen toegankelijke c1 ubwedsrrijd . 
eaas van Hees. tevens oud-voorzitter van de H.G.&C.C., was geneesheer-d irecteur 
va n het toenmalige Sophia Z iekenhui s (thans l sala Klini eken). Toen het ziekenhui s 
naar de huidige locatie ve rhui sde werd de toegangsweg naa r hem vernoemd , de Dr 
C.A . va n Hees weg . eaas van H ees vero nge lukte in Frankrijk in 1968. Nazaten van 

Caas en J et van H ees komen jaarl ijks deze wedstrijd opl ui ste ren en ve rzorgen de 

rep li ca's en andere prij zen. 
De ee rSte medi sche wi nnaa r was Pim H artka mp ( 1973) en de laats te Cees van Beek 

( 1984). 
D e ee rste 'gewone' winnaar was icole"e Plink ( 1985). 

16. Holabeker 
[n 1973 inges telde Openingswedsrrijd van het se izoen. ' Hola' staat voor 'hoog' en 

' laag', omdat aan deze g reensomes stablefordwedsrrijd uitsluitend koppels met een 
hoge en lage handi cap mogen deelnemen. 
De ee rSte wi nnaars in 1973 waren Ank Frijling (hoog) en H artie Limhorsr H oma n 

(laag). 

17 . Hore lbeke r 
[n 1955 aange boden door de rwee Hartemse go lfhorels Flip Hul en 
Blommenstei jn ter gelegenheid van het 25- jarig jub ileum va n de club. Feire lijk 
bedoeld voor gasten van beide horels om regen elkaar re strijden, maar zo ver is her 
noo ir gekomen. Later een voor all e leden bestemde wedstr ijd en in 1972 u it de 
rou larie ge haa ld. 
D e ee rSte winnaa r was Anneke Cramer ( 1955), de laatste winnaar was J an van Heel 

( 1972). 

18 . Jubile umbeke r 
Op 10 september 1955 heefr Kees Tielenius Kru yrhoff voor her 25 -jarige jubile
um een beker aangeboden met als bedoe ling deze be ker elke 25 jaar re spe len. In 
1980 is bes loren bij elk lusfrum om deze beker te sfl·ijden. 
De eerste w innaar was hij zelf. Volgende w innaars wa ren in 1980 Cathrien 

Moerman , in 1985 Berni van Vloren, in 1990 Hans Storm van Leeuwen , in 1995 
Berend J an Ros, en in 2000 Anne-Carine Verhage . 
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19. Ke rsenb loesembeke r 
Deze beker is geschon ken door H arry Holrhui s en Kees Tielen ius Kruyrhoff in 
1967 te r ve rvangi ng van de Brembeker. Een 18 holes strokeplay wedstrijd. 
De eerSte winnaar was Betty de Vries ( 1967). 

20. Kikker Cup 
De K ikker Cup is in 1992 aangeboden door de Heerdese juweli er, sponsor en hu is
g rave ur G .J . Kok. Een 18 holes stablefordwedstri jd. 111 1994 werd deze wedstri jd 
gecombineerd met een actie voor het Wereld Natuur Fonds. Het inl eggeld + 

f. 1,00 pe r slag, d ie de speler boven zijn handi cap speelde, was voor het W.N. E. 

Tegenwoo rd ig is het weer een gewone cl ubwedstrijd. 
De ee rste winnaar was Frank Moe rman ( 1992). 

2 1. Konijne nbeker 
Deze beker is ingesteld in 1950 als trofee voor de Langste Dag Wedstrijd. 
Traditioneel een twee stok ken + putrer wedstrijd. Gedurende vele jaren moch t 
men zi jn eigen putter nier meenemen , maar lag er een - bij voorkeur - vree md

soortige pureer bij e lke g reen, waarmee iedereen verpl icht was te punen. 
De eerSte winnaar was Fri ts ys ing h (1950) en de laats te Tjerrie de Vries ( 1965). 

22. Kon ijne n be rgbeke rs, Cl u b kampioe nschappen Strokeplay 
Deze bekers zi jn in 1979 aa ngeboden door Gé Olland en zoo n Rolf Ol land vanwe
ge de behoefte om naast ee n matchpl ay kampioensc hap oo k ee n strokeplay kampi
oensc hap voo r dames en heren te introd uce ren. Een strokeplaywedstrijd ove r 36 
holes. In 1999 hebben de schen kers de oude bekers vervangen door ni euwe. Tor en 
met 1999 werden deze bekers, bestemd voo r de beste bruto score, gespeeld teza
men met de American Cup voor de beste netro score dames of heren. Vanaf 2000 
wordt de America n Cup apatt gespeeld en heeft de fam il ie Olland een derde 
Kon ijnenberg beker aa ngeboden ten behoeve van de bes te nenG score. 

De eerste bru ro winnaars waren Pamela Rijks en Rolf O lland ( 1979) en de eerste 
netro winnaar was H ans Content (200 I). 

23. Máxi m a Kande laars 
In 2002, roen Prins Will em Alexander met M,ixima trouwde, hebben \lViliem 
Eyberge n en Anthony Thomas deze kande laa rs aa ngeboden als netto prij s bi j de 
Wil lem Alexande r Kandelaars. 
De eerSte winnaars wa ren Eva Maria en Ric hard Onderweegs (2002) . 

24. Oranjebeker 
De Oranjebeker werd aangeboden doo r Mia en J an Doornbos in 1969. De wed-
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srrijd wordr u iteraa rd gespee ld op Kon ing innedag (30 april ). De oorspronkeli jke 
wedsrrijdvorm was eelecrie. In 1989 is d ir - heel roepasse lijk - ee n vlaggenwed
srrijd gewo rd en. Bij deze wedsrrijd dragen de deelnemers trad irioneel veel ora nje en 
worden bij de 6e ree oranje gekl eurde versnaperingen en drankjes geserveerd . Bij de 

prijsuitreiking bood het bestuur aanvankeli jk een rondje oranjeb itter aan, dat node 
werd gesavou reerd en al snel werd vervangen door een orange-mixdrankje. 

De eerste winnaar was Wilfred Smir ( 1969). 

25. Paard e n Veu le n Beker 
Deze beker, besremd voor ouders mer ki nderen, werd in 1965 geschonken door de 
heer en mevrouw Paardekoper. D e win na..'Hs van deze greensomes srablefordwedsrrijd 

werden ror 1995 afgevaardigd naar de landelijke, door H eineken gesponsorde finale 
ouders-kinderen op de Hil versumsche Golf Club, in welk jaa r H eineken afh aakre. 

Vanaf 200 I werd de Paard en Veulen Beker gesponsord door Renaulr. De lokale win
naa rs srreden om de landelijke Renaulr Trophy en de winnaars daarvan werden afge
vaa rdigd naa r de in ternationale finale in Zuid-Afrika. Hieraan deden dertig deel ne
mers uit vijf verschillende lanclen mee. D e opbrengst ging, aangevuld door Renau lt , 

naar U nicef. In 2004 sropre ook Renaul r de sponsoring en is er geen landelijke fina le 

meer. 

De eersre winnaars waren Gé Olland en zoon Rolf (1965). 

26 . President C h allenge Cup 
D eze beker werd in 193 1 aangeboden door J asper Warner, de eersre voo rzitter va n 
onze elub . De fo rmar was aanvankelijk eel ecrie. Vanaf 1973 werd deze gew ij zigd 

in een fo urba ll berrerball regen de voorzÎrrer met panner. Vanwege de immer g rote 

belangstell ing voor deze wedsrrijd is uirei ndelij k gekozen - sinds 2003 - voor een 
greensomes vossenjacht. 
De eersre winnaar was Onno Dudok va n Hee l (193 1). 
De eerste winnaars va n de g reensomes waren Susan en Jan van Heel ( 1. 973). 

27 . Prins Bernhard Ka ndelaars 
Deze kande laars werden in 1942 aangeboden door de bekende schilder en rekenaar 
Bernard van Vlijmen, li d van de Hilversumsche G.C . en trouwe gast van Hotel de 

Koni jnenberg. Hi j maakre stetke gezichrsrekeningen van bekende golfpersoonlijk
heden onder wie, als enige Han emer, o nze eerste pro Jan Blansjaar (z ie pag. l B). De 

wedsrrijd werd oorspronkelijk gespee ld op de verjaard ag va n Prins Bernhard . Larer 
werden deze mixed fo ursomes srableford onderd eel van het elubweekend rond I 
septem ber. Bij het 50- jarig jubi leum in 1980 heefr Prins Bern hard hoogsr per
soonli jk deel genomen aan de wedsrrijd en na afloop de kandelaa rs uitgereikt aan 

Nan de J ong en Ben de Groor. Tegenwoord ig wordr de beker weer gespee ld rond 
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de datum van Prins Bernhard 's verjaardag. 

De eerSte winnaars waren de heren E.A.C. Reydon en D.U. Stikker (1942). 

28. Pro Cup 
De Pro Cup is in 1981 beschikbaar gestekl door onze toenmalige pro Rudy Brown . 
Aanvankelijk een foursomes vossenjacht met touw tegen Rud y Brown c.s., in 1982 
gewi jzigd in een greensomes vossenjacht. D e meesta l royale prijzen rafel wordt tra

ditioneel verzorgd door de pro. 
De eerSte winnaars van de Hattemse Pro Clip waren Jan Tiemen Nysing h en 
Davies Thomas (1981). 

29. Rijks Cup 
De Rijks Cup is de opvolger van de Zwarte Kip Cup en de Paas beker en wordt tradi
tioneel op Paasmaandag gespeeld. Met ingang van 2003 is de Paasbeker vervangen 
door een nieuwe door J aap Rijks aangeboden beker, d ie de club als hommage aan ere
lid J aap Rijks en zijn op de Hartemse zo actieve familie rot Rijks Cup heeft omge
doopt. Op de 6e tee verzorgt de familie Olland al decennia lang een srandje met 
Paaseieren . 
De eerSte winnaar van de Ri jks Cup was J an Will em Fabius (2003). 

30 . Senioren Kampioenschappen Strokeplay 
Ingesteld in 1997 en de hiervoor bestemde bekers voor dames en heren zijn eerst in 
2000 aangeboden door Paula van Ballegoij en de J ong en Jur ren Doesschare. Dir 
kampioenschap besraar uir 36 holes srrokeplay, dar over rwee dagen wordr gespeeld . 
De eersre prijswinnaars waren Alice ren Doesschare en Henk Schoonhoven (1997) en 
de eersre bekerwinnaars waren Rier Schoonhoven en Wi lfred Smir (2000). 

3 1. 1 Sepremberbeker 
De 1 Sepremberbeker is ingesreld op 3 seprember 1960 bij de 30e verjaardag van 
de H .G.&C.C. , en wordt jaarlijks rond de Vet jaardag van de club gespeeld. a vijf 
jaar werd de beker eigendom van de winnaar met de besre score in die vij f jaar, 
mits nog lid. De beker moer daarna door de eigenaar vervangen worden door een 
iers grorere. Oorspronkelijk was deze beker 15.5 cm hoog. De volgende beker 
werd 17.5 cm hoog enz .. In 1980 is her hi erbove n beschreven fenomeen verl ate n 
en werd besloten om een nieuwe l Sepremberbeker in te srellen. 
De eerste winnaar va n de eerSte 1 Septemberbeker was Jaap Brasser (1960) 
De eerste wi nn ar van de 2e en huidige 1 Sepremberbeker is Gerard Eikelboom 
( 1981). 
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32 . Jhr van Spenglerbeker 
Deze beker is aangeboden door de Noord Nederlandse Golf & Country Club bij 
het 25-jari g bestaan van de H.G. &C.C. in 1955. D e H artemse was een soort men 

torclub van de destijds nieuwe Groningse club en Jh r van Spengler had zich zeer 
ingespannen om de N.N.G.&CC op weg re helpen. Vandaar de naamgeving. 
Oorspronkelijk besremd als prijs voor een krachrmeting tussen beide clubs, totdat 
in 1972 de vergrijzing van de Groningse pion iers zodanig toesloeg, dat de beker 
de spelers dreigde te overleven . Na 1972 werd de beker gebruikt voor het 
Aanmoedigingkampioenschap heren , dat in 1982 verv iel. In 1982 ingesteld als 
netto prijs bij een gree nsomes strokep lay wedstrijd, tezamen met de Blue Cap 

Special voor de beste bruto score. 
Voor het eerst gespee ld in 1956 op Hattem als wedstri jd tussen de N.N.G.&CC 
tegen de H.G.&CC en gewonnen doot de N.N.G.&CC. 
De eerste winnaar van het Aanm oed igi ngs kam pioenschap heren was Adriaan van 

den Berg (1972). 
De eerste winnaars van de nerto prijs bij de g reensomes strokeplay wedst ri jd bij de 
Blue Cap Special waren Anneke en Rol f Olland (982). 

33. Thuja Bekers Senioren Kampioenschappen Matchplay 

Deze bekers werden in 1980 aangeboden door Nel en Cees van Beek voor een wed
strijd van junior lede n met se nior leden. Nel en Cees woonden dest ijds bij de Se 
g reen, waar een enorm e Thuja in de ruin stond. Vandaar de naamgevi ng . Toen de 

belangstell ing, mede door wegtre kkende jeugd te gering bleek, werden de bekets 
in 1982 ingezet voor de senioren kampioenschappen matchplay. Ook hiervoor 
dreigde gebrek aan belangste lling, zodat in 2003 een n ieuwe format werd bedacht: 
fourba ll bettetba ll dames en heren. 
De eerste prijswinnaar van de aa nvankeli jke format was Patriek Willard (979) en 
van de se nioren kampioenschappe n matchplay Nel van Beek en Frits Nysingh. 
(982). 
De eerste prij swinnaars van de fourball better bali bij de dames waren Nicolette 
Bee laerts van Emmichoven en Minnie Elias en bij de heren Michel Sc hud el en 

Wi lfred Smit (2003). 

34. Van Voorst tot Voorst Beker 
Aangeboden op 31 mei 1962 door G.N. Baron van Voorst tot Voorst, toenmal ig 
voorzitte r, als in ze t voo r het feest va n het vergrote cl ubhui s. Deze beker was aan

va nkelijk de opvolger van de eerste Paas beker, die werd gespeeld van 193 5 tot 
1962. Vanaf 1963 werd de van VoorSt tot Voorst Beker niet meer gekoppeld aa n 
Pase n, maar werd het een gewone 18 ho les Scablefordwedsrrijd. 

D e eerste winnaar \vas eaas van H ees (196 3) 
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35 . Veenwalbeke r 
De Veenwalbeker is in 1988 roegevoegd aan de Flip Hul Bekers voor de verliezers 
van de eerste dag. 

De eerSte winnaars waren Ali ce ten Doesschate en Menno Holwerda (988). 

36. Willem Alexander Kandelaars 
Deze ka ndelaars werden in 2000 ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan va n de 
club aangeboden door W il fred Smir. Een in het Pinksterweekend te spelen mi xed 
foufsomes strokeplay wedstrijd ter vervang ing van de in 1999 uit de roulaci e 

gehaa lde Ann lsaäc Flesse nbakj es. Deze wedstrijd werd voo r het eerst gespee ld op 
maandag 12 juni (tweede Pinksterdag) in het jubileumjaar. 

De eerste winnaars waren Anneke Verhage en Pem van Heek (2000). 

37. Wildwedstrijd 
O o it ingesteld in 1982, maar toen ware n de te w innen tro feeën 'echt wi ld ', gescho

te n door onze jagers Co Eshui s e n Steve n Hui zink, naast ee n koppe l verzil verde 

faza nten voor de eerSte pri js . D eze g reensomes eclecri c over l5 ho les worden 

gespeeld in het laatste weekend va n november in verband met de ope ning van het 

jach tseizoen. 
In 2001 bood Nel van Beek een beker aan als haar laa tste daad in de prij zencom
missie. In 2002 zij n opnieuw door H ack Goettsch , D irk Mei nesz en Pieter van 
Sraveren fazanre n, hazen en eenden ter beschikking gesteld. De wi nnaars kende n 
echter een g root probleem: geen enke le poe li er wilde meer onbekend wild sc hoon
maken. 

De ee rste win naars va n de wild wedstrijd ware n Betty en Anr hony T homas (1982). 
D e eerste winnaars van de beker waren Conny lunenbe rg en \'Wille m Kenti e 

(200 I) 

38. Zwarte Kip Cup / P aasbeke r 
De Zwatte Ki p Cup werd in 1978 aangeboden door Jaap Rijks ter compensati e 
van de vele bekers, gewonnen doo r de kinde ren Ri jks. Voo rdat de in H attem 
gevestigde Zwa rt Kip advocaarfabriek werd overgenomen door Hei neken, was het 
J aap's fa miliebed rijf. De format is een srokkenwedstri jd srab leford , wat inhoudt 
dat je handi cap naa r boven wordt bijgesteld) naarmate je met mind er stokken ele 

baan in gaar. Een uni eke, door Rolf O lland bedachte spe lvorm, di e landelijk veel 
navolg ing heeft gek regen. De pr ijze n waren steeds door Zwarte Kip aangeboden 

flessen advocaat. D e eerSte w in naar werd tOt z ijn schrik zijn zoon Alan! Toe n 

Zwarte Kip in 1998 mer deze [[acliti e swpre, veranderde de Zwarte Kip Cup va n 
naam en werd de Paas beker. Overigens is er ook van 1935 Wt 1961 gespeeld om 
een Paas beker, di e in 1962 werd vervangen door de Van Voorst tOt Voorst Beker, 
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welke ten faveure van de Zwarte Kip Cup in 1978 werd losgekoppeld van Pasen. 
Vanaf 2003 is de Paas beker vervangen door de R ijks Cup. 
De ee rSte winnaat van de Zwarte Kip Cup was Alall Rijks (978) en de laatste 
Will em Jan van Heek (998). 
De eerSte winnaat van de Paasbeker was Conn y Lunenberg ( 999) en de laatste 
Rolf Olland (2002). 

Ereleden, besturen, professionals, gérants 

Ereleclen 

De Heer en mevrouw Daendels-van Ri jek t 
1. W.]. Daendels t 
G.C. D. Baron van H ardenbroek t 
O . Duclok van Heel t 
A.F.W. T jeenk Willink t 
Mevrouw G. Ollancl-Buisman t 
G.c.]. Tieleni us Kru ythoff t 
]. Rijks t 

Voorzitters 

J . Warner 
Jhr E. Sttatenus 
S.]. Graaf van Limburg Stirum 
G. R. Baron Van Voorst tot Voorst 
C.H.J . Baron Van Utenhove 
C.A. van Hees 
J. ten Doessehate 
].B .H . Moggré 
F. Nysi ngh 
R.H .B.Ollanei 
]. Tiessens 
B.J . COllstandse 
S. Dingemans 
W.H . van Heek 
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1930- 1933 
1933- 1934 
1934- 1945 
1945- 196 1 
196 1- 1966 
1966- 1968 
1968- 1973 
1973- 1976 
1976- 1978 
1978- 198 1 
198 1-1 987 
1987- 1994 
1994-2002 
Vanaf 2002 



IVis t 11 de/ t: 

Gé Olland-B uisman het eerste democratisch gekozen vrouwelijke besruu rslid in 
Nederland was ' 

P rofess io nals 

J an Blansjaar 
Alex Loesberg 
Rudy Brown 
Al israir Donaid 
Erik Vaarrjes 
Rik Bless inga 
Ruben Goorh uis 
Sandy Munro 

Gérants 

Ec htpaat Bais 
N el en J acob Hoogenraad 
Gijs Vernes 
Tri jnie en Harry J ansen 
Ell yen Al ex Loesbetg-Hoogenraad 
D e hee r en mev rouw Ringers 
Mari anne en Angelin Lovey 
Angeli n Lovey 
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1930-1 960 
1960- 1977 
1977- 1985 
1985- 1988 
1989-2000 
2000-200 I 
200 1-2002 
Vanaf 2002 

1946- 1948 
1948-1 958 
1958-1 968 
1969-1970 
1970-1 971 
197 1-1 972 
1972-1987 
Vanaf 1987 



Di verse overzichten. 

Ledenbestand 1971 - 2005 

197 1 1980 199 1 2005 

jEreleden 4 2 3 0 

Spelende leden 154 256 299 406 

eugdleden 42 53 63 )0 
-) 

trhee leden 43 3 I 32 69 

Buiten leden 76 38 32 17 

~otaal 3 19 380 429 5 15 

Van de 3 19 leden in 197 1 zijn anno 2005 nog slechts 9 gewoon lid. 

Van de 380 lede n in 1980 zijn er in 2005 nog 67 gewoon lid, 17 thee lid , en 7 bui
ten li d. Van de 53 jeugdl eden zijn er momentee l 7 gewoon lid. 

Een aantal cijferillatige gegevens van de H.G.&C.C. anno 2005 

Vrouw 2 17 mer hand icap: 17 1 Gem iddeld 25,5 

[vrouw > 50 jaar 149 

lMan 2 17 met handi cap: 185 Gemiddeld 22,2 

!Man > 55 jaar 152 

eugd jongens 17 met handi cap: 4 Gemiddeld 13,9 

eug d meisjes 6 met handi cap: 0 

[n 2005 is de gemiddelde leeftijd van de gewone leden 55 jaa r. 
Er zijn 6 dameSteams, d ie competitie spelen. Eén in de zondagcompet itie, één in de 
dinsdagcompetÎtie en vier senioren teams. 
Van de 7 herenreams spelen er 4 in de zondagcompetitie en er zijn 3seniorenreams. 

In de stokkenhokken zijn 154 plaatsen verhuurd ( 120 gewone trolJeyplaatsen en 
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34 voor elektr ische trolleys). 

Anno 2005 bed raagt de jaarcontt ibuti e voor gewone leden ", 26 jaar € 7 17,5 0. 
Gewone leden", 2 1 en < 26 jaar betalen € 360,- en jeugd leden € 140 - 200 ,-. 
De entreegelden zijn afllankel i jk va n de categorie € 190,- rot € 1.435 ,-. 

In 2004 bedroeg het aanral greenfeespe lets 770 (exclus ief de jaarl ijkse bezoeken 
van H eineken , Wavin en het Indisc h Weekend); 248 waten vol betalende bezoe
kers, 522 werden geïntroduceerd. De rotale opbrengs t (inclus ief eerdergenoe mde 
geze lschappen) was € 30. 364,-. 

De kosten van het baanonderhoud zijn rond de € 75.000,-. 

Verloop deelnemersaantallen aan wedstrijden 2000 - 2004 

2000 200 1 2002 2003 2004 

Irotaa l aanral wedstr ijden 73 72 72 7 1 72 

rroraa,1 aantal deelnemers 2 180 2322 2808 2764 2726 

Gem iddeld aanra l deelnemets 36 37 4 1 4 1 40 

Gem iddeld aanral deelnemers 35 33 37 36 39 
Maandbeket 

Gemiddeld aanral deelnemers 13 14 34 38 4 1 
HIC 
(2000: Up Cup) 
200 l:Maandbeker 2) 

~emidde ld aanral deel nemers 24 28 30 3 1 24 
Avondwedstri jden 

Gemiddeld aanral deel nemers 32 43 44 44 38 
Snerrwedsttijden 
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Deze uitgave is tot stand gekomen ter gelegenheid van het 7 5-jarig bestaan van 
de Hattemse Golf & Country Club en werd mede mogelijk gemaak t door 

Heineken. 

Redactie LlIstrllmboek 

Rol f Olland 
Carolien Can[é- \Xlagenaar 
Wi lIem van Rooyen 
Bea Schudel-van Oort 
Anthony Thomas 

Scribenten 

el van Beek-de Brui jne 

J an Brewer 
Hilli e Eybergen-van der Lee 
Marianne Lanenga-van \Xlezel 
Lenneke Meinesz- Vaandrager 
Jos Noorderhaven- Harink 
Henk Schoonhoven 

Wil fred Smit 
Rudolf Suermondt 
GUllS Z insmeis[er 

Bronnen 

Mientje van Anken-Reinders 

Arnold Bals ter 
Anneke Cramer-van Marlet 
Noor van Donk-de Goeyen 

J os van Dijk 
Elly van Even-Hoogenraacl 

A lex Loesberg 
Angelin Lovey 
Maja Nysingh-Munk 
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Will em Vi sser ' t Hooft 
Seger Baron van Voorst tOt Voorst 
Maandblad Golf/Go lfjournaal 
Arc hief Stad Hatte m 
Stichting Heemkunde, Hattem 
Hattemse Go lf & Count ry Club 1930 - 1980 

Geschiedenis van de Zwolsche Golfclub 

Hielke Hebe rs 
Herman Mldder 

Opmaak 

Het ontwerp van de omslag werd gemaakt door Hen k Schoonhoven, 
Assistentie bij de layollt we rd geleverd door Malou Siemons, d ie Dok de convers ie 
verrichtte va n een \Xforcl-besrand naar een Mac-bestand, 

Druk 

Waanders Dru kke rs, Zwo lle 
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