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ZEER GEAC II TE LEDEN 

V AN DE H l LVERSUMSC I-I E GOLF CLUB! 

Zoals u o ngetwijfeld weet, is golf na voetbal en tenn is inmiddels in grootte de derde spOrt in Nederl and met 

ruim 335.000 ge registreerde deelnemers. 

De enorme groei van de afgelopen jaren had onmogel ijk plaats kunnen vinden zonder de inzet van verenigi ngen, 

di e met heel veel passie beginners hebben begeleid en opgeleid tot echte golfers met liefde voor de sport en goede 

kenn is va n regels en etiquette. Daarbij wo rdt van uit de Hil versumsche een grote bijdrage aa n de nationale golf

infras tructuur geleverd door het regelmatig beschikbaar stellen van bestuurders voor NGF-fun cties. 

In de lange en h istorische relatie met uw verenigin g is het ve rh eugend dat uw baan zo vaak het deco r is geweest 

voo r het DlItch Open. G raag co mplimenteren wij u met de on langs gereal iseerde ingrijpend e aa npassi ngen 

waardoo r de baan ook in de toekomst zeker zal voldoen aa n de wensen van de topspelers in de European Tour. 

H artelijk gefel iciteerd en graag wens ik u en uw bestu ur veel plezier met het lOO-jarig bestaan en dank ik u 

voo r de zo grote bijdrage aan de spo rt ieve en orga nisatorische o ntwikkelingen van golf in Nederl and. 

Met vri endelijke groete n 

IZon:Iid I'kinl .,. 

1'1 n it ICIIt Nl'lk,l. . nd "t" ( ;, dI' l :n ll 'l ,11 il' 



TIJ I) S 1/\/\ I NOO I I S 111., 

TIJD VLIEGT VOORBIJ 

S:lIll cn Ill er al d ie leden di e ons voorgi ngen, schreve n we de geschiedenis van de H ilversumsche GolfClub. 

I':cn I,cr iode van 100 jaar is in een mensenleven nog steeds indrukwekkend lang. En in de 100 jaar van de 

I lilve rsumsche is onze club uitgegroeid tot een icoon in de golfWereid. In alle fasen van haar omwikkel ing 

SIccds gekoes terd en ve rder gebrach t door een hechte groep act ieve leden. D e combinatie van het gen ieten van 

:l li es da, met go lf te maken heeft en de ve rantwoordelijkheid dit prachtige erfgoed beter na te laten dan we het 

:l:lJlrroffen, hee ft van de Hi lversumsche gemaakt wat het is an no 20 10. 

Mer veel p:lss ie en n iet aRatende inzet is dool' onze leden Etik Kuursrra en Gerda Zwartjes o nze ho nderdjarige 

gesch ieden is vastgel egd in d it boek. Het is een prachtig document gewotden, heel leuk om te lezen en zeer 

waa rdevol tot in lengte va n dagen . 

U Ices r cr :l ll es ove r he, ontstaan van de cl ub, de locaties, de vele kamp ioenen en de Opens, maar ook over de 

elllhs bi nn en de cl ub en dc vel e marka nte leden di e o nze clu b deze rijke gesch ieden is gaven. 

l\ gL' Fl ll i l 11 1:lll 

V (lor'J. i l l l' [' I lilve l':-. 1I 111, ... l ll l' (;oll ' ( :llIh 





VAN D E RE DACT I E 

Ho nderd jaar H ilversumsche Golf C lub is iets om collectief trotS op te zij n. Dat mag gevierd worden. Met 
een jaar lang feesten en speciale wedstrijden en met vanzelfsprekend een jubileumboek. 
In samenspraak met het bestuur kwamen wij tot een boek dat een interessant historisch beeld zou geven, met 
pret t ig leesbare teksten en veel foto's. Een fraai uitgevoerd boek, bestemd om in te kijken, door te b laderen 
en op je gemak te lezen. Een boek met een bewaarfunctie voor de Gooise en andere salontafels, voo r het 
studentikoze boekenwandje van het jeugd lid of de mahon iehouten bib liotheek van de senior. 

De geschiedenis van de Hi lversumsche Golf C lub is zo rijk dat materiaal voo r zo' n jubi leumboek voor het 
oprapen lijkt. Niets is minder waa r. Aan de historische hoofdstukken ging zo' n jaar of tien spitten en graven, 
opzoeken en vastl eggen vooraf. Het zijn vooral de notu len vanaf 1910 die ta l van gegevens bevatten , geschikt 
voor het eerSte deel va n het boek, de vier histo rische perioden van telkens 25 jaar. Daarnaast en vooral daarna 
gaat het over de kern va n de huidige Hilversumsche: de baan, de wedstrijden, het clubleven. 

Enkele leden van de Hilversumsche leverden een belangrijke bijdrage. 
Baancommissaris Piet Leguit zet uiteen hoe op een zanderig bebost terrein ee n alom bejubelde golfbaan in 
stand wordt gehouden. Hij schreef een artikel met veel techn ische en wetenschappelijke detai ls. 
Redactielid Karo lien N iederer heeft 43 jaargangen van de Fore doorgeploegd en schreef over het blad dat de 
commu ni catie tusse n de leden waa rbo rgt. 
Emili e Fokker kijkt met Doppie de Lanoy Meijer naar de aanpassingen van de baan. Ook het artikel over de 
competitie is va n haar hand . 
Enkele gesch iedvo rse rs va n andere clubs verstrekten ons waardevolle informatie en materiaal. Onze dank gaat 
uir naar Pius Muskens (de Twentsche), Robin Bargmann (de Kennemer) en Diederik Sakkers (de Pan). 
Een ruime plaars is ingeruimd voor illustraties. Een aantal foto's uit de jaren twintig zij n beschikbaar gesteld 
door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Professionele fotograaf Tom de GroOt, Hilversum-vriend 
I Iu311 "lIl en OI1 '1.e eigcn o nvolp rezen caddiemaster André van Hees zorgden voor een mooi beeld van de 
;1( ( tH..: 1c si rll;ui c. 

Voo rt s we rl"cll wij - :.I s voo rh ee n va kcr - voonreffelijk samen met drukkerij Grahciënt. 
I kt hock is kh:IL \Xlij WCIl .... l· l l 11 veel plczier. 

I':rik Kllllr\[1",1 Ccrda I.w:lrtj cs 
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1895-1910 

PROLOOG 

Hilversum honderd! Een eeuwfeest, dat moet je uitbundig vie ren. De 
vraag is alleen of we daarvoor het juiste moment hebben gekozen. Want 
alles wijst ero p dat we als club een tijdrekening hanteren, waarmee we 
onszelf tekort doen. Onze geschi edenis immers gaat, zoals uit diverse 
bronnen blijkt, veel verder terug. Tot het jaar 1895. 

1/11/1 IS'J(.: ril' "'''/1//' " n'hi,//i'/ 11. 11,111 ",jr"/ 1111'1 ,fnd/(/",! \ r'i/km 8 0;.1.1('111/ i /I. i 11 /IJ I () 
tI/' 1'I,/"IIr ' 1'(1(1/ ';-,1"1'/: /II'olflli,,!'·\ \r:,hi fl '" HII ;","',IIII. /1/ I , .... ")(, ti, ' /'n '\ !/ ' /"'{III/{I;OO/ /'(/11 

No/n/'"1I1 , 1/, 1'1'/' IIIIII'/II.\: 1/111'1'1/ /'1 '11111"1/11","11/' 

Over de prilste go lfact ivitei ten in Hilve rsum valt niet zo' n gedetai ll eerd 
beeld te schetsen, omdat de oudste clubnotu len dateren van 1910. Maar 
het staat vast dat de 15 jaar di e eraan zijn voorafgegaa n, ni et kunn en 
worden afgedaan als prenataal stadium. 
In het jubi leumboek van 1985 werd al geschreven: 'De wordingsgeschiedenis 
vangt altijd aan met een spelletje-ander-elkaar. Op een stukje grond, waar 
tegen een bal wordt geschopt of geslagen en waar de geestdrift het tekort aan 
tlccommodatie doet vergeten. Zo is het ook gegaan met de Hilversumsche 
Golf Club. Het nobele golftpel werd in Hilversum aanvankelijk en reeds 
vóór 1910 beoeftnd op een hoogst primitief terrein dichtbij de Hilversumse 
Gasfobriek: 

In dat boek is ook onze alleroudste archi effoto te vinden. Die is gemaakt op 
7 juni 1896, ongeveer een jaar nadat men zich in Hil versum, in navo lging 
van of vrij wel gel ijktijdig met de Haagsche (1893), de Doornsche (1894, 
nu de Pan) en de Velpsche (1895, de Rose nd aelsche) aan het golfspel heeft 
overgegeven . Van het gezelschap op de foto maakt Wi ll em Boissevain 
deel uit, blijkens de oudste notul en onze eerste voorzitter. Ee n van de 
jongel ieden op de foto is Wal rave Boissevain . Hij was in 1898 de eerste 
winnaar va n het 'championaat', het landskampioenschap en kreeg als 
prijs een petroleumlamp. In zijn memoires heeft hij teruggekeken op de 
omstandigheden waaronder het spel toen werd beoefend: 
'Reeds jong was ik begonnen op de zeer primitieve baan in Hilversum aan 
den weg naar Laren. Greens waren een ongekende luxe en men moest dikwijls 
met z ijn nibliek (ijzer 8) putten. Het dub/mis /lias een oftde houten loods, 
waamt/IJ /Uij iiJdiIJidlleel em sleutel hf/drlell. I'roJèssioiJti/. iJoch gremkel,/Jers, 
"oclJ (rlt/rlirs U I{lrt' l! (lfII"(JeZ~f!. ('1/ w[j .ljJ('('/rI"1! !}I('/ rit o"rI" gll/~J' {",/Inl. 7()pte 
1/1('11 z ijll INt!. ( /flUI.T('( :t!. 11/('1/ ('(,II.e.('/(I(,I(/~e.(' sdlOl., ill rif' pO!.!'('JI ('1/ ril' /)fI/ .f!, iJl~e. 

,drd!l\ I 'fll. 'f' /t' 1111''' ')'1 /'('/: 



Ernst ige spelers 
N;l hel vcrschij ncn va n het jub il eumboek van 1985 zijn d iverse nieuwe 
gegevens naJI" voren geko men over een actief Hi lversums go lfbestaan 
V;ln;l r 1895. Zo we rd de club een jaar of ti en geleden geattendeerd op 
de W ink ier Prins E ncyclopaedie van 1905. Daarin valt het volgende te 
lezen, gesch reven door jh r. Jan Feith , sportredacteur van het Algem een 
l la nd elsblad: 
'111 Nederlrtnd is het go!fipel niet ouder dan 20 jaar, al werd er hier te lande 
ilO!, reeds voor eeuwen op het ijs een spel gespeeld, dat er veel mee overeenstemt, 
e/I IJflrt,digde koning Jacobus VI van Schotland een ordonnantie uit, waarbij 
!Joge in1Joerrechten op het invoeren van golfballen uit Nederland werden 
gl'.>le/d. Eerst ontstond een golftlub te Clingendaal, daarna werden te Doorn, 
IliI/Jenum en Rosendaal en elders banen aangelegd, en al verminderde de 

IJe/angstel!ing in het spel, nadat het nieuwtje er af was, ook spoedig weer, er 
/;lee/een kern van ernstige spelers bestaan. In 1898 werd een championaat 
/lOOI' gol/ingeste!d en werden jaarlijksche wedstrijden georganiseerd. ' 
In d ie o ud e Wi nki er Pri ns is een omschrijvi ng te vinden waannee de 
lezers zich een beeld va n de golfsport moesten zien te vormen: 

. 'I-Iet ,pe! wordt ge'peeld op een groote grasvlakte met zandigen bodem, lieft 
of! em hell1Jelrtchtig terrein met zandgaten als hindernissen. Op afttanden 
/I/lil 200 tot: 400 1'1'/ . z ijn ijzeren putjes aangebracht. De kunst bestaat nu 
' !rtlll'ill, el'lI Urtlllle! Irt/eren omhulsel met een bepaald soort stok zoodanig te 
,.f(//III, rll/! ril' gl'lm.fe IJ/III1I, 11/1 het bereiken van de bodem van alle putjes, in 
I/{'! !,ftill.f! (//11//1/1 slflgf'll I/Jordt afgelegd' .. 

. 'f)'1fI rlJ~j is /)('1 ('('JI Z(,(T.f!,l'ZOlld .IP"/. drIl .dn/)/.Î Illfltige bewegingen vereischt 

('1/ tfit 0l' //()(),'/,('II /('(:fi~j(/ /.'(/11 !)('()(:I;'"rllllfil'r/nt' .. 

N.l.I!' ,dk \V. I:ll" "'L llijrdijkh l' id i ~ \Vi lklll I,ui ...... cv,r ill op 22 .... q1Ic lllhcr I W)K 

11 .1.11 1 ) ~' 1I I l.l.t ,~ gC ' l· i ... d 11111 l ln' l I l' I H ' ll1 ~' 1 1 .1.111 ('C l! ddi ll: IlT J~d "·gl.' ,d' L' id 

V . III t il' ill llltl l l i" , i ll ,~ \' .1 11 1' \llIill )',i •• \V ill u·!ll1 lll.l . 1\ .1 •• t lw 111.I.lil ~· ... LI[i(' 0Jl 

de renbaan van het landgoed 
C lingendael namen 2000 
sporters deel. Bij die gelegenheid 
heeft de befaamde sporrpionier 
Pim Mulier de jonge koningin 
een fraai album aangeboden 
namens spo rrbonden- en 
clubs uit het hele land. Een 
krantenberi cht uit die tijd noemt 
Boisseva in (voorzitter van de Golf r .. 

Club Hilversum en Omstreken) Bladzijde /lit het spor/alblllll IJa/l / 898. Het blad, 
als een va n de betrokkenen bij lV/wrap de Hilversunlsche GolfCLub lVordt vermeLd, is 
de voorbereiding van het album. ver()twrdigd door Wiffem Vnnrzon MoreL. Het aLbulJI 

E . bi d . maakt deeL uit ()tin het archieflJaIl koningin W'ifheLminr7 
r IS een a tI1 opgenomen m et , . ,., v . kl'" H' h'f' . I 

d d d I d 
ClIlt zIen lil net l\.Olltn . _Ijl.? IlISflrc Ie oevlI1c t. 

e namen van e ee nemen e 
verenigingen op het terrein van 
golf, kolf en ijskolf (bandy), waaronder de Hilversumsche Golf Club! 
Het staat vast dat onze voorgangers het in 19 10 versta nd ig hebben 
gevo nden hun activi teiten in een formeel jasje te steken. De notulen 
van de algemene ledenvergadering van 14 juni 1910 wijzen dat ui t. Ze 
vermelden onder meer: 'Op voorstel van den Heer W Boissevain wordt 
met algemeene stemmen besloten de Koninklijke goedkeuring der Statuten en 
daardoor de erkenning van de vereeniging als rechtspersoon aan te vragen. ' 

In dezelfde vergadering zijn de rechten en verplicht ingen van leden en 
besrt lur v;lsrgclegd in sratuten en ee n hui sho udelijk reglement. Het is wel 
dl lidelij k d:1I di l' hes illit'ell eige nlijk ni et het aa nknopin gs punt zo uden 
Il HII.· ! L' ll z ijll voor d L' v icrill t", V: 111 (lIJ S hOl1dcrdj :lri g hesr:ul1. 0:1:11' zijn we 
\l ri ].;\ !.'.,L' lltHll l· !I "/ 0 ' 11 I ') j.I :11" 1,,· 1.1.11 I1l lT. 
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VOORTVARENDE AANPAK 

V; Ul. d" ]l) I 0 , :tls hl'[ gL'l-d scha p Hil versulll se liefhebbe rs zich al zo' n 15 jaa r aan 

hel t:,oll spd hl.:l' r l ovt.: rgL'gt'ven, brengt cle nieuwe status va n rechtspersoo n meer 

o nkll ÎllS" Bes tllur ell lede n kome n regel mat ig in ve rgade ring bij een e n wat e r 

word , hl'sp ro kcil ko m t" vast re li gge n in no tule n. Gel ukkig zij n die bewaa rd 

gl·hkvl' ll . Daardoor kU llll en wc o nder l11eer nalezen dar her beswur veel 

voorl v: lrc ll dh e id aan dc d ag legde. Her komt bijvoo rbeeld nog datzelfde jaa r 

Itl c l pl :ll l1lL'tl om de weini g f-lo ri ssa n re o mstand ighede n op het ee rste te rrein , 

gC k'Sl' l1 n:thi j lIL- voo rm alige gasf.lb riek, aa n re pakken. 

( he r tI :1I ILï TL' ill v:dr in her Bock der Sparren ( 19 10) de volgende beschouwing 

V.lll De l Co u rt V:lll Krim pe n re lel.en : 'De lill/,J vtUl Hilversum zijn IJrij wel 'van 

-',","'-j~' ". H,,~ IiiJ 
..... u t .. ,UH'v 

... 
' ........ T,"'"\. • 

: 
\\ 

-, , 
",,1\ , ,-

, , 

denzeifden aflld ais die van Doorn: even goed gelegen, even ruim, met denzeifden 

waterstand. Toch Jchijnt het ons dat John Dunn deze b/lat! niet oOJdeelkundig 

heeft uitgelegd; daar hij te weinig gebruik ,naakte van de vlakten, en de b/men 

te veel legde over duintoppen, zoodat het ijverige bestuur moeielijk deze baan in 

grtlJbanen zal kunnen herscheppen. De aanwezigheid van schapen op het terrein 

en de nabijheid van een vuilnisbelt zouden gr'llSbeZilaiing zeer te stade komen; doch 

wij vernamen tot onzen spijt, dat de Hilversunlsche schooljeugd voor nieuw gelegde 

gmszoden en puts weinig eerbied aan dm dag legt_ De links zijn 1996 yards lang 

en het record is 45.' De planne n - vervangen van het armet ie rige clubhuis e n 

verbete re n van d e baan - wo rd en al snel achte rhaa ld. In d e vergade rin g van 22 

februa ri 19 11 b li jkt da t de club het ve ld zal m oete n ruimen. De gem eente wil 

hel rc rrc in gro rcndcels g:l :lIl gebruiken voo r he t a fv loeien en tcr zuive ring late n 

hez il lke ll V: 111 h l'1 Hi lvns umsc rÎool wa rc r. 

A'd(/rl lIil {'JO.!. 1 j, ' /,/' illlili,'I'I' 1'/'0/" /(/i't(/ il' .'.!.J't·II,\I//' (Ir,,' /1('1 l f'rJn'" /'fl /l r/('o(lk 
," l'IIIX ", 'n/ll't'llr'l/,(~iI 'I," //I"/o/,· il/ I /i1"I T'"111 (lirl/'/.: /1111 1'1111 tIlT /lájrlf'II,\·" t'il l l 
1\ ' ,11/ l',), '1 "",/,1/ J 
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Naar C rail oo 
Nabij d e C railoosche Brug wordt ruimte gevo ndl'n W:I;(f een ha:1Il kan wo rden 

aa ngelegd aan weerszijden va n de C rai loosche weg. Dez.c onverh ard e verb ind ing 

ovcr d e he id e richt ing Laren- Huizen is velen , o pgegroe id in her Gooi. beter 

bekend a ls ' H e r gebed zonder end ' , H et terrein moet wo rd en gehuurd van Stad 

en Lande, de o rganisat ie van de Erfgooiers. 

O p de nieuwe plek kan va n de nood va n verkassen een deugd wo rden gemaakt. 

Er is roczich r en water en de betere ligging b iedt kan s op toeloo p van ni euwe 

leden. H et ui tzicht is cr mooi , Illaal" het terrein is helemaa l vlak. Voor mee r 

1I i tdagi Ilg wordt eerst gedach t aan he t creëren va n b un ke rs, maar i 11 plaats daarva n 

wordt bedacht 0111 her bestaande eikensrek (jonge aa nplanr v~1I1 eikenh akho ut) 

als natuu rli jke hindernis re benu rren. Voor de bouw van een clubhu is kan een 

aangrenzend stu k gro nd wo rden gehuurd van de ' Hollandsche Spoor'. O m de 

aa nleg en het neer-len en van een eenvoud ig clubhuis te bekostigen, wordt een 

obligarielen ing va n f 8.000,- uirgeschreven o nder de leden. Er wo rdr vlor op 

ingerekend, zodar her bestuur slagvaa rdig kan blijven handelen. 

AI in her voo rjaar van 19 12 zijn de 9 holes bespeelbaar - de noruien spreken va n 

' Iin ks'- en sraar her cl ubhuis er. Dan komr ook al een eersre ui twisseling mer De 

Kenncmcr ror sranel. 

Samenwerking van clubs (NGC) 
In augustus van datzelfde jaar roept Jhr. G. F. van Ters, secrerar is van de Doornsche 

Golfclub zijn collegae secrerarissen van de Haagsche. Rosendaelsche, Kennemer en 

Hilversumsche op om re denken over de 'oprichtingvall een comité ofbond, gevormd 

door de vmehillende golfoereelligingen hier te lande, welke de regeling op zieh zou 
nemen van alle belangrijke go/foangelegenheden, welke uit den af11d der z/lflk niet aan 

de wisselvaltige inzichten vlm een enkel goljbestuuf kl/nnen /Vore/eli ge/all'll. 'Hij denkr 

daarbi j onder rneer a~1I1 regel ing v;tn de Nederlandse kampioenschappen, keuze 

van vertegenwoord igende re~l ms, zoals hijvoorhcdd V: 11l ' ( ;t: rult:I11 t: Il' (dt: :1I1l:1I t: ll rs) 

regen 'Professiorlals', aa ll b IHkll\vnlstrijdt:rl t:ll ht: t hijlHIIIlbl V:111 L'C II h:llld iC:l plij:-. \ 

v;rll NedL'rI :llldSt' .... pdvr. .... I)it illili :llid ' ridll / iLh ~Ip dL' gL· IlI L·t· mLh.IPI )di jkl· 

hCI:JlIgC II V: III d l' ') Lllrll ... VII 111111 ')00 bkll . I kl wordl IIln.II'III(1 (· tl Il·idl in I()I ) 1'1 1 

Ilpril l ll i l lJ ~ v. trl lH'1 Nl·d'·I!.III , I" (;.dl ( "Hnil (" (N t ;( l l ~ . r11 (V. III 1\ . .1111.1 /. 11 ) I kld l in)'. 

\' l'I Iq',l'I1\\',"'H li)',1 dl' I lil\' l'I ... III Il ... ( 11(' 11 1 , li l I.III IIU:. \V. Ll IIIII 1.11 1'1 ,11' Nt ,1 · "III ... I.LI( 

Ik a;rIHladll va ll lil'! d llhhc:-' lllllr hli j!'l v; l ll'lclf~ prckcild t()cgl.·SpilSI ()p de eigcll 

;lC livil t: il cll . Er is vcd werk :I:lIl dl' win ke l. All t: daad krachr neemt nier weg 

dal 'a I/og Ileel ga/fuII! JJloel U!ordel/ lol Iler//elrriJ/g ll/IJI de lil/kl Zo spreek r het 

lid G lilchcr de vrees ui t dat de banen mul zullen blij ven, ofschoo n voorzitter 

Bo isseva in ervan overtu igd is dar ze hard zull en wo rden. De notulen du iden 

er o p dar deze holes aan de zui dzijde van ' her Gebed' moeren hebben gelegen. 

Dar ze nog in primitieve toestand verkeerden, vair te lezen in her besluit o m 

'een proef te nemen met het ml//ll:en van cle hei bij cle prollchel De ~lIlimo li jkr er 

n ier onder re lijden. De ruim 100 personen di e de club relt - 73 leden en 38 

speelgerechtigde ' huisgenooren' ~ hebben wel ui rgesproken wensen. Ze willen 

bijvoorbeeld dar her cl ubhu is ri jdens de zomermaanden ook op doo rdeweekse 

dagen open is. Maar dar bli jfr vanwege de kosten voo ralsnog een onvervulde 

wens. 

The Old Man's Game 
Een mee r gederai lleerd beeld over de primItieve omstand igheden waaronder 

de leden hun spO rt beoefenen en va n her t ijdsbeeld waa rin zich dar voltrekt, 

bieden ' Herinn erin gen aan de C rai loosche Brug', voo r de Fore in seprember 

1969 opgerekend doo r A. (Bram) Dudok va n Heel, waaruit hier een aanral 

passages wo rd t overgeno men. 

'Sloeg men va n een ree over de ro ugh over de va n plaggen OIudane hei, een 

lange, harde srrook die als fairway fungeerde, da n rolde de bal vaak enorm ver 

doo r, tenzij een takje of ander obstakel aan di e rolparr ij een einde maakte.' 

In de zo mermaanden, als de fami lie in hun buirenhu is in La ren verroefr, fi ersr 

Bram met zijn vader over de hei naar de C rai loosche Brug. H ij is J 2 of 13 jaar 

en genier va n 'the a id man's ga me', zoa ls men her golfspel clan berirelt. In de 

Larense ruin hebben ze zelf drie holes aa ngelegd om te oefenen. Bram herinnerr 

zich de lessen V:lll HilI. i.k eerSle 'pro', die I guld t: 1l omving voo r een uur les. 

B:rlt liddring L' n hij zijn dc clli J;c jongcl ui di c gol!' spelelI , UH dr.: komst va n 

Ikun"" Cll ld nL' :ldlll.. ... m ·wll l'1I 111 111 :!lH lIllj L' ..... I .ijn v. ldn vind t daarin a;1I1 leid ing 

0111 L'('11 '\1. 111 11 ('l'! lll[l' lIil (t· llIVl'Il. 

'VOOI I llvn ik Ill ij IIVlillllVI W. I" lk 11I.I\ iII HII 1I Iln·111.1I1 1l' .1.11t Ik·:! 1' j. l.Irlij l.; .... l· I..llp
\W'lkllljll \. 111 ,lil /I' , 1.111 . I S ... 1)1 ·11·1 .... 1 )\. "Ih l,, (, · , ln ·IIIt ·llln \\'.1" lil' 1:("11 j.1.11 IlIldvrt' 

.HllIII IH·(·1 \. 111 Ill qll \,. llh·1 (p'l, I ~'; (, ·l. " I' ,k )" .. 11 .I,,,,, I(', k ll'ell '1IIIjlrlll'( '1 111111 1 



H.t ... ' l~l· 1I 0l · tlld . I lij h,td, l·Vl·l1. tI ... Illijll ", ILIL'!', l'l'll kl'llrÎg 

Vl'lltl lgdl' !.l lIgl· ~ 11tlr el! li j ~pl'l·ld l·11 in hl'l IX'gÎII in l'e ll 

'gil, filhhn x:k 1I1l'I plllli l'~, bll' r, l'Vl' ll:d .... dl' jongl' rell, iu 

pltJ :-. I ~ HIr. 

Ik, hekl' r 1I11 H.: 11I :dll'l'u tegen Kt!'srmÎs worden 

w rspl:c!d , :l lHk: r~ 'I,tHllkl1 dl' Van 1-Icc1s de 'cr:lC!<s' in 

h Uil spd hindnL1l. l) 'lr w,u'cn o.a. dc Heer Salbcrg (J an 
S:d) cn dl' il'rs jOl1 gere Gerard Heu kensfcldr Slaghek, 

dc l'l'rsrl' VOOl-l. iltcr ' Ii'udus van den Wall Bake en de 

l1 :t:l r mijn werCIl l'CrSfe secreraris W illem Cramerus 

(her geheugen heefr de schri jver in 1969 panen 

gl'specld, De ecrsre voorzirrer, gerekend va naf 1910, 

was W. Boisscvain en eersre secreraris H,A, van den 

W'11i Bake) en ook Orto Bl ol11 . 'Chique' figuren waren 
de gebroeders Zeverijn , bekende kooplieden 'op N.O. 
Indi ë' en nier re vergeren, de oude heer Pom. 

Als jongen keek ik hoog op regen deze IÎ.guren , allen 

grore namen uir her zakenleven, d ie zich in die ja ren 

zoveel ko nden permirreren, sommige zelfs een aura, 

[oen her summu m v~U1 luxe! 

/ I) / ()- / 1). ; ') 

Golf was, zeker voor die rij d, ee n dure sport: her 

lidmaa rschap, de caddie (men kende men geen 

ka rrerjes), de ba llen, die je l11aar ál re vaak in de 

1912: IJ/terieur van het eerste dub/misje op CmiLoo. 

hcipollcn kwijr ra:lkre, her lesgeld , je veneringen, de 

:1:lIlschaf V:111 de vell' clubs, en voor di egenen die ni er 

il1 H ilversum W(H IIHJ l' ll, de reis naar en van 'de golf', Daar was de [ralll in 

!\ mstl'l'd;Ull , 1J :I;t r l: rt v:t tl hel CS, de ITcin , her huren van de fiers bij N ienhuis 

:l:ttl hl' l st:tt iot1 ilJ Il ilvl' rstltll (1l' l1 zij Illen d:l:lr ee n fi ers had sr:t:It1 , doch oo k dar 

1.:II.\lI l.· geld , wl'keli jks misschie n wl'1 I :12 guld l'n), 

t\ /kll k:ul lil ll wd litltt vtlor:-.telkn d:tt voor 111 1 .... , W,I 11 I Il'l'I' Wl' ui l' l 11ielT ... 'IOl1llTS 

i 11 I ,\ rl'l! W,lrl· tI , hl'l g. l,tll 11 .1,1 r lk gol r n'n I H' ll' t'!\ I wd i ti l' I wh·kl'lh Ic. V. LII.:: 1'; c!'l' l1 

jll llgl' p.l.ll'1 jc ... IIp Ih 'l ... l.lI ipll Il· ll il vl· t ... lll11 lli, Il rill ijll v.ukl in dl' Il vi 11 '. 11 . W. 11I1 

.1 ,111 111!1l llt l' lI , ij Ill l'l'Iijdl'11 illl:.:11 \ ' , 111 dl' \\'l'illi ):v kil d lll v) 1.1\1 .... 111 l' V I Inl' ll 

W, II V II. \'\/,1'" 11(' 1 11I \'\~ 1 .1.111 1 ,1.I.tl dcl. 11 1' l t' ll q',"'q', 1II\ '\'l ',I' ldu· tlll / 

Onvervulde wensen 
Tor halverwege de Eersre We reldoorl og wijst niers er op dar de jaren bij de 
C l'a:til oosche Brug zijn gereld, In regendeel, her besruur maakt volop plannen . 

Her wi l een ruim er cl ubhuis, lTIer een grorere herenkleedkamer, een tweede 

'gezclschapslokaal' en aa nbouw va n een werk plaars en ' lÎ.ershok', Ook denkr 

hl' t :1:111 uil hrl:iding 11 :1:11' 1 R ho les, al vair aan de bestaande holes nog veel te 

Vl'1'hl' tl'1'l' Il . Met hl, t ollg op hl' t grol' il' lH.h: a:1I1I;l1 It.:cJcn wordt gedachr er aan 

dl' 11 C1C1rd/ijdl' V. \ 11 dl' wq,:, Ilng I) :1 :111 Il' kggl· lI . I )il' zlI lkll, I,n krl' 1I dl' l1orll1cn , 

' I('(I/,t/Ol .f!.1·lIil'dll·l'/'d f/OO/' "li"",/ii,,.1!. 1'(/1/ d/·!I('i. ::,0/1(//1 oo/,· i" 1:I'gt/II"d gt·,I'flti('t!, . 
/ )1 ' /10111 ' A/ij. di/d J'll/l ' f!(lO}' h·! /(/ '\!Ilffl' 11i1l1.{~I· ~·.fldl! . !1I'lfi g,·{/(llli\I·/'/'I! Ol'/'/' ,k 
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Op zondng 2/ april J 912 kwamen 2 dll1l1es en 6 heren Vf1N De Kelll/i'mer op 
HilversuJlls verzoek nnnr Cmiloo om een fi';elldly gllme te spelelI. Secretaris Vtm dell 
Wal! Bake scbreefin zijn uitnodiging' dnt;1I f-liftll'rsuJII geell buitengewoon verzorgde 
links mogen worden oerwflchl , dnar hei eJ/ ZIl1/t! ;11 de plaats IJflIl eell gmstnpijt komelI, 

en dllt wij ollze uitnoodiging n/leen dll/ flen doen ;11 de boop, dat ook bij Uwe leden 
de wemc!; om de /lIIilJ/O /1001" het golfspel te lJerhoogm, de eigeJltltlrdighedl.'1J lNlIJ bet 
terrein Zit! doen vage/eli. ' 
Hoe de dubs bet er I/mi tifbrnclJlen ;n deze eerste ol/tIJ/oeting. vnit lIiet te fIl:bter!J,rll'Jl. 
Dnt WIlS ook niel bet belangrijkste, gezien ook de;1I bet a1ltwoord llertNlIU wellS dllf 
'de nfll1gellnme verboudingen vnn beide clubs tloor meerdere bekendbeid vlm de let/en 
onder/iJlg zullen mogen worden versterkt. ' 
Gezien tie warme bfllltleJ/ /lissen beide elubs, die bij lwtrumvieringen lIog extm glmlS 
krijgen, is die boop clllurZllam verrmld. Hilversum weId al op zondag 2 jlllli 1912 op 
tegenbezoek gevrf/agd met eene lIimoodiging IIlIn uwe ledelI, om genoemden dllg me! 
om iJl 't clubhuis !e dejeuneren en stel ik uw bl'Stullr 11001" 0111 ml't de trein 111111 9.20 
5 1I00rmidd/lgJ uit Amsterdmu te I)('rtrekkf'n tof dl' hllbe Drielmiu lI. opd/lf dl' 
wet/strijd om 10 '.4 lIur ('('11 /llfJ//lf11lg Z OIft//' k"'/Ju'lI IWIJ/('fI. ' 

BádrjtJ!o's, {1(' / 'JtlH' II/ '1I ill h('! Mflt! /«('{Iff(' ti('/' .\jW/'fl' ll. ;:.ijll ill 1/h'1T tlllIl , :, :" op .. :idl/ 
IIl1it'k. /.1' ;?ijll 1I;/'1 fllI"f '''.f!,I'JJltlld.:II';j til ' ,','1" " ' o/llll/o,'l i llp .. . h 'l .'ij" (lOl.' ,I, ' nllg/' 
/11'1'/'// '" tli , ' 1.·(llIIkll 11 'II I"r I"11 .l!..""tlllI/, '1I 111 '1'1 1111' ,·,"/hl'lI fll' ( iilllllll 11" 1/" ,1/· X' " I'/'I/'d/' 
1''' ' / '/ '1"11'/1111" /"., 111/'/11/',' , /lI ld" fll. ( 1. 11 /" "'1 1/'I"It! ,lb~"/"/ll'OI/1/1I IIIU' I/ 1't"lf,11I dl 11"'" 
,{/. \OI·I/IIr,/.:O 1/'.!.III/'/g I ', l ' I/I1II"lt ,1.'lIJf"I 'lil /11"/" \\ I, /'11 I \I /0'/'11/,1 f lidi'" 11111// 

,/I 1 ;//1 1"II/"If',11 1\ '''1111/ 1"1/11/1 II/t/' 



/k olJlgnl iJl,'l,,' Wf/ar w(' al bijJlf/llcgellt/gjaar )jJelen. 

lJI()g('/~jk/ltid om dl' ÛfIJ/en te beM(lien. De begrote kosten zijn echter zoo hoog, dat 

/JO(}r!ojJ;g d(l{l/'/f'" II/tt kim worden gu/acht. ' Wel wo rdt besloten als proef gras te 

Z:I:l iCI1 op d c 9c g rce n cn, a ls dat goed ui tpakr, all e g reens van gras ce voorzien. 

De b ... kn hebben h: nn elijk zoveel vertrouwe n in her besruur dar doorgaans 

n:lLlwc lijks m ec l" d;lIl cen handvo l - vaa k dezel Fden - verschijnt op d e 

led c ll vc rg:H Ic ri Ilgl"ll . 

Ilocwd NcdcrLIIHI hlli[ ell hCI S[rijdgcwod blijfr.gooirde oorlogsroes tand [Och Hink 

roc[ ill hl' [ l·[l"ll. VU'1 kdcn hClbnkel1. Dc h:\:1Il loopr grore schade op door milit:lire 

OI.·k llil1gl"l1 l"ll I1l l' [ d l' :1:lIdcg V:I II d l.' lli CI 1\Vl" helles bil Il()g Ilie[ worden hegolille l1. 

Allc llg." broci[ l·d!1 l"1" hl' l he."d ' d:lI . :dlc imp:ulllillgl.·1l lcn spijl , dc loc ilic [c wcinig 

I lLT:-' 1 Il"l I ÎCVl"11 llin l! 11 111 Cl" ClÏI VCII W:lan lit-:,L" gllllh:t:lll IL' l.: rci.: I"I.· II . I )c IHllllk'll gl'Vl'Jl 

11.',11' \1 . 111 tll' di w l""t" 111.1.11 "\."1 1 wel l'e ll il1dndc I':nh'k lrdl ~' lllk p.I "." .l l~( -"': 

• ·fit 'I /O!I ·/I lI 'fJl"rI! ( /1 ' /liOIl I '/' l/rlllplllll' Id, lil/I (lr/JOfo/(/, 1/ ' /,, '1/ .11(11(/1101. //1"1 """lid 

"lil/nI r/m/,po, (//, rlof /'l"IItI,h " I('III"! /' ",ii.!:{·/tlll"Il. 1I"III'Ijl/lfjlll '{ ,/,d/ 'I/ ('1111 { 'r '" 

IM/III ( /" /1/111t:!:("f1 , '('" l/lil/)/I/l1I .I:' I'/II,II'! ;' tI/IIIII.I:' ·" //'0 /(/" 11 ' 

I <) I 0 - 1 <J. ) 5 

• ï lt , lIoo}";::.ill('/" IJlr 'Jlgl la .\jJmkt' rl/I! rit' li,,/ó' ('/" olloog/ijl( lIilz ie" door de {lelt' 

gn/.I/,olkll ('11 .l/dl {lOOI" dez(' /(' {}{,/"{{J/"jderell. Nlen f{(:hl de tegenwoordige toestand 

!J('lC/" "i/. ('CIf jjJo}"1 oogpunt, omdat de polLen het c/oorrolLen tegengaan. Besloten 

wordt ,,;et tot wegruiming over te gaan.' 

D e magere enrourage rem pe n her en rhousiasm e nier, gezien d e 4360 ronden 

die de leden in 19 16 spelen en de 606 lessen bij HilI. In oktober van dat jaar 

wordt, om de golfsporr meer bekendheid te geven, een wedstr ijd georga niseerd 

voo r professionals in diensr van Nederlandse golfclubs, Er worde n vier prijzen 

uitgeloofd van 60, 25 , la en 5 gu lden en de reiskosten van de deelnemers 

worden vergoed. Cadd ies mogen een week larer hun krach ren m eren en dingen 

naar 9 prijzen, oplopend van 1 tot 12Y, gulden. Leden brengen het pr ijzengeld 

voor beide wedstrijden bijeen . 

Op zoek naar een beter terrein 
Halverwege de oorlog laat het bestuur de gedachte varen dat er van C railoo 

iers moois vair re maken. Her gaar in op d e wens van een zevental led en die 

najaar 1916 vragen op zoek re gaan naar een berer en besloren gelegen rerrein. 

Het mogelijke vertrek van de golfclub zal waarschijnlijk ook de landbouwer 

met grond nabij de 4' hole deugd hebben gedaan. Hij heeft bij Stad en Lande 

geklaagd over golfers die, op zoek naar afgezwaa ide ballen, zijn gewassen 

venrappen . 

Het uitgebreide gro ndbezit van de familie Van den Wall Bake, dat zich vanaf 

de Soestd ijkerstraatweg (toen AmersfoortSche Straatweg) in noordelijke 

richring uirstrekr wr Anna's H oeve, li jkt mogelijkheden te bieden. Met rwee 

bestuursleden uit die fami lie - H.A. (Herman Adriaan) en G.c. (Geertruidis 

Cornel is, ofwel Trudus) van den Wall Bake - wekt het geen verwondering dat 

ee rst aa n die grond wordt gedacht. Er komen veelbelovende gesprekken over 

ee n te rrein gelegen regen over Klein Kiviersdal, een rheehuis/café m er speeltuin. 

D ezc, eens zeer ge li efd e uirspanning, is na de dood van de e igenaar in 1953 
ve rbouwd ror her w irrc woo nhuis, dar naast de inr it van o nze club ligt. 

Ikl pl:111 om Lh:lr dl" cl ub re vesr igc il loopr cchre r w eh nog sruk. In her 

jilhiltïllllhc)cl.:: V: 1I 1 II)I-{ ') is Iwschrl'vl.' l1 w; I:\rom: · /.{f{/h~'I"tll()tJJ/dt (i. c. Trudus) 

1I't/.' (11 :.:.01'1"1". dal /I~j 0l' ( 1(1/ 11/"11 1/1.1/1 ' !( 'In·i" ("( '11 ~-IIO/{'.\' m l/ I J /' I}/Ir! grjJ)"fdl.'Clead l'Il 
ril ' Ill/ 'r/, ' 1'1"1'1'1/ /,1'1 "1111/"1/1 ,1 ( 11 ', 'r l rI, ' .f!../"f/Jfr/"II 1(1' /11·.ldliU·ill,!!. fl/lll rI(' IIi/fJI'/),fflll,l"d)(' 

(,'(1/( ( 1,,/, I, ' 1/, -1/01 . ;\ /",1/ ' / :1:/1 l 'illI ril ' / '/"1'1'1/ rll ·l ·d mt"l /" hl '/ 1'11'11. / )il ' ,!!./"(} l/ f l·11 
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I CJ I ()- I iJ.3 

Het eerste club/misje. gebouwd op CmiLoo en jn 1920 meeverhuÎsd }JllflT de 
Soestd/jkerSlrrttltweg. 

afit/fan flan een sportclub? Onder geen enkele omstandigheid. Dat ZOIt nlflrlr gejoel 
en geschreeuw op Zondag geven. I:.J1 misschien nog toeloop 1)(111 publiek. ' 

Een sugges tie uit de ledenvergadering 0111 her rc zoeken in de richt ing va n 

het Spa nde rswoud, word t nict gevolgd . Her bestuur geeft de voorkeur aa n de 

Soesrd ij kcrsrraarweg. een aa nt rekkel ij ke o mgeving met al rcrnarieven. Er ka n 

wo rden gekozen russen het terrein waa rop IlU de ho les I , 2, 8 t/ m 12 en 18 

liggen en een gedeelte van het aa ngrenzende gebied Ct H ooge Erf) richting 

Baarn. O mdat de Hollandsche Sloot (de o nverhard e weg va naf Groo t Kievitsdal 

naar Boschoord en verder) sa menva lt met de prov inciegrens. betekent het tevens 

kiezen tussen vestiging in de p rovi ncie Noord- Holland oF Utrech t. 

De keuze valt op het Noord- Hollandse terrein . N iet alleen leent zich dat voor 

eventuele ui tbreidi ng naar 18 holes, er is ook onzekerheid over de bestemming van 't 

Hooge Erf. Na eerste gesprekken wordr afgezien van koop. omdat eigenaar Ins inger 

een veel hogere prijs vraagt dan grond in dezelFde omgeving moet opbrengen. 

Partijen kunnen het wel eens wo rden over huur tegen een redelijke prijs, die kan 

worden bereikt door het beding da t de opbrengst van te roo ien bomen naar de 

eigenaar gaat en het weghalen van de stronken voor rekening van de club komt. 

Op 30 maa rt 19 17 stemt de ledenvergadering in mer een huu rcontract voor 15 

jaar (jaa rlijkse huur f 800,-) en een optie voor ve rlenging. De kos ten , te dekke n 

doo r een ren teloze len ing onder de lede n, wo rden ge raa md op.r 25.000,-. De 

gromste pos!" is ge moeid mei dl' :':1Il1l'g V:111 I) hok·s. door de I k ide M ij 1 1L'c ijl ~Td 

op .r 10.000,-. Verder wo rdt on <--h: r meer I )()() .- hq~ r(lill Vllor l'lïl lll·kdi v 1. Voo r 

een cl ub met 98 gewone leden, 5 dameskdcll CII .37 hlli ~f,u \()[ e ll , d il' I l o g gCl' n 

f 6000,- aan jaarconrributie en entreegeld binn en hrcngL' Il , zi jll hel :l:t 'l'/ ien lij ke 

bed ragen. M aar de welstand va n de leden ve rge makkelijkt cic heslui tvurming. 

Voo r de 16 aanwezigen weegt het vooruitzicht va n een h:1:ln mer g ras op b irways 

en greens op een aanlokkel ijke locatie kennel ij k op regen de kosten. 

De fin anciële werkeli jkheid is, zoals vaak, veel m inder rooskleurig dan de 

ram ingen. Binnen het jaa r kom t de Heide M ij, aan de hand van het ui tgewerkte 

plan va n aanl eg met een herziene berekening: f 17.600,-. Het plan is een 

o ntwerp va n Henry BUlTows, p ro Fess ional van de Doo rnsche GolFclub, met 

adviezen va n G. M. del Co urt van Krimpen. BUITows word t ook gepolst o m als 

proFess ional in d ienst te t reden naast Hili , maa r h ij vindt twee pro's teveel va n 

het goede. Wel beveel t hij met succes zijn zwager Aalberr va n Essen aa n, die als 

greenkeeper werkzaam is in Doorn , Va n Essen is va n meet aF aan betrokken b ij 

het rea liseren van de baan en raa kt zo verkn ocht aa n de Hilversulllsche dat h ij 

er ruim 45 jaar zal blij ven; het laa tst als hoofd g reenkeepe r. 

Bieberstedt brengt uitkomst 
De meerkosten waar de H eide Mij mee ko mt - vooral is veel meer graszaad 

nod ig en de kos ten om de st ronken aF te voeren va llen zwaar regen - d reigen 

het project onuitvoerbaar te maken. De oorlogsomstandigheden, di e de cl ub tot 

dan alleen maa r parten hebben gespeeld , brengen nu in eens uitkomst, al is het 

langs een o lllweg. 

Bij het uitbreken van de vijandelijkheden bevind t de heer August Bieberstedt, D uits 

mede-eigenaar van een in Engeland gevestigde zaadhandel , zich op het continent. Er 

zit niets anders voor hem op dan zijn verblijF daar te verlengen omdat hem, aJs Dui ts 

staatsburger, bij terugkeer naar Engeland internering wacht. Bieberstedt biedt de club 

belangeloos zijn diensten aan, zodat de aanleg onder zijn leiding in eigen beheer kan 

worden uitgevoerd. Dat kost veel minder dan de Heide M ij . vraagt. Z ijn aanbod blijkt 

niet al leen financieel een ware uitkomst. Bieberstcd r g:I:11'. ges reund door zi jn kennis 

van zaden, te werk met echre Duirse 'gründlichkeit'. In het jubilelllllhock V:l ll I (JR5 is 

ui t de doeken gedaan hOL: doorwrocht hij :!.iill mis.'i il' ht-'l..' li volhracht : 

'I-l ij (',\ï)(,/,; 111('111 ("('/'t/(' ))/{'I (lrk ~'(}() r{('11 ,I!, li/S;:,lIlIfl, ff '11,\ tir /tiJ' rt! IIJf'I' 1II ':""~l', O{l I/I 'I 11 'ITf'i" 

/ftlll til ' C/~/;loo'\l' 11/'1I,l',: f,ii l/(fl" ;" ,/1;' III ,iltl(!!, {I/'fIf 'I !I '1I /1111 fÏ' lId'la // ' !.'OII/OI 1f.'1 'I!.'I' 



\fIll rl 1'1111" 111 ' 11i11'1'I"1/(11I.I1· :..·."III~l!.rollll 111 '1 Jl/I'f',1 glv/,d'l 11'11., /(11"11 /l ij lI ,i,.1 /i'tll 110' 

11'1"1/ '/1 /(1/111/ ·. 1;/'1 I'/j , '/ '1/ .'I.m/(' II(JO/"ltlrlll {lI'" 11('1 ,,//11/'1"/"01"1'11 gl"tl,l:':'ilrfll (Jp,.-/r/rlll ill 

ril ' Ilill l 'llI l 111"1 i" (1/· IJl/llrl .'.!..rI,:'.!..(,,, ItllI(('.!.. (J('(1 'Ilrir!(!'tlli-' (V: 111 d l' 1:!111i li \.' Van dL: 

\XI, .l 1 H,.I'd ('1/ I/{Tf-/{f'I/(k Ilf}f'llf'cl (' n l({11 !lor!ig '(NI.\" {JOOl" inln(' /I;nkllJw' meIer vaH 

ri,' .'.1.1"1'1'11,1, I kl ol/tlJ/ ,tlk ('/" I/og 1JI/l1'" afiH dat !Jij tie Zllficijes lelde. De greens welden 

1/ /1 '1 (Inwrlj('.I' IJl Iitl/..]('J /1(11/ ('1'1/ uierknllle meter lIerdeeltI; het zaad werd uitgewogen, 

/" /"I/"':!!. /1/ ;l.Idj('s .!!.I'r!lIflJl 1'1/ rI/WI"III1 op nl/lnt u.itgestrooid ' 

\\k illi tJ, 111 L:LT dal1 L:L: n jaa r na her besluir om re verhuizen kan clubvoo rzirter 

\X/ il k l1l Hoissevain in de algemcne ledenvergadering constareren dat 'de heer 

Ui,'IH'nl f'r!llfIolld"1"l' ,,!Jl'efi gedll/1I1 elJ dat dankzij zijn graate kennis van ZIlken, zijn 
I/'I"{ '/"I(' /..'('1111/.1' /1(11/ grrHZllflt! "/I o/lderv,nding Vfll1 goLflinks de banen een groot succes 

IldOf'cl! 1(' u lO/rltll, . Lof en dankbaarheid wo rdt nog ter vergaderi ng rot ui ring 

!~l'h r, ' l' h ( ill II L: ( hL: noelrH,..: n V:l ll August Bieberstedr rot erelid, waa rmee deze op 

Hl ,l pril I t) I H tiL: rij vall doo r de cl ub onderscheiden personen openr. 

1,01.1 lig liL: gr\.'\.' l1 s liggen rc rijpen, de f:lirwa)'s nog moeten worden aangelegd en 

l. d V. 111 hi jkolllcl1d L: z:lkc n nog niet zijn afgewi kkeld , bl ijven de leden voo r hun 

1IIIUIj l" golra:lIlgcwczc n op C railoo, 

Divots e n hoge hakken 
V OO I" hl' ( hc.,( uur zijn hct vcd ciscnde ja ren, Her moet 9 bruikbare holes in 

' 1.1Iul hOlldl' 11 op C ra iloo, de nieuwc baa n me[ roebehoren ontwikkelen en 

(l, lI' l"I-. hl'1 hoofll hi l'd l' 1l :1;111 ni L: lI wc hna nciële uird agingen, De kosten blijven 

111. 1.11" ' 1IIICl pl" 1. Eind :qll'il I 'JI H is al 14,235 gulden (e n 94.5 ce nt) uitgegeven 

,1, 111 VIlOI":l1 d l' grL:l' Il ,' , hou w vall l'L:n schuur, vrachren, kUllsrm csr. graszaad cn 

IOlll"l l. I k , 1':11 11 i Ilgl' 1I zijn d:1I1 :11 hijna vcrdIJhhdd , Voor de verdere aanleg, met 

11 . 11 IJ L' dt' I:l il'w,I)", word. I ,U H)O gldd L: 1l nodi g gl';uJII L: T1 dan nog L:L: Il S 23,000 

1:lddt'lI VIIIlI Hlh k l IlI l'l' l vcrp l:I:II :..i llg V: 111 he( t.:lllhhlli", llL"1 h O II\W I1 \/: 111 lT Il 

di tï l' I"" lll ill!: l' l! V, !l l lT l1 werkpl.!." , VOII I' p rtl l~,,, i llll.d Il ili. 

I t 11 1l" IHlv dl' , 1 . II.l q,~ ' ( ILlII II\' I ll' lllIill !~ llln " I {"I ,.l v,I' 1 1. llldl l.l kklïl (Il"l" hllxn ) 

,1, 111 , IIH II I \ " H Ij d,' hV1l'11 VII ' l l' II H ' \" Hl! dl" d,lIll l", I Ivl 1IIIIIIIII l'I V, III d l ' Ilul l", 

dl, ' ,d ' I,II HI ill \", 11 ,1-. \' 11 dl" 1"')",lT (111 1: p,ll) II dl" 11 ,'1 "11 \\'111 ti 1"1 I ,1. 11/1',1,111.1\ 111 , 

1' 1 / 11 111'11 l'OI,k ll \\' II, kll 1",1'1-1 .1. 11 ' 1 11 111 11' ,lI hll, I,'I\' 1I 0l' IH" 10 , d ,1.111 \',111 )', 1.1 ' 

(\ 11\ t H '), 111'1 I ' I I It 11, ' 11 \ ,lil I 'l il d, , ' I ', , ' 11 ( ' ) I H' I "11\ I. 11 11 It ' I I,I '1'., ' 1.. .1, 1' 1' 11 

I ij I ()- I ij,> 

1\ Ir J, "n'l l' 11'0/1 (11 ' r!'""I" ~'JlI/lf 'II'l"Iï'. /(1/,1/, ,/ , /(1/,\,1( -1/" ,/,,("/ : r!OOI" (/('11 / ft '('1" HmsJ(' is uiIgriool/. 
( JlI ,' j' /1~/(~r.r""r"/i/"111(/1" rI/'.'j' /(//0: ." I/i " n'/' i" 111"/;/', rl(Jd, ,,';j 11t,,,,,1'II ;zAdi'lI "1'''/('1"5 ZIJ 
'O/Ill/.!: .' /0/ 11f/1/1"1//'/' .' / ' /I/ ,,' /g 11'<11/ ' /1 111/ '/ ril ' /"I'IIIII,':.I'I'I ';',lghl 'lfll 'I·II,r:.o ljllld 1I'/N'/fIIXI ''', ' 
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1<) 101 <).> 

Op grond van ingewonnen advies wordr besloten de greens kleiner en moei li jker 

re maken hetgee n 'vooral het kLein spe! van oudere spelers ten goede za! komen' en 
er komen back tees voo r de betere spelers. 

In een beswufsvergadering wo rd t mer zo rg gesproken over de marc waarin 

ropspelers in de club zich bemoeien mer de gang van zaken. De notulen van 22 

mei 1920 vermelden de volgende on tboezemingen van secretaris H .A. va n den 

Wall Bake: 'getrttcht moet wo/dell te vermijden dat de belallge/! der Vereelligillg, 
speciaal/wit de bil/mi en het spel beMfi, worden geregeld door een clubje der beste 
spelers, dat niet totwijzigingen op de bflflt1 moet worden besloten, maar dat af/es, geiljk 
vanouds. ;n de bestuursvergadering moet worden gebmcht. Hij wijst er op dat men 

naar zijne meening op den verkeerden weg is, dat te zeer wordt gelet op de beIlIngen 

der goede spelers. dat meer werk geuJtJt/kt moet worden om de mindere goden en het 

publiek te lokken ell dat voor alle festiviteiten, nUltehes en onderlinge wedstrijden. 

meer reclame wowet onder leden tds naar buiten moet worden gemaakt. J 

Gepaste aandacht is er voor de natuur. In 192 1 wordt afgezien va n wijzigin g van 

een der holes, onder andere omdat het kappen van een aantal bomen afbreuk 

zal doen aan het natuurschoo n va n de baan . Het zijn overigens niet alleen de 

leden die daarvan genieten, wanr 'In verband met het groole aantal wandelaars, 

Ook toen al 
So ms is er zoveel ergernis over gebeurtenissen of omstandigheden in de baan , dat 

erover wordt geklaagd in de ledenvergadering. 

Dat sorteert niet alt ijd succes. Kennelijk zijn sommige vormen va n gedrag even 

o ngewenst als hardnekkig, als we hedendaagse ergernissen en oude notu len tegen het 

licht houden. Enkele voo rbeelden spreken op dit punt boekdelen. 

Notulen 1914: 'Verschillende leden wijzen erop dat het wenschelijk is den leden nogmaals 
te wijzen op de bestaande regels, omdat dikwijls geklaagd wordt over het te vlllg opdringen 
der volgende spelers en de onbekendheid met den regel voor het laten passeeren.' 
Notulen 19 18: 'Geklaagd wordt over het niet wegnemen van voetsporen in de blinkers. ' 
Op deze miss tand hadden ze 90 jaar geleden trouwens wel een antwoord met deze 

'Iocal rule' : <De bfll ZIlt opgenomen mogeJl wort!('l1 ell zoo e/iel1/ mogelijk J1flast geplfltltJt 

Illogell wort/en : 

die steeds over het goifterreill loopen, wordt bes/olell up vl'l"S fhillellde pllll/rll ('('11 

bordje te plaatsen met het opschrift 'geen vrije wandeling: . 

Het duurt nog ro t 1922 voo r de nieuwe baan daadwerkeli jk in gebru ik ka n 

worden genomen en ook het hoofdstuk C railoo - tien jaar na het vertrek uit 

H ilversum Oost - wordt afgesloten. 

De 9 holes zijn kennel ijk fraai en uitdagend genoeg om een jaar later aan Hilversum 

de orga nisa tie toe te kennen van het open kampioenschap van Nederland, het 

evenement dat we nu kortweg kennen als het Open. Met 153 slagen over 36 holes 

wordt ontwerper Henry Burrows winnaar. Een wel heel markant voorbeeld va n 

local knowiedge. 

Eind 1923 wordt afscheid genomen van professio nal Hili , ongetwijfeld rot 

opluchting va n het bestuur. Hili ko mt ui t diverse notulen naa r vo ren als een 

ongemakkelijk en eigengerei d heerschap. Vooral op aa ndrang van leden, di e 

hoog opgeven van zijn kwaliteiten als lesgever, is zijn dienstverband overeind 

gebleven. Douglas Monk, zoals het bestuur graag wil ook een goede clubmaker, 

is zijn opvolge r. Hij wordt al snel zeer gewaardeerd. 

Met Colt naar 18 holes 
De ni euwe baan is nog geen vier jaa r in gebrui k als de kans zich voordoet 0 111 uit 

te breiden naar 18 holes. Al bij het kiezen van het te rrein heeft het bestuur de 

mogel ijkheid daartoe in de overwegingen betrokken . De club is dan al namens 

Insinger benaderd over aankoop van 40 ha, waarin begrepen het gehuurde 

terrein met de 9 holes. De vraagprijs is f 1,- per m2 , terwijl terzelfder tijd 

nabijgelegen gro nd minder dan een derde heeft opgebracht. Bovendien sluit 

een uitgave van 400.000 gulden een reëel perspectief uit om de holes ook te 

kunnen aan leggen, zodat het aa nbod 1110et worden afgeslagen. 

Gelukkig biedt de fami lie Bosch van Drakestein ui tkomst. Die Stelt zich zeer 

welwillend op, zowel ten aa nzien van de prijs als eventuele behoefte aan meer 

grond in de tOekomst. Het gaat o m een vri jwel aangren7.end gebied, pal over 

de H ollandsche Sloot en de provinciegrens gelegen in Un cchr. Op (b I rc rrcin. 

ongeveer 24 ha . liggen va ndaag de dag dc holes 3 1/ 111 7 " n 13 1/ 111 17. Ilcl 1"", 
worden v(" rwo rvCIl voo r I I . ') ()() .- p ... ,. ha. I lOL" "'l h:t l'l h: lij k dl.." Vl.." n wrv inp p' ij ~ 

ook j",. dl' hl'drahl.." l1 di l' I,odih l ijn !lil I dl..' IlidIi VidiII J', I l' 1\ ', d i 'l" I\" 11 I~,L III Vl"I 
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1910- 1935 

De bamI ju beeld eil/t! jtl ren twintig. Tijdens het. Open Kfl mpiol'mcl,np 01111 1929 
sMnl jos VIlII Dijk zijn bal /lil ('eli bl/Ilkt/: 

uit boven de roch al fo rse invesrcringsbedragen waa rm ee bestuur en leden 

inmiddels verrrouwd zijn geraakr. En ui tvoering in eigen beheer en o nder een 

gratis en deskundig oog als dar van Biebersred r is er ditmaal nicr bij. 

Hil versum neemt een b3anarchirccr van naam in de hand , de Engelsman Harry 

Shapland Colr. Voor de aan leg va ir her oog op de fa. H. Copij n & Zoon ui r 
Grocllcka ll , een onderneming die goede contacten heeft mer Colr. Colt brengt 
f 150,- in rekening voor zijn ontwerp en 1. 25.10 voor 'supervision \Vork'. Dar 

vair re overzien. Aan her contract mer Cop ij n & Zoo n, gesloten n3 langduri g 
onderh andelen, ha ngr een dusdanig prijskaarrje (f 37.500. -) dar her besruur 
even overweegt om de (huidige) holes 15 en 16 nog maar nier aan re leggen. 
Dar scheelr f 8.750.-. Maa r al snel is de concl usie d:u di e bCjx'I"k ing niel nodig 
is, of."dHlon voor h~ 1 hch: 1)f( lj \.."C1 indll:-. it.: f g, rnnd:l:lnk( lop 1..'I.: n h )' polh~G l irc 

oh l ig: l l il'k ' ll i llg V:III r XO,O()() , ( rc llt l ' Yin , ,11'1 1,: 10\\1.' 11 ill ft, j ,I:U) 111 111.' 1 w Ol'lkn 

l l i q '.l"l l l ll 'V I. ' II , I ) ,11 1~l' l d 1, 11 111 1 i ' l , I I.'I! , ,.I , ,Ic I t' l l i ll ,~ Vlli !,.I.' lij, 1 1. 11 1' 1 \\' lI lth 

verhoogd ror een ron, De co nrriburie voor dl.' ledcn cn hui !lgcnolcll Iwd', 111 \.." 

nier meer dan een rienrje omhoog, Dar word r dan f 100,- voor dc k den cn 

f 35,- voo r de hu isgenoren. Voo r jongeli eden boven cic 1 H en onder cle 22 jaar 
wordr her rnogelijk om lid te worden voor f 35,- per jaa r, onder vrijsrelling van 
entreegeld ror hun 22' . 

Opstoppingen en doo rlaten 
Op 9 holes wordr her golfspel inmiddels (eind 1926) naa r harrelusr beoefend 
door de 143 leden, 72 huisgenoten, hun inrroducés en regensranders voor de 
i nrerclub wedsrrijden (de com peri tie) , Helemaal ri Ill pel loos verloo pr dar nier, Er 
ko men klachren over opsroppingen op de baan op za rerdagmiddag en zondag, 
De voo rzirrer voelt zich daaro m geroepen de leden rel' plekke re gaan roespreken 
en ze re wijzen op hun eigen rol , mcr name dar de slechrere spelers de beteren 
zouden moeren doorlaren, 

In her cl ubhuis doen leden onprerrige ervaringen op, Er verdwijnt geld uir 
hun portefcui lles, De poli rie srelr voo r om een 'bespiedingsdiensr' in re srel len, 
Dat wo rd t afgewimpeld, Zoiers zal nier lang geheim kunnen bli jven, Een 

( )p IIId"'If/",l! I , I ,In 01/1' 1'1 1 ' ) i, J g/llg 1'I1 hOllli '/i '/111,11111' 1/1 1'/""11111'/1 lil' 



/\\ ,1,11 \\l')'.l' l1dl'l , 11 ~Lllll l' lll tllll dl' In h l' l ~ IU' lli l'1 Itl lu" , 11..' l .. dl' lI \\ tlldl !~l'''tllllkil 

1I111 l' I kil d.n in hl' l lluhl1tli"ll'lkl' dl.ltlk w( lIdl ~l"l htljlkl'lI/t llld lT\ 'l' r~lIll1 lillg, 

I )Il ' i, \'tHII ' ptlll \'l' ll' lligillgl' lI ook Illol'i lijk tI..' krijgl' lI , tl' lI / ij wl, lIidll ab. /,I,:' zich 

I, 'I IIln' l Il'\'l'lI' dl' ' LIllI ' ",111 \lh:i~:lci I :l:IIIIlICIr.:Il, 1);1 [ wordt wr.:1 r.: vr.:n ovr.:rwogen. 
111.1 , 11 ni l' l hill'd 1I :I:llh:l: lr g,r.:; u.:hl. 

I k h.1.111 ill .Llllk'g krijgt o ll gcwr.: nsr bezoek van heel andere aard. Ko nijnen 
\ ,( · It 11 Ij /. ,kl,tl 1..'1' /ovl'l'l ~chad (' dar her besfUur het plaatsen va n een hek overweegr. 

t ;1'/il' ll "k· ht...· lltH.ligd r.: Ir.: nglt,; van zo' n 2,5 km wo rd r di t te kostbaa r gevo nden. 

I~O \'1..-'lI di L' 11 i:-. hl't m :lar de vraag of het zal helpen. Liever steekt her besfU ul' -
,11 , dl' I\II,' IL' II hl ij kell 1111...'1...' re va ll en - geld in het slaan va n een tielltal po mpen. 

\\ ,l.lIlli, IlI l' l hdlUlp van <':1...' 11 sproeiwagenrje de baan van vocht vair re voo rzien. 

()/, tI"I'O"""" 1',11' /'t'/ (/1/(/" doM,";,. lIJ.!"'. UOI '('lI ld.ll.I : 

//,'//1",1/ \. /"';'1"11111, I"II/l· /',.,,,111/; (/1//" ·' .. ,.,,,1,'. /" I'WIIJ'III . 
I,IIJ \,"I't".I:. IIJII/II\ l 'dIJ "Ol \\;,// U ld,:, ·. Sim I't/IJ (lrr (,'/i lIIj.' 
o"I"l'""I •. / JOlt/'IIt/III!'t'l! (hilI.'! U/dlll 1IIIIII/IIl', ()/I/l U/OIII . 

1II,(~,I" " ""IIII ( III'" H,JIJlI, ( 'f"dl"II,I~I'1, \\ dl"l11 ( ',.11/1"/'111, I'" " 
1,..,,, ( /t'I/," 

I <) I 0- 1 <)j ') 

Een vo lwaardige baan 
1)1...' haan ui thrciding komr binnen rwee jaar ror srand. Een knap staaltje. gezien 

al het handwerk dat eraan te pas komt. Op 30 september 1928 worden de 

nieuwe holes feestel ijk in gebruik genomen. Het is een grore dag voor de 

Hil versu msche GolfClub: eindelijk een volwaardige baan. 

Leden en hun gasten kunnen hun slag slaa n over 18 holes. al is her is ror de 
zomer van 1929 nog mer o lllzichrigheid . Tor da n staar her ze bijvoorbeeld 

vri j o m in de baa n op te reeën. Her is ook in die zo mer dat het (locale) rechr 

word[ ingesteld om 'uit mbbit-holes en rabbit-scrnpes te mogen droppen, zoowd 
op tie foirlvays nIs hl de rough.' De omsrandigheden vo rm en geen belemmering 

om voor de rweede maal her Open Kampioenschap aa n Hilversulll roe re 
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I IJ I ()- I IJ.)'') 

Op t!{'Zl'Ijl/" l/l'mllrl" ('11 ('I/(' I/{'(' I/S iu I !)2~ dl' go/ji'lldl' tflllllt"" 

WIJl wit, we de IIml/ell IJl'lnfls IIÎn kUl/l/ell {(c/;ter!;{/!t'Jl. Zi' 
"ebben gespeeld om de Brt/ssr-beker. ook wel tie dnmes
zomer prijs genoemd. 

vertrouwen. Her wo rdr op één dag gespeeld, over 36 holes. De Engelsman 

J.J. làylor roonr zich de srerksre mer 153 slagen (+7), o ndanks de wespe llSfeek 

in zijn li p d ie hi j bij de lunch oploopr. 

De jaren derrig gaan in met pogingen van Hil versulll , zowel als va n De 
Kennemer, om ieder voor zich een golfschool in her leven te roepen. Ze moeten 

hun ambities al snel laren varen, omdat de belangstelling miniem is. Onze beste 

spelers hebben zo' n instituut kennel ijk al helemaal nict nodig. Zij leggen in 
193 1 beslag op de landsrirel, waar sedert 1924 om wordr gespeeld. Ve rmoedeli jk 

besro nd her ream uir Bernard Ca rp, Orro Blom, Jan Salberg, Dolf Enrhovcn, 

Trud us va n den Wa ll Bake en Bal r Heldring. 

Her j:l:lr erop krijgt dc cluh een !'bg I l' vlTw .... rkt!1. Op 12 dl'L'l' lllhLT I t>'~ 2 ga;u 

hel !J OU l l' ll duhhll i" Ilog ,d].;O ll l :-. 1 ig V. 1I1 ( :r:liloo 111:1 .11 i ' ll 11\\l' ll wd wrrr,l. l it!l'l1 

ve rgroot, in vlammen op. Waarschijn lijk is de kachel oververh it ge raakr. Alles 
gaar ve rlo ren. Ook de golfspu llen van de leden. Z ij onrvangen elk f 75,- van 

de verLekering. De cl ub kr ijgr f 4. 760,- uirgekeerd voo r de inboedel, die voor 

f 5.000,- verzekerd is. Groor Kievirsdal bied r uirkomsr mer enkele kamers als 

rijdelijke kleedgelegen heid en ruimre voor de golfspullen. 

De ramp dooft dc slagvaa rdigheid van her bestuur ni et. Billll l:n l:l:1l jaar, op 
7 okrober 1933, wordr een nieuw cl ubh uis hcrmkkl:ll. I kt ga:!t gl:p:l:lrd \lI L" 

een rh ee-onrv:1J1gsr (' 11 l:l: 1l avollllfèl:s l. 

Ml:1 dit f"r:t:li l' t1lld l'rktnll l' ll . tllI1 W 0 'l1l' ll d oor d l' .Irc h i ' l'l l I, H.l.l lIlkr\. tï l l'lïl 

p r.\eln Îg\ ' I X hok\ h .I.lIl 1.. ,111 d l' l / i l w r\l ll ll \\" hl' l il IJ II Jl I j tll .l.iI IIplll.tkl'll VIIlIl dc 
\'ulgi.'l l d \'" .' C; i ,lll' l! V,III 11.1.11 h n l.l.llI , 



I ij I () I ij'; ') 

C Iddies 

DIENSTBAARHEID EN STREKEN 
1' 1 1\ Ill L'n d,1I1 ~éll k'/ Îllg o w r d l' hLTkolllSI V:\ l1 dc benam ing 'caddie' , Als m eest waarschi jnlijk wo rdt aangenomen darde 

I Wl l.lllli ll g ~ l.lllli llil liL- 1(1' ecuwen is roe re schrijven aan d e Schotse Koningin Mary. Z ij groeide op in Frank.rijk, waar 

Illil il.lirl' c tlkll l'll golfC lIIhs droegen voo r pe rso ne n van vo rsteli jke huize. Dat gebruik zo u ze hebben geïnrroduceerd in 

,,\ 1'4111 . l l ll l , W; I:l1" hel hegrip vc rhasrcrde rot 'caddie' , 

I ho l,Hldi l', in de kLI."s i d~L gcc!:taIHc van dienstvaard ige srokkendrager voor de led en, is o p Hil versulll uÎ rgesrorve n. Ka rel 

\l ll ~ · (n. 011'11.: hll .\ 11.: c uJdic. is kort na het interview op deze bladzij ove rled en . D e tro lley, voo r het eerst ve rschenen in 

l il' j.lrlïl vijfti g. hee rt het v:l n ze gewonn en. All een als d e p roFess io na ls bij ons neerstrijke n voo r het Open is d e cadd ie 

1141g \' 4,1\111 :1:111 Il c t wcrk tc 'l.ie ll. 

I .lll g gL·lcd c ll W:lI'L'1l 'IX m er t ie ntallen o p de club te vinde n om een centje b ij te ve rd ie ne n . H alve Fam ilies ware n 

d ,LlI'OlldLT, /.0 \V:1S I-I em mi e (V~lll H erman) Rave n een van zeven caddieënd e broers, va n wie d e oudste C hris al op 

( 'l.IiI410 \\1;1 .... hq;,olllle ll , D e Barlo's wa re n mer z' n vij ven ook rui m vertegenwoordigd en er waren nog een stuk oF wat 

I\ O\(LT.." \1:111 hl'lJ ;III CIl sprcckt I-I cmmi e nog alt ijd het meest [Ot de ve rbeelding. Rui m 65 jaar, va n 1925 ro t ko rt voor 

l ijll IlvlTlij d l' ll in I \)') 2 , was hi j ec n vas tc cn beke nde verschijning op de baa n. Veel led en kunn en zich H emm ie nog 

Ill ll l· j' l· lo" .... vonr lk gL'l'S I h:l1c1l e ll - moc ht d e he rinne ring dre igen te vervagen - dan is er a ltijd nog her Fraa ie portre t 

11l1 \'l' ll d l' OpCIl 11 :I:tnl. gcsch ild erd door Ma ri Trappe n ie rs , 

I ho hll\' rnb L' l iL' hccrt Lïlkclc malen uit H cm mi e's mo nd opgeteke nd hoe de belev ingswereld va n de klass ieke caddie 

1'1 Ilil/,IJ.',. I ) :I:lIïlil vicl on d er meer re leze n dar hij a l o p z' n tiende jaar zijn eers te rondje van 9 ho les liep m et mevrouw 

( '1.lllllï 11 .... , Ik Ilc!onill g \Vas I kW:lrtj e e n 5 ce n r Foo i. Na afloop moesten d e stokke n wo rden geschuurd 'tot ze blonken 

"I, ;.:.;/"I'J': Blijk(: I1 ,.., z ijn rcLus speclde n de led e n in d ie tijd bijna a ltijd m et een caddie en was er op zare rdag en zond ag 

Hili 1 I IlIl r ,11 lli l" L'L'II l11 eLT tL' krijgen. Dan wa ren c r zo' n 25 jonge ns in de baa.n, die in her begin rwee tassen droege n, 

l.lh' l Iv lb vilT. I)v inholld vic l doorg:I:llls mee. Zo' n 5 s rokken per tas, hoewel m en toen nog net zoveel clubs m ocht 

111 1,'l' 11 l' IIICIl ,d,.., Ill l'Jl wi lde, 

1\ ,1 f "' pl'kn op d L' h,1.11l \\':IS voo r lk c lddi l's :1:1 11 V:I 11 kclijk ni er weggelegd . M er bijgewerkte boomrakken oF een oude club, 

1 ',d"q_~l' ll \' . 111 ('( '11 V. 1I 1 dc Inkll , lkdcll h' d :ll sricktllll roch, :I1s profess iona l Mo nk (hUil baas) het m aa r niet zag. H eillIllie: 

'l/ol/J'IIr'1! II'f' / '1'1/1 (1/' :.. .. ~jl! /I lO/Ol' " '( :{I,,.~jl/('", (/(111 1'('111/('11 UI(' 1/(1111' (k {)(:f{' II/J(JJc CJ/ g;J/gell .îjJclcJ/. N/fW), Iv/onk zette zIjn motor 

r /'{/I ""11 rI/ · 11 'I :'.!. /'/1 /"f(llflll Il'I'lfg /oP(')f /'11 tlillI //111/ //U (/11.1' /(' f'a/,'Ia'll, na" U /lH /;~ï /(Jitl}(,f'/, /Ja/t/e ol/ze J/ O!dtCII tlf ell bmk ze 

' /0/1 11/1 "It/r') 1 oj' 1't'/'II'I'IIII,t!, ; './ ' ;11 til' //(11/ k,dl/'tJt'( fl I CI/{'f,/" ')It //11 '1:1(" ('( '11 I /rf 11 fk /I{ ' f ('/j' ,I/wk/)' (I/a III/;Of f' 5). z~ï 11 {J!'OI flO I/H f.\' oo/t z o 

,1:fll 't/. .'.01 :'.!.t/(· (.,. 111/'/11'001' ' /I{/ 1(I;j Ol' 114' /III,t" !lllIdl/ l 'I! '/It-ll'll / 'I! (JO/" tI,tI /1 '/' ({/i /"/I 'illl'jOIlY."II ,\· IINlf/I' /(:" h' .. ' I/()/:!f/(," fr' tll'IIg'i'lI . ' 

Het ji'aa;e portret dat Mari Tmppeniers 
heeft geschilderd van Hemmie, EeJJ van 
zijn professioneLe oplloLgers op de PGA 
tour kon er bij het Open van 2003 maar 
niet Oller uit dat eell schilderij Wl}'l een 
caddie zo'n prominente pLaats inJleen'lt bij 
een exclmielle golfcLub. Dat WflJ' lu] nog 
nooit tegengekomen, 

2S 
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Staken voor een dubbeltje meer 
Lomer dienstbaarheid was destijds iets teveel gevraagd van de jongelui. Kwajongensstreken konden niet uitbl ijven en nier 

iedereen kon rekenen op evenveel eerbiedigheid. Ze hadden al snel door mer wie ze graag, of liever nier, de baan ingi ngen. 

Maar ook spelers en speelsters zelfhadden zo hun voorkeu ren. Veel caddies o mwi kkelden een goede kijk o p zowel de d ive rse 

vaa rdigheden, als her golfspel zelf. 
Een van d e led e n kwam 's zo me rs elke avon d oefe ne n. De caddi es hoo rd en hem aankome n a ls hi j claxo nn eerde bij d e 

(Ol in het bos en re nd e n d an gauw her bos in wa nt , zoals H CIllI1lÎ C ve rtelde, 'het was geen pretje om /Joor hem te Cfuldieën 

als hij oejèllde met Z O'" 80 ballen en je ({Is wc/die ill de ZOIl stolld te /'ijl<ell. Als hij een jJull ofslice ga] dan stond hij te fluiten 
en te wijzen ell je holde lJtllJ de ene kant ntlar de andere tot je er gek I/fln werd. En dllt voor twee kwtlrtjes. ' 

Een ande r lid , dar uir Amsterda m kwam , was het soms nier ve rgun d o m plezie r te beleven aan z ijn spon. H ij kwam 

.. ... - . , _ . ~ 
;:~~~ ~ .. 
:t .• 

'" Caddies, in /924 vereeuwigd voor het 
toenmalige clubhuis. Op de vermltla St/Mt 

greenkeeper All/bert Viln Essen en links 
proftssiOlllli Douglm Monk. Onder zijJl 
toezicht vie/ell de jOllge caddies, llflll wie er 
diverse verkllocbt Zijll gemnkt /Iilll rI(, dub 
e1l de club flflJl bl'lI. 7;' zinl Zijll ollder 
IJI('('/" Id,l.1: Nijk Nm-/o (5('). C'l"';s N(f{!{'11 
( (}(-). / -/ (' 111111;(' N a /Wil (8 ('), /';1'/ \'(/ jl/I' ( l)/ 'J 

rlit' 11111'/' lfil,~m('i(ll ' lol /,mj('"ill/lfll '1,,'la 
I'r/II illl/'/'I/,lIiol"II/ , "IlIflI'. ( ,',.,.ri, k'I\/I '/' 

( / Ol ') , ' /I ;,,/1 /\//\/1'1 ( / '10) 



In ... ·[ ... · ... ·11 .l.l pj ... · ... lw ... ·I. ... icr 11.1.11' dc I..llIh .... 11 11:1...1 011...1 1..'1' dl..' uddie:-'lk hijnaalll 'Aa pje'. 

l~ q:'l' llIl.lI ij!, W :I :-' h ij :-. 1:1I .. : h{On~ r va n hUil sIrekeIl . zo hli jl . .;.( ui l hel" relaas va ll 

11 l' ll1l 11iv. i'.1I 1 ra \1 1 ... ' 1\ Zl' hijvoorheeld zijn hal in ee n bunker zo di ep het za nd in , 

d.1t hij IWlll l'l' niet IlI I..:lT uit kreeg, e ll cr de brui aan gaf Een lucratief moment 

\\. III[ illlll kll:r.clJ f(1(' ('i'1! c(fddiebollJletje {/oor eel! kwartje lW soms maar één hofe 

dll/gol .. 

(hcr hl'l :t1 gI..' IlHX'1l echrer was de onderli nge verstandhouding goed , al li ep het 

L'lïll ll ,l : tI flin k sp:l:lI.:.. Er werd gestaakt omdar de caddies een dubbeltje opslag 

wikkIl 1..' 11 ...1 :11 ni et kregen. Hemmie: 'Toen hebben ze caddies l/an 'De Pm/ laten 

1..'0/1/1'1/. 11/(1111' /lIJ) IJlulden alles venjJerd met takkenbossen. Niemand kon er in of 

"if. / Jr- ((fr/dits I/flll 'De PaJl ' bebben we opgewacht, die z ijn meteen teruggegaan. 

lill{'f' flt/II om bebbl'lI loell gepmat ItIet de beren L001Jlflli en Albertlingk Thijm en 

IOf'lI 1/I(I.i I/{'I /lOOI' e!kam: ' 

V, III vtlorllulig voorzin'er Alberdingk Thij m was Hemlllie bij na 35 jaar lang 

dl' V: I:-. IL' !tlllp in de ba:lIl . Aa n dat bondgenootschap is deze fraaie anekdote 

Vl' rholldcll : 'Mei h!'Ji/ IJ!'v ik heel /Jeel plezier gehrtd. Op een ZOl/drtg hoorde ik de 
/wft. /JrI(III/(lIJg "i('/ (flulcrs dIlII' opgekeken' en alweer opgekeken: Toen we eindelijk 
(ft. /8' ,r.rf'l'JI fJflrltll'II IH'rl'ikt eJl IJij moest putten, heb ik gezegd nolt meneer, nog 

(:/" I.:ar ()/,I..'~ïk(," til 11 !J('11t thuis.' !-I er zijn op de club gevl eugelde woo rden 

gl·Wtlrdl'll. 

l lo k W;I:-. I klllllli L' bij O I1 S, zowel als op als menige andere baan , rnctgezel 

V, III I{ohhie va ll Erve n Dorens. Die srelde hem zo hier en daar voo r als 'Oo m 

I In lll : .. I· en ',.orgdl: L' r ook voo r dar Hemmie op een gegeven moment niet mee r 

hnd~!t· Il' dragen. Hij schafte een karretje aan waar rwee tassen op konden. 

I kl /dl' mogell spdt:1l ht:eFr voor di verse caddies vruchr afgewo rpen. Ee n 

,1.1111, 11 V, 11l II l' l\ II l'L' rt ht: l gebrachr rot single hand icapper. De celn e uitblinkers 

W. lrl· 11 I{ijk Ib rlo e ll I kmm ic. Ze brachten het rot scratch-spel er. Vanaf hun 

n' I\ll' d,lgclI :tI .... Glddi l' waren ze m ~l:lrj es, liefsr sa men caddieënd als dat kon. 

I.l· 1'l'\d lt'U wlk-n dk:tar zo ongevcer :lIs broers en gaven elkaar in her spel maar 

\Vt'il li )..', [Ill'. Rij k wa .... d L' hL'stl·. Hi j wt:rd ill dc jaren vijftig driemaal caddie

k. llnpillt·1I V, III Nnk rl :llld L' II viL'rrll :l:tlI Wl:cdL'. l-kllll11ic zar hL' 111 meestal di cht 

lip tk hi l·kll, w, l,u'hi j hl' l pllll t: 1I hl' 11l nog:tI l·L' Il .... in dl' sll..'t:k li er. Hij werd 

t·t·IIII1 ,l.d l\\'tTth- t' lI l\Vn' ln ,l,d tkrdl·. 

Karel Sluijter 
Tor 2009 was de Hilversumsche nog één caddie 
rijk en dar was Karel. We hadden nog een heel ge
animeerd gesprek, her vorig jaar.Hij was toen 85. 

zag er kerngezond uif maar verwonde roch al re

kenen va n verstrooidheid. Hij kon rot zijn verdriet 

nier meer zel fs rand ig op de fiers naar de golf ko
men om daar voor enkele spelers te caddiën. Kort 

daarna is Karel overleden. 

Herinnerin gen aan de goede oude tijd had hij nog 

genoeg. Karel, va n wie nier veel leden de achter

naam kenden, stond daar alti jd zo' n beetje opzij 

van de kar rcnloods, mer in de hand enkele zakjes 

geraapte ballen die je voor een klein bedrag kon 
kopen. 
Ka rel was echt een bui tenmens en had zijn hele 

leven aan spon gedaan; hij was trots op het fc it dar 

I IJ I 0- 1 IJ'> ') 

hij jarenlang aanvoerder is geweest van her eerste tcam van voerbalcl ub Hilversum. 

Hij verrelde: "Ik ben hier terechtgekomen via mijn broer Gerard, maa r die is al lang dood. 

Hij was parkeerwachr bij de ze ilvereniging in LoosdrechL Daar kwamen ook de heren van de 

golf en die hebben hem gevraagd of hij geen zin had een cen rje bij re ve rd ienen als cadd ie. 
Veel heren en soms ook een dame namen in die tijd een caddie. We waren mer een heel stel: 

Gijs was de baas, en verder Berrus, Hemmie en zijn broer Chris. Ik leerde al snel wat er van 

een caddie verwacht werd. Tas dragen, stok aangeven, schoonmaken , bal zoeken. De heren 

van de zondagse vierbal konden aa rdig meppen maar ook wel scheef. Zoeken hadden ze geen 

zi n in. Ik onthield dan waa r ze zo'n bee tje terecht waren gekomen en ging op maandag lekker 

in her bos scharrelen. Zo kwam ik aan die zakjes mer ballen. 
"Als Prins Bemard met zijn vrienden kwam golten, vroeg hi j al rijd naar mij. Dat vi nd ik nog 

steeds een hele ee r. Leuke man, Bernard. Hij vroeg dan altijd: Karel, war denk je, een hamen 

3 ot een ij ze r? En dan keek ik 's hoc de bal lag, en meestal zei ik dan: men eer, neem dat hout 

maar. U kèn her. En dan ging het meestal goed. En larer ook meneer Va n Vollenhoven . ook 

zo vriendel ijk. Ja. ik sprak ze altijd maar gewoon aa n met meneer. " 

"Nl·t, i',L'lfhth ik nooi t gtgtllrd. 1);1\ ging vroeger ni er hè. personeel in de baan. Ach , je staat 

wcl Cl· II .... w:1I Il' ( hippl'lI. rvb :l r door dl' lijd h(;c lI , k'er jt wtl precil's hoc her moer, gewoon 

d lull IC kijkl'll . 1,1. ik Il t'h "11 dt' Ilil \'t ' l ~ IIIII ~~ IK VI.'II Illooit' li jd ~dl.ld ." 





j 935- / <)()() 

WISSELENDE TIJDEN 

De Nederlandse golfWereid is halverwege de jaren dertig aardig uitgedijd. 

Er zijn dan bij na viermaal zoveel clubs als de vijf die zich in 1910 met het 

spel bezig hielden . Domburg ( 19 I 4), Noordwijk ( 19 I 5), Voorne ( 1920), de 

Twentsche (l926) , Enghuizen ( 1926- nu de Keppelse), De Dommel ( 1928), 

Toxandria {I 928), Eindhoven ( 1930), Hattem {I 930) , Rotterdamsche ( 1931 ), 

Sallandsche {I 934), Amsterdamsche ( 1934) en De Wildhoeve ( 1939) zijn 

erbij gekomen. De drie noo rdelijke provincies en Limburg ontbreken o p de 

golAandkaart. De 18 verenigingen bieden speelgelegenheid aan (naar schatting) 

tegen de 3000 perso nen; Hilversum aan zo' n 200. 

We mogen nog wel spreken van ' het golfwereldje', wat voor het Nederlandsch 

Golf Com ité geen belemmering is om zelf een golfb lad te beginnen. Het NGC 

maakt zich los van De Corinthian, het weekblad dat ook dient als officieel 

orgaan van diverse spo rrorgan isaries en -clubs (ook de Hilversul11sche) en de 
abonnees voorLiet van informatie over hun sport en de sportwereld. Het nieuwe 
blad, kortweg 'Golf' genaamd, biedt de golAiefhebbers vanaf 15 maart 1937 

maandelijks wetenswaardigheden uit binnen- en buitenland. Nieuws over de 

clubs. hun programma's. uitslagen van clubwedstrijden en compcrÎrieresulrarcn 

zijn voortaan in Golf re vinden. Het clubleven in Nederlands-Indië wordt n iet 

vergeten. Het blad heeft een brede raakopvarring en rich t het vizier ook op auto's, 

mode. jacht, wintersport en bridge. Er is grote inbreng van Hilversumse kant, mer 

vier medewerkers van af het eerste uur. DolfEnrnoven laa t zijn licht schijnen over 

greenkeeping. Bernard Carp verhaalt over de jacht op patrijzen in onze duinen, 

heren in Brits-Columbia en groOt wild in Afrika. Douglas Monk behandelt de fij ne 

knccpjes van het spel. Bcrnard van Vlijmen geeft met tekeningen en karikatu ren 

L'l'n hUllloristi sche kijk op het spel en degenen die het beoefenen. De abonnees 

·I.ijll tevens ven.ekcrd regen ongerief als d iefstal ofbreuk van clubs. 

l iet hlad heefl in hel voorj aar va n I lJ39 goed nieuws voo r caddies. De R&A 

hl"l'r1. 11 .1 j:trlïd : lIl ~',c .1:llldr,lll h Ilil VClClI':d dL' VS. h l'1 WI'Z(' t opgegeven regen 

l illlil c ,il1 j', V.1I1 Iw ! .1.1111..1 l illh ... . I kl 11 10I'.l· 1 I .. : 1' v ool'l .1.111 Ili l' ! Illt 'l' r l ijll ..1 :111 14, 

Cl 

\ 
"-.. 

\ 

l.f'\J 

• C, \. , ... 

(Tcckcning pan J. L. C a rsta irs in .. G olf M ontld,," ) 

..Caddie, geef me e's m 'n nllln1l1er-25-icon!" 

1>11," ill 1939 (o('rd ('CII liIJ/iN gf'.î/f'Ir!I((/I1 hrt tlflllltd J'lokk('1I ill dl' Im: dm i ,l' /01 op rit' 
rlag I'tlll /wlldaN,'.!, ' .1. 
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Het elub/JI/;s ill 1935, 

zodat caddies nier langer gebukt hoeven tC gaan onder een ras met wel rwi nrig 

stokken, zo ni er meer. 

De compe[Ïric is uitgegroeid [Ot strijd toneel voor 27 teams, die elk 6 

spelers/speelsters op de been brengen, Het puikje bij de heren, de scratch 

co mpetitie, is een aa ngelegenheid voor de Haagsche, de Kennemer. De Pan 

en dc l-lil vc rslIlllsche. Hocwel Hil versulll mei Ik rn:m.l C:lrp jr. (hep. 1) d l..' 

n :lli()lla l t: k:llllpiol'fl \':111 19.1') i l l de gl..'b.kr~· ll Il l'I,.' rl , g Ilt);, 1ll'1 I l'.l lil gl'l' tl IHlg\..' 

O glO '1. ()n /l' kkllrt.' 11 \Vonkn w ilkr voo r.d \," l'Ikdi )',d d llO I Ik J' ''I'' lukkl' lI 1.111 

Salbcrg sr, (5), Dolf Enrhoven (6). Lo u (Ilij" erll ') I kcn"kerk (7). Jan 1."" (X). 

Herman Schcltema (9), Balt Hcldring jr, (5), Hein VCl'lncy (<J), M, Sa nders (X). 

JooP Albcrdingk Thijm ( 10), 

Bij de dames is het moeilijk 0 111 rot een co mperirie re komen. Soms zijn h e l 

maa r d rie. af en toe vier clubs die elkaar de maar nemen: de Haagsche. d t' 

Hilversllmsche, de Kennemer en De Pan, Hilversum moet her voo ral hebben 

va n de dames Nel Fabius- Noyon (7) en Jane Salberg-Feijen (8), Dit tweetal. 

dat ook voor Nederland ui rko mr. sreekt zozeer lIit boven hun medeleden dar 

niemand her regen ze durft op re nemen om her club kampioenschap va n 1937, 

Nel Fab ius wi nt op de 19' hole. 

Twee Hil versumse tea ms komen i n de hand icap co mpetitie uit, zonder daar hoge 

ogen re goo ien, Van de twintig tea ms zijn er di verse gemengd van samcnsre lling. 

Er zijn heren die dat nier op prijs stellen en cr meer dan ecns op aand ringen aa n 

het meespelen van de dames - cen stuk of tien - een eind re maken. 

,\ il"/III11I11I'1II 11/',.,/ I 'J ~ ;l, lilt', /11"/11',/1 d,· ( '/,.,/ tI ,'11 //tl/l ()\I/"~' 

... ... 



I)e haa 11 ges paa rd 
I k iII V; !! \'; 111 ti \,: I )11 i I :-.LT .... 111 :1:11..1 l'L' I1 Cilld L' :1: 111 tlilhoorgdL' ja r c ll. Tijdeli jk 

vnd w ijll l he l hbd (;01(, Hij he l ho mharde llie llt op R Ol! lTd :11ll wordt dc 

lIil gn'n ij l' ll drllkkerij V:1Il 13. K nol (groorvadl: r V;ln o ns lid Jan Di rk) verwoesr. 

I lc[ gcrn:d liggL'nde meilllllll l11cr en de abo lln cmenrcnadlllinisH<1tie gaan 

ve rloren . ' I (H.: h 11l1-a her 0 111 cic verschi jni ng in de loo p va ll juni rc he rva tten. 

Vrijwel 1l 1L' h : L'11 11 :1 her uitbreken van de oo rlog gaar de branclsrof op rantsoen. 

I lel h :I: lllpl' rso llcd 1110et al snel terugvallen op handkracht en de inzet van 

1 rd;. dicrl' ll . Wie g:lar golfen is voo ral aangewezen op openbaar vervoer en de 

li L'I~, d ie zon od ig meegaa t in de t rein. 

1\1:-. d L' cOInpcriri c wo rdt ges taakt , va ir veel van de vaste contac ten [ussen de clubs 

wcg, 'kr compensa ri e wo rdt in Hi lversum besloten een go lfweek te o rganiseren, 

I Je- elTsre edirie wordr begin auguS[l1S 1940 gehouden. Her blad Go lf loo ft 
lll'l iniri :Hi cr, eloer cr ui rgebreid verslag va n en meld r o nder meer: ' Dat er /Veer 

III/imo IlOor golf komt, wordt wel bewezen door het feit dat uit het Nabije Huis ter 

Ilri,l,. de ledl'Il I)fIJl de Uu: G. C. 'tIe P{/n' d{/gelijks op de fiets n{/ar de Hil/Jersllmsche 
.!!.o!/h,"m kwr/nlen, De Hifversumsche organisatie-commissie, bestaande /tit de 

Iw",,,,, L BijS/ems Heemskerk, B. C{/rp en Bemart! v{/ n Vlijme/!, 1fl{/g d{/ II ook 
mN 11('('/ /lo/r/oellillg op bet door haar verrichte werk terugzien, Het zou om niet 

1'("/"l/llIlIrI('/"('1/ als vo/gelld jaar deze serie wedstrijden weer georganiseerd ZIll worden, ' 

In dc hl'denda:lgsc o pzet van dir evenement vall en nog di verse o nderdelen te 

Il lT [..; c ll ll cn uit her ee rsre p rog ram ma, zoals mixed greenso mes (nu ech rparenl 

11 ie l-ecllll);l n.:n), cross COLI n rry, el ri vewedsrri jd , en app roach-pu rri ng-weelsrri jd, 

Voo r IOllg hirre rs di e w ill en weten hoe hun voo rga ngers her er zeven tig 

j. l.lI· gd cdell V:lI' al' brachren: bij de heren wo n R.E Schill (223.06 m) voor 
I. IO llcld, cer (2 12.20), bij de dames mevrouw Pont (J 72.58 Ol) voor mevrouw 
I'.,hi", ( I (,X' i'i) . 

( 'Illh l' ll duhhui :. worden in de oorlogsd agen voo r de leden van bijzondere 

hl." ekl'n i:.. 10:11 :. lk Fon.:-nxb cl ie in 1968 heert o pgerekend uir de mond va n 

1,111 1\ lhlTdil1gk Thi jl11 : " /:1'11 dll!J/('f/{'1I ill dl' z ill lIflll 6orrdi, bridge etc. bestond 

fT lIi, ',; iOllgiT/'n VI('('Ir/"1I prr"',is('f, .'o!,1'I'1/ ,f!.o!(.' 1:'1'11 dl/!J/('fI('1I i" (lh, zi n olltwikke/de 

-;, /i';' IdJI,'}' ill ,/i' oor/og, / kJ '/'"11,,1 !rtfrJl, ooI.' rltllllf',I/rticlI, UJtlJ Itl lIgz.lIIIHT!Jrll/rl 

,1~':r.m,'i,1 i'" ill tli" tI""I.'iTI' II",!!.('II 1/'111 ti" dlll) (', '" ,1'1101'1 1(I ('III"dll.'(I (JJ'f1. 1/1(/111' 1I1t'1I 

f/" ~',O/ :!!. I'/I 1'1111 f /I ' tlllg ('1'/'/1 1.'//11 l'I'IXt'I" /I, i J/IIIN d/"'ldl' /{', {I: (Jol.' /('tll'I'lI IT 1(ll'iJlI:!!. 

,fIllil 'n' I '/ 'I 111" l.-i ,l, jl.'I'I ,t!( '11 

/ <J. ) /<)()() 
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De baan wo rdt behoed voor dreigend onheil. Het treft dat een Duits offi cier 

van het vliegveld Loosdrecln golf speelt en geregeld de baa n bezoekt, met zi jn 

chauffeur als caddie. Hij is zo kies het clubhuis te mijden. Het zal daarbij 

een rol hebben gespeeld dat een bestuurslid hem bij zijn eerste bezoek de 

club rui mten liet zien en vroeg hoe hij zichzel f gedacht had in de kleine 

kleedkamer tussen de Hollanders. De officier antwoo rdde alleen te zu ll en 

kom en spelen en her cl ubhui s niet re berreden. Daar heefr hij zich aan 
gehouden. Hij speelde allee n ill dc :lvond llrcn op 1101 I.:s dit' vcr vl: rwijdl: rd 
warl:1l V:11l ht'! cllIhllll is. 

De club heeft enkele malen baat gehad bij zijn tllssl: nko l11sl. Als op l:l: 1l val! dl: 
greens sporen van mOtoren met zijspan wo rden aangerrof-Ten, verschijncn door 
zij n toedoen borden met het opschrift ' Es ist strengs/cm lfJ/lersflgl die AJ//flgeJ/ t l i'S 

GolfPlatzes mit Fnbrzeltgen Z 1I befohren. - Der Ortskommnndfllll . . 

In 1944 voo rkomt het feit dat d ie ene officier er zijn rondjes speelt nogmaals 

rampen. Om hout re kappen laten de Duitsers her oog vallen op onze bomen. 
Mede met de overredingskracht d ie is opgesloten in 12 Aessen Bols - verkregen 

van Carp - lukt het voorzitte r Bijsterus Heemskerk de Duitse 'Oberfö rster' 

zover re krij gen dar hi j een verklari ng opstelt waarin o.a. het volgende sraat: 
'Der GolfPlatz Hilversum ist eine Sportanlage die von der Wehrmaeht mit in 

Beniitzunggenommell ist. Beim Abtransport des geschlagenen Ho/zes iu weitesgehend 
Rüeksieht Z it nehmen drrss die Anlagen dureh befohren rnägliehst nicht beschädigt 

werden. ' Toegezegd wo rdt dat er pas bomen wo rden geveld als de behoeften dat 

onverm ijdelijk maken. Zover is het gelukkig niet gekomen. 

Het betekent uiteraard allemaal niet dat de leden hun gang kunnen gaan alsof 

er geen oorlog is. Materiaalgebrek, vooral ballen, maken het natuurlijk al lastig. 

Geleidelijk aan wagen zich steeds minder mensen op de baan , veelal uit angst om 
opgepakt te worden doo r de Dui tsers. Anderen, onder wie Tonny van Lierop, 
de vader va n o ns lid Jet Bogaard, dient de club juist tot uitwijkplaats als de 

bezener l11et razzia's jachr maakt op onderdui.kers, Van Lierop houdt zich, om aa n 
tewerkstell ing in D ui ts land (de 'Arbeidseinsatz') te on tkomen, thuis schuil op de 

Curaçaolaan. Bij o nraad nemen hij en enkele vrienden de wijk naar de golfclub. 

Klaarblij kel ijk is die plaats veilig genoeg om met wat van pro JooP Rlihl geleende 

golfclubs de tijd te doden. Lang stilzitten is natuurlijk voor een sportman als 

Tonny, oud-hockey-inrernacional en cricketer, iets teveel gevraagd. Helemaal 
veilig is het op de club ook niet. Eenmaal, dat moet gezien zijn leeftijd ver na 

de zomer van 1943 zijn geweest, is Joan Dudok va n Heel er door het oog van de 

naald gekropen. En met hem opzichter (hoofdgrecnkccpcr) Aalbcrt va n Essen. 

Soldaten denken iemand re hebben gezien en vCllllocdcn d:u di t.: ht:1 cl uhhuis is 
ingevlucht. Dar is ook zo, maar Joa n heefr vi:l dl' :lCllI l' rdcur dl: hl'nell 1:!PlOlll l:1l 
en zich via her bos lIir dc VOerell gl: I11:l:lkl. V; 1Il 1'::-':-'t'l1 krijg! hl' ll.lll wdt' 1I101lI t' llI t'lI 
re cloorst :l :lI1 , Als ti l' vlucl lldi lig lIi t·! wo rd l aall gl'!rOO l' ll in II V! t hJ hh ll i.\, dnlkl'n 
d l: l )l1il sl: r:-. d:1I V: 11 I 1·:.\M.:1I tT IHelT V: III wn'l. I ) , I! i, ~!O" I ~I . 111 .1. 11 , n e l h e l pi \ ltlol 

\lp l il ll gl-ritl ll IlI ki ll vI Il l'lll l idi V. 1I1 dl" ,10 11 111 1\ ' 11' "~"hl l' l1 . 



II\ll·I. .Il~ 11l."1 ~tlll ~pl· lliidl"ll ' d l' oorlog lIog il . Ilil vlT.\UIII kOIl word l.' 11 lll."od ~· lld . 

\'. dl ni l"l prn:Îl.'.\ Il' acllllTh.dul. I .l·kn i.\ wl:f d :1I e r op 20 [lle i V;JII I ~) 1i 4 nog Îs 

!-'.l·' I' l·l· lll 11111 de (;()lfBeker. \1:111 l.ilT(l\l , ke nnel ij k v:l:lk genoeg na:lr I I i IVl.' rsu 111 

gl·v ltH..hl O!l1 handi cap 24 Ie hlTL:i ken . won.1! op di L: dag gedeeld eersrc mer mI". 

1 ) . 1( . Iludig (hel' 14) bij dc strijd om dc Go lf 13eker. Enkele ouderen, voo r 

dl· 1 )llil SLTS ni l'r mee r inre resS:lnr a ls werkk rachr. hebben in ied er geva l op 17 

.\l.' jll l.' lllhn 1944 nog gespeeld en her aFweergeschur van de Slag bij Arnhem 

W:I:I rgl"l lOlllcn . 

Canadese impuls 
Na dc bevrijding blijkt de oorlog grote schade te hebben aa ngericht op de golfba

lll.ïl in o ns land, in het bijzonder d ie gelegen in de Duirse verdedigingslinie langs 

dl' kust. Daar zijn halverwege de oorlogsja ren d e leden al geweerd. Bij sommige, 

zO:lls bijvoorbeeld De Kennemer, de H aagsche en Domburg is de ravage door 

hunkerbollw, her graven van een ta nkgracht en/ofbo m krare rs zo groor, dat wordt 

herwijFeid of herstel e r nog in zit. H er en der zijn clubhu izen uÎtgewoond , o Fheeft 

dl' bczerrer de invenra ri s meegenomen of ve rnield. 

I .ulkc ralllpen zijn vrijwel aan Hilve rsum voorbij gegaan . Wel hebben interieu r en 

Illl'ubilai r van her clubhuis fors geleden o nder her 'gebruik' van een groepje SS-ers 

d :H cr in de eindf..ïse van de oorlog voor een paar dagen neersrrijkr, het meubilair 

le isrcrr en clubs van de led en vern ielt. De schade aan her clubhuis valt re overzicn 

l·n voo r d e baan is wei nig meer nodig dan het onderhoud, dar driekwarr jaar heefr 

SI ilgclcgen , weer rcr hand te ncmen. Men Illag zich gelukkig prijzen mer de staar 

V:1I1 her geheel , waa rdoor het clubleven snel kan opleven. H er besruur weer daaraan 

Illl'r ce n behcndige zer een impuls re geven. Als her Gooi een ' leave centrum' wordt 

V(lOr rl'p:ltr iërend e rroepen en G eneraal Foulkes met zijn Canadese sraf kwartier 

111 :1:1 1..1 in her Pab ce Horel in Hilversum, wordt nier aFgewachr of - zoals elders 

i.\ geheurd - dl' bevri jders de baan vorderen als kampemenr oF voor o mspanning 

V: 11l dl.' lTOL"pcn. Eigener beweging srclr hcr bcsru ur de r:lC ilireircn rer beschikking 

V.1I1 ollic ie l"en. Die maken c r I"Ui mschoors gebruik V:1Il en spelell zowel ondnl ing 

:t1 .\ l q~e ll lule ll . 111 rllil hevoo\"r;llkll dl' !!,: ISlt..'1l he! hulk! IlI l·! gulk' h:llld . ·l t'l!.e Jl d l· 

hl·l ... .\l·mk .\c!.:I:lrS!e ill klll lll l' ll prilll :l ll lll .\ llillpli l"'" \Vlmkn gt..· lIol e ll I q:'l' l I ·\ll l'.\.\ 

prill<. \'(Ih i., ky .,od ,1 vonr CC II k W; II"1 jl' i, 1'l" 1I V, III dl" IIll gd 'l·1 H k wl"ddn. N il"1 .tI k'nl 

Ili' ·ltIIHll 1 •. 111 d l" Ilr.I.HI ' 11\"1 \Vn· 1 \\'111.1" 11 " l l )~I ' I It'ltl l" ll . VUOI 11l·1 Il.LlI III IH ll' .I11111 11 

11).)'5- 1 %() 

De 'Pmmekoek', eind jaren dertig gescbilderd door Berl1ard van Vlijmen. 

bewijzen Ca[udese rracraren gocdc dicllsrcn. Al snel zi jn 9 holes weer in bruikbare 

staat. Vanaf december 1945 hervat Douglas Mo nk, d ie in 1940 op het nippertje 

heefr kunnen uitwijken naar zijn vaderland, de lessen. Vooralsnog blijfr het echrer 

behelpen met de golfballen. Aan nieuwe is maar moeilijk te komen . In Engeland 

bijvoo rbeeld is de prod uctie beperkt en bestemd voor de binnenlandse markt. 

Golfballen worden er niet rot de primaire levensbehoeften gerekend, al denkt de 

ware golfer daar ongetwijfeld anders over. Soms lukr her om aan AJllerikaanse 

ballen (e komen. En er is surrogaat. Imeressanr is in dit verband een adverrent ie in 

'Golf' van maarr 1946, waa ri n 'zes splinternieuwe ongemerkre golfballen' worden 

aa ngeboden ' in ru il voor jenever of ande rs re koop' . Som m igen zijn zo slim 0 111 

L'e n van hun kinderen de baan mee in te nemen , als hulpje bij her zoeken. 

()Ilt..bllks schaarste l' 1l gehrekki ge ve rvoersmogel ijkhed en lukt het d e oude glans 

\1: 111 hl' l gollh l·.\ [;J ;11l Ie her"' leJl l.' ll . 0l11lbl Hil versum cr zo mooi bi j li gr. wordr 

1Il"l IIlIlTll ;lIilll 1.l. tI ()I wil n in I')ti() vuor d l' d en k ken gehOlld l· ll . Op 20 cn 

.) I jltli j , d l" Oll !~\' ll.l.ddl . ll (" I k l !~ 1'"lIII \' V. lll I )~llilk il·l llTl·L· ll fllirll .'l. !.oO I.' d l" IU;ls 
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Illel l'l' 1l (Otaal va ll 2\)() (dL' hogc)' i~ (bil 74). Van l-li lvL' f!\ IIIllSl' ka m kO I1l L' 1l JooP 

Ruhl (clu bpro naasr Monk) en Goda rd va n Reede uirsrckend voo r de dag. Ruhl 

wordt mer 298 rweede en Van Reede (3 10) is veruit oe beste amateur. 

Een jaar later kunnen de leden hun krachten weer gaan meten met die van 

andere clubs. Herstel van de com petit ie dient zich aan voor het hele land. een 

jaa r nadat clubs in het eerder bevrijde zuiden de eers te stappen hebben gezet. 

De mannen va n 13 clubs, aangevu ld mer enkele dames, hervarre n de hand icap-

/mum,., 11J4 J 

• VliJm.·", GO/.F" Jo .. , . ". 
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en THAN) .. . 1 
,"lAAKI\J I E:...l MINDER GeZE.L.LIG ! 

co mpetitlc. 1\,111 lk Ilog gdm: kkigl' Vl'rVOlT~Ol1l ~ Lllldi !!.hl'l h: 1I WtHtlt l iI \'l'l " 

moge! ij k tegcmOt.:r gekomen mer rcgionale i Ildd ing. 1 1 i I vc r~ lllli l'll 1\ n lMlTd .lll l 

ku nnen rwee reams op de been brengen , de andere club~ r.:r.: n. In I 'HH wordcll 

de heren scratch co mpetitie en de dames handicap competitie herval. 

Talenten komen op 
Wellicht hebben het fe it dat o nze b:1:ln in de oo rlog o ngemoeid is gelaten en dar 

jongeren zich nog behoOl'li jk lang zo nder ri sico hebben kunne n overgeven aa n het 

golfspel , de voo rwaarden gcschapen voo r de opkomsr of verdere ontpl ooiing van 

ral entvolle spelers, Godarcl van Reede is mer her narionale jeugdkampioenschap 

van 1939 gesrarr mer her veI7 .. ;1 l1lelen va n riteIs. In zijn voerspoor beginn en eerst 

Joan Oudok van Heel, Jan Wi llem C ramcrus en Jan Sa lberg jr. re bouwen aan 

hun eigen repurarie. Zij nesrelcn zich eveneens in de vaderl an dse rop en bereiken 

ook de inrerland srarus. Her ko mr meermalen voor dar dric va n dir viertal zich 

bevinden o nder de zes Nederlandse vertegenwoordigers, Hil versumse speels ters 

rreden in die tijd war minder b reed op de voorgrond , alrha ns war de absolure 

top betreft. Ee~e (Roebnrs-)Vel rnwn springt er in 1949 uit met een tweede 

landstitel (na 1944). 

Begin jaren vij fr ig word r duidelijk dar ingrepen in de baan , waaraan roch al 

wo rdt gedacht, o nontkoo mbaar zijn. Ze wo rden noodzakel ij k als het NGC 

besluit het 'Standard Sco re and Handica pping System' (de 5.5.5.) in te voeren. 

Dar dwingt mer name ror her ve rlengen van veel holes mer 10 3 20 m; in 

her bijzo nder de bogey-5 ho les, waarvan er anders nog maa r één overblijfr. De 

pla nnen, in eigen beheer o nrwikkeld en uit re voeren, wo rden voo rgelegd aa n dc 

gerenommeerde Schorse baana rchirecr Sir Guy Cam pbell. H ij neemr een week 

rijd om zich een gro ndig beeld re vo rmen va n de voornemens, ve rgezeld va n 

baa nco mmissaris Dolf Enthoven, voorl irrer Lou Bijsrerus Heemskerk (wiens 

ideeën uir 1944 g ro ndslag zij n voo r de plannen) en secretaris Hein Vermey. 

Campbell b li jkr zich uitsrekend tC kunnen vinden in war er op srapel sraar, geefr 

aan waa r nog bunkers nodig zijn en maakr modellen in was voo r de nieuwe 

greens. De mcesre wijzigingen berreffen her Noord- Ho ll andse deel. 

Het oo rdeel van een ex pert als C ampbell spreekt boekdele n over de kund igheid 

waarover de cl ub in eigen huis beschikt. In verslagen voo r 'Golf Monrhly' 

en 'Golf I1lusrrared' sreekr hij zijn waardering nier o nder sroelen of ban ken . 
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I' t/ilr 1'001" ;:. ~jl/ IIIIIII/ ) krii!;1 lor IOt:gezw:l:lid , voo r dc hoge kwali re ir 

\ , lil Llirw.IY:-' , :Ipproadl l's ell greens, gerealiseerd mer slech ts vie r man 

lil""" ' IH..'I.: I , 

( '.1111phd l ve rwacht cb r Hi lversum , als de werkzaamh eden erop zitten, 

l'CI! l"I .. TSIl' !)!:t:trs z:l l innemen o nd er de kampioenschapsban en, terwijl 

lk Oillst:lndi gheden voo r ge m iddelde spel ers en beginnelingen niet 

1.1\1 i ~L"I' worden, In augustus 1954 volgt de feestel ij ke ingebru iknem i ng, 

1 k In.kll hebben er da n n ier a lleen aa n bijgedragen door vlorweg in 

Il' ..... .:h rij ven o p een 30/0 obliga riel ening va n f 15,000,-, maar ook mer 

\' \.: rllOgin g van de co ntributie, Voo r de heren bereikt die f 200, -, voor 

de dames I 155,- en voo r huisgenoten f 80,- , 

Houw Touw 
III I US,\C Il mag H ilversum zich verheugen in groei van her aantal 

jl'lIgd lcdell (r/ m 26 jaar) ro r boven de vijfrig en o pko mst van nieuwe 

u !elll cn als Robbi e va n Erven Do rens en Jani Ro land Ho lst. Voo r 

jonge ren u il" heel Nederland o n twikkelt Hil versum zich tot een 

11"\.:kp lcisrcr, met de Natio nale Herfst Mi xed Fo urso mes To uw 

Vlaggcnwedsrrijd , Ba rend de Meijere is een van de in itia riefn emers. 

N;l ;lS I de jeugd nemen ook jeugd vererancn .- een caregorie met 

I..' nigszills onbesrcmde leefti jdsgrenzen - enrho usiast deel aan het 

I ~s r ijn, Her evenement staat al snel bekend als ' Houw Touw' en 

vc rwerfi n:1 de srarr in november 1953 een nier meer van de ka lender 

weg Ie denken plaats, Ro mances en huwelijken hebben er hun 

oorspro ng gevo nden en deelnemers van weleer spreken nog altijd o p 

k Vl..' ndigl.' lOon over hun belevenissen, Bij her afslui ten van de jaren 

vijl"lig zorgl het d :llll es s<.: ra rch rC:1I11 voor ee n eclaranr succes: her 

I,,' \.: r:-.\I,,' 1:111lI sk:lI11pi oI,,' IISch:IP, 111 til' fi n:lk' - 1 (l juni 1l)'5l) op ' Ioxa nd ri a 

Vl.T .... 1.1.1I1 '1 jK' 1 il,,' Hl'tl\ lwl.' r, Nl.' ll i 1..' HrtJlI w n , l ,il1 l' kl ' lk \ XI:I:tI , Thl' :1 V: 111 

der 1 I. I gl'l I, I\ illy V, lI l M,lrk l ' l1 k l jl ' .'"\ d104l11 1 k 1\ l.·1111 l· llI LT l11 l ' l (" , ) . 

STYMI E 
In (; 011' v;tn juli 194 7 v;t lr her vo lge nde re lezen: 'O p de 15e speelr zich een klein drama "f. 
Van Reede ligt hier voor 2 nagenoeg dood b ij de pin als Bergmann hem met een lange pun 

een voll e srymie legt. De afstand rot de hole is te korr voor Van Reede om met een chip over 

Bergmann's bal in de hole re komen en ook omspelen is nier mogel ijk. Van Reede waagr dan 

zijn enige kans doo r te rrachten de bal door re schie ten , doch dir mislukr en Bergmann's bal 

verdwijnt voo r een 2 in de ho le, zodat Van Reede andermaal I down is, 

Merkwaardigerwijze herhaalr zich nagenoeg herzelfde op de 16e hole, waar Bergmann rhans 

het sl"cllroffer wo rd r v" n een vo lle srym ie, hem door Van Reede gelegd. En w"nneer d" n ook 

Berg mann's poging om de bal door re schieten faa lr en beide ballen o p de rand van de ho le 

blij ven liggen, is de stand voo r de vierde maal in deze spannende eindstrijd all square. ' 

De beschreven taferelen deden zich voor op o nze baan bij de finale van her inrernatio naal 

amateurkampioenschap tussen Godard van Reede en Olivier van Z innicq Bergmann (die mer 

I up wo n). H"ndelingen " Is iemand 'een srymie leggen' , chippen o p de green over de bal van 

de tegensrander heen, of proberen de bal door re schieren als bij her b il j"rrspel, zijn voor nog 

maa r weinigen herkenbaa r. Als o ns een bal in de weg ligt, vragen we o m di e te markeren en 

o p te nemen , H eel lang ech ter kon dat niet in marchplay, zodar je her de tegensrander bij her 

putren zuur kon maken. Dan lie t je de bal liggen o p diens lijn naa r de ho le, of putte bewusr zo 

dat jo uw ba l russen die van de regensrander en de ho le kwam re liggen, 

In 1952 is de stymie, na jaren van discussie, afgeschaft. Sommigen zu llen het een verarming 

v" n de ku nsr van her m"tchpl"y hebben gevonden. Anderen zu ll en zich opgeluchr hebben 

gevoeld ; niet alleen spelers, ook wedstrijdl eiders en g reenkeepers. De duels werden beko rt en 

nier meer chippen over ee n bal heen zal de greens geen In vaad hebben gedaa n. 
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I k'\ lnklll :d owr .... Lhrijdl iJl d .tl/l·ll~k j. LII" dl' ,wo, "Til gl'l.d d.l l I.l ll t:,l' lijd 

Ol1l kTl'i kha:l r ICl.' k. \'Ve l hlijf! hel nog vcr :lCht LT hij d l' 52') ;\ 5,)() di l' d .... d uh d :1I1 

nod ig den kr re hehben voor een gezonde cxp lo i r:uic. D .... :1:lll scha r V:1I1 n urrig .... e ll 

t ijdbesparende machines, voo ral een pri kmJchine VQor de greens, bli jFt daa rdoo r 

ee n vrome wens. Dar geldt ook voor beregen ing va n de f:1 irways, zoals de zomer 

va n 1959 nog ee ns bevestigt . Vijf maanden ach tereen blijft regen vrijwel uit . 

zod at de baan geheel verschroeit. T ien weken lang mag a lleen aan de u iterste 

zij kanten van de Fa irways, hooguit een metcr buiten de rough . worden gespeeld . 

De g reens. inrensieFbes proeid, liggen als g roene oases in de okergele baan. 

H e t bestu ur roept d e led en op om m ensen in hun kennisse n kring warm re 

make n voo r her lidmaatschap. Als her een va n d e da mesled en lu kt om er maa r 

lie fsr drie aa n te werven , laat her bes tuur haar een b loemstuk bezo rgen . 

Op 4 fllIglIstllS 1954 opent 
voorzitter Bijsterus Heemskerk 
met zijn drive de IJernieuwde 
baan. 

~,(/imlllar van bet 'Open' 1947, 
,~ flory vlln DOllck na - zoals 
,- - bet bind Golf dm noemde

'ee"lllstigen sll1g uit de zware 
roug/:/ Het valt op dat bet met 
die rougl; we! meeviel en dat de 
bomen toeu nog IJeel doorkijk 
bodelI. 
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I N I I: IZNA I IONAI F CON TACTEN 
Nug ill dL' Cr:liloo. ... e j. lrell k:1I1 dL' Ilil vel':-, ull b t:hl..' gas lvrij hcid bieden aa n 

hui te il lambe spde l':-'. Nel als op andere cl ubs kr ijgcll l3 rirsc officieren, ges trand 

in Ill.:urr;l;!I Nl:derbnd , de gel ege nheid o m re golfe n. Uir erkentelij kheid 
hied l..: l1 z ij d ie cl ubs I;lrer bekers aan: de Bri ri sh C hallenge, waar nog steeds o m 

wo rdr gespeeld . Na de vcs riging Jan de Soestdijkcrsrraatweg wordr Hilversum 

;Ia nrrekkel ijke r voo r bu itenl ands bezoek. Al in 1924 komen de Belgen er naartoe 
voo r een landenwedstr ijd. Twee jaar !ater sreekt de Anglo Batavian Sociery de 

Noo rdzee over om onder meer te spelen in Hil versum en word t ook O xford

Cambridge omvangen. In 1928 valt de Army Colfin g Society de eer te beurt 
o m als eerstc bui tcnlands gezelschap kennis te maken met de 18 holes baan. 

H et zijn voo ral bezoeken va n eenmalig karakte r. Een duu rza mer rela tie ontstaa t 
pas in 1948 . Va nui t het Engelse Slough, dat in 1945 Hil versum als doo r de 

oo rlog getroffen gemeente heeft geadoptee rd , word t belangstelling getoond 
voor een partij golf in Hil versum. Dat mondr in 1948 ui t in een eersre bezoek, 

waarover Jan van Erven Dorens zich later in de Fore her volgende herinnerde: 

'Het meest heterogene tenm, dat de golfiuereld ooit heeft voortgebracht, stapte uit 2 

sporttoestelfell van ImperiaL Ainvays, met schatjes van vrouwelijke piLoten, na eell 

landing op SchiphoL, dat toen net ill opbouw was. De ruïne klopte met de opvatting 

van deze Britten, dat Holland liet zo plat gebombanlmd WIlS als Duitsch!alld ell 

dllt we geen eten, kleren of zeep meer hadden, reden waarom zij deze artikelen plus 

nog grammofoonnaalden bij zich /Jadden. ' 

/. I / - I / "" 

'r .. 

De jf1arlijkse uitwisseling met golfers uit bet stadje Slough in Engelaud, dat 
bekend werd ats 'SloJlversrw/ Vijfde van links Erik Harmsell, vierde Vf11/ 
rechts Klaas vml Meurs, op de tee Jan l/a ll Erven Dore/u, 

Dat bleek bij nader inzien zo mee re vall en, dar dc bezoekers na drie feesrelijke, zeer rui m van voedsel en drank voorziene dagen, hun geschenken wee r 

mee terugnamcn. Maar wel l11er achrerl at ing van hUil complete voorraad go lfba ll en waa raan , zo was duidel ijk geworden, pas ech t behoefte was, De 
Hilversummers gingen dar jaar nog> > op tegenbezoek en werden (binnen het uur en gedurende drie dagen doordrenkt met aLcohoL, zodat zij die tl/lar 11et beste 

tegen konden, hun partij konden winnen: 

Daarmee was de bas is gelegd voo r een hechte band. Onder de naam Slouversum Golfi ng Society is die zo' n dertig jaar in stand gebleven, zolang de 
vo rderende leefr ijd van de vaste deelnemers. of hun leven zel f, dar roel ie t. 

Srelselmatig COl1tact, gera lsmatig in de ma rge van her cl ubleven, wo rd t nu nog onderhouden met twee Engelse clubs van nog eerb iedwaardiger leefrijd 

dan de onze. Verhu izing va n onze leden Jan en Annelien Bos naar Engeland in 199 1 en hun lid maa tschap va n Royal Ashdown is de oorsprong. O p hun 
initiar ief reizen jaarlij ks achr echtparen (inm iddels van de vo lgende generatie) om en o m mlar el kaar roe. Inzet va n een Scorrish G reensomc is her bezit van 

de CanonbalI , een au then tiek projectiel. De spelvo rm (mixed!) wordt in Engela nd, zachtj es gezegd , niet bepaald o marmd. Daar hoeft het gezelschap dat 
zijn krachten sinds enige jaren meet met Woking (1893) ni ct over in re zitten. D;H zijn Illa nnen onder elkaar. 
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Enkele leden hebben als jonge mensen nog iets van het leven op de golf meegemaakt, de onbezorgde jaren dertig, de 

donkere jaren veertig en het herstel erna. Van diegenen hebben we Ca rla en Joris gevraagd hun herinneringen aan 

ons mee te geven. 

Carla Honig-Lee (1926) , lid van de Hilversumsche sinds 1962, liep in de ja ren dert ig als kind al ronel op de golf. 

Haar ouders wa ren lid vanaf 1928 en haa r oudere zus Joani", (Dudok van Hecl - Lee) was jcugd lid. 

Bij het witte huisje links naast de huidige oprit was een speeltuintje waar dc drie zusjes Lee met 'de juffrouw' v:1a k gingen 
spelen. Daarna gingen ze naaI" het clubhuis van de golf en krege n ze chocolademelk mer slagroom. C;t rla was graag op 

de golf en haa r f..'lvori erc bezigheid was cantha rellen zoeken in her bos waar nu de tiende ligr. Maar ze had co ncurrentie 
van JooP Alberdink Thijm (Sr), die voora l in de oorlog paddenstoclen zocht. 

Haar vader, Jan Lee, had handicap 8 en haa r moeder rond de 20. Ze droegen naw urlijk nooit hun eigen t3S, daar W3 ren 
de caddies voor. De jongere leden gingen in die rijd mer een draagmsje op de rrein en speelden mer oude ballen . Moeder 
Lee zegde overigens begin jaren veertig haar lidmaarschap op. Ze vo nd dar luxueuze en oppervlakkige gedoe op de golf 

geen pas geven in een dergel ijke droevige tijd. Ze ging zich aa n andere dingen wijden en nam onderduikers in huis. 
Carla: "Ja, er zijn veel dingen veranderd. Niet dat all es vroeger beter waS hoor. Er was totaal geen jeugdbeleid. Er was 

ook geen catering l11 er allerl ei heerlij ks. Je na m naruurl ijk alr ijd je borerhamm erje mee. Zelf,; mijn vader, voor de oorl og, 
at nooi r op de club, alleen op zo ndag nam hij een spiegel ei. En war her golfbctrefr, de baan was ko rter en veel mind er 

moeilijk. Als je een goede kaa rt had ingevuld kwam je stra lend her clubh uis binnen en iedereen bewo nderde je. Nu sta 
je in de ga ng tc hann esen l11et de computer." 
"Er was ook behoo rlijk wat drempelvrees bij ons, jonge vrouwen die nog nict goed konden golfen. In het cl ubhuis kon 
jc nict zo maa r in de erkers gaan zinen , dat was het terrein va n de oudere golfsters. Ze herinnert zich iers grapp igs uir 
die tijd . De bekende tekenaar en schilder Bernard va n Vl ijmen was altijd artistiek en zeer kleurig gekleed. Zo verscheen 
hij ook eens op de afslag van de eerste waar Jan van Erven Do rens (de vader van Robbie) ze i: "Zo Bern ard , ben je in je 

pa let gevallen'" 

, 



Joris Dudok van Heel (J 920) kan ons als een va n de weinigen op de Hil versuillsehe nog iers verte ll en van 

dingen die zestig jaar of langer geleden zijn gebeurd. 

Een aardig gesprek op de golf mer een genrl eman , (opstaan als je er aan komt .. . meteen een kopje thee aanbieden ... zo 

prerrig ouderwets). En als va nzelfko mcn de herinneringen aan vroege r. 

"Ja, als kind kwa m ik al voo r dc oorl og op dc golf wa nt mijn ouders wa ren lid. Dat waren wel andere rijden. Je was jong 

en je had ni ks re ve nellen. Je moest het bijvoorbeeld ni ct wagen 0111 l11 e t ongepoetste schoenen het clubhuis bi nn en 

re komen, wa nt mevrouw va n Vli jmen had ogen van voren en van achteren. De caddies hadden in d ie tijd een SOOrt 

lakschoenen, hup, een Jappie cr over en glimmend wa ren ze weer." 

" I k zar op de Gooisehe H .B.S. en op woensdagm iddag gingen we op de fiers naa r de golf. Lekker 18 holesspelen en dan 
gebakken eieren aa n de bar. Het was va nzelfsprekend dar je in die rijd overal naar roe fi etste. Zo ook naar de Vereniging 

in Loosd rccht waar we wel eens de hele nachr doorl.e ilden. We wa ren ook wel een beetje stout hoo r, maar misschien 

nib vergeleken met de jongel ui van vandaag de dag. Je moest her ook niet te gek maken, anders vloog je er meteen uir. 

rv1:1:11" toch. Zo speelde je wel eens met een leu k meisje. De bunker van de oude 17<: - nu de eersre- was heel diep en nier 

l it lllh:l;lr v:ln uir her cl ubhuis. Voor ons de ideale plek voo r ee n zoenrje. Of twee. Veelmeer was het nier. " 

" Il vI i!<. iIHI .... nl :lad mcrkwaardig dat er in die oo rlogsjaren nog een actief cl ubleven was. De jonge mann en die nicr waren 
IIl1d .... r~cdtlkc n verdwenen richring Arbcidseinsa rl. Omdar ik bij Phili ps werkre. had ik vrijstelling. Van maa ndag ror 

\'1 ijd,l ~ op k,lIl1oor. :Ifdcling O uwe Taa ie cOlllmercieel . en vrijdag mcr de snelsrc rrein naar Hcr Gooi, en het weeke nd 

goll~' , l. 11.: "' pl'l' ldl' met mi jn mx:r,es Pi t t, Jan e ll Michicl en ik herinner me na ruurl ijk Paddy en Bep GÜlchcr. En Jennc 
I ,lllglIllIIl , \V:1 11II l'L' r i:-- I ijdl' ll:-- dl' oorlog de :lel ivirl' il op de go lf gesropr? Geen idee, maar ik denk roch wel zo regen I t.>44, 
NiulI.llld h.u l llog vcd IL' ell' ll ell W: I'" llog fit gelloeg. dl' cadd ies ell het haanperso llecl al hclem;t:tl ni er. 

1i1 11) ' 1') ging ik 11 ,1.l r Ind iL:, ' li'L'n ik ill I W~t) t .... n lgk\V:l1ll V:1Il mijn hui tenl:uHhL' :Kli vit l'Î IL' 1I l' lI mi jll zl'ikrij moe:-- t 

I ll 'l ' illdi h l ' lI d ,rdIl ik, " "0111 . ik g.1 \Vl'l' l l'lï l '" !!.o lf ~' I1 " . d l'llkl' lId l' d ,r l ik o p Il i l v l'l'~ rll11 111 e l tlpell :II1I1 CII 1.011 wonk n 

"111 \',1 11 1'.1'11 , Nil'l'" W .I '" rllinlk'f \V, 1.II', I n k'll\lop, Ik Il'I ~"'l' l' n k 11.11 t il 11 lij k .1.111 111ijn v loq.',l'I'l' lidrll.l.lI ... ch.rp lïl ,l.I11 11l ijn 
OIH II ' I .... 111 ,1.11 Il lnd .1t l' l (\\,, 1.11 \1 Irijlll ij " duol Ik hl.llld V, III Ir l·t dl lhlrll i ... ) gl'l' l1 , llkq ll , I,1I ,Il'l lri l' r Ill l'l'I" W. I .... kid d l' 

1"l lIlIl.rll l~l · \ lIlIl / ith ' l . (;l'I ,ll d 1,111 ""' 11 \'n llll ' I III \' 1. IlI n ' l 1It1 11 111 1. II H' 1I111 l i l~ ' V ijll t ·d , ·11 IlIun l , ' II l'l ' 11 hlid ... , lrlij Vlïl \\'. l.lIill 

I , · 1111)11 \ , ' .Ju • .! I w\ n l1 !" d nl , 1,l l rlt W \ .11 1 n ' I1 ~1 ' 11I 11.1 1I111111J " '\1 ,1.11 \\, il ' k W, III I " 1 WI ' II III ' I HIII'II ,IIII H' tI "I' I ll l ' ,ti ? 1),11 w, .... 

1 k l l1 l lll\' ( )11 / " I .111. Ih ' \ ,111 \ H 11 '1',1' 1 Hn 1) 1' ,0(111 1' 1 1',1, \\ , ... 11' 11 , 111'1 I . ,.rI ... d " 

1 11 11111 '1 11.1, ,d ),11 " 1111 11 \, 111 111 \'\ " '1 1I .. ,I. I)", lllIt l,l.l l ',1 11r!, / " \ 11 11 1, 11 11 ,d ... I ' ,llklld, I' 1 11 \\ ', 1 '111 11, 1 11'11 11' ,1,,,.\1 , .II ...... , IH' l l ll 

11, 1',' ,11 111 I I 11 1,.1111 I" .u t , 1\ 11 I I ",I 11 \ ,111 ,k 1\ ''11 I. I 1I I'" I ,rI ·. I 1. 11 lilt I II H I 1 I'" ' 1',1 Iq I I' •• 11, 1I '11 d\ 11 I 1\ • It I r.t \ ,ti 111 " , .1.11 I1 
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VOLOP IN ONTWII(KELING 

I lel d;1I11L'S SLT;ll Ch Icam zo rgr voo r ee n groorse inzer va n de jaren zest ig. Her 

pm lollgcL' 1T dL' blldsrire l. N u moeten de dames van de Haagsche het hoo fd 

hlligL' ll. mer 5V2-3Vz . Indrukwekkende verri cht in gen zij n er b ij de mann en. 

Voo ral Joan Dudok van Heel , Robbie van Erven Dorens, Jani Roland Holst 

L' I1 Jan Salberg jr. doen veelvuldig van zich spreken. Ze worden met regelmaat 

L'1l enkele malen zelfs met z' n vieren tegel ijk, uitverkoren om Nederland te 

vertegenwoo rdigen . In 1960 worden Joa n, Robbie en Jan i, samen mer de 

Eindhovenaar Knappert afgevaardigd naar de snijd om de Eisenh ower Trophy, 

her tweejaarlij kse we reldkam pi oenschap voo r amateunea ms. Her wordr gespeeld 

in Ardm ore (Pennsylvania), waar het ora njekwarter - 28'{~ va n 32 landen - geen 

hoge ogen goo it. 

Primus in re r pares onder de Hil versummers is onbetwistbaar Dudok va n 

Heel. Hij sleept landstirel na landstirel in de wacht. So ms zelfs rwee in een 

jaar, als de st rijd om her lands kamp ioenschap wordt ui tgebreid mer strokeplay. 

In 1961 legr Joa n, al meervoud ig rirelhouder marchplay, er als eeme beslag 

o p. O nze ropspelers vu llen elkaar kennelijk oo k goed aa n, zoals blijkr bij de 

st ri jd om de Army Ta nka rd , een rrofee van de H aagsche, waa r seden 193 1 om 

wordr gespeeld. De win naars mogen zich (offi cieus) beschouwen als nar ionaal 

kamp ioen foursomes. In de jaren 1946 rfm 1948 winn en Godard van Reede 

en Jan Wi llem C ramerus jr. Robbie en Jani volgen hun goede voo rbeeld in 

1960, '61 en '63, waa rn a Jan Salberg jr. (nar io naal srrokeplay kampioen in 

'65) en André Brand dar in de drie volgende jaren doen. Ma rkant is het succes 

va n Robbie en Jani in 1963. Ze moeten op de final edag halsoverkop srokken 

lenen. Hun eigen spullen zijn de nacht ervoo r gestolen ui t het kanroor van de 

caddiemas ter, waar ze te drogen sto nden. 

In het licht va n deze verza meling van talenten, waa rroe ook Han van Swinderen 

nog te rekenen, en hun successe n I ij kr her wo nderl ij kdat H ilversu m in die t ijd geen 

landstire l heefr behaald. De verkl ar ing is deels simpel. In 1963 maakr de heren 

scratchco mperirie. gesra rt in 1924, plaats voor het I nrerclubkamp ioenschap. 

Om ook kleinere reams re laren meedinge n naa r de lan dstÎ[el, kan worden 

Drie HiLvermm IedelI, joan Dut/ok llml 
Hal (bOllen), Robbie Wl1l Enlen Dorew 

(Iillks), Jall; Rolalld Holst (recht,), 
vertegenwoordigen Nederland in J 960 
Jamen met t,nt/hollel/ll/lr Ajef Knappert 
(ollder) bij de Eisellhower ]i·ophy. 

Succes/Jolle Hililerswumers bij de strijd 
om de Arm} Tal1karc/; 11. I. tu: joall Dudok 
{Jan Heel, Hall vml 5winderen en jaJli 
lIolfllld !-lolst. 

ingeschreven met teams van 4 spelers. De vrijblijvende en wat ingewikkelde 

opzet blijken lang nier iedereen aan re spreken . 

Groot daarentegen is bij Hilversum een ereetje lager de ani mo voo r de handicap 

competieie. Hal verwege de jaren zeseig nemen er 3 dames- en 4 herenteams aan 

deel. H er da mes scratchteam meegerekend zijn ruim 50 leden - ongeveer een 

op de zeven - halverwege de jaren zes t ig betrokken bij het com peti eiegolf. 

Geleidelijk aa n kOlllr de ledengroei echr op ga ng. Er melden zich veel beginnende 

golfsrers, voor wie (nog) geen plaats is weggelegd tussen de ervare n speelsters. 

Dat zijn de D insdagdames, die ui rko men in de comperirie en sinds 195 1 
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Din} Hnrmsen en j eaJlette Vtm PlI.um, de }}'Ioeders van de Donderdag Club. 

wekel ij ks bijeenkomen voo r o nderli nge wedsrrijden. Tien jaa r larcr o ntferm t 

Diny Harmsen, zelf dillsdagspeelsrcr, zich over de nieuwelingen. Ze worden 
opgevangen in de Do nderdagm iddag C lub, waar Dinyen Jeanen e van r unen 
ze wegwijs maken en spelvaardigheid en kennis va n de regels bevorderen. 

De toevloed is zo groot, da t het a l snel de Donderdag Cl ub wo rd t. Jaarli jks 

hoogtepunt is een black-rie d iner met echtgenoten. kaarslich t en prijsui treik ing. 
Nog geen tien jaar na de ingrijpende wijzigingen van 1954 gaar de baan wcer op 
de scho p. Dat is in tegenspraak met de verwachting van Sir G uy C ampbell , die 

tOen dacht dar Hi lversum l11er de gewijzigde baan tienmll en jaren voo rui t zou 
kunn en. Het leert 111 3ar weer hoe snel inzichten en wensen so ms ver:lncl c["cn . 

N:\:\r d e r["e nd V: \11 20 I 0 'I.OlH_kll wt: <.1 :\1 v: \{\ t.: n o nde r d c !lot: lll l:r 'voorl.\chri jd t: l1d 

i m .idll ' . ! h ijrv tTl ' ll vtltl r d l ' iuh rq l l"1I 'l i j n !l0h IJl l 'tT 1l" ll g l l', rlln: !" ol' l ~' rlr "l ri rll l l'l' ll 

l'VII rlH ll t' d il' ,rlti jd rl.l I) Iloll" l' iIHl i !~ 1 hi j II CI l hrhll1li " I k "Jl IIl \\ i ll!,," l1 WlIldl' l l 

11 1 '1 1 1 ~ ' tI \\ \ 1I ' \I , d 1',\'\" 1111 \'1 1 lil ' 111' 1 ' 11 , d l. l ll d ,t' d n f 1 ) ,11 k . l1l 11 t'1 \1I 1Ilj , l n ' l 

anders ui t te zien , met con[Quren di e ruim veert ig jaar grmendeels in stand 

zu llen b lijven, De kone I o~ en I G~ ho le zijn na tien jaa r alweer verdwenen, De 

I' ho le wo rd t de 10', ingekort to t pa r 3 . De 17' hole word , (als nieuwe ho lc 8) 

wecr een pa r 3 , 

Louterend vuur 
Als alle ingrepen zijn vo lroo id is men bij de 'tu rn' (na de huid ige I Y) nier la nger 

'vcr van huis' mer ho nger. dorst o f hoge nood, De ni euwe verwo rvenh eid , 

terug b ij het clubhui s n:1 9 of 18 ho les. gaat helaas bin nen een halr jaa r door 

het noodlot teloo r. Da n ma rkeert een treurig scho uwspel he t eindpu nt": de 

geblakerde res tan ren va n het karakterist ieke cl ubhuis. In de nachr van 30 o p 

3 1 o ktober 1965 slaat he t noodlo t toe. Tijdens een bru ilo ftsfeest va n een der 

leelen wo rd t brand gcsrichr in cic herenkleed kamer. Als her vuur wordt o ntdekr 

is her cl ubhuis met z' n rieren dak eige nl ijk al ve rlo ren. Voo r de bra nd weer er 

is en 25 0 meter slang heefr uitge ro ld vanaf de Soesrdij kersrraarweg, res t weinig 

anders dan nablussen, Jo nge feesrga ngers in avondk led ing weren samen mer 

het barperso neel nog wa r meubil air, een aamal golfrassen met inhoud , de 

ledenadminisrratie en de boekho uding re redden, 

De ramp verhindert de leden nier o m een week larer al weer de baan in te gaa n, 

Tenm inste, voo r zover hun clubs gespaard zijn gebl even. of p ro fessio nal Gera rd 

de W it ze al van nieuw materiaal heeft kunn en voo rzien. Voo r hem zijn het. war 

dat betreft, lucratieve dagen. 

Een maa nd o f dr ie moeten de leden zich behel pen met de p rimi rieve 

accommodatie die het cadd iehuisje b ied t. Dan staat e r - slagvaard igheid bl ijft 

een kenmerkende kwaliteit van o nze besturen - een ho uten noodcl ubhuis, 

da nkz ij de Heineken Brouwerij . Ook van de gcmecnre H ilversulll wo rd t" veel 

medewerking ondervo nden. 

De tijdel ij ke behuizing mcr cen in ve n ta ris die cloer d l..' llkcn ;1 ;111 I..'L' 1l I..'L' ll vtllld igl..' 

kantine, heefr een 10urcrel1c1c uit-werkin g op hel d uhk vC ll. I ) l' k l1l1,' ,'l' rll i lll te 

hn.:ngr de leden Ic ll er lij k d icht er hi j d b ;IL I kl i ~ :tl ~ol - 1ll l ' t 11l'1 VllIl r V; I \ t l' 

Il;t1l"Oll l ' lI , kr i ll ge lj l'~ L'I 1 drl' lllPt' l:- i n I't lll l.:: l i j l l (11 )1~l') _~, l.1l1 , I ) l, I lt'I: I.IIIH Ic l"kn e ll 

~k \ l jll' n h,l.u"d I i j IJ hi j v\ H Irhn' ld \Vq~, \\', 1.11 r Il I',' I Ic '! ',(, Vl'\ 1 'r,' h' I 11 \ 1\,' 111'vi 1\ 11 I t't 1i 1 I ' 

111. 1.11 "" 1 kw ijt i" V(' ln l dil' , Iv 1II 11 1,1 hvl 11 1111 li j', 1.1'1 ,1 '1' 11 111 1·1'l',l' lI l. l.l kl H lt ' lll(' ll 

1 11 1111 \1"\, 111 1', 1,1,1 1 L IlI ' ! IHI I', llc l',I ' I HIl r, l ql\t 11.1)',111 \ 111 1 I \ 1111 1,1" 11 II'II' I I',IIH ,II lil 



1965: Het club/mis in lichterlaaie; er blijft wl'inig van oIJer. 

H et is ook insp irati ebron voor diverse initi at ieven. In 1966 treden , naar een 

idee va n o ns lid Thi l Por-Meerrens en haar tweelingzus Lieke voor het eerst d e 

' Knusse Z ussen' aan. Als landelijk evenement staat her nog a lt ijd op de kal ender. 

D e leden worden verrijkt m et een clubblad. Op 15 maa rt 19G8 verschijnt het 

ee rste nUlllmer van Fo re, o mdat Hall va n Meeuwen her bestuur heeft weten re 

winnen voor de gedachte dat een clubb lad de nieuwe saam horigheid kan helpen 

hdlO udcn. De jcugdleden (dan nog ror 26 jaa r) dragen daaraan datzelfde jaar 

hij e l1 geve n hun wens ror na uwer conracr Illet d e o uderen in 1968 gesta lte mer 

hl" illÎlial iLJ voor d l' se n ioren-junio ren wedsu'ijd 'Getring ra know' . 

() nd l: rtllSSC Il ZLt l:cn bouwcommissie, rerzijde gesraan door de Arnhem se 

, lrd lilccl -g() II ~' r ir, 1,:ltl lflle rS, 11:1asr :tcllfc r de nieuwbouw, D e commissielede n 

vtll' kï l kC llllc li jk voor l'e l! hn.:llk nle[ he l ve rl ede n en kiezeIl unani em voor 

li l' l'igl' lI[ijd"'l' ... d' l"pilin g va n :lrchil n :1 I I. Vricnd uil Amsterd am, 0111 dar 
I v k llllll l' ll 11 l 'l' 1"I l ' I [ l ïl l11ul ' [ hUVLïl h L'1 VlT/d:: cn l h c dr.l g l Hlg .l , ') 1(111 worden 

l'sk'v lld . 11 1 .l pril1 1)(, / lu IIIIl CIl ti t ' h(lll \V v . dd~n ... . 1.111 d l' ... 1.1 )', . 

1 ) (" n ' r "' l l" h\I ,· I,lijkl 111 ,' l v(" 11 ("e li I'Llkl i 'l l, irl\llIlIl lrtH 41111 i. h · lede ll 1(" ild;lllllerl' rl 

(I \C I Ik \\' II / C \\'. 1.111'1' / 11 [T il ' l t ·t · IIII, · II.llllllI" lll'q,II.I )'." II .1.1I11I111t 11111 1) '," 11 VI" III.l.l ll I1 1', 

\. 111 \ 1,,1,11111\ 1' 11 1' "11'"1 ,1)',1' I·, " , '\' 11 \, ' ,1.111 ) ',111 ' 1 111411'1'," 11"1111 ' 11 Ill i " Wi · II ... , ·1I ,' 11 

\1 1)'.1'."',11" , \. 111 fll l 1111 11 '11 1"1'1 , , " 11 ,1.11, 1 "·1 \ 10 · ... ",'",1. 1.1 ,111 11 1, ti \. 1\. 111 11 1"1 ,1,11 '. 

Het }loot/dub/mis 

tèllvoudige interieur van het Jloodclub/mis en. 
achter de bar Gerard Janmaat, de vader van A/iee. 
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kunsrleren fauteuils bij de haard , een ronde tafel met 8 stoelen voor de knabbelaars, 

lange schoenlepels (aan ketti ng) voor de herenkleedkamer, wanlltes tralers voor het 

terras en een kem aan lampen voo r bi nnen, zowel als bu iten , 

D e bo uw verloop t gelukkig voorspoed ig, Dat m oet ook wel, want in juli 1968 

wacht Hil ve rsum voor d e 9C maal in haa r geschiedenis d e o rganisa tie va n het 

Open. Op 8 juni 1968 wordt het cl ubhuis in gebru ik ge nomen. Een belangrijke 

plaats bij de fees telij kheden is weggelegd voo r het cabaret G OLF-O -RAMA 

m et tekste n va n Tonny va n Pu tte n, 

Oo k he t he re n scratchtea m draagt bij aa n de ged enkwaa rdighed en va n 1968, 

H et schrijft op 6 oktober geschiede n is met - na 37 jaar - d e tweede landstitel. 

Bij de da m es is Alice Ja nmaat imussen bego nnen roem te ve rga re n m et 

nationa le jeugdtitels en het na tionaa l kamp ioe nsc hap stroke- en matchplay, Ze 

wo rdt uitgen odigd voo r het co ntinentale a m ate urteam en is o p weg om uit te 

groeie n tO t ve rui t o nze succesvolste speelster, Uiteindeli jk zal ze 32 nat io nale en 

im ern at iona le titels in de wach t slepen , 

Grenzen aan de groei 
I-Ier led e nbestand heeft o nde rw ijl de Sta (Us van zo rgenkind delln itief ve rla ren 

en is op weg een luxeprob leem te wo rden, Zo groOt is d e be langs telling dat een 

reeks gegad igde n zich moet beperken (O t geduld ig a hvac hre n en halverwege d e 

j:He ll zes t ig wo rd t bes loten geen lede n m eer aa n te nem e n van buiten het Goo i, 

I-kr is d e voo rbode va n ingrijpende r maatregele n, 

Ml,t dc komst van de ja ren zevent ig wo rdt in het hele land een st ijgend e 

hl'bngsre l1 in g voo r de golfspo rr m erkbaar, G rote re welvaar t en her effect va n 

d c ll :l(l(I r! ogse gehoo rtegolf z ijn e r waarschi jnli jk ni et vreemd aan , D e vijfdaagse 

wL'I' kwL'e k hi ed t- ni euwe moge lijkhed en , In 19 74 vormt zich een illuste r 

~l"I,J st: h ; Ij ): Dc l.woegL'l's, di e zic h z;Ircrelagoch te nd vroeg o p d e ree ve rzam elen, 

I ': I ~ I L'I','" 1.:1 1111 11lczL' n ho L' he l d ezc hd :1Ilg rijkc cl uh- in -d e cl ub in 35 jaa r is ve rgaan , 

Voo r 1Il'l 11L':-'111l1 r z ij IJ til- g roei PLT:" I1LTI icw l1 red c l1 g,C Il Ol:g om z ich re hczi IlIl CIl op 

de In ogc1 îjk lt n lL-ll IlIll g ro lld Il' Vl'rWl'l'W Il V(lOl' ll id1l'l" idill g, 1':L' l1 ;t :l ll lok kd ijh' 

IIHI I',d ii" II Cid , 1.1.11'111(" dl H"l1l1 °11 ill d ,' VOrll1 V, III knI Jp nl"l1lllll' V,I II l'l'n gl'dn' ll L' 

V, III 'I Il tI )"t' I:d , I )i l ' 111k )',IOltd li l',1 II..., 'V II l ;' 11111 ki vÎ\ 'I, d ,d , d \' !~H ' ll '" V,l ll 

IH'1 1 ~ ' II\ , i'l (.HIII \, 1 ,11' l, 11111 \') \' 11 v(' lIkl lidllll l]', 1\,1.1111 , I kl )',, 1,11 Iq)) II I' I! 

,1'1 1,,1, ) ',1 ''' \ Ildd \ "PI 'J 111 ,11" 1\ 1. 1.11 d l' )',1''' 11( 1' 1-1' ' '111 111 '11'11',1 '11.1 ,11 11' '' 111 )',1'1 \\'Pld l' 1l 

1960-1985 

Eindelijk, na 37 jaa!; in 1968 een tweede landstitel. v.l.n.1: Ronaid de Graaf, Nicky 
Hi!len, Jan de Vries, Her!Jert Thomson, jon SaibergjJ: en Ronnie Goossens, 

beëindigd , o mdar B&W van Baarn ve rd ere srappen mer kle m o ntrad en, 

Verw ijzend naar a lle binn engeko me n bezwaarschr iften. achr het college her een 

volstrekt' kan sloze exerc irie, Tot een de rgeli jke concl usie leidt ook overleg m et 

d e gem een te Hilve rsum over een sruk grond, pal tegenover de oprit gelegen aa n 

d e overka nt van de Soestdij kerstraarweg, Op toes temming o m daar ho les aan te 

leggen , beh oeft evenmin te worden gerekend, 

In sportief oogpunr springr het jaar 1978 er ui r, als nieuwe talenre n van zic h 

dOL' n spre ke n , Nan en Alb e n Ro naid H o lst ma ke n ee n unieke dag va n d e 10" 

:ll lg II StILS" lol' wordc n o p J) l' I<C l111 CIll Cl" :t1 IL'hc i jClIgdk:nnpi oc n V:lIl Ned crb nd , 

N, III voo r de lwen k :ldllL'l"Cl' ll vtdgl' ll lk III :l:d , N il" l :dk'l'll h ll ll SII Cl:CS wckl 

vn w, lt lll il l]',C I! VI 1111 dc (lId" ll111Q ; 1 ~ l" ll l" 1\ IIIII w i, 1\l1.l l"I' t \ 1 l'~l' II ' 1.1IHkr ill ti l' 
, 11 u i l ' 
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Beregenen en kappen 
Voo r het baa nonclerho ucl wo rden l11eer en l11ee l" arbeidsbesparende machines 

ingezet. Lopend e de jaren zeven t ig kOIll t a lgehele besp roeiing steeds d ichte rbij. 

Her (Ot stand brengen van een beregeningssysrcem verloopt bed u idend m inder 

vlor en voo r veel meer geld da n voo rzien . Al Ill et al neemt her nog [Ot begin 

jaren tach t ig voo r niet all een de greens, maar ook de fa irways kunnen worden 

besproeid. 

Het spreekt vanzel f dat van alle gewassen o p een golfbaan het gras va n greens en 

fa irways t roetelki nd is. Dat je de res t nier ku ilt overlaten aan het vrije spel van 

de natu ur is ook d uidelijk. Halverwege de jaren zeventig en begin ja ren tacht ig 

worden d iverse externe instant ies ingeschakeld 0 111 h un deskundig oog rc laren 

gaan over de begroei i ng va n her hele golfre rrei n. De ad viseu rs van Staa tsbosbeheer, 

J5 
, . . - . H :. 

Niltlll flld,/ ( (,~'I"II IlfllJt!. {II ·~·.I ' ( I lIlIl t " /JOIII//('Il ;1/ {I) ' I) dl' Flin/liI)' ,d, /111/'/ " 

( )/, dl ' jnln 1,.1 JI I 11/1/1' SII'ill 1IIII,f:. FI, 1, f}I,f :I'IIIII. ( ,"n /lli/fHI ' /'1111 IIII1\I '!!. 

,1/,11 Jnfn l! ,/, li l /IJ 'II 1\1 '/ ' \' Jfll' ril In llg, {'klft l. ·1 (J \J / " I. ' 

-/ 

Natuurmo numenten en Gron tiTIij maken d uidelijk dat er heel war moer 

gebeuren. H et houtbestand is sedert 1928 grorendeels o ngemoeid gelaren en 

moet ingri jpend worden gesaneerd . Kappen en herbebossen mer meer loof- en 

m inder naaldho ut is het devies. Daar wordt een meerjarenplan voo r o pgesteld en 

o m de aan planr te bekostigen komen er recla mebo rden op de rees. 

Over de hei, die zienderogen te rre in ve rl iesr, vermeld t de rap porrage dar d ir 

gewas 'aan zijn lot overgelaten binnen ell/ule generaties ({Jan 20 jam) Zijll eigen 

voortbestaan onmogelijk maakt.' De enige remed ie is '/Joortdurende lJeranning 

door toedoen van de mens. ' 

Bij het aanb reken van de jaren rachtig raakr de belangstell ing voo r de golfs porr 

in een stroo m versnel li ng, mede d oo r n ieuwe impulsen als openba re banen 

en veel meer mogelijkheden o m er via de relev isie (BBC, Eu ros porr) ken nis 

mee re maken, De druk o p de ru im 3 0 cl ubs d ie her land in 1980 tel r, nee m t 

toe. Wachtli jsren o ntstaan en d ijen voo rtdurend u it. O p di verse clubs wo rden 

srarrrijden van kracht. 

Hi lversu m slaagt e r in wat grond aa n re kopen. H er is de ondergro nd van de 

o pri t en enige sru kken aa n weerszijden , zodat ons bezir toeneem r in de rich t ing 

va n de Soesrdij ke rstraatweg. H er gaar maar om enkele hecra res. D at bied r 

soulaas voor de re krap pe d ri ving- range, maar voo r u itb re iding met 9 ho les is 

her nie r genoeg. Dar geldt ook voo r de 10 ha, gelegen tussen o prir en Groor 

Kiviersdal , die, met een voo rrechr to r koop, worden geh uurd va n Insinge r. De 

verpli chtin g o m dat stuk gro nd re rug re b rengen in de oorspro nkel ijke staar a ls 

de huu r n ie r word t ve rlengd , nod igr nier uir tor kosrbare voorzien ingen, 

O mdar de speel ruim re o IHb reek r o m het max imum ledeIHal re verhoge n en 

om her instell en van startrijden re verm ijden, wo rdr in 1984 besloren ro r een 

rigoureuze maatregel. D e steeds g roeiende wach rIijsr wo rd r geschrapr. 



Cnbaret /974, Op tie foto tie deelllemen' Erik Hnr/men 
tn Jall vlm Overvest (met goljbags) ell voor de microfoon 
Jan met de z usjes Wiflemijll (van BrIlIJSc!Jot-IJfll7 Putten) 
en El!ibert (Barth-vnll Putten). 

'VeLe spelers maken jrmsen 

Ach, ft kent die mensen wel 

Lopen iedere dng te katten 

Alle greens zijn veel te snel 

/:"l die zeggen: weer vandaag 

Kon geen enkel puttje vallen 

\Vat zijn die greens weer veel te tmag. 

(tekst TomI)' {)all Putten) 

Het 75-jarig bestflffll werd lIitbrmdig gevind. 

47 

111 g,/n:ud', IrI",/1J I"~ I 1 ,,111.1: 11/ "".I" /',1// ,11' 1/,,/, 1/', ,,/ '/0/1/ ,I, /11'111):0' ' /1'1 ' /"1111· ",III.t~,.//(/,f'·1I I111 1/lIllf/ 

/,11,"/,,/1,1: ,1,1"" ,I, ,t:,,,III',11I rIf' IS, 1/'". ",,!tm ri, hl.lllt/lJlt/',If/( 11'<'/11''''''/''''''' 111./.// .tI 1III,t1I,,/,tlflllllj;/;1I 
I ,I, , 



---------



1985-2010 

GROTE VERANDERINGEN 

D e o pmars va n d e golfsporr is nier re stuiten . All een al russen 1985 en 1990 

kOlll en er ruim 40 cl ubs bij . waarmee het aantal meer dan verdubbelt. En her 
e ind va n die onsruimigc o ntwikkel ing is nog lang n ier in zich t. Du izenden staan 

te rrappelcn o m ergens aa n de slag t C kunnen. De druk op de bestaande cl ubs 

loopt maar op en er zijn legio initiatieven voo r het ontwikkelen va n nieuwe 

banen. Her golAandschap verandert in ijltempo. Er omheen ontwik kelt zich 
een b loeiende bedrij vighe id . Naast welvoorziene shops op d e clubs, onts taan 

mcgasrores. Ze doen goede zaken mer golfsers, ba llen , tro lleys, schoenen en 

kled in g. D e geruire b roek is een rijd lang een gewi ld anikeI én lokr smalende 

opme rk ingen ui t va n nict-golfers. 

De be leving van her golfs pel verande rr mee; l11er name als her o m d e co mpetirie 

gaar. Zoveel ni euwe clubs, o nbekende ban en en tege nstanders geeft gemengde 

gevoel ens. Mer de instroo m van n ieuwkom ers verwatert her co n tact mer 

(l ude bekenden. CO ll1 peririeregensranders zijn vaak vertro uwde vrienden en 

vriendinnen mer w ie her in een sportieve o ml ijsti ng vooral aa ngenaa m verkeren 

i:-.. Anderen vind en d e verande ringen , d e kennismaking mer veel o nbekende 

h ,IIl L' 1l en personen , avontuurli jk en verfrissend. 

I L lll g. 11 :1:11" her rr:ldir io nele en warme onde rl inge banden heeft in de geves t igde 

gt dlgl' 1l1ct.: nschap de overhand. Ook de H ilversulllsche wil voo ral zichzelfblij ven; 
l'l' lJ 1:lI l1i liccluh W:l :lr je op bij na elk mo menr naar eigen kiezen kUllr spelen. O m 

d.1! Ic 1ll'llOlldcJI wo rdc n aan vragen voo r her lidmaarschap zo rgvuldig bekeken 

1' 11 wordt l'e ll 1;1"1,: 11 :-' gC!-. tdd ;J;tll her ledenral (a nno 2010: 950). 

h 'u j.!.1 1' 11.1 lk \' Inillg V: III h CI 7 ') - j:l r ig h C:-' I :I:11I koml Il ilvi..' rs lllll in d c 

... \ Il ij ll w(, lpl ' l '" II H' l l'l' lI I' l l 11 H· 1I 1. 1 k E11I'ClpL'\L' d ,l llh,::-. l n ur 1.; n1l1l voor h l' l CC !'." I lil 
'111 ... 1. 111 11. '1.U· 11 ,100 In!v ll \(l' k l' ll i " jl i ll i ! I) ,',{(, d l· II.IIH k ll Ili l d l' IllClll \Vl' lllll ll h l' l 

\'OIIII .l l I .ltl w ... ()I'\ ' II 1411 ('\ ' 11 ... 11(\1'", IV I1l.dü' ll . 1: 1I / 41 ,d ... ll 1'l I, ij dl' ( ) !'l ' l1 .... v. lIllk 

11, It l l 11\'111.1111-11 , ,11 1'11 I W I !',\'\, II \\, 1 .... '1 Il Ikl\ III,l l' lI ti. ' 11.1 1111' ''' ! ',I I I[ l' ! ',l l li l ld in (' 

".,1',\ \ ' '1 1.1 ',] 1 ) ,11 1" ' 1111 ".'h ,ll lI l , \\ .1111 111'" \'"1' , ... I'\ I .... lld 1111 ' \ 1,\ dn 'llllIlI'l 

'1 11 \, li l 1'1 li lt "1"'1 11 , 1 1' 1 11 \\1 11. 111 I (/, ') \ .111 ,I •• 1.1111 1" " 111,01 \ \ 111 111 HIH I, "I.d, 

bij leden. SOlll migen kun nen 
zich een horel pe rmitte ren , of 

trekken rond mer een caravan. 

Voo r d e o rgan lsarie, o nde r 

le iding van Alben H ylkema, 

is her een mooi e gelegenheid 

o m wa rm re draa ien voor de 

Open', va n de heren in 1987 en 

1988. Alben's inspanningen , 

ook a ls secre taris, wo rd en in 

1989 gehono reerd mer her 

e re l idmaarsehap. 

Er doemen prernge voo r

uirzichten op voo r degenen 

d ie sleehr rer been zijn: in 1986 

wordt de St ich t ing H and icart 

opgericht. Maar in Hil vcrsum 

b lijft hcr vooralsnog nie t mee r 

da n een wenkend pe rspec tief 

Albert H)'lkemn, onze 1\11' Open en erelid, 

beeft tie bmis gelegd lloor de organisatie van 
bet Open op tie HilverJlIl1lSche, 

Her bestuur heefr bedenk ingen, M eer dan eens pe r ro nd e moer d e o penbare 

weg (H o llandsehe Sloo r) wo rden overgesroken . Daar kunnen bij voo rbeeld 

p lotsel ing fi etsers opduiken . Vooral voor bezoeke rs, die niet vertro uwd zij n mer 

d e siruatie. word t dat tC riskan t gevonden . Voo r d e led en ko m t e r een bepe rkte 

opl ossin g. d e C lub Ca r, die alleen zij rnogen gebruiken . D e bezwa ren tegen d e 

It :tlldi c trl h li jvc ll oV(, I'!,: i nd rot ha lverwege d e j;1I'cn negenti g. Wee r ricll jaa r latcr 

Il' ll lk d uh xo ~L' hrtlikns L' rl 100 dOIl :Il C lI rs. 

I h'l h l , ... lll lIr w. l.t!u ni l' l ,d ln .' 11 ~ l Vl' r w ili g h l' id . 111.1 :11" ook O W I" h l' l .l. lll'Ii l· l1 V: III tk' 

l 1111 11 ' 11 ... 1 iih'4 , li l ' VCI "'I I1 ij I1ÎI1 1'. V, lI l t Iv In kil . 1 >.11 hl ij l" hij ", ,, 1Il wl 'ld It i\ l'e ll !In il ln 
111.1, 1111I ' ! I'J SS) 11 \\ 11.,' ...... \'111 1(' kl i'd,, '1·. ( ,t 'l' ll k .. l11 · 111'wl, w ... . I.tI \ l'I ... 11Hll "'I·1l 

'111'1, ,·. 1''1,1 , ,1.11111 '''' I), 111,,\ 1" ' 1'1 11 ,1 ''1, 1, 1111 1 11 11111; 1111111 "" 11 " 1\1 111111, 1.1 1. 111 1'. 

49 



50 

• 

1985-2010 

VobJlIIC Ladies Open 1986, de Europese dllmestollr /Joor het eerst ;11 NederIant!. 

zij n en de bijbehorende kousen rot net onde r d e knie. De prijsuitreiking woont 

men nier in go lfkJ eding bij en opmerkel ijk ge noeg moer erop wo rden gewezen 

dar men nie r o p sokken aan de ba r hoon tc verschij nen . 

C omforr wordt niet verge ten. Vanaf voo rjaar 1989 is he r ger iefl ijker toeven op 

de d ri ving range o nder een g rote ove rkapp in g met meer afs lagplaarsen (kosten 

50.000 gulden) . En een machine neemt het ballen rapen over. Het gemak dat 

steeds mee r leden zoeken in elektrische trolleys, schept een probleem. Ze fl elllen 

veel plaats in de ka rren loods in en vragen om fac il ite iten voo r het opladen van 

de accu's. 

H er oog wi l ook war. Er gaa n d an al s temmen op voo r een im posa nrer clubhuis, 

dar er am per 20 jaa r staar. D e gees ten zijn nog niet rij p voor zo' n rigoureuze 

st:lP, maar het inte ri eur wo rd t wel Aink aan gepakt. De clubzaa l krijgt in grore 

lijll L' n he l hll idige uii crIij k, Tor spijt van een h:lrdc kern "9" ha le rs' vc rdw ijnr (k, 
nv,lk h :11'. I kl verd wijnL'I l V:1I 1 'd \..' ktlil' dt H,:1 Illillder pi jlI , E n l enkel illg v Îndl hel 

1l'\ul l.t ,1l 111.1 ,11' Ilik \ 1.' 11 \ p rn'kl , '/0 1I 0 ll'l' I'I d l' ' :lIrt', V, III \'t.' lIl.d ~'l.l ri : I ', 

/\./ \ 1\'1" 11 11111 111 '1 lu l \ " t ' lI \ 1'," 1,, 1 ,tIld \' I 1 .. III . kll I, ' I U ' II It ' II , l iP' 1' 11 '1',\1 11 1\ 

",II'hII\IIl lllld J,q 1111 ' 111 11" 1', 1',1 1, 11 11 1111 ,11 " d l ,11 111l1l1l11 I I II ,ndll ,III.I IJ', 

versne ll ing in brengen , In ja nuari 1990 raast een o rkaan over he t land en richt 

a lom enorme schade aan , De baan is een ravage. Er sneuvelen zo' n 200 bo men, 

Ze liggen her en der verspre id over de fa irways , Zwaar beschad igde exemplaren, 

die moeten wo rden geveld , slepen er in h un va l nog meer mee. Het d uurt enige 

weken voo r het golfspel weer vrij baa n heefr. D e nieuwe aanp lan t va n 400 

bomen omvat vooral grove denne tjes, 

N ie t a lleen in termen van o nderhoud en ram pspoed krijgr de natuur de 

aandach r. In 1995 verschijnt he t fraa ie boekje ' D e natuur en het Kiev itseIa i'. 

D e sa menstellers mogen kiezen uit zo' n d u izend foro's en reken ingen di e zij en 

and ere leden hebben gemaakr. H et boekje era leen hoezeer de rijke enrourage 

waarin we spelen het waard is o m goed o m o ns heen re kijken. Spelrechn ische 

wetenswaardigheden wo rden ongeveer terzelfder rijd neergelegd in een 

cadd ieboekje, Dat helpr o m re preciseren hoe ver het nog is naar de pin en dat 

is nuttig, wa nt (s inds 1990) hebben we hand icaps rot achte r de kom ma, 

18tMi4i.Ril 

7èr g(,"Xf'lI!Jcirllllflf !JN 
85-jff/'(!!, iJl'st'III" /1('I'JdJl'l'll 
hetlJOel, '/ h ' Nt/llml' {'I! I/{'I 

KinJit.lf!td : l;'I.:~ /{ ' 1I //tlll\ 

Ci,,;:,. l\lfll' l iill I, ' (iJ/dil ',' ,'11 

(,'('rrl" / u'''l1 jn, 0"'/"" (/'" ' n {/, 

/ ),'\ I. 'II J1(I/,!~ / ' /I/I '(/"II'/ " I. 'II /.\: / '1111 

///1-/"" (,'/11111 1'1/., /,, ', '\ l Il/X"', 

/ i 'fn /',11111,/1/1/,11'111'1/ \-/wk, 

I'.tll rI, 11 ,/111 



Stormschade iJl jllJ7IIflri /990. 

Successen 
In Hilversum OIuseaae doo r het Open een venrouwd beeld van ropgolf op een 
ro pbaan en all es daarom heen. Toeschouwers, rot meer dan 10.000 op één dag. 
SITOl11 cn toe en vullen de tribunes. Er verrij st een giga ntisch promodorp vol 
a;lllhi cd ill gen , cle mogel ij kheid om zakenrelat ies re o n tva ngen en verri er rot ver 

ill de avo nd. 

I kl hu , ... l l' d ecl' llniulll v all dl..' rwinrigsrl' Le lt W s ra;u sterk il1 her reken V~1I1 

11 l'[ L'V I.: Il C lll l,.' lll . I , i d ~ 1 'll'~ , :1:11' :lclJlLTn: 1l ( I t)t)t! _1 <)lJ t» wordt O Il ZI...' baan 

IliI VI.: rl , ,,rl..' l1. I ho ( :ortHnÎ \\ i l' ()pl' ll . [m'l 'rvli"tcr ()pl'll ' Alhen 11 )' 11.:,.: 111:1 :1:111 h l' [ 

htHdd . I{nhlli l' \'. tll 1: ' VV II I )OI l' ll \ 111 1..' [ 1\\"\11..' \1. h l.' 1 h.1.I 11 p l 'l" \ t 11 1l"l' 1 (' 11 1'I1ill1 ') 01) 

\' lij w illi )',t ' l \ llil (' 1)'.\ ' 11 1'.I ' l l'd ' ·I\ ·l l 1' 11 , ' , ' 11 1\'\' 1. ... ,llld l' l l' \ hilI "'. dl. lJ'P I IIVI ... " Ul· .... 

\" '1 \\\ ·I I,.II .dl \,I .I.III .dk \ \ ' llluI11 \. 111 1111 1" ' 1. 111'"1.11 1' ,di llil ' .k l )1 1\" 11 .... \, 111 .'1)11 .' 

'Il t I ', liLt \ 1',1 1 I I" 1111 111 ,1.1.11, 1,,, .. \\t 11" 111 \ '\ !I ,I 1',\ 111 \ 1.11 " ltl. 11."111 ,, 11 ' ''''I 

1985-2010 

(,/ ', '1/ ///"", '//1/1 ' (111111"1 f • "hl I 1'1 /.111 .- 11"1111/111 N/lII'UI/fI'.·, ,'1I , '11 \\ '''11"111 A 11111 ,", ( in' ,'/I 

Arn . ,1" ,It/,I'III/o/""I' ,."11 t/, /1 '1r" "t/" 
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Hi lversum zeer succesvolle periode. Ook al tekem de Fore- redactie op dar de 

meeste tea mcaptainsl-captaines gezelligheid voorop stell en, in de periode 1987-

2005 wordt dc compctit ie 16 maal afgesloten mct een landskampioenschap. 

Heren I opent de ri j in 1987. Dames I is de sterksre va n her land in 1992 en 

1993, de heren senio ren in 1989, 1995 en 2000. De dames se nioren spann en 

de kroo n met 10 titels. Ze begin nen met 5 riteIs op een rij , waarna er nog 5 

volgen in 1995 , 1996,2002,2003 en 2005. Opmerkelijk is het ka mpioenschap 

van 1996. Dat jaar heeft Hilversum bij de dames senio ren op het hoogste 

ni vea u twee ijzers in het vuur. Opdat beide zich kunn en handhaven word t het 

spelersmateriaal ove r beide teams verdeeld . H et tweede ream heeft di e bedoeling 

niet helemaal doo r en wo rd t landska mpi oen. 

Jea nin e Ka lffbe haalt in 1988 het Nederlan ds kampioenschap matchplay bij de 

meisjes. Nan C roockewit en Annick Schrcuder winnen de fourso mes ritel in 

200 I en 2007. Dat laats te jaar wordt Vince m Hubert militair wereldka mpioen, 

Mer her ni euwe decennium breekt de vierin g va n het 90-jarig bes taan aan, 

Het word t uitgebreid gevierd , evenals beide voorgaan de lustril deels sam en met 

De Kennemer. De fes tiviteiten o mvatten onder meer een jubil eumwedsrrijd , 

waa rvoo r de deel nemers zich in ant ieke golfkleding steken een ga la-avond met 

cabaret en een 24-uurswedsrrijd met Auoriserende ball en, 

In 2001 spo ken de elemen ten nog eens hevig door het bos. O p de eerste zondag 

V;lIl feb ru ~ll'i slaat het weer na hevige sneeuwval plotsel ing om, Er komt regen die 

le id t rot ijsvorming op de bcs neeuwde boomkru inen, waa rvan er veel bezwijken 

()nd tT de last, Her is vrijwel all een de grove den die het moet ontgelden, D itmaal 

Sll e ll Vdc n cr regen de hond crd, Er zijn exc mplaren bij van ongeveer een ec uw 

ulld . zO;ll s lk- j:l;lrrillgt'n uirwijz,cn, Her cH.ldi ehuisjc bl ij ft Illaar net gespaard, 

Ik h:tall g:t;tl lii ~k- lijk di cht. N icl all cc tl vo o r Oprltil11 \Vl'I"k. (bI' Cl'n 1l1:tand in 

he,..,!:!!,,, IH'l' tll ! . I Il :t:tr (HIk Otll o ll gl' lttkknl IC v oorko!ll e ll , Lr z ij ll veel tl0g ;1:ttl 

ve/l' l ~ 1 .. 1 I I i.',L' IIlk le'11 Jll' ll l' ll !;lI,d.:n l di l ' pl 01 .., d i ll ~', I .... tr Il l ' lI nkll k Ullll l' ll k Otll l' lI, 

111 lil" l1.tj,1.11 \'; 111 ,)001 w el lilt l'l' 1l l'l' I , (\.' plcwl ) '.c' I IClIl H' 11 11 1\'( 11 l' ( t l' rrt ~hrl' ll ~l' 1 1 

\', 111 Itc ,jd t ', h ' lt , l.lltl.ll d ,III I\ '.., h-d t' ll ) ',, 1. 11 \' c >e 11 Ih- \'c' ''II ' IC'I ' 1111 d l ' k ll il ,; :tl 11111 11 (' 1 

11, t.1I1 11t' 1" 1IH'l" 1 t", I\\I\ I"h 'I1I>1J 11\ ' IIIo1\ C' " \ ,11 1 'I Hllll h ' lcl l" H." kll'" I kt Jlllt P'1',11l'l l , 1.1.11 

\ 11 1.11'1'11 , 1" ,1.111 11 111 11 111 ,, 11111"11 tlll , l, llll,1.1I1t "1'111 \1 1"\ ,11111," lilli l''' 1,111111 H' 1 )',l'lIO H')', 

\ \ 11 1\\ I J 11 I 11 , 'I' \, 1 I ,11 I, 1\ 1\ 1,1. 1. 11 "~ I 11 C 1\ I '11 \ I, 1,1.1111 \ 11 111 '.I, \ \ I·. 11111',\ I t , 1111 >e , 

Eerste proefmet het terugbrellgen van de hei iJl 2 001, Door een a({!ua! dflnu's met 
groene {);ngers werden 3 000 heicleJtekjes {f{mgeplflllt, 

\ 1111/'''' ///II'j'/1 /l1I/I(illI 11'1'I,./(/I,·{I11II'I(/('" I, /""/ ' /1 ' J'/dg /10 /1 01 1\ /I/(/I/r'I ", 

J'lllllr /'1/ 111' '/'1I//('\(t,I/I/\ 
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Minder grijs 
Her ledenbestand verandert geleidel ij k van samenstelling, doordat er meer 

jongeren en echtparen rocrredc il. Die instroom vers tevigt her f.:llllilieco nccpr. 
Ook de gelegenheid die mini 's wo rdt geboden om de beginselen van het golfspel 

re leren , draagt er aan bij. Hun aa nloop naar her lidmaatschap werpt in 2001 

vruch ten af, als d e eersten slagen voor her CVB. 

In her kader van de jubileumviering wordt ee ll enquête gehouden onder de 

leden. De response is grooL Bijna de helft van de leden heeft de moeite geno men 

om aan te geven war er leeft. De uitkomsten stemmen ro r tevred en he id. Diepe, 

b reed gekoes terde ve rlangens komen niet bovend rijven , wel punten die nadere 

overweging ve rdi enen. De gro te meerderheid ziet de prijzen graag uitgereikt 

op de dag van de wedstr ijd. Mer wat minder bijval houdt ' jasje/dasje' voo r dar 

gebeuren dc voo rkeur. Na de maandwed srrijden Illag het wel war informeler 

[Ocgaan. Les nemen blijkt allesbehal ve gemeengoed. Ongeveer driekwart van dc 

leden Illaakt nier of nauwelijks gebruik van de mogelijkheden. Vooral sugges t ies 

van de jongere garde, die wel war zier in biljart, snooker, een tennisbaan, BBQ's 

enz. , le id en [Ot het instellen van de evencmcnrcncommissie. Die gaar mer veel 

ela n aan d e slag en komt in 2002 met een nouveauté waa r jong en ouel plezie r 

van hebben: de bea mer en her grote scherm. Het biedt de gelegenheid 0111 

mee re genieten van Ryder C up, Masrc r's, Brirish Open en US Open. Ook he r 

bestuur maakt cr gre tig geb ruik va n voor presenrar ies bij ledenvergaderingen en 

informatieve bijeenkomsten va n de leden. Nieuwe o nrwikkeli ngen betekenen 

dar vooral o udere leden zich vertrouwd moeren maken met de middelen van 

her digira le t ijdperk. Her gaar onder meer om her inschrij ven voo r wedstrijden 

per e- mai l, omgaa n mer de handicap-co mpurer (2002) en de komsr va n de 

websire (2004). In her nieuwe millennium keert her Open voo r nog eens vier 

jaar (2002- 2005) (erug. 

De toekomst tegemoet 
Na :III \" lijd l' ll :1:1 IhJ :ICht di e 10 ()pl·n's in 12 j:ur hehhl' ll gcv ra:lgd, is hl..' [ lijd 

~)III lil' ,"' 11 :1111..1':11..'111 V: 111 dldl, h l· . .., l llllr l' 11 l n !Lïl Ili l' l Vl ' r l k ' r l i' I l· . .., [ l· ll . B IlVl'IHli l' 11 

/1111 VI VI.I.I1'.I"IIII I..·11 V.11l liU1\I.I II Hï 11 vi l' .I.nd . W. I.II di epl , .. l.llld o v n I1I1) i ' l WIlllh' ll 

11.1)',1' .1 .1' In \'11 \\. 1. 11 ,k I,·d vil 11(' .., 1 1..,.., 1 11 1'.i · 1 1 11 \l ' 1 1 1111 \ ' 11111 0" 11 ' 11 11 \ ' 11 11 ' 11 \ '111 \1 ' 11. 1.1 1, 1 

1.11111\ ti d, \ 1.11'.\ 11 11 \'1 1 lil' In 1 \ 1111'.\ 11.1 \ \ ,,1.11111 .11, 11.1.111 " " !', .1.111 .I, \ 1',1" \. ltl 

Tijdem de tll-uitzending WIn tie RJlder Clip {)flJl 2002 op het grote scherm iJl de 
clubZllalwerd de menigte door de fomilie Sc/witgel' voorzien vnl/ echt Amerikaf1me 
hamburgers ell hot dogs. 

" 00 

De club 

Hi storie 

ot "''' .... ,.....,. Go' CLU . .. opg."'." DIl 
lon ... n '1'0 Er .... II.,.onlO' Mn 100>"" 
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The Open 

Flora & Fauna 
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1985-2010 

!-Iel meldie/misje, j/lrelJ/flllg niet gebruikt. werd op initiatiefurlJ/ bntnll:ommisielid Jan eoen job/lukllegt gerenoMeerd ell verplaatst. Het is mi de llro/ij'kc pleisterplallts 17f1 cle Sl. 

d l' tijd ? Hul' n:a lisl'rl' 1l we ct:n ruimere ka rren loods en shop? Wat willen wc 

IlH': ! hel dllhlllli s? 11{Il'ved geld hebben we over voor wensen op deze punten? 

I l tl idl' lij k is tI :ll! :d d:1l ook moel worden gcïn vcsrccrd in de huisvesring va n he[ 

h. \.111 p lT:-.t Jll l'I.: I . 

\'11111 .1\1 " il· ... \1 \,(' 1 (h· 11.1.111 \'.dl lk k t' lI ll' tip dl' A Ill LT i k:l:1I1 I<yll' !'hillip:-.. ondn 

II II,' l ' l d l ' , lI l h it n t \'. 111 I )t' 1 .lg(,VlIIlr'l ht·\,' 1I Vl' III IIII W d IIl l' [ d t' id l'l'l: 1I \1; 111 ( :0 11 . 
Iinu \\' lI l d, , -,(·\' I.I ,I!',.I \\\ ,11\\, 11 1 1I ,~l · l ij l \ l ln l l' 1I hi j I II.d , il' l Vlill t hel V(' l. l lld LTl' lI 

\', 111 l i l' 11,1. 11 1. 11'1 ',\ ' 11 111 ' 1 {' III ,I \ ' . 11\ ,' ''( 1'1 k 111 111 I l q IIh'l ('(' 11 11 1.I ... I i.· I pl. lIl. I .Hdl.l 

I ,' k, (11 11)', 1"11 I ' 1\ 111 Itl lll i ', 111 dj 11, .1 11.111 1',\ 11, 1\ 11 11 11 ' 11 ,Iv I' 11 1/ ',1' 11 1. 1\ . 1 11'1 11l.11I 111 111\ 11 

,I, 1',1 lil", \ 1.11 11 . 111 111: 11\ 111', 1 I1 1\ 1 .. \ I " 1' .1. 1' 1 1\ • .1 , \ " 1 11 11'11. 11 \ ."11 ', \ 11 ' 11'1·.\' 11 ... • 

I, \ 1 Ih l 'l'.' 1',1 '. 1'\\ 1 '.',1 •• 1 11 . 11 ·, .1111 .... 1 \ 111 / ,11 "1'1\ 1. , 1,, 1 1\ 1I d. \ 1111. /, \ d tl r" I " II " 

is als Kyle PhiJlips in januari 2006 he, plan kom, roel ich,en. De discussie is 

daarmee all enninsr afgel open. Dat is geen wonder, want ui tvoeri ng betekent 

dar er heel veel op de schop gaat, mer all e ongemak van dien en misschien 
gaa r her wel een mi ljoen kosren. Her duu rt ui re indelij k nog ro r her najaar van 

2007 voo r graa fm achines, bulldozers en ander zwaa r m3reri eel mer insremming 

va n dc leden op dc ha:11l verschi jnen om mer Fase 1 (a ll e vcr:lIldcringen op 
11l'1 ·11"lbndsl.' dl.'lf ) 11..' hl:ginnl:n. Hij hl: l a.II lhn:kl.' n V; I 11 20 10 hl'bhen \Vl.' :11 

\Vl 'lT / l 've ll 1II:I :llIdl' ll k lJl l ll t' ll Wl' IlIll ' 1l . 1.111 111.' [ r l' .... l dl:l ;n . I kl i ... Il' IHII ' l.' 1l d:1I dl' 
1,.Ld ... I.,! " I l illll t' 1I t' llkd\' j . II \' 1l /, 11 It t· ltl l t'11 j11.1.1I "')',l·lIl.l .d" VIJ O I rl ,l.li t' Il t' i,l l'wll lt'l l. 

I k 1. 1' ·1, 1111 1 .... / . .1 .11 1' 1" 1\' 11 11 11l' \' 1I1I 1 1 \ ' . II \ · lI d d,' Il i l\'l"I ' lltll '>l l il' IIl l'l \'l' I, k l \, 

11I ' 'I l'Ih ' lI 1' 11 \\, ' '' '''\' 11 , l .t ,tI , I· ..... \' .' \. 111 d,· 11.1 .11 1\" 111 11 ' 11 \\ 111 1', 1 11 1'1 11 111 , ' 11 \\ 

\ lu ld " " ",, l-t'll l li lt I 1' .. 1,111 11 1\ I .h 1'1.1 
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S8 

De Baan 

HET BEHEER VAN DE BAAN 

Voo r de baa ilcolll llliss ic is her golfterrein aan de Soesrdi jkcrsrraarwcg Ilier 
alleen een prachtig geonduleerd en goed onderhouden landschap waarin op 
kort geschoren gras de leden van de Hilversumsche Golf Club hu n geliefde 
golfspel kunnen beoefenen. Her is veel meer dan dar. De HGC is ee ll eeuwig 

veranderend stuk 11 3 [UUf mer een ruime schakering aan inheemse Aora en fa una 

die zo mogelij k zich zelf verjongr en in stand houdt, mer andere woo rden een 

biowop. Grof gezegd kun nen wc op o nze ruim GS hectare onderscheiden: de 

bomen die ons 'bos' vormen, de lagere beplanting mer srruiken en o ndergroei, 

de heide en ren slorre al her gras dar langer of korrer gemaaid onze rough. 
fairways, rce's en greens beslaar. Dir alles heeft een eigen cyclus mer een eigen 

onderhoud. Door dir all es hee n vliegt en Aadderr o nze f:'lU ll a , kruipen insecte n 

ijverig rond en doo rkru isen en wonen er kleinere of grotere dicrsoOiTen d ie a lle 

een afgeleide zij n van de aa rd en het o nderhoud van onze pla nrvorm ige natu ur. 

D it onderhoud nu , waarbij het on natu urlijk ko rt gemaa ide gras kwetsbaar 

wordt voor ziektes en ga uw re lijden heeft va n voed ingstekarren en re veel 

of re weinig aan water, maakt alle rlei kunstmatige intcrvcnt ies noodzakelijk. 

Daarnaast hebben wer cn regel gcving er in vloed op gehad hoe mcr de naruur o p 

de Hilvcrsulllsche om re gaan. 

Bos 
De bomen op onze baan bestaan uir gemengd naaldhour en loofhour, waarbij 

ei k en berk van narure op deze zandgro nden voorkomen. De prachrige en sonlS 

zo grillig groeiende grove den is latcr aangeplanr. De Oostenrijkse den mer z' n 

langere en lichrer gekl eurde naa lden (russen hole 4 en 13) is weer later roegevoegd 
cn ook veel Ill inder sre rk . D L: kra chri g groeicnde Amerikaanse eik mct" grot"L: 

hl :ldncll i .... hioltlt!. i .... c h :11"111 :1:111 ill ~i.:c t l· 1l c n m ilTtl-oq.!,: ll1i .'m l l· 11 l' l1 hoort !J ilT 

l· i !~l' uli jk Il l·k· tll.l.d Ui l" illIli ... . / lIlIdvl' .lllicr 'llhlnhcllld g rIlvii l' i. ' 1J hl " didll . ()p 

Ilh 1111 •• 1 . ..... l, dIIÎdl' lijk 11'/ 11' 11 1. ..... 11l'1 .'!'Pl 'l vI.d, \ ,111 1.111 \\ ,1\ ' ' In 'd, kln ll \'! \\ I "dl 

IlI lk / t \l llll l',t ll ,II I II \, III.l 1 ' ''11 1',1 \\ 11 \\ I lt l ll lh 11 '1 11111..11 1'.\ 1 •• 1. 1111 111111111 \\. 111 \ 

Too n de Vricze, de C ulruurtechnische D ienst" van Staarsbosbeheer re Haarl em 

om raad gev raagd, Ook in de Fore van februari 1980 geefr het arrikel van de 

G rontmij d uidelijke adviezen om her bosonderhoud m iddels kappen rigourcus 

rel' hand re nemen. Behoudens afname van talrijke dennen ten gevolge va n 

enkele heftige stormen , is een gcsrrucrureerd bosonderhoud nooi t goed van de 

grond gekom en, Her aangeboren respect voor grote bomen en her roch al kl eine 

sruk bos dat de Hilversumsche Golf heeft , leidde vaak ror emo rionele discussies 

binn en de club en het verrichren va n kapwerkzaam heden doo r de gree nkeepers 

op rijdstippen dar er op de baan weinig (prores terende) leden waren, 

Op 6 mei 2006 brael" de voo rd rachr van Ir.Ronald Bui ri ng va n her gel ij knamige 
bu reau op een speciaa l hiertoe uitgeschreven vergadering en in aa nwezigheid 

van onze Amerikaa nse baana rchi rect Kyle Phillips hier bl ij vend verand erin g in . 

Op overrui gende wijze werd duidelijk gemaakt dar srrucrurccl boson derh oud 

waa rbij per jaar o ngeveer 3% bos gekapt dient re wo rden, leidr rot een prachrig 

bomenbesrand waarin de meest' fraa ie exemplaren meer levensruimre krijgen en 

moo i uitkomen en t"cge lijkenijd voor jonge aanwas Croekomstbomen') wo rd t' 

gezorgd. De voordracht werd afgeslorcn met inst ructie in hct veld, 

~ .'- ~, .. ..,. - ' 

t . ..,.- " 'W ... :J,~ 
4' : '" 

~. 

\/ " fllllllt'l. /'t 'l t/I11 , -/,IIII' ,!t- .1:/1'1'11 / 'dll ,/(' 

I (Jf} , ) 

Ol/!lulo , It IIIf l 11/\111/11' gI11.!:,1 (l't'IgllIlIlI.l: 



Jn aansluir ing werd opd rachr gegeven ror her maken van een 'bosbeheerplan' 

dat in 2007 aan de leden werd gepresenteerd. Hierin wordt de HGC in 

6 percelen verdeeld van ieder 2 ror 4 aaneensluitende ho les. 

Per vak wordr de gehele flora geïnvenrariseerd met speciale aandacht voor 

her bosonderhoud. In [Oraal wo rden 107, veelal sol itair sraande prachtige 

bomen, GPS gelokalisee rd en aangegeven op de desbetreffende kaarten en war 

onderho ud beo-cfr specifiek beschreven. Elk jaar wo rdr één perceel nauwgezer 

onderh ouden en wordt onder leiding van het bureau Buiring aa ngegeven war 

wel en war nie t gekapr d ienr re worden. Zo zijn voor her eerst in de winters 

2008 en 2009 de twee percelen van de holes 2-8-9 en vervolgens 10- 1 1- 12-

18 aan de beUlT gekomen. All e leden waren enth ousiasr over de te rugkeer van 

ruimre en doorkijkjes . 

Heide 
In het begin van de 20sre eeuw waren de gronden voornamelijk m er heide 

begroeid. De oo rsprong van de Hil versumsche en hoe de natuur er roen 

uitzag sraar prachrig beschreven in her boekje ' De natuur en het Kievirsdal' 

sa mengesteld doo r de Na tuurcommiss ie en verschenen ter gelegenheid van het 

S5-jarig bes taan in 1995. Al eerder maakte men zich zorgen over her verdwijnen 

van onze prachrige hei. Heide is een overgan gslandschap en zonder actief 

ingrijpen richt de hei zich in ruim 20 jaar ren gronde. 

Reeds in 1981 wordr in her ap ril numm er van de Fore ruim aandacht aan dir 

probleem bes teed. Daarin staat dar onder meer het gebruik va n overgewaaide 

kunsrmesr, verminderde verzuring, meer bomengroei en de natuurlijke 

levensloop van de zich verh o Lltende heide, leidt rot verdwijning. Aanbevolen 

nU:Hrcgelcll ware n eens in de 8 jaa r I1lJai en van heide en afvoeren van maaisel, 

vcrarmin g V;1I1 ciL- bud elll doo r middel van afplaggcn cn her branden van 14 jaar 

Olltk heid e. ' li)1 :dhr:lll tkll is hCI zekn noo il gdwlll ell l'1l hdlOUdc ll s t: nkclc 

kkill l' prm.J IlL' lll i llgcll (o.a. I"Oll g lt 111 -"-"L' 1l hok· 1 (1 e lI g reell ')) i -" pl :lgt,L"l l !looil 

(lP !;!. riII L· "'L ILI:!1 Hlq~L· I) , I ... I . \Ve l \Ven l il[l t kT Ici l lil lg V,III ( :ile ll rvb :lI .... e ind j :lre ll 

')(1 IWgO IIII t" 11 II WI IWI W \lt·ll l. lli ... , 11 .1.1 11[ 11.11111"0 \ ' . 111 ' I~)()() ,·Idlï ... ll pgd: wt"( ·I'; It" 

I w j l lql l.u lIjn ,I i\" l i l' ,k ll u ·n l ,Llll )','"I .I "' I\ · I' I.L lI ... ,·n \\'(" 11 l VII Iln ·I )',I·/ I"I . 1 ) I III I)',I \" 1"11 
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woelen ze ook nog de aarde los zodar aldaar liggend heidezaad ror on tkieming 

kan ko men. Gedurende een paar weken per jaar veranderde de Hilversumsche 

in een schilderach t ig tafereel van Mauve. Desa ln iettemin nam de hoeveelheid 

heide de laatste ja ren schrikbarend snel af Dankzij een eenmalige subsidi e va n 

bijna €35 .000 va n het Ministerie va n Landbouw, Narullf en Voedselkwa li teit , 

di e ove rigens in 2008 definiti ef werd afgeschaft , was het mogel ijk o m bijn a 

I Y2 hecta re vergraste heide af te p laggen rot op het grijs loden zand waa rin 

zich het rot hondcrd jaar oude en nog kiemkracht ige heidezaad bev indt. 

Binn en een peri ode van 2 tOt .3 jaar zu llen naar ve rwachring de heideplantjes 

weer teruggroeien. Tor die ri jd in 20 12 zijn alle afgeplagde gebieden GU R mer 

ui tzondering voor de professio nals gedurende her KLM Open . 

Gras 
G ras is g ras denkt menigeen; regel matig veel water en kunstmest , maaien en dan 

heb je een green. Inmiddels weten we bete r. Er zij n letterlijk honderden soo rten 

(veredelde) grasse n met ieder hun specifieke eigenschappen zoals gevoel igheid 

vaa rwater, zon, warm te, koude, voeding, p H , betreding, maai hoogte, vatbaarheid 

voo r ziekten enzovoo rr. Mer veel wa ter, veel kunstmest en veel maa ien is her 

ni er moeilijk goed bes peel bare greens re krijgen. Nadeel is dar mer dir onjuiste 

hdeid her op de Hil versumsche met zo rg geCldr iveerde roodzwenk en srruisgras 

Illeer en meer verdrongen werd doo r her eenjari ge srraargras (poa annua) dar 

VL'I..' I kunsrmest behoeft, maa r vooral ook erg gevoelig is voor a llerl ei ziekten 

w;I:lro nder de schi mmel- in festarics mct ' Dollarspot' (Sclcrotinia ho mcocarpa) 

in de zomcr en snccuwschi mmel (M icrodochium ni vale) in voo r- en najaar. 

()111 dir re besnijden heefr mL'n hij regclrna:l r chemische besrt·ijdingsrn iddcl en 

Ilod ig di l..' o p den du ur ki<.k ll l ol rL'~ i s [ L' llli l..' e l1 vn;n-rnin g V:111 hCI bodcm lcvcll 

w. l.Ird OO f Wt.:t.: f a lldere Ilq:,: lI il..'\tc cnt:u ... ·n OlllSI;I:ln. Ook o llisrondl.."l1 t.:r rC Il 

gvvolts V: ll l 111..'1 vndwijll l..ïl V,IIl hl·[ rlltll!-twlïlk I..ïl ~ [rlli sg r :l.'" rq!,l·llll :llit-:. k;ll l' 
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green heb je niet in een paar weken en het heeft enige jaren geduurd voordar de 

g reens op de HG C wee r op pei l wa ren. 

Inm iddels verscherpte zich de wet- en regelgeving verder betreffcnde her gebruik 

va n en de controle op her gebruik va n (verboden) fungiciden. Dir leidde ror 

het zoeken naar alrernar ieven waarbij de opties zijn óf het gras weerbaarder 

maken tegen schimmelinfecrie ó f op een andere ma nier de schimmel infectie 

besnijden. Wat dit laatste betreft werd in 2008 een feasibi li ry studie gedaan 

naar het gebruik van schimm eldodend UV-licht. Hierbij werden afgeschermde 

bakken mct sterke UV-lam pen langzaam over de green heen get rokken. Al hoewel 

theo reri sch juist, srelden de resu ltaten in de prak rijk releu r. Ook her gebru ik van 

het aspecifi ek steriliserend effecr van elektro-chemisch geactiveerd water, waarbij 

door de baancomm issie (thuis) in vitro proeven werden gedaan met onder meer 

schi mmels va n green 17, ga f niet de oplossi ng. Wel bleek dc roed ieni ng van 

alginaten de natu url ijke weerstand te versterken. Een geheel andere gedachte 

was het verdrijven va n de overmaat aa n ongunstige schimmels door kunstmatige 

roegediende goedaa rd ige schim mels. Blijkbaar heeft gras - zoals de meeste planten 

en bo men - aan de wo rtels de aanwezigheid va n schim mels nodig om makkelijk 

voedingsstoffen op tC kunnen nemen. Zonder deze nurrige schimmels worden 

bepaalde stoffen niet of nauweli jks opgeno men. Dit idee is te vergel ijken met her 

d ri nken va n Yakul t-yoghurt of soo rtgel ijke producten door de mens, waa rdoor 

de darmAora zich herstel t. Van bepaalde greens werden metingen gedaan 

naar het voorkómen va n het tekort aan nurt ige schimmels. In aanslui ting zijn 

bepaalde greens ook behandeld mer schilllmelculrures (myco rrhiza stammen). De 

resulta ten zijn echter nog moei lijk te interpreteren. Bovend ien is hiermee nog 

niet a lles gezegd . Ook de aanwezigheid van bepaalde rypes aal tjes (nematOden) is 

o nontbeerlijk voor een gezonde grasmat die het toch al zo moei lijk heeft omdat 

het overgrote deel van zij n bestaan (de grashal m) ror 4-5 m m wordt teruggemaa id. 

N;I:lsr al deze biologische aspccren is en blij ft het op t ijd en ju ist toepassen va n 

Cldlllllrt edlll ischl..' ma:IITegdcn van emin cnt bela ng. Her gras moer vo ldoende 

I ti cl 11 kr iigl..· 11 en IlI..·1 \\'; 11 1..'1" glll·d doorbrl..ïl . Oe vil rb:lg mag nicr re d ik en ni er 
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(maaiers, bet uchrÎngsmachillcs) dat onder toeziend oog van Jan eoen Jo hanknegt 

de laatste jaren door de nieuwste modellen is vervangen. 

Commirred-to-Green (CrG) 
Vallllir de Europea n Golf Associarion (EGA) werd in 1997 oo k doo r de NGF 

het co ncept va n erG o nderschreven. e rG beoogt een planmatig beheer van 

groen en milieu op de golfbaa n. Hiertoe is een programma o n twikkeld dar 

ui te indel ij k leidt rot her verwerven va n her eca-label erG. Tal va n zaken worden 

getoetst en in progra mma's opges te ld. Dit va rieen van zuinig en ver:mrwoo rd 

gebruik van water (her o pva ngen van regenwater, hergebruik va n dOllchewa rer), 

zorgvuld ig omgaan met afval (o li e), gebrui k van bio-afbreekbare olië n in 

het wagenpark, vera n twoo rd gebrui k va n bo uwmaterialen , Illo niroring van 

kunstmest. maar ook in ventarisat ie van Aora. fa una, dieren ete. op de golfbaan 

en her bevo rderen va n de bioroop zoals het ophangen van vogel nes tkastjes en 

o nderhoud va n o nze padden-poel. Er wordt een aan vraag gedaa n, waarna een 

hele hoo p te in ventariseren en in te leveren huiswerk volgr. De aanvraag wo rdt 

afgesloten met een heuse visita tie ter plaatse waa rna men het officiële cenificaat 

krijgt ui tgereikt met de verplichti ng een voortschrijden de registratie met punten 

(Ot verbetering te blijve n bi jho uden. Immers na 5 jaar volgt een herregisuat ie. 

Teneinde al deze zaken te structureren, coö rd ineren en in te vullen , trad in 

2007 Even Lamm ers we rot de baanco mmiss ie. O nder zijn voortvarende 

leiding en mer behul p va n her secre tariaat werd de ingevulde aanvraag begin 

2009 ingesrullrd en volgde een succesvo lle visita tie in de zo mer va n 2009. In 

aanwezigheid van vele leden vond na de Fam iliewedstrijd de overhandiging va n 

het Co mmitted-to-Green certificaar plaa ts. De Hi lversumsche werd hierm ee de 

vijfriende golfclub in Nederland mer een C rG-cerr ificar ie. 

De laatsre ja ren is er o p de Hi lversumsche veel vera nderd en 111 gang gezet 

zoals o nder meer her succesvolle baan projecr en her vernieuwingsprogram ma 

ten aanzien van de heide. Naasr de veranderingen zelf is e r een Bosbeheerplan 

o n rwik kcld in \.:en cycills va n G ja:lr hcrgecn daarna va nzelf doo rl oopr. Oo k 

:llldcrl· pn ll:n lllrV:i ï.ijn !!,d~lIï ll : d i ."'l"lTd , Ili t.: rlll t.:t.: wordt ht.: ! hd t.: id minder 

.dh.llikcli jk V. III ili l li vidl lck· i ll hrcl\ !!,. 1). 11 tk \ od:ll\ 11 ."' \ I !H.: h :lll lkr . .., '(:1 1 ï ij ll dali 
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COEN MAATS 
Een erelid verdient een plaa ts 

in o ns jubi le lllllboek. En dus 
. . 

zit ten we op een zeer zonn ige 

dag o p het te rras van o llze 

club voo r een gesp rele 

Eerste vraag: wat moer men 

doen 0111 erel id re wo rden? 

Het antwoord komt op z' n 

Coens: "Geen idee. Ja, je 

moet je natuurli jk wel een 

beerje druk ge l11aakr hebben 

voo r de club. En van het een 

komr her ander. T ijdens die 

AJgemcnc Ledenvergadering 

in her najaa r van 2005 had 

just Banh - w en voo rzitte r 

- een moo ie speech over war 

ik allemaal had gedaa n. Ja, 

erel id , da n ben je naruurlijk 

zeer vereerd. " 

Coen en Jas Maars werden in 1987 lid van de Hilversul11sche. AI 

spoedig werd h ij gevraagd als lid van de baanco mn'l iss ie gezien 

zijn landbouwku ndige achrergrond. Dar deed hij vijftien jaa r, va n 

1990 [Or 2005, waarvan van 1994 [Or 2000 als besruurslid. 

C itaa t uit de notu len van de algemene ledenvergadering va n 

november 2005: 

<Naast het bafllu:omm;SSflr;aflt heeft hij z;c!) I/agel/oeg ol/III;J/}(/Ifr 

gemalfkt ill tie ({(iJL janf tlnl hij rI(' Jj);/ film ;1/ rI(' CfJIIIIl!;J)·;(' 

0/'('1/ l{Jfl(fr/;~ï IJU z;r!J 1/;('/ {fllf'( 'I! 1);1/1/('1/ rif" ItlI!dW.rf' I/;;:'('I! IIIf/tlr 

oo!.' r1""rlJII;/{'1/ ( '( ' /1 I/rl,IJI! I I('/w;nt / );1 f,rrfi fT 10(' .f!.dl';rl rl"l ril ' 

N (,'/-' IWIII 1'f' ,.~.1)( f,1 frlf" f, · IIw/l'lI 1111 ril' ( (1111111;,,;,' (,'/"f" '''!.'/ '' ,!III/.'!. (/i,' 
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Gedurende deze periode heeft deze commiSS ie drie belangrijke projecten 

opgestart, respectievelijk uitgebreid. Door inschakeling van de Hogere 

Agrarische School in 's H ertogenbosch is de opleiding van greenkeepers naar 

een hoger niveau gebrachL De Commissie heeft de legalisering van een aan tal 

gewasbeschermingsmiddelen bewerkstelligd. Verder is het project 'Comm itted 

ro G ree n' uitgebreid. 

Coen: "Ons terrein bestaat uit 65 hectare Nederlandse bodem. Als go lfclub 

heb je een grote verantwoordel ijkheid over dar gebied. Dar gaar uireraard over 

mcstsroffen, kappen en beplanten, her registreren va n de aanwezige dieren, 

het bevorderen van de vogelsrand door her plaatsen va n nestkastjes enzovoort. 

Ik vind het nog steeds leuk me er mee bezig re houden. 

"Er is natuurlijk in di e twinrig jaa r veel veranderd en dar heeft ook te maken 

met de ontwikkeling van de golfsporr. Maar toen, in 1990, moeSt er nog 

veel gebeuren. M ijn voorganger, Plul Boomsma, had al veel gedaan om de 

problemen op re lossen door sa men met de inmiddels aangetrokken Engelse 

hoofdgreenkeeper Bi ll G am er een consistent grasbeleid op te bouwen. 

In diezelfde peri ode werd ook de Engelse agronomist David Stansfield 

aangetrokken, die ook nu nog twee keer per jaar advies ui tbrengt over de 

roestand van de baan en de re nemen maarregelen. Een agronomisr, we hebben 

er geen goede vertaling voor, is een desku ndige op het gebied van grond en 

alles wat er op groeic D ie adviezen gaan over bemesting, beregening op greens 

en tees en wat dies meer zij. 

"Ja, d ie beregening. Er is een tijd geweest (lang geleden) dat de voorzitter 

zel f bepaa ld e wanneer de kraan open moest en wecr dichL Dat ging dus niet 

goed . In mi jn hcgimijd h:ldden wij geen fairwayberegening. Ik herinner m ij 

II Og goed d:H wc rijdens di verse O pens de beregening va n de f.1 irways met 

gro te hesprol:iingshaspds uit voerdell . Eel! hels karwe i. Eli kijk, dar is dan 

IllÎ sschie ll he l verschil Im "( I cge mvtH lIï.I ig, ik he il vall Il ll"nin t'- d:lI je ee rsr ge ld 
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Dat was allemaal achtersta llig onderhoud. " Hij grijnst en dan weer Je, er 

komr een leuk verhaal. «Er kwam eens iemand van de Keuringsdiensr van 

Waren voor co ntrol e van de keuken. Nou, roen ik die man vroeg een lijstj e 

te maken van de din gen die ni et in orde wa ren zei hij : "Dat doe ik liever 

niet, want dan moet ik nu de keuken sluiren"" Enfin , roen kwam er - mede 

met de opbrengs ten van een Open - een keurige nieuwe keuken" Her leuke 

van dar SOOrt baantjes is dar je eigenlij k mer di nge n te maken krijgt waa r je 

in het begin niets van weer, keukens, professionele ijskasten, schuilhutten, 

bliksemaAeiding. " 

Een man als Coen Maats is een mensen mens. Geen wonder dat er ee n 

geweld ig COlltact ontsrond russen de baancommissar is, later bestuurslid en 

her baan person eel. Aan de samenhang, de opleiding en het aantrekken van 

specialisren heef, Coen zeer bij gedragen. Zo kan de Hilversumsche Golf C lub 

zich gelukkig prijzen met een team va n goed geschoolde, toegewijde mensen 

die een fees t van hun vak en een plaatje van de baan maken. 

Misschien wordt het eenieder duidelijk waarom Coen Maats benoemd is tot 

erelid" Voorzitter 8arrh zei het zo: I' Het moet gaan om een bijd rage en een 

inzet die ftr beyond the call of dury is." 

Er bes rond bij her toenm al ige besrLIur geen rwijfel dar dir adagiurn voor Coen 

geldt, zeker als ook de leden zich realiseren welke betekenis Coen heeft gehad 

voor de kwaliteit van onze baan en de goodwill d ie dat binnen en ver buiten 

de club heef, ,eweeggebracht. 
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AANPASSING VAN DE BAAN 
Hij maakt sinds 2003 deel uit van de Baan Ad vies Co mmissie en werd in 2005 

benoemd totvoorzitter va n de Projccrgroep Baan Aanpass ing: Doppie (Alexander) 

de Lanoy Meij er. Eind mei 2009 is Fase I va ll her baanve rnicuwin gsprojecr 
afgerond. Een gesprek met de man die bepalend is geweest voo r her nieuwe 

geziehr van de Hilversumsehe Golf Club anno 20 I o. 

In 2003 gaf her bestuur opd rach t aan de Baa n Advies C Olllmissie 0111 mogelijke 
baanaa npass inge n t C bekijken. Deze leken onvermijdelijk gezien de ontwikkeling 
van de golfsporr en de eisen vall d e tijd. Voor de profess io nals en de bete re 

amateurs was de baa n tc ko]"t en te makkelijk geworden. D e o ntwikkeling vall 

mate ri aa l, ballen en clubs had een dermate gro te invloed dat her rijd werd 

voor een inh aalslag . "D e ui tdaging was o m de baan i nreressanter te maken", 

verte lt Doppie. " Ho le 8 en 9 vormden het uitga ngspunr. Daarnaast was de 

puttinggreen niet groOt genoeg en de dr iving range te korr. H et Ourch Open 

heb je naruurlijk ook in je achterh oofd maar dat was nie t de voornaamste reden 

om aa n de aanpass ingen te beginnen. " 

Eerdere aanpass ingen in de honderdjar ige geschiedenis va n de Hilve rsumsche 

G olf C lub waren eveneens door d ergel ijke argumenren ingegeven. In 1954 
srelde The British Golf Uni on de Standard Strateh Score (5 .5.5) op, di e door 
het Nederlandse Golf C omité werd overgenomen. Voo r de Hil versumsche had 

dit rot gevolg dat voo ral par 5 ho les moesten worden ve rlengd. De ] 8 hol es 

werden gro ndig aangepakt en volgens go lfbaan archi tect Sir Guy Campbell , 

die d e voo rges telde aanpass ingen roetste en goedkeurde, behoorde Hilversum 

hiermee rot de bela ngrij kste modern e banen va n Europa. 

Hoe pak je een grootscheepse aanpassing an no 2005 aan, daarbij rekening ho udend 

met de vereiste tech nische expertise, de kosten en de ui teenlopende meningen 

o nder in die rijd 920 leden? De L;tnoy Meijel': "Er werd een ream sa menges teld 

h es l":l:Hltlc uit- C;l roli c ll l- l u ysk c il s (Colllllli ss;lri s: Colf), eoen Ma~HS ( I1a;lI1 

( :Ollllll i . .., . .., ic) l' ll N:1I11l 0 Krlll"/l' (1b:HI I\dvic, ( :Ol ll llli . ..,s il-). l,nK'h' h:ddc i ll l'l' lJ 

VI" l ') ', \ !.h lillil l ,Ir illl Clll.lIil'I1.l.d ! ',l· ll·II ., l lIlIll·Vll lv !',,, lI h.1.1 11 .11 , llil "ll I,v ll' l 'llilli l ' \ 

lil! 1\IIH ' l d, .1 11.1.11 Il d l( ' I \ 11111 "lil ILI ,II dl' 1',1.111 I r l, qkl ' II , 'Vl ' 1' '' /1' 11 l 'l 'W II \ 1 \'1'01 

een architect die de stijl van Harry 

Colt onderschreef en zijn signaruur 

op onze baan zou bewaken. Phillips 
is bekend 0111 zijn renovaries va n Sr. 

Andrews en Kingsbarns, eveneens 

Colrbanen. In Nederland omwierp 

hij de Lage Vu ursche. Phillips maakte 

een voorsrel waarbij de aan pass ingen 

zo goed mogel ijk zouden passen in 

her geheel. En her oorspronkelijke 

landschap moesr zoveel Illogel ijk 

behouden blijven." 

D eze rech n ische ex perts vo rmden de basis voo r de onderneming. D e volgende 

srap was het plan nee r re leggen bij de leden. Doppie: "We hebben veel overl egd 
Illet andere clubs om de reacties te kunn en polsen bij dergelijke projecten , 

Dit was echte r zo'n groo t proj ecr d ar inmiddels andere ban en bij o ns ko men 

kijken hoe wij het hebben gedaan. Toen wij het plan aa n de ledenvergaderin g 
voo rlegden kwa m er veel discussie. Uite indelijk werd het aa ngenomen en begi n 

2008 bego n her werk. " De grootste uitdaging bleek echter ni et o m de leden 

endwusiast te krijgen. Ook uir her ve rleden blijkt dat Hilversulllm ers w illen 

dar hun baan (Ot de bes te van Europa behoort. In 1965 werden voor de [weclk 

keer grondige aanpassinge n gedaan als gevolg va n enkele omwikkel inge n: hl' l 

ledental van de club verdubbelde en de leden we nsten dar hole 9 hij her cl uhhui s 
kwam te liggen. Er werden nieuwe greens en Etirw;tys aangelegd e n cnh:k' hol c,\ 

werden ve rlengd. Zo voldeed de baa n wee r a;1I1 dc eisen va n l IL- tijd e n W; I,\ hij 

rijp voor de Durch Opens va n de jaren J'.cvcl1I'ig. 

A nllo :lOOX W;ll"l ïl hrl Ili l' l '/ II /n' r d l' lukll ,.I ,.., wd d l' F,l' l ll lT lll l "l ijkc VI I 

p ro Vill l ' i,d l' h n lllrl' l l ( li l' li l' l .... rool .., l v hl' I I' I IlIIH' , ill !~ \'1I1I 11,h.1. I k l ,1I 10 \, I\ k ij( 'r: 

"A.III \ ' I ',!',lÏl " ".11 \'(' 1 !" I 111111 11 )',l'1 I 1'(' lli l']'( ' 1I I'l ' d 11,1)',1'1 .1. 111 )',1 '1'1.11111 \ II'II ,d 

r ,I\\' I1 \ .LII dc 1(' 11" \ ,111 \ ' \\ , L. !! .k l 'I.I\ 111 \ 1( ' \ 111 (,, 111 111 \'\ ' I ', ",(' 111' WIII 1111.'IIII')\' \ 11111 



boompje, zo gaar dat. Noo rd- Ho lland is wat dar betreft veel soepeler, va ndaar 

dar Fase I nu 'al ' is voltooid . Fase I I komt wel . Illaa r vraagt 0 111 veel meer gedu ld 

en t ijd. Alleen het plaatsen va n de afs laghokken, deel va n f.,se I, ve rloopr heel 

moeizaam. De vergunning is er nog steeds nier en her zalmÎsschien wel voorjaar 

2010 wo rden voor we kunnen beginnen te bouwen. " 

Hoe kijkr Doppie rerug op het hele project' " Ik heb het als zeer leerzaam , leuk 

en zel fs lo llig werk ervaren. So mmige dingen waren natuurlijk erg frusrrerend , 

zoals dc vergunningen. maar her is dankbaar werk. Als ik terugkijk zie ik 

cbr Phill ips een kunstenaa r is, meer dan een archÎrccr. Hij werkte nier mer 

rekeningen en dar heeft in ee n specifiek geva l verrraging opgeleverd. Bij dc ISl" 

bijvoorbeeld ging dc sh/ljJer aan her werk en we rd dc green snel ingezaaid 0 111 de 

leden rcgcll10er re komen. Philips kwam daarna kijken en wi lde de beregening 

vc rplaatsen. Dit SOOrt zaken zorgden niet alleen voor verrraging maar ook voo r 

ex rra kos ten. 

/' 

11,1 11'1 Ik ".11/ I/I , .... /If//I I', If/Ol .I,d'll 1,1/ /,11:11"11 /,fl/,/" /"'/' ,'001 I" I ,//11'/'/1" 

De Baan 

Fase I is nu bijna afgero nd , Fase II moet nog worden goedgekeurd. 

M ijn opdrachr zit er op. Ik vind Fase I echt een verbetering en ben g root 

voorsrander van Fase I I. Mensen zijn vaak bang o m re kappen en te veranderen. 

Her is de kunsr 0 111 mer een open geest te blij ven kijken en voor conrinuïteit re 

ku nn cn zorgen." 

Baanaanpassingen Fase 
Hole I: back rec heren 32 m naar achreren, green vernieuwd , 

3" greenside bun ker roegevoegd . 

/-Iole 4: 

/-Iole 8: 

/-Iole 9: 

/-Iole /0: 

/-Iole / / : 

/-Iole /2: 

/-Iole / 8: 

back ree heren 30 m naar aclHeren. 

back ree heren 30 m naar achteren. 

ni euwe green en greensidc bunkers aangelegd voorb ij de oude 

green. De hole is een lichre dogleg naa r reclHs gewo rden mer 

twee nieuwe fairway bunkers, ve rlengd mer 47 !TI (heren 

backtees) , 15 m (heren meelal tees), 18 m (dames back tees) en 

verkort met 27 m (dames medal tees) 

nieuwe g reen en greenside bunkers aangelegd voo rbi j dc oude 

green (die afgegraven is). De ho le is ve rlengd met 22 m (heren 

back rees), 15 m (heren medal tees), 16 m (dames back rees) en 

6 111 (dames medal tees) . 

back tee heren 48 m naar achreren. l11edal ree dames 18 111 

naar achreren. G rasbu nker verdwenen, twee fairway bunkers 

verwijderd, drie nieuwe aangelegd. 

bunker links in de rough verwijderd, vervangende f.1 irway 

bunker aangelegd. 

nieuwe g reen mer 5 greenside bunkers en srerke ondularie van 

laatsre 100 In f:1Î rway ror de g reen. 

I Jllllillg g rc{'lI: verhoogd ror rc rrashoogn: en vergroot. 

/ ) r ;f/;lIg' I"IllIg(': w rl L' llgd . vL' rhrL'L'l1 L' 1l gl:onduI...'l' nJ. 11 :\ k:\ppi.: 11 V:I 1l hos rcclHs 

V.III d l ' \ l.l g hoOIIl . N il 'l I\VL' .d \ l.l g pl.l :lI \l·11 Ic o Vl'l'bppCIl . 10...11' :1 

11.1 .11 \ 11111 " tTgIIIIIlÎlI g Î\ vl'Ik rq '.t ' lI . 
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BURROWS EN COLT 

Henry Burrows en Harry Shapland Colr zijn de grondleggers van onze baan. 

Burrows ( 189 1- 1957) was een van de jonge Brirren di e al aan her begin van 

de vorige eeuw op het Europese continent op zoek gingen naar werk als 

golAeraa r. Z ij werden vaak betrokken b ij aanleg, onderhoud en verbetering van 

ba nen, waarvoo r op her vasteland ex perr ise vrijwel ontbrak. Bu rrows was een 

ui tstekend spele r die driemaal ons O pen wist rc winnen, waa ronder in 1923 in 

Hilversum. Hij was profess ional bij dc Doornsche Golfclub en voor her bestuur 

van de Hi lversu msehe geen onbekende, roen hij in 19 18 werd gev raagd om 9 

holes tc ollt\verpen aan de Soesrdijkersrraarweg. Uit noru lcn va n de Doo rnsche 

(de Pan) bli jkr dar ons besruu r al in 19 11 hecfr gev raagd om Burrows als 'pro' 

een paar dagen per week re mogen lenen, wat werd roegesraan. Van Colts 

schepping is veel meer in stand gebleven dan van Burrows ontwerp_ Dar bli jkt 

;-
~ "t'. 

• f -.;ii'" 
-,111,', 

ui r de rekening va n Colr uir 1926, di e 

10 holes berrefr: 3 r/m 7 en 13 r/m 17. 
De oorspronkelijke lijnen en elemenren 

van zijn visie zijn du idelijk re herkennen, 
En de 16'· hole bij voorbeeld geefr her 

principe om een hole zoveel mogelijk 
in re bedden in her bestaa nde landschap 

onmiskenbaa r weer. Colr (1869- 195 1) 

omwikkelde zich, na een loopbaan als 
ad voca~H , [Or een baanarchirecr van 

uirzonderlij ke allure en wereldwijde 
f:1am. De omslag in zijn leven kwam 

in 190 I roen hij so lli cireerde naar de 

llitbreiding lIaar 
holes, ~lIlr hij lIog 
een 'Pmctice Crol/nd' 
had ged(lcht. beviJ/den 
zich JIlf de tees mil hole 3 
ell de green 11(111 hole 7. De 
situatie mmo 20 10 sluit lIog 
grotendel'1s (UIn bij het ontWeI/', 
7èr uerduidelijkiug de nummers 
{)(fJI de getekende holes en de 
huidige:: I (3), 2 (4), 3 (i7), 4 
(i3), 5 (14),6 (15),7 (16),8 
(5), 9 (6), 10 (7). Wilt opvalt is hel 
idee om op hole 10 (7) afte slaan 
over de weg heen van Boschoord lIaar 
de greenkeepers/ootls, Daar is lilt de 
niell we back tee I/mi hole 4 aaugelegd. 

fun cri e van secremris bij de jonge golfclub Sun ningdale. Hij volgde daa rmee 

een passie voo r golf, naast zijn lieAlebberij voor cricker, rugby, roeien, tenn is en 
atletiek, Zijn naam is verbonden aan ruim honderd banen in twintig la nden, 

waaronder vermaarde scheppingen als Muirfield , Wentwo nh , de Eden Course 

van Sr. And rews, Swinley Foresr, Sunningdale (new course), Woodhall Spa, 

Augusra, Royal Coun ry Down, Knokke Ie Zou re, Ca nn es Mougines en Royal 

Melbourne. Hij heefr geheel o f gedeelrelijk de hand gehad in de Dommel, 
de Ein dhovensehe, de Haagsche, de Kenn emer, de Pan en de oude baan van 

Noordwijk. In 1927 schreef her roonaangevende blad Golf IlIusrrared over zij n 

bevind ingen in Hi lversum: 'Er bestaan reeds negen holes, welke Ihfll/J worr.!clI 

uitgebreid tot achttien in een terrein zo goed (tls de beJle ill Ei'grl({m/ { J()or ('('" 

in/aIJd-course, Men vindt hier delll1eboll/l'JI. /JlTkell CII heir/r ('11 1)1'/ Irrr('i" i ,l' ;?('f'r 

gO/lJellt! lIIel veel hl'lllle/J, lIilJll'k(' lIdg/'sd,a'l (/I.s IItflllllrlU/"'(' l'iI:.?./",k H'Iij :,:,ijll I,ia 
lIog lIi,,/ I(,"g'g'('kr/tll /h:f!,'OI/11CIJ, J//flrlr ('{'u .!!,fOfll 11(111111111011/( '11 11/01'11 'iTI, X"{ 'I';tl , '11 

o/l.!!.(Tffi",rlUJfI,df'll , (Jo/..' I,i". 110/1" 11 II lij 1'1'11 , 'I 'n / I ' !..-I,/I IMr'" /0/ 1//IIIt! 'I ' !.'fml/Ol 

Im 'IJ,!!. I ,I, 1)/, ,f.!." ' I!'rijl,, 'it! / '11" ti,' //ol/t fJ/'/n, 11 'JI/ I 'tlll'Ofl llll 'lfj!.' 1'11 '/1' 1/11 '/111"'/1 ' 

ril dll/.' " , hit ,,/, "" , 1I11It'! lilt 11 1III 'f , 'nl' II,{ l /nl 
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GREENKEEPER, EEN MOOI VAK 

Aa n de Soesrdijkersrraarweg is in de jaren twintig her golfen op echt gras 
begon nen. Om dar te onderhouden kwamen desti jds dr ie man in vaste dienst, 

greenkeeper Aalberr van Essen en twee werklied en . Dar bleef zo na d e u itbreiding 

naar 18 holes. Hun raak was overzichteli jk en besto nd voo ral in her maaien va n 

fa irways en greens en het bemesten erva n. De tees waren grasloos, zo laten oude 

foro's zien. De greens werden o nder handen geno men l11er twee halldmaaiers 

tegel ij k. Een Illorormaaie r werd voo r dar werk te du ur gevond en , in aanschaf 

en in o nde rhoud. Wel werd rond 1930 he t fairwaygras a l kort gehoud en met 

behu lp van een tractor. 

Bij zijn pensionering in 1964 had Van Essen de le iding over een tea m van vier 

g reenkeepers. Een daarva n was zij n zoo n Ben, opgegroeid op de Hilversumsche 

en d aa r in dienst sinds 1955. Hij volgd e zijn vader op en bl eef in dienst ro t 

zijn plotselinge overl ijden in 1996. H et g reenkeeperswerk werd tOen a l geleid 

111.1:/1111/\ I 'I i I , 1'/"/ /'.111 ' /'11 11, /lI'd 1/,,/ ' /1" 1111111,1 '/1 /11,/,1/111,/, /,"// 

door Bill Garner, in 1988 aangesteld in d e ni euwe fun ctie va n course manager. 

Bi ll keerde in 1997 terug naar Engeland. Peter Schalk. geko men in 1992. nam 

zijn taken over, uiteindelij k weer o nder d e fu nctienaam hoofdgreenkeepe r. 

Na z ijn vertrek vervul t Adjan Verploegh d ie fUllCtie sinds 2008. Hij staat aan 

het hoo fd van een team van ach t perso nen. Die omvang is ook nodig. H et 

green keeperswerk o mvat een hoeveelhe id taken die in geen vergel ijk s taan 

tOt die van tachtig jaa r geleden. Si nds 1928 zijn de fa irways steeds langer 

x ...... <,",,~vvvvooVVVVV-' 
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en breder geworden en de greens veel groter. De t ijd die alleen al gaa r zÎrrcn 

in her maaien va n gree ns, vOOl"greens, f.'1i rways en tces kan oplopen rot zo' n 

zeventien uur per dag. Een intensief onderhoudsprogra mma moer de kwa liteit 

waa rborgen mer behandelingen als bemesten, doorzaaien, dresscll , verticuteren 

(sni jden) en venidrainen (pri kken). Er zijn 5 1 bunkers te onderhouden, de 

beregening vraagt stelselmatig aa ndacht en de rijd die vrij komt als cr mind er 

wordt gemaa id , wo rdt gesroken in zaken als greens sweepCIl , b lad blazen en 

ruim en , renova riev,"crk e n sinds kort het sa ne ren va n her bos aan d c hand va n 

ee n zesjaa rs schema. 

Her machinepark dar her werk mogelijk maakt is imposa nt. Her eist va n 

de greenkeeper dar hij cr vakkundig Illee omgaat en her ka n onderho uden. 

So mmige machin es kunnen op meer da n één manier wo rden gebruikr en her 

ombouwen eist ook rechnische kenn is en handigheid. Green keepen is anno 

20 I 0 ee n moo i en veelonwarrend vak, zeker op een baan die een presrigieus 

projecr is gewo rden. We moge n ons gelukk ig prijzen mer de roewijding en her 

plezier waarmee daaraan wo rdt gewe rkt. 

()IIJ.:.r grl'm!.'r/ ·prl :' : f~ /.11.1: (,á}/ ;f!.1' rI" I 'ill!.', 
/""'fII I~"IIX/T\, FI'II'ill Mil \r~":'o!.II ,,/. A'" , 
I ;'n/, ',:r.:, Alllnllll \1111/, , lrllillI \ ; ' lï'//lI:j~f" 

, I/n Nl'll flll'/'I, I flfll, ' Nor If'I '/t!, N'II/f /I ' 

II /l111f"/f1/I/" I,t~ r ·' 
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OOG VOOR DE NATUUR 

Vijft ie n jaar gelede n verscheen her boek: " D e N atuur en her Ki evirsdal " waarin 

na uwke uri g ve rslag werd ged aan va n alles war rondom de f:1Îrways g roe it en 

bloe it , vliegt, scha rrelt en nesrelr. 

O nze baan l11er de omringe nde bossen is en kostbaar bezit waa r vele go lfers van 

genieten. H er beheren is nicr a lleen een beswurlijke e n fi nanc ië le inspanning, 

cr lig t ook een gedegen pbnnurig o nde rh oud aan ten grondslag. U kunt er alles 

ovcr lezen in her artikel van onze baanco lllmissa ris Pier Leguir. 

De 1110eilijkheidsgrood von de baan word t sterk bepaald doo r d e SO I11 S sma lle 

fairways l11er al hun heuvels en dalen. Deze oneffenheden zijn een overblijfsel 

van swwing in de voorlaatste ijstijd, dc Saaie Ij stijd, zo' n 150.000 jaar geleden, 

wcn her gletsjerijs [Ot in Nederl and kwam. 

I I1 "dl'I'I 'II/!III /" 1\ 111/1/11 111 ,dI, \/1 /1111111 

Op her eerste gezicht is d e Hil versumsche vooral groen , e rg groen. Maar kom 

dan eens in ap ri l met d e uitbundig bloeiende krenrenbome n of eind augustus 

als d e hei bloeit. O f in d e he rfst" al s de coulissen rond de groe ne f;l irways bes taan 

uit vlamm end rode e n gele tinre n. Eigenlijk is d e baan in ied e r seizoe n heel 

mooi en is de omgeving van de fairways zeer gevarieerd. 

Op d e zandgronde n van het G oo i bes taa t de natllurlijke begroe iing uit e ike n, 

be rke n e n krenrenbo m e n . Die zijn d an ook ruim aanwezig op ons 6 5 hecta re 

groot te rrein. Ma~lr er zijn meer boo msoorten in vroegere tijden aangeplant 

zoals bijna a lle bos in Nede rl ond. Z o is e r d e fraaie beukenlaan d e Hollandsehe 

Sloot, een eeuwe no ude ope nba re weg die d e golfers moeten ove rsteken o p hun 

weg van d e holes van her N oo rd- H o lland se d eel naar het Utrechtse d eel en 

",,,,/, /',',lId, Id,I"oI//11 1/1"111 1,,,1, 1 111 ' / 
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vice versa. Dit mooie pad li gt russen de uitspanningen Groot Kievitsda l en 
Boschoord en wordt veel gebruikt door wandelaars, fietsers en ruiters. 
Enkele andere markante bomen die hier eigenlijk helemaal niet thuishoren zijn de 
grote haagbeuken russen hole I en 9 en de enorme rode paardenkastanje. De grote 
Douglas spar aan her eind van de tSC hole is voo r de golfer een richrpunt, want 
aan zijn voer ligt de green van de lBc. En overal zijn vliegdennen, fij nspa rren, 
la ri ksen, zwarte den nen en rax ussen, allemaa l oo ir aangepla nt. 

De enige plek op de Hilversumsche mer afwijkende begroei ing, ligr rond her 
poelrj e mereen links na de slagboom van de entree. Op de landkaart van de 
gebroeders Orren uir 1725 komt dir 'meertje' voor onder de naam Kivir's Dell 
en op de kaart va n noraris Perk ui t 1843 als Kiev itsdel. Een del is in de geologie 
een ko mvo rmige inzinking, net als de gloo iinge n v<l n her rerrein ontstaa n in de 
voo rlaatste ijstijd. Her gebied waar de Hi lversuillsehe Golf Club in ligr, heer 
dan ook her Kievitsdal. De kievit staat in het logo van de club, hoewel hij 
regenwoord ig maa r zelden overvliegt. In dir kleine drassige deel van het rerrein 
en bij de brandvijver naast her clubhuis, ook een voormalige 'del ', groeien 
volsrr·ekt andere planten da n elders. Bij de brandvijver sraar bijvoorbeeld een 
wi lg en in de vijver staa n riersigaar, gele lis en corraderia. Rondom de kievÎrsdei 
staan varens, er zijn velden va n kussen tjesmos. er smat een bergvlier en de gele 
wederik bloeide hier. Maar er sraan nu voornamelijk brandnerels. Hier ritselt 
ook de vuursalamander, kwa ken kikkers en scha rrelen padden en ringsla ngen. 
En dan is er natuurlijk de hei. Voornamelijk struikhei maar ook wel dophei 
mer de ha rige roze klokjes, die iets vroeger bloeit dan de gewo ne strui khei. De 
hei is een plant va n de arm oede. Hei groeit prirna op arme grond. Maa r doo r 
hemesti ng va n de f:1 irwa}'s en de toename va n srikstof in de lucht wo rdt de hei 
ve rd rongen door andere planten zoals mos en grassen, vooral de bochtige smele 
111 :1;\ 1' ook fiorin gr:ls el1 sIruisgras. In vroegere rijden plagde de boer de hei at. 
I ) l' pl :1K1!,l' l1 wc:nk'l1 g"'hrtlikl al~ dakhedekking en van dc rakken werden bezcms 
gell],!.t!.:I , \)1..' 11 .. · i k!lll d ,I,lr!l.l \WeI' 111 1.." volk, kr:ldll uitlopen. \ Icl Conisch 

N. lIII1III V",\ · I V:1. 1I !tn' lt !~Onll ' H ' ''' Ll lt , lI l' Ll I11 l ' l hq.',I .Ll i llg V, lI l nllh ll·rl' l1 l· tl :>l. !tapl· ll . 

()o k Ol' d \· 1 1.1 \1· .... 11111 " lil' i, ,·.tl,d e j,lIlïl .1\ 111 "1\'1 ' 11 n 'u kudde , .. I!'lpl'1l 11' g.!" 

!'.('\\T! ·" 111t · 1'1 . l t 111 I!,. \\ t·tk 111'1'11 1',1,1('\ '\'1,1. 1\1 , \\' 'Itltt , ,111'1\( ' 11 l il l1 1', I I.I \' IklCli 

\, tll dl h .1.1I1 . tl PI'. I , I \1 1I li lt I lUI ,I,lj l I" I 1.1 . .. 1 \, 111 ,I, I" 1,1.11 111 ,k Ilthkllt 

.1,111 \\ lil/" I '" IÏ 11 1111 ' " !'.' \ \ 11 I .. I I I It It 1 • ,111111 I t 111 I I, 1.11 \ tt 

~ 

I:.è" van de 50 soorten padde1lSloelen, de inktzwam. 

Roodborstje. 
Dagpauwoog, distelvlinder, !/lIlt/kaartje til olalnntll. 

De Baan 

Stru iken als vlier, li jsterbes, hulst, vogelkers en braam brengen variatie in de 
bosrand en hun bessen vormen voer voor de vogels. Her vurige rood van de 
'l.lIring russen grassell , de netll-igc pl u kken koekoeksbloem, de velden piepkleine 
wil I .. · hloL' tlll·t jL" \/: 111 h l' l gb..! W :ll.' ll'CJ (lijkt op licvevro uwcnbcdsrro), her roze en 
W ilil' v in j.:l'Iltm·d , kH,id , Illï !:l'i l' ... illl j, lll ... krllid , h e l tel'L' hb ll w V:ll1 hondsdra f: 
11.11 . .1 1 ..... I ' l ' r VII'II wil ' t'l 111I!,. \' 11111 Il n ·l t. 1':11 .11 dil ' hll ll'1111ïl Il l'kkl' l1 vlilldn, 

.1.111 / " .1, .1 dl ' 1\ 11 q '1'1. 11 11111 \\ 11 1'.1.1 .1,1 " 1 .111,, , I h ' jl ' Il ' 11.1I1,lt·I' ·II l' 1I Hl' n ' u 

lilt d, \\ .1,111 1 'I ',I \\ 11 ' 1 "I 1111' 11 I I 11 1'," 1111,.1 \ I "ti \ 111 \0 I, I " ,1.1111 11 ,,\, ' 1,,\. h " 1" 
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De Baan 

En war zo u een bos zij n zo nder paddensroelcn? Op de Hi lverslIlllsche zijn er 

50 soo rten gereld , va n aardappelbovisr tot zeepzwam. De aa nwezigheid va n 

paddensroeIen is anl ankel ijk van hoe her weer in de vroege herfst is geweest. 

Her rcgisrrcrcn van paddcnsroelen is een 1ll0 lllcnropnamc en her is nooi r zeker 

dat ze er een jaar latcr weer staan. So mmige SOOlTcn zijn heel zeldzaam zoals her 

puntig kaalkopje dat stoffen bevat die hallucinat ies kunn en veroorzaken. 

War cic di eren berrefr is het de vraag: wie ziet wie? In her algemeen zien wij 
ti jdens her golfen weinig van wa r er allemaa l kruipt en sluipt en springt in de 

Kleine bundelzwam \Vi!gel1roosje Koekoeksbloem 

Dit kunt 11 alLemaaL waarnemen op de Hilversumsche Golf 
16 soorten bomen en struiken. 6 soorten coniferen, 38 soorten wilde planten, 

11 soorten (korst)nzossen, 6 soorten grassen, 5 0 soorten paddenstoelen. 

Dieren: bunzing, eekhoorn, egel, das, hallS, hagedis, hazelworm, hagedis, kikke/; 

konijn, martel; moL. nwiJ, pad. ree. vleerm uis. vuursalamander en ooit een verdw/lflfd 

wild zwijn. 

Veel IJOOrkOlllcnde insecten: bladluis. bok/Ol; boskevel; bosmÎel; dellllellscheertlcl; 

Á' {' f 1(' I; ()" 2 ('1 i (' {}('IH' lTS IJI' ('J'lj(', IlIC'S p. 
\l liwkn ;:,()rt!( flirt/all la, /JOUI Ztlllt!{)(~'(i{', rlr~f!,!}(ftlll'()(~!!.' rli,Hdflliwl('f: g/,(J{'"~i{', grool 

/'·oollf.ili,', 1'(';r//i4"'IlI'li/', /.'/,-;fI( ' I/Oi' , 1.-/";,, !I/;Iil ', /lIlIfl/.·""r1il', 1/, /,ft/l{ l/i//(/1'I: 

()p ('" 111 '1'1' ,11' /'l l f lll -"'~ ;ill /lp :.:. ; 1 111111,1 Sf) {'og l'l' /JI1 /' /r '1I /( 'I IfIl ;(!."I1I11I I/'II , \ J/I/ I' ,(!,fl'// 'II 

1/./1 IUl/l/o/d/'I'/'I, /'/..' \11'1, /' ( :I~I!"III!1', k'd"', 1'/' /11 ""Irlff/r 1/101 ,,'1/ 1II/'a 'lI, '(IIJlIIII, 

'/' / /'('(111'. \ '11111111 11' ,1:,1111. '//('/ "I, 1 'n 11 lulll'lll l ,' 100/' '0,1: /'/'"111 11'1' 

bosse n rondo l11 dc baa n. Vossen zijn ta lri jk, maa r wij zien ze nier. Hooguit 

o nrdekken we eens een kon ijn of een eekhoo rn en '$ mo rgens vroeg of als het 

ga;'1[ schemeren een paa r reeën, veel verder komt de go lfer niet. Egels zijn e r 

overal en de baa nexperts zijn e r b lij mee omdat ze larven van meikever en 

la ngpootmug eten; aan de 111 0 1 hebben ze daarentegen ee n broertje dood. 

Een go lFterrein als dat van de Hi lversulllsche is in de drukke omgev ing l11 et veel 

autOwegen een oase va n rUSt voo r vogels. En kele vogelaars o nder de leden hebben 

Villgerhoedsknlid Witte dovel/Nf'l 



mi nstens 80 soo n en geïnven ta riseerd. So mmige zijn dwaalgasten, andere ho ren 

[Ot de vaste bewoners va n de H ilve rslIl11sche. Onder le id ing van San der vall 

de Wate r komen al tien jaar enkele leden voor dag en da uw regist re ren welke 

soo n en vogels op zich t en op gehoo r wo rden waa rgeno men. Zij zo rgen ook 

voor het ophangen en onderhouden vall zo' n 50 nes tkastjes. 

H er is een vreugde om rijdens de aFs lag re worden gesroord door een pare lende 

merel of door een meesje. Tussen de zangers doo r is her ge ri k en geroffel va n d e 

",. .. 

De Baan 

grote bon te specht of het gegiechel van de groene specht te horen. En op een 

wa nn e zo merdag zien we boven de fai rways de buizerd zweven en de hav ik, 

boomval k of sperwer jagen. 

D e H ilversulllsche Golf C lu b is ee n 'park' mer een vogelbesra nd in een fragiel 

eve nwichL Bepaalde vogelsoo rten zij n ui t o llze bossen ve rdwenen , andere 

hebben hun \"leg hierheen gevonden. En voor de oplen ende golFer is her 

gen ieren , Voor de n3ru ur op de Hilversllmsche GolF C lu b moer je oog èn oo r 

hebben. 

(dllll~'III '11 I 11I1 l'of/I ,dl, I/I,II~'I(I' rI'/1/1 IlOhIlI IIIIII.!;/ ,11 II/,/~'~'r I, /1011'/1/ 1/././1 '/11 11111111'/ XI""',I;I 1 , lr~' 
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Het Open 

HILVERSUM EN HET OPEN 

H et voo ruitzicht dat he t honderdjarig bestaa n van d e Hilvers lIlllsche samenvalt 

met wecr een O pen, is door de meeste leden mer enrhousiasmc begroet. Her 

evenement dat al ge ruime rijd wordt gespo nsord d oo r de KLM wo rd t in d e 

zo mer van 20 I 0 voo r de 9 1 .... maal gehouden. Her speelt zich voor de 2Y maal 

af op o nze baan , een jub ileum op zich . 

D e geschied enis va n het o pen p rofessio nal ka m pioenschap van Nederland gaa t 

terug W t 1912. D e Haagsche heeft op C lingendacl d e primeur. Voor Hilversum 

du urt het tOt 1923 voor de club een baan heef, di e zo' n bela ngrij ke wedstr ijd 

waa rdig wo rdt gevond en , zoa ls eerder het geval is gewees t in Noo rdwijk , Doo rn 

en Domburg. Van de vijf be trokken ban en, a lle 9 holes, zijn de voorma lige 

locaties a ll een bij Domburg en Hilversulll nog in gebruik. H enry Burrows 

wordt in Hil versum de eerste w innaar, Hij is o p vcrn ouwd terre in , als ontwerper 

van d e baan, Maar aa n ' Ioca l knowiedge' all een mag zijn presta tie nier wo rden 

wegesch reven , Voordien heeft hij al gewo nnen o p d e Kcnnemcr en Domburg, 

Na de uitbreiding naa r 18 holes in 1928 va lt de eer Hilve rsum o pnieuw te 

beu rt in septembe r 1929, D e Co rin rhian , hct t ijdschrift dat a\1 e sporten van di e 

rijd aandachr geefr, doer er ui tgebreid ve rslag van met inbegri p va n twee vo ll e 

foropagina's, H er blad is niet zo te spreken over de mogel ij khed en o m het spel 

goed re vo lgen , maar ka rakteriseert de volwaa rdig geworden baan , mct z' n 6179 

ya rds (5647 m) als bi jzo nder moeilijk. De Co rinth ian: 'Rechte drives en feilloze 

!wadl' slf/gell z ijll eell }/oodZl7kelijkbeid voor eell goede score: D e E ngels man 

' 1;1),]01' sb agr d:t:u in her bes t. Hij volroo ir z ijn ochrcndro nde in 74 slagen, éé n 

sl:lg hOVl'1l 'scr:Hch' (par), !-l ncwd hij ri jdens d e lunch een wespensreek in zijn 

lip o ploopl l' ll I ,ijn Illi dd :lg nllHk ') sb gcll Ill l'LT vc rgr. winr hij dL' beker en 

dl" h o()I~ ll lrij ", vall !J OO g lll,kll, l il d l' j :m 'll lol 1\('( Il i lhrch'll V; lll <.k I \vCL<.k' 
\Xfl' fl ' ldo\lil~I ,~ dOl'( Il v ! ()pl 'l1 Il ilvl' l \ lIlll \ In lll \ n' I1111.1.I1 :1:111 , i ll I~) , )(l, \1:1 11 :11 ' 

I ') ' 1(, \'~ ' I , lflll( ' 11 11.11 ,l.llI / ivldijl- ~' 11 illllli~I(h- I \ i \ Il l' l 1ll'l gV II \ I! J \', Llk hl'\ ]lvdd 

,11 \ I lin , 11.IIIII ' lljl- .J' I k n ' l , l'1 d\\ ' lc 111 ,.1 , ' 11 1111 '1' ( d ,lll Ilil 11 , ' II. I. I ,~\I l il ' (. '1 k n ' l ) 

, ' 11 ti c 1\ 1' 11111 '1111 '1 (1 0 ) 1',1\ Hl .k 1,11\ ' 11 1,1. Ill iI', 111 ')', 1111 I WI , ' \, '111 '111, ' 111 / 11 1I I , ' 

'1III\\ d, I" I, 11 1.11 11 1.1'.'" d l 1'ld,ll l lv, II . I, ltt I 1,,1 , LIII I', 1',,111 111 'HI ~ LIII,I ~ , 11 !, II 111\ 

-

/929: I:.èn wereld vtm verschil tussen het Open toen en nu, De tent diende de projèssiol1als 
als onderkomen. De leden I/oor de tent vormen een (II/rdjge staalkaart van de toenmalige 
HillJersunJsche, Op de {Joorgrond zitten 0,11, jane Sa/berg, dl' l'neisjes Joallilrl en Asu/ Lee, 
midden met bril Cu Wfzgenam; rechts Els Immink en haar broer Bram, Staand L van links 
Bram Mendes de Leon met naast hem het echtpaar Schelterna en jmme Ka!IJ' Links natlSt 
het boompje Han de Bm)'11 Kops, rechts daarvan met rouwband Th,dus van de Wa!! Bake, 
Geheel redJIS DolfEnthoven en Jnn Sn/berg, met voor hen Germd Heukensfoldt Sktghek; 
verder het echtpaar LoomaJl en (met wit ham) de lAtere voorzitter Timmerman Thij'ssen, 111 
1J(~t midden geknield Nel Fabius, 

spon , lil 1')kO, :ds her t'Vlïl e llle lH voo r de 12" maal ÎIl Hil ve rsu m pl ;I:l rsv indt, 

/1) 11 lT 2(, d llh", l ilt"! iels Illl"LT I.bll [ 0 ,000 ln kl1 l 'l! lopl'n LT IlP t'. zo ' n I !J O(l 

IIll' l l l lll 'gvlHl l u l l' ll ", lIlr ~' I \ !'ond. ' 1; ,( 11 dll!' r l ( :'I '() ( :tll lI illi ' lll.d i i nllïl.lIlll' 11 1 

()I I ',.IIIÎ \ \'I \/f\ I , (\l1 l ll.l lk) n' ll I IIJlIllll'I .il' lv ,1.1111',11- ,1.111 , 1) ,11 held, ''Ill n i \' 1 

,111 1'1 '111'\' 11 j',HII " I\ ' Iqll / l ' lIlhll ( 1111111 1', IIIII )(I !', IIIIIcIl ) \ ' 11 1'1' 11 ,1, ,! ,III \' II: \' 1\\\' I\1 

111 1 1111 11 111111111111 , 111 \ 11 ( / " ,11 " 11.111" ,I H,III " ,.1 \ lP ', I 11 I \ 11 ) , 11\ 11'1 II 11 , I11 ""k 11\ 
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Het Open 

TijdeIIS bet Open vall 1975 was Billg ClVsby uitgellodigd voorde H·o-AI/I. Hij /lJerd 
voor de rttdio geïnterviewd door \'(Iillelu Duys, ouder bet toeziend oog iJlIII Piell'l' IIlm 

Vollel/boven. 111 de b/Ilkerende Zbll Zbug bij zijll topbi! 'fi" drenmiug of 11 IlIbite Cbrisnnns: 

primeur va n her heffen va n entreegeld. Spo rtief wordt het wel een succes, met 

o.a. een baan record (65) van BalIesreros d ie beslag legt op de hoo Fd prijs van 

25.000 gli lden (en 45.000 gli lden startgeld). Commercieel val t het Aink tegen. 
eTa moet erop meleggcn en Hi lversum schier er een opbrengst uit recettes bij 
in , waa r wel op was gerekend. Het bezoekersaantal blijft l11er een schatting van 

5.000 , waarva n maa r 2.000 betalend , ru im achter bij de verwachtingen. 
D e nieuwe aa npak is de voorbode van een nier meer re swÎren olltwikkeling. 

Hand in hand !TI er de onstuimi ge opmars va n de golfspon in Nederland groeit 
her Open razcndsncl uÎ r van een sporti eve gebeurtenis l11er leu ke o ml ijsting, rot 

een g rand ioos evenemen t. D e grote gangmaker is Ro bbic van Erven D orens. 

Hij zier de perspectieven, richt zijn goifprollloriebureau REVED In ternarional 
op, neemr de organisarie van her Open over va n de NGF en gaar aan de slag. 
Met groor succes. Een stroom va n sponsorgeld komr op gang. Her prijzengeld 
wordr mer hoofdsponsors als KLfvl, Heineken, Sun en TNT aanzienlijk en 
steeds verder opgeschroeFd (inmiddels 1.8 miljoen ell ro). Niet alleen dat spreekt 

spelers va n niveau aa n, da nkzij nevensponso ring kan toppers aa nlokkelijke 
srartgelden worden geboden. 

W I N NAAR.S IN H l LVER.SUM 

1923 
1929 
1936 
1946 
1948 
1952 
1957 
1962 
1968 
1974 
197'; 
I 'JHO 

I '/H l 
I" XH 

11/1' I 
ttin .. 

Henry Burrows (Eng) 
John Henry Taylor (Eng) 
Flo ry van Donck (Bel) 
Flo ry va n Donck 
Cecil Denny (Eng) 
Cecil Denny 
John Jacobs (Eng) 
Brian Huggett (Wales) 
John Cockin (Eng) 
Bri an B:lIl'cs (SchorI ) 
11 1I ~h Biaocchi (i'.A) 
SL'VI.: I\ . d k-~ I l.·ro .... (Sp) 
(;oll ioll Iklnd jr. (Sd 1l )l1 ) 

~ 1.11 1, ~ 1,," 1.",,1 (W.,k , ) 
t\ 11 ",lIrI " "I',d jllllr nu (\p) 
... . .. ,. 11. .. I . 1\1 ... \ 

153 
153 
285 
290 
290 
284 
284 
274 
292 
2 11 

279 
27'; 
272 
.'/ .. 
I 'U 
/1.1 1 

1996 
1997 
1998 
1999 
2002 
2003 
2004 
2005 

1923: 
1')2'): 

I ')7;': 

11 
,. ''1 r \',' 

'00 1 \ \ 

Ma rk McNlol ry (Zim) 
Sven Strüver (Dld) 
Stephen Leaney (AlIs) 
Lee Westwood (Eng) 
Tobias Dier (Dld) 
Maarten LaFeber (Ned) 
David Lynn (Eng) 
Gonzalo Fern ández-Castafi o (Sp) 

36 ho les. 9 holes baan 
1ó hoks, IR hoks h :'I :l 11 

')ti ho l l.'~, ti " I'OndL' vcrvalk n \wgl.·I1 .... 

Ilw t " ll 'n l ; l~l.' t q~'.: tl v. d 
p.tl '1 1 
p.1I '0 

11 . ,1 , .. .... · . . .. . 1 ... .. .. ·.1 .· " ) ', .,,1. !un l " .. .. 

266 
266 
266 
269 
263 
267 
264 
269 

-". 
u n l l .. · i .. ·II\1 

_:'._1 
,.~" .,.' , ....... , 

/ 1, 1,,,ltlll"I/I ,,/,,/, / 0 (1/11, 1/,1,,((1/ '/11 

(',111 / i
/ " 1I~1,t.I~,m."I~ · ''/II'" /i ,/'" / /Ilh/l' 



In 1975 lIog geen menseIl1JlIl5sa's, maar wei al een groeiende be/flJlgstelling voor golf 
ti, gezellig was bet toen ook al. 

Het werkt allemaa l als een vliegw iel. Het Open krijgt spo rtief steeds mee r 

all ure en g roeit vooral vanaf 1990 uit rot trekpl eiste r en st imul ans voor de 

golAieAlebbers. De relevisie loopr er wa rm voo r en her Promodorp dij t ui t ro t 

een imposa nr geheel waar her bedrijfsleven graag producren en d iensren eraleerr 

en relaties o nth aalr. 

H et is een ontwikkeling die n iet a llee n vraagt o m ee n baan mer b ijzond ere 

kwa li teiten, maa r ook o rganisaro rische en logisti eke e isen stelt aa n de clubs. 

Er komt" steeds meer voo r kij ken . H et gaa t o m berei kbaarheid , ruimte voo r 

toescho uwers om het spel lo pend of zittend op tribunes te kunnen volgen, een 

c igt.: 11 pkk voo r spelers en caddies, hun vervoer en onderko men (niet meer bij 

t,:lsrvr ij t.: Icden th uis), her promodo rp, pa rkeerruimte, verkeersmaar regelen, 

Ill l'discht.: h ijsralld . COlll"aCf Illcr po liri c: e n gemcc nrebes tllren , fac ili te iren voo r 

dl' 11I n l i:1 e ll 11I Cl'!". 

Il i l vLT~ 1I11 1 kr ijgt Illet hl' t ()PI'Il V: 1I1 !IJX7 ,,' 11 I {)XX :ll vasl de mogel ijkh eid 0 111 

H p d l' l1inl\Vt' Ulllllll l' lt ii.: k II'l.' lI d ill I l' ' IH,' ll'Il. 11I111 \\\.' 11 ":1.111 11'!!-l'1l d l'Il O.OOO 

,hli n ' c !',I,111' 1'" h, 11 i', \'11111 vn, l (l,d ,H' I" I k i~ l lll t' kl ,ll ll1 l" I, \.' ( v c,[1_',1 i" c ll' j.l l't' lI 

Il l"J ',l' IIIÎ l'" ,.1 , Jl il\'\'lqll n lid q (, j, .. .. ,1\ 111 1'11 '\' 11 1"" '1 1/1" I'}',,) Jin ()I'I.'II 

11111 \ ,11 'I '.1 I11 d ,11 • 11 I I \ ,.I, ,1\, ", ,\ 11. 11' ft I H ' I . I.t liLt I 1',' d I ' I" 'I, ' I , I t t Ned v. 1.11111 dl ' ! ', I 1'11' 

\ , lil I 011 0110 , ., 1,"1111 11 1 h "/ '" 1" • ',1 ,dl , ti \ ,ti. In I H 111 1'1 1\11 11 , 11 1' 1 • .\.11', .11 I ti I, I 

Het Open 

O nder leidin g va n erelid Alberr Hylkema verdeelt de Co mmissie Open de 

d iverse aandach tsgeb ieden over ach t pe rso nen. De commissie voorz iet in goed 

sa menspel l11et REVED en de PGA en weet z ich verzekerd van veel hel pende 

handen uit eigen gelederen en ta lloze vrijwilligers van andere clubs, die zich 

vooral verdiens tel ijk maken a ls marshal l. D e opgebouwde expertise maakt her 

mogel ijk om in 2002 mer veel nieuw b loed in de gelederen va n de Co mmissie 

O pen de draad voor een ni euwe reeks van vie r Opens achte reen moeiteloos o p 

te pakken. En nu, met he r vooruitzicht van d rie O pens in 20 10,20 I I en 20 12, 
zullen de successen o ngetwij feld worden geco nr in ueerd . 

H et roe rnoo i van 2003 springt er in meer dan één opzicht u it. In p laats van de 

gebruikelijke week in juli, wo rd t her d an oktober, wat aan passi ngen betrefr aan 

de herfsr ige o msra ndigheden, T rib un es zijn e r uitslui tend bij de 1 8~ . Fairway 

maaie rs moeten hun werk bij inva llende duisternis d oen met de lich ten aan. 

Het reusachtige va ng ner d ar aan het eind va n de dr iving ra nge her verkeer o p de 

A 27 moet beschermen tegen ver re ballen, kan eenmaal de herfsrwind nier aan " 

Meteen kunnen enkelen d e ve rle iding niet weerstaa n 0111 te p roberen de snelweg 

ech r te halen . D e to urdirectie maakt e r snel een e ind aan. Nog noo it vertoo nd: 

o p sOl11mige greens moeten tij dens het spel bladblazers worden ingezer. Er mag 

geplaa tst worden, binnen een clublengte. wat o ns gewo ne stervelingen a ls gro te 

luxe voorko mt. GroOt is de vreugde als Maarten Lafcber onder deze unieke 

o mstandigheden de eerste Nederlandse winnaar wordt in Hilversum. 

~ ;.·.~K[f'II • • pl .,' .• ~ o. ... ,,~ 
\/111/\ 1\ J'I -I ()po, J,t'I 'I,.,., /1/11,'10111 
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MRGOLF 

H oe wordt een hockey- talenrj e van 14 een bobo În d e inte rna ti o nale go lfwereld ? 

Robbie van E rven D o rens, si nds 1952 lid van de H ilversu msehe, speelde 

ja ren lang ropgol f voo r zijn cl ub, speeld e toe rnoo ien in b innen- en b ui tenla nd , 

en was sinds de jaren tacht ig tor 2003 organ isator van het Dutch Open. En 

vandaag d e dag is hij nog steed s co- roe rn oo idirecrcuL 

Robbie vertelt met pret-ogen: "Ja, hoe ik aan her golfen kwa m, da t kw am zo. 

Ik speeld e in La ren I regen her Nede rland s elf[al. V lak voo r her e inde maa k[e ik 

twee prácht ige doelpu nten die wegens st icks werden afgekeurd . Onzin . N iemand 

in d e buurr. Ik liep woed end en hui lend her veld ui t en zei dar ik nóóit meer 

wilde hockeyen. Ik ging dus maa r golfen, hoewel ik dar een OllWcm31lllcrjes

spon vond. Mij n vader was al in 1937 lid va ll de Hi lversulTIsche en juichte 
mijn nieuwe plan roe. M er Cyri l Penn ingro n, assisten t va n M o n k, ging ik 

oefenen . Ball en waren schaars maar ik kreeg van ied e reen gebruikte ball en , van 

Oo m La u H eemskerk en Sa lberg. Er was geen d ri ving range maar o p wat nu 

d e I I (" is sloeg ik d ie ballen weg. HemmÎe sro nd ze een end verdero p met een 

hon kbal handschoen op [e vange n. De caddies kregen in di e rijd f 12.50 voo r 

een ro ndje en dan moesten ze 4 tassen dragen , 

" Ik moesr natuu rl ij k oo k nog wel eens naa r schoo l, nie r bepaald mijn hobby, 

maar ik oefend e zoveel mogel ijk. H et resu ltaa t was da t ik na negen maa nden 

ha ndicap 3 had. In 19 54 speeld e ik voo r her eersr een roernaa i o p d e H aagse. 

Oo m La u H cclllske rk vo nd d at H emm ie me t me mee Illoes t als cad d ie. H ij gaf 

hem geld en we gin gcn mct d c trein naa r D en H aag." 

Vervo lgen s m:ukr Robbie zo nde r enige va lse besche id en heid melding va n zijn 

:' ll cce:.:.cn . l il 11) ')4 in hel Ned t.: rl an d s Jt.: lIgd rcam , in 1955 met het Ned erla nds 

[C,llli l1 ,t :tr S I . ( :11111\.1 . ' l iJd 1 111 :1;l r wccr g a ;l . l IIl)c keyc ll o p aandrin gen van D ick 

I .oggl'l\' VII in 11) ') (1 I11 VI I ,m 'n I I.IIH1 \ I.: ,tl11 p iOL' Il , l ~ohhi L' :d:. [op:.co rLT. 1': 11 L'L' 1l 

tl1.I ,1I 1\ 1 d .l. tll1.1 w ntllt ij Nl'l lv ll. l1 ll l \ k ,I1t1 11iI H'1I ' 1IOI' l' jll.t y. 

V. III I 'J l.) (, 1'11 l' l! Itl l' l 1' 1 ' I ' 1' l'l· 11 1{ ,, 1, I, iv i ll IH' I N n ll' ll. l t1d \ l' (;\111 ' 1 ~', II1 1. 1iI 

1')(,0, ' 11 1' 1(, 1 ' I 'n ll 11111 111 '\ 1IIIk 1 1\\ ' 111 111\\, '1 11 11Id 1t'I '. 1).1,1111 ,1 I ' 1II I IWÎIII1 1', 

1,1.11 1. 11 11',1,1111 ,1111 \,11 1 111 1 N 'l hl1.IIII I',1 N I, ] 11 ,11 11 

In d e ja ren e rn a speelt hi j zeven 

keer in het Bri tse Amateur, twee 

kee r in het Brits O pen en twee 

kee r in het U.S, Open , "Maar," 

zegr h ij, en nu ech r besche id en , 

" ik heb noo ir iers gewo nn en ." Da n p raten we ove r z ijn vader, Jan van Erven 

Dorens, d e bekende a rchitect en over alles wat hi j voor de d ub heefr gedaan , 

Alle rlei verbouwingen voor niks, H et ' h uisje van Roy' o n two rpen en voo r eigen 

rekening la ten bouwen. En o nvermijdel ij k kom t rel' sp rake he r in z ijn ogen 

wa nstaltige huidige clubgebo uw. "Berna rd van Vlijmen kon alt ijd aard ig u it de 

hoek ko men; h ij vo nd het cl ub hu is id eaa l als showroom voor d e au to's va n zij n 

vriend Lang, d e grore au tO- im po rteu r. N ou , d aa r ben ik he r helemaal mee eens, 

War m ij betre ft kan her vandaag regen de vlakre." 

We maken een sprong in de tijd naar de jaren tachtig, Tot die t ijd was de N G F 

organ isawr van her Durch Open , " Ik maakre voor de NGF een blad voor her 

O pen , dat werd een reuze succes, Ik vo nd adverteerders en sponso rs, waarva n 

de KLM een hele bela ngrijke was, De NGF vroeg m ij te adviseren maar toen ik 

merk[e dar d e NGF eigen lij k van de organ isa[ ie van her Durch O pen a!Wilde, 

dacht ik: waarom doe ik her niet zelf Ik had tenslon e COntacten in de hele wereld 

van her golf In d ie rijd heb ik Seve Ballasreros naa r Nederland gehaald. Hij had her 

Britse Open gewon nen en d roeg in d ie tijd nog zijn eigen tas , Ik bood hem 10.000 
gulden. In 1982 vond her Open plaars o p de Pan. Ik had imussen Reved o pgericht 

en dat was d e eerste keer dat ik de o rganisatie op me nam voor eigen rekening en 

verant\voording. Voor het eerst k'Wam go lf live o p televisie b ij de TRO S," 

Daa rn a volgen 23 jaJ r va n o rga n isJ tie van he r Open. D oo r zij n wereldwij de 

COn[ :lcre n e ll zijn cha rm e heeFr Ro hhic her cvcnemenr la ren ui tgro eien rot een 

L,( 11i i IIi LTIl :lIitJll :i: t1 ItJc rn ooÎ, S i m i :. 2{)()li Î:. d l' org:llli s:ni e V;H1 her Opell in 

h .IIII Ii' 11 , '.11 1 TI( ; (T hi , I, ( ;t llj') L' II i, I{tlhhi t..' l 41 j( 1~· l ltoo i d irl'l,ïL' IIr. I l ij i:. " i I Hl., 

I IJS O I Î, I \'.111 vndin l \ ll ' \ ' , t I1 ,1 1' N ( : I' ,' 11 I i Idnl \ , ', ' 11 I ,LlI \ 'I't !', Hk l i 11 !', \', 111 dl' N ( ; 1: 
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Aan de Slag 

Competitie Hilversum - Den Haag. 

V.l11 I. 11 . r . d " 11.11. I'lIh11.1n C rJIllCl" , Cr,' lll e rll ', 

d el Cu urt. 

1':llth ove n t n 

1987: Voor de de/de maal is Heren 11alldskalllpioe/i (sinds 1931 en 1968). 
V.l.n.l: stnm,d Victor de Ridder, Ben Ebbinge, WOlf ter de 81"11J111 Kops. Pi{'ler 
VtIlJ Doome e11 Eric Huyskes. Op de bank c/lp/nin René MOl/IV. 



DE COMPETITIE 
Go lf is ee n sport. Va n een spel is al lang geen sprake meer. De Nederlandse 

go lfcomperirie anno 20 I 0 gCflI Îgr daar va n. W il je meedraa ien in de rop, 

dan berekent dar intensieF meedoen aa n rraÎllin gsuren, her eens zijn met een 

zo rf,1Vuldi g uitgezet beleid en gebruik maken va n deskundige begeleiding. En 
dar geldt zeker voor de compcrÎric reallls. 

To t dat inzicht kwam de Tech nische Commissie va n d e Hi lverslIlllschc Golf 

C lub in het begin va n her nieuwe mi ll enn iulll. Lan g hielden wc l11et o nze eerste 

teams een voorsprong o p aa nsrormcnd jong talent dat zich, mer de groeiende 

popula riteit va n de spon, aa ndiende bij her eve neens groeiend aantal cl ubs. 

Hilversum heeft een moo ie Staar van dienst in de clubkampioenschappe n van 

de Nederlandse comperiti e, al te ren we in het nieuwe millennium nog o p de 

pres tat ies va n de helden van weleer. H e t eers te he renrealll werd voor het laatsr 

in 1987 kamp ioen onder caprain René Mouw. Tor 2005 w isren veel va n deze 

oud-ka mp ioenen de ee r va n de club hoog re houden in de hoofdklasse, maar in 

dar jaar viel her doek. All een mer scratch spele rs doe je tegenwoordig mee op 

he t hoogsre ni veau. 

De dames veroverden mer Na n C roockewit a ls ca praine in 1992 en 1993 de 

landsti tel. Dat was voo r her laarst; sindsdien weten zij zich - op één minder jaar 

(2008) na - netj es te handhaven in de hoofdklasse met ervaring als belangrijkste 

rroef H et leeftijd sverschil is so ms wel derrig jaa r maar de trainingsuren haal je 

ni et snel in en bovendien heb je de ja ren nodig om tegen de mentale druk te 

kunnen , zo blijkt. In 2008 gleed echte r ook Dames I uit en degradeerde. H er 

W :l :- eL: 11 ecnnulige uirglije r; een j:lar bre I' promoveerden zij wee r. 

1)1..' dq.!, radaliL'~ V:ll1 he ide leams (k:d L' 1l hcllcrjcs rinkelen bij zowel het beswuI' 

. .1 :- d l.' · I ~'dllli:-dll.': C:ornmi:-:-ie, N il.' ! alkl'll door dc langc, rijke en succesvolle 

!~""'l IJ i ... · ... k ll i, h l' h4 )tlr! d l' I 1 i IVl T :-l ltll , .... he ( ;01 re :1 ti h hi j dl' I op V:lIl hel Nl'dl'l'b Illl~l' 

goH , l'l' i, \lok. ' lu' , lkc V.IIII 'C II di t' l' ill !~du kk. l' 1l Ifol '" 

I li l " 11 01 ' 11101"1 IIOP ) ', l'y llCl lhl l"ll w Oldl' !I , \' i ll\l l h ~' 1 " ""' 111111. 1 k 'I i..'l.. hlli ' ...!l "" 

( "Ollllllj " ll' IIIII\' 1 1111 III k ,LIII 1'1 1' 11 )',1 ' 11 \\, rI ,1111111 ,' OIO Ilolli )', j, ,11 11 11\'1 I H U ')',' h ' 

III H ' , III lt ' l'I ' I , rI.t ' 1I '111 I rt \, 1\1 I, ' 11,,1111, II ()"I, 111' 1, '" \\ Old,ïl \, I\I !',~ ",,\' I , I 111 

l Il , l u I!t H ll i " Llil l I .1, I, , 11 11 1,, 11 1 11 11,,, 1 1 11 4"1' "" 1 .11111,111 \\ "I.h 11 I' i l i Ikl 
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1992: DflmeJ ! /fmdskmnpioen, V.1.'1.l: Kitf] {/{111 HeLbergen, j eflllille Ka/fJ Carotine 
l)flll DOOl'ne, Nall Croockewit el/ op de Iloorgrol1d Mmjo/eill de Bru}n Kops en Elfibert 
Bart/;. 

zonder de waa rden en het karakrer va n de club uir her oog te verliezen . 

Bestuur en Technische Commissie hebben geconsra reerd dar e r wel degelijk 

een comperitieve drang leeft o nder de leden. Bovendien werd als uitgangspunt 

gcnomen cbr her srimu le ren V:ln her spcln iveau onder een brede groep van de 

k:dl'n zou kiden rot meer plezie r in dc helev ing va n her cl ub leve n" 

1) ... , volgl' nd l' ~ 1 : l p W: I ~ re Iw p:dl' ll hol' hi l1l1 1' 1l l.k· cluh l'e /1 hoger .spdni vl':HI 1.. :111 

\Vonk'" IWI"l' i k l " 1':1..'11 g l"Oll..'I"l..' 1..' 11 :Ill il"VI..Tl' rol V,lIl d l' prol ~', ", it)ll :d :- \v;I :- l"l" tl l"l~ r:- ( l' 

VI ' I I ' i \l l'" 1 1l11 ~ ' 1 \' l..'I ln lt' 1I ' 1'l'l,ld l' ll d l· l'l , d ~,,, i'lIl. d , l"l" 11 Il.l" in ' ... ' ",1. N u wnd 11I1 1t 

, " I'I ' III \{, )',\'\ I ,I.I ! ',I I .1111 11 1 ,'\ vll q " 111\ '1 11, ' 1, ', 1111 1\111\' ( '111111111 '''' 1\" n" 11 Iwl " i, 1 Llit 
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1 H l't k : h :l:- i:-. kwek!..' ll V; 111 spdl.· rs di l' in LIL- top V;l 1l NnJL'rl:lIld klllll l l' Jl Ill t.:L'dr:I:li Lïl. 

Utld-' Ii.l IlDip<:k r CIl hooftiprufl:!'Ös iunal Pt'rc r Sllli rh slOnd samen mer Rcné 

Nij lllli s aan de wieg van ee n fundam entele kem cring in he r bele id va n de club. 

Dat beleid besraar uit een su'uctu rele begeleiding van alle competÎriereams en 

een acr iefjcugdbeleid ge richt op aanwas van talent uit eigen geled eren . 

r:llIgt.: g rati :-. I c r lH':~L hikkillg gl..':-.tcld (JIn dL' I r :lill i ll g:-.u rL' l l Iljl dL' 111.1! I l' l'l'Vt m ln t' ll . 

Het is opmerkel ijk dat dit illtkrdaad hccrt geleid tot L'e ll :l:lIl z il.' lllij k illlt.:Il .... il·V<.:n. .. 

'pracri ce' . Teve ns kri jgen all e co mpetiri espelcrs tcamrra iningl: 11 aan gd )Ulk· ll. j ,t) 

is de voorbereid ing op de competitie in de do nkere en koude will tl.:rl11 ;\;Illdcll 

omgeslagen in een levend ige acr iviteir op de club. N ict langer zij n de cersrc 

teams een aFgczo nderde groep binnen de cl ub; de 20 comperitÎetea ms vo rmen 

la ngza merhand een geïntegreerd geheel. 

D e nieuwe rol van de profess iona ls geeft uitvoering aa n de wens om he r 

spel niveau op de club te stimuleren. Sinds 2007 wo rden de ballen op de driving 

SUCCESSE N 

Competi riegolf is begonnen in 1924 bij de heren. De bes te teams speelden in de A-competitie (open), met de landsritel als inzet. Meesra l ging die naar Den Haag, tOen veruit 
de groorste club. De I-l ilversumsche werd voor her eerst landskampioen in 193 1. Een dames comperirie ontst"Ond in de loop van dc jaren derrig, mer in de scratch-competitie 
aanvankelijk maar 3, 4 of 5 rea ms. Een aantal dames speelde jarenlang bij diverse clubs samen met de heren in de handicap-competirie. 
Op het hoogs te niveau legden onze reams 21 maal beslag op her kampioenschap. Veruir her meest sucesvol waren de dames senioren mer 10 landstirels. De kampioenen: 

Heren I (3) 

l2.ll (Vermoedelijk) Bernard Carp, Orro Blom, Jan 
Salberg, Dolf Enrhoven, Trudus van den \Vall Bake en 
Balr Heldring. 
.l..2.Q.8.Jan de Vries (c.), ROllllie Goossens, Ronaid de 
Graaf, Nicky Hillen, Herberr Thol11son, Jan Salberg jr. 
l2liZ René Mouw (c.), Womel' de Bruyn Kops, Pieter 
van Doorne, Ben Ebbi nge, Eric Huyskens, Vieror de 
Ridder. 

Dames I (5) 
.l.2S.2 Toerie Brouwer, Nenie Brouwer, Lineke de Waal, 
Thea van der Hagen, Kitry vall Marie, lerje Schoon. 
l2@Toetie Brouwer, Neerie Brouwer, Li neke de Waal , 
Thea van der Hagen, Kiny va n Made, Herry T hole. 
.l.2.Q.1 Kirs Nijellbranding de Boer, Lineke de Waal, 
Thea van der Hagen, Nerreke Osieck, Toerie Brouwer, 
Nerrie Brouwer. 
l22Z Na n C rooekewir (e.), Elliberr Barrh, Marjolein 
de Bruyn Kops, Caroline van Doome, Kirry van 
Helbergen, Jeanine Kalff, Al ice JanmaaL 
122.2 Nan C roockewir (c.), , Yolallde Ad riaanssens, 
Elli ben Banh, Caroline va n Doorne, Kirry van 
Helbergen, Jeanine Kalff. 

Heren senioren 1 (3) 
J..2a2 Jen ne Langhour (c.), Gerri r J in kes de Jong, Wissic 
Mouw, Hans Prior, Godard van Reede, Jani Roland 
Holsr. 
1..2.2.2 Jen ne Langhour (e), Bram Deknarcl, Robbie 
van Erven Dorens, Gerrit Jinkes de Jong, Jani Roland 
Holst, Hans Sleeswijk. 
2000 Robbie vall Erven Dorens (c.), Bram Dek nareI, 
Ronnie Goossells, Fr~lIls de Haa n, Gcrrie Jinkcs de 
Jong, Cees van Sehie, Oiek Arkaller, Jan van de Vee r. 

Dames senioren I (9) 
~ Els L1nghour (e.), Marjolein de Bruyn Kops, 
Bep GUlcher, Joke va n der Lande, Lor Loehrenberg, 
Neneke Osieck, Nora Pom. 
.!.2l!2 Els L1nghour (e.), Marjolei n de Bruyn Kops, 
Julianc Manring, Nora Pom, Mary Rosr O nnes, Fel i 
Schmirz du Moulin. 
l.22Q Lor Lochtenberg (c.), Marjolein de Bruyn Kops, 
Bep Gu lcher, Joyce Hylkema, Els L"1I1ghouc, Nora 
POIlr. 

l.22l. Lor Lochrenberg (c.), Marjolein de Bruyn Kops, 
Bep Gülcher, Joyee Hylkema, Els L1nghoLLt, Nora 
POIH. 

l22Z Joyec Hylkema (e.), Morjolein de Bruyn Kops, 
Bcp C ülchcr, Els L1nghouc, LOt Lochrenberg, Nora 
POIH. 
l.222 Mar)' Rost Onncs (c.), Marjolein de Bruyn Kops, 
Bel' GUiche!', Kirr}' va n Helbergen, Lor Lochrenberg, 
Henriene Niellwenhuys. Marijke Freyer. 
2002 Manien van Maanen (c.), Elliberr Barrh, 
Marjolein de Bru}'n Kops, Pau line Fokker, Kirty van 
Hclbergen, Inge L'lI1ghom, Renée Deckers, H~lI1sj e 

Mulders, 
2003 Mareien van Maanen (e.) Marjolein de Bruyn 
Kops. Renée Oeekers, Pauline Fokker, Inge L1nghollt, 
Mary Rosr Onnes. 
2005 Renée Deckers (c.), Alexa ndra Boor, Marjolein 
de Bruyn Kops, Paul ine Fokker, Inge L:.lI1ghour, 
Marrien va n Maanen. 

Dames senioren 2 ( I) 
l22Q Mary Rosr Onnes (c.), Joosje Alofs, Mi '1I1ie 
Alsbaeh, Marjolein de Bruyn Kops, Paliline Jonckheer, 
Joke va n der L1nde, Fel i Schmi rz dl! Mou lin. 



Tegenover de Invesrering in de com perm e verlangr de club va n de 

competit iespelers gedurende het jaar act ieve deel name aan 'presratic'

wedstrijden, onder het 1110ttO 'no blesse obligo' . Dit wordt posi tief opgepakt. De 

maandbeker kent inmiddels drie uirvoeringen (s rrokeplay backree, strokeplay 

medaltee en stableford medalree) war ror meer roega nkclijkheid, een structurele 

roename in her aanral deelnemers en pl ezier in de deelna me heefr gcle jcl. Ook 

aa n de 3G-holes wedstrijden open ll1 archplay en srrokeplay doet een bredere 

groep mee. 

N ieuwe doelstellin gen en o ntwikkelin gen hebben ook enige invloed op her 

aa nnamebeleid waa rbij go lfers mer een lage handicap meer kans maken op her 

I 'J,'; ' ) - 11,'1, '/1 'VII/III0/ 1.1//(1,~'j lllfl ' IOI '11 \ '/ I1I (," '/11 1//11/" ' " f l, · /ol/g . 11,111' I'/'II//', 

( ,orl.lld I'jlll "'IH/', /j/III "'01,11111 1101", \\ 1"1' 1\ lil/lil '. /"1/1/' 1 d I/XII i/lil 
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lidmaatschap, Er wo rdt nie t actief gezocht naar goede spelers maar de leden zelf 

worden ges timuleerd bev riende goede go lfers voo r te dragen, 

AI met al staat de Hil versumsche Golf C lub er na 100 jaa r sponief voo r. Er 

groeit ee n fri sse, sportieve gees t' onder een b redere groep leden binnen de club. 

Het is nu de uirdagin g voo r zowel de Technische C omm iss ie als de leden re 

komen rot een im posant aanral la ndsrirels in de komende 100 jaar. 

. '(JO '1: / ) /lIl1 f " .'..,>" ion '" 1IIIIfl,/,'" J/f 11/(11,/1 . \ ~ I, 11, I: II/g,· / tllI.'.'..I1I11f I, NOIt :" I )1'/ ' /" " /'" 

" 11111011'11/ fl ,' liJ UI'" An/,'. ;\ / tlll/OI J'd" " 1s/ill/l'IJ . 1:1111111" 1-,,"""1'1; .. I/n.llulid lil/Ol 
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ANDERE TIJDEN 

Bij d e competitie zij n ruim 140 leden benokken. Waa r ze ook moeren , 

spelen , het is eigenl ijk nooit de vraag of e r genoeg auto's zijn en wie er rijdt. 

En staat e r heel veel op het spel, of valt te vrezen voo r hopeloos filel eed , dan 

word t af en roe een overn acht ing nier geschuwd. 

Alswe teruggaan naa rdebegi nja ren va n de coll1 pet itie (de I nrercl ubwcdsrrijdcn , 

gestart in 1924) dan doemt een ander beeld op. Aurorijden was voo r 

weinigen weggelegd. Rond 1920 omvarre het Nederlandse wagen park 

10.000 alIto's, ofwel I allto o p zo' n 400 vo lwassenen. Vrijwel a lle alIto's 

waren nog met o pen kap. Modell en met een geslote n metal en carrosseri e (de 

sedan) kwamen pas in o pma rs nadat de gebroeders Dodge d ie in 1924 o p de 

markt hadden gebracht. Dat rijden in een open auro niet altijd een luxueus 

pretje was, ondervo nden Haagse golfers die in de lente va n datzelfde jaar 

naar Hil versu m re isden. H er sponweekblad de Co rinthian be richrre: 'De 
B-teams hebben een returnmatch in 't Gooi gespeeld. In tegemteiling met den 
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eerS/ell wedstrijd bleef Hilverwrn de brtrts. Het won de 3 jollrsollies gemakkelijk 
van de in open auto's bevroren arriveerende Hagenaars. I" den middag l.verden 

van de 6 singLes 3 door elke partij gewoJlnen, zoodat Hiitlersum baas blee/met 

6·3 p""ten.' 
Hoewel golfen in die dagen een aangelegenheid was voo r de zeer gegoeden, 

was competit ie spelen voor so mmigen wch een te prijzige affaire. Ui t 

notulen van de algemene ledenvergadering b li jkt dat 'versd1illende spelers, die 

voor de B-wedstrijden i" aanmerking komen, in lIerbfl1ltL met de groote kosten, 

afl11 deze l11fltches IlerboJlden, bezlVf1flr maken om in deze Illtercfubwedstnjden 

mede te spelen . • De sugges tie o m dc lun ch va n de gaste n voor reken ing va n de 

dub re laren komen en niet voo r die va n de ontvangende spelers. wordt niet 

overge no men. l ègcna rgulllcm is dar 'cIe Clubkas niet met dergelijke kosten 

be/flSt moet worden. Dit zou dan ook 11001' de spelers Vfm het A-team moeten 

geldelI. die tot nu toe 1I00it bezwaren gemaakt hebben. Indien het noodig mocht 

blijken, dan zulfen ellentueeL A-team-speLers. die niet tegen die kosten opzienj 

1I00r de B-wedstrijden kunnen medespelen . . Als co mpromis zullen de kosten 

voo r de lunch zoo gering rnageiijk 'worden gerIlaakt. 

Handicap Competitie 
Den Haag- Hilversum 

Een oogc n b l ik tijd e ns de fo ursomes. 

Mevr. H ackfoo rt(De n l-Ia"")puttcn d . 

De II ee re n Rueb (De n 1I "ag), Loo, 

Illa n (H'slIm) en Mevr. Looma n 

( H 's um ), in afwa chting of d e bal cic 

hok za l vind!': l!' 



DE KAMPIOENEN 

Kampioenen op de Hilversumsehe, het waren er velen. Ze worden elders in 

dit boek genoemd, zoals Godard van Reede en Joan Dudok van Heel . Met 
vicr kampioenen hebben we een gesprek gevoerd: AliceJanmaat, Marjolein 

de Bruyn Kops, Wouter de Bruyn Kops en Nan Croockewit. Wat bewoog 
ze toen? Wat houdt ze nu bezig? En hoe gaat het met het golfen? 

AlleE JANMAAT 
Alice is re rug op de Hilversumsche Golf Cl ub. In le
vende lijve, wam na jaren va n afwezigheid is ze van 

plan, zo verklaart ze tijdens ons gesprek in j<lll uari 

2009, zich war meer op de HilverslIlllsche rc verro
nen. Maar her gaar bij Al ice grorcndeels over zin en 
rijd, want na ja renlang ropgolf en zo'n kleine vijftig 
jaa r golfen, is deze sport voor haar nog voo rnamelijk 
recreatie. Mooi, Alice terug in d e club. En uiteraard 

in d it jubi lculllboek. Want zoals in her boek voo r het 

75-jarig bes taan en ook in het jubileumnummer van 

de Fore re l' gelegenheid va n 90 jaa r Hilve rsumsche, was 

Alice pro minent Janwezig. E n terecht. Door de NG F 

Ili sse ll 19(1') t n 1 <)84 maar li er..,! achr keer uirgcrocpc il rot Golf."rcr van het Jaar. 

11001t1slc::r V:11l Jij l ilds, olldc::r ;Illdcre v: lr i ~n': lld van n:nÎolla:d jcugdkampioen 

(2 x), (Ol ll,lIitl ll :l:d k:lI11pitlL' 1l ... tro kc:: pby ( 10 x), ll :lIioll:I:.J ka lllp ioL' 1l m:l lchpby 

( I;"), Îlll lTlI,11ÎOI 1.I..J :I Ill ,IIL'llr k llUjlitlL' 1I "'l rokl'PI.,y (ljx) VII iIU L' I'Il :uillll, l :d :1I11 :Jl l' \l r 

II1.Hll1 1'1.1 \' ('h ), illllTll,tlitllJ,t,d ()I'l' lI I I 1\1.: 1 11 hll 1 1', l' l! HI\ I \'\I ()I 'l' lt (.! '). 

V ,II I dl' Il d\I. ·I\lI" .... I.IIV ,1.11 11 \'\ )',1111\1 \'1\ 11\'1.'11111 " 111.111, 1 , ,"11 t ·, ' 11 1.1)',1' 11. ' lulld1\ ,1] 1 

!',I' I1.1I1 d , tll 1\ll1 t ', 11,11111 ll1 k • I ( I ,,1 .. 1, ' 1 1' , lI l j , ' 111111 1, 1, 11 Illd 111 , ' 111 ,11111 "'11111 1 

NI ,hll. llhl I 11 1111 .tI ... I' li l',' h l',1 11. '. 11 1',1 dll ',',1 1 "1'1' 11 11 11' 'I', ,lh 11' 1 \ , 111 11,111,111 , Ijl I, 

1\ 1. 1,1 1 ti l 1. 11 ,11 \, 111 ", I I IH 11 I" 1,1'1 11111111 " 1"'1 , 11 11 ,11",1. 11 1 11 

Kampioenen 

"Ja, wat d enk je, ik heb een vers leten heup e n twee slech t werke nde knieën . 

Jarenlang d ag- in- d ag- uit ach t km per dag lopen . Als ik nu voor m' n p lezier 

speel, neem ik vaa k een ha ndicarr. " 

Ee n opm erkel ijke golFca rriè re. A lice woo nde boven het cl ubgebouw van de Hi l

ve rsul11sche; haar ouders ve rzorgden de catering. Ze kreeg in 1962 op zes t ie n

ja rige leeFt ijd al s au pai r in Londe n belangs tell in g voor golf, koch t een ijze r 6 
bij Selfridges en g ing oefene n in H yde Park, Terug in Hilve rsum - de golf was 

haar ac hte rtuin - bego n ze te oefenen, zo nde r pro met boeken va n Jo hn Jacobs 

e n To mmy A rmour. 

" Ik zag die speelste rs va n D am es I en ik d ach t, dat kan ik ook. Binn en drie jaar, 

in 1965. was ik jeugd kamp ioen va n Nederland. In 1967 was ik nat ionaa l kam 
pioen stroke- en matchplay. Te gek eigenlij k. in die rijd was het ondenkbaar was 
dat ik lid kon worden va n d e Hil ve rsumsche. D e NGF maakte m e secre taresse 

o p d e Pa n e n d aar werd ik a utomat isch lid. " 

Ook d e bra nd va n het clubh uis in 1968 heeft ze m eegemaakt. Haa r oude rs 

Gerard en M aarrje ve rlo rgden de ca te ring e n he t gezin woonde boven de club. 

" Een v reselij ke e rva ring," zegt ze. " In m ind e r dan geen t ijd stonden we op straat 

zonder iets , Maa r mijn moed er had na {wee dagen in het cadd iehuisje koffie, 

appeltaa rt en envtensoep voor de led en. En wat de behuizing be treft, d e f.1 milie 

Nijenbandring de Boer heeft ons toen geweldig geholpen. Ik ben door Jan Nij
c nbra ndrin g en Jan Ko rff uiteindelijk ook lid geword e n va n de Hi lve rsumsche. " 

In d e loop va n d e jaren e rn a deed ze haar m akebarsex:l me n e n werd ze tlIS

SL' llpL' rS(l(1 11 voor vt: rschill t: l1d t: vCI''f.cke ringsm aarschappijè ll , " Nee. m er golr heh 

ik nooit l'l' l1 ü' II 1 vn tliclHl. 111 mijll lijd W: lS CLïl ;I t1l ;lI l' u r CC 1I :lIl laiCUL AII C::L'1l 

.d ... il' .d ... Nnln blld ... I l'; ll11 li nor d l' N(;I= wnd lIil gl"/Ollllcll wntl :dk' :-, hel:l:dd , 

Ik h,II "' 1 1l' V, lIl I.k l'l' l, n"'l' 11 ik W, I '" ,d ... l' ll ki lill / i l hli j ll.ll \Vl' in 1~ )o"{ lj wl, l l'l'n ... 

\\ "ltkl1 ll ~' l t .. qld II U ' , t't ' I1I,~, ... ~ I I l' l d l ' lI \ ' llIhll l'l \ 'HI1I Ik !',IIIl ... h~lp , I lcl i ... hij Illij 

1111 ,dl \ ' II 1,1, .1 1'11111 \ ' ~1I11 ~I l ' 1,,1 ,'" 111 1111 1\ ' 1.1 "'\' '' '' ,111',1 /\1111. ', " Ik 1',\ ' 11 11'1 11 11 1', 11 1'1 

111\, '\ 1 "1' III1J III ""' 1 111, 1, , ',.111 ,,11111 '1 Ill u l/"l 1\ 111 " 1I1,,\ d . 1 \. 111 'J O \ ' 11 ti, II JiI 

11 \ 1 ",\ 111"11111 \' 1 Ctl 11 ,1, 11 , \ .. 
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Kampioenen 

MARJOL EIN DE BRUYN KOPS 
Srocr, stevig, recht-doo r-zee. kritisch maar voo ral als golfste r 

een natllurra le nr. Lid va n de Hilversulllsche va naf 1972 . 

Marjolein was 5 keer clubka mpioen, heefr vele malen Hil

versulll verregenwoo rdigd op her Europees senioren landen

kampioenschap, speelde 36 jaar competitie waarvan 22 jaa r 

in Dames I Senioren. " Ik ben laar begonnen, pas op mijn zes

endert igs te. De ouders van Rut (haar overleden echtgenoo t 

Rurger de Bruyn Kops) waren lid. Mij n schoonmoeder vo nd 

dar ik maar eens moest ga~l n golfen. Ik had altijd gehockeyd, 
in her Nederl ands elftal was ik linksbinnen en midvoo r en 

later was ik keeper in her eerste van de damesclub B.D.H.C ., 

d e voorganger van Bloem endaa l. Net a ls mijn moede r die 

vroeger keeper was bij Rood-Wir. Ik kwa m op de donderdagochrend in de han 

den tc va ll en va n Diny Harmsen en j eancn c vall Putten. Di e hebben me enorm 

gesrilllu leerd. Ik ben een echt balletj es-mens en ik vond het wel een leuk spel

lerje. Dus als ik de jonge ns naa r school had gebrachr ging ik oefenen. Ik had les 
van Pin ky (A ndré va n Pin xten) en daa rn :1 va n John Woof. Binnen een hal f jaar 

had ik handicap I G. Ik kwam al ga uw in een co mperirieream met Els Llnghollt, 

No r" Ponr, L.or L.ochrenberg, Joyee Hylkeilla en Bep GÜlcher. Mer her cersre 
tca m ben ik [i en keer landskampioen geweesr. 

In 1986 was voor het ee rSt her Dam es Open b ij o ns e n ik m ocht m eedoen ; ik 

was roe n 50. C lubkaillpioen werd ik alleen als Nan (Croockewir-Roland Holsr) 

cr nict was. Zij was altijd net iers berer en natuurlijk 20 jaar jonger. Eigenlijk 
was mijn leukste ti jd roen ik als senio r golfde. Ik deed graag mee aall de interna

tionale wcclsrrijclen. Of de nationale NGF-wedsrrijden. Nan en ik waren altijd 

de enigen die zich inschreven. Niem and had daar zin in , of ze hadden geen zin 

o m in een ream te zitten me r mensen die ze nier zel f hadde n ui tgekozen. Ja, d a r 

is nogal ste rk hi er hoor." 

'll., war vind ik van de Hil vc rsulll sche . na al die jaren? Ik vin d dar ee n o ude 

d llh van hOl1d erd j:l;l r ;1:111 z ic hzelf vc rpli cht is 0 111 i'.nwel d :II11 CS :ds hcrcn in 

d l' hClog .... II ... kb :.. .... l· V; 11l lil- UHllllClili l' rc lt chl ll' ll . Ma :lr Il l'l i .... lT 11 kWl':" lic V:r ll 

h l·kid . 1 )l' Inkn hi\ .. r l ijll Ili l'1 /-'.l·ï l 11 CH · ...... I'l'lI I in wn l"' lrijdvII . I Iv l i ... IIh. 11 Inve l 

\'I ' I! 1',1'/ t·lIi l'.I H' id "'l lnh. l\ ijk 11.1 . 11 d l' / \\ II l'!'.t' .... . kqk 11.1 . 11 I i t ' 1 )111 "' ll. l l~d . ll l1 n, , 1. 1.11 

1\ \ ' 111111'11 \ 1. 1\ 11 11' t\ 1.1.11 111 1 . 1.IIII . rl ,1 1 I 11 11 1111 I .... 1.111 ,k ,00 1h 1\ k \\1 ,1\ llq,l , 11 I '. 1.1.11'. 

als je her vergel ijkr mer de nieuwe clubs. Va n al die leden die we hebben , speelr 

e igenlijk Illaar ee n heel kle in d eel. De baan is m eesral leeg. Ik ze i laarsr nog 

regen iemand va n he r bes[Uur dat ze er besr wa r jonge me nsen l11 er een lage 

ha ndicap bij zoudcn kunne n ne me n. Goed voor he t geheel e n prima voo r de 

comperirie reams. Kij k naar d e Pan , daar zijn ze a l jare nla ng kampioe n e n hoe 

ko mr dar? Ze rrekken jo nge goed e spele rs aa n e n waa rschij nl ijk make n ze dat 

nnanc ieel aantrekkelijk voor de jongelu i." 

" Maa r ik vind he r nog steed s heerlijk hier. Ik go lf alleen nog maar als ik c r zin in 

heb en cbr is voo rn amelijk aAl ankelijk van her weer. Maa r d;111 geni er ik e r ook 

echr va n. Ik ga vaa k lekker in m' n ccnrje mer een draagrasje e n een paa r stokke n 

dc baa n in ." Zo kcnn cn we Ma rjo lein. Met haar dodelijke putrs, rot voo r kort 

gcs lage n me r één hand , me r haa r o pme rkeli jk goed e korre spel is ze na bijna 40 
jaa r wed srrijdgolf nog een geduchre tegenstandste r. 

WOUTER DE BRUYN KOPS 
Wourer is nu 44 mer bijna herzelfde jeugd ige koppie 

als in her jubileumbock van 1985. Hij is al meer dan 

2S jaar bezig met war hij - na zijn vrouw Natasha van 

Loon - zijn g rore li efd e noemt, d e golfs porr. Toen en 

nu op hoog ni veau. Van 1983 ror 1994 speelde hij 
nationale e n internat ionale weds trijden als Junio r 

e n A-inrernatio na l. Hij was Nar io na l Open amateur 

kampioen en 14 maa l clubkampioe n matchplay. In 

her Heren 1 va n de Hilversumsche heefr hij 20 jaa r 

meegedraaid , her rea m dar in 1987 landskampioen 
hoofd klasse werd en waarva n hij 6 jaa r caprain was. 

Hij heeft tweem aal deelgeno men aa n her Open. Een succesvo l golfleven begint 

bijna a ltijd hetzelfde, a lrha ns op de Hilve rsulllschc. Als heel jong kind loop je 

eens m ee m er d eze o f gene, in Wourers gev;llmc( oma T ilI )' dl..' Bru)' n Kops. l) e 

g roo ro ude rs van WOII( Cr ware n ill I l)J4 (lP dl..' I lilwr:" lllll :"cllL' d lll l ].; ;llllpil ll..· 11 

in dl' Illi xcd rOllrsolll c ..... Vcrvol !!,l· n:.. krij !!, jl..' lIL- ... Iillllll.ln ... \,; 111 jl' IHldn:... \1; 111 

Ill lIL·dcr lVl. lr jok·ill \'1 1 v. ld l'1' 1{11l d l' Ihll .\' tl 1(1111 .... t\ 1.11 jokill l'Vl' IHT II '" wk n1. tl vll 

I lnhk .llI11 1i IH·11 \' 11 V. hlel '~ \'l' I(lli l',d Iwoq·sl. V. 1I1 1llI'n ll' l Iw( I,low, I11 LlIl.llit'k 

"l ' kl U ' I I \' 11 \\t't I ~ IIII,IIIH · lI l.tl l h · lI . \ . 111 \, ,,11'1 lilt \ \ ' 1 1111'1',1 11 H.l 11· l.lIl\ l · l l · 11 1 k l 

1. ,rl r.1 \ ' 11 1 k I 111', I1 111 11 1'.\ 111 I 1',1 11 111 . 11 \ ' 1 1. I. d 111 1'1 111 ,1. 11 lh 1 \\ 1 I 1\ 111' ' I 1 W 1 1 11 ,I. 1\' 11 



Zilverkast 

100 JAAR ZILVER 
Het zilver van de HiLversumsche vertelt het verhaal van 100 jaar wedstrijden. Meer dan 100 ziltJeren 

voorwerpen van prachtig bewerkte bokalen uit de jaren twil/tig tot barokke ~'chfl!en, COUpCJ, bekers en 
sigaren(.')dozen. Bekers uit de eerste Colfweek van 1940 maar ook van de Co/fweek !J1l de bmnd vaJl /968. 
De circa 50 beken waar vandaag de dag nog om wordt gestreden, hebben we voor ti. op cell rijtje gezet. 

De Zilverdames kOn1m jaarlijks bij elkaar 
om glmts te gevcn flan de prijzenkast. 



UIT DE ZILVERKAST 

~-

~.] 

IGevitsdal Blad 
Zil veren blad, in 1952 aan ge

boden door Erven Lucas Bols. 

Knock-our rmrch-play gespeeld 

tijdens w inrerm:lancicll. 

Hel' 0 - 36. 

Getting to Know 

2 W isselbekers, in 1978 op iniri

~trj ef va n de jcugdlcdcn ingesteld. 
Mixed greensomc srableford. 

hel' 0 - GV B. Parrners en fe llow 

cOlll peri ro rs wo rd en geloot. 

Monkbeker 

Z ilveren C up, aa ngeboden op 30 
november 1957 door Douglas 

Mo nk bij zijn afscheid als profes

s iOllal. Single eclecric stroke-play 
over 36 holes, hel' 0 - 20. 

Fore/I-Iandicar, 

l .ilwrclI !<Ich:l.d. in I ')(ÏR :I:lngc

hodt' 1I door 11. 111 V. IIl "kctl Wl..'ll 

11q ~h · l.lIh l' lill ,', \, 111 dl' F~lI l'. Nl. 
)'P 1Hldlill l'V ld I1U ' I 11 .. Il.lI hl i 

\. 1I1 \\\ II\lIQ,1 \ 01 11 11 \ " " 11 ' 1.1 

1,1 .llIlIl lhl , 1I \11 
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DooFpotten, aanvankelijk uitge
reikr aan win naars van de Fore 

grecnsome Stableford wedstrijd. 

Aangeboden door de Fore-rcebcrie. 

Oranj e-Beker 

Wisselbeker, in 1971 aa nge

boden door Jh r. en mw. Hoofr 

G raaAand -Roëll. Wo rdr gespeeld 

op koninginnedag. Verving de 

Bernard va n Vlijmen Beker. 
3 Ba li srableford , hel' 0 - 36, 
max 36 slagen. 

Mixed Foursome Match Pl ay 

2 Z ilveren bekers op 3 sokkels, 

eerste inscriprie 1924. March 
play knock-out, eerSte pin kster
dag, hel' 0 - 30, m:lX gez. 42 . 

Mixed Greensome 

Verliezersronde 

2 Wisselbekers, door bestuur in 
1969 ingeSteld. Tweede pinksrer

dag. M ixcd grccnsomc srableford, 
hel' . () - .'\0, max, gez. 54. 

Pn:,o; idl.' III ',o; C hippn 

, \,\ 'i",\' lI wkn ... , 111 I ' 1( , ~ , 1.111 1',\ ' 

1,,,,1 , 11 , 1",,1 I Hq "'!!lu ", 11 " 111 ... 

kerk bij zij n afscheid als voorzitter. Mixed Four bal i 

better ba li Stableford , hel' 0 - 36, max gez. 54. 

-r 
: l.! 
i 
~--

C lubkampioenschappen 

Heren 

Zilveren bokaa l, in 196 1 ge

schonken doo r L.M.A.Thole 

roen de vo rige beker 3 x achrer
een gewonnen was en z.odoende 

defini,ief in her bezi, kwam van Joa n Dudok van 

Heel. Open ma,chplay back rees, hel' max . 15, 

C lubkampioenschappen 

Dames 
Zil veren wisselbeker,aangeboden 
door Netrje Brouwer, nadat zij in 
1957 de vorige beker definirief 

gewo nnen had, Open march
play back rees, max hel' 20. 

Clubkampioenschappen 

Dames en Heren Senioren 

Wissel blad (2), sinds 1985. 
Marehplay medal ,ees, hel' 0-20. 

Mixed Fou rsome Vlaggen 
I kn,.' Il : twee hd;e r~ Ille t i lr/ ,e tlK· · 

kcl', \k LI.II ... ll' "1' 111.1 , 11 Vl'l' V. I.I1' 

di r,tI [" 1' 1\ .I,' en 'oIt ' \, .1 W, I'" 
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Zilverkast 

L!i 

Mixed Foursome Vlaggen 

Da mes: zilveren bbd. De eerstc in

script ie op deze prijzen dateert van 

1947 . M ax . gez. hel' 36. 

Diny Harmsen Cup 

2 O vale zil veren schalen, in 1992 

aa ngeboden door Diny Harmscn. 

Sehrikkclwedstrijd wo rdt gespec1d 

begin ju li ter gelegenheid van haar 

ve rjaa rdag. Greensomc srableford , 

hel' 0 - 36, max. gez. hel'. 54 . 

Van den Wall Bake Beker 

Aangeboden in 1936 door Ir. G . C. 
van den Wall Bake bij zijn aftreden als 

voorzitter. 3 Bali strokeplay, 36 holes 

back tees, hel' 0 - 15. 

Dames Zomer Beker 
Tegenh anger van de Van den Wall 

Bake Beker, in 1954 door de cl ub 

ingesteld. 3 Bal i strokeplay, 36 holes 

back tees, hel' 0 - 20. 

Strokeplay kampioenschap 

Dames en Heren 

2 Bronzen golfers, in 1994 aangebo

den door Gera rd Janscl1 Venneboer 

hij z i jn af.'ichcid als VOOI"/.itlcr. Besfe 

hnlltl .'>con,: tlil \1: 111 d(:11 W III Ib ki..: 

Hl ll 'I, 11\ 'I(' n 11\ 11 11 1 '), 11.1111\ · ... Il l l) 

11 1( 1 

, ... ~ 

',111V' ... 
~ '. i" , mg~ 

""---..:.... .. _~ 

Mars - Venus 

Z ilveren 2-di mcnsionale kievit , 

in 2004 aangeboden doo r de 

wed strijd col11ll1iss ic. N u rwec

jaa rlij kse wedsrri jd van de heren 
regen de da mes in her jaar dar 

de Ryder C up wo rd t gespeeld. 

Singles Matehpl ay, hel'. 0 - 36. 

Wordr ingedeeld naar hep. 

Trofeo Colombiano 

Z il veren schaal , op 8 juni 1968 

aangeboden door Bearr Îx en 

J'1Îmc Callal rc r gelegenheid va n 

de opening van her nieuwe club

huis cn hun vertrek naa r Colu m

b i". Fo ur bali better bali stroke

play, hel' 0 - 36, max gez. 54 . 

British ChalIenge Cup 

Zil veren co upe mer gegraveerde 

so kkel. In 1924 aan geboden 

door Britse rni li ra ircn die tijdens 

Wereldoorlog 19 14- 191 8 in 

Nederl and waren geïnterneerd. 

3 Bali tegen par, 36 holes back 

tees, hel' 0 - 15. 

Dames Poederdoos 

Tegenhanger van dc Bri rish 

Ch:dlc llgc Cup, 'I. il vl: n.: 11 hbL! . 
i 11 [I)(,}i :1:1Il gd10l kll door P iLT 

re IO ll l khn -r. " 11. .111 ( q _~l' 11 1,. 11 , 
Hl IHlln Il ,h k h ·C .... lil I' () ,'11 , 

Jeugd Thym beker 

Antiek tinnen beker, in 1940 

aangeboden doo r J. W. L. Alber

dingk Thym tcr gelegenheid 

van de eerste Go lfweelc 3 Bali 

stabi efarel, hel' 0 - 25 . 

Cl ubkampioenschappen 

Jeugd Strokeplay 

2 Z ilveren bekers, open jcugd

kampioenschap srrokepla)' jon

gens en meisJes. 

Clubkampioenschappen Jeugd 

2 Z ilveren bekers aangebodl' ll 

door Jani Ro land Holst, stTo ke

pla)' jonens en mijsjes lll cr h:lIldi 

capverrekcll ing. 

Clubkampioenschappen 

Heren Foursome 

2 Zilvercn bckcrs, in 1955 ;I:J ll gV 

boden door de hcrcn 11 0C l i 11k l' lI 

Van WCSSC I11 nadat" zij l k VOIII 

g~l ;lnde hekers definit ief geWlt l 1 

111.: 11 h ;Idd l: ll. 

M," chpla)'. J.cp () .\11 . 

Cluhl<:1 m piol.'nsdlappf.: 11 

Dalllc.:s FOlifSO Illf.: 

.! /"i lvl'lvll 111.1l1 vlI : d l' 111" \ 1'11111 

1-d ijl,\' 1I I ' k ~' "" w n d l'll 111 I' l tll 

111 ,1\ , ,1. 111 ) ',1'1 1\ \1 11' 11 dll"l \ 1I 1t 

I 'I Hl! , 11'1 II , I, U ,ti \\ 1 Wh I , I ].. I'I 

'.11 1111 .. 11. 1 f\ l.ll l lq d.l \, l ll l , 11 \0 



Roy CatteIl Tankard 
Repli ca van de Ryder Cup, in 
198 1 ter gelegenheid van zij n 
50e verjaardag aangebod en aan 

professio nal Roy Cattell. Vossen
jacht met de pro's. Four bali bet
ter bali strokeplay, hcp 0 - 36. 

Champion's Trophy 
Zilveren beker, in 1993 ingesteld 
door de wedsrrijd co lllmissie, 

naa r voo rbeeld va n Broekpo lder. 

3 Bali stableford , op uitn odi gin g. 

Wildwedstrijd 
2 Zilveren h17. . .:1.ntcn voor groep A, 

aangeboden door L.A. Wurfbain sr. 
2 Z ilveren kemph anen voor 

groep B, in 1977 doo r de wed-
srrijdcommiss ie 

Mixed greenso me 

aa ngeschaft. 

stableford , 

car. A ma x gez. playing hcp 18, 
car. B gez playing hcp 19 en 
hoger. 

BEKERS GOLFWEEK 

KorffBeker 
Z ilve ren coupe, in 1972 aange

boden doo r voormal ige pen ning

meester j .A.KorfF nadat hij de oor

spronkelijke Veltnlan Beker defi
n itief had gewonnen. W innaars 

beide categorieën Illaandbekers, 

o nderdeel Cha mpion's Trophy. ,::e 

Coupe Henri 
Wisselbeker indertijd zo nder 
bepaalde bestemming, in 1974 
:1:lIlgcbodcn doo r Henk Schrij - i 

vn hij zijn :1F."icheid als voo l"(, i r

II.T. Nll 11 llgt: re ikl (geV llI d met 

g!! lrh:dk',d ,1:111 dl..' gllll ~T IJl CI 

4k Il t"\!t , 1( '\ 1111 , 11 1' 11 (I Vt' ! h l' [ 

,d l ',\· IIl II\'!! j .LI I. 

Ouders/Kinderen 
Siga rendoos, op I janua ri 

aangeboden door CN.]. 
Nibbrig. 
G reenso me srableford 
introducé(e), hcp 0 - CVB. 

Eva Johan Beker 

1960 
Hart 

met 

2 Wisselbekers (heren), in 1967 
aangebod en doo r Pi erre Jon ck

heer ter herinnering aan zi jn gol

fende ouders. 

2 Bonbonschaaltjes (dames), 
gescho nken door Tho ra H oo ft 

C r'I:lA:lnd-Roëll , omdat de he
re il doorg:I:\Il s lk ze w,,:dstrijd 

WC 11 1I H" 1l " Ij Ibll h l" [l n h:l ll lq:'L" 1l 

1'"11 . Vn 1' li\ 111 11I l"! ill ll\1\l:kL 

Zilverkast 

Thym Beker 
Z ilveren beker, in 1968 aange

boden door j. E.F.A Alberdin gk 
Thym, bij zijn afscheid als voo r
zitter. Car. A hcp 0 - 18. 
Z ilve ren kiev it . in 2008 aan

geboden door Yolande 
Willellmier-Alberd i ngk Th ij m. 
Car. B hcp 18 - 36. 3 Bali single 
stableford. 

Echtparen - Niet-Echtparen 
Echtparen: zilve ren ijsemmertj e. 

N iet-echtparen : 2 z il ve ren be

kers" Mixed greensome regen par 

met bi sqlles. Hcp. gez. max 54. 

Salberg Beker 
2 Z il veren bekers voo r het bes te 

paar ui t d e echtparen/ niet-echt

paren wedstr ij d. In 1938 aa n
g~boden door Ir. .J. M" Louwcrse 

voor he l Wi l1ll l" n meI [- 7 door 

11(." 1 n hll',l,n S,dhci! ', 1:"""V ll u w! 

\1 \', Il! \ \ I 11 \ , 111 t ' \ 
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Zilverkast 

Oud-Jong 

2 Zilveren dozen, in 1977 

aa ngesehafr door de wedsrrijd

commissie. Greensome regen 

par, leeft ijdsverschi l minstens 
20 jaar. Gez. hep max 30 

(max 1 slag per hole) . 

Hein Putting C up + 

Van Pu n en Pu ner 

Alleen voor de da mes : zi lve ren 
schaalrje, in 1969 aangebode n 

door scheidend secretaris Hein 
Vermey. Prijs heren: plex iglas 

presse-pap ier. Voor beste re

sultaat op de putting green. 

Approach Wedstrijd 

Z ilveren bekerrje op voer voor 

de deel nemer mer het beste 

resulraar rijdens de approach 

wedsrrijd van de Golfweek. 

BIJZONDERE BEKERS 
WeU Done Cup (I) 

Zilveren beker, in 1957 aangebo

den door professional Gerard de 

Wi L Wordr rijdens de Alg. le
denvergadering door her besruur 

ui rgcl"L'ikl :1:111 degcll l: diL' ï,Îch 

\'1 H JI \k' l l. 11 ) Il ij/t IIH lt, ,, w rdil'll\ ll' 

l iil~ llrd l P 'Il!.!.'''1 111 1'l' 1I u il/U il 

,1\ dql,1 I'" \ I.IIH I.n h I',t lnpd 

Weil Done Cup (JI ) 

Zilveren schaal, in 1991 aange

boden aan Di ny Harmsen door 
de Zwoegers en vervolgens 

door Diny jaarlijks aangeboden 

aan een vrouw, die zich voor de 

club bijzonder vcrdiensrc1 ijk 

heefr gemaakL 

HOllwTouw 

Zilveren beker, n:ltion:l le 
mi xed wedstrijd voo r de ou
dere jeugd in 1953 geïnit ieerd 
door Barend de Meyere en 
Jaa p N ienhuys. 

La ndelijke wedsrrijd, alrijd op 

Hi lversum gespeeld . 

Knusse Zussen 

Twee zil veren bekers voor Cat. 

A [Or hcp 15.6 en ca r. B daar

boven. Gez. he 36. Sinds 1957 

op Hilversum gespeeld. Ini

tiatief van de tweel ingzussen 
Meerrens. 

Maestro F10berg Cup 

Aangeboden door Aar Floberg, 

uitgereikt aa n een Zwoeger die 
zich ui tzonderlijk ve rdienstig 
hccrr gc maakr. 

En verder nog tal V:ln zil veren prijzen voor wed
s,,·ijden zoals de Oma-wedstr ijd, in 1979 opge

zer door Els L:lnghour en Ti l)' Lijdsll1:ln, aanvan
kel ij k landel ijk, larer wegens al re grore belang

stelling uitsluitend voo r Hil versumse oma's. De 
Old Grand Dad, een in riarief van De Kellnemcr, 
de Crèehe-wedsrrijd , en de Pannenkoeken-wed

strijd en de wedstrijden va n de Dinsdag Dames 
mer moo ie oude bekers zoa ls de An n D ru m

mo nd Beker dc Nen eke Osicck Beker, en dc 

Greetje de Roo schaal. 

PRINS BERNARD BEKER! 

BERNARD VAN VLIJMEN BEK 

Deze beker went eilld ja-
ren tIertig ({flIIgeboden tloor 

Benlflrtl v({n Vlijmen, en i" 

tie oorlogl}({rell ol/tier zijn 

eigen lIannl verspeeld. Nn 

de oorlog werd het weer de 
Prins Bernnrtl Bekel; net /lls 
vroeger een 9 holes klloek-ollt 
f}1atrcbplay. 111 197 1 was IJet 
de wells vall het KOllinklijk 
Huis tie beker niet meer 011-

tier tlie I1nfll7lgel)jllg /(' Iler

spe/eli. /-Iet Imlllllr 11('(:fi ti" 
beker lo('n IfIflgf,llfJrlf'" tlllJI 

11'~j.~ I. ; 
, , ' 
ii I 

I ~ I '. .~ 

• 
~ 
.. 

- . , 
lbJ ~'._ 

ril' I(limlt/I//' 1'1111 fl,1I i'/J/I: Mil/JI.r II /slllll"'. Ilii 1I 'l'I'rfl'l'l 

gt'll riOOl' ril' (h llllll ' 1t,'I.'n: 1IIIIIg/·llOfl"u fl"o/' /1, ,. I'" ",n ' 

11011/1 (rl ifllf/'lllfi NIJI ·I I h';' ,· III'I.:n 11 '/11111 1I / ~{: " / '1'( /' NI' 

/1/, l.'tlllIlIgllllfl·,ldg ,,1 • • II/g/, , \IIIU/l/l1I1 In .WI'gl'IIf,' ·1/ 

111'1 /O(l /dllg 11/\'",IIII'II/I I\ /IIIII)"k ",),'/'1 .':n,/IIIIII..·1"I 



DE PROFESSIONALS 

De tijden zijn veranderd. Eell lesje afspreken o m de oude fouten wecr eens 

aan re pakken of eindelijk eens wat verder rc gaan slaan . lukt tegenwoo rdig 
alleen nog via de co mpurer. Onze pro's René Nijhu is en Michael Clark 

hebben hun lesboek op her Înrcrncr. Dar is nicr her enige dar nieuw is bij de 

beroepsui toefening va n de professional van vandaag. Elektronische apparatuur 

en video-opnamen o lldersrcllllc il de lessen en de ad viezen op her gebied va n de 

aankoop van de juiste stok. 

Er zijn nog meer veranderingen. Sinds enkele jaren is de professional 
op de H ilversul11sche nicr meer in loond ienst maar gedetacheerd via her 

golAerarencenrrul1l Milde in Scull/lilt!. Her voordeel is dar in samenspraak mer 

her besruur de pro kan worden benoemd die her besr pasr bij de cl ub. Als hij 

bngdurig verhinderd zou zijn , wordr voo r verva nging ge'J.:o rgd. 

De pro van va ndaag is een man of ecn vrouw mer ee n gedcgen op leid ing 

en ook d ir verschilr mer vroeger. Zo heefr René Nij huis zij n op leiding A 
(4 jaa r) gekregen op her Van Swinderen College in Tilburg, vroeger was dar op 

Papenda!. En Michael C lark leerde op zijn G' golfen in zij n land van herkomsr, 

Ausrralië, en heefr daar ook zijn PGA Golfp rofessional behaald . Na rwee jaar 

r"lI -rime roernaaien gespeeld re hebben, begon hij als pro in Engeland . Va naf 

1999 werkr en woo m hij in Nederland . 

In tegensrell ing ror vroeger waarin de pro her vak vaak va n vader op zoon en 
ill de prakrijk leerdc cn her voo rnamelijk moest hebben van een goede kijk 

op lIL- golrl'r en een goed specifiek advies. krijgr de huidige professional naas t 

tIL- 1I.:dllli:-.clll' g()lfk~M.:n inzi clll in p"ychologie, m:tllagemcnr en medische 
, .l kl' II , N: I : l ~ 1 dil' ~dH)()bl' tlp ll' idÎllg i:-. Ilij (l r l ij dan assisrenl' pnl (lP l'e n door dl' 

II pl l·id i ll j.!. .1. lllgl'\WIl· 1l g(JI/~ llIh , 

l{v ll t' t' n (\ l i\l l.I l' l \' l'1 d l'kn he t we lk tIp I l il \'\...· I\lIIII . lhil' d.t!~l' 1l I\ l il hx1. ViLT 

d ,I! ',\' 1I ],!,!' Ih: Cl! l :l : 1I d . I !~ ,dh 'hei, Ik ' Hrltl.l !~ , 1),111 \\'lIhll l ' l \'I IOI ,tI ill dl' ", illll' l 

d,' 110dlJ',I ' 11I.llon l l'l . 1 ,1.11 1.11' \01 111 11 11111 '11', 1111 " \ ' 11 ,1.111.1 1' Il ' II !".I , I k I!ll 'p" lt-illl ' 

lIlililil t '" " "l l l t ' ll li l l 1, 11 1 I d ,,!', , ,,111, I klll.l l ll 1',1 1 111 1 11 1 11 

1 11 l u l.l " 11 0 11111 \'" 1"0 " lil t I .ln .11 . " , ,,1,1,,. 11,1 . \\ 1 d 
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De Professionals 

René: "We hebben nier re klagen, we merken dat er nog steeds een st ijgende 

li jn in zit en we zitten ook niet achterover te wachten rot de mensen eens een 

keertje komen. We proberen de leden re acriverell doo r her geven van clini cs 

voo r zes deel nemers, steeds met een verschi llende invalshoek, dus lan ge slagen, 

her ko rte werk, pu tten , co urse-management ere. Bij na altijd komen daa r p ri vé 

lessen ui tj dan kun je natu urli jk wat dieper ingaan op de persoon , zijn wensen 

en zij n mogelijkheden. Maa r oo k heb ik nog een aanral lcdcn V;111 cl ubs waar ik 
vroeger heb lesgegeven en die he r prcnÎg vinden 0111 mer mij tc b li jven werken. 

War M ichael en ik b ijzonder p rettig vin den is het sa mcnspelmcr d e med ewerkers , 

her bestuur en d e di verse commissies. AJlemaa l samen zijn we e r voo r d e leden 

en hebben we e r p lezier in a ls we zien dat de leden enthousiast h un sport 

beoefenen . " 

T ientallen pro's zijn René en Mi ehael in de loop der t ijd voo rgegaan. De 

meesten slech ts voo r een beperkt aantal jaren . Slech ts enkelen zij n zo lang en 

intensie f bezig geweest me t het ve rbete ren van het spel va n o nze led en , d a t ze 

meer aa ndacht ve rd ienen. Zo noemen we hi er ve rvolgens Edward John Hili 
( 19 13- 1923), Douglas Monk ( 1923- 1957), Gerard de Wit ( 1957- 1966) en 

Roy Cattell ( 1975-200 5). 

De ri j van lesgevers in vas te dienst werd in 19 13 geopend door d e Engelsman 

HilI. Voo r zijn eerSte lessen va n een uur mocht hij J 1,- in rekening brengen. 

Enkele jaren later werd dat f 1,50 en werd zijn vaste vergoedi ng f 15,- per 

week. Verd ere inkomsten moesten komen ui t de verkoop van clubs en ballen. 

Hili gaf al gauw zo' n 700 à 800 lessen per jaa r. 

In 1923 volgde Monk hem op. Z ijn tijd bij de Hil versumsehe werd o nderbroken, 

toen hi j in mei 1940 met het laatste schip dat ui t Ijmuid en vertrok w ist uit 

te wij ken naar z ijn vaderland. H ij was e r werkzaa m in d e oorlogs industrie en 

he rnam in jan ua ri 1946 z ijn werk in Hi lversum. 

In Monk zocht het bes tu ur niet alleen lesgevende kwalite iten, maar ook iemand 

die bedreven was in het maken van clubs. Volgens Piet W itte (j ubi leumbock 

19R5) was hij d at ook en sro nd h ij bijn:l li ever :l:1Il d c werkballk d :11l Ics re.: 

gl:ve.: ll . Wit te.: : '/tl/Oll/,; f/I(lJ' ('('f, ('110,.11, y./}('r!(' 'dlllllllf/l.'f'J': W/U /)/t"'/"/{'JI "lil ' .,·lfI!.'!.·('1I 

::..:d( I'IJ dllil /' !.. fl't llll dil IJ A /(I/I!. ' ~' 1'I:1,!,1'I1 ,'1('/11 /Ji'1 (lp, 1)(, !.'OPPi'l1 /'11 11 ( ;( ' ii~',('/', !.'II 'tlIIIOI 

uil 1 :If,I~d(IIJ( 1. 1)( ' .fltlli, '/l I'fl/ '/1 lI ,ii Ifil /,il !.'fln' //1I1f1 1'11 ril' /'IIIfII 'I/ /.'0/'/'1 '11 l'tllI 

/ '1 '/ '11111111111 , / '01/11 '/ '/ ;,.",/, /'111111111111 , ' /'111 ' V /111",/11111 /111 1 1, l ' I/t.,JI '1 /1/1'/1 1 1 /llr 

DOllglas MOlik bij zijl! nfi:cheid ill 1957. 

goede McCregor hOllten. Je moest daflrl/OOr heel scherpe beitels hebben. Wij lIlan/?/m 
we! zo'n 12 stokken per week, aLlemaal met tie hand. ell dali hnd je natuurlijk IIO,I,!, 

een /1e!eboel reparfltles. /.fl/lnt de mensen sloegen de stokken V/lf/k kf/po/., Ik stoJld dflJl 
ook van s morgens 8 tot s midd/lgs 6 uur in die werkplnllls. ' 
Mo nk was een uitstekend leermeester, die met veel gedu ld en een groor gevod 

voor humor ontelbaa r veel led en de eerste beginselen en fijne kneepjes van hel 

golfspel heeft bijgebracht. Hij aa rzelde nie r om, zonodig in krach tige tl' nlH:Il , 

een leerling o p fouten te wijzen. Hij was grondlegger V:1Il d l' vl' n,,: niging V. III 

golfp rofessionals in ons land, 

In 1957 werd Mon k o pgevolgd d oo r Ccr:lrd d e.: \'V i l. ()ok hi j Vl' r,\lo lliJ f iill 

vak als golA craa r, maar voo ral z ijll ollt w ikkel ing 1111 \ Ih: k'r V, ln illh,-r ll.lI illll .d \ ' 

:dl u re.: spre.:du tot d e.: ve rl ll'l' ld ing. I l ij won lit l..' l ll. t l ild ill 0 1\ \ 1. 11111 V II wnt! II h'l 

t..k hIlIL'Im,: Ik lg 1:101')' V, III I )ond; gnd;(' IHI 1I I1 ~ I l' IIn 1vII \', 111 EIII('j"1. \, IIII l' 1I 

\ ]l n ' ld l ' ll fL' IIH ' \Tlll.d l ïl 111('1 II V I Ulillilliïll.lk I V,U II I q',e n dl' V\ , 1 ) (' \X ' il \\ '.1\ 11 1 

j ' , ( , , ' dl' n' I \ I /,' N n l l' ll.llltl v l d il,' W l ' lIl IliI F.l' III .. II I ',11 \ "(11 ti l ' 1\ 1.1 \ 1(' 1\ h ' II . l.llll. d 

N t ',J " I1.lIl d \ 1,' 1',/1 11 , ' ]\ 111.1. 11" 1' 11 1'1 11 "1 111 111.111 ' 1, ·, ·1 III1'I ',I ' lqk (1111 ,11 11 1, ' 1/1 ' 11 11.1. 11 

, \II I ', II ~ I.I ' II 1111 1 11 dlll !,,1 1I 11.1.11 1't ll , I.I II tl ll l 111 II , t j'lq / 1 11 1',1 Id \ ,111 IJ, ' 1111011 



Gerard miste jam mer genoeg de Cut 

o p één slag . Nog tweemaa l l1am hij 

daarna deel aa n de Masters, maa r 

flIet met meer succes. 

Vers in het geheugen ligt natuurlijk 

Roy Ca"el i. Wie zou de kleine, in 

Amerika gebo ren, Schor kunnen 
vergeten. En dar bepaa ld nier all een 
0 111 het Illoppenreperroire zonder 

houdbaarheidsdatulll. Zijn manier 
va n lesgeven sprak o ue! en jong aan. 

Roy kwam in 1975 naar Hil versum , 

0 111 er ruim denig jaa r re blij ven. Na 

zijn pensio nering in 1996 kreeg hi j 

toestemming 0 111 nog twee dagen 

per week les re b lij ven geven, D it to t 

vreugde van de velen die aa n hem 

ve rknocht waren - vaa k van af hun Ra)' Cnttelf, nimnbelmens, 

eerste go lAessen - en hem maar al c!olUlI -/O-e{/rdJ pro, 

re graag rrouw bleve n, Roy ging uir 

van rwee types golfers: de techn ici die 

aIles wil len weten over her hoe, wa r en waarom van de swi ng en daa raan co nstant 

sleutelen, tegenover degenen die een natu urlijke swing ku nnen maken, Met de 

laatsrCll had hi j de meeste affinite it en Fred Couples is veel vuldig door Royals 

voorbeeld aa ngeprezen, Bij mensen die eerst een andere spon hadden beoefend 

ging hij b ij voorkeur ui t va n de kwa liteiten die zij daa rin hadden o nnvi kkeld, Dat 

go ld wat hcm betrof in het bij z.onder op de Hi lversulllsche 'voor aL die hockeyen 
rlir gil/Ol g:O(fl'II, . Roy was iniriariefllclll cr vall dc lcgc ndarische, voormalige 

[)ondL: r(l:!g:l vomkl llh (vonr hL:rL'n) di L' lh.' 1l1 ko n voor " i in pL' ll siollcrillg uirriep 

lOl '( ;odl:llhn or Ihl' 'I'llllr,\t! :ty N iglll ( :IIJh,' 'Tltir" y N igltl ( :ltlh' , nl l ook L:L: IJ 

p :L\.\l' lllk IW II . lll1itl l~ V04l1 h l ' l 1.',ud "'l ILiP l ijll ! ',n vn'\ 1. 

l i ll Ril \'\ "d l' !',l'11I 11'1 ',\' I 1\ I 11' 1 IHt 11 dl't I tT Ii ! ',o l 'd ", 1.1 \, dl' I I,dl.llld \ \' N ll' I1 Wl'l' lI Il l ' l 

1I11 1l · .!,V II \, 111 dl' 11 .1.11 l H · III I',I' I I!I I ' IlId l · 11d"' j 

De Professionals 

Still going strong 
Ze zij n nier meer zo p iep. eigenlijk zijn ze hoogbejaard maa r dar zie 
je nicr. Lot Lochren berg - Jo nckheer en haar tweede echtgenoo t Ben 
Lochtenberg (84 en 82) hebben nog veel p lezier in golf Je kunt ze 

regel matig op de driving ra nge aantreffen waar ze (jawel!) les hebben 

va n René of gewoon staan tc oefe nen. Lot is een ech te Jo nckheer, een 

getalenteerde ball etjes-gek met nu nog steeds hcp 15. Lor zeg" " Ik was 
ee n tijdje ui t de ru nning l11 e t m' n heup en ik w ilde wel weer eens les 0 111 

re kij ken wat ik nog ko n. Maar lach niet, ik kon me niet inschrijven via 
de co mputer, want die gaat maar (Ot 1930, en ik ben va n '25 . D us ik ben 

naa r Rcné gegaan en die vond her een prachrig idee. N iks halve swing. 
zei hij , gewoon draaien en swingen ." 

Ze draag' op haar golfrrui een gouden speld , een golfcl ubje. " Die heb ik 

gekregen van voo rziner Bijsrerus Heemskerk, ik denk in 1942. als dank 
voor de hu lp tijdens de GolfWeek. M ijn ouders Eva en Johan Jo nckheer 

waren al voor de oorlog lid en wij liepen vaak ro nd op de golf. Toen 
mijn jongste naar school gi ng, in 1966, ben ik pas gaan golfen." Om de 

Eva-Jo han beker, ooit aangeboden doo r Pierre, de broer van Lot, word t 
t ijdens cle GolfWee k nog steeds gespeeld. 

AI veerrig jaar komen op Hemelvaartsdag zo' n zes tig nazaten va n 

cle g rooro uders van Lot op cle HilversulTIsche bij elkaar voo r de 
f..'l l11ilicwedsrrijd. Een echte golffa milie met een ijzersterke tradi t ie die in 

ere wo rdt gehouden. En Ben en Lor b li jven in vorm . 

I fll Ol n,-" I ril /li/ldl/" ,I: ',., 111111"1/ dllli" /1'1'0 /01111'11 111 
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DE JEUGD 
Als je o uder wordt gaa n de veranderingen sneller. Voor de HilversulTIsche is het 

niet anders. Wie had 30 jaar geleden voorspeld dat er nu meer dan 300.000 

golfers zouden zijn en dar Prise cI ' Eau landskampioen bij de ma nn en zou 

worden in 2009? Prise cI ' Eau war is dar? Prise cI ' Eau is een golfclub in de buurt 

van T ilbu rg (opgericht in 1993) met een eerste jcugdream met een gem iddelde 

leefti jd va n 15.5 en een gemiddelde ha ndicap va n 3 .2! 

De ontwikkeli ng van golf is fe no menaal geweest vooral in de laatste la jaa r. 

Het aantal spelers, her algemene spelni vea u va n de cl ubs en de sfeer, e r is 

veel veranderd. Dir heeft ook de jeugdcoll1111issic nier o nberoerd gelaten , in 

tegendeel. 

De oflicieuze stan va n jeugdgolf op de Hil versumsche was krap 70 jaar geleden. 

In her voo rjaa r va n 194 1 werd er voor her eerst ee n landelijk juniorenweekend 

op o nze baan geo rga niseerd. In de ja ren '50 volgde n ni euwe in it ia tieven met 

bi jvoo rbeeld de voo rloper va n de huidige I-louw To uw wedstr ijd. Ook de 

bekende 'G ett ing ro Know' wedstr ijd is in eersre instantie een jeugdwedstr ijd 

geweest. Daarna vo lgde in de jaren '70 de jeugdweekenden va n de o ude 9 en 

de Asteri x com petitie. Logeren bij gastgezinnen en de avo nd na de weds trijd 

disco. Er werden vriendschappen voor he t leven gemaak t en er zijn huwelijken 

uit voor tgekomen. 

Er werd zo langza merhand door de jeugd meer in gezamenli jk ve rband o nder 

leid ing va n de p ro getraind en medio jJren '70 kwam ook de eerste aa nzet om 

heel jonge go lfers op een meer ges tructureerde hasis venrou wd re maken met 

Ollï.e ~port. ()Il~ l· I ... :- lid l1illy I bnnsell 11 :1 111 li e l illitia tieC llIet ee ll t!-roepje v;l n 

jongl' "dcllI k', dc 'I.dl vljn ', 

1\ 1 dl'll' ill ~ I' ,ll1l1i l1 ):l' l1 Illn /nl rli l ' [ 1\l l1 d l ' l I l 'l ' l , 1.111 ~ l'rd: l' I1~ I l' 1\" IIII,IIl'II : ill 11)70 

,whl " ll i\ 11.1 l' 11 1{ 11 1. 111I1 1101 ,, 1 , ' 11 N.111 1{ 111.111l1 II OII ~ I ( nll N ,III ( ' 111111 k n v it ) 

jCII ) ',dk ,IIIIIIIIII ' 1I ( 111.11 , 111,1.1 1' ) ''. 111 NI'd l' I I.!!ld \'11111 N, III 1,\ ' Il'iq' IH II' dil Ik 
1'111111111',,11 11 \, 11 1 k l , l! 111 1 11111 , \ 11.11 H ' 11\1 111 , 11\ 11I1 ,d , 111',\ 11 !{t I IC f\ IOI II \\, 

11I1" t\ d ",I'. d\ " ,\ 1 1''1 11 11 " 1\11 \1 11 , 111 11 "1 "lid \ ll.h lllll I ' IXII I\ II ' 111.11 11I 1,dl 

De mini's 11/1II /978, v.I,n,/: Ellertjtm Slob, Bllrt GoossellS, Bob HIl I"JIISeJ/, I~'iso 1)/111 

Omnje, Sllskitl Oc/uji-i, Mike! VreeslVijk. 

In 1983 won ons A-tea m (max hcp 14) de la ndelijke jeugdcompetitie. Een voor 

een jeugdcomm issie ongekende luxe: een 8-ral jeugdspelers mer een ha ndicap 

onder de 14! En de beste va n Nederland' Een jaa r later, in 1984, werd ui t deze 

groep een piepjonge Wouter de Bruyn Kops ( 19) clubkampioen. 

De go lfsporr begon medio jaren '80 aa n zij n indrukwekkende groei. Maa r ook 

andere spo n en werden bij grotere groepen popula ir en het spelni veau verbererde 

srerk. Voor de jeugdco mmiss ie niet alt ijd een o nverdeeld genoegen, Immers als 

een jong t:1 lenr 3 keer per weck hockey t rai ning heefr pl us co ndirie rr3ining dan 

word t til: spoelin g d un , Hcr hoge woo rd is e ruir: hockey, Jeugdspelers V~1I1 de 

I li l vlT~ ll l llsd l L' wonk,tl lalHbkalllpim:tl Ilh: ! hUil hod:'-'y re:t lll. Voor hl' lJ i ~ golC 

"i l'! lk' l'l'f\tl' ~ 1)(lrI l' ll d,n IlllTkl'1l \Vl' ,1.111 h l ' ! lI ivl' :IU: (lP dil Ulorll l ' ttt lij n 

l ' l , I n ll! ~ ,) jl'lll'" lkdc ll 1111 ' 1 l'I ïl Il.lIHli l, lP IIl1d v l dl' 10 , 111 l ' l ' l l I l' l l' lI t dli " llIi l, 

IIC lllll , tl wc ",di ,,,,,,," Ill i lll , '.\'\ \ 111111 1' 11 ", lil I k ( :II \'I'I 1IL1 ,11 \\', I ~ d l ' ,d " l. lI l1l t,1[ 

, \ III Il 'l' I" (' 111<1I11 1',111111 , \lll1 ll ld (' 11 111111 ' ''1111 111 111111 ' 111,1,,,1 '. (. )\ 11 /'." ' 111 1" " 1"1 

1'\ ),1.11 Ili l t \l llI.lldl l ,II 'I ,"dl llh 11 
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Jeugd 

De jeugdkmnpioenen 2009: lJ.!.rl.l: Olivier Croockewit, strakep/tt} kampioclI, bruto 80, 

Christ;{lflll Sibmacher Vtm Nooten en JIIIiIl Doorenbos, strokeplay kampioen met IJcp 

verrekening, resp. netto 73 e1/ 69, DomilJiqlfe Croockewit; Jtrokepla)' kampioen, bruto 79. 

Maa r we gaa n de u itdaging aan e n e r z ij n lichtpu ntjes. H et sterke spel van 

Domin ique en O livier C roockewir vair op, zij werden jcugdkampioen srrokeplay 
i n 2009 l11er sco res va n 79 en 80. 
En e r zijn ook veel zaken ren goede veranderd. Zo lezen we in d e Fare van 

1968 da, de leden zich beklagen over de jeugd: "De jongelui va n ,egenwoordig 

hebben geen m ani eren m eer". Ta lri jk z ijn d e anecdores ove r jeugdlede n di e 

amper he r club h uis in m och ten . Welnu, cbr is sterk ve r~lI1dc r(1. D~ln k ;\ ;111 all e 

bJc ll e n h L' rro kkc ll commissies (wedsl rijd cornrni s ... ie . rq~l·lc(l lllllli ss i e ) d it' lll l~ ' 

l't' IJ wd w ilk lld ()0 t!. lk ho kke ll .... pro ll !-'.l· lI V: 1l1 d l' jt' II )',d k d c ll .l.tl l "' l ll\ HJ \\'~' 1 1. I kI l' 

I I HI "" III\ licVl ' h l nhlill ! ', 11" l. il\! IH" I ltI \ 11I11j',l" l ijk 11111 d l' jnlJ',I IIl'l ll'll d l' 1IIIlili e I r 

)',n n l , ' 11 11 , ' 1 1,1 1' / 11 ' 1 11111 1" "' 111' 1 " 11 dil ... 111' 1 111 \1 " 11 1 I , ' \1.' 11(11 )'," 11 

Oefooen tije/em het jeuge/kall/p. Op de foto 1/,1, n, J:: Victorifi Sibmficher I/fiJI IYooten, 
Nick lJIfI/ Lmm:hot, E/Jelillc Onkellhout, Chm-lie RO/fiud HolJt, Olif)ier Croockewit, 
Dominique Croockclllit, 

/111,, 1,/,(: 1\ tI,'I,',r/"g I'd" fl,' Vllgr/ \ :111 ,/:' ( .. dIn 11 / 1//1/1'/111/, (," /' II" .· I'II'II/A...!. 

1',/,1// /i 'I'II/"/, /"// 11 ti,' / '1'"11/111", /tI\ IIIT!'!t!. /r ' ///I"I/ /:1/111111(11 (/111,1;'/1//111111/11/,.) ,1/ 

11'11/1 iVllllll/\ 
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De Ryder Cup is het jaarlijkse C{Jenemcut IJflJl de HillJcrsumsche 
tegen de Cooye1: Hier het team ww 2009. V.I.".I:: Bas HllzewiJlkel, 
Christill/lll Sibmm:h,. van Nooten,Olivier Croockewit, }ulia 
Dorenbos, Nan Croockewit, Kik; van /l1({{wen, DrulJl Alberdingk 
Thijm, Gijs Hllzewinkel, Bout/nV/jIJ van de Vt:/den. 

Jeugd 

J EUG DH ERINNERlNG EN 
Non-playing captain 'Wim Beer' stelde sinds 1961 het team zelf samen. Select iecrite ria 

wa ren het redelijk meeko men op school , het plezier kunnen maken buiten de 

golfcourse , roestemming van je ouders en bij voo rkeur een lage handicap. E r waren geen 

kwal i n.catiewedsrrijden of pun tensysrcmcn. 

Belangrijk was wèl her komen 'voorspelen' op Hil versum. Dat was voo r de deelnemers ee n 

hele beleven is. Pier kwam va n de Amsrcrdamsche Golf C lub en Jaap van de Rotterdamsche 

Golf C lub. Polderbanen zonder hei en nauwelijks bomen. De leden spraken er met een 

Amsterdams ofRorrerdarns accent. Hilve rsum was geografisch en sociaal ver weg. Voorspelen 

berekende niet alleen leren go lfen in de bossen, maar ook kennis maken met klinkende 

namen: Alberdingk Th ijm , Dudok va n Heel, van Erven Dorens, Roland Holst. 

In die ea rly sixt ies konden Jaap en Piet niet bevroeden dat hun roenmalige ho mecourses als 

volwaa rdige golfclub hun 7S-jarig besraan niet zouden halen. Evenm in wisten ze roen dat zij 

als roekomstige Hil versumsche leden aldaar penningmeester respectievelijk baanco mmissaris 

zouden wo rden. En - volgens hun eigen zeggen - nog bela ngrij ker, dat zij anno 2010 meer 

dan 30 jaar zouden geni eten van al het p lezier dat de HiJversu msche, haar leden en de baan 

ze nog altijd geven. 

Captain en erelid 
van de Hilversumsche 
Colf Club J hl: mr. 
WH. den Beer 
Poortllgael, zijn 
echtgenote Yvonl1e 
en het Nederlandse 
jeugdteanl in 1964 
tijden het Europese 
Landen Team 

Kampioenschap in 
Sailll C/oud (Par~ïs) . 
. \ 'tar/llfl !;1l!..·SjtfilP 
1\'({IIIf! . zifl l 'llt! 1'1'1'10.' 

1';1'( 11:!!. II Î t. 
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CLUBS IN ~ DE 
In vele oude clubs in N ederla nd hebben zich in de loop van de jaren clubjes 

binnen de club ontwikkeld . De Hilversumsche is er groots in. De oudste en 

meest spraakmakende van deze clubs vertel len hier hun verhaal. 

DE DINSDAG CLUB 
Iedere zichzelf respecterende golfcl ub heeft een dam esdag. Di e is er dan ook op 

de H il ve rslIlllsche en al zo' n kleine 60 jaar. Deze Dinsdag C lub is opgericht in 

195 1 door een aanta l co mpetitiespelende dames met handicap 24 oflager. Maar 

war moest je op de Hi lversu ll1sche als je beginner was or een hoge handi cap 

had? Eigenlijk hoorde je nergens bij. Maa r toen was er Diny Harmsen die zelf 
op d in sdag speelde, en zich opwierp voo r deze g roep dames. Dat werd het begin 

van de Donderdag Cl ub d ie in 2002 werd sa mengevoegd met de Dinsdag Cl ub. 

Gezelliger en democratischer en leuker voor nieuwe, jonge leden om meteen 

b ij de grote groep re ho ren en in d ie sterkere g roep ervar in g op tc doen en de 

lu ndi ca p tc verlagen. De club heeft in zijn huidige vo rm meer dan 100 leden, in 

leefti jd uiceenlopend van 30+ wc 80+. De handi caps variëren va n single wc 36. 
De leidin g van de D insdag C lub bestaa t uit 8 dames d ie beu rtelings allerlei 

wcdsrt'ijden organiseren, om ce beginnen bij de opening van hec se izoen in 

1ll;1;U f, 'de Elfscedenrochc' . 

1 )o.c o pcningswedsrrijd met 3-stokken gaat over I I ho les, compleet met door 

dl" grce ll keq KTs in dc ba;ln gemaal,ae 'wakken' en door Emile geserveerde 

~' IW I ~ïl soep in h l'[ Cldd idlllisje. Vcrder is cr iedere din seb g een andere wedstrijd , 

V,l l i i.: I\ ' 11l1 V:l11 ' l q .',l'1l 1' :11" , () -.\I;l h k, r ;) r~L !lIe[ hi s q ll CS, cclecr ic. vossl' n j:lChr ro l" 

\lHl k q1I. l)' 4d ' 111.l l ll pl.t Y. ()r n won !! gl''' Ilt'c ld OIJl l:l:11 V:1Jt dl' vl,k l1ÎS[o risl"he 

wi",,\'llwl\I'I " h l,aI " li l' NI'I II-I-I ' <hin l\ Ik l\('I , l il' l ) l' I ~\HI "1 11.1..1 or lk /\1111 

I )11111111111111 111 \ ·1, \'1 . N.I 1\ ' ,1 1' 1 \' \\'1' '' '' 11 'I" \\ 1114 11'11 d l" \\ 11111 .1.11 " 1W 11,1..Id C I1 \V I l i di 

,1 1' 1111 1',\' 11., \ 1 H\ 11q l',1 111 1111 \ 1 11 
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CLUB 

Halve rwege het seizoen spelen de di nsdagdames de ' Maarj eswedstrijd ', zoa ls 

de naam zegt te spelen met je maatje, waarna uireraard een broodj e ' Holl andse 

N ieuwe' met een glaasje wir o f een sapje. Dan vindr ook de prijsuitreiking plaars 

van alle ro t dan w e gespeelde wedstrijden, 

Eind oktober is de 1a~Hs re wedstrijd met aanslui tend een fees relijke lunch en 

de prij suitreiking van de res t va n het seizoen. Tevens word r dan her zilveren 

blad voor de meest uitzo nderl ij ke golfpres ta tie uirge reikt. Veel wedstrijden , veel 

prijzen, veel dam es en ook heel veel gezelli gheid. Dar is op de l-li lverslll11sche 

de Dinsdag C lub. 

DE WOENSDAGMIDDAGCLUB 
In 1965 schreef een aantal heren, leden va n de Hilversumsche Golf C lub, 

een brief aan het bestu ur van de vereniging. In de brief, ondertekend door de 

heren Makk in k, Duwaer, Lijdsman en anderen, maakten zij hun wens kenbaar 

om voortaan mer een beperkt gezelschap, deels door aanmelding, deels door 

coöpcaci e samengesceld, onderling re spelen op woensdagmiddag. 

Het bestuur heefr hierin roegesremd en er onrsrond een groep van circa 30 

leden mer een op woensdag beschermde sra rrrijd o m 12.00 uur, respeccievel ijk 

] 2 .30 in de zo mer. H et nagesrreefd aan cal bleef rond de dertig en werd daarna 

door coöpra rie in srand gehouden, 

Door de (and des rijds heefc een aan cal van hen een gevorderde leefr ijd bereikt; 

zij spelen o fwel 9 holes danwellu isteren de borrel op met hun zeer gewaardeerde 

aanwezigheid, Doo r ve rminderi ng van her aanral spelende leden is va n rijd (Or 

tijd aan vullin g nodig. Hiervoor word r een discreer, op actuariële berekeningen 

gehaseerd model roegepasr. 

I kt j : l :lIv nl!!,r :lI l1lll, 1 kn il l"I: II ,1.1 111, .1 V: I ~ lC ~' Vl' II ~' I IIl' II [ ~' ll / 11 :11 " c e n 1 ~4 Hl ll d I{ll hill 

wn l"' l ij tl llH"l ,Il" :-", dl.lIl l l", 11 1', 11. 111 1' 111 t'll d l' r) 1 il ' llI ', CI' II W \'I I \ 11 ijl\ 1"1l ,1illt 'l II h ' l 

Ik d,llll l '" n l , ' \ ' 11 \\ \ ' \ 1\ 1 1 lid 111 \'1 \ 11' \'\ '\I\ · II I.,,!.I I ',' I . dl \ ' ,111 ,k k , ' 1I 11iï1lC I 1{1"j',I ·IIII.IlI J', 
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DlNY HAR.MSEN , ERELID 

Diny Harmscll , een begrip binnen maar ook buiten de Hi lvcrsul11sche Golf Club. Een vrouw die je altijd 
vijfti en jaar jonger schat dan haar geboOlTcbewijs aangeeft. Een vrouw die, Il U 88, nog steeds in haar hippe 
Sma rt door Her Gooi scheurr, die op alle borrels en feestjes op de club aanwezig is, die eell vaste rafe l heeft in 

restaurant Vollebregr tegenover haa r huis in Laren , en die met grote regelmaat he r vliegwÎg naa r Ibiza neemt 

waar één va n haar drie zo nen woont. Dan komt ze wecr terug, bronzée van rop tot reen en voorz ien van 

weer nieuwe beeldige kl eren en kettingen. In de winter is ze zeker twee maanden in Arosa waar ze kinde ren, 

kleinkinderen en vrienden o nrvangt. Dat is Diny. Maar Diny is nog veel meer. Op de Hilversumsche krijg 

je niet zomaar het erelidmaatschap roegekend, Op de Hilversumsche wo rd je niet zomaar Koningin va n de 

Zwoegers, de belangrijke c1ub-binnen-de-c1ub. En ook voor rwéé keer je naam op de Weil Done beker moer 

je niet alleen maar kunnen golfen en bridgen, 

Ze wordr lid in 1955 , gesr imuleerd door haar golfende echrgenoor Eric. Sporrief als ze was - hockey, judo. 

tennis, groene hengsten afrijden, racen met de jockeys wordt ze al spoedig een goede golfsrer en speel r ze 

competirie in een team mer allerlei dames die ze nu ruimschoots heeft overleefd, 

In die rijd besraar een grore kloof russen de rweehonderd goed golfend e leden die allemaal denken dar de club 

hun privé bezir is en her handjevol nieuwe leden zonder handicap en mer grote drernpelvrees. Diny signaleert 

dar verschijnsel en richr in 1961 voo r de dames de Donderdagclub op die onm iddell ijk een g roor succes is. 

Onder haar strafte leiding, later bijgestaan doo r Jea nerre van Purtcn, G reetje de Roo en anderen, stuurt dit 

team de beginners naar de pro en geeft het intussen persoon lijk onderrich t in de Regels en de Etiquerre, 

In die rijd is de grens russen de Dinsdagclub en de Donderdagcl ub handicap 24 en vele dames hebben die 

belangrijke hobbel in hun leven kunnen nemen door de srimulans die uirging van de Donderdagclub. ras 

na 30 jaar, in 199 1, heefr Diny her hefr uir handen gegeven en in 2006 zijn de beide cl ubs samengevoegd. 

In een tijd dar er aan jeugdgo lf nog nier of nauwelijks aandachr werd besreed neemt D iny in 1978 het 

iniriatief om een groepje heel jonge golferrjes vernauwd re maken met golf Binnen een jaar hebben de 

meesten van deze mini 's een officiële handicap en in 1983 maakt Friso va n Oranje deel uit van het A-team (max. hcp 14) dar de landelijke jeugdcompcrilic wint. 

Nadat al eerder onderlinge wedsrrijden waren gespeeld mer De Pan en Winem, organiseert Diny in 1984 de V-competitie voor speelsrers mer een h:lndiC:lI l 

25-30 die landelijk ror 1998 in 11 regio's wordr gespeeld. Tien jaa r lang heefr de Hilversumsche de baan belangeloos beschikbaar gesteld voor deze V-co mpelili ,·. 

Diny is al rijd bezig mensen op de golfrot elkaar re brengen en drempels te ve rlagen, Zo begeleidt ze al circa 40 jaar de spelers op dc WoeJlSdag:lVond Inloop_ L'e ll 

9-holes wedstrijd vanaf 17,00 uur met na aAoop een erentje, 

Dil' is :d lem:!al hcr werk van ons c rcl id Di n}' H armst n _ CC I1 hi jzondac vrouw di e I1lccr da n vi j!'t ig j:lar ha:! r Çh :lIïll l'. lïl LT~ i L· l'l1 org:11l Î!\:11 iL'uk, tll lt L'cli gl'gl'W II ,1.1 ti 

lil- Ilil v<.:rs lIlllsdli.: Colr C hdl, 



De ~'(/oeJ/st!flgmiddllgd/(b, beillIls niel gehel'f compleet, VlIJ. r. KIIlIlS Meyer SWllntee, 
joris Dut/ok 111711 Heel, Coen M1717ts, Pflftl 800111511117, Geert j17n 111711 PIltten, Sjllng 
HermflIJS, Cock Bogfl17rd, Hellk FrCJ'Cl; Kees Vlln Schie, Berthold Ebbillge, just B17rt", 
DolfRmnondt, Pierer llIllI de \~'e1: 

is er na de wedstrijd op woensdag een gezamenli jk diner op de club, Voor zove r 

nodig wo rd t her spe/ ni veau verbererd door middel van g roepslessen, 

De fo rmule van serieus golf en kameraadschappel ijke gezelligheid is in de 

afgelopen 45 jaar levensvarbaar en waardevol gebleken, De verwacht ing is dan 

ook da r d ir ror in de verre toeko mst zo zal blij ven, 

1 r2B 
111 2007 hchbc l1 Eri k Voo rink , Elvirc Dorenbos en 

l~ : lrllara Vchlll c)'LT tiL- d <1 Iltlc rd :lg:1V()lld \vcd snijd 

~----._~ 
11"~A=fJ 

nicllw It.'Vl.' 1l ill~l.,h l : llLï 1. MCI dc opridlling V: lll dc cOll l ll1i ss ic 1 po n 2 hicr is 

l ï ' voo r d l' l n' l i i i d \l, n q~. lIi l' 2.') (o( I\~ n : l1 l:Vl' l1( 0 11 1\ 1:1:111 . w :I:II'hi i d c k d c ll \1: 11 1 

I l il vl." \ l llil ,.I ll.lll 111\ '1 In l ' ( illlH ld ll ll: , I) I lu ln \ l lv lv l l ~' n ,1.I tl\ l lli l l ' llll J..',L' fl' lIig II H' ( 
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de door iedereen geplunderde marketinga fd el ing va n de di verse bedrijven, 

Hoogrepu nr vormr alri jd de ui t reiking van her ' Ruud Bosje' voo r de sleclHsre 

sco re va n de dag. Her record op dir momenr sraar op drie punren over 9 ho les 

en s ta~H d us erg scherp. De wine zwaan van po rselein is inmiddels een bekende 

en vas te ve rschijning in her club hu is, 

Jaarl ijks srri jd r I P2 B mer de Zwoegers op nieuwjaa rsdag. Tor op heden is 

her de Zwoegers, ondanks hun jarenlange erva ring mer creat ief boekhouden, 

nier gelukr dc 7,ege op re eisen, Well ichr dar het nieuwe cenrennial oo k daar 

verandering in kan brengen. W ij zullen onze o ngeslagen srarus cchrer n ier 

zonder slag of sroor o pgeven, 

!Vil 1It ,/ IInl ('1'1'11 I,l/"/T h"l/nl ('11 111111 Iltlll ,I" "1'111'111'1, 111', ', ' I",.,. ({II '/I tI"I ,l:('II;/'" 
I J( ', ( ' 1111'111/'/' , IIIIJ 111 tI/ ' ,IIIIJ 1\ 111 l,tIIlt ' IlltI j'tJ/ 'ul'"1 ,1:1'1/'0/(11'11 1111 rI, 'f/wlnl" 
11I111'/J 1'1/ 
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DE KIDS CLUB 
De crèche en het speeltuintje zijn een vitaal onderdeel van het clubleven. 

De crèche maakt het jonge o uders mogelij k mee te doen aa n wedsn·jjdcn 

zonder al te veel schuldgevoelens. O nderling cOJltacr va n de ouders is 

belangrijk want de crèche gaat alleen open bij voldoende belan gstelling. 

Eén keer per jaa r word t dit contact nog verstevigd door de pa nncnkoeken

wedstrijd, waar na aAoop ook de kindjes van meegenieten. 

De kleinste club-in-de-club speelt jaarlijks de Panllenkoekelllvedstrijd. Kindjes 
in de Kids Club, ouders in de baan en naajloop . .. zie foto. 

Een 1/fo!Jjke golft/ng voor deze kiIJderen, flffemllfll;n een smurfen T-sbirt. Ze 
Zijll tussen de 4 en 8 jlltn; liet i eu ollder dan de bezoekertjes lIflll de Kids Club. 
Aangemoedigd dOOl" IJltIl tm/se olfden en ol1dlT leidillg {Mil Ollze p/'o Rmé deden ze 
alier/ei golfipeilelje::i, Z o mankten ze spelelldenvijs kennis met de een'te beginselen /Jflll 
de golj~·port. De b!lby's keken belangstellend toe. Met dit soort leuke initiatieven lijkl ,h· 
toekomst VfIJl de HiLversullHl'he als fomiliedllb gewaarborgd 



ZWOEGER TIMES' 
januari 2010: Redactioneel commentaar, Mann en wa re n her. 

Ha rdwerkende mannen . D e vr ij e zaterd ag besro nd al wel. maar het scmÎ 

offic iële spijbelen op vrijdag was nog gee n gewoo nte. Ze kond en cr niks 
van. Vee rti gers en vijft ige rs in de kracht va n hun ca rri ère. Eind jaren zes tig, 

begin ja ren zevc tHÎ g binnengehaald bij de HGC 0111 de roekomst va n de 

club zeke r re stell en. Go lfen moesten ze nog leren . Eenzaam waa rd en zij 

rond op de drivin grange buiten her zicht van her clubhuis. ha ndica pl oos. 

Op d e baan was e r voo r hen in her weekend gee n plaats. Op zo ndagmiddag, 

als na dri e uu r de non-handi cap tij d begin t, gaat voor ha rd we rkende 

mann en ju ist her koffertje open om de volge nd e week voor tc bereid en. 

Gee n sa menhan g, noch eni ge voo ruirga ng bij deze ongelukk ige n w rdar zij 

in 1974 ee n clubje rer ve rr roos rin g opri chrren: "Zonder Welks Oprichring 
Ee n Go lfe r Eenzaam Rondwaart". Deze 'Zwoegers' krege n de H GC zover 

Clubleven 

in de winrer op za rerdagmorge n in her verge ren hal fuur (Usse n ha lfnege n en 

negen re moge n afslaan. Maxi maal 50 slage n krege n de heren mee tijde ns 

hun onderlin ge (Oernaa ien. Her 'go lfen' mer lo rge noren o nrspa nr in de 
lette rli jke zi n va n het woord. Door de geze ll igheid van de gedeeld e smart 

vinden (Oraal verk rampre ni euwelin ge n in enkel e weken hun vo rm . Her was 

ni er all ee n erg gezelli g, maa r ook goed voo r her spel, wan r al snel werd de 

regel in gesteld dat als je een hand ica p kreeg en di e onde r de 24 daald e, je de 

Zwoege rs moesr ve rlaren. 

Tege nwoo rd ig is her alle maal heel and ers. Noo ir wo rd r er mecr ee n non

handi ca pper va n vcerri g (plu s) lid va n de Hil ve rsul11 sche. Her besraa nsrechr 

va n cl e Zwoegers zou daard oo r in rwijfel kunn en worde n gc rrokkcn. N iers 

is mind er wepasse li jk . Mcr vooruirziende bl ik hebben de Zwoege rs rijdig 

her Zwoege n ror doel ve rh eve n. Zwoege rs spelen zo mer en win re r. Her bos 

1)/1,.,/1" ,11 /'1'1 /"d' 1' ," ""// / 1/ '/1' :1:"" A 11\('" ()/,I'II ()01.· /1I1, I,// 

,/" d/,Il / ' I l /fIk ,.", ,-,-, I,di/llg///!.', ' 0/ / Jt ' / 11',,01,/ \ (/ 0/1(1, J 

\\ dr, ( 1/,", / 'flffg 1,11 1 1,11111 1/h.",I.,/' 11/".1:1'/1 ""k 11/1'1 1/,/,1/ /,,/ 
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is nier lan ger het intensiefst bespee lde deel va n de baan. Zwoegers hebbe n 

een handicap russe n I 1,7 e n 36. De ond ergrens is Aex ibel. De bovengrens 

ook, Er is een Zwoegers logo, ee n clu blied , een das, een per, een po lo e n 

d e Zwoeger Times, Maand elijks is er ee n ond erlin g roernooi , dri e maal pe r 

jaar ee n mixed open mer de Zwoeda's (Zo nd er Welks Opri chtin g Een D ame 

Aflla akr), jaarlijks een internationaa l roern ooi , een herfstblad co mperiri e. 

een midwintermarchplay voor team s, ee n ladder, een algemee n klasseme nr 

om her C hampion shi eld en al s laatste toevoegin g de N ieuwjaarswed srrijd 

OUD TEGEN N IEUW, waa rin d e Zwoege rs nu al d ri e kee r hebben ve rl o ren 

va n I porr2bier. Oude gebruiken wo rd en in ere geho uden. Na negen ho les 

is er koffie, want cr is geen koffi e om acht uur. Ve rdi e nsteli jke lede n word en 

soms erel id . Ve rdi enstelijke leden krij gen so ms de ' Maes rro' cup. Zo oo k 

deze Zwoege r Tim es. 

Het bes tuur van de Zwoegers is nog steeds di ctatoriaal. Over wedsrrijddata, 

spelvo rm of uirslage n is geen beroep mogelijk , evenm in als over de inhoud 

van dir blad, Elkewinnaar, meestal een lid va n het Zwoegerbes wuI', is blij met 

ee n mer het Zwocgerlogo geg ravee rd wijn - of whi skyglas. De voorwaarden 

o m Zwoege r te moge n wo rden , zijn nooit ve ra nde rd. Het zijn e r twee : 

• Een aa ntal malen op za terdagmorge n om achr uur afslaan (halfnege n in 

de winter) . 

Nooit zeuren ove r met wie je moet spelen. 

Al vijfen dertig jaar is di t her recept voor een vri endenclub, waa rin handica p 

geen rol speelt, maar hol e 19 des te meer. 

Zwoegers vind je overa l. Som mige n Zwoege n al 35 jaar. And eren zirren b ij 

d e maandagmorge nclub, de maandagmiddagclub , de woensdagochrend 

of de woe nsdagmiddagclub. Ze spel en de maandbeker, competitie en zelfs 

welce ns ee n vierbal. Ze zitte n in de regel- of de baanco mmi ss ie. Enkele 

goden brenge n hct rot het bes ruuL Zwoegers integ reren wel, maa r behouden 

hUil clilruur. 

I kt 1.:tI 11 opv: tlkn d:u wij gee n 1l :llll c n 110 \"' 111(: 11 , Bij d c 7.wlH.:gcrs h es taan cr 

IlI.: 1 I Il Vl"l ' 1 Vl"I', i t " OVl"I li l " or ll !<l l.1.11l V.lll d l ' l .wnege l"!<I t ' n d c v c rdi t'l ISI Cn \':111 

d l' In ku . .1 , l"I Inl\' ll l ijn (~~l ·\\' l· ( ' .. d . I k t l ijll ,d"'I1I.1 . .1 un /C nil'lhkn , 

Clubleven 

TïjdenJ iee/er IllStrulI1 bellligen enkele Zwoel/as hun aanhankelijkheid in de vorm 
van een cabaretje. VlJI.l: Yool/ne l/nIl Dishoeck, Llfl)' KiJ/gmll, Gert/a Zwartjes, judy 
BlekxtoolJ en MiJl)' Lammers, 
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DE FORE: OP NAAR DE 50 JAAR! 
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Een club heeft een clubblad . vanzelfsp rekend! Alhoewel. .. de Hilversumsche 

bestaat langer zonder. dan mét cl ubblad. Zonder g ing in vroeger tijden bl ijkbaar 

ook best. En onze jongere generat ies volgen het cl ubleven via het internet. G aat 

de Fore, nu 43 jaa r oud , de 50" jaa rga ng ooit nog hal en? Op zoek in de archieven 

va n de Fore. op zoek naar het verh aal achter de Fore. Welke plaats heeft de Fore 

en wat vertel t de Fore over de club en de tijdgeest. 

Het is 1967 . Na de brand va n het cl ubhuis zo rgt het klein ere noodclubhuis 

ervoo r dat verwo rven rech ten in het oude clubh uis, zoals een elitaire plaats in de 

serre, len erlijk in rook opgaa n. In het noodclubhuis ka n men echter niet meer 

om elkaar heen en komen de leden nade r rot elkaar. Met posit ieve effecten! Jong 

vindt oud en nieuwe leden worden makkelijker opgenomen. Er onrsraat dan 

ook enige bezo rgdheid over het nieuwe clubhuis. Zo uden de grQ[ere ruimtes 

niet voo r verwijdering zorgen? 

Han van Meeuwen neemt het initiatief en vraagt het besruur toestemmi ng voor 

een clubb lad. 

O p 15 ma~Hr 1968 verschij nt de eerSte Fore. in het Fo re-woord verwoo rdr 

hij als eerste eindredacteur de doelstelling nog eens helder: 'de co mmuni cari e 

russen de leden bevorderen en de onderlinge ba nd te verstevigen. ' 

~ 
.~ 

1968 

'" '" 

1976 

-~ 
}J~' - -

1981 

Mooie doelsrellingen, maar 

was er een brand voor nodig 

om een clubblad op te 

richten? Was het bevorderen 

van com mun lCatle 

de onderlinge 

de leden voo r 

band 

1967 

en 

van 

111 er 

relevanr? Dat b li jkr nier zo 

va nzelfsprekend. Golf is een 

indi vid uele en was een klein e 

sport. Er waren in die rijd 

t'r iJ eeN f((lJIlft! lIilJlllpjeJ gelllel'St op d,' 
bllltf/örJlllIll'. Zo IlIfrJ {'}';II 1976 eeu illgl'ZtJlldl'JI 
brieuenrubriek. I:.;' wordt onder /IJltIere beklag 
gedllllll Olm' r.I{~ wIl' dllbjeJ op de HilverS/lmsdJe. 
Het IIl1twoord iJ lIie/ mals. Later wordt 
duidelijk dm tie rubriek (zowel de inzending als 
cle rellctie) iJ gefillgel'/"d door de redactie. Echter: 
reacties vaJl fedell 1/I1I00J. Een bewijs voor de 
redactie dm de Fore jntensiefwordt gelezen én 
betlisclfSsieerd. 

weinig clubs met relari ef weinig leden. Veel meer dan een aankondiging va n 

de wedsrr' ijden leek nier nodig. Die aankondigingen bevatren nog besr aa rdige 

weetjes. Uit die van 1947 b li jkt bij voo rbeeld dat bij de Van de Wall Bake Beke r 

'partners door her lot worden aangewezen' . Ook een mani er o m de onderl inge 

band re verstevigen. 

Verder is er voor de communicatie het maandblad Golf, 'officieel orgaan va n 

het Nederlands Golfcom ité' . Dir publiceert naast dc uitslagen va n de co mpetirie 

ook cl ubnieuws. Vooral zeer fei(elijk met de uirslagen va n de clubwedsrrijden . 

• 

Hl LVERSUMSCHE 
GOLF CLUB 

1988 

Hl LVERSUMSCHL 
GOLF CLUB 

1989 



1992 

\'l·lll1l·ld l ·II ... ".I.lh l l1:l ln ll'1 1 \\. lIl'1 ll l1l1ldi )'.. 111 ( .0 11 \. III "'qlln ll l ll·1 1" "') .... I l · \ II hk n 

d.n dl' hl'l'l It \'.11 1 h \T il 1 )01 1...· .. ... IlIl" l ijn 1 X j.1I 1'1I dl...· jl lllt:. ... II...· d llhk .II11I )illl·1l i ... di l' 

I l i lvcr",ulll Itl i dIlWl,·.TI...· hl.'l:I" gdl :1d. I k. hbd (;nl r rn:l:II, . I.ich ow rigl' l1 .... i n I ~)()~) 

al zo rgl' l1 owr dl' opkOinsr V:1I1 d c:: clubbiadcil in vcrband mct CU Il ClIIT L' lll ie. LJc::ze 

huishiadcil ' I11Ol:Sl CIl zich beperken ror huiselijke aangelegenheden en zich nier 

gaan begeven op her rerrei n van narionaal of inrernar ionaal golf' . 

In de eerste Fore prijst voorLirrer Jan Alberd ingk Thijm de leden gelukkig met het 

ontstaan van het blad. Hij spreekt in d it kader OI'erde groei van onze cl ub: "de huidige 

omsrandigheden - en dan doel ik op her grote aan ral leden van divers pluimage, 

66k war leeft ijd betreft - groter is dan voorheen". Naast leeftij d gnt het overigens 

om vrouwen. \Xf.1nr in de eersre jaren besraar onze club uir "pracrisch allell min of 

meer gelijk gezinde man nen, waartussen een SOOrt broederlijk gevoelen bcsrond 

en d ie eikaar als 'chums' zagen", aldus het tOen oudst spelende lid JooP Alberdingk 

T hijm , H ij bcslui r zij n ren rgbli k op her clubleven mer de komsr van de 'minirokjes 

en dc Bermudabroekjes'. Tja, de Summer of Love, waarin we mer bloemen naar San 

Fransisco gingen, had kennel ijk ook zo voor de Hilversumsche zijn gevolgen. 

Va naf her eersre nummer wo rdr de Fore doo r d iverse co m m iss ies aangegrepen als 

spreekbuis. De baancommiss ie verzoekr pirchmarks te herste ll en, de voo rtgang 

va n de bouw van het nieuwe cl ubhuis wo rdr besproken, de handicapco mmissie 

en de donderdagmiddagcl ub doen hu n zegje. Verder de opstellingen voo r de 

competirie. En war vinden we in num mer rwee? De wedstr ijdverslagen va n 

de com peti t ie. Goh, wat een ijzers terke bladfo rm ule heeft de Fo re. In 43 jaa r 

~I'.S U-11 
" 0'(' 

" } -:l' ;r r~ rn 

C' '- <» 
O~FC\.-0 

1996 

I" kl l'I \\l'lIlIg \1'1. llhll'l d, N i\'1 .dln ·u 

q l l.1 IlI hl id,l,' I1 . tlok iu t IL, rd,"'I l,'U Idl. 

111 dl...' wl.'d ~ . riid vl.' r~ I. ' ~~S I1 word. v.t. lk lo r 

gL'u it owr dl..' cond il il..' va ll d l..' ha:t ll l..' 11 

her u irstekende buFfe r. Gekscherend 

maa kt oud-redaCteur Erik Kuu rsrra de 

treffende vergel ij king met ' Het GroOt 

Wereld t ijdsch rifr' ui t Lij men/ Het Been 

va n W illem Elsscho t. Het verhaal b lijft 

herzelfde, alleen de namen van de 

hoofd personen wijzigen, 

"1,.,.,. 1'f',,'UI,'" /1.: 'JI, 'ul·dtl,· ti" 
mln·i('/..· //u(' I klfrl 11,'1, 1)(' 

1'111 "it,/"· /{ /IIS "('r/",.Irl "IJl "p 
!/lr/it·k" //lijZI' rIl' l'/iquelfl' (/(/1/ 

de orde Ie sleI/eli. De rubriek 
/IIerd echter niet door iedereen 
begrepen - gIllIn we elkaar in de 
gaten houden." '- en de redactie 
ontving n/l t/llee oproepelI geen 
enkele inzending. Einde rubriek. 

De eerlij kheid gebied t te zeggen dat deze observatie juist is als het gaat om 

de wedstr ijdverslagen, baanveranderi ngen en oproepen van cO l11miss ies. O p 

een aanral andere vlakken klopt d ir helemaa l n ier. De Fore ken t magere en 

ven e jaren en dar betrcft zowel her aantal verschcnen nummers als her 3amal 

pagin a's, In de eerSte ja ren na op richring va n de Fore word r verslag gedaan hoe 

de leden zich inzerren o m een ni euw clu bhuis voo r el kaar re kri jgen waa rin 

ook her sociale leven een d ui del ij ke plaars krijgt. Naast de vasre ru brieken zij n 

cr geregeld srukjes die ook m inder act ieve leden moeren aanspreken. H ilarisch 

zijn de srukken over de voo rgenol11en (fi cr ieve) fusie russen de Pan en de 

Hil verslll11sche. Compleer mer jaren 70 jargon, de cis voor open verenigi ngen 

mer ve rlaging van contriburie en een d reigende sraking va n het baan personeel. 

In 197 1 gaar her aa ntal nummers van 6 naa r 12. Daarmee wordt ruimre 

gernaak r om bestuursmededelingen re doen. De Fore krijgr daarmee een meer 

info rmarief karakrer. Her wordt all ema ~tI wat feireli jker. Geheel in de geesr van 

de rijd ove rigens. 

In 1982 ko mt er een nieuwe cover. De' Dei ftsblauwe tegel met Kolfspeler' word t 

vervange n doo r een fri sse fo to van het cl ubhuis mer de in rn iddels verdwenen 

rwee berken. Ook een oproep voor meer kopij van de leden. Di r alles in nieuwe 

spelling. In de rubriek ' Va n de redaktie' (nr 11 7) lezen we: 'het proberen te 

aktiveren is een kleine vorm va n ko ml11 uni ka tie russen de leden onderling.' 

Leden geven hier gehoo r aan. 

Met de komst van Gerda Zwa rtjes (l986- 1989 en I 993-2003) krijgt de Fa re zij n 

huidige gezicht. Een nieuwe voorkanr mer her schilderij van Mari Trappeniers, 

veel foro's -'op el ke pag ina één! '- en ook grote namen bereiken de Fore. Een 
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Een rubriek die bel evenmin beeft ouer/eefd is de 
Hnndicnpwijzigillgen. Weliswaar nLleen feiten, 
IIlflflr toch, goifi! eelJ spel vlln de statistiek. Zo 
is te lezen dm elle mejuffrouw N. Ro/tIIlll Holst 
stevig flflJl de weg timmert. IJl één IIIIn/mer (eell 

periode va l1 twee mtlllllden) VII " de FORE ZIlkt ze 
van I:J/wdicflp 20 I/f{((1" 17 CII vall 17 11flm' /4. 

Jonge O lazabal (roen 

22) weet ze in 1988 

re strikken voo r een 

\Iltc rv lCw. "Op het 

beetje 

f:lmili e 

te rras ee ll 

p raten met de 

en de begele iders va n zo' n speler, even her geschikrc moment afwach rcn 

en vragen, mag ik even vijf minuten? Lukt altijd. " Voo r dc jeugd vraagt 
z ij ook naa r z ijll f.:1voricrc Illuziek. Her blijken de Dire Srrairs. Her rekent 

de periode va n de Fore mer veel ' hulllan interes t'. 

De Fo re onlin e? 
In her nieuwe millcniulTI heeft de Fore zijn verrrouwde gezichr behouden. 

Her zijn vooral dc leden die bijdragen, mer een aanralmin of meer vas te 

columnisren. Nog steeds met dezelfde vragen over de bladform ule, nog 

steeds nicuwc ideeën va n de redact ie om het blad Ja nrrekkel ij ker te 

maken (zie kade r). Achter de schermen verandert echrer her nodige. Va n 

papieren co rrectieroncles met een soort hiërogli efen coderingen, naar 

d igitale kopij in Yahoo op internet waardoor ro ndsturen per e-ma il niet 

eens meer nodig is. De volgende ui tdaging is het integreren met onze 

websi te. Dit medium is inmiddels zo roegankelijk dat in prin cipe iederee n 

redacteur ka n zijn. Voor ac tuele zaken is dit een hele welko me aanvuIl ing. 

De vaste noodzakelijke inFormatie (notulen . aankond ig ingen) gaat pet 

brief of via e-mail. De Fore biedt daardoor steeds meer ruinue voor de 

achtergronden van het clubleven. In dar kader kunnen we zeggen dat we 

via war o mzwe rvi ngen nu de Fore hebben zoals de Fore bedoeld was: de 

communicatie russen de leden en de onderlinge band te srimuleren. Een 

blad met een bewaarfunctie! 

KNUSSE ZUSSEN 
In 1957 hadden de tweelingzussen Lieke en T hil 
Meenens een voorrreffelij k idee. Ze speelden over en 
weer wel op hun respect ieve clubs (Lieke o p de H aagsche. 
Thi l op de Hilvetsumsche) maar bedachten dar d it wel 

enige StruCtuur kon kri jgen. Ze o rga niseerden dus een 
wedstrijd die uitsluitend toega nkel ij k was voo r zussen. 
De Hilvetsumsche bood gastvrijheid en doet dat tot 

op de dag van vandaag en dat was dit jaat voor de 42" 
keer. Een enorm succes! Aanvankelijk uitsluitend voor de 
leden va n de Hil versumsche met hun introducée, maar al 
spoedig uitgeb reid tot allerlei golfend e zussen van andere 
clubs. Jaar in jaar uit staan zussen uit het hele land te 
rrappelen om aan dir evenemenr re kunnen deel nemen 
maar de inschrij ving is beperkt ror 124 deelneemsrers. De 
maxi mum handi cap voo r twee zussen is 42 slagen, d us 
exact handi cap 36. 
Op de Foto. de tweel ing Meertens. De overzichtsFoto is 

va n 1982 tijdens het 25-ja rig bes taan . 



DE GOLFWEEK 
Bij na elke dag is er in de co mmissiekamer wel iemand re vinden van de 

wedsrrijdcommissie of de regel- en handica pcollllllissie. Er is eigenli jk 

al rijd we rk aan dc winkel. Ook al heefr de compurer her handwerk ee n stuk 

teruggedrongen, cr is nog veel van overgebleven. Tussen half l1l :la rr en halF 

november is er bijna wekelijks een wedsrrijd en het hele jaa r door wo rden 

quali fying kaarren ingeleverd. De wedstrijden rellen ruim 1300 deel nemers. In 

de Golfweek komt daa r nog eens zo' n aamal bij. Voo r her vastste llen en wijzigen 

va n de handicaps komen meer dan 700 kaanen uit wedstrijden en o ngeveer 

3600 qua li fy ing kaarten in aanmerki ng VOO l" verwerki ng en/o f co ntrole. En als 

dar er allemaal opzit. vo lgt 3a n her eind van her jaa r nog de revisie, waarb ij 

handicap voor handicap moer worden beoo rdeeld of die moer worden bijgesreld 

en al dan nier als acr ief moer worden aangemerkr. 

AI d ie muraties en co ntroles zij n het terrein va n de regel- en handi capco mmiss ie. 

De wedstrijdcomm issie begeleidt de inschrijvingen, verzorgr de srarrlijsren en 

het starren en stelt de uitslag vas[. D rie leden verzo rgen de prijzen. 

Met her drukke jaa rprogramma heefr de wedsrrijdco m missie dc ha nden al 

aardig vol. Maar de grore kraclmoer is [Och de Golfweek, gesran in augusrus 

194 0 en in 2009 voor de 67\' maal gehouden. Hct evenement is in middels een 

tiendaagse die in aantallen deelnemers kan wedijveren mer her complere gewone 

jaarprogramma. Her zij n hoogrijdagen in her clubleven waarb ij bij vrijwel alle 

wedstri jden in rrod ucées kunnen wo rden ui rgenodigd . Toppers zij n relario nday, 

fam il icwedstri jd, echrparenl n ier-echrpa ren en vriendenlv riend i n nen. 

En in de 'scharkamer' wachren de prijzen. Wordr her een ku nsr- of 

t,1.:hr ll ik:-.v()orwcrp. or roch maa r gewoon wal hallen of iers anders voor de 

!!.lllljlr.l klijk ? 

1 k V4 U 11 knl rl.' l1 w i ..... c ll.· 11 1.' 11 14 'PI..· 11 11 il \·\·II . 1 hl j , 11 i 1..' I , 11 in IW\. lil 1 I) 1 (I hl.· ... ll1 i [ hel 
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Wel em /'eel speciale 
prijs 11001' Godm·tf Vfl}/ 

ReetIe. winn(lfIr in de 
Coljioeek /940. Zijll 
portret wordt geschetsi 
door de bekende schilder 
en tekell/lllr Be1'J/flrd VIIII 

Vlijmen, ell('lIeem litl 
11171/ de HilllersuJllsche, 
1:."'1 het resultl7llt, 

" 

.,. 

\ 

r ..t..-';,Î 
'~~r 

\\ I~ 
f'",\ 

~ l'T.~ 
~~" "" J1"' '''I'''~'''''' '~v'" ..... , '-' . 

.... Go ' 'I'"'' I 

117 



118 

Clubleven 

dali eell bekertJe of een kUIISnloorwerp vfln gelijke wllarde: Een jaar late r wo rdt 

besloten 'voor de mflfl1ldefjjksche wedstrijden voorlopig voor tie I C, ? 1'11 3 r prijs 

resp. 4, 2 en I gofjbnl beschikbnrtr te stellen.' 

Voo r de Golfweken in oorlogstijd komt onder invloed va n de schaa rste een 

heel bijzonder prijzenaanbod tot sta nc\. Zo Illag Codard van Reede zich als 
winnaar van een wedstr ijd bren po rrrerrercn doo r Bern ~Hd va n Vlijmen en 

kunnen sommigen naar huis mer iers waal' moeilijk de hand op va ir re leggen. 
Een buitenkans waarover her lid Va n Mesdag zich ja ren btcr her volgende 

heri n ne rde: 'De prijzen die wItren ingebmcbt door die golfers die lIit hoofile IJt111 hUJJ 

vak nog wnt kondell 'rommelen: \'(Iij z ien die prijulIlnftLs nóg voor OIlS: coupons Slof 
voor herencostullles, slojjèn sigaretten, kruiken gellevel; flessen wijn, tlile mog('lijke 

textieL voor de {/I"01/wen zowel /Joor kierelI als /JOOl' de huishouding, mof/en komen ell 

sokken, goifbalLen (jazeker! W~lflr die Vt1lll/tlflll kwamen wist "iemand) en de dozen 

suikerklontjes IJfIJl de oude beer Meeb,,!', In augusrus 1944 was ook dar allemaa l 
op) maar de Golfwcek ging wel door, 
Tor op de dag van va nd aag is en blijfr deze weck mer zijn enorme aanbod en 
diversireir aan wedsrrijden aanrrekkelijk voo r jong en oud. voo r lage en hoge 
hand icappers. 

I )/' l,rji'~/J1",F'1 111t/"II' fl/ ',l:. fllli('I'I'~' j, ,'0 1'I/~'IIIIIII'~' I " 11 ,1,1f ,I" 11/"'1/111,1,""11'1' 
"1 ha!.',I1"'" '11'/1111, 
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HET GOEDE LEVEN 

Gezelligheid is het sleutelwoo rd tijdens het gesprek met Emile Breyer, sinds 

200 5 de uitbater van her cl ubhuis. Snelvoe tig, hij re ilt zich her vuur uit de 

slo ffen , zo zel fs cbr hij eens t ijdens een go lfweek onderuit ging en zijn arm brak. 
Maar ook mer één fu ncti o nerende arm wist hi j de rem draaiende tc houden. 

O ndernemend - hi j heeft de keuken en de bar o p een hoog peil gebrJcht - mede 

dankzij her aantrekken van uitstekende medewerkers. En vooral vriendelijk. 
Dir vak is hem op her lijf geschreven en hij is er bui tengewoo n geschikt vQor. 

lviaar zijn ouders hadden hem m ei z i j ll 11 HO :ll gL'llll'l' ll 1II ,1I 1,lgl" II H ' 1l1 \.' 11 1..'1,.' 11 

jaa r HTS informatica, liever in her hcdrijl ~h.:vl'l1 gl,:til' l1 . I)l' !'I l1d k 1': llIi k kid 
andere plannen. Hij za t al in de horeca op zijn 'l.e.\ li l'wk. I:.cr:- [ :11 .... :1 ("':1 .......... ·1 

in De Knipscheer in Laren, breI' in dc bediening, da n \': 111 :11' 11)')2 op dl' f,tJl ( 

en rcnslorre va naf 1995 b ij Marcus -roes in vaste di l' llSt. \1; 111 w il' hi j dl' p:H:lu 

overn am in 2005, 

Ol/ze ol/vo/pn'ul/ Eli/i//' /IJl" 

zijn medewerker! gtf%gmjè/'rt/ 
/ijdem de Go/jillrek 200'}, v.i./i./:: 
!lnnn Goetjes, Loisbn (;(J('~i( 'J. 

Mnrimme Hendriks(', Nor/aid.' 
Spoom, NowLy Brt')'i"; A/tll'tijll 
Hoogeveen, Roxy lJul'y,n; i\ 111111'11 '1/ 

Siegerr, de grote bnos I:Jllilt· 1/i~ ' I 'f 'l. 

Koeu Toes, Piett'r IIfIll \\'1illgl'l'tll'II . 

\\1ofllel' K/ei", eet/o A!t:y"', Wim 
Doets, ZIJ lellen'lIlJ/N z il ,';II'III 'f 'l l 

grote bijdmge 0011 dl' IIIIIJ!'/IIIJI", 

sfeer en de geullig/u'itl 0/' til' I lU/I 



t!!!'NHi'I!!!m!!l!jIl!jljIllHl!IIIIIl2/fdIIIdllrI!blr'JI!I!!!l!jljlj!!!m!li!ll!1lfll!AaD!IMl!!IIII!!!!!i!!!!!!!!WPPI!!I!I!I!:l!l!!1!I!I!I!i!l5!1!t1!k!l!!!d!lMan'iH1H1Kdd!!!I"'WMM"MP"hb!eh1lh'mt",uw'ttm=;; r 'Wd ... mWMhllMI"'iIl?""IWc!ll! rr. 

" Her leukste va n dit vak vind ik de gezelligheid ," 'legt 

Em il e. " Ik hou er va n her iedereen naa r de zin tc maken. 

Her is hard werken, mijn vicr vastc medewerkers en ik 

maken 12 ror 14 uu r per dag. Maar daar sraan de rustige 

wi ntermaanden tege nover. Her leuke van de golfi s dat je de 

mense n leert kennen, dat is anders dan in een wi llekeurig 

res taurant. En je wordt gewaardee rd , dar is ook pren ig. 

Je moer oo k kunnen improviseren. Niers leuker dan dat 

er een van de leden opeens een tafel va n 20 man vraagt 

voor her diner. Juist die sponrane avo nden wo rden mcesral 

her gezelligs t. Nee, op Hilversum zijn cr maa r een paar 

kno rrige mensen, d ie ken ik naruurlijk, maar dan vin d ik 

her de kunst ze re laren lachen. " 

Er is ook op het vlak va n de ho reca op de Hilversumsche 

in de loop der jaren het nodige veranderd. Was in de ja ren 

derrig een spiegelei op zo ndag al een ui rsparring, en waren 

de leden na de bra nd van het clubhu is in 1965 verru kt 

van de koffie, appeltaart en envrensoep (van de Illoeder 

van Alice Janmaar) , nu kan de golfer op Hi lversulll 

kieze n uit lun ch- en d inergerechren, er staan overheerl ijke 

sa ndwiches en zelfgebakken raart klaa r en een schaal 

mcr vruchten. Maar w ch neemt een deel van de ledcn 

zijn eigen borerham merjes mee voo r onderweg. "Ja, dat 

zijn vooral de dames. De heren gaa n veel makkeli jker na 

:,floop uitgebreid bo rrelen en lunchen. Iedereen moer 

gl'W()OIl doen war hij her prerrigst vindt. Wij d raaien een 

prillla OIl1 i',er, wc hebhen roch gcmiddeld iedere dag zo' n 

20 Ill L' II ~l' 1I voor hel d ine r. I': n lk groll' p:l rtije ll l11el de 

!-,>oll:'vn' J.: l' lI d e reLl'l' I Îl" l'll dill L"l" voo r p.II'I Îu diL"l'l' 1l În dl' 

wi rll l' l, j.1 11.11 i, Il l' l / 0111 in d l' p,q), Ik Ih'" dl' hl"l hikkin ).!. 

11 \ '\' 1 n ' ll ! '.'1 1111 . I.LIII , II !',lI n h- I 1l'I' I.'l1 ll'''' V II \Vl' 1',, 1.111 \ ' 1 d .1I1 

U WI / 11 .dl \ ' 11 11 '!',\' 11 .1, 111 1' 11 11.111" 11('1 \ 11111 11 11 ' Illd, 11'1 ',1," 

ALT IJ D PARAAT: R. IA EN JENNY 
Een grote club met veel 

aCti Viteiten kan alleen maa r 

goed funcrioneren als he, 

mnnagemenr met vaa rdige hand 

en veel inzer wordr u itgevoerd . 

De Hilversumsche prijst zich 

gelukkig met clubmanager Ria 

vanden Hengel en assisrenreJenny 

Aaiderink, [wee inrel ligenre, 

vrolijke en vriendelijke dames, 

die de samenstellers van dit boek 

vaak aan de juisre inFormatie 

hebben geholpen. 

Clubleven 

Als je aan Ria vraagr hoe zij is gekomen [Or deze fi-"laie - waa rvan wij als leden vinden dar 

het een zwa re funct ie is - zegr zij dar zo' n baan all een maal' mogelijk een succes wo rdt als je je 

vel-Lekerd weer van een goede relarie mer her bestuur en een prerrige, ervaren medcwerk'i tcr, 

En war dar laatste berreft , dan gaar her uireraard over Jenn)'. Jenny heeft al ... jaar ervaring 

mer de HilversulTIsche, Waari n een 'assistente' groot kan zijn, is desku nd igheid, dienstbaarheid , 

effic ienc)' en gewoo n 'being there' , Jenn)' is er vrijwel alt ijd en daardoor is ze de spin in her web. 

.... ,e weet alles en ze weet alles te vi nden en niets is haar teveel. 

Ria en Jenny hebben het best gezellig op her secretariaat. Ria houdt erg va n ko rte lijnen 

met de mensen aan wie ze veranrvvoordelijkheid schuldig is en de mensen die onder haar 

veranrwoordelijkheid vallen, Haar primaire taak is ondersteun ing van de secreraris van her 

besflIur, Ze vindr zelf da t ze het erg getroffen heeft met de huid ige secretaris. Jan Carel Kingma. 

Maar ook her li jntje mer de caddiemasre rs. de greenkeepers en de pachrers, Emile Br)'er van het 

buffet en Rob Ombach van de pro-shop, houd .. ze bij voorkeur kort. Iedereen kan bij haar op 

in lr,. 1110nl c..: 111 binnenlopen. Ze hechr veel waarde aan her eersre kopje koffie va n de dag bij de 

l, \(ldielll:I:- IL·r:-. ( ;(..'\VOO II eVL'1l de di ngell V:1I1 dl' dag doorm:mcll Cll d:l n beslissi ngen nemen, A I rijd 

p .Ir.1.11. 
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ROB VAN DE SHOP 

"Veel van mijn kla nten kennen me nog va n de go lfshop die ik vijf jaar had in Laren", zegt Rob O mbach (hcp 14), de 

ma n van de Hi lverslIl11sche pro-shop. "Nu ben ik h ier alweer vee rti en jaa r en zeer ror mijn tevredenheid. " 

Van de bezoekers va n zij n shop is 400/0 nic t va n de J-li lverslIlllsche afko mstig en dar zegt wel iers. Rob en 'l ijn shop staan 

bekend o m her A-assonÎmcnr, de deskundigheid, de ex perrise in het repareren van clubs en karren en dc grote ma re va n 

service. Va n mod ieuze kleding moer hij ni ets hebben, wel is de collectie kleding en schoenen fun ct ioneel en gericht op 

co mfortabel go lfe n. 

Voordien 'lar Ombach 20 jaa r in de platenbusillcss. Maar de vergaderLiekte nam roe en Rob besloot het roer kracht ig 

0 111 re gooien. Hij was roen al een enthousias t go lfer en vo lgde in 1988 ee n cursus 'cl ubmaker' in Engeland. Daa rbij 

hoort ook kennis van de geschiedenis va n de golfsto k. De eerste golfclubs hadden houten koppen en ho uten shafts, ze 

werden met de hand gesneden. 

Begin jaren dertig werden de houren shafrs verva ngen doo r sraal , deze werden in Engela nd en Ameri ka vervaa rdigd. 

De belangrij kste ontw ikkel ing in golfcl ubs was in 1988 toen "Iàylo r Made kwa m met meralwoods. De houten koppen 

werden gemaa kr va n een bepaalde harde hoursoorr die in moerrassen groei t, de persimlllon. Va ndaa r de benaming va n 

een va n de eersre metalwoods van Taylor Made, de Pinsburg Persim mo n. 

In 1990 was er opnieuw een belangrijke ontwikkel in g met de graphite shafts, waar in Lynx een voo rloper was. Het 

merkwaardige is dat rourspelers nie t spelen met cl ubs met graph ite shafts maa r de t rad it io nele sralen stelen en dan 

nog 'exrra st iff' . Bij deze professiona ls is het laatste stukje swi ngsnelheid dermate snel, dat een graphitc shaft zou gaan 

rorderen. We praten over de renovatie van de baan op Hilversum. Die moer gaan voldoen aan de eisen va n de tijd. 

Spelers slaa n een langere bal en niet alleen de pro's. 

Ombach: " Het is een k-westÎe van dri e f.:,croren. M et een srok met een t itanium kop sla je verder door her rrampolin c

effecti op her momen t van slaa n veert het slagvlak enigszins en de bal gaat verder. T iraniu m is als mate ri aal G x lichter 

en 4 x sterker dan meraal. De grote kop vergroot ook de sweetspot waa rdoor rech t slaa n wordr bevorderd . De tweede 

factor is de g raphite shaft en de derde is de n ieuwe kunststof voor golfballen waa ri n Tirleist de voorloper is. Het is 20% 

sterker dan de vroegere balatum ballen. 

"Ook in de purrers is een o ntwikkeling re zien . De eerste putters hadden een meralen blade en ecn hUlIIcn shafl. Ene 

M I' Solheim onl wikkelde in 1970 een plill er met hel gl.:wiclll in de IOC e11 de hed. ' I( >e ll hij I.ij n vro uw d l: Ili l'mw 

Slok dVll lOll !<. l rl.'l·n k Iword l.' z ij hl' l ):,l' luidje 'pi ng' ,-' Il 'Il' r,l.u lde 11 :1:11' l n :111 ,1 :111 h l' ( I IJLTk '1ling' [ l' 1I C)L· 11I t' 1l . v'l nd.LII". Hij 

1.'1.' 11 11 1.·l· 1 H IL' 1'!I[llT i\ lk Il·I.· " IW.I,l hln d" ... ,d ... jv d l ' "' 1 11k ill II.d ,llI \ IIn' IIl[ , w ij \ 1 dl' 11'1.' 11 11,1. 11 IWlIl'lk l1. NII , d .1I1 ", i l l' l 

11 11 ", "" ·l l ·l ·l .... 1'\ ' 11 !1111li l ' l il d, ... 11.1.1 "' \ 1',. 1.111. Bil Ik 111l' II Wl ' l l ' I.H e 1. , d , lI hl ·d 111111"1 '" I'r. 111 '1 ... l.q',d ,lk 111111111111.1..1 Itl 1.,.1 .111 \ 

1'",1,1 , 11 hl I ) , ' 11 k 111 .1.11 .1.111 ,I t I 1 •. tI I 11111 Ii 'I \ \ . 111 l 1, h "'I \ 1\1.11 I, 1'"1 11 . ... \\ . " t I, 11 111) 11 •• lilt I 11 11'\ 1 , ',' 1 Ol 11 dd { I t 1.1.11 \\ \ I I I. '. 11 

Rob Om!;lIcb, tie bebeertler fl(1II ti" go(PllOl" 
met een 70 jllnr out! lilll/ell dmnglmjl' /111'1 

clubs, t!lIIlegruflJoort!ig eell pl/l(lI5 b('(:/i 111 

bel al e"eu Jl()slll('(iscIJe ('Ift!tlit'IJI(J~i(', 



MilHI!I!I!I!I!JIi!!"g2WjtiljlW.j!!!<j'.<!!rIIIlOOIiIItlIiUG!I!!W.H

1
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Phil M ickelso n! ) en die andere twee, de face-balanced en de heel-toe wo rden 

ongeveer even vaak gebruike" 

Leuk, al d ie technische kenni s van onze Rob-van-de-shop. Op de faro staar de 

ma n van de techniek met een serje van zo' n 70 jaar oud , mer Q. a. handgemaakte 

clubs door Monk. 

Stokken van vroeger 
Houten J driver 
!-Iouten 2 brassie 
!-IoutelI 3 spoon 
HOl/teil 4 buJfie (ook welwooden deek) 

Ijzer I cleek 
Ijzer 2 iroll 
Ijzer 3 mid-iron (ook wel mid-mnsIJie) 
Ijzer 4 jigger (ook wei mnsbie-iroll) 
Ijzer 5 mnshie 
Ijzer 6 sPllde-mnsbie 
Ijzer 7 Ulnsbie- lliblick 
Iju r 8 pitching-niblick 
Ijzer 9 lIiblick 

De vergelijking is een benlldering en 
betreft de hedendaagse clllb die er IJet 
dichtst bij komt. Het nssortimem SlOkken 
wllarover llIl'l/ Ilroeger kOIl bm:bikkeu 
/{11fJ 1'l'l'IIIÎlgfvráder rIllII 1111. Daar SIrIIII 
ft:I!,f'lIOII('r rlm rit· IIW(f!..I·S ('I' "o,f!.. 1I;I't IIlfm'II, 

r 

0 l' rk {lllo \: "~ 'II 'ï::'1'/' 1'11 ", '1 / h01f1 /'IIJ/ ::,'/0 i/lllr or::'I ' ( I( ·II(~e. .e.I·/"·d",,, /'ro{;'.I,liOIiO/I 
dit' l'I'OI',f!.1'I' 11'I1i'1/I 1'11//1111111.-1'1 ' 1/ ,,"','1/, 1~f.!,lln'I'I//'I1 hl/U d"hl, //i(/ 1'('" ' /001' j\ Jo ,,/', 
,1!, /'I':I!,III'I'I'd 1111111101/ 111/' / til' 11,1,1111 ' A/OII,(:II'I A/lilh/l ,' A/oul,: li(,1 d, ' 'pl'll 11111'111'11 

/11 ,\ I /mlllllu/. '/1 ' /11111/1'1/ '/11/'1 '!'''tlltI, 1,1/ ,,1{ I" I" ("1/" '111/1/'/ 11111\111/11111 

,',III/,t! //11//\ lil II,I~I: ( /11'" 1" ,,,/ f I 
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RE C HT EN REGELMAAT 
Hoe deden we dat vroeger zonder cadd iemasters ' Sinds 1992 spelen deze 

onverstoorbare oud-marin iers een belangrijke rol op de Hilversumsche. 

O ns hu idige tr io houdt van recht en regel maat en zorgt met veel inzet 

voor deze zo nodige elementen op een golfcl ub. In hun kantoo rtje, tevens 

ui tkij kpost, houden ze alles in de garen. Iedere ochtend vroeg begint 

de dag op hun werkplek mer ko ffi e en een gesprek mer hun ' baas', de 

c1ubma nagcr. Er is in tensief co nracr mct de hoofdgrecnkcepers over hel 

openen or slui ren va n dt.: haa n en mt.: t' dc wcdsrrijdcommi:-.s ics OVer d l..' 

,"":lI'I lijsll' ll t..' 11 de ht..' l1odi~llt..: h:llld ic: lrt s, Behalve d;!! :l lIes I.iin 1.1..' voo r lk 

In ktl . d l' :lll d L' rl ' WL' rk ll l' l lI lT .... d l' , '. : l ~ l l' rr l ïl d l' g rn ' ll k 'e- :-. p c k'l','" l 'l' lr hrllli 

V, II1 Îul o rrll ,n i (' , H~· I fl ' g(' lIt ... 1. Il' l ijn V, lIl ,al k ... o p d l' htlnl~ I C () p d l' 11110 

\ 111 I ' hl \'\I,u·ll illd . t\ l ld ll' \. 111 1 k t'''' (' 11 1':'11('1 \ ,111 l {m"' IIIIl , 
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GOLF EN MODE 

Golf e n m ode, gaar dat same n? H angt er va n af. Ied ereen doet natuu rlijk 

(a lrhans o p de Hilversumsehe) a lsof je alleen je ouwe spullen afd raagr op de 

go lf. En zoals men in her hier aan voorafgaande arti kel kan lezen, is o nze shop 

nier her speerpunt van de go lfmode. Daarvoor moet je zijn in her buitenland of 

op openbare banen waa r veel ve rschill end geaa rde golfers komen e n de collec ties 

inderdaad om t C slllullen zijn. 

O p dc plaatjes va n vroege r le ren we al dar golfkl eren voo r;-d fUll crioneelmocrcn 

zijn . Je m oet je er goed in kunne n bewegen en ze moeren besta nd zijn rege n 

weersin vloeden. M ::la r roch , maar roch ... Zelfs in 1924 wilde men cr in d e baa n 

wel een beetje appe tijtelijk ui tz ie n . 

Kijk nu eens naar die plaa tjes ui t 1924 . (foto a) De man in een fun ctionele en 

in die rijd bepaald modieuze plusfour. Lekkere wa rme kniekousen er onde r, een 

rweed jasje m er za kken , ke urige ha ndschoenen (ook rechts!) e n een kek hoedje, 

vo ilà. Z ijn golfpa rrne r (foto b) e rnaas t m er een keu rige lange rok, een bloes 

waari n men zich ko n bewege n e n nawurl ij k een hoedje , want bru in worden was 

nog nier in d e mode. Goed e folloUl through tro uwens. Kledi ng op d e go lfbaa n is 

nier helemaal a naAlankel ijk van de tre nds in de mode, want in d e jare n dertig 

wo rden de rokken war korrel' e n de armen wat blorer (foto c). 

H er is bijzonder sp ijrig da t e r in de oorlogsjare n en daarna zo wellllg werd 

gefotog rafeerd, want her eersre kiekje ui t e igen kr ingen is va n 1962, in de rijd 

dat een lange broek voor dames not done was. Ca ria H on ig sraar op foto d, her 

moer wel een rikje koud zijn gewees t want let op de warme lange kousen , her 

zwiL'r ige gcnl;re rokje. de d egel ijke rru i en hct wol len mu ts je. En roch kijke n dic 

1ll:1I1111'1l op tIL- :H .. :lulTgro lld hd:\ llgs tdknd [(H,: . 111 di l'" rij d w:m : 11 L'I' nog sll'I,: ngl' 

kln l il1 f.n"'}!,l'I:-. , L:ll1p : hrol 'h' l1 kOll d t'lI nil'"l: l 'l ' l! rok Ill(lL':-. 1 wel ttlt over dl' kni l' 

l 'lI ,dtijd IIH: I 1, III I \ l ' ll . V IIIII d l' JH' l l" IIII t"l,rl 1111 \'11111 kurt I Hlf.gq.:,oJdl"ll d ,l! /v lr\ 
,11 \ dl" 111I1 \\ \" 11 \, 111 1It ' I d ,lk \ I,: kll n ' ll kOll l ' 111111,, 1, 11'1 dl' l' lIi l' 11111\ '\ 1 " ,, 1. 111 tlll ' ] 

d ,l.ll 1111,1 " 1 1, III1 , I" nl ', , ' 11 )Oll l ',l lill 111'1.1, ' 11 / 1111 "1 , 11 1,11\ ' 11 111 , ' 1 '; \ ,111 ,1.111 1' 11 11 1' h ' ll 

dl 1, 1111 1 11 1,1 1',,1 

Clubleven 

De golfmode voor d e dames van de jaren zeve ntig e n tachtig kenme rkt zich 

doo r het drage n va n de broekrok. (Foto el. De dames, behalve Bel' Gulcher 

in lange broek, drage n d c door Youp van 'r H ek sinds jaa r e n dag verguisd e 

broekrok e n dan wel uire raard mcr kn iekousjes, Van lin ks naar rechts Joke van 

der La nde, Felie Sehmirz clu Moulin, Bep GUlcher, Len Wenrhol r, en M inny 

Alsbach. Uitc rsr rech ts wa:lgr Ben Blijde nsrein een oogje aan d e goedgekled e 

dames. Ze konde n ook nog golfen wanr dir plaarje werd geschoren na d e fin:ll e 

va n de Cl ub Foursomes va n 1970. 

H et is ook dc ri jd va n de geruite broek voo r de he re n , Als je a ls man cnigszins 

wi lr opva llen , zer je daar een geruire per bij op (foto f). Die geruire broeken 

hebben her ove rigens lang vo lgehoude n e n je zier ze nog wel eens in d e baan , 

m<lar dan weer je noo ir of her niet gaar o m ee n zuinig iemand m et ee n broek 

van vijfenrwint ig jaar geled e n. Dar kan naruurlijk makkelijk m et golfkleding. 

Onze spullen zij n meesta l va n d uu rzame kwali reir en ze wo rde n niet inrensie f 

ged ragen. 

Voo r de he re n is he t al een jaartje of WJr ech re r ni er de gerui te broek m aar de 

helclergele of de rode broek (foto g). Laren we het maar zeggen, de Gooise broek. 

Ook prima re dragen op doo rdeweekse dagen in een va n onze vi lladorpen. 

En dan tenslotTC de h uidige golfmode voo r de dames, Een goed voorbeeld is 

foto h. Weg mer don kerblauw of donkerrood , alle andere kl euren zijn goed , 

zoals hier een beschaafd paars, keurig gecom bin eerd m er de niet- meer-weg-re

d enke n wirre broek. Witte kle p, w irre handschoe n rjes , roze golfras , helemaal 

perfect. 

En denk cr o m. in cle zo m cr is hct mouwloze go)fshinj L' l'C tl :Ihsnllll l" IIllI S\ 

voor dL' d:ltllcs. ML" kr:' :'g jc W :ltl l (l()I ~ il1 2010 h Cl' r[ d l..' I l il vn:-. n1l1,,,dl t' 

kk'dingvt lo l':-.chrili \.· l l. hl d .. llIlt 'n:-, !oll l' fOlo i cn j: d l ' tr\.' llti \'1101' 11l'1 t l ' III V lllli,d 

j,u r 1.' 11 111 It:, " d l" j.II"l' 1I tI.1.11 I LI : /W.1I1 j,H k jl' l 'll \V i 11 v k kp IlI l ' l 1Il ' I ~ l'I H Cl III i . d I, Ig i l . 
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PROMINENTEN 
Een eeuw lang hebben talloze leden in besturen, commissies of anderszins 

bijgedragen aan opbouwen bloei van de Hilversumsche Golf Club. Als 
eerbetoon aan hen allen een overzicht van voorzitters en ere-leden en in kort 

bestek enige bijzonderheden. 

VOORZITTERS 
W:" Boissevaill (19 10- 192 1) - AI voorzitter voo r 1910. Bl eefin di e 

fun ct ie aa n nadat d e ve renig ing rechtspe rsoon was geworden. In 

zi jn bes tllursrijd verhuisd e d e cl ub ee rst naa r C ra iloo en vervolgens 

naar de Soesrd ijkersrraarweg. Benoemd rot erelid in 192 1. 

h: C, C van den Wtdl Bake (1921 - 1936) - Penn ingmeester vanaf 

1916 en vanaf 192 1 voo rziucr. Belangrijk aa ndeel in het vinden 
vall o ns hu id ige terrein , uitbreiding naar 18 holes en bouw van 

een ni euw cl ubhuis na de brand van 1932. D e eerste e re-voo rz itter 

h: W:" Meijer Timmermtln Thijssen (1936- 1943) - Begon zijn 

bestuursr ijd in een rustig ti jdpe rk. Met d e komst van de Du itsers 

sloeg dar om in de noodzaak om de vereniging behoedzaam doo r 

de oo rlogsjaren heen te loodsen. 

L. Bijstems Heemskerk (1943- l 963) - Voor velen 'Oom Lou'. O nder 

zijn leiding kwam veel wr stand, waaronder de ingrijpende wijzigingen 

van de baan in 1954. Uitgeroepen rot ere-voorzitter bij zijn aftreden. 

H ij bood bij die gelegenheid de ' Presidents C hipper' aan. 

j.E.FA. Alberdillgk Thijm (1963- 1968) - Werd geco nfro nteerd met 

de brand van 1965 en de gevolgen. De ni euwbouw werd ko n voor 

zij n aftred en betrokken. Stelde als afsche idscad eau d e Senio ren 

Thijlllhd:cr (opvtl lgl'r V: I11 tIL Voorzi[[LTshekcr) hcschikh:I:lr. 
/1. / 1. ..... ·r/Jnj(lt'1" ( I ')(.o"i - I \)7/t ) ()lldnv oI H I d:lI I W I 11i c ll \W l lld,lllli , 

111 \'1 ,li k ' llt li !vll ll ' Cl!. i l ilCil t'll l'l ' l l \ (in\l d.11 1\ \\', 1\ \'I H II lu'l \ Il lId,,\ ' \ ' !! 

\ ' 11 dl' 1',,, 111 '1 \'\1. 11 11'\ '\ ll ld \ l!J ' I ' \\' . 'Hh 1',\'\11 \'\ 11'1 1 "lil ' li fl l' ( PIIJl \' 

l lelill 

Mr j. CS Nijen bandrillg de Boer ( 1974- l975) - Was te kort in 

funcr ie om zijn naam aan ma rkante feiten te kunn en verbinden. 

). H. Wijslllfl n ( 1975- 1983) - Expl osieve groei van het ledenta l, l11et 

onder meer de nieuwe categorie va n 'a ll erjon gsten' (onder de tien). 

D e waclul ijst omstaat en het fenom ee n van 'zwart spelen' . Emree 

van hole-sponsoring ell van de kiev it in onze huiss tijl. 

L.D. de Bièvre ( 1983-1988) - Belangrijk aandeel in fi nanciële 

herstructu rering van de vercnlglllg. Aandacht voo r dc 

mogel ijkheden om, gezien de wachrlijst, het terrein uit te breiden, 

Grootscheepse viering van het 75-jarig jubileum , te r gelegenheid 

waarvan het Rode (j ubileul11 )Boek verscheen. 

C. Jansen Venlleboer (1988- 1994) - Pri vacy en veiligheid hoog ol' 

de bes ruursagcnda. De caddiemasters kwa men en de slagboom . 

Renovatie cl ubhuis. Accent bij toelati ngsbeleid op dertigers e ll 

veertigers. Start van vijfjarenplan voo r baa nverbeterin g, 

H. A({ftink (1994- 1998) - Belangrijke b ijdrage aan fi nanciec' l 

en sportief gezonde vereniging. Aanl eg nieuwe beregening. 

Vernieuwing van de vijve r. Aansluiting bij Sticht ing Handi C: lrI" 

Begin van een reeks van zes Opcn's. 

A. B. van Marle ( 1998-2003) - Oog voor behoud va n hc" 

fami liekarakter van de club; voo ral jongeren en jo nge VOIW;ISSCIll" lI 

traden toe. Vier O pen's. lnspelen op het dig irale tijdperk 1;.er",,' 

stappen voor de grote projecten: baanvernieuwing, roCkOIllSI V,11I 

het clubhu is en andere gebouwen. 

}.R}. Barth (2003-2007) - Voorbcrcid in gv;ln en hes llliI V () nllill l~ 

over de grote pro jccrcll, in her hijzonder F;\sc 1 h;I;\llproj l..' 1.. 1 1.."1 1 dl' 

(ln:ll lC icring. Inspl..' kll op S:IIll CJl WI.."I·kill g 111 1..'1 11 11.."1 I \\' I..' .11')..:.,1111 ""11111 

\1 :111 hCI 0IKï\. 
11. / 1,(,', nu; t llll(1! (.~OO7) VOP II ! '" I I IJ ~ \ ' , 111 Ik J', ltl ll " 1'111 1\'\ 1(" 11 

\ ' iVIÎlq', \',111 IH" I \'I"II \\ k t'\ 1. 1{(' lll lt',' \" 111 In 'l ()I' t'll. 



ERE- LEDEN 
(voor zover nier besproken bij voo rzitters) 

A. Bieberstedt (I 918) - De man die deskundig vastsrelde welk gras en hoeveel 

zaad nodig was voo r de ee rsre 9 ho les aa n de Soesrd ijkersrraatweg. Begele idde 

de aa nleg mer grote zorgvuldigheid. 

C. C. Zeverijn ( 1924) - Was va naf 1910 tot in de ja ren twintig bestuurslid en 

o nder meer vice-voorzitter. D e eerste locale regels en et iquette voorsclHifren 

ware n va n zij n ha nd. 

De heer en mevrouw Lothen van Doefen Grot/Je ( 1928) - Maakten aankoop va n 

de grond voo r uitbre iding naa r 18 holes mogelijk tegen gunstige voorwaarden. 

h: KM.A. Ellthove/l (I934) - Was va naf 1919 tot in de jaren vijftig van 

onschatba re waa rde voor de club in de fUllCties va n pen ningmeester, secrera rÎ s

penn ingmeester en als zeer toegewijd baancomm issaris. 

H.j. Verllley ( 19G8) - De man mer de langste bestu urlijke staar van diensr, als 

penningmeester en secretaris-penningmeester va n 1934 tor en met 1968. Tot 

ver na zij n aftreden een vraagbaak voo r iedereen. 

Mevrouw j. Vermey-Vollk (19G8) - Bijzondere verdiensten bij het arra ngeren 

van noodbehuizi ng na de brand van 1968 en bij bouw en inricht ing van her 

nieuwe clubhuis. 

pJ/: Mr WH den Beer Poortllg{le! ( 1978) - Baancommissaris in de jaren vijfrig 

en zest ig. Bijna dagelijks op de baan te vinden, soms meewerkend mer zaag en 

schop. In zijn rijd h'Wam de pompinsrallatie en werd de baan aangepast, o.a. 

opdar de 9'· hole uitkwam bij her cl ubhuis. 

Z.KH Prins Benw,d der Nederlallden ( 197 1) - Vele malen beschermhee r van 

Her Open en vast deelnem er aan de Pro-Am. De prins speelde menige ro nde 

o p onze baan. 

h: A. Hylkema ( 1988) - Mr. Open. H ij d iende de verenig ing o nder meer in de 

wedsrrijdcommiss ie en als secretaris met brede kennis va n zaken. D e man die 

de orga nisat ie rond het O pen opbouwde. 

Mevrouw E. C.M.I' Harmsen-Bllrbank ( 1999) 

H C. Maats (2005) 

Z. K H..Prim Wil/em Alexand,,; ?rins van Oranje (2003) - De landstaken gaan 

voo ralsnog boven golf spelen. 

;:;;'." 
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