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Stichting Openbare Golfbaan Kralingen (SOGK) 

1.9.1.1 

Geachte heer Bloemendaal, 

Dhr. A. Bloemendaal 
Dennenoord 4 
7443 PW Nijverdal 

Zoals afgesproken met uw collega , treft u bijgaand een exemplaar aan van het lustrumboek van Golfclub 
Kralingen, gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 2007. 

De Golfbaan Kralingen (9-hoJes) is in 1933 geopend (NGFnummer 9) en was tot 1981 de homecourse van 
de Rotterdamsche Golfclub. In 1981 is deze besloten vereniging verhuisd naar Vlaardingen en doorgestart 
onder de naam Golfclub Broekpolder op een nieuwe 1B-holes besloten golfbaan. In 1962 werden de 
Stichting Openbare Golfbaan Kralingen (exploitant openbare golfbaan) en Golfclub Kralingen (vaste bespeler 
van de openbare golfbaan, voor ongeveer 50 % van de capaciteit van de golfbaan). 

Met vriendelijke groet, 
Ton Streefkerk 

AStreefkerk 
Baanmanager Openbare Golfbaan Kralingen 
Ex-bestuurslid Golfclub kralingen 
Mobiel: 06-22570258 
E-mail: baanmanager@golfbaankralingen.nl 



25 JAAR 
GOLFCLCB KRALINGEN 
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Voorwoord 

Van de voorzitter 

25 jaar 
Een pracht ige lllijlpaal in het nog prill e bestaan van onze Verenig ing. Niet belegen en 

niet oud , maa r jeugdi g en vol mei ambit ies. Spe le nd op een va n de o udste banen va n 

Nederland. Nege n holes met vee l water en bome n en smalle rairw<lYs. Wij zeggen toch 

altijd 'al s je op Kra linge n je handicap spee lt. spee l je die ook op vele andere bane n ~ ' 

25 jaar geleden 
Een roerige tijd. De dre iging dat de Kralingse Gol fbaan verloren zou gaan aan stadsuit

breiding. een dagc:lmping of een verb indingslrajccl lu ssen de Alcxunderpolder cn hel 

cCnlrum van Rotterdam. De oprich ting van Stichting Openbare Gollbaan K ral ingen en 

de door het Sti chtingsbestuur geuite wens [ot oprichting va ll een nieuwe goJfve reniging 

als vaste bespe ler van de openbare baan. Wat een fantastisc h init iat ief. De golfbaan 

werd gered. de A-status en daarmee NG F numme r 9 ( !) konden worden behouden . Het 

beg in van de symbiose was daar. Hulde! 

25 jaar vanaf 1982 
Ee n ware omwentel ing in de go lfsport. Van ee n sport voor ee n bepe rkte groep, naar 

ecn van de snelst g roe iende sporten in Nederland . Mei vele ve randeringe n voor zowel 

de golfbanen als de ve re ni ginge n. De opkom SI va n de vrije golfer, in 1982 nog een 

volst rekt o nbekend fenomeen . Een uildllgi ng voor de toekomst! En voor de Gol fbaan 

Kral ingen toch weer spllnncnde jaren. TOl in het midden van de jaren '90. PlIS toen werd 

d uidelij k dat de baan kon blij ven beSlaan. 'Yes !' 

25 jaar na 1982 
Een Veren ig ing met en thou si aste leden. ee n Ve re nigi ng die leeft. Met weer ee n toe

neme nd aantal deel ne mers aan de wedstrijden. Met 'de oude garde' die met weemoed 

terugk ijkt o p hel ve re nigi ngsleven in de jaren '80 en '90 en meI 'de nieuwe garde' die 

aan het ve re nigingsleven een eigentijdse wijze invull ing geeft. Er is veel veranderd . 
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De verbetering van de baan is indrukwekkend. Aan de symbiose tussen Stichting en 

Vereni ging moet nog verder worden gewerkt. Met respect en erkenn ing voor/va n de 

wederzijdse belangen moeten wij daar uitkomen. De symbiose. in be ider belang, moet 

bl ij ve n bestaan en verder wordc iluitgebollwd. 'Let's go for it!' 

2S ja .. ' "a 2007 
. De Kralingse moet vooral zo bl ijven' kopie hel GoltjoUl"naal in apri l 2007. Was de situ

atie anders geweest al s hel Bestu ur van de Rotterdatnsche Gol fcl ub in de jaren ·50 hel 

aanbod had aan vaard om de strook grond tussen de huidige Beatrix laan en de golfbaan 

te kopen voor NLG 150.000'1 Wie weet? Het bl ijft leuk om te mij meren over hel verle

den e n na te denken over de toekomst. 
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:-"'leerdan nege n holes in het Krnl ingse Bos zu llen cr niet komen, Maar wal zal blij ven is 

de charme van Kralinge n, Daar zjjn wij het allen ove r eens, 'Dal Slaal vast!' 

25 jaar in september 2007 
Een uitgebreid programma, Golfen in hel Kralingse Bos. veet mu ziek en ontmoeti n

gen meI oude bekenden, Gaarne bedank ik namens alle leden van Golfc lub Kral ingen 

de Lustrllmcom rn issie en aJle vrijwi lligers voor hun inzet om hel 5e Lustru m tol een 

onvergetelijk evene lllcnlte maken, 'Wij vieren feest en daar zal op gegolft. gedanst en 

gedronken worden !' 

Daniël Sikkcns 

Vool': irrer Be,I'III/11' 
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Van de voorzitter Luco 

Toen Daniël Si kkens mij in het najaar van 2006 benaderde. met de vraag om een com mis

sie te fo rmeren, die alle festivi teiten rond ons 25-jarig bestaan zou gaan coörd ineren, heb ik 

daar niet zo lang over hoeven nadenken. AI hee l snel werd een eerste vergaderi ng be legd, 

waaraan deelnamen: Carla Hoog land. Enge li ne Kruysmulder. Aad van Esch, Wessel lansen 

en ondel"'Jetekende. 

Het doel dat wij ons stelden was om gedu rende de Lustm nwiering alle deel nemersIsters een 

onvergetel ijk lustrum aan te bieden . 

Eén van de dingen, d ie daar zeker aan bijdragen is. is dat wij voor het eerst in ons bestaan 

een IS-holes baan bespelen. Na vee l overleg met de deelgemeente, plannen maken. blijven 

hopen en positief denken is het allemaal gelu kt. Daar zijn we dan ook we l een beetje trots 

op, dat deze wens ei ndelijk in vervu lli ng is gegaan. Ook al is het maar vier dagen: we hebben 

wel kunnen ervaren hoe dat is. om op een Krali ngse 18 holes baan te spelen. 

Het lustrum staat in het teken van "KUNST ' , dat op verschillende manieren tot uiting komt. 

De combinat ie van kunst en golfen is goed moge lijk. Wie weel dat u naast uw golftalenlook 

nog uw creatieve kant ontdekt. 

Ook hebben wij in onze voorbereid ing gemeend. dat het goed is om aandacht te besteden 

aan een goed doe l en wel het " Ronald McDonald huiskamer" project. Deze huiskamer is 

verbo nden aan het Sophia kinderziekenhuis en biedt opvang aan broel1jes en zusjes van 

ernst ig zieke kinderen. Door steun aan dit project willen wij een bijdrage leveren aan het 

opknappen van de hu iskamer en het aanschaffen van spclmateriaal. 

De voorbere iding van het lustru m was leuk. maar intensief. In een vool1reffelijke samen

werking, waarbij een ieder zijn of haar kwaliteiten ruimschoots heeft kun nen tonen. is een 

veelzijd ig programma tot stand gekomen. 

Ik spreek de wens uit dat het 25-jarig beslaan van onze cl ub niet snel vergeten wordt en dat 

een ieder er met vee l plezier op terug kan kijken. Het een en ander was echter niel gelu kt 

zonder de enthousiaste inbreng van verschillende leden. 

Tevens dankl de commiss ie een ieder. die op wat voor wijze dan ook, een bijdrage heeft 

geleverd aan het ontstaan van dit lustrurnboek. 

Klaas Rook 

Voor::;iffcr L ustnllli Commissie 



VII/I": Car/a Hooglal/d. Aad l'llll Esch. Klaas Rook. IVessel l umen cn 

ElIgelil/c KIl/j's/l/Illder. 
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Het ontstaan van de baan 

Op 15 december 1932 werd de oprichtingsvergadering gehouden in de Bovenzaal van 

de 'Groote Sociëteit Amicitia' te Rotterdam. De be langrijkste initiatiefnemers waren de 

heren Mr A. Dirkzwager, E. ChaboL A. Goossens. C. Kolff e n Mr J.J.Krantz. 

Zij waren ook degenen die het eerste Bestuur vormde ll onder de voorzitterssc hap van 

Mr Dirkzwager. Na enige gesprekken . gevoerd door hem en de heer Chabot mei de 

DireclÎe der Staatsspoorwegen te Utrecht bleek. dat deze bereid was het terrein 

"gelegen tusschen het Krulinger HOLlI en de Ceintuurbaan te Rotterdam, aan de op te 

richten Vcreeniging tc verh uren voor ee n termijn va n 20 jaren en tegen een jaarlijkschcll 

huurprijs van (J . 1.000.--" en "de tegenwoordig pachter. die het terrein nog voor enigen 

tijd in huur heeft, bereid is gevonden het huu rcon tract reeds op I januari 1933 te doen 

beë indigen tegen betaling van een afkoopsom groot n. 500,-- door de Vereeniging te 

betalen". In die tijd liep de spoorl ijn Rotterdam-Gouda nog over de huidige Boszoom 

(va naf het Maasstation). De Vereeniging 'Oe ROllerdamsche Golfclub' werd kort daar

na opgericht. Tijdens de Algemeene Vergadering op 27 Maart 1933 wordt het BeslLlur 

gemac htigd 'tot de n bouw van het Clubhuis, volge ns door hetzelfde goed te keuren 

plan nen, over te gaan'. Met de bouw van het clubhuis werd in ju li begonnen. 

De Se hole ill 1943. 

B lub ralin en rlg J II urn 



Hel on twerp is van 8rinkman & Van der Viligt en de aannemer is Gebr. van der Mcrwe 

uit Dordrecht. In september 1933 is het clubhu is klaar en wordt ve rvo lgens op I oktobe r 

van dat jaar door burgemecster Drooglc ver Fortllyn geopend. 

De baan werd in de beg in van de de rtiger jaren aange legd door H. Copijnen & Zoonen. 

"Eell halfjaar geledel/ \Fas hef I/og ecn eell:,aIl1C. lIIoera.\'.\·ige sfrook lal/d, waarop IJlen 

:,ol/det eell goed .wel bagger!(/(f}':.ell beter deed :,ich niet Ie begeven" (!!) en "sfJOedig 

stakel/ tal 1'(/11 gra'\"sprieljes hili/ leere groel/e kopjes lIil dell :I\'(/rlell bodem omhoog" en 

:.al de korlsle !Joh, 1'(1/1 ClI . /00 meIer ollgelll'Ufeld de meesle moeilijkheden bieden dalll' 

de Iairway \'(IJI de:e hole aal/ beide :i)del/ wordl begren.wl door een u·merSltOOmpje. \Vij 

I'/'e:,ell d(/( de golfers hier legellll'il en dank 1I0g wel eellS lIal1 'T v;HclTen :/Il1el1 slo(ll1 . 

:ij hel dal/ niet op de door den SecreU/rh; geschonkell gO/ldl'ÎJ!ichenll'e1ke bil/nel/kOrf in 

hel 11'(/(t'/' :'/I/le/I l'O/ld5j)arlelen. " (Uil: 'Rel'l/{! der Sporler.\'·, 1933) 

De nie uwe 9-holcs course. aange legd doo r H. Copijncn & Zooncn zou cr <lIs volgt uil 

gaan zie n: 

o 0 A N 

De:e Sc/leiS geeft de oorspronkelijke indeling 1'(/11 de baan aan (/950). 

Hct ondcrstaandc c itaat uit een krant ui t die j<lren waari n de heer ' Lepelman . zijn 

vricnd ' Driver' kond doet van zijn ee rste crvaring op de Rouerdarnse he Gol fclub is 

vee lzeggend: 

"Amice Drive1: 

Wal/neer \I'ij provinCÎ(de/l erop uil trekken /laar hel We~'le/l 1'(//1 her lal/d. dan gaan wij 

in dell regel mll/I' Amsrerdam oi OelI Haag. doell :eldell lil/lil' ROflerdalll, lell:ij l1'e er 

:akellie doeu hebbelI . Maar daT is eell auder clwpiler. Ik heb wel eells gehoord, dat IlIe lI 

iu R()lferda//l dali :00 g(l//I\' mogelijk :,ijll :akell afdoel. 0/11 slIe/ll'eer le/'l/g Ie kl/III/CII 
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Af~){/g van de eerste tee il/ 1943, 

gaan of ,., eell slippertje te //laken in Den Haag of A//I~'fcrdall/, Ik geloof dat de::e lieden 

ol/gelijk hebben, In Rotren!am kl/II je je bes! (lIllliseren en er wOllen heel aardige l//i, al 

heweren sOll/migen 1'(1// nier, " 

"Vele prominel/ten komen al/eel/ maar il/ ROfferdalll werken oJ wat d(/(/rvoor doorgaat 

en wOllen ill de voonteden \'all Rotterdam, il/ RiJnvijk, Voorbllrg en I'oom! ill Wm'.I'e

naar, Die schuddell '.1' avolld.I' al bijtijds het Roflerc!all/scl/c stof I'{/II hl/II l'Oet::olen en 

::Un dlls geen echte ROllerdammers meer, Een kern i.I' echter gebleven en die kel'll heeft 

ook een golfclub. Ik deel je dal mee w)()r hef gel'alje 't nog lIietmocht weten. Naar mij 

ge::egd werd, is het de laagst gelegen golfbaan van Ellropa, eenige meTers beneden de 

::ee.lpiegel. Toen ik er de vorige maal/d speelde, heb ik daar echter niers vall gemerkr. 

wam de course was prachtig droog en ik had dan ook heelellwalnier den indmk, dat ik 

eigenlijk onder water speelde , De Rofferdamsche Golfelnb heeft haar baan Kralingen 

ell ge kllilt er over dell weg loopen. die zo out! als .... , .. ge \Veet \Vel. Die ROfferdallllller.I' 

zijn eigcnlijk te bel/ijdcn. wam ze hebben/lil {eTterlijk al/es vlak //(/(/.I'f de del//: Voor de 
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warer.\'{JOrl de rivier ell de plas.~ell . Onm iddellijk bij de Golfcl/lb hebben :e de schirrerde 

Kralil/gsche p la.uell . eell scltiel bo(1II ell eelllliem ve b//ilelllll (/l/ ege. " 

Het is oorlog. 1945. Hal f april werd hel clubh uis bezet. Er werden palen in de baan 

geslage n ui t an gst voor landingen door de gea ll ieerden . Na de be vrijding moesten deze 

pa len uit de baan worden ge haald om wee r te kunnen spe len. Na rijp beraad en lang 

overleg werd bes loten de palen voor de ene he lft aan een Rooms-Katholieke instell ing 

te geven om op te stoken en voor de andere hel ft aan een Protesta ntse. De volgende dag 

was e r ec hter geen paal meer te bekennen 

In 1962 werd na de opheffi ng van de spoorl ijn de BOSl..OOIll aangelegd en moesten ver

schillende holes worden verpl aatst of opnieuw worden inge richt. Het archi tectenbureau 

CK. COLton werd daarbij ingeschakeld. Zo werd de fairway van de Ie hole aangepast en 

er kornt een nieuwe green. de tees en de green van de 2de hole worden gewijzigd en hole 

5 wordt ingekort met een provisorische. lijdelij ke green. In 1968 werd het terrei n achter 

de Sde green onteigend. Pas in 1976 wordt de dwarssloot op de vijfde gegrave n. 

111 1952 h{uldell :e mooiere ml/o~' dali /11/. 
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Bestuurlijke aangelegenheden 

Zijn cr wel bestuursleden die deugen???'?? 
Ah.· :,ij I'njgevig :i)lI . proberel/:.I) ((lIderen Ie Jijmell 

Ah; :Jjllllvoil iet:, weggeven, ::.ijll het I'rekken 

AI,\'::.ij vriendelijk elJ aardig ::.ijn. lIoellll 11/1.'11 hen ::'(lkkell 

Als :;.ij keihard el/ ::.akeliJk ::.ijn. helel/ ::.ij dicr(l!on 

A/J :;.ij grappig :ijl/, ::.ijl/ ::.ij te familiair 

Als ::.ij emsrig :J)II, ::.i)1I hel : ulllpmimell 

AI.\' ::.ij !tard werkeII, ::.ijll helllifslol'tmi 

AI.~ ::.ij Ie weil/ig lIi11'0el"eil ::.i)1I hef \I'(/{/rde!o::.e glO'fell 

AI,\' ::.ij te jOl/g zijn, hebben ::.U geen crl'orillg 

Als zij aJ el/ lOe een gla(l sje dril/ken. :.ljn hel drÎllkebroer.\' 

AI.\' ::.ij I/iel drinkelI. ::.ijll hel saaie Pielen 

A/J ::.ij meI iedereen eell praa/je II/akell, ::'1)11 het kletsmeiers 

AI.\' ::.ij lI;el pra/clI, lopen ::.ij /laas! h//I/ schoenell mil \'crw(l(//ulheid 

Als ::.ij met iedereen wil/eli opschieten. ;jjn het allellwlIs \Tilldjes 

Al.\' ~ij ~ich alleellll/et een bepaalde groep bell/oden. doen ~ ij aan I'riendjespo!itiek 

Als ~ij iedereel1 ::.ijn inbrel/g gIlJll/e/l, ::.ljn ::.ij lief en b(ll/g 

Als zij WI/I de ledel/ belal/g,\'!elling eisen, ::.Un het doordrijl 'ers 

Als ::.ij het niet doen, =Un het onderge,çchikte besllli/nleden 

AI.\' ::.ij Ol/S ill het werk fmcJllel/ te betrekkelI, ::.ijll::.ij Ie Illi 011/ er ::.elfll'(If aal/ te doel1 

Als ::.U heIniel doel,. =Un hel baamjesjagers. 

Kortorn: een bestuurs lid rnoel zijn: 

::'0 lVij.\' ah Salol/1ol1 

o/l.\'dl/lldig al.\' Job 

sll/II' ah een WH' 

II/oedig als eel/ leeulV 

dikhuid als een olifam 

bllig::.aam als riet 

kmch,ig al.ç een eik 

gel'oelig als een kruidje-roer-me-niet. 

12 



Bestuursleden Golfclub Kralingen 1982 - 2007 

Voorzitters 
J. H Rusk<lrnp (t) 

El. Sneep 

G.l. Nat st Treni té 

l.O. Hill en 

C.E.Duti lh 

VJ.M. Hoefnagel 

D.E. Sikkens 

Secretarissen 
A.F. Veldhuyzen van Zanten 

P. Broedelel 

H. lanse n 

c.c. van Hoeven 

H. W. van [ngen 

A . van der Ben 

D .E. Sikkens 

A. Streefkerk 

Penningmeesters 
J. H. Wansink 

P. Noorl ander 

A. vall der Ben 

K . Rook 

E.J . Verkade 

A. Streefkerk 

H.H . van de Wetering 

Overige bestuursleden Functie 
J. Bournan (t) Lid 

A. Dijxhoorn- Honig (t) Lid 

D.L.H . Lunenburg-Moret Lid 

R. van Wely Lid 

1982 - 1984 

1984 - 1985 

1985 - 1989 

1989 - 1994 

1994 - 2002 

2002 - 2005 

2005 - . . . .. . . . 

1982-1985 

1985 -1987 

1987-1988 

1988-1993 

1993-2001 

200 1 - 2002 

2002 - 2005 

2005 - ...... . 

1982 - 1988 

1988 - 1997 

1997 - 2001 

2001 - 2002 

2002 - 2003 

2003 - 2005 

2005 - . .. . . . . 

1982 - 1987 

1982 - 1985 

1982 - 1984 

1982 - 1984 
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Mevrouw L. Engelbcrts 

J.w. Bom 

G. Veldmeijer 

D.E. Hoefnage l-de Jong 

A. s' Jacob- Hiss ink 

M.J . Wolters 

M.H.T. Bos Onen (1) 

J .c.P. Ekering 

Lid 

Voorzitter Wedstrijdcommissie 

Voorzitter H&R-commiss ie 

Voorzitter Damescomrniss ie 

Voorz iuer Jeugdcommissie 

Voorzitter Wedslrijdcommissie 

Lid 

Vice- Voorzitter 

Mevrouw J.M. Dungelmarm en Voorzitter Damescommissie 

Y.J. M. Hoefnage l Voorzitter H&R-cornmissie 

J.O. Hil len Voorz itter Wedstrijdcommissie 

G.F. Doughtie 

J .P.L. Ekering-Schamhardt 

H.F.M. Dungelmann 

H. Bosman-van Heusden 

A.C. Meijer 

C. Vennink 

Mevrouw M.A. Wonelboer 

J.G. Kramer 

J.w.A. Nieuwveld 

M.J.P. Jansen-Brinkhoff 

J. W. Kamen sr. 

Voorzitter Wedstrijdcommissie 

Voorziuer Oamescommissie 

Voorziuer CommÎllee 

Voorz itter Oamescommissie 

Voorzitter CommÎUee 

Commissaris Sport & Spel 

Commissaris Nieuwe Leden 

Commissaris Consumabel 

Commissaris Clubh uis 

Commissaris Consumabel 

Commissaris Spon 

Ereleden en Leden van Verdienste 

1982 - 1985 

1984 - 1985 

1985 - 1989 

1985 - 1988 

1985 - 1989 

1985 - 1987 

1987 - 1988 

1988-199 1 

1988 - 1993 

1989 - 1994 

1987 - 1989 

1989 - 1996 

1993 - 1998 

1996 - 1999 

1998 - 2002 

1999 - 2002 

2002 - 2003 

2002 - 2004 

2002 - 2005 

2004 - 2007 

2005 - . . . . 

2007 - ... . 

Een kleine en selecte groep van leden binnen elke vereniging en zo ook binnen Golfclub 

Kralingen. Ooor de jaren heen hebben op voordracht van het Bestuur door de Algemene 

Leden vergadering de volgende eervolle benoemingen plaatsgevonden: 
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CII(egoric Naam Benoemingsdatum 

Erelid J. H. Ruskllmp 26 januari 1984 

Ere lid J. Boum:m 26 april 1988 

Ere lid J.D. Hill en 22 november 1994 

Lid van Verd ienste G.F. Doughtic 5 november 1996 

Lid vall Verdienste P. Noorlander 26 november 1997 

Lid van Verdienste H.W. viln Ingen 21 nove mber 200 I 

Lid van Verd ienste J. van Seventer 30 november 2004 

Leden die zieh op ui tzonderlijke wijze zich hebben ingezet voor het wel en wee van 

onze Vereniging. Over de verdiensten van de Ere leden Jan Boum an, Ja n Ruskamp en 

Jan Daan Hille n en Lid van Verd ienste Jean van Sevenler voor Golfc lub Kralin gen zij n 

cide rs in dit Luslrumboek de nodige woo rden opge nomen. Over de d ri e ,mde re n. 

George Doughtie 

George Doughtie heeft van 1989 to t en met 1996 als Voorzi tter van de Wedstrijdcom

missie (inclusie f de organisalie van de competit ie) deel van het Bestu ur uitgemaakt. 

George volgde Jan Daan Hillen op als VoorLiner van de Wedstrijdcommissie en werd 

zel f in 1996 opgevolgd door Hein Dunge lmann . Op onnavolgbare en gehee l eigen wijze 

hee ft George de organ isatie van de cl ubwedstrijden en de competitie sierk verbeterd. Op 

Schotse wijze we rden golftradities inge\/oerd ( 'no clogs and .. .. . .. .. nl lowed' ) en werd 

Go lfc lub Kralin ge n op de kaart gezel. Er was een statutenwijziging voo r nodig om hem 

op 5 november! 996 tot Lid van Verdienste te benoemen. 

Piet Noorla ncler 

Piel Noorlander heeft gedurende negen jaar als Penningmeester dee l van het Bestuur 

ui tgemaakt. Piet volgde in 1988 Han Wansink op en werd zel f in 1997 opgevolgd door 

Adri van der Ben. Een aanml van de tijdens zij n benoeming 101 Lid van Verdienste op 

27 november 1997 gememoreerde wapenfeiten: 

• De ovelllame van hel beheer en de exploitatie van het clubhuis van firm a 

Eu rbicolll in !990, mei een lotal e investering van HF1. 250.000, het aa ngaan 

van ee n sc huldverhouding VU il HF!. 120.000 en de bijbehorende in trod uclie van 

leden pal1icipat ies (HF!. 250 p.p.) . 

• Het verbeteren v<l n het slec hte betal ingsgedrag (con tribu tie) leden . 
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• De He ineken- Ie ni ng voor het opknappen van de Ru skampzaa l in 1998 . 

• De verbeteringen van de automatisering , leden-. ti nanc iële- e n Hcp-ad11l in istratie. 

Hans van Ingell 

Hans van Ingen maakte in de jaren 1992 - 2001 deel ui l van het Bestuur van Golfclub 

Kralingen. Opvolger van Cees van der Hoeven in 1992 en zelf opgevolgd door Adri van 

de r Ben in 2001. Naast de verantwoordelijkhe id voor het sec retariaat droeg Hans ook de 

ve rantwoo rdel ij kheid voor het clubhuis. Hans had als weinig anderen ee n uitgesproken 

gevoel voor stijl en etiquette en wist op die manier de naam va n Kralingen hoog te hou 

de n. Hans onderhi eld uitstekende contacten met de NG F en ande re golfverenig inge n. 

Als bijzondere waardering voor zijn inzet cn gedreve nheid werd Hans van lngcn op 2 1 

november 200 I benoemd tot Lid van Verdienste 

LedelI val/ VerdieJ/steJ/, villr : Piet Noor/allda HallS Ilai/ I ligCIl . George DOl/gil/ie ell 

.lcalll'wl Sevclller ( t J 
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Een dineqje V(/ 11 hel bestIllIr in lIovember /997. 

De Charme van Kralingen 

De gemeente Rotterdam vo ltooit rond 1930 de Waal haven . de grootste gegraven haven 

ter were ld. De vrijgekome n grond dient om het drassige geb ied naast de Kral ingse Plas 

op te hogen en er ee n bos te pl anten. als rec reatiegebied voor het toe neme nd aantal Rot

te rdam mers. Rotterdam is in 1931 een liberale stad en aan de rand van dit Kral ingse 

Bos komt Nederl ands negende golfbaan . home course va n de Rotterdarnsche Golf Cl ub 

(RGC). Besloten . uiteraard. want go lf is voo r de happy few en openbare banen bestaan 

nog niet. Een rij bo men aan de oostzijde va n de gol fbaan bake nt de stadsgrens af: daar

achter loopt de spoorl ijn. van het Maasstation (bij het huid ige Ha venzieke nhui s) naar 

Gouda. Achter deze spoorlijn wonen geen mensen. Je ziet daar slec hts sloten. kasse n, 

tu inderijen . wei landen . koeien . boerderije n. 

Een ha lve eeuw later is go lf een rec htse sport en Rotterdam een linkse stad met rode 

burgemeesters. Dat gaat niet lekker samen. Het college van B&W zegt de RGC 

de wacht aan . Hoe kl ein het negen- holes-baan tje ook is. er heerst wo nin gnood en 
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Ro tterdam heeft bouwgrond nodig. Bos en golfbaan liggen dan a llang niet mee r aan 

de rand va n de stad. maa r e r midde nin: ook de we ilanden en kasse n ,I<ln de oos tk ant 

weke n voor nieuwe wijken. 

Mei pijn in hel hmt neemt de RGC afscheid van het prachtige. volgroeide park baantje. om 

naar een spi ksplintern ieuwe. kale. wi nderige baan in het verre Vlaard ingen te verkasse n. 

Voor enke le oudere leden is die Broekpolder te vcr weg. Zij vragen het stadhuis om in 

Krali ngen te mogen blijven spelen tot de heimachines verschijnen. Dat mag. mits zij de 

tijdelijke baan namens de gemeente ex ploi teren en het openbare karakter ervan bewaken. 

De go lfbaan moet een sportfae il itci t zijn zoal s cen zwembad is: voor iederee n toeganke

lijk. Er is een belangrijk versch il met andere gemeentelij ke sportterrei nen : de gemeente 

steekt geen cent in de baan. zelfs niet voor onderhoud - als de heren dan per se hu n du re 

balletjes in al dat water willen blij ven slaan . moeten zij zelf het gras maar (l aten) rll4w ien. 

Zo ontsl<lal in 1982 de Stichting Openbare Go lfbaan Kral ingen . bestuurd door "oonna

lige RGC- Iede n. Ervaren golfs pelers. die de (on)moge lijkheden en veiligheidsris ico's 

V<l n een vrij toeganke lijke golfbaan beter kenne n dan de lin kse stadhui sbewoners. Lou

ter losse kaartverkoop zet geen zoden aan dc dijk: de ex plo itatie heeft alleen kan s van 

slagen met een groep vaste bespelers. aan wie de sticluÎng de verpl ichting kan opleggen 

om een jaarkaart te kopen. Een ve re niging zou ee n stap in de goede richt ing zij n ... Het 

stadhui s gedoogt de opri cht ing van zo 'n veren ig ing. muar kijkt streng. heft de waar

schuwende wijsv inger en verbiedt ee n ledCI1Ul I boven dc driehonderd. 

Op 2S augwitu s 1982 vraagt het stichtingsbestu ur een ander voonnali g lid van de RGC 

om de beoogde vere ni gi ng op te ri chten . Jan Ruskamp be hoort tot de ouderen die op 

Kral ingen wi llen blijven spelen en hij wil zich sterk maken voor de oprichting van Golf

club Kralingen (GC K). Hij zorgt voor statu te n e n hui shoudel ijk regle me nt en op 15 no

vembe r 1982 zet hij bij notari s Nauw zijn handteke ning onder de opriehtingsakte. Dan 

zit zijn werk erop en tijdens de eerste ALV van de cl ub. op J 8 januari 1983 in het gebouw 

van de naburige sportve ren ig ing Victori a. draagt hij de hamer over aan Folkerl Sneep. 

De leden ne men d ie ns voorstel o rn Rus kamp tot erelid te be noem en bij acclamati e aan. 

De Algemene Ledenvergadering va n de Nederl andse Golf Federatie erkent GeK op 2S 

maart 1983 als lid nu mmer negen. Deze erken ning is va n levensbelang. want zonder 

NGF-lidmaatschap heeft een golfcl ub namvcl ijks bestaansrecht. . Kralingen ' komt goed 

weg. want de (te) kl eine baan voldoet e igenlijk ni et aan de geldende criteria. maa r hel 

Federatiebestuur verleent di spensatie op basis va n de vijft igjari ge historie . 
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De driehonderd leden zijn snel geregistreerd. Zij komen van versc hi llende kanten toe

gestroomd. met als be langrijkste herkomst de voormalige RGe. de O&CC Capelle aan 

de n IJ ssel (waarva n de baan aanstonds door bouwmachines zal worden omgepl oegd 

en het voortbestaan onzeker is). de eveneens gedoemde GC Riverside in Schiedam e n 

de nog jonge openbare golfbaan in Rhoon . De aantre kki ngskracht van Kra lingen ligt 

vooral in de volgroe ide. vo lwaardige baan (a l mist er een Par 5) en de gemakke lijke 

bereikbaarheid: sc holi eren tielsen er gemakkelijk naar loe. 

De smeltkroes van versc hi lle nde golfrassen blijkt al sne l succesvo l. Het prachtige ge

bouwtje dat GCK als zijn clubhuis beschouwt, on tworpen door 8ri nkman & Van der 

Vlugt. ademt de sfeer van bijna zesti g jaar golfgeschiede ni s en ook op het terras bl ijft 

me ni geen tusse n de hortensia's vee l langer plakken dan "s morgens de bedoe ling was 

geweest. Het is van meet af aan oergeze ll ig. maar uitdagingen zijn e r ge noeg. 

GCK is een club zonder clubhuis. zonder eigen terrei n en zonder enig materiee l bez it en 

moet omzichtig manoeuvreren zonder vee l te ku nnen afdwingen. 

Folke rt Snee p. zij n opvolger Gij s Nolst Tre ni té (per 21 november 1985) en hun best uren 

bouwen de verenig ing verder op . onder het toez ie nd oog van een in principe goedge

zinde maar noodgedwongen strenge stichting. Deze begintijd slaat in het teken van 

de zoe ktoc ht naar een voor alle betrokkenen aanvaardbaar evenwicht tussen openheid 

en beslote nh eid. lUssen de vrije lOeganke lijkhe id van dit onderdee l van het openbare 

Kralingse Bos en excl usieve teesluiti ng te n behoeve van een beperkt aa ntal GC K-wed

strijden. 

Tegen deze ac hte rgrond spele n zich opmerkel ij ke taferelen af. Tot de komst van het 

beruc hte golfvaardigheidsbewijs (hel zwemdiploma voor golfers) en en ige serieuze 

baancontrole slaan zesballen in exot ische kledij hun flightgenoten de plaggen om de 

oren . suize n ball en van de drivi ng range stuiterend de Boszoo lll op (waar ernstige ver

keersongel ukken uitblijven . mirabile dictu), terwij l paartjes op klaarlic hte dag de liefde 

bedrijve n in een bunker van de vijfde. 

Op Kral ingen is alles mogel ijk en de club weet door de inzet van ve len op ui teenlopend 

gebied de mooie middenweg te vinden tussen enerzijds het pretentie loze (en soms bijna 

uit de hand lopende) plezier in het spel en el kaar, en anderzijds de ve rpli chtingen die het 

lidmaatschap van de keurige NOF met zich meeb rengt. 

GeK-teams wille n deelnemen aan de NOF-competitie. waarvoor sluit ing va n de baan 

nodi g is ged urende en kele he le ( !) dagen. Het best uur overtui gt de leden van het belang 
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van het vo ldoe n aan zu lke NGF-verplichtingen. De competitiespelers staan voor dag en 

dauw eigen handi g de greens te sweepen. waardoor ze een uurtje Ialer met doo ie armen 

moeten afslaan. Het mag de pret niet drukken: tevreden gasten zij n belangrijker dan 

verslagen gas!ell. Zij arriveren vo l scepsis ove r de poule-inde lin g bij dit c lu bje op een 

opcnbare baan (waarvoor 'oudc' clubs hun neus ophalen) . maar vertrekke n vaak pas 

diep in de nacht vol lof over een onvergetel ij ke dag op een prachtige baan en in een 

sfeer waar men ige gerenommeerde golfc lub een puntje aan kan zuigen . 

Jan Bouman wordt in 1988 lot erelid benoemd. Hij behoort tot de oprichters va n GCK 

en is vrijwel dagelijks op en om de baan te vinden, waar hij allerlei fUllcties bek leedt. 

Vanaf mij n aantreden a ls voorziller in 1989 proberen mijn medebestuursleden e n ik 

zowel intern als extern 'de Charme van Kralingen' te bewaken. onder de aandacht te 

brengen en te houde n. De mengeling van een Wal vrijgevochten ongedwongenhe id en 

algemene beschaving (later door po liti ci dankbaar overgenomen al s 'nonnen & waar

den') is uniek. Kralingen raakt cr om bekend en geliefd . 

Na wéér ee n debacle met de pachter van 'het c lubhuis' lukt het GCK om de exploitatie 

ervan over te nemen. inclusief de gemeentelijke ve rplic hting om zeven dagen per week 

ope n te zijn - het is een openbare gelegen heid ... We renoveren. plegen achterstallig on

derhoud. hal en de lockers uit de kleedkamers en investere n in wc's en douches. 

De gemeente Rotterdam heeft inmiddels in de gaten hoe sterk de golfsport zich overal 

ontwikke lt. Kralingen is de enige baan binnen de gemee ntegre nzen en de vijandige hou

ding van het stadhuis neemt af. nu men doorheeft dat GCK niet uit is op beslotenheid 

van de baan . Ook de samenwerking met de stichting verloopt vlotter. vanuit de gedachte 

dat er minstens evenveel gezamenl ijke als tegenstrijdige belangen zijn. 

Maar nieuwe donderwolken pakken zich samen boven de baan én GCK. Het plan voor 

woningbouw is weliswaar van de tekentafels verdwenen - nieuwe bedreigingen make n 

het voort bestaan van golf in Kralingen onzeker. 

De landelijke overheid verdeelt een ninke pOl met aardgasbaten onder de vier grole 

gemeente n, te besteden aan verbetering en uitbreiding van ope nbaar groen . Rotterdam 

krijgt ruim € 4 miljoen en het college besluit hiermee het Kralingse Bos te re noveren . 

Onclcrdeel van de plannen der landschapsarchitecten (die gee n benul van go lf hebben en 

denken dat je op zeven hol es ook competit ie kunt spelen) is de aanleg va n een fietsers

brug van oost naar west over de golfbaan heen. naar het Kralingse Bos. De bewoners 

van Alexanderpolder moeten een rechtstreekse toegang tot het Kralingse Bos krijgen en 

20 I!J I lub Kr rn 



de golfbaan ligt als een hinderl ij ke barrière in de weg. Het hoogteverschil van enkele 

meters tussen de polder en het bos vraaglom een traag stijgende e n d us heel lange brug. 

di e de baan dwars doorsnijdt. over de holes vier e n zes. lan gs hole 3. Kosten van het 

gev:I:lrte: bij na E 0.5 miljoen. Uitvoering van di t plan z:11 het e inde van de volwaardige 

go lfbaan en de ve ren ig ing betekene n. 

De commissies houden de verenig ing d raaiende: de bestu ren van clu b en stichting stc· 

ken gez:ullenlijk vrijwe l alle energie in het tegenhouden van die verv loekte fiet sersbrug. 

Zij bewerken de autoriteiten. nemen baanarchitecten in de ann om du ide lijk IC maken 

dat er geen ruimte is voor én ecn brug é n een wedstrijdbaan. dragen altcrnatieve n aan . 

geven nu eens mee en zeilen dan weer hakken in hel zand. 

Meele dankzij dc nog spcctacul :lir doorgroeie nde populariteit va n go lf bereike n wc o ns 

doel. De architecten s tuffen de brug van hun tekeningen en de bespe lers halen opgel ucht 

adem: hun geliefde ba:1Il en de Cha rme van Kralingen blijve n bestaan . 

• J .. n Daan Hillen 

Ge 
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't is mooi geweest 

Zo luidde de kop boven een artikeltje dat mijn voorganger. Jan Daan Hi llen, sch reef bij 

zij n afscheid in 1994 in de KnJl ingerbout. 

Hij sc hreef onder meer wat hem bij het begi n van zijn periode voor ogen stond en dat 

zij n doelstellingen. GeK verder he lpen en zel f plez ier hebben . in zijn zeven jaren als 

voorz itter waren bereikt . 

Op die basis mocht ik dat jaar van de leden het voorzitters-stokje van hem overnemen. En 

ik had daarbij het geluk dat Hannie Ekering. Hans van lngen, Piet Noorlander en George 

Doughtie nog niet aan het ei nde van hun bestuurstermijnen waren aange land . Van hu n 

ervaring en die van de commissieleden hebben de lede n ruimschoots plezier gehad. 

Ooit heb ik bovendien gezegd of gesch reven dat Kral ingen de grootste commiss iedicht

he id had in de golfwereld . Eén op de zes leden pa rtic ipeerde in d ie tijd in het besturen 

van de vere ni ging, En dat is nerge ns eerder vertoond. 

Ik heb niet de idee ge had dat ik ··Ge K verder zou moeten helpen" , wat je daar, na de 

periode Jan Daan . ook onder zou kun nen begrijpen. Of misschien toch. Het zou me 

ee n lief ding waard geweest zij n vera ndering te krijgen in de b ijzo nde re bestuurlijke 

structuur ·op Kral inge n' waar lede n binnen de vere niging en leden in het bestuur van de 

'Stiehting ' niet alleen versch il lende ideeë n hadde n over het toekomstig beheer van de 

baan, maar elkaar mijns inziens ook teveel en Ie vaa k voor de voete n liepen. De bestuur

ders va n de ' Stichting ' zouden hun hande n mijns inziens meer dan vol hebben gehad 

met al leen de reden van hun bestaan: het beheer van 'de baan'. 

Het verwerkelijken van die toen gekoesterde wens is, weten we nu. niet in vervull ing 

.gegaan . Als ik het goed heb begrepen is cr ook in de jaren na 2002 op dit vlak weinig 

veranderd. 

Wel heeft de baan ee n ware kwal ite itsslag, ik zou bijna zeggen, zonder weerga onder

gaan. Veel van de verbeteri ngen zij n na hel beë indige n van mijn lidmaatsc hap in 2003, 

gerea liseerd, 

En als je die kwaliteitsslag nu in ogenschouw neemt dan kan je slechts tevreden achter

om zien en een groot compl ime nt make n naar de toe nmal ige bestuurders van de 'Stich

ting' die ka ns gezien hebben de benodigde gelden bij de Gemeente Rotterdam los IC 

peuteren. 
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De meeste leden zu llen ermee bekend zijn dat Ineke en ik in 2002 lid zijn geworden 

van Broekpolder. Maar nog steeds herhaal ik dat je golf het beste kunt leren bij de pro's 

en in de baan 'op Kralingen' en dat juist die veel kleinere vereniging zo'n fantastisch 

vere ni gingsleven kende, 

En dat brengt me bij al hetgeen ik aan prachtige (en minder goede) herinneringen aan 

Kralingen koester. Zorgen maakten we ons over het beperkte aantal speeldagen als ge

volg va n wateroverlasl, over het geneuze l met de Stichting over het aantal wedstrijd

dagen per jaar en de niet eindige nde zorgen over de lange reek s horeca-exploitante n die 

het niet redden. Deze enthousiaste mensen begon nen aan een uitdaging. maar na twee 

à drie jaar zagen ze tenslotte toch geen kans tot een financieel gezonde exploitati e van 

de horeca in het clubhuis te komen om vervolgens teleurgesteld en met schu lden te ver

trekkeIl. Dat waren sombere perioden die de direct betrokken bestuursleden veel energie 

kostten en grijze haren bezorgden, 

Toch overhee rste natuurlij k de schier e indeloze reeks zonnige momenten: de cl ubkam

pioenschappen, de Golfweken met de Open kampioenschappen van Rotterdam die zich 

in toenemende mate mochten verheugen in deelname van veel regiona le topspelers. de 

aansprekende prestaties van de Kralingse jeugd, de viering van het Lustrum in 1997, 

de wedstrijden om de Krapelle Cup en om de Crazy Cup, de jeugdu itwisseling met Ut

toxeter, de Jeugd- Pro Invitations, enz enz. 

Al deze evenementen in het vere ni gingsleven van Kralingen werde n mogelijk gemaakt 

door de inspan ningen van velen. Een paar schieten eruit: Hans van Ingen (secretaris) , 

Piet Noorlander e n Adri van der Ben (penningmeesters) en George Doughtie, 

Veel van de genoemde evenementen hadden voor een belangrijk deel een extern ka

rakter. Dat was goed en aantrekkelijk. Kralingen timmerde aan de weg, Men kende 

Kralinge n vooral vanwege de kenmerkende gezellig heid. maar helaas ook door de toen 

zorgelijke kwa liteit van de baan. 

Kral inge n had naruurlijk ook een intern gezicht. Dat gezicht werd vooral vormgegeven 

door de commiss ies . Naast de meer technische commissies onder leidi ng van George 

Dougthie en Jean van Seventer (larer Hei n Du ngelmatlll en André Meijer) stu urde n 

met name de DameSCOllltllissie onder leiding van Hannie Ekering, de Jeugdcornm iss ie 
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Voorzirrer Elk Dmilh heft het g/a5 op de nieuwjaarsreceptie 1'(11/ 2000. 
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onder leiding van Max Leons (later John Kamen. Cees Ve nn ink en Ha ns Sint Nico laas). 

de Seniorencomm issie onder leiding van Ben Hogervorst en de Evenementencomllli s

sic onder leiding van Hans va n Ingen ( later Rita Sch ipper) dit interne gezicht. 

Een bu itenbcemje was de Lustrumcommiss ic. Voor de organ isat ie van het Lustrum in 

1997 vond het bestuu r Leo Starmans bereid de Lustrumcommissie te leiden. Hct werd 

een reeks knallende festi viteiten met voor mij als hoogtepunt het here ndiner met afslui 

tend 'dansfces( voor heren onder de muzikale begeleiding van de Flamingo's en het 

cabaret geleid door Brigina Fci th en Henriëne Jung. Ui t die jaren stammen begrippen 

als: Royaal Anc ient Kral ingen. ·nee. Leo niet vandaag'. Piet Happy Hookcr. George 

Ladics fi rst en Piet Whitesocks. 

Kortom in de pe riode 1994 - 2002 was Kralingen gezell ig. gastvrij. correct en graag 

gezien. Althans dat zijn na vijf jaar e lders spelen de herinneringen van ee n oud- voorzit

ter die met veel plezier terugkij kt op de kring go lfv rienden die hij 'op Kralinge n' heeft 

meegemaakt . 

" t is opnieuw mooi geweest" !! 

Ik wens bestuur en leden van Kral ingen voonzening van zulke mooie jaren en een fees

tel ij ke viering van het vijfde Lustrum toe. 

c. E!ic Outilh 
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Het is nog steeds mooi! 

Een re latief kOr!e periode in het bestaan van Golfclub Kralingen . Maar enerverend als 

het maar kan. 

De periode begon met de bes lissing van Voorzitter Et ie Du tilh 0111 zij n de rde bestuurspe

riade van drie jaar - na acht jaar van noeste inzet voor de Ve reniging - niet vo l te make n 

en tussentijds af tc treden. Het voorstel om Nico Mooij. op dat moment ook bestuurslid 

van de Stich ting Openbare Golfbaan Kralingen. tOl zijn opvolger te benoemen. le idde 

- niet om zijn persoon maar om de mogelijke dubbelfunctie - tot de nodige d iscliss ies 

bin ne n de Verenig ing en ve rvolgens tot het voorste l v<l nui t de leden om Victor Hoef

nagel als tegenkandidaat naar voren te schuiven. Aan leiding voor de discussie was de 

op dat moment bestaande geschi lpunten tussen de Stichting en de Vereniging over het 

onderhoud van het cl ubhui s en de invu ll ing van de ove rige punten van s<lmenwe rki ng. 

'A Few bridges too far, so to say·. Tijdens een enerverend verlope n Algemenc Lede n

vergaderin g we rd Victor Hoefnagel 101 nie uwe Voorziller be noemd. Een volge nde Fase 

in het bestllan van onze Verenig ing trad in. 

En ook een pe riode enerverend in de zin van: 

• een al gemene herz iening va n de Statu te n en Hui shoude lijk Reg lement: 

• de star! van de E-Drive (digitale nieuwsbrief): 

• de start van de website (www.gckral ingen.nl): 

• de instelling van de Nieuwe Leden Commissie: 

• de invoerin g van het MMS-leden/Fac turatie/handi eap/wedstrijd systeem: 

• inschrijving via Internet/dc Zui l (telegolf): 

• meerdere wi ssel ingen op horecagebied: vanaf 2004 - tot te vredenhe id -

Edwin Kroon en zijn crew als uitbater V'1I1 het cl ubhui s: 

• wijziging parti cipatiebewijzen en daarmee versterking va n het eigen vermogen: 

• een nicuwe aanbo uw aa n de ke uke n met vervanging vun koel- en vriescellen: 

• verbouwing van de kleedkamers . douches. toiletten en "oude·' keuken: 

• nieuwe e lektra-installatie: 

• nieuwe CV·inslallatie. 

Maar wat is gebleven is een moeizame relat ie met de St icht ing Openbare Golfbaan 

Kralingen. Eind 2005 werd een onderhandel ingsresultaat behaald. dat vervolgens geen 
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onderhandelingsresultaat bleek te zij n. Binnen het huidi ge tijdsbestel, met alle veran

deringen in de go lfsport - voor nu en in de toekomst - moet daar - met behoud van 

het openbare karak ter van de baan - in onze symbioti sc he levensvorm rust in kunnen 

worden gebracht. Wij blijven cr aan werken! 

Tijdens de Algemene Ledenvergaderin g op 30 november 2004 werd Jean van Seventer 

benoemd tot Lid van Verdienste. Voorziner Victor Hoefnagel in zijn toespraak: ·Jean . jij 

staat al vele jaren dag en nacht klaar voor het wel en wee van onze club en de baan . Met 

grote ke nnis van zaken en regels. ee n beminnelijke glimluch, op een sym pathieke maar 

st renge en rechtvaardige wijze geef jij een bijzondere inhoud aan het voorzitte rschap 

van de Handicap-& Rege lcommiss ie. Met die beminnelijke glim lach weet jij leden te 

vertellen dat hun hand icap is verhoogd of dat die kaart met die fantastische score niet 

geldig is. De baan is in overeenstemming met de NGF-regels e n dat is voor ee n groot 

dee l aan jou te danken. Een gevoelig onderwerp, waar met vee l zo rg en tact mee moet 

worden omgegaan, iets wat jou op het lijf is geschreven. Pamperen waar nodig, maar 

duidel ijk staan voor jouw mening en jouw niet te mi sverstane standpunt als het gaat om 

inmeten en ni euwe constructies in de baan. Gebru ikel ij k is dat een benoeming tot Lid 

vun Verd ienste plaatsvindt bij een afscheid, Dat is nu niet het geva l. Iemand die op de 

leeft ijd van 70 jaar nog steeds jouw drive en het engageme nt heeft wordt met recht Lid 

van Verd ienste.' 

Op 2 1 juni 2006 overleed Jean van Seventer. Veel leden en oud- leden van de Kral ingse 

waren bij zij n afsc heid aanwez ig. Als blijvende herinnering aan Jean we rd bes loten om 

zijn naam te ve rbinden aan de Golfer/Golfster van het Jaar. 

'De jeugd heeft de toekomst en de jeugd bepaalt de toekomst van de Veren igi ng '. Het 

door de Jeugdeommissie opgestelde Jeugdstimuleringsplan en andere initiatieven 0111 het 

golfen onder de jeugd te promoten worden door de Vereniging van harte ondersteund. 

De c lub leeft, de golfwereld is aan vele veranderinge n onderhevig. Maar wat zal blijve n 

is de charme van Kral ingen . Daar is iedereen het over eens . 'To be continued ', tot in de 

lengte der jaren! ' 

Daniël Sikkens 

Voor::.iffer Bestllur 
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1982-1987 

Oprichting van "Golfclub Kralingen" 
Op 25 augustus 1982 werd Ir. J.H. Ruskarnp benaderd door de St icht ing Openbare Golf

baan Kral ingen. met het verzoek al s trek ker van een nieuw op tc richten verenigi ng op 

de "bijna" openbare baan op tc willen treden. 

og geen drie maanden later. op 15 november 1982 passeerde ten kan tore van Mr. H.H. 

Nauta. notaris ter standplaats Rotterdam. een akte houdende oprichting van de IC Rot

terdam gevestigde verenigi ng "Golfclub Kralingen", 

Bij de Nederl andse Gol f Federat ie we rd onmidde llijk een verzoek lQI erkenning ingc

dien' l. Erkenning volgde daarna en de op de Gollbmm Kralingen spelende verenigi ng 

behield hel NGF-numrncr 9. Hel eerste Bestu ur bestond uil: 

Voorziucr 

Vice-voorzitter 

Secretari s 

Penningmeester 

Leden 

J.H. Ru~kamp 

mevr. D.L.H. L unenbcrg-Moret 

A.F. Vcldhu)'zen van Z.1nlen 

J.H . \V:H1~in k 

J . Boumun 

mevr. A. Dijxhoorn-Honig 

R. van Wely 

V()or:.ilfer rolkert SJ/eep Jelicireerr de "ee" RIlskaIlIp /lief :.i)1I :'O)lIiJf I'crkregell 

ere lidmoa fJc/W p . 
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HCI BeSIlIlil' van de Golfclllb Kralil/gell perjolluori /984 " 

De IedelI gel"clI (/(/lulaclllig geilOoI: 
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TijdeIIs de AIgemelIe ledelll'ergaderillg \'(/11 26 jal/uari 1984 werd de heer RI/Skalllp (Ot 

erelid I'fll/ de \'erelligillg belloemd, De d/lb lelde toen 2991edell ell ééll ere/id, 
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De eerste hand icaplijst van medio november 1983 bestond lIit de volge nde 

pe rsonen: 

21 A. Anema 14 T. Korthals Altes~Kis l 

21 M. Armfield 4 J. Koster 

16 K. Ph. van Baare n 24 A. W Kru ystllulde r 

12 PJ. van Baaren 24 H.E.T.M. Kruysmuldcr-Luiten 

23 e. Bakker 19 T. Krijger 

27 G.A.C. Bakker 13 WA. van der Ku lk 

28 H.A. Bakker-van Hame l 18 C. W de Kuyper-Sl1lil 

12 N. Bastiaan 22 G J Lel1lmens 

28 e. M. Berends 29 A.A. Lem mcns-van der Krog! 

18 H.M.A. van Berkel 27 A.J.M. Leye nuur 

23 E. van Berke l-Belze r 30 D.L. H. Luncnberg-Morct 

19 e h.E. van Blommcnstein 19 J.H. van der Made 

28 A. M. de Boer 26 A.M. van Meenen 

25 L.O. van Bokhoven-Brcct 18 M.Th.E. Me rk x-Lernm 

II J.W.A. Bom 16 DJ. Meyst 

18 A. H. Bom-del MOnfe 27 J. Meysl-Michc ls 

30 W. van den Bos-Hijmans 30 A. de Neef 

22 J. Bo ul1lan 19 GJ. Nol st Treni té 

0 C.A. Braun 30 R. Nolle 

27 F. H. Breeman 28 M.W. Ovcrbosch-Tuin'ling 

27 EJ . Broedclet 10 K. Y. Park 

22 F. Broedclet 28 M. Pl antenga-van Oldc nborg h 

17 P. Broedelct 23 H. Plan le nga 

30 A.M. Bronstig 29 S. Prince-Vogelsang 

30 T.A. Burger-Bredze 29 B. Raadegever 

22 J.H. van der Bijl 27 J.A. Reu s 

25 J.e. ten Cate 20 I, F. Rinke 

JO R. Cohen Tervaert 29 J.H. Ruskamp 

A. P.G. van Dam 12 P. Ruzicka 

4 M. van Dam 24 R.M. Schuiling-Loock 

I H.C. B. van Dam 14 H. Scheu rkogel 

8 FEL. Dorhout 12 W. Selrnan 

25 H.J. Du ngciman 29 F. Schiotling 
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25 J.M. Du ngcl man-Röugcring 26 C. Simon Thomas 

25 A.J .M. Duyzings 5 E. W. Simon Thomas 

17 W.E DycLis 25 I. Sjökeln 

28 A. Dijxhoorn -Honig 12 FJ . Sneep 

24 D. Eikelenboom 24 J.K . van Soest 

20 Mcvr. L. EngeJbert s P.A. Som mer 

27 L. Faro 24 E.G. Sonuner- de Koni ng 

26 J. Fasse 30 J.L. E.M. Slarmans 

30 J.F. Fasse-Rauwerda 30 Mevr. Slarmans- van Hagen 

24 M. Fisher 21 W.F. $ Ias 

30 J. Geut jens 28 J.J . Slokrnuns 

5 E. Goudriaan 30 W.J . St roo-Timlllcrs 

30 A. Goudriaan - van Geest 16 c.A. Thi ssen 

24 e.P. Goudriaan- dc Wil 26 J.W. Ti rnmer-Reijndcrs 

20 C.A.R.A. Grosse Hamburg 28 A. Tukker 

24 A.M.A. van Haeren K erckhofT 27 B. Th. C. Tukker-Doelman 

17 F. Hageman 27 P. Veder 

18 R.P.P. Hendricks 25 W. Veder-Bock 

15 H. Hemlriks 25 A.F. Vcldh uyzcn van Zanten 

52 R. Hemmus van Meeuwen 24 G. Vc ldmcijcr 

22 J.D. Hillen 30 A. Ycldmcijer-van Herden 

23 J.M. Hoefnage l 11 P.H.A.M. Verh;:legcn 

24 Mevr. O. Hoe fnagel 29 Th .A. Verhoc ff 

29 W. H.A. Hoenderop 30 E. H. Verkoren 

30 H.E.iv!. van Hocy Smil h 29 J.L.c. Volgers 

15 E. Hoogewerrr 16 O.T. Vreede 

28 F.J.M. van Huikeshoven 26 M.B. Vrcede-Chabol 

26 H.W. van Ingen 28 W. Ch r. de Vries 

15 M. Jackstc it 28 R. Vroom 

28 B. s ' l acob 13 R. van We ly 

30 J.B. s ' lacob-Hissin k 24 J.F!. van Wcly- Bond 

21 H.P. lansen 29 P.Chr. Wi llcmsc 

17 l . Jcckel 10 P. van Wijk 

27 l .M. de l o ng 25 A.J. Wiers rna 

12 T. de Jong 9 H.L. Wins 

32 



16 HJ. Jung 20 K. Yoshida 

26 IJ . Kauderer 29 W. Rose nbautll 

16 J.G. Klaverdijk 29 A.C. Hi l lcn van Noor! 

14 H.M. Kl cuver 29 D. Selmiln 

30 Fl . Konert 30 J. Konen-Eversdijk 

JO K . Kop-S1Uy 
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HEMA 
De HEMA ofwel de HEren MAandag is ontstaan in de zomer van 1984. Want na de 

dames met hUil DAMES MEDA L-middagen. kwamen ook de Kralingen Veteranen op 

dc baan mei hUil Vctcranen-MEDAL. In princ ipe werd er iedere maandagmorgen afgc

!jlagcn in de maanden mei tot en mei september. De dee lnemers waren: Peter Bastiaan . 

Jan BOllmarl. Henk van der Bijl. Bilty DyclIs. Franz Konen. Theo Verhoeff. Harry Wins 

en Thieu Wolters. 

Crazy Cup 
De befaamde Crazy Cup ontlokte deelnemers tot 'hoogstandjes' in de golfsport. Zo was 

het toentertijd niet ongebruikelijk dat dc eerste afslag plaats vond vanaf het dak V'1I1 

het clubhu is. Ook het afslaan. al zittend op een barkruk. behoorde lOl de caprio len. Dal 

swingen op een barkruk helemaal ni et zo moeilijk is. JOl,lt Ewout Hoogcwcrl'f zien. Hij 

wint tenslotte ook de eerste prijs. 
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Hel is 11'(/1 {Illders gesTeld //Iet )all ten Cate. HU presteert hCI 011/, U/II lIIet de::.eljde tmc. 

::.ijll ell/b kaput te slaan omdat hij legen zijn eigen knie slaaf. Na ajfoop laai hij hel 

remlwaT ::.iell (/(//1 Addy Dijxlwo/ïl en )al/-lVilfelli 80111. 

Tijdens de prijsuitreikillg \'all de Cra::.y Clip, kijken Henk Smeel/wil (de eerste 

uitbater), Ham FWI Berkel en Addy Dt)xhoom toe. 
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Wildwedstrijd I Snertcup 
De Wildwedstrijd die in december werd gespeeld . in de vorm van ee n 9 ho les greenso me 

stroke play, vertoonde bijzondere prijze n. De ee rste drie prijswin naars gingen naar huis 

me I een door de heer 's Jacob gesc hoten haas of fazant. De prijzen voo r de Snertc up, die 

pas bestaansrecht heeft sinds ee n aantal jaren . zij n heel wal makkel ij ker te organiseren. 
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Heren 1 
Het allereerste heren I team bestond uit de volge nde leden: Mike Fisher. Ewout 

Hoogewerff. Victor Hoefnagel. Mike Armfield. Enno Hageman en Jan Daan Hillen. 

Kippen 
Wist u dal Kees van Saaren ach Ier het clubhuis een stukje grond beschikbaar bad gekre

gen van Pi et Sommer om er een kippenhok neer Ie ze ilen? Het st ukje grond lag op een 

ei landje. met ee n wat gammel bruggetje . Kees gaf een demonstratie over hoe hij de brug 

bad gerepa reerd. Echter. tien minuten na de demonstratie stond hij meI kleren en al en 

het nod ige kroos. onder de douc he. 

Geboorte golfyaardigheidsbcwiJs 
In januari 1985 heeft de NGF haar leden medegedeeld. dal door de snelle groei van het 

aantal niet gekwalificeerde go lfers. het noodzakelijk is om op korte termijn bepaalde 

maatregelen te treffen. Dit. om de waarde van het golfspel. de normale doorstroming 

en de vei ligheid op de gol tbaan te dienen. In dit kader zijn er mogelijkheden gecreëerd 

om spelers. die geen hand icap bezitten (en derhalve niet in het bezit zijn van ee n oranje 
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~~~MGFORMUUER 
'AARDIGHEIDSBEWIJS 

In te vullen door de aanvrage, N,,,,, 
VOOrJe~I~;s-'------- _ MIV 

Adres _ .•• - .... ----•..•.. .... _ -----._---
TelefOo-;;;;~~ -- -------- "-__ _ 

wel/geen lid van ----______ 
-._-- , , NGP ve ING data en tijdstip n "-'". - r, F-geass. 

gelegenheid lS~m ' :feafrop de kandidaat in de 
ests afte leggen. ---------- -
--------

--------.-
(handtekening) 

NGF kaan) met ingang van I maart 1985 in de gelegen he id te stelle n een Golfvaard ig

heidsbewijs Ie halen . Een GVB heeft ten doel om een speler. die reeds golfvaardig is 

te onderscheiden van de d ui zenden, die dal nog niet zijn. Voor aanmelding kon va n het 

hier afgedru kte form uli er gebruikt worden gemaa kt. 

Nieuwe omslag Kralingerhout: kleur 
Dat ziet er we l even anders uil. nietw<lar? Een zeer ri skante beslissing van de Redactie. 

om het oms lag van hel Kralingerhou! in full -colour te laten drukken . Lopen we daar

mee niet het gevaar. dat hel cl ubb lad qua inhoud . vo rm, prese ntatie, uitstralin g, image 

en wal dies meer zij véél meer te bieden heeft dan de club zelf? Of nemen wij hiermee 

het voortouwe n biede n wij haar de gelegenheid zich op te Irekken 101 een ni veau. de 
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Kralingse Golfclub waardig? Onzin natuurlijk, want het gebeuren rond deze club is 

kleurrijk genoeg om zich te kunnen meten met de omslag van haar orgaan: 

• Waar worden zulke spannende clubkampioenschappen gehouden , dat de hoogste en 

laagste handicaps even snel worden uitgeschakeld en de titelstrijd wordt gestreden 

door de Voorzitter en een lid dat op gympies en in een geleend jasje de beker ontvangt 

van zijn kort tevoren verscha lkte proo i? 

• Waar stampen ee n paar leden van een nog geen driejarige club binnen 110 time een 

volwaardige Pro-am uit de grond? 

• Bij welke vere nig ing zit 80% in een Bestuur ell/of Commissie? 

• Welke golfclub in Nederland voert zo 'n 10% van haar ledenbestand af wegens wan

betaling? 

• Waar in Europa beslissen ongeveer 80 voornamelijk niet-lede n dat hun woensdag

avondwetJstrijd ondanks een volledig blank staande baan tóch kan doorgaan? 

Voeg daarbij dat Piet en Grea Sommer Henk Smee111an als uitbater van het restaurant 

hebben opgevolgd en dat nie mand ongetw ijfeld ooit zo'n golfonvriendelijke zomer 

heert meegemaakt. Een kleurrijke club derhalve. en daar past een in full-colour uitge

voerde omslag van de Kralingerhout uit steke nd bij. 

Aankondiging van het eerste lustrum in de Kralingerhout (1987) 
BeSfe Gofjvrienden. 

Oll:e Golfclllb Kralil/gell viert dir )cwr haar Ie IlIstl1llll. Een bloeiend dl/bleven. spor

tieve wedstrijden . (/ctiel'e compe/i/ie/eoills. elllho/lsiaste professionals, eell "eigeIl" 

elublll/is. eell II/ooi ver:orgde baan. /liet :elfs twee "I'erwarlllde" holes. korrom eell 

reden 0111 on~' Ie lusfnm/ groots te vieren. Hiertoe heep hel BeSlIIlIr eell LII.\'tl1lll/cOI/I

mis.l'Ïe ill het lel'ell geroepen. De IedelI I'W/ de:e commissie Zijn: Leo St(//'II/(/IIS. Am 

s 'jacob. Han Wansi11k. Addy Dijxlwo/1/ ell Piet SOll/lller. De:e COl/llllis~'ie is mi al dmk 

be:ig met de voorbereidingen Foor eell prachtig ImtrulII progra/llma_ Ook :al er eell 

apan l/lslnt/llllllmlllC/' 1'(11/ KralillgerllOlIl verschljllen . 

On:e lu.\·trlll//vierillg begilll woensdag 2 september en eilldigt op 5 septemher met een 

wedstrijd Inet {lw/slllilend het grote lus/mll/fees/. Het BeslIIlIr rekelll op een grOle ell

thousiaste en materiële ill~et V{l1I de leden en Wel/Sf jllllie aIlelI Feel golfple:ier iJl het 

komende seiwen. 

Gijs Noist Trenité 

Voor:ilfer 
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~Iessage, door J.H. Ruskllmp (erelid ) 
Eel/ de:e dagen werd ik gebeld mef /tel rer:oek Ier g(J/egtmheid \'(/11 hel eerste fm/mIJl 

1'(1/1 de Golfdl/b Kmlingen. ielS ;/1 de K/"lIlillgedlOl/r fe sclwijw!l/. Dit deed mij deI/keil 

(Uil/ eell lefejool/lje \'(111 l'iJ! )(1(11" gelden. lI'(lari" mij gelTfwgd Il'erd "mee rc dOCI/" 

ual/ de oprichtillg 1'(11/ eell 8o/fcllll, op de door de ROllerdalll .\' Golfcl/lb I'cr/atel/ b(/(/II 

;/1 Kralingen. Een illleres.wlllle el/ six/J//Iel/de lij d bmk /OCII (UIII. \I 'W" het "meedoen" 
werd IOCII .. trekkeJ/". Er !H IS eell StichrÏllgsbeswur. dal ha(/ we/eli re bereikel/ ti(/( de 50 

jaar Ol/de ha(1II wor de go/fsporl behOlldell bleef Er "'(/S ook de grole teleurstelling dar 

de op te richtelI dub, st'ell directe :eggemclwp :0/1 k,.ih:clI OI'cr het b(lal/gebel/rell en 

hel c/ll/)/I//übeheer. Een {/{// Iwlmede-oprichren II'US gUl/\!' gel/oeg gel'fmdell ell ge:.a

I/wlllijk u'ert! dl' elub op 15 /lol'ell/bl'r /982 lIowrieel opgaiclll, Zeer belal/grijk I, 'as liet 

\'erkrijgell !'lI1! eell erkellll illK dool' de Nederlandse Golf Fedemfie, \I'(llIf :ollder aken

lIillg kali l'en golfclub /liet bestaan , Eigenlijk I'Oldeed de b(lclI/ /lier aall alle door de 
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NGF gestelde eisen, Dil/dat er per 9 holes te veef par 3 Iwles waren. Dil/dat wij er I'lug 

bijwareJl kOllden we 011.1' beroepen op het feit dat de RGe de:..e baan net had verlmen en 

dm het gedurende 50 jaar een erkende baan was geweest. In de:.e periode speelde ook 

her overleg 0111 fOf de instelling 1'(111 eell u speelbewUs " te kOlllell. Ge:..iell de ongunstige 

ervw'Îngen w(lren de besta(lllde elubs 1)(11/3 voor de kOIll~'f van nog meer nie/llve golfers 

:"o/lder spee/v(fardigheid. Hef was I'erhellgend d(lt vee! begrip en medewerking v(ln hel 

Bes"fU/Ir V(lJI de NGF werd ondervondelI. Dit Besfuur loodSTe oll:..e (lanl'ro(/g op voor

treffelijke wijz.e op 23 maart 1983 door de a/gemene I'ergadering ell de erkenning werd 

eenfeif. 

Regelmarig vonden besprekingen //Iet hel STichtingsbestllur I'{I/I de Kralingse b(l{m 

plaats. waarin ollder anderen ook hel II/axill/ale aal/tal ledelI Fan de elllb werd l'(lst

gesteld. D{wrbU werd onder handhaving \1(111 het openbare b(la/Jprincipe rekel/ing ge

hOl/den /lieT de be/al/gen von de dub :.oals hef houdelI 1'(/11 wed.wnjden en ({ndere ac

TiviteiTen . De elub begon eind /982, begin 1983 te draaien ell reeds in juli werdelI de 

dllbkalllpioemchappen gespeeld. Na cel/jaar ben ik (lfgetreden omdat ik de OI'ertlliging 

had, dat een bejaarde geen kleufer moes! opI'oeden . Alle reden dus DIJ! de Golfclub 

Kralingen v(ln harte Te feliciteren met het eerste /lIsfmlll. d(l(lrbU welIsend dat nog vele 

II/stra :..ullell volgel/met in hetl'elTe l'erschieTlI/issehien een andere bO(lIl? 

, 
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1988-1992 

Bandicaps 1987 
Hel golf jaar 1987 heeft weer ee ll g root aanta l handicapgegeve ns opge leverd. De Han

dicap- & Regclconlmi ssic heef! vaar ieder lid. die één of meer qualify ing-wcdstrijdcn 

heeft gespeeld (en dat zijn cr 147! waar waren dc anderen!) zijn/haar handicapverloop 

gedurende hel jaar op papier gezel. Hiermede dank aan ons lid Piel Noorlander mei 

zij n wondercompuler. Wij hebben die gegevens eens doorgebladerd. wal berekeningen 

ge maa kt en komen lot een aantal soms opmerkel ijke gegevens. 147 Leden hebben één 

of meer kaarten inge leverd. Onbetwiste koploper is bij dc dames Anncmiek He rmans 

(hep 2 1) d ie nlaar liefs t 13 kaarte n in de bus heeft gedaa n en bij de heren Puull-l crlll ll ils 

(hep [5) die er 12 heeft ingeleverd. Eervolle plaatsen voor Locs Bokhoven ( 12) en Joke 

Dungelmann (1 1). 

Jan Bouman erelid 
Op voorstel van hel Bestuur van de GCK werd de heer Jan Bournan in 1988 bij acclama· 

tic tot erelid benoemd. Rede n voor de Redactie van Krai ingerhoul om met een terugblik 

wm nader meI hem kennis Ie maken. Dirk Kroon sprak met hem. 

Vraag: Waarom bent U erelid geworden ? 

Antwoord: Naar ik aannee m heeft het Bestu ur het werk wi llcn waarderen dat ik voor 

deze club gedaan heb. 

Vraag: U was bij de oprichting van de GeK betrokken? 

Antwoord: Ja. sa men met hel andere erelid Ruskam p. en Illet Wansink O.a. Wij zijn voor 

statuten naar een notaris gegaan en hebben samen de club opgericht. We lieten stencils 

maken voor aan melding van leden. Die kwamcn vrij gauw. al was e r minder interesse 

dan nu. Behoorl ijk w:1I leden kwamen zelfs ui t Dcn Haag. Toen cr zic h bij wijze van 

spreken honderde n tegelijk aanmeldden. hebben we ee n passer genomen plus de kaart 

Vl:m Zuid-Holland en gezegd: binnen deze cirkel wonend kan iemand lid van de GC K 

wordcn. Maar zelfs daarna stonden er evenveel mensen op de wachtlijst als e r leden 

waren. 

Vraag: Daar had U Uw handen vol aan? 

Antwoord: Nee hoor. dat viel mee. Naast de ledenadm inist ratie Z,1t ik in het Bestuur van 

de Wedstrijdcommissie. Verder was ik Baancommissaris. Omdat ik hier toch altijd was. 

regelde ik het meeste. Dat heb ik vijf jaar gedaan. blijkbaar tOl genoegen van het huidi ge 

Bestu ur. Ik ben ermee gestopt omdat een ander het toc h wee r eens anders doet. Dal is 
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goed voor de club. 

VrLlag: U was in die tijd even vaak op de 

baan te vinden als nu? 

Antwoord: Zeker. Ik werkte bij de Nedl

loyd. Door fusering werd het kantoor in 

Nederland op een bepaald moment ove r

laden met personeel. Daardoor konden 

jongere werknemers niet promoveren. 

Men heeft toen gezegd: allen die voor 

192! zij n gebo ren. ku nnen met ve r

vroegd pensioen. Ik was toen rui m 57 

jaar. Vreemde erva ring: ee n maand later 

had ik niets meer 0111 handen. De golfc lu b 

was een uit komst. 

Vraag: Dat is Uw enige hobby? 

Antwoord: Nee, golfe n én reizen. Mijn 

vrouwen ik zij n cultuul"-minded . Omdat 

mijn vrouw niet go lft. spee l ik dan ook 

niet. Maar enfi n, als het weer het toelaat. Joop ik elke dag mijn achtt ie n ho les hier. En 

bovendien: a ls ik e lders heb gespeeld ben ik altijd wee r blij in Kral ingen terug te zijn. 

De baan ligt er toc h sc hitterend bij? 

Vraag: Het openbare karakter stoort u in het geheel niet? 

Antwoord: Welnee. mensen die niet betale n. stokken stelen etcete ra . vind je overal. In 

het algemeen komen hier prettige mense n. En wie je niet mag . ku n je mijden. Ja. ik houd 

mijn mon d niet a ls ik zie dat iemand een plag niet teruglegt. of ni et doorlaat. of de ba l 

uit de cup haalt terwij l de pin crin staat. Ik vraag rustig: ··Heeft U het Go lfvaardigheids

bewijs en wat heeft U daar ge leerd?" 

Vraag: U vindt ook dat hel GVB voorwaarde tot betrede n moet zij n? 

Antwoord: Natuurlijk. Wil je de baan in redelijke staat houden en hel spel niet bederven. 

dan is dat een noodzaak. Dat er nu cont role op jaarkaart en greenfee is, is overigens al 

een grote verbetering. Ik ben ervoor dat ze lede n royeren die ni et be taald hebben en ik 

wens met die lieden ni et meer te spelen. 

Vraag: Heeft u tot slot voor de lede n nog een lip om meer ba llen Ie vinde n? 

Antwoord: Goed kijken . Gewoon goed kijken . En niet achter Ge rd Renné spelen. want 

die vi ndt er nog meer dan ik. 
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Wedstrijdcommissie 
Zoals elk jaar laaidc de discussie wie er wel of niet een echt echtpaar is, hoog op. De 

Wedstrijdcommiss ie heeft beslote n dat in 1989 wederom alleen echte echtparen kun

nen inschrij ven. De norm voor dee lname is niet of je je een echtpaar voelt. maar of je 

er een bent en niemand kan dat beter bepalen dan het paar zelf. Bij Ouders/Kinderen 

gaat het er ook niet 0111 of je iermmd bijvoorbeeld als een vader beschouwt. maar of hij 

het is . In 1988 was de toelating in elk geval nog soepel en dat was voor Arnold Koot 

en Jenny Martijns maar goed ook. Zij wonnen de als altijd gezellige wedstrijd met 45 

punten en besloten direct te gaan trouwen om volgend jaar hun titel te kunnen verded i

gen . Arnokl moest snel weg, maar Jenny gedroeg zich als ee n volleerde echtgenote door 

mede namens hem het van emotie omfloerste dankwoord te voeren en hun plannen aan 

Ie kondigen. 

"De Bloesjes van Kralingen" 
In juni 1991 bestond het dames drie team uit zeven dames. De door Ria van Eijk ge

maakte blouses zorgde voor de benaming "De Bloesjes van Kralingen". De dames 

maakten van iedere wedstrijd een ware happening en comb ineerden het wedstrijdspelen 

ook altijd met een overnachting. Na veel gezelligheid . hard werken op de baan, lekker 

ete n en drinken. zonne n en zwemmen. eindigden de dames als vierde in de com petitie . 

.. De Blocjjes val/ Kralillgcl/' bcstaande lIi!: Joke DllI1gelmanl/, Jeff)' van Gil/keI. Addy 

Dijxhoo/ïl (capTail/). Floep Starl/W/IS. Coby de Looh: Loe.\· Bokhol'cl/ en Ri(l 1'(11/ Eijk. 
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Val/links naar rec!us: Coby de Loof!, Floep SrarlllollS. Joke DlIlIgelmallll. 

Locs Buk/lUven en Addy Dijxlwom. 

GCK 
1982 - 1992 

Gefeliciteerd 
met tien jaar 

Charme 
van 

Kralingen! 
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1993 - 1997 

Echtparenwedstrijd 
Echtparenwcdstrijd dus! Maar welke echtparen zet je bij elkaar? Aan ons. Ineke en 

Elie Dutilll. waren de Hoefnagels toevertrouwd. Zij hadden er zelf geen weet van maar 

voortgedreven doo r hel verrukkelijke aroma van de sigaren en de sigaretten van res

pectievel ijk VielOr en Didi stegen wij 101 redel ijke hoogte. Goed genoeg om daarmee 

dc eerste prijs in on tvangst te mogen nemen. Deze werd ui tgereikt na een waterval van 

voo ral SchOise woorden va n George Doughtie. met rneestalnict a l te vrouwvriendelijke 

grappen. George beheerst het Nederlands nog niet z6. dat hij z ich realiseert dat ' wed

strijdle iding' een vrouwel ijk woord is. Ik wilmanr zeggen .. . 

Kralingen kreeg tweede handic.art 
op 2 oktober 1993 werd tijdens de Last Bali een spikspli nternieuwe handicart in ge

bru ik genomen. Kralingen is hiermee de eerste 9· 1101es baan van !ederland. die in het 

bez it is van twee handicarts. 

Jan Koster 65 jaar 
op 2 november 1993 werd Ja n Koster 65 

jaar. Reden voor een aant al vrienden. maar 

vooral vriendinnen om dil niet ongemerkt 

voorbij te laten gaan. Vanaf 10.00 uur was 

cr koffie meI laart. Vervolgens werd hel 

gezamenlijke cade,w aa ngeboden. name

lijk een paar bordeaux rode brogues met 

spikes. een paraplu voor aan zijn nieuwe 

tas en een boekel bloemen voor zij n vrouw. 

Na de koffie was er een 9 holes wedstrijd 

georganiseerd. Vanwege de vele vragen 

om meI Jan Ie mogen spelen. moesten 

hiervoor lootjes worden get rokke n. Jan 

deed buiten mededinging mee en dat was 

maar goed ook. Hij kwam bin nen met 19 

stableford punten . 

I • 
! 

47 



Swing binnenshuis 
Na zes avonden swingen. is de Zuid-A merikaanse dansles te n ei nde. Reden genoeg 0111 

aan de ec htparen: Heskes. Hoefnage l. Koole. Krame r. Va n den Nieuwc nhuijze n en Van 

den Bu rg. eell cert i ficaat te overhandigen. 

Regelavond 
Tijde ns een regelavonel. georganiseerd door de Handicap- en Regekomm issie. kwam 

uitgebreid Rege l 20 aan bod: 
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De IedelI 1'(/11 de Hal1dicap

en Rege/collllllissie: 

Jeal/ 1'(/11 Sel·ellfer. 

VieW,. l-Ioefi/(/geJ. 

Elly Slooter. 

Genl Rell/lé 

ell Jalllie Doughlie. 
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The wil/l l Î/lg team vall de Crazy Clip. 

't Is mooi geweest 
Onder di l mollO nam Jan Dam1 Hi llen . op de ledenvergade ring van 22 november 1994. 

afsche id als voorzitter van het bestuur. In ee n periode va n zeven jaar is GeK uitgegroeid 

van een piepjonge cl ub naar een zichze lf rcspeclerenclc vereniging me t ee n e igen cl ub

hui s. Zijn benoem ing tot erel id was wegens zijn uitzonderlijke verd iensten voor de club 

meer dan verdiend. Dat de leden hem nu rusi gunnen. na alle activiteiten die Jan Daan 

voor de cl ub heeft ondernome n. blijkt wel ui l hel refrein van hel feestl ied. dat tijdens dc 

lede nvergadering, als dank werd gezongen: 

'Ga nu maar op je lauw' ren ruste n 
jij hoeft er niet meer tegen aan. 
lekker een rondje 's-avonds lopen 
op onze mooie oude baan. 
lekker je handica p verlagen 
het zal tocb oo it eens beter gaan. 
lekker geen klachten meer van leden 
over die mooie go lle t" baan , 
"Charme van Kralingen" jouw credo 
Kralingse dank voo r jou ... .Jan Daan'. 
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Wisseling 1'(/11 de wachr: Jall Dacm HilIelI ollrl'(lIIgr de il/gebol/del/ Kralillgerhollr ell 

draag! de sceprer OWlr aall Elie Dwilh. 

Als dank ollTI'allgr Jall 0(/(/// Hitlell een /lil/ril/ eren bord: dir bord heeft echler IIOOil 

: i)1I bestemming bereikl. 
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Op stap 
Eens in de zoveel lijd vertrokken een aan1:11 e ntho usiastel inge n richtin g Golrclub Geijs

lere n. om zic h d'laf volled ig toe te wijden :wn bridge en gol f. 

Tevens werd cr dan in het nabij ge lege n Venray tal in de late uurtjes de kroeg bezocht. 

Hel was zeker heel gezellig. want de groep werd steeds groter. 

Gaf Veldme(ier. Ju\ie I-Voerdell/{/I/. Didi /-/oefl/agel. /-Ie,,)' Planken. Birgilla Feith, 

Addy D(j.rhoonJ , Theo P/mlkel/, de heer en mevrol/l\' Mc/chers ell Mike ArJ/(field. 

Derde lustrum Ge Kralingen 
Voor GeK is 1997 weer een Lustrumjaar: hel derde in zijn bestaan. 

Terecht vie ren wij dm GeK al 15 jaar ee n hechte Golrclub is . meI 

enthousiaste leden en met een goede cl ubgeest binnen de Vereniging. ~ ,<. 

in de baan en in hete lubhuis. Het mollo voor hCI lustrum is: vóór de ~~~;:;iJC( 
c.:.. 

leden.doorde leden. Wan t via deactiv itc ite n viln dedivcrse Com- U' 

mi ss ies zul len zoveel mogelijk leden bij de organi satie van de ~ .,." 
versc hillende festivite iten betrokken worden . Voor<lfgmlnd ~/" 

aan de Iuslrumwee k we.rd door de Lustru111cO lllllli ss ie. iJl ~ 
1-

hel bijz ij n va n vele lede n. een cadeau ;.mngeboden aan 
......... OL ... e .. L_U..;S_TRUM sept. [997 

het Bcstuur van GCK. ~ 
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Hel cadeau be~tond uit een bui tenklok. een welkom geschen k waar a! !ang naar werd 

uitgekeken. Deze klok. goed zichtbaar. moct het moge lij k gaan maken. dat slartlijden 

sti pt worden opgevolgd. 
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Op de herendag tijdens het lustrum. stond er nabij de eerste teebox een schiettent. Alle 

deelnemende heren kregen voor de wedstrijd een touw mee. waarvan de lengte werd 

bepaald door het aantal punten dat bij het sc hieten was verzame ld. Tijdens de stableford 

wedstrijd. kon met behu lp van het tOllW de ligging van de ba l worden verbeterd. 

Derde herenteam geeft derde lustrum GeK nog meer glans. 
In een Lustrumjaar zou c r toch minstens één team kampioen moeten worden. Om al s 

overwin naars uit de strijd te komen. is het derde herenteum ui vroeg in de winter in 

trai ning gegaan. Op de slotdag werd de overwin ning op Kralingen behaald en werd de 

Ilallm van de club tijdelijk gewijzigd in The Royal and Ancient Kralingen. omdat zo ook 

het eerst a ls het tweede team. kamp ioen werden. 

Nel derde "erellTClIlI/ be.5tallllde uil: Piel Happy Hooker. JolmllY Stress. 

Vietor Viewry. Piel Wlzifesoeks. Dirk AlwaF op "'el/gels. HallS Boo:e-eye en Flip 

Lio/lkillg. 
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Outsidc in, inside out (ofwel. wat clubleden kunnen overkomen~) 
U kem die //IelIselI l'ast wd. Vtm die./igllrell die \'oor alles 11"(/{ : e doell ell overkomt Ille/1C/1 

dar iets ojie/lland anders daar debet aan is. Dllt ofbO/lllds op de eer.l·te? Sony, lIfijll horloge 

gaJde rerkeerde dal/mi a(/n. EIf:o\'Oorrs. 

Persoolllijk heb ik een hekel aan dat .\"OorT mensen. Eenieder is immers :df I'erallfll'oordelijk 

I'oor :ijn daden el/ de gevolgen doon'(IIl. We worden ol'erSTroomd /IIel curSllssen Time IIW

lIagC/IIellf. bUbel/Orel/de agenda :1'. orgalli::.ers ell Waf I/iet af. Kortom, het heeft geell :ill om 

lIin'IlIchten Ie bedel/ken. er is altUd wel eelllllogehjkheid 011/ je::.elf aan belal/grUke :aken Te 

herinlleren. 8ehah'e die ene keer dan . Ik had illmaal/den geell go(jbal aal/geraakt. en was 

dlls maar weer eens naar de dril'ing-ml/ge gesU/pl OIIT de swing weer op Ie pakken . In het 

elubhl/is lag een lijst I'oor de eerste Medal \"{I/I helnieul\'e sei::.oen. Met enige schrOOI/l, wal/l 

:0 lekker 11'(/.1' hel I/UII ook weer niet gega(/I1, fOch maar ingeschreven lIoor die lredstr(;d 

op die :aterdag . Out.l"ide-in: het sei::.uellw({S weer begonnell. Die cl1lciale dag stonden \VU 

vroeg op: er li/Oestenl'ee/ inkopelI ged(wlIl\'urdel/lI·(///t de \'Ofgende dag :olldell 11'e eell huis 

1'01 hebbel/. FamilieaangeIegeIlheid. 11/ de sl/permarkt dachT ik Ilog : ik :011 1/11 !iel'er eell b(d 

.\"Iaal! dan me be::.ig hOl/den lIIet hel sl//(wkrerschif rIlssen 11'0kkels el/ kamstengds. En het 

was I/og lekker weer ook. Gelukkig lIIag ik I'olgellde weer de wei ill . el'en doorbijlen. Niel 

dar er iets tot me doordlVng, lI'à~' helll/aar ::'0. Nee, pas ill de loop I'WI de damvpl'olgellde 

week werd ik meT het drall/a gecon./ivllIeerd. Er lag eell brief 1'(111 de golfclub ll/ssen de post. 

Ik dachT d(/{ de redactie mij iets had fOegeSllIurd, dm maakte 1"01 l'enl'(lchting de elll'elop 

open el/ las de mededeling dm ik Twee emslige./fmren had gemaakt: ik was niell'el"schenell 

en, nog ergel: ik had mU niet tijdig ({(gell/eld. De slra! die de \ VedslrUdcoll/missie mij oplegde 

lt'(1S erjijmjes aall TOegevoegd: Uilslllifing \'Oor Mee tjllaliJying \\"edstr!jdell. Illside-ollf .. ell 

helaas::.o terecht. Hel klall/l11e ';:l1'eel brak 11/(; lIir. Hoe had dir kUlIl/ell gebeuren? Hoe kon 

ik :0 STOlI/ :(in dat ik niet duidelijk il/ II/UII agenda. il/ nlljN OIgal/i.::er of up hel prikhord in 

de keuken nOTitie.l· had gell/aakt? Hoe Iwd ik de:e dag 1'00rbij kUl1l1ell IatelI gaw/ :ollder 

m!j ook /I/(W" één ~'econde re realiseren dm ik heer/Uk in de !Jaan had moeren lopen? Hel 

(/IIfIVoord waf simpel: het lag a(IlIIl1UII/álllifie. Dat II'(/.\" IlIUlllwl/dicap. Niet ik. I/WW: . Die 

{/\'OIld kon ik de slaap slechl "({!!ell. Ik lag te 11"0elell en dal in het schellle/gebied Imse/l u'a

ken ell slapen hoe ik 111/ ill l'redeSllatllll ooit die l'erschrikkelijk ouderwetse conmlllpliek(/arl 

l'tIll de Golfcl/lb op :ou krUgen . 

Anton Kruysmulder 
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Vier heren op wacht 
Tijdens een wedstrijd observe ren deze he ren. goed in de houding. het we l en wee van 

het golfspe l. 

Pief 1'(11/ WUI.:, George Doughtie. } C/II Ekeril/g en Dick Diekll/clI/ 

Zijn kraaiende hanen toegestaan? 
Door de goede zorgen van Céci le Landa mogen wij ons verheugen in de aanwezig

heid van een haan en een aantal kippen die voornamelijk op de vierde hole bivakkeren. 

Op een dag spee lde een senioren-herenteam van Broekpolder zijn competitiewedstrijd 

tegen de Kral ingse C-Senioren. Een bekende Nederlander van het BroekpoJder team. 

ehi pte van ee n behoorlijke afstand zijn bal rechtstreeks in hole 4. De Nederl ander heeft 

het als een bijzonder staaltje van dressu urkunsl van Céci le en service van de cl ub er

varen. dat onze wille haan luid kee ls van deze prestatie kond deed. Vraag blijf! of voor 

bijvoorbeeld slechtziende spelers. ee n op al s boven omschreven wijze aan het spel deel 

nemende haan , ee n volge ns de spelrege ls (ar\. 4. uitru stingsstukken ) toegestaa n hulp

middel is. Is c r versc hil tu ssen ee n theodoliet (afSlandskijker) en een gevederde van 

vlees en bloed? 
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1998-2002 

Roze bril 
Om aan te geven dat de c lub lede n het ' rei len en zeilen' van de Golfclub maar positief 

moesten bekijken, gaven de beslUu rs1eden hierbij het goede voorbee ld. Tijdens de Al

gemene Leden Vergadering va n 1999. beschouwden zijn hUil publ iek meI een roze bril 

op hun neus. 

Villr : Hicke Fml Hel/sdclI, Adri \'(/11 der Bell. ENe DlIlilh. HallS 1'(11/ Ingen ('/1 Hein 

DlIlIgelll/wiII. 

Tijdens eell .iel/ge/wedstrijd 1I'0rdeil de jOlige deelnemen toegesproken. Herkellf 11 ::;e 110g? 
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Ollfl'(jl/g.~, I'all de spOl/Sor.I 'ijdens de Golfll'eek il/ 1999 door OIlJ! chl/rll/ame gasfl'J 'OI/\I'ell 

Marijke en Didi, 

Ecn imjJrcs,\';e vall de Herendag 'Udens de golfll'eek 

VII//': Hal/s Kramer, Gerd Rel/luj, HafJ)' 1'(11/ de Velden, Nico Mooy, Dick, DiekJluJ/I, 

Gerri' Meijel' ell Vie fOr Hoefnagel. 
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Takkellploeg 
In hel vroege vQorjaar is e r in same nwerking mei de baancommissa risse n. de heren Van 

Bnaren en e nkele enthousiaste leden . weer gCIr:lcht 0 111 de baan '01' IC zomeren '. T ijdens 

enkele zaterdagen is c r weer volop gesnoeid en gekapt Een leuke bijkomst igheid is. dat 

hel een legale manier is om hee l vee l ba llen tc vinden. 

\Vetenswaardigheden 
Wi st u dat de ijze rs waarmee ti regelmatig spee lt. niet alleen wo rden aangeduid meI een 

num mer. maar ook een mmm hebben? Misschie n gaat het go lfe n beter als u de ijzers 

bij hun naam aanspreekt. wan ner u ze uit de las haa lt. Hoe zij helen? Dri ving iron (1). 

midiron (2). mid-mflshic (3). mashie iron (4). mashie (5). mashic nibl ick (6). pilchcr (7), 

pi tchi ng niblick (8) en de niblick (9). De herkomst van het woord 'nibl iek' of nibl ic' is 

volgens Webster' s Third New Internationa l Dictiona ry onbekend , maar voor ons staat 

mashi e vaak ge lij k aan mcssy. En nu wi lt u ook weten hoc de houten genoemd worden? 

Heel ee nvoudi g: l=d ri vcr, 2=brass ie. 3=spoo ll c n 4=c lee k! Een 5-wood hoon ke nnel ij k 

niet in een go lftas thui s c n hoort waarschijnl ij k bij de 'trouble-woods. ' chippers ' enz, Je 

kunt alles wel van hou t maken! 
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Het. vierde Lustrum 

De redaclie \'all de 

Kralillgerl!olfl,' 

Dalliël Sikkel/.s, 

Mmjall OO:;fel'lI'au! 

el/ AI/toll Kmys/II//lder, 

Dit lu strum stond voora l in het tcken va n 'buitenlandse sferen ', Er werd gestart mct ecn 

'Playa 8ellerball' voor de damcs, waanHI vervolge ns al les op z'n Spaans er aan toe ging, 

De sangria werd niet ve rgeten en zorgde voor een vrol ijke stemm ing, De heren streden 

om 'the green jacket' en werden na de wedstrijd ontvangen door een echte 'bagpipcr', 

De volgende dag werd de Tcxas Scramble een ' Jeu de bal1es' op z' n Frans, De slot 

wedst rijd bestond uit een 'Mama Mia Greensome ' shotgull en alle festivite iten werden 

afgesloten met een Italiaans buffel. 
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2003-2007 

Baan lustrum 1933- 2003 
Na hel ontdek ke n van hel historisch feil dat onze baan op 30 septe mber 1933 geopend 

is door de toenma lige burgemeester van Rotterdam. is door een klein comité. zowel van 

SOGK als GeK. in korte lijd een weekend georgan iseerd tcr viering va n dil heuglijke 

feit. OpzeI van het lu strum was om oud-leden ee n hernieuwde ken ni smaking met de 

baan in zijn huidige staat tc bieden en publ iciteit te krijgen voor onze unieke baan bin

nen de swdsgrenzen van ROllerdam. 

Eenjlig'" 1'(/11 de slllitillg.\wedsirijd. \'b,r: Hellriëul' lillig, 7ïm lullg. Alexal/der 

Diepellhorsr. Piet Noorlallder en Jall Ooslt!rll'aal. 

Weil done beker 
In 2006 heeft het Bestuur bestOlen om een 'Well Done' beker in te stel len. Deze beker 

wordt uitge re ikt aan een lid van GeK die zich op een bijzondere wijze heeft ingespan

nen ten dienste van de cl ub. De ont vangst van deze beker kan gezien worden als een 

bijzondere e rkenn ing voo r een langdurige staat van di enst. Voor de ee rste maal is deze 

beker in 2006 uitgereikt aan Peler Hellinga. Zij heeft gedurende de afgelopen tien jaar 
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de NGF·regelexamens afgenomen. Daarnaasi was zij allijd IC vinden in het clubhuis en 

ve rleende op versc hillende wijze . hand· en spand ienste n 

Voor: Îfler D(mië/ Sikkells OI'erlullldigl 

P(!fer Hellilfga de Weil DOlle /Jekel: 

Club Referee 
Dirk Jansen, Voorziner ":In de Handicap 

& Rcgclcommissie. mag zich na het he· 

h;:\len van de NG F-cllrslls, C lub Referee 

noemen. 
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Golfweck 2007 
De weergoden waren ons niet goed gestemd. de vierde week in juni. Hierdoor zij n haast 

alle fest ivite iten. letterl ij k en figuurlijk in het water gevallen . De openingswedstrijd is 

we l van gestan gegaan. maar na enige hoosbuien werd deze afgeblazen. Jammer. want 

nadat een ieder binnen was, klaarde het weer aanzienlijk op. De voorspelli ngen voor 

maandag waren desastreus. lllaar men zegt wcl eens . 'je krijgt wat je verdient' en zo 

gebeurde hel ook . De Dames Pro-am g ing met een gll ll Shol van start cn kon volled ig 

worden uitgespeeld. Jnrnrncr voo r de dames die eindigden op de holes achterin de baan. 

zij hebben met het teruglopen de volle laag gekregen . Nadien heeft de o rgani satie beslo

ten dat het spele n in deze weersomstandigheden niet meer te doen is. 
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Clubhuis en baan 

Laagsl gelegen baan 
De laagst ge legen ga l/baan lef wereld was die van de (nie t meer bestaande) Sodom and 

Gomorrah Golfing Society in Kall ia. aan dc noordoostel ij ke over van de Dode Zee. 

380 m. beneden zeeniveau. Nu is de laagst gelegen baan tcr wereld een baan op ee n 

zou tvlak te in Deat h Valley in California (-1- 150 meter). meI op dc tweede plaats dc 

Kralingse Golfbaan op 6 meter beneden zeeni veau. 

GoHbaan gesloten in dc zomer van 1984? 
Het Rotterda ms Drin kwaterle id ingbed rijf. be richtte dc Gol rclub dat de baan die zomer 

d rie maanden gesloten zou zij n. Want wat dre igde cr tc gebeu ren'! Op diverse plaatsen 

in Krali ngen werden waterle idinge n vervange n en de hoofd ve rbind ings leiding van Rot

terdam Cen trum naar Rotterdam OOSI moest wordcn ve rvlI ngen . En deze leiding ligt in

gegraven onder hole 4 en hole 6 (zie bijgaande tekeni ng). Dat betekende dat de fa irways 

van beide holes open gegraven moesten worden . Tevens zou al hct werkverkeer via 

het pad verlopen, waardoor ook de tee van hole 3 niet bruikbaar is. De elub s telde een 

peti tie op al s tegenactie en org<'Uli seerde ecn handtckeningen aClic. Alle leden werden 

opgeroepen 0111111iddc ls een handtekening hun bezwaar kenbaar IC maken, 
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Het vervo lg: 

"Dank zij de grote actiebereidheid van ondergetekenden gingen de plannen van de 

Drinkwmerleid ing. om gedurende de zomermaanden werkzaamheden op onze gol fbaan 

uit te voeren niet door. Sterker nog. door deze tien handtekeningen zijn de plannen he l

maal van de baan! Met dank namens de zw ijge nde meerderheid . ... . .-' 
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(ZIt -Kr.lifl9tr Hout " Nfr t 19114) 

Pttith otI Dnl! eh krlcht biJ tt zeU ... , dit de werou. ,.htdtn un ~e 
wIUr ' "ldln; onder onlt golfblln ntet gedurtnde de lOl"lllmunden, "Ur 
In hot najur pl .. tsvlnd~n . 

ZET UW HAHDHK[HING EN Ytl. UW HA..\.M IH, IN UIl ElG[N B[l.IJtG:: 
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Opening Ji.lIl Boumanzaul 
Op 17 april 1991 hee n Fie Bouman. de echlgellOlc van ons in januari overleden erelid Jan 

Bouman. de 'clubhuiszaa l' ofllcieel geopend door hel gegraveerde naambordje boven 

de deur aan IC brengen. Naast een rede lijk aan

lal commissie leden (het was de derde woensdag 

van de maand. dus 'cornmiss ieborrel' ) was ook 

ere li d Ruskamp a'lI1 wezig. Tijdens de toespraak 

werd bekend gemaakt dat het ·tussc nzmll tjc· na 

de verbouwing zij n naam zou gaan dmgen. De 

heer Ruskamp wai> aangenaam verrast en bracht 

in herin neri ng. hoe hij na de oprichting van 

GeK met Jan Bouman samen in een zij kamertje 

zat te zweten tijdens de NG F-Iedenvergade ring. 

waar de toenmal ige lede n ovcr de A-slatus van 

Golfcl ub Kral inge n moesten beslissen. 

Eel/ 'leeg' clubhu;s fijdel/J eel/ l'erbollll';1/g ill jal/uar; /990. 
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Stormschade in /997. 
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De bowl ill de wil/ter \'tI1I /999. 
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De baall ill hct najaar \'{lil 2000. 
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De baan il1 her I/(Ijl/af mn 2000. 

Eell.5 het hl/lje 1'(1/1 de greenkeepers IUll/st hel clubhuis. 
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Jeall ' .(11 / Sel'(mrer markeert de lijl/ell. 
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Verbomring 1"(111 de dril'illg-/'{/nge ill 2000. 

De hl/idige dril'ing-/,{/Ilge. 
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Renovarie V(//I dc keuken cn de kleedkamers . 
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Hoe moeilijk kali de baal/ 66k :.ijl/. 
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!-Iole 9 //{/ een jikse ple/ublli. 

~
.: .. :.: 
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, . , . 
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Er !openniet alleenlulI/ell ('11 kippeIl op de hl/(lII. nuwl" ook gewone eendjes. 
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Kralingse wedstrijden 

HET OPEN STROKEPLAY KAMPIOENSCI-IAPVAN ROTTERDAM 

-
Het Open Strokeplay Kampioenschap van Rotterdam. bin nen Gol fc lu b Kralingen belcr 

ockcnt al s de Golfweek. wordt va naf 1990 gespee ld op dc Openbare Gollbaan Kralin -

gen. 

Begin tach tiger jaren was het voortbestaan vlln de golfbaan in het Kral ingse Bos nog 

zee r onzeker. De oorspronkelijke verenig ing. Rotterdnmsche Gol fclub. was verhuisd 

naar De Broekpolder in Vlaardingen en de plannen van de Gemeente voor onze baan 

waren nog niet ze ker. Een tijdlang zij n er plannen geweest voor sociale won ingbouw of 

voor een recreatieterrein. 

Onder bezielende le iding van dc toenmal ige voorzincr. Ja n Daan Hi tten. erelid van 

onze Veren iging. is het Strokcplay Kampiocnsc hap in het leven geroepen om de golf

baan te promoten voor de stad Rouerclam e n hct Roncrdamsc bed rijfsleve n. Door het 

Kampioensc hap als een Open op Ie zeilen werd het opcnbare karakter van de baan. 0 zo 

belangrijk richting de Gemeente. nog eens benadrukt. 
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Her bestuur 1'(1/1 de Kralillgse Goljiveek ill 1996. 

Het begon als een zesdaags evenement. echter door ee n steeds groter aantal spe lers 

moest het al spoedig uitgroeien naar acht dagen. Om een goede mix te krijgen tussen 

het Open en clubactiviteiten werden er aanvu llenden evenementen georganiseerd zoals: 

een Members Guest. een Dames Pro-Am en zeker ook de Jan Koster Bokaal. Deze Bo

kaal is in het leven geroepen om Jan Koster te ere n en in de gelegenheid te stellen om 

een wedstrijd te spelen met alle betrokkenen bij de club en in en rond de baan. Blijft 

als bijzonder belangrijk evenement de Sponsordag. zonder de sponsors die op die dag 

met hun gasten komen spelen zou de Golfweek niet kunnen plaatsvinden. Moo i is dat al 

jaren dezelfde sponsors aanwezig zijn. 

Het officiële Strokeplay Kampioenschap van Rotterdam heeft zich door de jaren heen 

een goede naam en faam verworven en is niet meer weg te denken uit het jaarpro-

gramrna. 

Spelers van golfclubs uit het hele land melden zich aan en velen van hen zien we ieder 

jaar weer terug. Zo \von Jori s Aperghi s voor het eerst in 1992 , wist dit nog viermaal te 

herhalen. en spee lt nog steeds mee. Dat het toernoo i als aantrekkelijk ervaren wordt 

blijkt ook uit een steeds groter aantal single handicappers die zich inschrijven. dit jaar 
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Jall Kmr(!/" {{I.I" e(u/die \lOOI' DeJ/ise 1'(111 B(f(/ren rijdelI.\' Slrokep/ay K{/J/1pioel/~'c:lllIp. 

lag de cut voor directe plaats ing voor de finale rondes op 5.9 voor de heren. Ooit wer

den single-handicappcrs direct geplaatst. nu is het ni veau en het aanta l tltlnmeldingen 

dusdanig . dat ook ee n ,w ntal van hen zich toc h nog moeten kwulificeren in een Vim dc 

voorrondes. 

Spe lers met een hogere htlndicap ku nnen sinds 1995 door verrekening van hun hand i

capsltlgcn in het Netto Toernooi terecht komen. zodat er voora l ook mee r kans is voor dc 

spelers binne n de d ub en er daardoor een prachtige mengel ing van spelers meedoet. 

De sponsoren m,lken niet alleen het Strokeplay Karnpioensc htlp moge lijk. ma:\r dankzij 

de sponsorinkornsten is het voor de Golfweek Commiss ie mogelijk geweest om een 

aantal projecten. zoals bij"oorbecld tweemaal het te rras. het scorebord en een 4e Han

dicllrt voor de clu b te financ ieren. Zeker 1110et ook verme ld worden dat de SOGK elk 

jaar bere id is de baan voor ee n vrienden prij s te r beschikking te stellen en daarmee de 

Golfweek mede mogelijk mankt. Vele vrijwilli gers hebben steeds met veel plez ier en 

ent housiasme meegewerkt aan het organiseren en doen slagen van deze week. 
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./EUGDII'RO INVITATIONS 
Midden jaren '5X) had Krali ngen een flink aantal jeugd leden en was cr een actieve Jeugd

commissie voor dc nodige bemoeienis . Er WilS een grote betrokken heid van de jeugd met 

dicrllcngevolge hoge prestaties. Niet alleen dc prestaties mmll" ook de onderlinge gezellig

he id en hel spclplczier trokken vele jeugdleden naar Kral ingen. Er was behoefte aan een 

uitbreidi ng V:lIl hel wedst rijdprogramrna. maar over de juiste invulling hiervan moest nog 

het nod ige worden vergaderd. Uiteindel ijk kwamen cr twee plannen op tafe l. 

Eén was hel o rganiseren van een internationaal jcugdloernooi . Contacten waren cr al 

middels de j:wrlijksc uitwissel ing meI de Engelse vrienden uil UUQXCler en er wa ren 

connecties meI cl ubs uit Belg ië en Denemarken . Logistiek en org.uüsatorisch bleek dit 

plan niet haalbaar in verband met ve rschill en de vakant ieperiodes in de di verse lanclen . 

Het tweede pl an bestond uit de organisatie van een jeugddag, waarbij de IOp 10 V;lIl de 

toenmalige Wegener Tour zou worden uitgenodigd om tezélme n met hun pro/coach en 

een jeugdlid van Kralingen te spelen. Dit plan werd getoetst bij de NG F die di rect bij 

zonder ent ho usiast was en het een uni ek concept vond. 

De financiering voor dit pl.ln was uiteraard de vo lgende stap: een begroting werd op

gesteld . Swrtgeld voor de pro 's: prijzengeld voor :l lle deelnemers : het huren vnn een 

tent: lunch : diner etc. ctc. Om het een specl!lc ulair gebeuren te late n worden, was er een 

budget van NLG 10.(X)() nodig. Er moest dus gezocht worden n:lar sponsoren voor dit 

evenement. Hans S int Nicolaas werd belast met de sponsorwerv in g. Tot een ieders ver

bazing maar voora l vreugde was het eerste gesprek me t Kees Doesburg van GU lleo B.Y. 

gelijk raak! De heer Doesburg was bijzonder enthousiast en bood zich voor het gehele 

bedrag aan. mi ts de naam Gunco aan het eve nement werd verbonden. Hij voegde ze lfs 

nog een beloning toc van NLG 1.000 voor he! verbreken van het baanrecord. 

De GUNCO JEUGD/PRO INV ITATIONS was een reit. 

Ondanks vcle be naderingen heeft tijdens de edit ies van de GUNCO JEUG D/PRO IN

VITATlONS heeft gee n enke le pro aa nspraak kunnen maken op de pot voor het verbre

ken vun hel baanrecord (door de jail rl ij kse verhog ing opgelopen tot NLG 5.000). Mooie 

winnaars waren er we l zoals Tjeerd Staal. Jaimie Doughtie. Hans von Burg en Metle 

Hagema n. 

8 1 

i 

I 



Na vijf jaar besloot Gunco het spo nsorschap te beëindigen. Gelukkig we rd ereen waard ig 

opvolger gevonden in de heer Persyen is het toernooi in haar originele opzet. incl usief 

baanrecordprij s, bewaard gebleven voor Kralingen. Het toernooi vond in de volgende 

jaren plaats onder de naam WILLlAM PROPERTJ ES JEUGD/PRO INV ITATIONS. 

H (II/.I· Sim Nico/aas en Kees Doesburg . 

Het veld bleef onverminderd sterk en de win nende scores werden lager. Bij de dames 

was het in 200 1 raak: jeugdspeelster Charlotte Heeres verbrak het baanrecord voor 

dames met ee n score van 62 (destijds - 4) en heeft een prij s ontvangen conform de NGF

regels. Een jaar later moest ook het baanrecord bij de heren eraan geloven. Professiona l 

Simon Crosby had slechts 60 (- 4) slagen nodig om de Kralingse te bedwingen en was 

degene die de forse baanrecord prij s in ontvangst mocht ne men. 
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Een ander hoogtepunt vond plaats in 2005: de beste amaleur bij de heren verdiende 

namelijk een wildcard voor het Rotterdam International Open later dat jaar, hetgeen 

onderdeel uitmaakte van de Europese Challenge Tour voor profess ionals. Na een houten 

drie op la cm van de vlag maakte Rotterdams grootste talent Joost Luiten een eagle op 

de laatste hole voor een totaal van 63 (- I). Mei deze score kwam hij in een play-off, 

daarin moest hij echter de eer Ialen aan Taco Remkes d ie mei een sterke birdie op hole 

I de overwinn ing en de wildcard veilig stelde . 

Ve le spelers die mee hebben gedaan aan de GUNCO en later de W[LLI AM PROPER

TJES JEUGD/PRO INVITATIONS hebben inmiddels hun beroep in de go lfsparI ge

vonden. We denken o.a. aan Joost Luiten. Nienke Nijenhuis, Wil Besse li ng, Sander van 

Duij n, Taco Remkes en Rick l-luiskamp. En ook van vele recente dee lnemers als Floris 

de Vries. Re ini er $axton. David van den Dungen, Kyra van Leeuwen. Richard Kind en 

Marjet van der Graaff gaan we ongetwijfeld nog veel horen. 

In d it lustrumjaar zal er voor de twaalfde keer een JEUGD/PRO INV ITAT IONS worde n 

georgan iseerd . Mei de veranderingen die de baan heeft ondergaan is er inmiddels een 

nieuw baanrecord gekomen. De JEUGD/PRO INV ITAT IONS houdt echter vast aan 

haar succesvolle geschiedenis en de grote vraag voor 2007 is dan ook: 

Wie duikt er onder de 60? 
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In gesprek met ••• 

J ;1Il Koster 

Jan was een jongen van 13 jaar locn hij . samen meI zij n broer Ee r. caddie werd in Kra

lingen. De beide jongens woonden bijna aan de overkant van de golfbaan . Jan was ahijd 

caddie voor deze lfde mensen en ging met hen ook mee nilar wedstrijden op Toxandria 

en Amsterdam. In die lijd bestonden cr nog geen trolleys. Bij een foursome wedstrijd 

droeg een caddie in de ochtend vier tassen en s'middags [wee lasse n. Van 'dc heren', 

zoals Jan dc heren noemt waarvoor hij caddie was. kreeg hij zij n eersic stokken . In die 

lijd behaalde hij zijn handi ca p en bego n meI handicap 4. levens dc laagste in zijn go lf

currièrc. Lange lijd is hij caddie geweest voor mevrouw Van Vollen hoven. de moeder 

EeJ ell Jall Koster. 

van Mr. Piete ... Ook is hij ge

vraagd om caddie te zijn voor 

Prins C laus tijdens een wed· 

strijd op Broekpolder. Tijdens 

deze wedstrijd heeft Jan heeft 

zich nog nooit zo ve il ig ge· 

voeld . want er liep vier man 

bewaking Olll hem heen. In 

deze periode was de dames· 

dag ook al op dinsdllg. Ja n 

spijbe lde dan vaak Vllll school 

om wat bij te ve rd ienen al s 

caddie. In die tijd woonde de 

beheerders van de baan. hel 

ecillpaar Dijkst ra. in de hui· 

dige Ru skamp zaal. Het echt· 

paar W'IS nogal sI reng en als 

zij zagen dat de caddies een 

fooitje kregen moesten zij dat 

direct afgeve n. Voor het lope n 

van een rondje kregen zij bon· 

ncn. ee n bon voor 9 ho les was 

ongeveer 50 een!. Op vrijdag 
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leverden de cadd ies de bon nen in bij het ec htpaar Dijkst ra en kregen zij uitbetaald. Al s 

de jonge caddies kattenkwaad hadden uitgehaald kregen ze straf en moesten ze eXlra 

vroeg en extra lang de baan in als caddie. Alle andere werkzaamheden op de baan. zoals 

hel gras maaien met paard en wagen , moesten zij ook verrichten. 

Jan vertelde dat het toen een sport was om de bal tegen de goederentrein Ie slaan. die 

dan weer terugkaatste op de baan. Want in die tijd liep er een spoorbaan langs de golf

baan , waar nu de Boszoom is. Door het aanleggen van de Boszoom is de baan ook smal 

ler geworden. Want ooit waren de zesde en de achtste hole een par 5 . Zo was, wat nu het 

'kommetje ' op de zevende is. ooit de leebox van de ach tste hole. 

Jan heeft ook veel bijzondere dingen meegemaakt. Tijdens het caddieën keek hij eens 

naar een overvliegend vliegtuig . 'De heer' vroeg waar hij naar keek en Jan vertelde dat 

hij nog noo it in een vliegtu ig had gezeten. De volgende wedstrijd in het hoge noorden, 

ging Jan eerst met de bus naar Sch iphol om vervolgens op hel vl iegtuig naar Groningen 

te stappen. Op de vraag, wat geen handige actie is geweest in al die jaren tijdens het spe

len, vertelt Jan. dat hij in 1983 en in 1987 tweemaal een hole in anc heeft geslagen. En 

ja, dat is natuu rlij k trakteren. maar gelukkig waren er niet veel mensen in hel clubhuis. 

Jan is caddie geweest totdat de baan openbaar werd. Iedere morgen kom je hem nu tegen 

als caddiemaster. 

Jan als caddie \lOOI' Prins C/w/s. 
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Ruud van \\'ely 

Rlllld is zowel in leeftijd als hel aantal jaren dal hij op de baan spee l!. het oudste Kra

lingse lid. Vanaf 1946. direct na de oorlog. is hij op Kralingen g,wn golfen. Na enige 

jaren was hij al ee n succesvolle golfer. zo blijk l uil de analen. ··Gesproken over die of

ficieren van de OnderLeebooldienst. Er is er een bij. die steeds maar weer prijzen win!. 

ondanks het feit. dat zij n handicap regelmatig word! verlaagd. Zo was hel ook weer in 

het z.g. Bertus-wcekend (genoemd naar Bertlls Koudijs). een uitcnn::lIe gezellig rees!. 

waarbij ieder jaar zo goed als alle leden vC rlcgenwoordigd zij n. Om kOlt te gaan. cr 

waren 50 prijzen en .... hel was weer R. v:m Wely. voor de zoveelste maal van het jaar. 

die de eersle prijs in beslag nam··. Hij heeft hel vertrek van de Oud-Kralingers naar 

Broekpolder meegemaakt en is betrokken geweest. gezamen lijk met Jan Ruskamp en 

Addy Dijxhoorn. bij de oprichting van Golfcl ub Kra lingen. Hij maakte deel uit van het 

RI/I/d \'(1/1 Wel.\' !/Iel ;,ijn l'I"OI/H· Frenky. 
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eerste Besru ur van de Vereniging. Ruud is daarna actief geweest in de Wedstrijdcom

missie en vervolgens in de Hand icap- en Regelcommiss ic. De laatste jaren zit hij in de 

Com missie van Beroep. Het is daar echter een stille boe l. wanl de laatste jaren l ijn er 

geen klachten Han deze Commiss ie voorge legd. Volgens Ruud komt dat voora l doordat 

de club naar behoren wordt bestu urd, 

RU lld weet ook nog alle verh alen te verte llen over de plannen van de Gemeente Rot

terdam om de baan op te heffen. Zo zou de baan eerst veranderen in een camping om 

vervo lgens te worden geplaagd door gemeente lijke plannen om dwars over de fll invay 

van hole 6 en 8 een fietspad aan Ie leggen. In janu ari 1989 besloot RU lld om maar eens 

ee n brief naar de gemeente te sturen om het moo ie golfs pel te promoten. Helaas heeft 

hij nooit een reactie gekregen op deze brief. 

De overg;:lI1g van de Rotterdamsche Gol f C lub naar Gol fcl ub Kral inge n hee ft een ander 

ledenbesta nd gecreëerd. Zeke r in de beg in peri ode van GCK waren er we in ig mense n 

meI een handicap. maar wel meI heel veel enthousiasme om hel spel onder de knie tc 

Een groep.ifOlo \'all de HEMA herelI en de 'Ouwe taaie"'. 
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krijgen . Ru ud is trouw gebleven aan de baan, omdat hij bijna in zij n ac htertuin kan 

spe len. Ruud speelt nog wedstrijde n bij de HEMA (heren maandag) en de Grand-O[d 

Dad. S inds kort organiseert hij een tweejaarl ij kse wedstrijd lUssen de vijf oudste HEMA 

[eden en vijf 'Ouwe Taaie' van Broekpolder. Dit heeft ook de bedoeling om de 'oude 

banden ' weer eens aan te halen. Twee jaar ge leden heeft hij nog de Meda[ IJ gewonnen 

en ging vervo lgens 3.5 punt met de hand icap omlaag. Achteraf bezien was Ruud niet zo 

bl ij met de ove rwin ning.Op de vraag wat hij nu het meest kenmerkende vindt van GeK, 

antwoordt Ruud na ee n kOl1e denkpauze: "AlIes is zo goed georgan iseerd. Je kan alt ijd 

komen om te spelen en je hoeft gelukkig geen stal1tijd te reserveren . En het onderhoud 

van de baan is zo vooruitgegaan" . Vervolgens vertelt hij hoe er uit de tas van zijn vrouw 

enkele clubs verdwenen. Om af te slaan op hole 5. liet he t echtpaar Van Wely hun tas 

staan bij het bruggetje . Na terugkomst van de tee. zagen zij nog nel hoe er een jongetje 

drie clubs uit de tas van mevrouw Van Wely haalde . Als een haas ging hij er met de buit 

van door. Naderhand bleek er een gat Ie zitte n in de omhein ing. Het heeft er we[ IOC 

ge leid dat de omhe in ing van de baan werd verbeterd. 

TOl S[OI , welke boodschap heeft Ruud voor de clubleden? We krijgen het advies om, hoe 

oudje ook bent , zovee l mogelijk te golfen. Het golfen is een goed middel tegen stram

he id. Zelf speelt hij nog drie maal per week . zelfs in de winlerperiode. 
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Gerd Renné 

Gerd is sinds 1983 lid van de club. Vanaf hel eersle moment is hij actief geweest op 

Kralingen. Bij aanvang van zijn lidmaatschap is hij gelijk toegetreden tot de Handicap 

& Regekommissie. Alle zaken rondom de handieapverrekening handelde hij af. samen 

met Gerl Veldmeijer. lneke Kruidenier en Piet Noorlander. Enige tijd later bestond deze 

Commissie uit zeven personen , door toetreding van Anton Kruysm ulder, Josje Kramer 

en Rutger Sypkens. 

Gerd heeft in de beginperiode van hel GVB-examen een belangrijke bijdrage geleverd. 

Door de grote toeloop van mensen die op Kralingen hun GVB wilde behalen. was het 

niet meer Ie doen om al deze mensen in de weekenden te examineren. Gerd heeft toen 

op zich genome n om ook door de week examens af te nemen. Gerd is ook offie ieel als 

eerste Baancommissaris aangesteld . Het was de periode dat er nogal Wa! gekke dingen 

gebeurde op de baan. Met naaldhakken de green omploegen was niel echt ee n uitzon

derlijke gebeultenis. 

De drie heren, ge::.alllcillijk ill de leeftijd vall 279 jaar. 
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STICHTING OPENBARE GOLFBAAN KRALINGEN 

S~c'el.,iut 

pl. Wijnh • • en 61 
3011 WJ ROTTERDAM 
Tel e loon: 0 10 . 464 70 04 

Geachte Heer Renné, 

Rotterdam, 26 maart '1981 

Hiermede bevestig ik U namens het bestuur van de Stichting met U 
overeengekomen te zijn dat U naast de heer P. Sommer op ongeregelde 
t ijden zul t controleren of spe l ers in de baan: 

in he t bezit zijn van een jaar-, week- of dagkaart; 
gerechtigd zij n te spelen op basis van een door de NGF 
uitgegeven golfvaardigheidsbewijs (oranje, oranje/ wit of wit) . 
dan wel inhet bezit zijn van een door de op de Kral1ngse gOlfbaan 
werkzame professiona l uitgegeve n baanpermissi ekaa r tje (de pro ' s 
houden een lijst bij) of onder l eiding en verantwoording van een 
professional in de baan spe l en; 
zich correct gedragen. 

Met de hcer $omroer is afgesproken dat U een aantal dagkaarten ter 
beschikking wor dt gesteld, zodat U in voorkomende gevallen in de baan 
kunt afrekenen (met een boete van f 10, -- als men we l in staat was een 
dagkaart te kopen) . U gelieve dagelijks de heer Sommer de ont vangsten 
af te dragen. Te zijner tijd zult U een lijst ontvangen van alle personen 
die e en jaar-, week - of jeugdkaar t hebben gekocht. Mochten er problemen 
met studenten ontstaan dan gelieve U de naam te noteren. 

U gelieve te rapporteren aan ondergetekende . Een kort maandelijks 
schriftelijk verslag zal op prijs worden gesteld. 

Wij zullen er voor zorgdrage n dat zoveel mogelijk bekend wordt dat U 
naast de heer Sommer in de baan zult controleren. Een machtigingsbewijs 
treft U hierbij aan . 

U dankend voor Uw bereidwilligheid. verblijf ik, 

namens het bestuur, 

Mr. B. s'Jacob 
Benedenrij weg 559, 3017 CJ ROTTERDAM 

cc: De heren Hamel 
Dorhout Mees 
Sommer 

Bestuur Stichting Openbare Golfbaan Kralingen 



In 1989 heeft Gerd tijdens een wedstrijd. op de derde, zijn ee rste hole in a ne geslagen . 

Gelukkig was hij hiervoor verzekerd bij Addy Dijxhoorn. Het verzekerde bedrag was 

ft. 250.00 en dat ging precies op aan de dran k in het clubhuis. 

Gerd heeft succesvol in een a'.II1tal competitieleams gespeeld. Aan één wedstrijd mag hij 

sa men met Truusje niel meer mee doen. net zoals nog al wat andere leden. Gerd vertel t 

dat zij na ac ht jaren aan de 'ec htparen' wedst rijd mee Ie hebben gedaan . hun trouw

boekje moeste n overhandigen . En ja. dat wordt lastig zonder 'boterbrieFje'. 

Het ke nmerkende van Gerd is. dat hij zeer frequent aanwezig is op de club. heel veel 

verschi ll ende acti vitei ten uitvoert, hij iederee n ke nt op de club en altijd goed is geluimd 

Achier de schermen is Gerd bijzonder actief. zonder zichzelf op de voorgrond te plaat

sen. Op de vraag. bij hoeveel me nsen hij het GVB heeft afgenomen, vermocdt Gerd dat 

het ongeveer een paar dui zend kandidaten zijn geweest. En dat niet alleen op Kral ingen, 

maar ook op GCR. Dat zegt toch we l iets over die aard ige examinator. 
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Caroline Nieuwenhuisen 

In de Kral inge rhout van maart 1990 sto nd het volge nde bericht : 

GEFELICITEERD GEFELICITEERD GEFELICITEERD 

CA ROLINE NIEUWENHUISEN - A- PRO 

Op 20 februari 1990 is onze assistent pro Caroline Nieuwenhuisen geslaagd voor 

het examen voor A-pro. 

EEN G IGANTISCHE PRESTATIE !!!! 

Immers. Caro line is nu de eerste vrouwel ij ke A pro in Nederland, zodat wij vei

lig kun nen stellen dat zij geschiedenis heeft geschreven. Onder le iding van Jan 

Dorrestein en Hen k Stevens heeft zij zich met succes door de zware theoretische 

materie geworsteld . temidden van 14 andere kandidaten. all e man nen . De prakti

sche kant had Caroline al bewezen door een handicap o nder de 5 te behalen. Een 

pro dient immers sc ratch te spelen . De redact ie van dit blad is APETROTS op onze 

Carolinc. Wij hopen van harte dat zij niet direct wegholt om een fantasti sche funct ie 

op een nog fantastischer private course aan te nemen , maar dat zij ons voorlopig 

trouw blijft. zodat wij en al haar trouwe leerl ingen nog lang van haar mogen genie

ten. 

CA ROLINE. NOGMAALS PRO FICIAT !!!! 

En of. Carol ine de cl ub trouw is gebleven. al 23 jaar is zij de teach ing-professional 

van Kral ingen. Ze begon op de leeftijd van 21 jaar haar go lftalenten te ontp looien. Het 

was kiezen tussen de Hotelschool of professional worden en zij koos voor het laatste. 

Voor haar opleid ing kwam zij terecht bij He nk Stevens in Antwerpen o m vervolge ns de 

B-status te bclwlen op Papendal. De eerste poging hiertoe mislukte. Bij een voorspee l

ronde op Toxandria wist een Schotse examinator haar te melden : "Al ga je vijf jaar naar 

A merika, je wordt nooit professional" . En toch werd Caroline en ige jaren later. temid

den van die man nenwereld. de eerste vrouwelijke professional met A-stat us. Dat het een 

mannenwereld was, bew ij s! wel het gegeven dat cr destijds nog geen back-tee bestond 
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voor de dames. De da mes 

sloegen dus af van de heren 

bacl.;~ tee . Caroline is vooral 

ee n teaching-pro. wege ns een 

blessure speel t zij gee n wed

strijden meer. Wel echter met 

de pro-am voor de dames en 

de jeugd. Dm Caroline Kra

lingen trouw bl ij ft. komt ook 

omdat het haar ' kl uppie ' is. 

Het voordeel van Kral ingen 

vind t z ij de ligg in g ten op

zich te van de stad en de kle in schal ighe id. waardoor cr toch veel controle moge lijk is. 

Zij betreurt het dm het met de et iquette niet meer zo nauw wordt genomen. "Werd er 

vroeger een bal in ie mands richti ng werd geslagen. dan wist de veroorzaker niet hoe 

snel hij zij n excuses moest aanbieden. Tegenwoord ig begrijpt men minder. dat er 'fore' 

geroepen moet worden. Carol ine is dan ook meI de Carolinedag begonnen. om mensen 

met een baan permissie te laten spelen mei een geoefende sl>cler. Op deze manier kun

ne n beg in ners dan kenn ismaken met het ju iste gedrag op de baan. Caroline draagt de 

gol fsport een warm hart toc, dat zij tot uiting laat komen bij l1<lar lesse n. Zij wil er voor 

zorgen dat een ieder het naar de zin heeft tijdens het lessen. Het is aan haar om als pro

fess iorla l ieder zijn meest opti male swing te laten ontwikkelen. Di t bereikt zij door een 

posit ieve instell ing en een grote mate van betrok ken he id bij het lesgeven. Haar grootste 

triomf is het behalen van twee hole in one În een jaar. Naar zij zel f zegt. heeft ze daar 

we l 25 jaar op moeten wachten. 
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Kees en Pi ct Jan van 8aarcn 
Ook de gebroeders Van Baaren hebben al een respectabel verleden liggen op de golf

b:wn. Op de leeftijd van acht en negen jaar liepen zij hier al rond. om balletjes te rapen. 

Later waren zij met twee andere broers c:\cldie. onder begeleiding van Bel1us Koudijs. 

Op deze munier hebben zij ook leren spelen. 

Nadat zij jaren lid zijn geweest op Kle iburg. zijn zij meI het ol>cnbaar worden van Kra

lingen. direct lid geworden. Over de goede oude tijd komen er vee l verhalen los. Voora l 

over de begin periode met de beide pro's Kees Ku ystcrs en Ricllard van de Heijkant. Zij 

hebben de pro 's geholpen door het geven V:1Il lessen en het rapen van de ballen op de 

drivi ng-filnge. Piel venel! dm hij nog steeds de oude tas vun Rîchard gebru ikt. In de eer

ste jaren van hel bestaan van GeK werden er regelmatig spontaan allerlei wedstrijden 

georgani seerd. zoals de 'Golden Dollar Club'. Dit waren informele twee muandelijhe 

wedstrijden. waarbij de hoofdprijs bestond uil een ktv (kapolIe kleuren televisie) en een 

aUla die het niet meer deed. geleverd door Piel van Wijk . Hel was altijd feest. 

Momentee l spelen Piet Jan en Kees niet zoveel. muar dat hebben zij wel gedaan. En als 

je vee l spee lt maak je natuurlij k wel kans op het maken van een hole in one. Bij Kees 
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ging het zel fs zover. dat hij aankondigde tijdens ee n Lucas Bols wedst rijd. dat hij een 

hole in anc g ing slaan. En ja hoor. zo gebe urde hel. In hel bijzijn van Folkert Sneep en 

Ton ScholIe. had hij op de derde hole maar één sl ag nodig. De beide heren zijn iedere 

morge n aanwez ig op de baan. Zij beschouwen het ook als ' hun baantje' . Alle voorko

mende werkzaamheden verrichten zij. zoa ls teemarkers verplaatsen. vl l.lggen verzeilen 

en hel bouwen van hel greenkeepers hok. Voor Carol ine nemen zij al jaren het theorie 

examcn af voor hel verkrijgen van de baanpermissie. Piel Jan cn Kees hebben ook hct 

vooriOlLW meI de ' Iakkenploeg' genomen. AI jaren lang ondernemen zij mei een aantal 

en thous iaste leden. in hct voorseizoen. het nodige snoeiwerk. Ee n anekdote mag niet 

on tbreken en weilDen Kees nog een kippenhok had met ernaasl een konijnenhok. vlak 

naast het clubhui s uan de overkunt V,lIl hel slootje. Het was di e keer dal Ruud Lubbers in 

het clubhu is g in g eten en ondertu ssen zij n autoradio werd gestolen . Omdat de rechtm:l· 

tige eige naar dit zag gebeuren ging hij ach ter de die f :1:111. De dief vluch tte richt ing het 

kippenhok en zo ging de oud·premicr zoe ken in het kippenhok om ve rvolgens zo op het 

konijnen hok te stappen. Het konijnenhok heeft het niet overleefd en de dief ... 

De gelJroeders WIII BaarelI. ;11 al/I/III Jàceflell: golfelI. IxulI/ollderho"d en Jees/eli. 
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Het allernieuwste lid, Tincke van der Wel 

Na haar drukke werkzaamheden, zij was nauw betrokken bij "De Pijp", besloot Tineke 

om ook maar eens te gnan denken ann de leuke dingen va n hct leven. Zij is gaan golfen 

op GeK, omdat bet golfe n haar we l leuk lee k en de go lfbaan in de nabijheid van baa r 

huis is. Door middel van het gol fen wil zij zorgen voor de nod ige ontspanning en het 

leren kennen van andere mensen. Intussen hee ft zij haar GV B gehaald en streeft er naar 

om voor het eindc va n het jaar haar handicap te hal en. Hi ertoe hee ft zij nog les va n 

Caroli ne en wordt er rege lmatig geoefend . Het putten gant haar het gemak kelijkst af. 

Op de baan vindt zij 'hole T lastig, LmllSI hoorde zij een mede cl ubgenote. deze hole 

'de heksenbaan' noemen. waarmee zij volledig instemt. De holc kost haar regelmatig 

twee ball en, Tineke schrijft zich zoveel mogel ijk in vaal' wedstrijden en is zeker op de 

dinsdagen tc zie n op de baan. Ook s' morgens vroeg kun je haar al golfend tegen komen. 

Zij vindt de baan op dat tijdstip van de dag net een ·paradijs'. Wat afwijkend van haar 

verwacht ingen. vindt z ij de sfeer op GCK erg goed. Het is preni g als leden vragen om 

sn men te spelen en dm je op de cl ub heerlij k jezelf kunt zijn. Het liefst in goed gezel

schap. met daarbij een kopje Koffi e op het terras en uÎlzicht over de fraaie baan, Het is 

leuK om Ie horen van een nieuw lid, dal de redenen om Ie gaan golfen bewaarheid wor

den op GeK, Tinekc's droom is dat ze in de toekolllst iets beier gaat spelen, 
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Voor informatie: www.mlnhave.com 

of telefoon: (010) 411 29 92 

Manhave 1~ Vastgoed 

100 



., .. 
bouw! ""'d 
ontwikkeling on s mab 

~ 101 I 
--,I 



DURF EN VISIE 

Een nuc;htere opmerking. Zeker voor eeo ProgmcH::.ureoll met 20 joar 

ervaring . Als fu ll·service morketingcommunicOliebureou zijn w e ook 

gespedoli~rd in ol::tiemorl:.eling, special evenls & pre5ef1totions, 

3D-onimoties, stondbegeleiding en webhosting. AIlemooi omdat onze 

klanten de grenzen von het mogelijke wilden verkennen! Pragmatisch 

denken en werlten lel' bij von Beek & Partners. Gewoon doen WOOf 

je goed in bent en bliiven pionieren binnen je eigen vok met begage 

en visie. Ook op zoek noor verrassende uitdogingen, creatieve 

invalshoeken en grensverleggende resultaten? 

Van B •• k e n Pa'lne . o, marketingcommunica tie, d .. ign & multim e d ia 
Lui_d,I,_' 10. 306 ..... K ~D .... dom."'. )1 10)10· 4,51 5296, 
fa. 31 latla· .58 72 n. _11. foclo",,"ot>b.el ... t. """"'.oo"",-"" ... "I> .nl 
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