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Inleiding Feije Jaski

Aan alle golfvrienden die ieder op hun ‘eigenwijze’ hebben medegewerkt aan het tot stand komen van 
de democratisering van de golfsport vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Gisteren ontving ik van Feije Jaski de hierna volgende brief die mij heeft geïnspireerd tot het besluit 
om een documentaire te maken over mijn activiteiten van de democratisering van de golfsport vanaf 
1980: 
“Beste Tom, Deze week kreeg ik jouw audiovisuele biografie in de bus. Direct gekeken natuurlijk
Een boeiende reeks van beelden en geluiden die volledig weergeven met wie we van doen hebben 
Nou ja, volledig is het verhaal eigenlijk niet. Ik denk niet dat de makers weten dat jij , in je eentje  
Heten et grote toewijding, vele honderden ( zo niet duizenden) mensen de weg naar de golfsport hebt 
gewezen .Jij en alleen jij kan zeggen dat je in het beschermende golfwereldje een bres hebt geslagen 
die van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de sport. Talloze verenigingen hebben 
heel veel plezier gehad van jouw inspanningen. Daarmee zoveel mensen een geheel nieuwe dimensie 
in hun leven gevend, die wil je niet allemaal te eten hebben. Het golf verenigingsleven van de "happy 
few" in dit geval " happy many"  heeft heel veel gebracht. De val van Antwerpen is daarbij vergeleken
een rimpel in de vaderlandse geschiedenis. Dat had ik graag in de video herkend. Maar verder doet het
niets af aan de weergave van jouw avonturen en opvattingen. Sterker nog die laatsten worden zelfs 
sterk uitvergroot. Feliciteer jou en de makers met het resultaat Ik kijk reikhalzend uit naar deel II. Een 
hartelijke groet en een dikke zoen voor Adrienne, Feije.

Terugkijkend is er in her begin veel weerstand geweest om de golfers van toen te laten zien dar de 
golfsport een heilzame sport is voor iedereen  Dit democratiseringsproces valt te vergelijken met 
andere sporten, zoals in het begin 20ste eeuw atletiek, schaatsen, daarna volgden voetbal, tennis en 
hockey. Voor mij begon het golfen voor iedereen op de recreatieparken Lage Vuursche en 
Wolfskamer Huizen voor de leden van de Baarnsche Golfclub  in 1980 en de oprichting van BeFair 
Golf op de velden van de BeFair hockey club in Hilversum in 1980 en de golfclub ’t Jagerpaadje op de
hockeyvelden van de Hilversimsche hockeyclub in 1981. Tussen  de leden van de twee golfclubs was 
een duidelijke verschil in geloofsrichting : Be Fair kaoliek en ‘t Jagerpaadje protestant. In de brief van 
Feije Jaski komt dit in bedekte termen naar voren . “Als een zendeling in onontgonnen territorium heb 
je het evangelie verspreid. Uit die "hagepreken" ontstonden de Baarnse Golfclub, 't Jagerspaadje, Be 
Fair Golf, Almeerderhout en Zeewolde en wat later de Gooyer”.. Door mijn protestantse achtergrond 
zagen  ze mijn lessen als een soort van Hagepreken.( Hagepreken werden in de Nederlanden veel 
gehouden door Calvinisten omdat openlijke geloofsuitoefening hen verboden was) . Er bestaat nog 
veel filmmateriaal uit de jaren tachtig, zoals van de vele      marathonwedstrijden tussen BeFair en ’t 
Jagerspaadje. 

Zoals in de aanhef van de brief al staat, stuur ik deze brief aan zoveel mensen als mogelijk die 
indertijd betrokken zijn geweest bij het democratisering van de golfsport  in de meest ruime zin van 
het woord dus ook van toen heersende golfelite. Het ligt in mijn bedoeling om het proces van dit 
democratisering proces nader te belichten. Allereerst zou ik willen vragen of men het een goed idee 
vindt? Zo ja of men zijn medewerking zou willen geven aan dit project, en op welke wijze. 

In afwachting, met de beste golfgroeten,

Tom de Booij

Bijlage: Geschiedenis democratisering golfsport vanaf 1980 in Baarn
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Voorgeschiedenis 1978-1980
Mijn vrouw en ik beslissen om te gaan golfen. Sinds enkele jaren was ik weer gaan tennissen.. Maar ik
keg  veel blessures doordat mijn lichaam niet meer bestand was tegen mijn vroegere tenniskwaliteiten 
en die ik weer wilde inzetten.. Daarbij was het ook ongezellig voor Adrienne dat we niets samen 
deden. We hebben nog even gedacht om een bootje te kopen, en te gaan zeilen. Een bezoek aan de 
jachthaven gaf ons geen inspiratie. Vroeger had Adrienne gegolfd en had nog een draagtasje met 
golfclubs (merk Bob Locke) op zolder liggen.. We gaan naar de Pennina golfclub Portugal. We 
worden enthousiast voor golf en gaan naar de golfclub de Pan in Bilthoven. We worden daar 
weggekeken. Toen naar Olympus waar golf wordt gespeeld op sportvelden. Dat zagen we niet zitten. 
Vervolgens naad de Veluwse golfclub. Vriendelijk ontvangen door de secretaris Ab Leeflang. Hij 
vraagt ons  of we mensen kennen uit de golfwereld .Na het noemen van haar broers Toto en Marlof en 
haar nichtje Henriette Boreel-van Riemsdijk, en ik van mijn kant Richard Rahusen. Dat was genoeg 
voor hem en werden we zonder ballotage lid

  
Op Papendal Engelse geeft  pro Corby les voor Nederlandse professionals.
 4e en 5e van links Stoop en Tom de Booij. Mijn zoon Mauk is ook mee.

 Maandbeker 98 slagen
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Begin oktober 1978 - 1 januari 1980 lidmaatschap Veluwse golfclub.

1979

 13 maart handicap 18
16 Maart Bestuur ontvangt negatieve berichten over mijn politieke activiteiten, 's Avonds gebeld door
captain dat ik niet mag mee doen aan golfcompetitie.
Dinsdag 10 april Gegolfd met Benno Wieringa, Marnix Walthaus en Jan van Luyn .Ze werden 
bezocht door bestuursleden van de golfclub met het verzoek niet meer te spelen met de Booij) 
Maandag 30 april Wedstrijd op Veluwse golfclub, alleen er achter aan moeten spelen,. na 6 minuten 
van de baan gehaald
Zaterdag 5 mei Mocht niet meedoen aan wedstrijd, de namen die met mij waren ingeschreven  waren 
doorgehaald, omdat ik alleen de wedstrijd moest. Ik werd door de wedstrijdleider van de baan 
verwijderd . Bij terugkomst clubhuis bleek ruit auto door kinderen te zijn vernield. 
Zaterdag 12 mei Gesprek met Betty Stuy en haar man en bestuurslid Gerard Wiering, tot diep de 
nacht, onverkwikkelijk en daarna besloten om niet meer mee te doen aan wedstrijden.
17 mei Brief van Richard Rahusen (vriend en voorzitter Nederlandse Golf Federatie)
Hartelijk dank voor de toezending van twee oude nummers en het laatste nummer van Macht en Elite. 
De Heer Leeflang, secretaris van de Veluwse Golfclub, wil zich ook een oordeel vormen, zodat ik de 
betreffende exemplaren naar hem heb doorgestuurd. Bijgesloten een biljet van f 5,--. Ik wil geen 
verdere nummers meer ontvangen. Ik heb ze op mijn gemak doorgelezen en ik heb toch tegen een 
aantal punten ernstige bezwaren.
Zaterdag 19 mei Gegolfd met Marnix Walthaus,  

.
Eerste golfles aan mijn dochter Mariette er de maand oktober
 Maandag 1 oktober  Verslag van de bespreking van het bestuur van de Veluwse Golfclub met 
de heer T.de Booij in de Keizerskroon te Apeldoorn. 
Afwezig met kennisgeving: de heren C. Quispel en G.M.F. Wiering. 
Opening. De voorzitter opent te 19,30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Daarna leest
hij het volgende voor: 
"Na toetreding tot onze vereniging hebben bestuur en vele leden onder meer via publicaties in het blad
"Macht en elite" en de Telegraaf kennis genomen van uw maatschappelijke opvattingen en ideeën en 
de wijze waarop u en de uwen deze willen realiseren. Als gevolg van een en ander moet het bestuur 
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ervaren dat onder vele leden de wens leeft dat uw lidmaatschap beëindigd wordt, waarbij onder meer 
de volgende gronden en overwegingen een rol spelen. 
1.Uw maatschappelijke opvattingen en in het bijzonder de wijze waarop u die wilt realiseren zijn voor 
bedoelde leden een voortdurende bron van ergernis en wantrouwen, als gevolg waarvan uw 
aanwezigheid slechts met moeite wordt aanvaard. 
2.Als gevolg van het bovenstaande ontstaat ook desorganisatie van wedstrijden, waar, wanneer leden 
constateren dat als gevolg van uw inschrijving voor deelname aan de wedstrijden, zij met u zouden 
moeten spelen, op het laatste moment hun inschrijving intrekken met alle organisatorische gevolgen 
daarvan. 
3.Voorts is het bestuur gebleken dat verschillende leden overwegen, indien uw lidmaatschap niet op 
betrekkelijk korte termijn wordt beëindigd, hunnerzijds tot opzegging van het lidmaatschap over te 
gaan en lid van een andere golfclub te worden. 
Het bestuur is van mening dat deze feiten en omstandigheden alleszins grond opleveren om ernstig in 
overweging te nemen uw lidmaatschap op te zeggen, immers redelijkerwijze kan van de vereniging 
niet worden gevergd uw lidmaatschap te laten voortduren. Het bestuur is bereid deze weg niet te 
volgen mits uwerzijds opzegging van uw lidmaatschap plaatsvindt tegen uiterlijk 1 januari 1980 of 
zoveel eerder als u mocht wensen."  Vervolgens vraagt de voorzitter of de heer de Booij commentaar 
op het voorgelezene heeft. 
Heer de Booij brengt in herinnering het besprokene met de heren J.J. Prins en A. Leeflang in de 
voorgaande periode (maart tot october), kort samengevat: 
"De overweging om na 3 maanden mijn lidmaatschap op te zeggen indien ik geen gelegenheid krijg 
om aan clubwedstrijden op de V.G.C. (Veluwse Golfclub) deel te nemen c.q. te recreëren. Aangezien 
de situatie nu zodanig is dat ik wel aan N.G.F.-wedstrijden kan deelnemen en zelfs hiervoor wordt 
uitgenodigd (o.a. Sunkist tournooi en Noordwijkse golfweek), alsmede door V.G.C.-leden wordt 
uitgenodigd voor het spelen van een vriendschappelijk partijtje, maar niet voor clubwedstrijden, vind 
ik bovengenoemde overweging niet meer actueel, tenzij de meerderheid van de leden dit wenst (ik leg 
me neer bij een op democratische wijze genomen beslissing)". 
De voorzitter deelt mede dat het bestuur de heer de Booij de beslissing van het bestuur in overleg met 
een juridisch adviseur zo spoedig mogelijk zal mededelen. Aangezien de juridisch adviseur met 
vacantie is kan dit nog ongeveer 14 dagen duren. 
Hr .de Booij verzoekt het verslag van de bespreking te mogen ontvangen. De voorzitter zegt dit toe, 
bedankt de aanwezigen en sluit de bespreking te 18.50 uur. 
Donderdag 4 oktober Naar Sallandse golf. 's Avonds gesprek met Richard Rahusen over  toekomst . 
Besloten na te gaan voor profschap golf. 
rsprek voorzitter examen commissie van Swinderen
Vrijdag 12 oktober Les pro Brown. Gesprek met Leeflang : resultaat opzeggen lidmaatschap. Brief 
aan het bestuur van de Veluwse Golfclub,  waarin ik mijn lidmaatschap opzeg per 1  januari 1980.
(opgeschreven in 2008: Hiermee komt voor Richard een eind aan een bewogen tijd voor hem als 
voorzitter van de Nederlandse Golf federatie en als vriend van mij. Een soort spagaat. Hij heeft er 
voor gezorgd dat de de NGF geen drastische stappen tegenover heeft kunnen uitvoeren. Er waren 
zelfs geruchten dat er een brief aan mij zou worden verstuurd met de mededeling dat ik niet meer 
gewenst was op de golfvelden van Nederland!). 
1980
Woensdag 13 februari Voor de eerste keer gespeelde op Spaarnwoude met de pro Colin MacKay 
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 Golfprofessional van Spaarnwoude Colin 
MacKay.ProAm Spaarnwoude met als golfprofessional Tom O'Mahoney in het team.

Democratisering golfsport 1980-1990

1980
Oprichting Baarnse golfvereniging 1980

Maandag 7 januari Brief aan het Bestuur van de Nederlandse Professional Golfer's Associatie, 
t.a.v de voorzitter de heer A. Loesberg
Zeer geacht Bestuur, Medio 1979 heb ik het idee opgevat om van de golfsport mijn beroep te gaan 
maken en derhalve een opleiding et volgen tot assistent golfleraar
Maandag 30 juni Met Mauk en Jan Maarten idee opgevat om Baarnse Golf Vereniging op te richten.
dinsdag 5 augustus 1980. Brief van het secretariaat van de Baarnse Golf Vereniging aan de leden
van de Baarse Golfvereniging en  andere belangstellenden voor de golf sport.
30 juni 1980 werd door een .drietal mensen uit Baarn het initiatief genomen om een golfvereniging op
.te richten, die zich ten doel stelt om de golfsport voor een ieder toegankelijk te maken. Nu ruim een. 
maand later, hebben zich reeds 27 mensen als lid aangemeld van de Baarnse Golfvereniging. 
A.s vrijdag 8 augustus om 4 uur wordt de acte van oprichting van de Baarnse Golfvereniging ten 
overstaan van :notaris Windhorst te Baarn gepasseerd.. 
Het openbare karakter van de Baarnse Golfvereniging 
Men zal tevergeefs in de statuten iets vinden over ballotage of ontzetting uit het lidmaatschap. De 
enige voorwaarde, die wordt gesteld is dat men op tijd zijn jaarlijkse contributie  betaalt. momenteel 
bedraagt deze 15 gulden en voor personen onder de 18. jaar vijf gulden. 
Verhoging spelpeil van de leden
In de afgelopen maand Juli  is de Baarnse Golfvereniging elke dinsdagavond vanaf zeven uur op het 
recreatieterrein Drakesteyn in Lage Vuursche van start gegaan om de leden kennis te laten 
maken met de golfsport. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een  videocamera, die het mogelijk maakt 
om de eigen golfswing zelf terug te zien via een kleine op de camera gemonteerde monitor. 
DONDERDAG 14 Augustus is er een informatiestand tijdens de braderie in de winkelstraten van 
Baarn waar de BGV aan een ieder die hiervoor belangstelling heeft duidelijk wat het golven allemaal 
inhoudt. De videoapparatuur  zal ook worden gedemonstreerd. 
In de naaste toekomst denkt hij nog  niet aan de aanleg van een min of meer volwassen golfbaan.

Donderdag 7 augustus 1980 Artikel inde Gooi- en Eemlander: Oprichting openbare vereniging 
moet in leemte voorzien. Moedig initiatief De Booij heeft levenfilosofische ondertoon. Door Lex 
Sternfeld
 BAARN. Een unieke vorm van sport bedrijven vindt morgen officieel in clubverband zijn beloop. 
Ten overstaan van de notaris wordt dan namelijk de acte van oprichting van de Baarnse 
Golfvereniging gepasseerd. Het betreft niet zo maar een club waar de activiteiten op een vaste plek  
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plaatsvinden. Nee, initiatiefnemer Theo de Booij introduceert voor 't Gooi het zogenaamde wild-golf. 
Recreatie (lees: braakliggende) terreinen zijn de bühne voor een zo goedkoop mogelijke beoefening 
van·deze sport. Golf heeft hier dan ook een .openbaar karakter, zodat enige vorm van ballotage is 
uitgesloten. Jan en alleman wordt in de gelegenheid gesteld de bal en de stok te hanteren. 
Op de foto ziet men een wasmand met golfballen staan. Met deze golfballen mogen de golfers tijdens 
de lessen  wegslaan. Ze moeten ze wel aan het eind van de les rapen en in de mand terugstorten. Er 
wordt van de golfers gevraagd een geldelijke  bijdrage te geven, die ze in de mand moeten gooien. 
Aan het eind van de week koop ik van het geld nieuwe ballen. Hebben de mensen te weinig geld in de 
mand gegooid, is de mand slechts soms half gevuld. Ze zullen nu sneller door de ballen voorraad heen 
zijn. Dit noopt hun om meer geld in de mand te gooien, zodat de mand beter gevuld zal zijn tijdens de 
volgende les.  Het blijkt heel goed te werken. Het is geen slechte vergelijking om de wasmand als een 
communicerend vat te zien. 

Golfen op het recreatie terrein Drakesteyn bij Lage Vuursche, vlnr, Jacqueline en Erik van 
der Maal en Tom de Booij
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De leerling Dorothy van Binsbergen-Schul op de velden van recreatie terrein Drakesteyn

Van deze kans hebben inmiddels dertig mensen geprofiteerd. Met een vaste regelmaat zoeken zij 
onder leiding van leraar De Booij een grond op, waar hen de kneepjes van de golfsport worden 
bijgebracht. Midden in de vrije natuur worden een of meer  holes uitgezet - een vlaggenstok dient als 
putje  en als het toebedachte gebied eens een keer in bezit is genomen door een padvindersgroep, zoekt
men  gewoon toevlucht in een rustiger  heenkomen. Voor slechts vijftien gulden per jaar, personen 
onder de achttien betalen zelfs vijf piek, krijgen de belangstellenden al onderricht. 
Dat De Booij alles is gelegen aan de popularisering van deze sport, blijkt wel uit zijn voor golfend 
Nederland wat ongewone aanpak. De 55-jarige Baarnaar, die voorheen als geoloog was verbonden aan
de universiteit van Amsterdam en nu lust en leven in zijn hobby steekt, legt de acties van zijn leden op
de beeldband vast. Hij sleept video-apparatuur naar de stukjes groen en neemt op deze wijze na afloop 
van de training de tekortkomingen van de spelers door. 
Bewustzijnsproces 
Theo de Booij benadert golf op een zeer eigen wijze. Voor hem is het niet zo maar een balletje slaan. 
Het is een soort levensfilosofie, een bijdrage tot het bewustzijnsproces. "In deze tijd van een enorme 
technische ontwikkeling, computers en noem maar op, wordt ons verantwoordelijkheidsgevoel wat 
naar de achtergrond verschoven", meent De Booij. "En juist golf biedt veel mogelijkheden om jezelf te
ontmoeten. Je bent geheel op jezelf aangewezen, hebt in feite niets te maken met een direct hinderende
tegenstander. Het gaat er vooral om je eigen beperkingen in ogenschouw te nemen. Als je die weet, 
kan je tot optimale resultaten komen. Beheersing speelt hier zo'n grote rol, dat je niet altijd iets kan 
willen, want dan ga je geforceerd te werk en worden er prompt fouten gemaakt. Het valt niet mee 
opperste concentratie op te brengen, maar dat kan je leren. Dergelijke factoren kunnen volgens De 
Booij ook van nut zijn voor het sociale leven. Zo durft hij zelfs te stellen, dat "golf iemands optreden 
in de maatschappij kan beïnvloeden". De Baarnaar. hamert constant op deze raakvlakken. 
Concentreren en tegelijkertijd ontspannen. "Alleen dan kan je tot goede prestaties komen en dat is toch
eigenlijk fascinerend. Er zijn eigenlijk maar een paar sporten waar ik een dergelijke sfeer ook aantref: 
boogschieten, bergbeklimmen en biljarten. Maar deze en vele andere sporten missen wat golf nu ook 
weer zo boeiend maakt: je loopt zo'n vier uur met een groepje over een terrein en bent dan op elkaar 
aangewezen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tennis waar het net een hindernis vormt en de afstand 
tussen de spelers groter is. Bij golf wordt elkaars gedrag nauwlettend in de gaten gehouden; je kan je 
toch niet te veel veroorloven om uit je vel te springen". 
Onbegrip 
De Baarnse Golfvereniging is een moedig initiatief van iemand die weet dat deze sport in Nederland 
maar moeilijk van de grond is te krijgen. Toch heeft Theo de Booij een belangrijk houvast, namelijk 
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de openbare baan Spaarnwoude (bij Velsen). Daar is men op dezelfde manier van start  gegaan als de 
Baarnaar en na veel onbegrip ("onbekend maakt onbemind") is de trots groot vanwege de enorme 
belangstelling. Vroeger zette men tentjes op de golfbaan, maar nu leven de recreatiegangers in goede 
harmonie met elkaar. Dit stadium heeft De Booij in Baarn en omstreken nog niet bereikt. "Als je een 
terreintje uitlegt om te kunnen golfen, krijg je al snel te horen, dat wij dat hebben ingepikt. Maar dat is
niet zo. We hebben daar net zo veel rechten als een ander. En ze kunnen me niet makkelijk wegjagen, 
want er is op verschillende plaatsen aangegeven dat er mag worden gebald. Dat geldt dan toch ook 
voor ons? En wat betreft eventuele gevaren, ach, er wordt daar ook gehockeyed en gevoetbald". 
Theo de Booij hoopt golf uit "het enge kringetje" te halen. Spaarnwoude heeft wat dat betreft al een 
doorbraak geforceerd. Misschien lukt dit in Baarn ook. Alleen is het vooralsnog de vraag in hoeverre 
golf op braakliggend terrein de interesse om te spelen opwekt. In elk geval vindt De Booij een 
geprepareerde baan ideaal, maar niet noodzakelijk. "Het gaat toch om het schot in de lucht ", vindt hij. 
In de naaste toekomst denkt hij nog  niet aan de aanleg van een min of meer volwassen golfbaan. 
Daarvoor is volgens hem de tijd nog niet rijp, ten gevolge van het feit dat de golfsport in Nederland 
nog te veel het beeld heeft van onder andere exclusiviteit, hoge onderhoudskosten, ruimteprobleem en 
het milieuaspect. "Je loopt dan ook het risico na het indienen van een plan verwikkeld te raken in 
allerlei onnodige ambtelijke procedures", meent De Booij. 
Driving range 
De Baarnse Golfvereniging, die drie bestuursleden heeft van wie Theo de Booij secretaris is, hunkert 
op zo kort mogelijke termijn naar erkenning. "Ik 
verwacht dat het ledental langzaam zal stijgen. Over twee- jaar streef ik toch wel naar een vaste kern 
die een aardig balletje kan slaan en hoop dan ongeveer honderd leden te hebben. Als dat eenmaal zo 
ver is, kunnen we eens een driving range (oefenruimte) bij de gemeente aankaarten, maar dat moment 
wacht ik rustig af, wil niet te impulsief te werk gaan". 
Inmiddels heeft de Nederlandse Golf Federatie De Booij laten weten zijn initiatief aan te moedigen. 
Enige tegenwerking zal daarom ongetwijfeld uitblijven. De Baarnse gemeente is (nog) niet 
ingeschakeld; want de Booij vindt dat hij eerst maar eens moet bewijzen in hoeverre men enthousiast 
is voor zijn golfclub. In een veel later stadium zou CRM, zoals in Spaarnwoude, dan eventueel 
financieel kunnen tegemoetkomen. 
En wat is de reactie van de  privéclubs, waar zo veel meer geld op tafel dient te worden gelegd om te 
kunnen spelen? De toekomst zal leren of zij iets van hun traditionele karakter willen opgeven en een 
ontwikkeling zoals die van de Baarnse Golfvereniging willen toejuichen. Aan Theo de Booij zal het 
niet liggen. Hij streeft in elk geval naar golf in Nederland· als een volkssport. Maar voordat dat zo ver 

is, zullen we nog heel wat nachtjes moeten slapen.  

Ledenlijst van de Baarnse Golfvereniging van 1 oktober 1980
Aldershoff, G.O·;Valeriusstraat 255 Amsterdam 'tel.020-736502 
Algra, J., de Botter 39 Baarn, 02154-17961 
Algra, Mw J. de Botter 39, Baarn, 02154- 17961 
Ansinger, Mw J.M., Faas Eliaslaan 21 Baarn ,02154-14686 
Bartram, Mw. J.Zonnehoeklaan 5 Baarn, 02154-11808 
Becker, Mej.C., Koninginnelaan 47 Soest,02155-12805  
Beek, L., Fockema Andreaelaan418, Baarn,02154-17497 
Beek-Ligthart, Mw,M.J., Fockema Andrealaan 418·Baarn,02154-17497 
Beest, G. van, van Wassenaerlaan 14, Baarn, 02154-16263 
Beest, S. van, de Botter 25 Baarn, 02154-20453 
Beest-Ensink, Mw. J.J. van, de Botter 25 Baarn, 02154-20453 
Beijer, Mej.P.,.van Beuningenlaan16 Soest (J) 
Binsbergen, J.van, Jacob van· Lenneplaan 32 Baarn, 02154-11011 
Binsbergen-Schul, Mw.D. van, Jacob van Lenneplaan32 Baarn, 02154-11011 
Binsbcrgen, T. van, Jacob van Lenneplaan 32·Baarn, 02154-11011 {J) 
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Binsbergen, X. van, Jacob vari Lenneplaan 32 Baarn, 02154~41011 (J) 
Bleeker, R.D., van der Holstlaan 60 Hilversum, 035-232087 
Booij, T. de , Koningsweg 45 Baarn, 02154-12852·
Booij-Strumphler, Mw H.A. de, Koningsweg 45 Baarn, 02154-12852 
Booij, W.M. de, Koningsweg 45 Baarn; 02154-12852 
Booij, J.M. de, Trompstraat 316, Den Haag, 070-637231
Broekhuijsen, C. Buurtweg 11 Leusden; 033-941074 
Buddingh, Mw. B.,. Zonnedauw 64, Apeldoorn, 055-666213 
Caron, B.J .F., Prins Hendrikweg 2, Noordwijk, 01719-17114
Caron,W.F.B.M., Wilhelminalaan 3a, Baarn, 02154-18922 
Caron-Meester, Mw. M.C.j.,Wilhelminalaan 3a Baarn, 02154-8922 
Donath,J.J., Eemweg Woonark Gipsy, Baarn, 02154-15041 . 
Drapers, H.C., Lee.straat 5 Baarn, .02154-13152. 
Drapers, J.C., van Woustraat 68 Amsterdam, 020-769591 .. 
Dijkgraaf, T., Koekoeksbloemlaan,7, Baarn, 02154-16656  
Fentener van Vlissingen, Mej .L., van Oldebarneveldstr.20, Amsterdam, 020- 845083
Geelhuysen-van der Berg, Mw.. C.J., Rusthoeklaan 7, Baarn, 02154-12617
Goudswaarcl, Boverhof, Mw. W.A.,  Heemskerklaan 44, Naarden, 02159-43948
Green, T., Parklaan 3, Eemnes, 02153-83963 
Green-Stölze ,Mw.,S., Parklaan3,  Eemnes, 02153-83963  
Green, J., Parklaan 3 Eemnes, 02153-83,963 (J) 
Green, P., Parklaan 3, Eemnes, 02153-83963(J)
Guezen, R.W., van Speyklaan4, Baarn, 02154-11954 
Ham-van Silfhout, Mw. G. ten., Torenlaan 40 Baarn, 02154-12155 
Hart, H.N., Anna Paulownalaan 38. Soestdijk, 02155-18973 
Hertzberger, R.E., Anthonie van Dijcklaan 23 Baarn, 02154-13066 
Heijnen, Mw L., Patrijzenhof 28 Eemnes, 02153-10881  
Hoef, Mw. G. van de, Cath. van Renneslaari17, Bussum, 02159-11598 
Hoogh, D. de, Radiostraat 24 Hilversum, 035-852413 
Jong, A.h.J. de, Hoogstraat 35 Baarn, 02154-17892 
Jong, Mw. I. de, Hoogstraat 35, Baarn, 02154-17892 
Keulen, E. van, 2e Leliedwarsstraat 2, Amsterdam, 020-279955 
Koppen,C.,, Esdoornlaan 5 Baarn, 02154-15910 
Koppen, J.,  Esdoornlaan 5 Baarn, 02154.15910 (J) 
Kuile, mej.E, ter, Pr.Hendriklaan 48 Amsterdam, 020-714271 
Kuile-Herfkens, Mw F.P.J. ter, Loosdrechtseweg 146 Hilversum, 035-42602 
Kwint, W.L., Gentiaanlaan 5 Soest, 02155-13043 
Laoût,C.D., Kromme Nieuwe Gracht 35, Utrecht
Lamme, P.A., P.C.Hooftstraat 22 Amsterdam, 020-799354 
Lamme-de Booij, Mw M.L.A., F.C.Hooftstraat 22  Amaterdam,  020-799354 
Lange, Mw. C.M.M. de, van Wassenaerlaan 7 Baarn, 02154-14569 
Leufkens, A., Piepersweg 4 Blaricum, 02153-83661 
Leufkens-van der Klei, Mw.M.J., Piepersweg 4 Blaricum, 02153-83661 
Linden, Mw M. van der, Patrijzenhof 74, Eemnes, 02153-14908 
Linden, M. van der,  Patrijzenhof 74, Eemnes, 02153-14908
Linden, O. van der, Patrijzenhof 74 Eemnes, 02153-14908 (J)
List, J. J. J. van der, Ruysdaelstraat 13; Amsterdam, 020-79529
List-Kapteyn, Mw. M van der, Ruysdaelstraat 13, Amsterdam, 020-795029 
Loon, B. van, Nachtegaallaan 12 Baarn, 02154-11451 
Maal, E.J. van der, Kievitstraat 36 Baarn, 02154-17902 
Maal-Valk, Mw. J. van der, Kievitstraat 36 Baarn, 02154-17902.· . 
Maas, P., Ceintuurbaan 275 Bussum, 02159-10244  
Maas, P. (jr), Ceintuurbaarnn275 Bussum, 02159-10244
Maas-Maat, Mw J., Ceintuurbaan 275 Bussum, 02159-10244 
Maas, Mej.J., Ceintuurbaan 275 Bussum, 02159-10244 ( J)
Maes, J .R. ,Theemesdreef 388 Utrecht , 030-624315 
Mark,. H.J. van der, Steynlaan 5 Baarn, 02154-15214
Mark-Staal,Mw J.W. van der, Steynlaan 5 Baarn, 02154-15214 
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Meeues,H., der Kinderenlaan 14 Laren(NH), 02153-89433 
Musters, X, Oranjelaan 21 Soest., 02155~16805 (J) 
Nieuwmeijer, W., Amaliagaarde 21 Bussum, 02159-10238 
Oostendorp, F.P., Uytenbosch 4 Baarn, 02154-15094 
Poppe, A.C.M.,  Everserf 33 Eemnes, 02153-89869
Prins, J., Stationsplein 5 Baarn, 02154-13629 
Rooskens, Mw R., Burg. Jacoblaan 3 Bussum, 02159-17455 
Ruiter, H. de, Konirigstraat 24.Hilversum 035-41769 
Rhijn, H. van, Prinses Marielaan 7 Baarn,. 02154- 12739 (J). 
Saron, A., Zwaluwenweg 11 Blaricum, .02153-15512  
Saron-Hacker,Mw. G., Zwaluwenweg .11 Blariç;um, 02153-15512 
Schadd, J.H., St Annastraat 31 Naarden, 02159-42138 , 
Schadd-Hastenbroek, Mm M.S., St Annastraat 31 Naarden, 02159:-42138
Schagen, P. van, Gerrit· van der Veenlaan. 16, Baarn, 02154-20441 ,(J)
Schellevis P., Waldeck-Pyrmontlaan 15 Baarn, 02154-16149. . 
Sigar, F.e., Spieringstraat 15 Gouda, 01820-13837: 
Simons, L.,J.M.,  Weteringstraat, 54; Baarn, 02154-15429
Simons, L.J.M' (Jr), Weteringstraat 54 Baarn, 02154-15429, (J).,
Tombe, F.E.A  des , P. C. Hooftstraat  22 Amsterdam ,020-725007 
Tuinhof, mej. A., Aagje Dekenlaan. 223 Bussum 02159-30865 (J.)
Tuinhof, R., Aagje Dekenlaan 223, Bussum, 02159~30865 (J) 
Vastrick, Mw E.C.A., Theemesdreef 388 Utrecht, 030-624315 
Vink, Mw G., van Woustraat 681 Amsterdam, 020-769591 , 
Visser, K., Stationsweg 36 Baarn, 02154-12010
Vugt, I.D. van, Nieuw Baarnstraat 3 Baarn, 02154-12490 
Walthuis, M.K.H., Zonnedauw 64, Apeldoorn, 055-666213
Weenen, H. van, Kon. Wilhelminalaan 12 Naarden, 02159-40551
Weenen-Nagelsmit, Mw G. van, Kon.Wilhelminalaan 12 Naarden, 02159-40551 
Wiegerinck, H.F.M., Paulus Potterlaan 7 Baarn, 02154-11569
Wiegerinck-Kragh, Mw. , Paulus Potterlaan 7 Baarn, 02154-11569. 

Dinsdag 11 november Artikel in Baarnsche Courant: Baarnse Golfvereniging actief of diverse 
plaatsen 
De maandwedstrijd van de Baarnse Golfvereniging op de openbare golfbaan Spaarnwoude is 
gewonnen door Geerte Vink met een netto score van 35; 2e prijs Mauk de Booij netto score 51 en 3e 
prijs Siegi Green netto score 60  Voor de maandwedstrijd november (prijzen resp. 3,2, en1 golfballen) 
worden de handicaps aangepast. Zowel door betere prestaties als door de verlaging van de SSS 
(Standard Scratch Score) van de openbare golfbaan Spaarnwoude van 69 tot 66. De dinsdagavonden in
de Trits zijn een groot succes, vooral van de gelegenheid om zijn eigen golf swing dor het slaan van 
een golfbal tegen een net  - beeldje voor beeldje terug te zien via de videoapparatuur, werd druk 
gebruik gemaakt. Helaas blijken de terreinen in Soest en Eemnes niet erg geschikt voor het slaan van 
een golfbal, vanwege de grote drukte en door de onbekendheid met de golfsport van de vooral 
jeugdige recreanten. Dit betekent uiteraard een teleurstelling voor de bezoekers van deze middagen. 
Maar voor hen werd de mogelijkheid geschapen om op zaterdag gedurende de gehele dag op het 
recreatiepark Wolfskamer te Huizen golf te spelen. Vanaf zaterdag 8 november zal Baarn behalve van 
9.30 uur - 13.00 uur ook aanwezig zijn van 13.00-17.00 uur. Vooral het organiseren van onderlinge 
wedstrijden op deze gloednieuwe golfbaan, die onze plaatsgenoten op dit terrein hebben uitgezet. Het 
is een 6 holes baan, met vlaggenstokken voorzien van gele vlaggen met nummers, die de holes 
aangeven en zelfs officiële cups in de holes . 
Woensdag 12 november Bespreking met Maarten van Dijk Lelystad Schmedinghuis 10.00-13.30 
en 12.45- 14.30
Begonnen in 1973 met 3 man initiatieven Golf Vereniging Lelystad. Momenteel samenstelling bestuur
voorzitter H.A.G. Sombergh (lid hattem, vice voorzitter J. Rijcken, penningmeester Braamburg (geen 
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golfer) R. de Bruine, M.van Dijk, F. van Veelen directeur gemeente werken Dronten. Dronten heeft 
puttingreen van 3-4 are. Wethouder van sportzaken in Lelystad is van Leeuwen 
1975 initiatief golfbaan,  in 1976 4-5 locaties,1978 initiatief club op te richten
Woensdag 26 november Brief van Prins Claus om te bedanken voor informatie betreffende de 
Baarnse Golfvereniging
Woensdag 26 november Bespreking D. Galema ,secretaris Stichting Golf in Leusden te zijn 
huize Arnhemse weg 16a Leusden 20.30-23.15 uur
Ook aanwezig zijn vrouw.Reeds in 1973 is een initiatief door Galema ontwikkeld voor een golfbaan. 
Mogelijkheden voor 9 holes par 3 course op de Hoogt door hem afgewezen. Kees Poll was hier ook 
nog bij betrokken Door rentmeester van de Treek in 1975/76 initiatieven ontwikkeld voor 
mogelijkheden te scheppen van golf op de Treek, later ivm het feit dat de aanleg van een weg dwars 

door de Treek een stuk zou worden afgesnedene an e

r. Rechts: Achter de computer Jo Havelaar en voor het doek Freddie Hooghiemstra
Tevens kan op donderdag gespeeld worden in recreatiepark Wolfkamer in Huizen en. op de 
vrijdag in Lage Vuursche (Drakesteyn) en Eemnes (rekreatieterrein achter het gemeentehuis). 
Maandag 3 november Brief aan  B en W van gemeente Baarn met het verzoek om een 
driving range aan te leggen op het terrein van de IJsclub op de Noordschil van Baarn. 
Onderstaande tekening als bijlage.

Lay out toekomstige golfbaan

Mwdelingenblad Baarnse Golfvereniging : golf-chip
GOLF-CHIP Mededelingenblad van de Baarnse Golfvereniging 
IINLEIDING      BIJ HET EERSTE NUMMER VAN DE GOLF-CHIP 
Wat bewoog ons om op 30 juni 1980 de stoute schoenen aan te trekken en een golfvereniging in Baarn
op te richten? .. Het simpele feit, dat we het golfspel onder de aandacht willen brengen vaneen groter 
publiek dan momenteel het geval is. In een gebied met een straal van 40 km met Baarn als middelpunt 
is, slechts één golfbaan aanwezig die openstaat voor het publiek, tw. de 9 holes baan op de 
voetbalvelden van het sportpark Over Amstel te Amsterdam. Wel zijn in dit gebied vier privé 
golfbanen, (Hilversum, Amsterdam, Bosch en Duin en Haarzuilens), maar de weg hierheen is niet zo 
gemakkelijk voor een ieder te vinden, o.a. door de hoge kosten en ballotage problemen. Het was ons 
wel bekend, dat er in Baarn en omgeving vele potentiële golfers wonen, die een zekere drempelvrees 
hebben om te beginnen met de golfsport. 8 augustus 1980 werd de officiële oprichting van de Baarnse 
Golfvereniging een feit, toen de akte van oprichting werd gepasseerd door notaris Windhorst te Baarn.
Artikel 3·lid van de statuten stelt uitdrukkelijk vast, dat onze vereniging ten doel stelt het beoefenen en
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bevorderen van de golfsport voor een ieder die zich hiervoor aanmeldt Men zal misschien  zeggen: 
"zijn er dan geen plannen voor golfbanen in dit gebied?" "Ja" is daarop ons antwoord, er zijner velen, 
maar de verwezenlijking duurt ons veel te lang".. We willen een balletje slaan op de reeds beschikbare
grasvelden van de vele in onze omgeving aanwezige recreatieparken, men zou kunnen zeggen het 
beoefenen van Wild-Golf.  We hebben het lidmaatschap van de Baarnse Golfvereniging zo laag 
mogelijk gehouden ( f  15,-- per jaar) om voorts de leden golfstokken en ballen ter beschikking te 
stellen. Kortom, alles wat tot een verlaging van de drempelvrees voor de golfsport kan leiden. Dit 
heeft niet alleen het voordeel, dat we dan meteen aan de gang kunnen gaan met het beoefenen van 
deze sport en niet eindeloos behoeven te wachten op de openbare golfbanen in deze omgeving - maar 
vooral ook om het golfen onder de aandacht te brengen van de mederecreant

. Bij een analyse van de oorzaken, waarom zo vele goede initiatieven voor hot aanleggen van 
golfbanen de mist in zijn gegaan of zijn vertraagd of nog in de ijskast liggen, is ons al gebleken, dat 
het niet direkt lag aan geld, terrein, enthousiasme etc., maar simpelweg ,aan het feit, dat de mensen die
zitting hebben in de Overheidsinstanties (gemeenteraadsleden etc ) onvoldoende op de hoogte zijn van
de voordelen, die het beoefenen van de golfsport bieden voor de sportieve recreatie en de 
recreatiesport. (Een inventarisatie van de ,plannen voor het aanleggen van golfbanen in midden 
Nederland wordt gegeven op bladzijde 32 e.v.) Zo zijn we dan begonnen met het beoefenen van het 
golfspel op een recreatieterrein, gelegen vlakbij kasteel Drakesteijn te Lage Vuursche in de gemeente 
Baarn. Misschien wel op een wijze, die enigszins valt te vergelijken met de beoefening van het 
golfspel door de Hollanders zo'n 600 jaar geleden. In een brochure over golf van de Nederlandse Golf 
Federatie (1978) lezen we: Trouwens in 1387 is er in de stad Brielle al sprake van een speelverbod. 
"Alleen  ....'den bal metter colven slaan buiten den vesten onser stede'.... is toegestaan".(Iets over de 
oorsprong van de golfsport bladzijde 6 ) In de maand augustus hebben artikelen in de Gooi- en 
Eemlander en de Baarnsche Courant melding gemaakt' van onze aktiviteiten in Lage Vuursche .In een 
interview met een verslaggever van de G en E zegt de secretaris: "Ik verwacht dat het ledental 
langzaam zal stijgen. Over twee jaar streef ik toch wel naar een vaste kern die een aardig balletje kan 
slaan en hoop dan op ongeveer honderd leden". Mede door deze publiciteit stroomden de leden toe en 
kunnen we nu, ruim 4 maanden na de oprichting, een lijst samenstellen van maar liefst 140 leden. De 
aktiviteiten breidden zich al gauw uit over andere plaatsen . Het terrein van het recreatiepark de 
Wolfskamer achter de skibaan te Huizen leverde ons zelfs de mogelijkheid om een golfbaantje uit te 
zetten van 6 holes met een lengte van bijna 1000 meter. Op deze manier zijn we nu al in staat om de 
leden enkele wedstrijdervaring bij te brengen, eveneens regelkennis  (over de scorekaart zie bladzijde 
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26) (iets, over de regels, zie bladzijde 20).Niet alleen in de buitenlucht, maar we zijn ook begonnen in 
een zaal te golfen en wel in een gymnastiekzaal van de gemeentelijke sporthal de Trits te Baarn. Elke 
dinsdagavond kunt u onze leden van 7-10 uur zien chippen en putten op een 6 holes mininatuur 
golfbaantje. Via allerlei hindernissen moet men de golfbal in een autoband of netje chippen en op de 
laatste hole de bal via een 5 meter lange kunstgrasmat putten. Aan de andere kant van de zaal wordt 
tegen een net geslagen en alle bewegingen van de golfer vastgelegd op de videoband, waarna een 
analyse van deze beelden wordt gemaakt, geprojecteerd op een monitor. Vooral door het beeld stil te 
zetten, worden vele fouten ontmaskerd. (zie foto op bladzijde tegenover de inhoudsopgave) De 
gelegenheid van het golfen in de zaal biedt ons nog het grote voordeel, dat bij sneeuw of zeer slecht 
weer we kunnen switchen van de oefenbanen naar de sporthal. We zouden als slogan willen lanceren
" GOLF OOK ALS ZAALSPORT" 
Hier volgen we de weg die vele sporten in ons land al hebben gevolgd, zoals hockey, tennis etc . In de 
zaal kunnen we meer aandacht schenken aan de details van de golf techniek en worden we minder 
afgeleid door het buitengebeuren. In de Golf-Chip schenken we elke keer aandacht aan een gedeelte 
van de golftechniek. Zo wordt in dit eerste nummer behandeld: op welke wijze de handen de golfstok 
moeten vasthouden (blz. 15). Vlakbij de oefenzaal de Trits is een terrein gelegen aan de 
Drakenburgerweg waar we ons oog op hebben laten vallen om te kunnen gebruiken als oefenbaan. 
Reden, waarom wij op 3 november 1980 een schriftelijk verzoek hebben  gedaan aan het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Baarn of wij op korte termijn over dit terrein zouden 
kunnen beschikken voor het slaan van een golfbal. ( Zie voor een ·beter gebruik van een oefenbaan 
onder de titel ·"Begin bij de oefenbaan" bladzijde 13).
Voor plannen op middellange termijn ·gaan onze gedachten uit naar de realisering van een openbare 
golfbaan in onze omgeving. Wij denken daarbij aan een terrein gelegen ten zuiden van de Hilversumse
straatweg in de gemeente Baarn. Dit terrein diende als opslagplaats voor munitie van het  Ministerie 
van Defensie. Deze opslagplaats is inmiddels gesloopt en het bosrijke terrein is teruggegeven aan de 
Koninklijke Domeinen. Wie weet zouden twee leden van het Koninklijk Huis gezien hun recente 
uitspraken inzake de popularisering van de golfsport  hun medewerking kunnen verlenen voor het 
verkrijgen van het zojuist genoemde terrein, voor de aanleg van een 9 holes golfbaan voor openbaar 
gebruik. 
ZKH Prins Bernhard: "Een van mijn kleinzoons speelt uitstekend golf. Maar van dat soort jongens 
moeten we het toch echt niet hebben. Golf moet een volkssport worden." Ook in Nederland open 
banen waar iedereen kan spelen, die moeten er meer en meer komen.  (Haagsche Courant 8-9-1980) 
ZKH Prins Claus: Voor wat betreft ons land zou ik willen pleiten voor meer openbare banen. Om dat 
te bewerkstelligen. is een samenspel, een integratie nodig van golf en publiek. De eerste openbare 
banen in dit land hebben hierin een belangrijke funktie. Geen prikkeldraad langs de baan, de  
vooroordelen wegnemen en golf aanvaardbaar maken voor het publiek. Dat er gebrek aan ruimte zou 
zijn voor meer golfbanen in Nederland geloof ik niet. Het is een kwestie· van plannen goed 
voorbereiden en de zaak  goed verkopen. (Maandblad Golf oktober 1980). In een zojuist gepubliceerde
brochure van de Nederlandse Golf Federatie "Ontwikkelingsplan voor openbare golfbanen in 
Nederland" denkt men op middellange termijn zelfs aan één golfbaan per 200.000 inwoners. Dat komt 
neer dat in een gebied met een straal van 40 km rond Baarn met ongeveer 2.500.000 inwoners er maar 
liefst 12 openbare golfbanen zouden moeten komen. We helpen het ze hopen .....
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Nog 
wat humor in de Golfchip: Links: Golf? Wie heeft het hier over golf? Ik zei: "Je krijgt een nieuwe stel 
ijzer voor je verjaardag, Midden: Hij begint altijd met ene oefenslag; Rechts : commentaar overbodig,
 
Wij zien de realisering van deze plannen echter pas wanneer men tegelijkertijd meer mogelijkheden 
ontwikkelt. Het is niet een kwestie van "of of "maar van "en en". Dat wil zeggen, dat we beginnen te 
denken vanaf de dimensie van het midget golfspel, een sport aktief beoefend door 4000 nederlanders 
en dat verder bij iedere nederlander een bekende klank heeft. Van dit startpunt willen we de 
mogelijkheden, die liggen tussen het midget golfspel en het golfen op 9 of 18 holes banen, nader 
onderzoeken", het bedrijven van de golfsport in gymnastiekzalen (Scholen), op kleine grasvelden in de
bebouwde kom, sportvelden (wanneer deze niet gebruikt worden) en speciaal daarvoor ingerichte 
oefenbanen (driving ranges) tot de 6, 9 resp. 18 holes golfbanen. Door het ontwikkelen van al deze 
mogelijkheden zien we pas werkelijk een popularisering van de golfsport van de grond komen. Dat 
daarbij nog tal van andere problemen (zoals goede instruktie en begeleiding) om de hoek komen 
kijken, zijn we ons maar al te zeer van bewust. Het golfspel biedt echter dermate goede perspectieven 
voor al die mensen, die over steeds meer vrije tijd gaan beschikken in deze "chip " maatschappij, dat 
vnl. door de uitgave van deze Golf-Chip ons doel mede nader bij willen brengen.
"GOLFEN VOOR EEN  lEDER DIE DAARVOOR BELANGSTELLING HEEFT"
Dinsdag 2 december. Bezoek tijdens golfles 2 leden van de hockeyclub Be Fair
In de stromende regen komen slechts 2 golfers tijdens mijn les op Drakesteyn. Het zijn de twee zusters
Stance Hermans en Friedje Jaartsveld, leden van de Hilversumse hockeyclub Be Fair. Ze vragen aan 
mij of ik niet een demonstratie wil geven op hun hockeyclub. Zij waren enthousiast geworden voor het
golfspel door hun vriendin Truus Krens.
Tussenvoegsel In het lustrumboekje van Be Fair 25 jaar (uitgegeven in 2006)  staat het volgende 
artikel - geschreven door Stance Hermans-  dat laat zien hoe zij aan de golfsport zijn verslingerd. Hier 
volgt een deel van het artikel:
" Hoe begon het? Na een lekkere maaltijd en veel glaasjes wijn, besloten Friedje, Truus, Angelique en 
ik de volgende dag golfafdeling op te richten, op de hockeyvelden van Be Fair. Willem 
Vrolijks:"Zolang ik hier groundsman ben, zal er niet op deze hockeyvelden gegolfd worden!" Het 
moet gezegd worden, de velden van Vrolijks lagen er altijd bijzonder mooi bij. Hij leefde zich daar 
helemaal op uit, ze waren zijn alles. Niet voor te stellen nu er alleen nog op kunstgras gespeeld wordt. 
Teleurgesteld weken we uit naar 't speelveldje aan de s'Jacoblaan in Bussum. Daar hebben we de 
eerste golfbal geslagen en ons enthousiasme was niet meer te stuiten. We klopten aan bij het bestuur 
van Be Fair en verwachtten, dat we met open armen zouden worden ontvangen. Niets was minder 
waar. Het Bestuur was verdeeld over onze plannen. Karel Slootman, toen onze voorzitter, kon niet 
100% achter ons staan. Hij liet wel stiekem merken, dat hij ons initiatief bewonderde, evenals Ignace 
Poelmann, bestuurslid, die ons meteen en in de jaren daarna volop gesteund heeft. Het was niet 
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makkelijk het heft uit handen te geven aan vier vrouwen.(...) Toen kwam de reddende (rebelse) engel 
Tom de Booij (gepensioneerd professor in de geologie van de U.V.A. te Amsterdam), die juist de 
Baarnse Golfclub had opgericht en op een weilandje in de Lage Vuursche een klein aantal 
enthousiastelingen les gaf

.
De acht Betskes : vlnr Truus Krens, Friedje Jaartsveld, Angelique Nieuwe Weme, Stance Hermans

Zaterdag 13 december. Bezoek aan de hockeyclub BeFair met het bestuur van de Baarnse Golf 
Vereniging
Gevolg gevend aan het verzoek van de de twee zusters Stance Hermans en Friedje Jaartsveld om een 
demonstratie te geven op Be Fair gaat het bestuur van de Baarnse Golfvereniging: Joost Maes 
(voorzitter), Jan Cees Drapers (penningmeester) en ik naar het clubhuis van Be Fair. We worden  
hartelijk ontvangen door het bestuur van Be Fair (Karel Slootman, voorzitter, de bestuursleden Ignace 
Poelmann, Piet Kuyper en Wouter Snijders). Op het eerste  hockeyveld geef ik een demonstratie waar 
ook bij aanwezig is  de groundsman Willem Vrolijks. Ik sla met een ijzer 5 een geweldige plag uit het 
hockeyveld. Willem Vrolijks schreeuwt het uit: "mijn velden" Ik stel hem gerust door te zeggen: "Dit 
gaat juist niet gebeuren, we zullen de golfballen altijd spelen van een cocosmatje". Tijdens een 
nabespreking in het clubhuis wordt besloten dat ik begin januari, bij wijze van proef, voor 3 maanden 
golflessen  mag geven  voor belangstellenden. 
Vrijdag 18 december. Eerste golfles aan 8 leden van de hockeyclub Be Fair

De 8 golfers van het eerste uur 18 december 1980 op de sportvelden ven de hockeyclub Be Fair in 
Hilversum en hun bijdrage Dinsdag 16 december Contact met Hilversumse Hockey club
Wil Rosenbaum bestuurslid van de Hilversumse Hockey club komt mij bezoeken tijdens de lessen op 
Drakesteyn. Hij vraagt naar de mogelijkheden  op hun hockeyvelden te golfen. Zo gaat het balletje ook
rollen op deze hockeyvelden
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Wil  Rosenbaum  

. Anekdote 1. Hoe Mauk met het golfen is begonnen
Mauk wil meegaan met een lesavond in de Trits. Hij heeft cowboylaarzen aan. Ik zeg tegen hem dat 
hij gymschoenen aan moet trekken. Dit vertikt hij. Dan ga je niet mee, zeg ik behoorlijk kwaad. Bij het
weggaan smijt ik met een knal de voordeur dicht. Wie zie ik tot mijn stomme verbazing even later in 
de Trits Mauk met gymschoenen ( in tranen), wel  nog onder de indruk van mijn dictatoriale optreden. 
Zou hij niet gekomen zijn, was dan Mauk een golf pro geworden? 
Anekdote 2 : Wat mij gebeurt is tijdens een videosessie in de Trits 
Mauk werkte bij een videozaak in Soest. Bij een inbraak was een videocamera (merk Akai) gestolen. 
Wel beschadigd maar de camera was weer bij de videozaak teruggekomen. Mauk kon de camera voor 
een zacht prijsje kopen. Ik heb deze camera toen gebruikt tijdens video sessies. Ik had opnames 
gemaakt de golfswing van een vrouwelijke leerling. Bij het afdraaien kwam zij niet op beeld maar een 
opnamen van een geslachtsgemeenschap van een echtpaar . Het bleek een opname te zijn door de 
eigenaar van de Videozaak, duidelijk te horen aan zijn stem die het echtpaar van instructies voorzag 
voor het juiste standje. Ik wist niet hoe gauw ik de band door moest spoelen. De betreffende leerlinge 
heeft er geloof ik niets van gemerkt. 

1981 
Maandag 19 januari Ingezonden stuk voor de Grasmat  nr 21 van Tom de Booij  
Naar aanleiding van de woorden van Uw voorzitter in de Grasmat nr 20, zou ik willen stellen, dat het 
initiatief van Be Fair van het grootste belang geacht kan worden voor de doorbraak van de golfsport in
het algemeen. Vooral als de huwelijksvoltrekking tussen hockeyer en golfer in mei zal plaats vinden. 
Het is een bekend verschijnsel, dat vele mannelijke en vrouwelijke hockeyers bij het grijzer worden 
van de haren overgaan naar de golfsport. Bij de geweldige toename van het aantal hockeyers in de 
laatste tientallen jaren is echter de ontwikkeling van de mogelijkheden tot het beoefenen van de 
golfsport sterk achtergebleven, z0dat vele potentiële golfers tevergeefs zoeken naar een plaats om een 
balletje te slaan. 
Nu wordt door het Bestuur van Be Fair deze mogelijkheid geboden. Ten eerste voor diegenen onder U,
die het hockeybijltje er bij neer willen gooien en ten tweede ook voor de vrouwen van de mannen die 
hockeyen ook eens actief willen zijn met het voortbewegen van een bal. Toch zou ik enkele 
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kanttekeningen willen plaatsen bij deze overgang van hockey naar golf.

 

Lay out golfbaan hockeyvelden van Be Fair           Lay out golfbaan hockeyvelden van Hilversum

Alhoewel liet golfspel ook met een bal en een stok wordt gespeeld en het eveneens de bedoeling is om
deze bal naar en in een doel(hole) te slaan, is het toch een heel andere wereld waarin men terecht 
komt. Het is een eenzame wereld, waar men geheel op zich zelf wordt teruggeworpen en de algehele 
verantwoordelijkheid draagt voor de sportieve handeling. Geen ruimte voor de gebruikelijke excuses 
en uitvluchten: slechte scheidsrechters, tegenstanders onsportief, veld was te drassig of te hard etc etc. 
Het is een gevecht tegen en met zich zelf, waarbij men juist door zich vrijwillig te beperken meer 
vrijheid van handelen krijgt: een spel vol tegenstellingen en tegenstrijdigheden: SWING WITHIN 
YOURSELF 
Over de golfswing kan men zeggen, dat deze geheel anders is dan de hockeyslag. Wel een voordeel is,
dat de ex-hockeyer naar hartelust sticks kan slaan zonder het scherpe fluitsignaal in zijn oren te horen 
klinken. De golfswing is voornamelijk een roterende beweging van het hele lichaam. Door deze 
beweging kan de bal, zonder het aanwenden van veel kracht, met gemak over de lengte van een 
hockeyveld worden geslagen. Het is juist deze draaiing van het hele lichaam rond een as - de 
wervelkolom-  waarbij de handen, polsen en voor een deel de armen een ondergeschikte rol moeten 
spelen, die de ex-hockeyer in het begin voor grote problemen plaatst. Het golfspel vereist veel 
doorzettingsvermogen en vooral veel vrije tijd om deze swing onder of beter gezegd boven de knie te 
krijgen. Het is een spel vol frustraties en diegenen die nog doorgaan met golfen zijn diegenen die de 
natuurlijke impuls om er mee op te houden kunnen overwinnen. Eenmaal gegrepen door het golfspel, 
moet men er voor waken er niet aan verslaafd te raken. Het is veel belovend , dat het initiatief is 
genomen door vrouwen - de dames van het eerste uur volgens Uw voorzitter - want deze beschikken 
over het algemeen over meer vrije tijd dan mannen en kunnen door veel te oefenen uiteindelijk net zo 
goed of zelfs beter leren  golfen dan mannen  Tot nu toe wordt het golfspel typisch als een "men's  
game" beschouwd. Zo sterk zelfs, dat in het laatste nummer van het maandblad Golf - het orgaan van 
de Nederlandse Golffederatie - een ingezonden briefschrijver de golfende mannen oproept om de 
golfbanen in Nederland vrouwenmens vrij te maken. Een Amerikaanse psychiater David C.Morley 
zegt in zijn boek Missing Links: "Golf is niet wezenlijk een mannenspel; een vrouw heeft net zovee1 
recht erop als de man. Maar de vrouw moet als een vrouw spelen door haar beperkingen te leren 
kennen en gebruik te maken van haar bijzondere mogelijkheden.....
Ik wens het Bestuur vn Be Fair veel succes en sterkte toe bij de goede voornemens in 1981, in de hoop
dat ik ook een 'balletje' kan bijdragen om het experiment te doen slagen. Tom de Booij 
. 
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Mauk bewaakt de vlag als ik put op de hockeyvelden van Be fait
Woensdag 28 januari Artikel Baarnse Courant:  Nieuwjaars wedstrijden groot succes voor de 
Baarnse Golfvereniging
Maar liefst 27 deelnemers waren zaterdagochtend 24 januari j.l naar de "golfbaan" Wolfskamer 
(Huizen) gekomen om mee te doen aan de nieuwjaarswedstrijden van de Baarnse Golfvereniging. 
Helaas beschikt de Baarnse  Golfvereniging nog met over een ter  rein om soortgelijke wedstrijden 
binnen de gemeente grenzen te kunnen houden. De wedstrijd werd gespeeld over 9 holes. De "par" 
van deze baan over 9 holes e score van een ideale golfspeler - is 27 slagen 

Driving range op de hockeyvelden van Be fair

 Woensdag 4 februari Artikel Baarnsche Courant:  Volop aktiviteit in Baarnse Golfvereniging
De Baarnse Golfvereniging (thans 181 leden) mag zich in een geweldige groei verheugen. Sinds de 
oprichting, nu bijna een half jaar geleden, werden 137 instrukties bijgewoond door totaal 1109 
personen. Het nieuwe golf jaar is voor deze plaatselijke sportclub goed begonnen, want in deze eerste 
maand bezochten 231 mensen 17 instruktie dagen. Daarbij te bedenken, dat de instrukteur op een 
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tweetal plaatsen (Lelystad en Hilversum, hockeyvelden van Be Fair) nog eens 76 mensen instrukties 
heeft gegeven. Deze laatste zijn bedoeld om ook buiten de vereniging golfaktiviteiten te laten plaats 
vinden, die het populariseren van het golfspel kunnen bevorderen. Op de in januari j.l. in de Trits 
gehouden eerste "regelavond" waren 25 leden  present. De volgende instructie-avond waarop in 
Baarns sportcentrum de regels ( van de golfsport toegelicht worden, vindt op dinsdag 24 februari a.s. 
plaats van half negen tot tien uur. In januari  werd ook onderling gespeeld, terwijl op zaterdag 21 
maart a.s. in Huizen (Wolfskamer) de voorjaarswedstrijd van de Baarnse Golfvereniging wordt 
gehouden. De jaarvergadering is op vrijdag 27 maart a.s. (20.00 uur) in "De Prom" belegd. De 
aanvrage van de Baarnse Golfvereniging voor een eigen drivng range (oefenbaan) in onze gemeente 
maakt serieus kans! Het college van B en W heeft de zaak met een gunstige aanbeveling ter advies 
doorgezonden aan de Sportstichting.

  . Golfen
op de Wolfskamer. Links: Mauk verkoopt clubs van zijn auto aan Rietje Westenburg. Rechts: Tijdens 
de wedstrijd. 

Het winterprogramma werd vastgesteld en de hoogte van de bijdrage van de kosten (zaalhuur de Trits, 
slijtage en verlies ballen de videoapparatuur, etc.) op f 15,- voor de winterperiode 1 oktober 1980-.15 
april 1981 (voor juniorleden f 2,50). Enkele aanwezigen vonden dit een te laag bedrag en hoopten dat 
vele deelnemers een extra vrijwillige bijdrage zouden storten. 
Er werd op gewezen, dat de drempelvrees die men momenteel nog heeft voor de beoefening van de 
golfsport door een hoge contributie weer zou toenemen en dat het succes van de Baarnse 
golfvereniging tot nu toe juist  is geweest, dat men tegen zeer  lage kosten eens kan zien wat het golfen
eigenlijk voor sport is. In de brainstormingscommissie wilden zitting nemen: R. D: Bleeker, T.  de 
Booij, B. J. F. Caron, T. Green, E W. L. Kwint, A. Leufkens, L. J. Oosterbaan, mw W. L. 
Schuurs·Breijs. Ook werd de redaktie van het mededelingsblad van de Baarnse Golfvereniging "De 
GOLFCHIP" gevormd: P. E Schellevis, L. Simons Jr en T. de  Booij. De bedoeling is dat het eerste  
nummer in november verschijnt. Over de wedstrijden tussen de leden van de Baarnse Golfvereniging 
werd  afgesproken, dat voor het verkrijgen van een handicap men zou spelen op de openbare golfbaan 
van het recreatiegebied Spaarnwoude en na afloop een scorekaart ondertekend met nauwkeurig  
ingevuld het aantal gemaakte slagen in te leveren bij het secretariaat van de Baarnse Golfvereniging.  
Daarna is men pas in staat om mee te doen aan de maandwedstrijden. In het winterprogramma van de  
Baarnse Golfvereniging werd de maandag gereserveerd voor de golfbaan in Spaarnwoude, de dinsdag 
voor de rekreatie terreinen Drakesteyn en Soester Eng.  Op dinsdagavond is de training in de Trits van 
19.20 uur. 
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Golfles in de gymnastiekzaal van de Trits. 

eee

golfinstruktie met videoapparatuur. Rechts: Achter de computer Jo Havelaar en voor het doek 
Freddie Hooghiemstra
Tevens kan op donderdag gespeeld worden in recreatiepark Wolfkamer in Huizen en. op de vrijdag in 
Lage Vuursche (Drakesteyn) en Eemnes (rekreatieterrein achter het gemeentehuis). 
Maandag 3 november Brief aan  B en W van gemeente Baarn met het verzoek om een driving 
range aan te leggen op het terrein van de IJsclub op de Noordschil van Baarn. Onderstaande tekening 
als bijlage.

Lay out toekomstige golfbaan
Woensdag 25 maart Artikel Baarnsche Courant Baarnse golf Vereniging hield 
voorjaarswedstrijden
Zaterdag werden op golfbaan Wolfskamer te Huizen de Voorjaarswedstrijden van de Baarnse 
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Golfvereniging gehouden. In totaal deden 55 deelnemers.
Wat betekende dat op 9 holes baan zo'n 4040 golfslagen gegeven moesten worden.

1981 Oprichting BeFair golf. 
Maandag 13 april Artikel Gooi- en Eemlander:  Eerste golfwedstrijd Be Fair groot succes
Hilversum - "Het is te gek, er zijn wel 75 mensen die meedoen", Karel Slootman, voorzitter van de 
sport vereniging Be Fair, stak zaterdag zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken De eerste 
officiële wedstrijd tussen het nog officieel opgerichte Be Fair Golf en de Baarnse Golfvereniging.
Het parcours bestond uit negen holes. die waren uitgezet over alle beschikbare hockeyvelden van Be 
Fair. Wedstrijdleider Tom de Booy liep tussen de slagplaatsen bedrijvig heen en weer om 
aanwijzingen te geven aan de deelnemers(-sters). "Iedereen kan nu eens zien wat golf is". aldus De 
Booy. "En je kan op je gemak bekijken of het een sport voor jou is. Die eerste kennismaking mag geen
barrière vormen om door te gaan". 
Voorlopig is de animo echter boven verwachting. Dat bleek ook wel uit .het wedstrijdschema van 
zaterdag, dat als gevolg van het aantal golfenthousiastelingen flink verstoord werd. Stans Hermans, 
één van de initiatiefneemsters: "Ik heb al negentig inschrijvingen binnen van mensen die meteen 
willen beginnen als lid". .. 

 
Karel Slootman opening shot. Hij is geen” left hander''  dus was het een air shot!!!

 
Links : de wedstrijdtafel met score bord. Rechts: Gezellige drukte na de prijsuitreiking 
openingswedstrijd Be Fair Golf

Mei Artikel Maandblad Golf. Editorial van Jan Ebbinge:  'Fore' voor Openbaar Golf
De golfsport slaat om zich heen. Hier en daar in den lande is sprake van een ware golfexplosie, zo 
schreven we in het vorige nummer. Daarmee was niets teveel gezegd. In Den Haag, 't Gooi en Den 
Helder gonst het van de activiteiten. Van 1 november tot 1 maart bestond er voor belangstellende 
Hagenaars de mogelijkheid te golfen op camping Ockenburgh, waar door de Gemeentelijke 
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Plantsoenendienst een aantal holes was uitgezet. De animo was enorm. Thans is de camping echter 
weer camping en hebben de golfers de wijk moeten nemen. Inmiddels hebben de honderden 
enthousiastelingen zich georganiseerd in de Stichting 'Openbaar Golf Den Haag', van wie Ger Somers,
een lid van de Noordwijkse Golfclub, voorzitter is. De 450 begunstigers, zoals ze worden genoemd, 
trainen nu op de velden van de Haagse Hockeyen Cricketclub H.D.S. en kunnen rondspelen op 6 
nieuw aangelegde holes, variërend van 125 tot 270 meter, op het sportcomplex Ockenburgh. Zowel de 
Stichting als de Plantsoenendienst zijn naarstig op zoek naar een groter 'terrein. In 't Gooi is het al niet 
anders. Allereerst is daar de Baarnse Golf Vereniging, het geesteskind van Tom de Booij, groot 
voorvechter van een openbare golfbaan in Midden-Nederland. Begonnen met z.g. wild golf, waarbij 
gespeeld wordt in bossen (lees: rough) krijgt deze Vereniging steeds meer gestalte en telt ze al meer 
dan 260 leden. Dan worden er ballen geslagen en cursussen gehouden op de hockey terreinen van 
S.V.Be Fair in Bussum.. Een kern van bijna 100 aankomende golfers is daar regelmatig te vinden. 
Verwacht werd dat de oprichting van een  afdeling  Be Fair Golf niet lang meer op zich zou wachten. 
Ook op de velden van de Hilversumse Mixed Hockey Club is gelegenheid tot golfen wanneer er niet 
gehockeyd wordt. Het is nog een kwestie van tijd of Golfclub 't Jagerspaadje wordt er opgericht. De 
Baarnse Golf Vereniging speelt thans in het bos van Drakesteyn. Er zijn 200 cursisten per week, reden
waarom er nu al een wachtlijst is ingesteld. De Helderse Golfclub heeft na het verlaten van het 
marineterrein voorlopig een baan kunnen aanleggen in het recreatiepark Quelderduyn. Van april tot 
oktober worden er 9 wedstrijden georganiseerd, waaraan door 150 aspirant-leden kan worden 
deelgenomen. De club is in onderhandeling met het gemeentebestuur over het verkrijgen van geschikte
grond. En dan is er natuurlijk het fenomeen Spaarnwoude. Na vier jaar is deze vereniging met 1000 
regelmatige spelers reeds de tweede van Nederland. Kwantiteit is van secundair belang als het de 
kwaliteit van de baan aantast en er geen normen zijn voor toelating. En dat is het geval op 
Spaarnwoude, waar de zaak gerund wordt door niet-golfers. Openbaar golf, accoord, maar het kan ook
te snel gaan.
 Oprichting golfclub ‘tJagerspaadje 1981
Vrijdag 22 mei Openingswedstrijd ’t Jagerspaadje

j
Wethouder Polderman van de gemeente Hilversum opent de wedstrijd op 't Jagerspaadje

Zaterdag 5 september. Artikel NRC HANDELSBLAD Zaterdags bijvoegsel; De dialectiek van 
de golfbaan. Het elitaire activisme door Wim Wennekers
WAAR IS TOM DE BOOY? De vrouw aan wie ik dit vraag komt net terug van  een uurtje golf op de 
velden van de Hilversumse sportvereniging Be Fair. Ze duidt op een figuur, met·een pet op die druk 
staar te oreren en zwierig met zijn club zwaait. Van dichtbij valt op dat ·hij veel zon over zich heen 
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heeft gekregen en dat hij witleren schoenen draagt met franje eraan. Alsof hij gedachten kan raden 
zegt de aangewezene. met uitgestoken hand "Welkom in Las Vegas" om vervolgens weer geheel in het 
spel op te gaan. Het wordt hier gespeeld op een doodgewoon hockeyveld dat in lange repen is verdeeld
. Voor elke reep ligt een rubber mat met een stukje kunstgras erin. Vanaf die mat moeten vijftig ballen 
worden geslagen in de richting van een bonenstaak, veertig meter verderop in het veld. Voordat hij 
zijn ballen slaat, tript Tom de Booy op zijn mat als een kat die zijn bakje krijgt. Hij neuriet er de 
Schöne Blauwe Donau bij. Even voordat hij gaat slaan Pa-Da-Da-Da-Dam en bij het in een boog 
wegschieten en neerkomen valt de bal  Pam- Pam-Pam-Pam. Zo achtereenvolgens tot hij alle vijftig 
ballen heeft weggewerkt, al dan niet becommentarieerd door zijn zoon Mauk die zegt "Prima Back 
Spin" .of ."Dat was een klotebal pa". Dan hollen beiden het veld in om bij de staak de stand op te 
nemen. Aan de stok zit een gerafeld touw van ongeveer drie meter lengte waarmee een cirkel wordt 
getrokken om te zien hoeveel ballen er binnen de straal liggen: Alleen die ballen tellen mee voor de 
score. De Booy senior komt tot 22, tot genoegen van zijn zoon die op 32 staat en daarmee de crack is 
van de 'green'. Ik ben terecht gekomen bij oefenwedstrijden van Tom·de Booy's golfclub voor gewone 
mensen. Na een seizoen heeft hij er al tweehonderd om zich heen verzameld en moet hij zelfs met een 
wachtlijst werken, omdat het hockeyveld te klein is. Als hijzelf is uitgeslagen beweegt Tom de Booy 
zich naar de andere matten langs het veld om daar instructies te geven. Bij de een corrigeert hij de rug,

bij de ander wrikt hij de benen in een andere 
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Links: De Booy: 'De eenzaamheid dat niemand je helpt om dat balletje in dat gat te krijgen". Rechts 
'Ik heb tenminste een manier gevonden om met mensen te communiceren'; 
.' jtand, weer anderen neemt hij hun club af om een slag voor te doen: Hele gewone mensen zijn het 
niet. Op zijn ledenlijst zelfs verschillende dubbele namen voor. De 'subelite' en wat daaronder zit 
noemt De Booy het publiek dat hij hier trekt.
Wat wil De Booy met deze laag van de bevolking? Dat wordt de eerste uren niet duidelijk. Om half 
tien die ochtend is De Booy zijn werk op de golfbaan begonnen en om negen uur 's avonds is hij nog 
niet te stoppen Pas wanneer de duisternis het spelen totaal onmogelijk maakt geeft hij het sein tot 
opruimen. De clubs gaan in tassen en de ballen in plastic emmertjes waarin volgens het opschrift 
eerder erwtensoep met worst heeft gezeten. Omdat er op deze primitieve golfbaan geen caddies rond 
lopen moet iedereen zelf sjouwen. Tom de Booy .draagt een sinaasappelkrat met gestencilde 
papiertjes, 'Mijn administratie'.Na nog drie kwartier napraten in de kantine is De Booy eindelijk mee 
naar zijn huis te krijgen, een Baarnse villa met klassieke meubels en. een vleugel. Voor wie zich zijn 
verleden niet precies herinnert: Dr. Tom de Booy, gepromoveerd in de geologie, kwam voor het eerst 
in het nieuws als 'onze moedige landgenoot uit Aerdenhout'. Hij hielp bij reddingsexpedities op de 
Eiger en beklom de hoogste toppen van de Andes. In 1952 zei de toen beroemde Karakorum 
beklimmer dr. Ph. C. Visser naar aanleiding van de prestaties van De Booy: "Het ware te wensen dat 
iedere jonge Nederlander aan zulk een expeditie kon, deelnemen om energie, moed, en wilskracht te 
stalen en om de vreugde te beleven van een top -te bereiken."  In de jaren zestig en daarna werd Tom 
de Booy niet meer ten voorbeeld gesteld. Hij haalde toen krantenkoppen als "In hoger beroep drie 
weken geëist tegen dr. De Booy"; "Agent 001 De Booy opnieuw in actie";"Dr. De Booy verzoekt te 
worden vervolgd" en "Dr  De Booy krijgt voor Maagdenhuis maand voorwaardelijk" Door acties tegen
de metro, tegen Shell, tegen Luns en tegen de topelite van Nederland kreeg  hij tenslotte een zo slechte
pers,  dat hij werd doodgezwegen.
Hoe kwam je ertoe om te gaan golfen? 
"Ik was aldoor bezig geweest met acties en daarin vast gelopen. Ik voelde de noodzaak te gaan 
recreëren en mijn vrouw deed toen de suggestie te gaan golfen. Misschien in de hoop dat daardoor 
mijn onstuimigheid in banen zou worden geleid. Dat is ook gebeurd, maar ik ben nog steeds geen 
emeritus." 
Wat sprak je aan in dat spel? 
"Een van de aardigste dingen die ik erin ontdekte was dat je je krachten zo moet beheersen dat je 
precies hard genoeg slaat om de hole te bereiken, of op ons veld de pen- dat is die stok die je hebt 
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gezien. ' 
"Sla je te hard, dan schiet je je doel voorbij. Geef je te weinig dan kom je er niet. Daarom is het de 
kunst de middenweg te vinden. Van nature ben ik iemand die het liefst de ballen zover wegwerkt, dat 
ze niet meer te zien zijn. Ik heb nu geleerd dat het veel spannender is om je te beheersen, je krachten 
goed af te wegen en al die spanning te leggen in een vloeiende beweging, de golfslag. Dat is wat ik 
ben gaan ontdekken als de dialectiek van de golfbaan: door het inwerken van tegenstellingen op elkaar
kom je daar in harmonie." 
Hoe heb je golfen geleerd? Was je welkom bij de bestaande clubs? 
"Eerst ben ik op golf vakantie gegaan in de Algarve. Daarna was ik verloren. Ik heb me toen hier 
gemeld bij een golfclub. Dat was niet eens zo'n probleem. Het zijn wel eliteclubs maar ik ben zelf uit 
die elite afkomstig en dan is het allemaal niet zo moeilijk. Ik werd lid van de Veluwse Golfclub, maar 
daar ben ik uitgezet omdat ik uitlatingen deed over elite figuren, die in het verkeerde keelgat schoten. 
Zoiets mag je niet zeggen, want als je dat soort dingen beweert maak je jezelf verdacht en word je 
uitgeworpen. 
"Er zijn nu eenmaal zoals ik dat noem onafhankelijke grootheden, die je niet mag aantasten. Dat heb ik
ook bij acties telkens weer gemerkt." 
Waarom ben je met je acties tegen deze grootheden gestopt'! 
"Vanwege het slechte rendement. Ik raakte volkomen geïsoleerd, terwijl ik het vanwege mijn aard juist
van reacties en mensen om mij heen moet hebben. Ik merkte dat mensen bepaalde zaken niet willen 
horen, al heb je nog zoveel gelijk. Je moet een vrouwtje dat haar hele leven tot Maria heeft gebeden 
ook niet gaan vertellen dat Maria niet bestaat. Door dat golfspel  zag ik een mogelijkheid om weer 
sociale contacten te krijgen, en in een nog later stadium een mogelijkheid om mensen in beweging te 
brengen. Daarom ben ik tenslotte een eigen golfclub begonnen."
Wat zijn je bedoelingen daarmee? 
"Golfen is goed om je eigen frustraties te ontdekken en om ze te boven te komen. Dat heb ik zelf 
ervaren en ik merk het nu weer bij anderen. Om de score bij te houden hebben we een bord met 
vakjes, van 0 tot 50. Iemand die geen enkele bal binnen de cirkel heeft gekregen, of maar 1 of 2, die 
voelt zich gefrustreerd ten opzichte van anderen maar vooral ten opzichte van zichzelf. "Toch dwing ik
ze met zachte hand om hun naam in te vullen bij het vakje dat ze gehaald hebben, hoe laag ook. Dat 
bord werkt als een spiegel waaraan iedereen zijn frustraties kan aflezen. Als  die  frustraties los komen
begint het vechten. Ik merk het hier aan de lopende band. Huisvrouwen die tegen hun man zeggen 
zorg jij maar voor je eigen potje - ik ga mijn stand verbeteren op de golfbaan. Het resultaat is dat hele 
huishoudens ontregeld worden en dat hun mannen uit armoede ook komen golfen. Beiden worden dan 
in beweging gezet, lichamelijk maar ook in hun denken. Dat is het resultaat dat ik van dit werk heb. 
Een beter resultaat dan bij het actievoeren, zoals ik dat vroeger deed." 
Maar dit is dan ook geen aktievoeren. 
" Voor mij wel. Ik ben nog steeds activistisch bezig, maar op een andere manier. Ik spreek nu een, taal 
die iedereen verstaat. Bij het oude actievoeren had ik altijd het idee dat ik Japans sprak, zo weinig 
werd je begrepen. Een ander verschil is dat vroeger de  meeste inzet van mij moest komen, terwijl hier
iedereen meedoet. Daardoor blijf je zelf ook enthousiast." 
Onthoud je je nu van iedere politieke uitspraak? 
"Ik beheers me. Omdat ik me anders als het ware zou verraden en weer geïsoleerd zou raken. Het 
enige waar ik nu nog op uit ben is dat ze door mijn toedoen in beweging komen, gek worden van het 
spel en met zichzelf leren vechten. De meesten die bij mij komen golfen weten niet eens wie ik ben en 
wat ik vroeger gedaan heb. Behalve het bestuur van Be Fair. Dat heeft van iemand die mij niet goed 
gezind is een pakket informatie gekregen. Maar dat deert me niet. Want ik hou me alleen met golf 
bezig, en dat weet het bestuur. Bovendien zijn ze veel te blij dat ik ze zoveel nieuwe leden bezorg." 
Praat je nu de hele dag alleen nog maar over golf? 
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"Natuurlijk ontstaan langs de lijn wel eens andere gesprekken, die ik uitlok maar waaraan ik niet heftig
deelneem. Bij voorbeeld over prestaties en frustraties zaken waarmee je inde gewone maatschappij 
ook te maken hebt." 
Hoe voed je die gesprekken?
"Behalve het scorebord moeten de deelnemers ook wedstrijdbriefjes invullen aan de hand waarvan ik 
hun vorderingen kan bijhouden. Die analyseer ik en de resultaten daarvan leg ik de spelers voor. Zo 
heb ik gevonden dat vrouwen een veel lagere score halen dan mannen. Er deden zich deze week 
honderd veertien vrouwen mee waarvan er maar negen een score van boven de twintig haalden. Maar 
van de deelnemende mannen haalde, meer dan vijftig procent die score door mij is daarmee empirisch 
aangetoond dat er een verschil is tussen de prestaties van mannen en vrouwen. Als je vraagt wat de 
oorzaak is geven vrouwen zelf het antwoord: 'Wij kunnen ons niet goed concentreren. Wij zitten met 
de gedachte aan kinderen van school halen, een winkel die vroeg sluit. Wij zijn gauw af geleid'. 
Mannen daarentegen vergeten alles als ze aan het golfen zijn. Hun vrouw zorgt wel voor het eten en de
kinderen. Het gevolg is dat er discussies ontstaan en dat de onafhankelijke grootheid van de mannen 
wordt aangetast. Bovendien zien die vrouwen hier op de baan hoe prestatiegericht mannen zijn, en 
daarom scheppen zeer het grootste plezier in om de mannen te verslaan. Als hun dat lukt is dat een 
nieuw gevoel voor ze dat bevrijdend kan werken. Omgekeerd is het voor mannen een nieuw gevoel 
om door vrouwen te worden verslagen. Dan hebben zij ook iets om over wakker te liggen."
Op die manier bevorder je toch de prestatie en de wedijver? Was dat vroeger ook je actiedoel? 
"Mijn doel, is steeds geweest mensen te leren voor zichzelf op te komen, anti-autoritair denken, niet 
blind te gehoorzamen aan onafhankelijke grootheden. Inderdaad komt dat er in de praktijk op neer dat 
je moet wedijveren. "Er is altijd die onafhankelijke grootheid die je moet verslaan, of hij verslaat jou. 
Als je die strijd weet te winnen,. is dat een hele prestatie." 
Je gebruikt steeds het beeld van die 'onafhankelijke grootheid'. Sinds wanneer is dat in je gedachten? 
"Al sinds mijn jeugd. Het denken daarover is natuurlijk begonnen vanwege mijn vader; een 
marineman die blinde gehoorzaamheid eiste. Tijdens mijn studie geologie drong dat beeld zich ook 
steeds weer op. Als je Genesis leest moet je geloven dat de wereld is geschapen door een 
onafhankelijke grootheid, maar als je geologie studeert zie je dat het een proces is geweest waarbij 
allerlei tegengestelde krachten op elkaar inwerkten en tot leven leidden. Daardoor heb ik geleerd 
dialectisch te denken en het hele leven te zien als een proces van. tegenstellingen, die met elkaar 
moeten botsen om tot harmonie 
te komen, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Als je ogen daar eenmaal voor geopend zijn ontdek je de 
dialectiek overal. In het huwelijk bij voorbeeld. Mijn vrouw is een heel ander type dan ik.  We zouden 
allang niet meer bij elkaar zijn als we geen dialectisch huwelijk hadden. 
"In de muziek heeft Strawinsky aangetoond dat je uit tegenstellingen harmonie kunt scheppen. 
Vandaar ook dat ik het een absolute levensvoorwaarde vind dat sommige mensen zich met politiek 
activisme en het ondermijnen bezig houden. Mijn bezigheden hebben altijd in die lijn gelegen. Ik 
verzette mij tegen het autoritaire bestuur van de universiteit en daarom heb ik meegeholpen aan de 
Maagdenhuisbezetting, en aan die van de Tilburgse Hogeschool, Luns, Shell, de topelite van 
Nederland, ik heb ze allemaal bevochten omdat ik er onafhankelijke grootheden zie, die je moet 
bestrijden om zelf in leven te blijven". 
Ik wil niet al die acties opnieuw oprakelen, maar hoe kwam je er bijvoorbeeld toe de stichting Macht 
en Elite op te richten (Met het doel de aandacht er op te vestigen dat oude aanzienlijke families veel 
verborgen macht hebben door hun familiebanden en de aandelen die ze bezitten). 
Ik kom zelf uit zo'n familie, verwant aan de Van Lenneps en Boissevains en aangetrouwd aan de Van 
Riemsdijks en Van Limburg Stirums, de oudste adel van Nederland. Dat is een trauma voor mij 
geworden waar ik nooit meer van af kom, wat ik ook onderneem. Ik blijf een onderdeel van die kaste. 
Het sterkst heb ik dat in de gevangenis gevoeld. Ik heb moeten vechten om daarin te komen. 
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"Studenten die meededen aan de Maagdenhuisbezetting werden vervolgd, maar mij als docent  wilden 
ze er buiten houden. Dat vond ik een elitebehandeling. Ik heb in hoger beroep moeten gaan om 
uiteindelijk een veroordeling  te krijgen. Toen ik eenmaal in de gevangenis zat kreeg ik nog sterker het
gevoel een onderdeel van de elite te zijn. Ik zat te lezen, de bewaker kwam binnen en ik keek over 
mijn bril en zei "Kan ik iets voor U doen?" Volkomen werktuigelijk. Het gevolg was dat die bewaker 
mij als een koning behandelde en mijn autoriteit aanvaardde. Terwijl ik liever gezien had dat hij daar 
anti-autoritair op reageerde." 
Als je geen onderdeel van de elite wilt zijn waarom woon je dan in Baarn en eerder in Aerdenhout? 
"Ik woon daar omdat ik u eenmaal lid van die kaste bent. Hier voel ik mijn geïsoleerdheid minder. Ik 
kan wel in een volksbuurt gaan wonen, maar daar zou ik door mijn manier van praten en doen door de 
mand vallen. Dat maakt het voor mij juist zo moeilijk mijn afkomst te ontvluchten".
De meeste van je acties hebben niets veranderd. Ben je daardoor zelf veranderd? 
(Na enig nadenken) "Ik geloof dat ik de volgende fasen heb doorgemaakt. Eerst die van protest en je 
kwaad maken, toen van cynisch worden en vervolgens kwam ik in de fase die ook de Baader-
Meinhofgroep heeft doorgemaakt. Namelijk dat je het gevoel krijgt dat je helemaal alleen bent komen 
te staan met je cynisme en protest. Daardoor wordt je hele persoonlijkheid aangevreten. Mao raadde in
zulke omstandigheden aan dat de guerrilla in de gevangenis tot rust  moet zien te komen om nieuwe 
krachten voor de strijd op te doen. De Baader-Meinhofgroep heeft dat advies niet opgevolgd maar is 
vanuit de gevangenis verder gegaan met een loopgravenoorlog. Ik heb me een jaar in quarantaine 
teruggetrokken om na te denken over een andere aanpak: Minder krampachtig en onstuimig. Die 
aanpak ontdekte ik door te gaan golfen. Het gekke is dat sinds ik op die golflengte werk alles weer op 
gang is gekomen. Ik leid nu een swingend leven en geef anderen les in overleven. Op mijn manier ben 
ik een soort Baghwan. Alleen verdien ik er geen cent aan. Het geld gaat naar de club!! 
Hoe kun jij je de luxe permitteren om de hele dag te gaan golfen? 
"Daar heb je het weer: doordat ik tot de elite behoor. Al voor de bezetting van het Maagdenhuis had ik
het universiteitsbestuur laten weten dat ik geen geologie meer wilde doceren maar geopolitiek. Dat wil
zeggen bij voorbeeld de implicaties laten zien van oliewinning en politiek. Daar voelde het bestuur 
niet voor, maar dat bestuur werd in meerderheid gevormd door elitefiguren. Zij hebben toen besloten 
mij eervol te ontslaan en mij een wachtgeld te geven: Dankzij dat geld kon ik daarna doorgaan met het
voeren van actie. Als dat geen dialectiek  is ... !"

  NOOT Deze laatste zinnen hebben mij heel veel geld gekost ZIE PAGINA.. Brief van de Universiteit
van Amsterdam met de mededeling dat ik een te hoge uitkering Vrijdag 3 juni had gekregen bij mijn 
eervol ontslag in 1970
Geachte heer De Booy, 
Van de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ontvingen wij 
mededeling, dat het aan u verleende (verlengde) wachtgeld. ingevolge de Wachtgeldverordening der 
gemeente Amsterdam op een te hoog bedrag is vastgesteld. 
Wij zien ons dan ook genoodzaakt tot aanpassing over te gaan. Alvorens bedoelde maatregel te 
nemen, achten wij het noodzakelijk terzake een gesprek met u te voeren. Wij stellen u voor dit op 
maandag 14 juni a.s. om 9.30 uur te realiseren. Aan het gesprek nemen naast ondergetekende deel, de 
portefeuillehouder Personeelszaken drs. B. de Hon van het College van Bestuur en mr. R.D. Borgelt 
van de stafafdeling rechtspositie van de Centrale Personeelsdienst. Wij hopen op uw aanwezigheid te 
mogen rekenen 
Hoogachtend, namens het College van Bestuur, de waarnemend coördinator van de Centrale 
Personeelsdienst,  J. Bartels Inkorting wachtgeld
HET COLLEGE VAN BESTUUR DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM; 
Gezien het besluit van het College van Curatoren van de Universiteit van Amsterdam dd.28 oktober 
1970, waarbij met ingang van 1 december 1970 aan Dr  Tom de Booy een wachtgeld ingevolge de 
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bepalingen van de Wachtgeldverordening is toegekend tot de eerste dag van de maand volgende op die
waarin hij de leeftijd 65 jaar heeft bereikt.  Mede gezien de brief van de Algemene Rekenkamer d d.. 
23 november 1981 waarin wordt opgemerkt, dat het aan betrokkene bij voren aangehaald besluit 
toegekende wachtgeld onjuist is vastgesteld; Gelet op hetgeen op 14 juni 1982 tussen de 
portefeuillehouder personeelszaken drs B. de Hon en de heer dr T.de Booy terzake is besproken. 
Voorts gezien de brief van de heer dr. T. de Booy d.d  2: augustus 1982 gericht aan mr. R.D. Borgelt 
van de afdeling :rechtspositie der centrale personeelsdienst; Overwegende. dat: het aan de heer dr. T 
de Booy toegekende wachtgeld nader dient te worden vastgesteld
BESLUIT bovenaangehaald besluit in die zin te wijzigen, dat in plaats van de éénenzestigste maand af
70% van de laatst genoemde wedde gelezen wordt: "van de éénzestigste maand af tot maart 1980 70% 
van de laatstgenoten wedde; vanaf 28 maart 1980 tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd het bedrag 
dat gelijk is aan het pensioen waarop aanspraak gemaakt zou kunnen zijn indien betrokkene zou zijn 
gepensioneerd met ingang van de dag: van het ontslag, onder bepaling dat over de periode van 28 
maart 1980 tot 1 januari 1983 geen terugvordering van het teveel genoten wachtgeld zal plaatsvinden" 

 Golfclub 't Jagerspaadje 1981-2006 heeft de toenmalige voorzitter Feye Jaski een goed overzicht
gegeven van de geschiedenis van 't Jagerspaadje. 
Hieronder geven we dat gedeelte dat gaat tot het jaar 1982
De herontdekking van een oud Hollands gezelschapsspel  
In het jaar 1980 waren er in Nederland ongeveer 12000 mensen lid van een golfvereniging. Dat wil 
niet zeggen dat dit allen actieve golfers waren; het merendeel speelde enkele keren per jaar. Er 
bestonden nog géén 20 golfbanen, waarvan de meeste in de randstad lagen. Golf werd algemeen 
beschouwd als een elitaire sport voor oudere mensen, die geen zin ::neer hadden om achter een veel 
grotere bal aan te rennen, maar wel in goed gezelschap 18 holes wilden wandelen om dan tegen een  
kleiner balletje te slaan. Met elitair bedoel ik, dat golf weggestopt werd in de media, de  meeste 
verenigingen een besloten karakter hadden en op zijn zachtst gezegd behoudend omgingen met zaken 
van buitenaf. De tijdgeest was echter anders. De zestiger jaren lagen achter ons. De "liberation of 
mind" had een hele generatie wakker gemaakt en die generatie kreeg het geleidelijk voor het zeggen. 
Ik refereer naar de geboortegolf van vlak na de oorlog. De babyboomers werden ouder en na te zijn 
uitgehockeyed, uitgetennist, uitgevoetbald en dergelijke werd de focus verlegd naar een spel dat meer 
in zich had dan je op het eerste gezicht zou verwachten. De mogelijkheden om kennis te maken met 
golf waren echter zeer beperkt. De bestaande verenigingen hadden geen capaciteit en nieuwe 
initiatieven kostten tijd, geld en ruimte. Tijd was een kritische factor. Het zou ruim 25 jaar duren 
voordat er een evenwicht zou ontstaan tussen vraag en aanbod. De druk op de verenigingen met een 
baan om meer leden toe te laten werd groter. Geld bleek geen kwestie te zijn. Alle banken stonden 
klaar om deze sterk in populariteit stijgende vrijetijdsbesteding te financieren. Het was vooral de 
ruimte, of liever het gebrek eraan m.n. in de Randstad, waardoor vele initiatieven strandden of dat nu 
beschikbare oppervlakte of bestemmingsplannen waren. Zoals wel vaker genereert de schaarste steeds 
meer vraag en dat was bij golf niet anders. Plotseling wilde iedereen golfen. Elders in dit boek is een 
interview opgenomen met de gangmaker van het golf in het Gooi, Tom de Booij, waarin deze 
ontwikkeling in detail wordt beschreven. Het was deze man die in zijn eentje een groeiende schare 
enthousiastelingen op sleeptouw nam en hen in de vrije natuur de beginselen van het golf bijbracht. 
Toen de groepen te groot werden en de natuur werd ingenomen door kynologenclubs, radiografisch 
bestuurde modelvliegtuigjes, wandelaars en andere recreanten werd de illegale positie van deze 
categorie golfers onhoudbaar. 
Hockeyen golf 
Het waren de (ex-)hockeyers van Be Fair die Tom de Booij verzochten zijn lessen voortaan op de 
velden van Be Fair te gaan geven. Zij volgden daarmee het voorbeeld van een benadering à la 
Olympus en Groen Geel, waar gegolfd werd op voetbal- resp. hockeyvelden. En het was wil 
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Rosenbaum die een paar weken later hetzelfde verzoek deed bij Tom, maar dan om te lessen op de 
velden van de Hilversumse Mixed Hockey club. Een initiatief groep werd samengesteld, want er 
moest toen wel het een en ander geregeld worden. Deze groep bestond uit de dames Carla Vlug, Rietje
Westenburg, Frieda ter Kuile, Tineke de Wolff van Westerrode, Marleen Oudegeest, Miny Lammers 
en de heren Nico ter Kuile, Lars Egeler, Wil Rosenbaum en uw scribent. Het was dezelfde Wil 
Rosenbaum die mij telefonisch mededeelde dat ik maar voorzitter moest worden, want dat was allang 
en breed in de groep besproken en tegenstribbelen had geen zin meer. Op de eerste bijeenkomst van 16
april 1981 stond bovenaan de lijst de vraag hoe we omgaan  met die vermaledijde hockeyers op "onze"
velden. Er werd een convenant gesloten met de HMHC. Het duurt bijna een jaar alvorens tot 
ondertekening kan worden overgegaan. De thuisclub moest heel erg wennen aan wat wij voor ogen 
hadden. Wij worden het eens, maar hockey gaat onder alle omstandigheden voor. Het tweede 
belangrijke dossier was de oprichting van de vereniging en de notariële vastlegging daarvan. Ik 
herinner mij dat we op 24 juli 1981 in de stromende regen met een klein gezelschap naar notaris Stolp 
reden en in 3 minuten weer buiten stonden. Wij stelden geen prijs op voorlezing van de acte omdat er 
weken lang over gedelibereerd was en we het stuk van haver tot gort kenden. Toen hadden we de 
oprichtingsvergadering van 27 juni al achter de rug. Een memorabele vergadering in het clubhuis van 
de HMHC. Het eerste bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd werd geïnstalleerd en 
bestond uit de dames Marleen Oudegeest, Miny Lammers, en de heren Maarten Kaptein, Henk 
Swanenburg de Veije, Lars Egeler, Wil Rosenbaum en ondergetekende. Tijdens die eerste algemene 
ledenvergadering werd een aantal duidelijke afspraken gemaakt zoals de vaststelling van het aantal 
leden tot een maximum van 150. Meer konden we op dat moment niet aan. We gingen er fris en 
onbevangen tegenaan. Een sport die relatief onbekend is op een accommodatie die wat vreemd 
aandoet voor dit spel en te gast zijn op een club waar je 20 jaar gehockeyd hebt. Maar het voelde goed 
en de organisatie kreeg steeds meer vorm. We mochten de oefenfaciliteiten uitbreiden en er was veel 
belangstelling voor de lessen van Tom. Alles werd door de leden van de vereniging zelf gedaan en 
daar ging een enorme saamhorigheid van uit. De charme van de pioniersfase. Tom was ons baken en 
hij organiseerde de eerste clubwedstrijden. Er kwam een reglement dat erop gericht was zo min 
mogelijk overlast voor elkaar en voor de hockeyers te veroorzaken. Golfen op een dergelijk klein 
oppervlak vereist nu eenmaal extra zorg. Leden van 't Jagerspaadje probeerden, nadat zij min of meer 
hadden aangetoond de bal te kunnen raken, hun talenten ook uit op grote, volwaardige banen. Zo 
waren er uitstapjes naar de Haar, de Amsterdamse en natuurlijk veelvuldig naar Spaarnwoude, de 
dichtstbijzijnde openbare baan in Nederland. 
Opmerking: Uiteraard is dit artikel niet geschreven in 1981 maar in 2004. Toch geeft het een getrouw
beeld van de golfaktiviteiten op de hockeyvelden van de Hilversumse Hockeyclub in 1981

Toevoegsel: Nog enkele gebeurtenissen in het jaar 1981 die ik mij in 2008 nog herinner
Door mijn komst naar Be Fair in 1981 - na mijn royering van de Veluwse golfclub - heeft de 
voorzitter van Be Fair Karel Slootman  het niet makkelijk gehad. Van het bestuur van de 
Veluwse Golfclub kreeg hij alarmerende berichten over mijn politieke status. Hij zou 
staatsgevaarlijk zijn. Ook werd hem toegezonden exemplaren van het omstreden tijdschrift 
Macht en Elite. Ik werd door het bestuur gevraagd wat er allemaal vanwaar was. Resultaat 
was dat Karel Slootman - en het bestuur - van mening was zolang ik op de velden van Be Fair
mij onthield van politiek activiteiten en discussies er geen bezwaar was dat ik op Be Fair 
golfles mocht blijven geven. (In 2008 heeft telefonisch mij het volgende medegedeeld: Om 
moeilijkheden te voorkomen tijdens de Algemene Jaarvergadering van Be Fair namelijk dat er
bezwaren naar voren zouden komen over mijn komst naar Be Fair, hebben Maurits Jaartsveld 
en Karel Slootman een rollen spel ingestudeerd. Maurits zou de kwade genius spelen die 
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zogenaamd ernstig bezwaar zou hebben tegen mijn aanwezigheid op Be Fair. Karel Slootman 
zou dan van repliek dienen en mij verdedigen. Gelukkig is dit niet nodig geweest. Het toont 
wel aan hoe hoog de zaak werd opgenomen. 

Midden 1981 kreeg ik versterking voor mijn golflessen door de komst van Alistar Donald een 
Schotse golfprofessional die ik had leren kennen van Spaarnwou

1982

Maandag 4 januari Artikel in Grasmat over de invitatiecursus en spelregelavond
INVITATIE CURSUS BE FAIR  januari - 8 april 1982 donderdagmiddag 13.30-15.30 uur. 
Selectie, door T. de Booij, maximaal aantal deelnemers per cursus: 8. Toelatingseis ten minste: 
gemiddelde van 1.00 in range golf over 16 afstanden, d.w.z. 
5 t/m 80 meter. Bereid om zoveel mogelijk aanwezig te willen zijn en tevens de verstrekte opdrachten-
oefeningen en theoriekennis te willen verrichten. Aan het eind van de cursus een zowel theoretisch als 
practisch proeve van bekwaamheid te willen afleggen. 
Bij een goed afgelegd examen weer in aanmerking te willen komen voor een invitatie zomercursus. 
Het benodigd materiaal voor deze cursus: tenminste een halve set clubs: een of twee houten clubs 
(3,5), 6 ijzeren clubs :sandwedge, wedge, negen, zeven, vijf, drie en putter. Goede kleding; vooral 
regenkleding, schoenen met spikes. Voor het putten: marker en voor de greens: pitchfork, voor het 
afslaan tees en een deugdelijk matje, schrijfmateriaal voor noteren van score, etc. Te allen tijde bij 
zich te hebben; regelboekje en tenminste 10 eigen gemerkte ballen van redelijke kwaliteit. 
VERVOLG CURSUS BE FAIR 7 januari -8 april 1982 donderdagochtend 09.30-11.30 uur. 
Toelatingseis: iedereen die een zomer of najaarscursus heeft gevolgd of over voldoende golf 
technische kennis beschikt en iedereen die bereid is om zoveel mogelijk aanwezig te willen zijn en 
tevens aan het eind van de cursus een proeve van bekwaamheid te willen afleggen zowel op praktisch 
als theoretisch gebied. Maximaal aantal deelnemers per cursus: 25 (mocht het aantal deelnemers groter
zijn dan dit getal, dan zal een cursus op de dinsdagochtend worden georganiseerd). 
Het benodigd materiaal voor deze cursus: tenminste een set clubs: 1 of 2 houten clubs 3 of 5, 4 ijzeren 
clubs: wedge, negen, zeven(of acht), vijf (of zes) en een putter. Goede kleding: vooral voor de regen, 
schoenen (goede grip), deugdelijk matje om van af te slaan. 
Regelboekje; tenminste 10 eigen gemerkte ballen van redelijke kwaliteit, schrijfmateriaal voor noteren
van score, etc 
Vrijdag 26 maart 1982 . Jaarvergadering Baarnse Golf Verengiging
Notulen jaarvergadering in Hotel de Prom. In totaal waren 19 leden van de BGV aanwezig in hotel 
rest de Prom. Heel wat minder dan de 46 van het jaar daarvoor. De gebruikelijke agendapunten 
werden vlot afgehandeld zoals de goedkeuring van de kasstukken door de kascommissie  Misschien 
naar aanleiding van de laatste zinsnede van het jaar verslag van de secretaris raakte de gemoederen 
ietwat verhit. Wat heeft het bestuur van de BGV het laatste jaar eraan gedaan om voor de leden van de
BGV een mogelijkheid te scheppen voor het actief beoefenen van de golfsport vooral voor leden die 
geen onderdak hebben kunnen vinden bij de twee welgeschapen dochters van de BGV te weten Be 
Fair en 't Jagerspaadje. Toch had de felle discussie tot resultaat dat uit het midden van de vergadering 
een commissie werd samengesteld onder voorzitterschap van de heer Oosterbaan bijgestaan door 
Mw.Vink en de heer Bisschop van Tuinen die zich tot taak stelde om mogelijkheden te onderzoeken 
om over een eigen terrein  te kunnen beschikken. Het enige waar de BGV nog iets voor haar leden zou
kunnen betekenen waren de wedstrijden die in de loop van 1982 door de wedstrijdcommissie in 
Spaarnwoude waren gepland. Rond 23.00 uur sloot de voorzitter de vergadering 
(Helaas is het niet gelukt om een geschikt terrein te vinden voor de BGV)
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Vrijdag 29 april Brief van Nederlandse Golf Federatie waarin Be Fair het buitengewoon 
lidmaatschap wordt aangeboden
Maandag 4 april Grasmat Be Fair Golf : Nieuwe puttingreen
Be Fair zal begin 1983 kunnen beschikken over een hele echte putting green met een oppervlakte van 
800 m2 met een brede zoom inclusief grasbunker om vanaf te chippen op de green. Het heeft enige 
tijd in beslag genomen om te komen tot het contracteren van een firma, die bete op zich heeft 
genomen onze green aan te leggen. Dit is de alom bekende firma H. Copijn te Groenekan. De oud 
Nederlandse golfkampioen en tevens directeur van Golf Development International te Brussel is 
bereid gevonden om zijn specialistische kennis  (red.. Johan Dudok van Heel) ten aanzien van greens 
en de golfsport voor het aanleggen van de putting green ter beschikking te stellen. De 
grondwerkzaamheden zullen na Pasen een aanvang nemen. Men vermoedt dat deze drie weken in 
beslag zullen nemen. Daarna volgen de werkzaamheden van moeder natuur. Hopelijk zal de 
puttingreen voorjaar 1983 plechtig kunnen worden geopend. Het is vooral zaak, alle leden van de SV 
Be Fair tijdens het komende jaar ervan te overtuigen, dat een puttingreen niet zomaar een grasveldje 
is, maar voor een golfer vrijwel heilige grond, waar het spel kan worden afgerond. 50 % van alle 
Golfslagen worden gedaan van rond. en op de green 

Voorjaar 1982 Aanleg nieuwe puttinggreen ter hand genomen

De architect Johan Dudok van Heel en de heer Copijn bestuderen het ontwerp van de puttinggreen

De voorbereidingen voor de aanleg putting green. Veel gravel van een tennisveldje moeit worden 
verwijderd. vlnr Vogel, Stance Hermans, Tom de Booij
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De aanleg voor de putting green met groot materieel

Maandag 4 april Grasmat : Be Fair Golf versus Baarnse Golf Vereniging
20 maart j.l heeft het eerste treffen plaatsgevonden tussen twee jonge golfverenigingen. De ranken van
BGV werden uitermate, zo  niet bovenmatig, versterkt door Tom en Adrienne de Booy echter de 
spelers van Be-Fair lieten zich vooraf niet imponeren, ondanks geestelijke druk van Tom, die bij elke 
les zich liet ontvallen, hoe desastreus de ontmoeting met de BGV was afgelopen voor de Hilversumse 
Golfclub 't Jagerspaadje  "Verpletterd"7 tegen 1. "Niet te geloven", waren enkele van de opmerkingen 
hierover. Wie was er nerveus'? Zaterdag om 12.30 uur ( de wedstrijd zou pas om 16.00 uur beginne 
stond het bijna voltallig team van de BGV zich in het zweet te oefenen in de bunker, in de rough, op 
de heide! Waar ze echter geen rekening mee hadden gehouden, zou ze later op de dag bijna de das om 
doen: water: Water ?, zult U zich afvragen. Op Be Fair ? Jazeker, toen de wedstrijdcommissie om 
16.00 uur de "local rules" bekend maakte, werden en passant alle hockeycirkels en veld 1 maar even 
waterhazards verklaard. Hierdoor kwamen verschillende holes ( 2, 3, 5, 6, en vooral 9 ) bijzonder 
moeilijk te liggen. De truc lukte bijna. Na tiental achttien holes in eerste  nota bene "open" ( geen 
handicaps) matchplay-wedstrijd werd de uiteindelijke uitslag 6-4 voor de BGV. " Niet te geloven". De 
individuele prijzen gingen allen naar de BGV, te weten Tom 1, Adrienne 2 en Jan Kees Drapers 3. 
Tijdens de wedstrijd liepen een aantal belangstellenden met de diverse golfers mee, hetgeen gerust als 
een extra handicap mag worden beschouwd. Voor, tijdens, en vooral na. de strijd was het gezellig 
genoeg om het nog een keer over te doen. 
Volledigheidshalve: Nel Klein Bog verliest van Adrienne de Booy , Mickey Vencken wint van Geerte 
Vink; Friedje Jaartsveld verliest van Mariette de Booy, Titia Teppema wint van Frank Hamming, 
Henk Oude Reimer verliest van Jan Kees Drapers, Hans Rosenberg wint van Dick van Broekhuysen,  
Rob Rademaker verliest van Paul Lamme,  Maurits Jaartsveld wint van Ramon Guezen, Jack Smits 
van Oyen verliest van Joost Maas, Jack Siewe verliest van Tom de Booy 
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Lay out lange 9 holes op de voetbalvelden van de vallei Crailoo
 Woensdag 9 juni Eerste matchplay wedstrijd van 't Jagerspaadje tegen Be Fair Golf.  Twee teams van 
9 golfers samengesteld.  't Jagerspaadje wint met Dinsdag 23 augustus Contract  over de lessen van de 
golfprofessional Donald Armour op Be Fair

  
Donald Armour de nieuwe aanwinst voor het geven van lessen voor Be fair GolfZondag  12 december 
Revanche matchplay op de baan van Befair .  't Jagerspaadje wint  met 43-47 

't Jagesrpaadje wint van Be Fair. De prijsuitreiking na afloop
Dinsdag 21 December. Brief van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam . Verlaging van 
wachtgeld. Geachte Heer De Booy, Met onze brief van 3 juni 1982 hebben wij u meegedeeld dat wij 
van de Algemene Rekenkamer bericht ontvingen dat het bij besluit van Curatoren d.d. 28 oktober 
1970 nr. 108431 aan u toegekende wachtgeld, onjuist zou zijn vastgesteld. Dit was voor ons aanleiding
u uit te nodigen voor een gesprek op 14 juni j.l. Tijdens voornoemd gesprek werd u - in aanwezigheid 
van drs B. de Hon (portefeuillehouder personeelszaken), mr R.D. Borgelt en M. Gerolt (medewerkers 
stafafdeling Rechtspositie) - de onjuiste berekeningswijze van het door u sinds 28 maart 1980 genoten 
wachtgeld toegelicht. Het vorenstaande heeft tot gevolg dat wij hebben besloten om met ingang van 1 
januari 1983 tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd het u toegekende wachtgeld te bepalen op het 
bedrag dat gelijk is aan het pensioen waarop u aanspraak zou kunnen maken indien u zou zijn 
gepensioneerd met ingang van de dag van het ontslag. Voor wat betreft het u toegekende te hoge 
wachtgeld gedurende de periode van 28 maart 1980 tot 1 januari 1983 hebben wij, uit een oogpunt van
rechts zekerheid, besloten om niet tot terugvordering hiervan over te gaan. Tenslotte wijzen wij u er 
voor de goede orde op dat u tegen dit besluit binnen 30 dagen in beroep kunt gaan bij het 
Ambtenarengerecht waaronder uw woonplaats ressorteert.
Hoogachtend, het college van Bestuur. Voorzitter mr G.J.P. Cammelbeeck en de secretaris drs R.H.T. 
Bleijerveld, 
(De vermoedelijke reden waarom men heeft gemerkt dat mijn wachtgeld te hoog is berekend, komt 
doordat het slot van het artikel dat in 1981 in het NRC Handelsblad is verschenen, is doorgestuurd 
door een 'fan' van mij naar de Algemene Rekenkamer. Die op haar beurt heeft de Universiteit van 
Amsterdam daarvan weer op de hoogte gebracht. Hier volgt nog de laatste zin van het bewuste artikel: 
" Zij hebben toen besloten mij eervol te ontslaan en mij een wachtgeld te geven: Dankzij dat geld kon 
ik daarna doorgaan met het voeren van actie"
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Maandblad Golfsport; Het fenomeen de Booy
Velen bewonderen hem, anderen vinden zijn ideeën maar belachelijk. Hij ontmoet waardering en 
kritiek. Maar één ding is zeker. Tom de Booy is een opzienbarende man in de nederlandse golf wereld 
op het ogenblik. Na een leven als geoloog, bergbeklimmer, wetenschappelijk medewerker en full time 
activist stortte dr. Tom de Booy zich enige jaren geleden helemaal op de golfsport. Zijn ideaal: golf 
voor de gewone man. Tom de Booy doet nu weinig anders meer dan golf spelen, over golf praten en 
lesgeven in golf. Dagelijks is hij te vinden op de hockeyvelden van Be Fair in Het Gooi, waar hij 
iedereen met het golfspel kennis laat maken, die interesse heeft. Door zijn inspiratie werd er op de 
Hilversumse Hockeyclub ook een golfclub opgericht 't Jagerspaadje. De twee golfclubs in het Gooi, 
De Pan en de Hilversumse, mogen dan al mudvol met leden zitten, dat betekent dus niet dat er in dit 
deel van het land de golfmogelijkheden uitgeput zijn. De Booy bedacht een groot aantal variaties op 
het spel, die de mogelijkheid bieden om ook op sportvelden een boeiende vorm van golf te spelen. 
Tom de Booy heeft het idee gelanceerd voor een golfbewijs, Openbare golfbanen? Prima, zegt De 
Booy, Maar dan moet je de mensen er tijdig op voorbereiden, want anders ontaardt het in frustraties. 
Inmiddels heeft De Booy op de velden van Be Fair en de Hilversumse Hockeyclub al vijfhonderd 
mensen aan het golfen gekregen. Mocht het Gooi ooit een openbare baan krijgen, dan kunnen zij in elk
geval goed voorbereid de fairways betreden. 
 

1983

Grepen uit dagboek vanaf 1 juli 1983
Vele problemen moet overwinnen. Nu een betrekking gekregen als course manager of te wel green 
keeper voor 15 gulden per uur,  20 uur per week. Het dagboek geeft een  eentonige opsomming van 
werkzaamheden aan de golfbaan zoals op dinsdag 9 augustus. 9.30 uur op Be Fair,  gemaaid met rotor 
short game, borden uitgezet, met kleine graafmachine kleine green plus fairway strook. 's Avonds 
geoefend  hoge pitch shot geoefend met ijzer zeven 200 ballen. en gesproeid. 19.00 vertrek
Maandag 10 januari Opening in grasmat door de  voorzitter Karel Slootman:
Wat er achter de rug van de eerst verantwoordelijke om, tot stand kwamen gedistribueerd werd, een 
goed voorbeeld is van hoe het niet moet. Ik weet best dat een grote inzet en betrokkenheid wel eens tot
een kommunikatie stoornis kunnen leiden. Maar de nu gevolgde procedure is slinks en heeft een 
achterbaks luchtje dat wij binnen Be Fair liever niet ruiken. Bovendien zou het doodzonde zijn 
wanneer een prima initiatief op deze manier op voorhand veel krediet zou verspelen. Misschien dat we
uit dit voorbeeld hele reeksen goede voornemens voor het nieuwe jaar kunnen puren: doorgaan op de 
weg die we zijn ingeslagen met grote waardering voor de inzet Van zovelen, in het zeker weten dat we
allemaal met hetzelfde bezig zijn. Als je het vizier maar open houdt is dat allemaal moeiteloos 
waarneembaar. 
Dinsdag 11 januari Brief van Adrienne en Tom de Booij aan Karel Slootman 
Beste Karel, Langs deze weg wilden wij je zeggen, dat wij het heel naar vinden, dat door jouw stukje 
in de Grasmat van heden de gebeurtenissen van de afgelopen weken Van Be Fair Golf aan de grote 
klok zijn gehangen. Hiermede is het zoeklicht van de kritiek slechts op enkele mensen gevallen en dat 
voor het aanzien van heel Be Fair. Wij zijn van mening, dat bij een zorgvuldig onderzoek naar de gang
van zaken in de afdeling Be Fair Golf het in jouw stukje genoemde voorval het gevolg is vaneen veel 
dieper liggende oorzaak,. die bij een weloverwogen onderzoek aan het licht was gekomen. Dat bij de 
ontwikkelingen van een piepjonge afdeling zoals Be Fair Golf, er fouten gemaakt worden is 
begrijpelijk, maar dat de beschuldigingen juist worden geuit aan het adres van die mensen die dag en 
nacht in de weer zijn met heel weinig mankracht (letterlijk en figuurlijk), is waarlijk niet wat zij 
verdienen. Wij zouden je zeer erkentelijk zijn, indien jij als voorzitter er toe zou kunnen bijdragen om 
de zaken weer tot de ware proporties terug te brengen. Indien wij je daar bij van dienst kunnen zijn, 
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laat het dan weten. Laten we hopen dat tijdens de vergadering van a.s. donderdag op een positieve en 
opbouwende manier van gedachten wordt gewisseld, om op die manier te komen tot een betere 
funktioneren van de golfcommissie Met onze vriendelijke groeten Tom en Adrienne de Booij
Donderdagavond  13 januari a.s. zullen de golfleden zich verzamelen in het Be Fair-clubhuis. Niet 
alleen om te horen en te vertellen hoe het in 1982 was, maar vooral om gezamenlijk de plannen voor 
1983 te bespreken. Bovendien is deze golfledenvergadering een heerlijk moment om in een verlate 
kerst- en oudejaarsstemming bijeen te zijn. U heeft inmiddels een aantal papieren ontvangen, die een 
onderdeel vormen van de agenda voor deze vergadering. Door een overhaaste aktie van een paar 
golfleden zijn deze papieren, met de plannen voor 1983 t,a.v. de commissies, op een wijze aan U 
toegezonden en in een vorm, die niet door de golfkommissie bedoeld waren. Wij zijn dankbaar voor 
hetgeen velen van U hebben gedaan voor de golfafdeling, door hun werk in en voor de verschillende 
golfkommissies en wij rekenen er op hier kontinuïteit aan te kunnen geven. De nieuw-genoemde 
namen voor de verschillende kommissies kunnen mede een bron zijn waaruit de golfkommissie kan 
putten om de onbezette of opengevallen plaatsen in de verschillende kommissies in te vullen. Ook de 
collegae in de golfkommissie verdienen dank voor hun werk na zo'n succesvol golfjaar, hoewel wij 
beseffen dat niets perfekt is. 
Voorzitter golfkommissie Henk Oude Reimer

  

Zaterdag 22 januari Adrienne en Donald Armour verbreken samenwerking golfshop  Be fair koopt 
voor 20.000 en goodwill 10.000
Volgens Adrienne had zij er genoeg van dat Donald zijn afspraken niet nakwam
Driving range op de Hilversumse hockeyvelden

Maandblad Golfsport Interview met Prins Claus over de toekomst van Golfsport in Nederland
 Een gedeelte van dit interview: "In 't Gooi heeft Tom de Booy een initiatief genomen om mensen met 
golf kennis te laten maken. Ook daar blijkt het aan te slaan dat vind ik fantastisch  Ik denk dus dat de 
druk vooral uit die hoek moet komen. Met namen op de gemeente besturen Wat dan weer tot gevolg 
heeft dat men golf niet langer ziet als een elitaire sport Het kan zeker een sport voor grote groepen 
worden in Nederland 

Zondag 5 juni Grasmat Be Fair. LENTEMARATHON 't JAGERSPAADJE ~ BEFAIR  Uitslag  25 
1/2 - 20 1/2
Onder perfecte omstandigheden mochten wij met zijn vijfenveertigen op de nieuwe baan van 't 
Jagerspaadje vanaf 9 uur 's morgens proberen revanche te nemen op hun overwinning van december 
vorig jaar op ons. Helaas, helaas, ondanks Tom's stimulerende peptalk schoten wij ook ditmaal, en nu 
duidelijker dan de vorige keer, tekort.
Zaterdag 18 juni Grasmat : OPENING PUTTING GREEN 
De groen blinkende, prachtig gladgeschoren putting green van Be Fair lag in een stralende zon te 
wachten op zijn officiële opening. Weliswaar had hij reeds lang zijn 9 openingen in zijn fraai golvende
oppervlak, de 9 holes, messcherp gestoken in zijn gave grasmat; weliswaar hadden reeds vele Be Fair 
golfers zijn welvingen al spelend betreden, maar de opening, de echte, officiële plechtige opening 
moest nog steeds plaatsvinden. Dus had men gewacht op deze wonderschone 18e juni 1983, op deze 
samenstroming van ruim 100 golf leden, op deze schaar van genodigden, op deze herleving van de 
hele golfcourse na de jaarlijkse inzaaiperiode, om DE OPENING te doen plaatshebben. En dat 
geschiedde aldus: Topman Karel Slootman van de SV Be Fair betrad de afslagplaats voor hole 1 en 
sloeg vastberaden voor, waar hij onmiddellijk bleek dat hij een beter voorzitter dan voorslaander is, 
want hij sloeg in de rough en moest terstond een provisional ball in het spel brengen. Met behulp van 
vele aanmoedigingskreten van de enthousiaste menigte en enige amper geheim verstrekte 
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aanwijzingen van deskundigen slaagde hij er in om in 6 slagen uit te holen, hetgeen tot een opgelucht 
en uitbundig applaus aan leiding gaf. Terstond daarna greep ons aller voorzitter naar een hem beter 
liggend wapen dan een ijzer 7, dus naar het gesproken woord en huldigde hij in een gloedvol betoog 
de totstandkoming van deze putting green als recentste initiatief van alle voorafgaande 
prijzenswaardige golfinitiatieven binnen Be Fair, waarbij hij terecht nog eens de vier eerste 
initiatiefneemsters in de hoogte stak. Hij memoreerde de grote vlucht die het golfgebeuren bij Be Fair 
genomen had, stelde met voldoening vast dat de integratie van de golfafdeling in de vereniging goed 
gelukt was en voorzag een verder gaande golfontwikkeling, annex uitbreiding van faciliteiten. 
Vervolgens bood hij in ludieke stijl een vissende kabouterfiguur aan ter bewaking van de waterhazard 
in de aanpalende short game course. Luid applaus volgde op deze toespraak van de voorzitter van de 
vereniging. Hierop nam de voorzitter van de golfcommissie, Henk Oude Reimer, het woord en meldde
zeer verheugd te zijn met deze nieuwe accomodatie voor de golfers. Hij zei bij deze opening de 
initiatiefnemer en de tot standbrenger van de nieuwe putting green en de daaraan grenzende short 
game course, Tom de Booij (en zijn helpers) namens de golfafdeling met nadruk hiervoor te willen 
huldigen. Hij wijdde daarnaast uit over Tom's belangrijke rol als eerste golfleraar bij Be Pair en met 
name bij de initiëring en het enthousiast maken van de eerstelingen in de edele golfkunst. Als blijk van
waardering en dank bood hij aan Tom houten drie aan. De aanwezigen onderstreepten hun instemming
door een driftig applaus. Tom de Booij dankte daarop voor het mooie geschenk en prees de 
aanvangers golfleden van Be Fair voor de getoonde moed en het uithoudingsvermogen bij het leren 
van deze moeilijke sport. Hij wilde ook zelf de golfprofessional Kees Renders, bij dit evenement 
aanwezig, memoreren vanwege diens voorbeeld aan hemzelf bij de inwijding in de golfsport. Tom 
sprak de hoop uit dat zich bij Be Fair, gezien de toenemende belangstelling en de toenemende 
accomodatie een ontwikkeling naar de top zou gaan voordoen. Na het goedkeurende applaus richtte de
golfmenigte zich naar de aanwezige kraam, van waaruit namens de vereniging een heerlijke feestwijn 
werd uitgeschonken. Na al dit ceremonieel werd als volgende onderdeel van de openingsdag een golf 
exhibitie gegeven door drie professionals; naast onze eigen Donald Armour traden daarvoor aan Kees 
Renders van Toxandia en Paul Saunders van de Twentse Golfclub. Vanuit de N.O. hoek van veld 6 
werden door deze pro's allerlei slagen gedemonstreerd, waardoor bij de intens toekijkende Be Fair 
golfers gevoelens van bewondering, ontmoediging, afgunst en uitdaging met elkaar in botsing 
kwamen. Vervolgens sloegen Tom, Donald en de beide pro-gasten vanaf de afslag voor hole 6 naar de 
nieuwe putting green. Tom en Kees haalden dit moeilijke traject in 4 slagen, Donald en Paul in 5. Als 
derde onderdeel van de exhibitie had er een "fourball" plaats van Tom, Donald, Kees en Paul over 
onze (nieuwe) 9 holes baan. In de aanvang gingen de partijen gelijk op maar vanaf de 5e hole hadden 
de bezoekers de overhand, zodat zij de partij uiteindelijk wonnen met 3 en 1. Tot slot van de boeiende 
en instructieve middag was er een zeer gezellig samenzijn bij de 19e hole, waar de aanwezigen konden
genieten van napraten en van heerlijke hapjes en drankjes. Daarbij werd tevens de uitslag bekend 
gemaakt van de 's morgens gespeelde wedstrijd om de Monthly Spoon. Het was een waardige 
afsluiting van een interessante en goed georganiseerde viering van een belangrijke gebeurtenis van de 
golfafdeling van Be Fair.
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Feestelijkheden tijdens opening puttinggreen. Links: Tom ontvangt houten drie. Rechts Cees Renders 
demonstreert zijn golftechniek 

de golfleden een mooi gevecht, waarin Tom op de 11e hole nog 2 holes achterstond, maar in een 
sterke eindsprint 4 holes wist te winnen met 3 holes gelijk, zodat hij met "2 up" het kampioenschap 
bereikte

Artikel Golfsport Het idealisme van een golfgoeroe en een professional 
Idealisme kan Donald Armour, golfprofessional op Be Fair, niet worden ontzegd. Uit een aantal 
aanbiedingen van vooraanstaande golfclubs in Nederland, viel zijn keuze toch op Be Fair. Hij trok zijn
neus niet op voor de geringe faciliteiten, waarmee men hier met golf van start ging. "Integendeel", zegt
de jonge Schot, "Ik kreeg hier de unieke kans om golf van de grond af aan op te bouwen. Samen met 
de mensen, die hier voor het eerst kennis maken met golf, ervaar ik op die manier alle pijnen van het 
spel, die iedere beginnende speler door moet maken. Op die manier krijg ik een prachtige 
mogelijkheid om golfte stimuleren." Be Fair beschikt met de 27-jarige Donald Armour over één van 
de beste professionals in Nederland. Vorig jaar eindigde hij op de Nederlandse proranglijst als vierde. 
Hij is afkomstig uit een echt Schots golfgezin uit de buurt van het legendarische golfstadje Troon. Hij 
was pro-kampioen van West-Schotland, werkte als professional op de beroemde baan van Turnberry 
en speelde drie jaar toernooien in Europa, Azië en Afrika. De provisorische golfaccommodatie van Be 
Fair moet een hele stap terug zijn geweest. Gezien het enthousiasme van Donald Armour is daar niets. 
van te merken. "Waarom ook. Ik heb hier alle mogelijkheden, die je kan wensen om beginnende 
golfers het spel te Ieren." Be Fair beschikt tenslotte over een prachtige driving-range met een 
overdekte afslag. Er is een baan uitgezet op de hockeyvelden. Er is een puttinggreen, die straks voor 
geen andere in Nederland onder hoeft te doen. Donald Armour heeft een behoorlijk uitgeruste 
golfshop. En hij maakt gebruik van de meest geavanceerde lesapparatuur, zoals een video en een 
elektronische golftrainer. Mentaliteit 
"De mentaliteit," zegt Donald Armour, "is heel belangrijk bij golf. Ik praat daarom veel tijdens de 
lessen over de instelling tot het spel. Dat facet van golf kan hier helemaal tot zijn recht komen." Ook 
aan de golfregels wordt op Be Fair zeer streng de hand gehouden .Als golfers van Be Fair na verloop 
van tijd over willen stappen naar een echte golfbaan, moeten ze op alle onderdelen van het spel goed 
voorbereid zijn," zegt Donaid Armour.
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Tom en Donald in de golfshop

Eens per maand neemt hij zijn leerlingen dan ook mee naar een volwaardige golfbaan in België. 
Samen met Tom de Booy, de grote initiatiefnemer van tal van golfactiviteiten in 't Gooi, is Donald 
Armour begonnen aan de oprichting van een Golfschool op Be Fair. Voor ongeveer honderd gulden 
krijgt men dan een dag lang onderricht in alle onderdelen van het spel, inclusief koffie, lunch, borrel 
en video-opname en een controle van de stokken. Voorts worden er tal van wedstrijden georganiseerd 
voor de leden van Be Fair. Zo heeft Donald Armour zelf naar goed Schots gebruik de 'Silver Spoon' 
ingesteld,  een prijs voor de winnaar van de maandelijkse onderlinge wedstrijd. Met veel animo wordt 
ook het Olympic Golf gespeeld op Be Fair, een wedstrijdvorm, die zich uitstekend leent op 
hockeyvelden. Op die beperkte ruimte kunnen een aantal spelers toch achttien holes na-spelen. De 
moeilijkheidsgraad van een echte baan wordt zo dicht mogelijk benaderd. Bij de officiële opening van 
de putting-green op Be Fair zal hier zelfs voor het eerst een pro-am worden georganiseerd. 
Plannen 
Donald Armour en Tom de Booy zitten vol met plannen. "We hebben hier een fantastische kans 
gekregen om golf te promoten. Het aardige is dat het zo aanslaat. De belangstelling van de leden is zo 
groot, dat de baan met zijn beperkte capaciteiten voortdurend vol zit. Be Fair golf telde aan het begin 
van dit seizoen 239 leden en een wachtlijst van 60." Tom de Booy, de Gooise golfgoeroe, was enige 
jaren geleden de oprichter van de Baarnse Golfvereniging. Men speelde in de bossen bij Kasteel 
Drakesteyn. De Baarnse Golfvereniging is bevallen van twee welgeschapen dochters: Be Fair Golf en 
de golfvereniging 't Jagerspaadje op de velden van de Hilversumse hockeyclub. Tom de Booy is full-
time met golf bezig. "Ik wil geen professional worden, maar optreden als coach en trainer. Het geld dat
ik daarvoor ontvang stort ik in de clubkas voor een fonds ter stimulering van jeugdgolf." Tom de 
Booy: "Natuurlijk zal hier op Be Fair nooit een Tom Watson komen spelen. Wat we hier leren is 
techniek en mentaliteit. We bereiden de mensen voor op het echte golf op een volwaardige baan. Dit is
hun voorportaal." 
Enkele citaten uit het jubileumboekje van het 25 jarig bestaan van Be Fair (later 
Spandersbosch) 1981-2006
Anekdote van Karel Slootman
Tom de Booij pleegde stiekem kaalslag en door creatief kapwerk ontstond zo de eerste echte par-3, die
de naam kreeg Tom's Paradise'. Op de stompjes van de geslachtofferde bomen gelegd, hij dan 
heideplaggen, in de naïeve veronderstelling dat dat niet zou opvallen. Op een van mijn Canossatochten
met de waakzame rentmeester dankte deze mij voor de geste van het Bestuur om iedere overtreding 
zorgvuldig aan te geven door een ten onrechte uit de heide gerukte heideplag op het stompje te leggen.
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Herinneringen van het Be Fair Golflid Eef Bruning :
Mijn herinneringen gaan terug naar een redelijke beginfase, waarin Tom de Booij voorkwam. Een 
flamboyante persoonlijkheid, van vele markten thuis, die met veel plezier lesgaf. Ik zal het hem nooit 
vergeven, toen ik voor het eerst de baan in mocht met hem, ik in een bunker terecht kwam en zonder 
enig argwaan mijn club in het zand achter de bal plaatste! Het enige wat hij zei was: "Dat is nou 
jammer, maar nu krijg je twee straf slagen. Je zult deze Regel waarschijnlijk nog niet kennen, mij wel 
vervloeken, maar dan ken je hem nu wel en je zult hem dan ook nooit meer vergeten." Nou, daar heeft 
hij gelijk in gehad!! Het golfen over hockeyvelden, de bosbaan op hole 9, het eigen gezellige 
clubhuisje aan het eind daarvan, de afslag in de helling voor het clubhuis, een drivingrange met 
beperkte mogelijkheden als er weer gehockeyd werd, allemaal herinneringen aan een golfperiode, die 
mij enorm veel plezier en gezelligheid t opgeleverd. Dank hiervoor aan alle initiatiefnemers van het 
eerste uur1 mei.

Vrijdag 1 mei Brief aan voorzitter van NGF J.W. Verloop
Naar aanleiding van ons gisteren gevoerde telefoongesprek, waarin U mij' verzocht een brief aan U te 
willen schrijven met de uitwerking van een drietal punten t.w: 1. relatie Stichting Golfexploratie 
Baarnse Golfvereniging) - SV Re Fair; 2. hernieuwde aanvrage de Booij om golfprofessional te 
worden. Toekomstige perspectieven voor golfscholen in  Nederland.
Ik eindig na een uitvoerige uitwerking van de 3 genoemde punten als volgt:
Indien de Nederlandse Golf Federatie in deze naar voren gebrachte punten iets zou zien, zou ik gaarne 
een schema willen ontwerpen van een golfscholen zoals die er mijn inziens zou moeten uitzien, om te 
kunnen voldoen aan de vraag van de beginnende golfer de toekomst. Hierbij doe ik U een folder 
toekomen, die de Stichting Golfexploratie heeft ontworpen voor een instruktie programma, dat moet 
worden beschouwd als eerste aanzet voor het ontwikkelen van een golfschool voor de beginnende 
golfer. Aan het einde gekomen zijnde van het opschrijven de drie punten, zoals door U aan mij werd 
verzocht, verblijf ik met de meeste hoogachting, Tom de Booij (Met 9 bijlagen). 
Vrijdag 4 mei NOTITIE van A.C. STRUMPHLER  aan Mr. J.W. VERLOOP Betreffende: DR. 
T. DE BQQY
De Booy is oprichter van de Baarnse Golf Vereniging ongeveer 4 jaren geleden. Aangezien er geen 
positief vooruitzicht te melden valt voor wat betreft een baan, is besloten de BGV op te heffen. Op 6 
april 1984 is zulks gebeurd. Tevens is opgericht de stichting Golf Exploratie. De Booy heeft geen 
zitting in het Bestuur van deze stichting, maar is medewerker. Onder meer geeft De Booy les op Befair
en het Jagerspaadje. De lesgelden worden gestort in oen fonds voor het oprichten van een Openbare 
Golfschool. De Booy wordt dus niet betaald voor het les-geven. De Booy streeft ernaar een Openbare 
Golfschool op te richten; liefst met goedkeuring van de NGF en toestemming Van de PGA. In het 
recente verleden is over de aanvrage voor een prof-licence door de PGA afwijkend beschikt wegens de
leeftijd van de Booy (nu bijna 60 jaar). Zijn streven is pro te worden in samenwerking met of met 
toestemming van de PGA om aan de huidige situatie een eind te maken; hij is geen amateur en geen 
pro. Bovendien spelen de financiën een belangrijke, maar niet doorslaggevende rol. Persoonlijk lijkt 
mij een nauwe samenwerking/samenspraak met de PGA aan te raden. De Booy zou een rol kunnen 
spelen in de opvang (regels/etiquette voornamelijk) van de "aanstormende" Nederlandse golfwereld 
(A.C. Strumphler is mijn zwager)

Zondag 27 Mei Wedstrijdverslag van de Lente-Marathon tegen Be Fair op onze baanDegenen die 
het geluk hadden 's ochtends af te slaan, hebben geboft met het weer. Ze kwamen tenminste droog 
binnen, maar de stakkers van de middagploeg hebben het zwaar te verduren gehad. Niettemin is er 
enthousiast gespeeld door vriend en vijand. Helaas is de nederlaag van januari niet gewroken. De 
einduitslag was  21 1/2-21 1/2 een gelijk spel, maar aangezien Be Fair 4 holes meer had gewonnen dan
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wij, gingen zij met de zege strijken. Alle deelnemers kregen van de wedstrijdcommissie een fraai 
tegeltje, ter herinnering aan dit treffen. Dat niet iedere deelnemer en/of official het eens was met de 
gang van zaken tijdens de Marathon, moge blijken uit een ontboezeming die wij verderop publiceren. 
Maar wel een die te denken geeft. Iets om bij 'n volgende gelegenheid goed ter harte te nemen 
Maandag 18 Juni In de Grasmat een verslag over de nieuwe golffaciliteiten op BeFair 

De greenkeeper van Be fair Golf aan het werk in zijn boshole en driving range

DAAR WORDT WAT GROOTS VERRICHT! TEGELIJK MET DE AANVANG VAN DE 
WERKZAAMHEDEN VOOR DE AANLEG VAN HET HOCKEY KUNSTGRASVELD IS 
BEGONNEN MET DE AANPASSING VAN DE GOLFACCOMODATIE EN JE KUNT NU AL 
GOED ZIEN DAT HET EEN INGRIJPENDE VERANDERING EN EEN AANZIENLIJKE 
VERBETERING WORDT. ER GAAT "EEN STUK" ECHTE GOLFCOURSE ONTSTAAN MET 
EEN GROTE VERHOOGDE AFSLAGPLAATS VOOR DE DRIVINGRANGE ZELF, MET EEN 
VERHOOGDE GREEN OP DIE DRIVING RANGE, OP + 70 M. VAN DE AFSLAGPLAATS, MET
EEN FLINK VERHOOGDE GREEN OP DE HUIDIGE SHORTGAME COURSE TUSSEN DE 
GROTE ZANDBUNKER EN DE WATERHINDERNIS EN MET EEN AARDEN WAL TER 
AFSCHEIDING VAN DE GOLFCOURSE VAN VELD 5. DE OUDE DRIVING RANGE EN DE 
SHORT GAME COURSE GAAN EEN AANEENGESLOTEN GOLFGEBIED VORMEN, 
WAARIN DUS EEN GELEIDELIJKE OVERGANG BESTAAT VAN FAIRWAY NAAR DE 
ECHTE ROUGH. 

DE VERHOOGDE AFSLAGPLAATS EN VOORAL DE VERHOOGDE GREENS BOOTSEN DE 
VAAK BESTAANDE TOESTAND OP GOLFBANEN NA, WAARBIJ GREENS HOGER LIGGEN 
DAN DE FAIRWAY, ZODAT BIJ HET APPROACHEN ENIGSZINS NAAR BOVEN GESLAGEN
MOET WORDEN. ALS DIT ALLEMAAL GEREED IS BESCHIKT BE FAIR MET DE REEDS 
BESTAANDE ONDERDELEN ZOALS DE PUTTING GREEN, DE HUIDIGE SHORT GAME 
COURSE EN MET DE HUIDIGE 9 HOLES BANEN (GEWONE EN LANGE HOLES) OVER EEN 
ZEER COMPLETE OEFENACCOMODATIE VOOR DE GOLFSPORT, WAAROP WE MET 
RECHT TROTS MOGEN ZIJN. INTUSSEN KOMT DIT ALLES NIET VANZELF TOT STAND! 
WANT WEL STAAT ER EEN MACHTIGE(EN DURE!)GRAAFTRACTOR TE WROETEN EN 
EEN AL EVEN MACHTIGE BULLDOZER ENORME HOPEN GROND TE VERZETTEN EN 
WORDEN GROTE HOPEN OP EN LANGS DE DRIVING RANGE GEDEPONEERD,EN WEL 
WORDEN ER VAN VELD 2 HELE STAPELS GRASZODEN KEURIG AFGESTOKEN EN OOK 
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NAAR VELD 6 OVERGEBRACHT, MAAR DAAR MOET HET GEDETAILLEERD 
AANLEGGEN EN AFMAKEN VAN DE VEREISTE VERHOGINGEN VOOR AFSLAGPLAATS 
EN GREENS VOOR EEN BELANGRIJK DEEL DOOR MANKRACHT GEBEUREN. DENK 
ALLEEN MAAR AAN HET BEKLEDEN MET DE GRASZODEN! 

! 
De nieuwe golffaciliteiten op Be Fair
TOM DE BOOIJ IS DAAR MET MACHT EN, SOMS MET EEN MAN (OF VROUW!) SOMS 
ZELFS MET GÉÉN MAN, SOMS MET ENKELE MANNEN WEER GEWELDIG IN DE WEER 
OM DE BOVEN BESCHREVEN INGRIJPENDE VERNIEUWING UIT TE VOEREN! EN WIE DE
MOEITE NEEMT EENS TE KOMEN KIJKEN (NOG LIEVER EENS TE KOMEN HËLPEN) EN 
WIE BIJ HET SPELEN OVERDAG HET ONGEMAK VAN DE TIJDELIJKE BEPERKING VOOR 
ONS GOLFERS SPORTIEF VOOR LIEF NEEMT, ZAL MET EIGEN OGEN KUNNEN ZIEN DAT
HIER NIET ALLEEN DE KOST MAAR OOK VEEL GEZWOEG VOOR DE GOLFBAAT 
UITGAAT ...EN VOOR DE KOSTENDEKKING IS DE GOLFAFDELING HET BESTUUR VAN 
BE FAIR ERG DANKBAAR, DAT ZO RUIMSCHOOTS DE FINANCIELE MIDDELEN VOOR 
DEZE GROOTSE UITBREIDING HEEFT GEVOTEERD
Vrijdag 29 juni Laatste golflessen op 't Jagerspaadje
Dit is me niet in dank afgenomen door de leden van 't Jagerspaadje. Ze vonden het ongepast dat ik als 
niet katholiek was overgelopen naar de Roomse golfclub In een interview dat de vroegere voorzitter 
van 't Jagerspaadje Feye Jaski had met me in het voorjaar 2004 staat het volgende geschreven  
"Verraad 
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Wij vragen wat Tom ertoe heeft gebracht om een definitieve keuze te maken voor Be Fair. Na al die 
jaren zijn we wat milder geworden, maar destijds beschouwden we het als verraad. Tom gebruikt dit 
woord ook en legt uit: "Er zijn een aantal overwegingen die aan dat besluit ten grondslag liggen. Op 
Be Fair voelde ik mij meer welkom dan op 't ]agerspaadje, ik zette mij zoals gebruikelijk af tegen de 
sfeer en het milieu waar ik vandaan ben gekomen. De rebel die kiest voor de andere partij. Het 
belangrijkste was wel dat ik op Be Fair veel meer kon doen en omdat men daar inzag dat golf wel eens
heel populair zou kunnen worden kreeg ik alle ruimte om ook in infrastructurele zin voorzieningen te 
treffen. Ik bouwde een grote putting green, een oefenbunker en een waterhindernis. De 
oefenmogelijkheden was het op Crailoo beter geregeld. Er was ook veel meer ruimte. Een andere niet 
onbelangrijke reden was de snijdende koude tijdens de winter op de velden bij het Jagerspaadje. Het 
clubhuis was dicht en ik reed dan naar Crailoo om op te warmen. Dat alles leidde ertoe dat ik besloot 
om verraad te plegen, maar niet zonder goede opvolgers aan te geven: Donald Armour en Tony 
Charnley. Door het instellen van de Tom de Booij beker zagen we Tom wel ieder jaar weer even terug 
op 't Jagerspaadje, maar de trossen waren los: Wij moesten het voortaan op eigen kracht doen. 
(Tussenvoegsel. De kloof tussen katholiek Be fair en protestant 't Jagerpaadje was  groot. Ik vergelijk 
het met de hoekse en kabeljauwse twisten. Gezegd moet worden dat de protestanten van 't 
Jagerspaadje meer de pest hadden aan de Roomsen van Be Fair dan andersom. Maar door de marathon
wedstrijden heb ik een beetje meegewerkt aan de kloof enigszins te overbruggen. Maar toch wil ik het 
verschil karakteriseren door het volgende. Gabrielle en Wouter Snijders hadden hun regelexamen nog 
niet gedaan en mochten daarom niet meedoen aan de marathon wedstrijd tegen 't Jagerspaadje. Ik heb 
ze vlak voor de wedstrijd begon om 9 uur  in ochtend nog het examen afgenomen. Volgende de 
katholieken was het genoeg geweest dat zij mij de intentie hadden gegeven het de week daarop het 
examen zouden willen afleggen om. Immers is het gezegd intentio absolvo genoeg.  Maar voor mij 
was het als niet- katholiek: "heb je het wel of niet het examen gedaan". Een ander voorbeeld is van 
Karel Slootman. Hij gebruikte het woord bescheiden corrupt. Voor mij als niet-katholiek ben je of 
corrupt of je bent niet corrupt  Het zij maar twee kleine voorbeeldjes, maar toch was er toen een groot 
verschil in culturele achtergrond. Eerlijk gezegd  vond ik de katholiek sfeer gezelliger en misschien is 
daarom te verklaren dat mensen van t Jagerspaadje nog heel lang daarna mij als overloper (lees : 
verrader) hebben op gezien. Ik had een gele auto en Tiek Bouman zei als ik op 't Jagerspaadje kwam. 
Komt er vandaag witte of zwarte rook uit je auto, doelende op de Paus verkiezing en de gele 
katholieke kleur. Hans Bruning van Be Fair wilde  oefenen op 't Jagerspaadje voor de marathon 
wedstrijd maar kreeg van de baancommissaris geen toestemming!) 
Zaterdag 11 juli Brief van het bestuur Be Fair
Geachte Heer de Booy, In de bestuursvergadering van 5 juli j.l. kwam het probleem aan de orde 
betreffende de bomen op de afslagplaats van de driving-range. Deze zouden op dit moment niet 
genoeg. zuurstof toegevoerd krijgen, waardoor de kans op niet-overleven bestaat. Het bestuur is 
unaniem van mening dat deze prachtige berken behouden moeten blijven, waarvoor de nodige 
voorzieningen zullen worden getroffen. Mocht dit onverhoopt met deze voorzieningen nog niet lukken
dan zullen er op dezelfde plaats vervangende bomen worden geplant. Wij hopen van harte dat u ons 
standpunt deelt en alles in het werk zult stellen om dit unieke stukje natuur, door u zelf zo schitterend 
aangelegd, in stand te houden. Graag spreken wij hierbij onze oprechte dank uit voor uw vele werk en 
de grote inzet waarmee u de golf-accomodatie in de afgelopen weken zo zeer heeft uitgebreid en 
verfraaid. Met vriendelijke groeten, het bestuur van Be Fair
Woensdag 19 augustus Brief aan de heer van Swinderen voorzitter examencommissie Ned. Golf 
Federatie. Zeer geachte Heer van Swinderen, Naar aanleiding van een telefonisch onderhoud met. de 
heer R. J. Kalff van de NGF, wend ik mij tot u als voorzitter van de examencommissie. De Heer Kalff 
deelde mij mede, dat P,G.A uiteindelijk geen bezwaar zou hebben tegen mijn aanvrage voor het 
examen assistent golfprofessional. Na deze vreugdevolle mededeling heb ik tijdens een telefonisch 
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onderhoud van u vernomen, dat de eisen voor mij ongeveer behelzen:Een aantal kaarten met een 
scoren van acht boven par,een examen "golfrepairs". Voor het theoretisch gedeelte van het examen 
zou ik een vrijstelling krijgen. Derhalve zou ik U hierbij willen verzoeken om mij in de gelegenheid te
stellen om het examen van assistent golfprofessional bij uw commissie af te leggen. Tijdens de 
periode, die ik denk nodig te hebben om de vereiste vaardigheid in het golfspel te verkrijgen, zou ik 
van U willen vernemen wat de mogelijkheden betreffende deelname aan wedstrijden voor 
professionals, alsmede het oefenen op golfbanen in Nederland ( met of zonder greenfee). Inmiddels 
heb ik de heer Loesberg bereid gevonden om mij van  begin oktober les te willen geven. In afwachting
van Uw nadere mededeling omtrent de nadere omschrijving van de eisen voor het examen assistent 
golfprofessional; alsmede de mogelijkheden die mij openstaan om mij verder te bekwamen in het 
golfspel,. verblijf ik met de meeste hoogachting Tom de Booij
Maandag 8 oktober Brief van Steven van Hengel van de Ned. Golf Federatie
Weledelzeergeleerde Heer, Voor de goede orde wijzen wij u er op dat met de aanmelding voor het 
professional examen een einde gekomen is aan uw status als amateur. Mocht u te eniger tijd in die 
status hersteld willen worden dan zullen wij u daar gaarne behulpzaam bij zijn. Inmiddels zijn wij,met 
hoge achting. S.J.H. van Hengel 

Dinsdag 27 november Brief van de heer van Swinderen voorzitter van de examencommissie van de 
NGF Geachte heer de Booy, Onder verwijzing naar uw brief d.d. 19 augustus jl. aan de Voorzitter van 
de Examencommissie van het N.G.F. en gevolgd telefonisch onderhoud met haar voorzitter, moge ik u
hierbij het volgende bevestigen en mededelen: U kunt zich aanmelden voor het examen assistent 
golfleraar, indien u aan de volgende eisen hebt voldaan: 1. In het bezit bent van een handicap van ten 
hoogste 8. 2 een tweedaagse cursus reparatie golfuitrusting (te geven door de heren A. Loesberg en J. 
Woof) met goed gevolg het tentamen reparatie golfuitrusting te hebben afgelegd. Ik kan u nog 
mededelen dat de Examencommissie aan de N.P.G.A. heeft voorgesteld om aan golfspelers, die in 
opleiding zijn voor het assistent golfleraar diploma, een voorlopig certificaat (voor de periode van 
opleiding) uit te reiken, zodat zij de gelegenheid krijgen op verschillende golfbanen te spelen. Met de 
vriendelijke groeten,  van Swinderen
Woensdag 28 november Brief van Dick en Sophie Vermey (oud-leerlingen Be Fair Golf)
Leden van Be Fair Golf hebben nog steeds nieuw

e initiatieven en ons initiatief is de aanleg van een golfcourse in Nunspeet 
Dpnderdag 18 december. Brief van het bestuur van Be Fair
Zeer geachte heer de Booij, beste Tom, Na de bestuursvergadering van gisteren hebben wij er behoefte
aan je van harte welkom te heten als de nieuwe Pro van Be Fair, aan wie wij het wel en wee van onze 
golfafdeling met een zeer gerust hart toevertrouwen. Met veel belangstelling hebben wij kennis 
genomen van de ideeën die je bij de golfcommissie hebt ingediend en de inhoudelijke discussie die 
naar aanleiding van jouw gedachten heeft plaats gevonden. Wij zijn er van overtuigd dat de verdere 
uitwerking van alle plannen op dezelfde constructieve wijze zal plaats vinden als die welke de 
besprekingen kenmerkten, zoals wij van de golfcommissie mochten vernemen. Be Fair Golf heeft 
dezer dagen een belangrijke stap gezet en dat wilden we je graag laten weten. Een heerlijke vakantie 
voor Adrienne en voor jou, fijne Kerstdagen en een heel gelukkig, voorspoedig en gezond 1985  . Met 
vriendelijke groeten. het bestuur van Be Fair 

1985  

Verslag van Marathon wedstrijd in het blad van 't Jagerspaadje ssen de Holetjes 
De EX-Marathon tegen BE FAIR(25/26 mei) 
De aanleiding voor deze vreemde titel - is het feit dat het aanbod van deelnemers van de zijde van 't 
Jagerspaadje (klaarblijkelijk te wijten aan de Pinksterdagen) dermate onvoldoende was, dat Tom de 
Booy zich genoodzaakt zag de hele opzet van de gebruikelijke marathon tussen beide clubs te 
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wijzigen. Hij besloot er voortaan een Be Fair Open Kampioenschap van te maken, waaraan ook leden 
van andere clubs kunnen deelnemen. Ditmaal evenwel was de deelneming beperkt tot onze clubs. De 
bedoeling was dat er een wisselbeker werd gewonnen door degene die de beste bruto score 
binnenbracht en een andere beker door de persoon met de beste netto score. Bovendien werd door een 
speciale berekening van eenzelfde aantal spelers van elke club, met overeenkomstige handicaps, 
bepaald welke van beide verenigingen het beste totaal resultaat aan gemaakte slagen noteerde. Dit 
laatste kwam dus nog het meest overeen met de oorspronkelijke marathon-gedachte. Welnu, die 
Marathon-beker (laten we die benaming maar aanhouden) is weer door ons gewonnen, met 2516 tegen
2572 slagen (verschil van 56 dus). Het moet hier bij vermeld worden dat er geen matchplay meer werd
gespeeld, maar uiteraard strokeplay, en dat zal zo voortaan blijven. Jagerspaadje heeft de beker nu 3 
keer (van de 5 ontmoetingen) gewonnen. De beide speeldagen op Be Fair waren prachtig; de zon was 
gul aanwezig en de wind beslist niet hinderlijk. Het is weer een andere course dan de onze, waarbij we
speciaal enkele verraderlijke greens vermelden, o.a. die van , de 4de hole (verhoogd en met een bunker
vóór en één achter de pin), alsmede de aflopende green van de 9de hole. Ook hole 3 is lang niet 
eenvoudig, met veel hoog opgaand hout ter weerszijden van de fairway en een gemeen dalletje vóór de
green. Er werd uiteraard veel out-of-bounds gedeponeerd, maar we noteerden toch ook mooie drives 
tot 6e de green. 
Zaterdag 22 en zondag 23 juni . Clubkampioenschappen 't Jagerspaadje de Tom de Booy beker 
Het was wat het weer betreft nog niet eens het slechtste weekend, maar toch waren de regenpakken en 
paraplu's op beide dagen nodig. Ook de temperatuur viel mee en zelfs het zonnetje liet zich af en toe 
zien. Het is niettemin een sportieve, strijd geworden, met zeer goede prestaties. Sommigen die een 
veelbelovende score over de 18 holes leken te gaan maken, lieten het ineens afweten, door in de 
"rough" te slaan en in plaats van een onspeelbare bal te claimen, te proberen eruit te slaan, hetgeen op 
veel meer slagen kwam te staan dan de .anders opgedane strafslag. En zo verknoeiden ze hun kansen 
op succes! Overigens was de stemming opperbest en gemopper is er niet gehoord! 
De beste bruto score werd binnengebracht door Jan Willem Juttmann,die in 68 slagen rondging. Hij 
werd dus de winnaar van de Tom de Booy beker voor het jaar 1985. De 2e prijs was voor Roeland 
Driessen, met 70 slagen, die daarvoor 2 ballen kreeg. Frank ten Hage scoorde 71 , wat hem de 3de 
prijs (ook 2 ballen) opleverde. Tom de Booy, die ondanks zijn druk golfleven toch zelf was gekomen 
om zijn beker persoonlijk uit te reiken, kreeg daarvoor een fles lekkere Beerenburg toebedeeld. In zijn 
toespraak tot de winnaar demonstreerde hij nog de truc met het kwartje. "Je backswing moet net als 
dat kwartje één soepele, doorgaande beweging zijn, zonder op het hoogste punt te aarzelen of te 
stoppen". Hij gooide daarbij het kwartje omhoog en bewees dat het op zijn toppunt inderdaad fraai 
soepel weer terugviel. Het geldstuk verdween daarop in de portemonnaie van de nieuwe kampioen, als
herinnering aan deze dag! . EvD 
Maandagavond 21 oktober Bespreking met golfcommissie Jan Willem Heslenfeld en Jan Hens  
Mijn ontevredenheid geuit over de golffaciliteiten. Als deze niet verbeteren zal ik mijn contract als 
golf pro niet aanvragen om te verlengen in 1986. Een lange lijst ingediend met wensen op het gebied 
van golf faciliteiten. Deze verbeteringen zullen 30,000 gulden voor Be Fair gaan kosten. De 
golfschool loopt naar wens. In totaal 60 mensen in najaar  De assistentie van Martin de Ridder bij het 
onderwijs,loopt uitstekend. Betere afrastering, tegen het stelen van oefenballen. In de herfst 100 
oefenballen gestolen!

In de loop van 1985 is de Befair golfschool opgericht. In je hoedanigheid van Golfprofessional valt 
ook de golfinstructie van de Befair golf school onder jouw verantwoordelijkheid. Voor de 
beginnerscursussen en de vervolgcursussen van de golf school is in onderling overleg het 
deelnemersgeld vastgelegd volgens bijlage. 
1986Januari Artikel in maandblad 'Golf Tom de Booy en Be fair' door Aart Spaans
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Alles met video vastleggen

Doctor in de wis- en: natuurkunde, bergbeklimmer, geoloog, wetenschappelijk medewerker, activist 
en golfprofessional ... Het kan over niemand anders gaan dan over Tom de Booy in het Gooi. Met het 
toenemen van het aantal kruisjes (6 intussen) heeft hij het merendeel van de bovenstaande activiteiten 
doorgekruist. Met het laatste, golfprofessional, is hij naar zijn zeggen zo langzamerhand dag en nacht 
bezig. Wie 'TdB' een beetje kent, kan zich voorstellen dat hij zich met hart, ziel en zaligheid in zijn 
alweer vijf jaar durende bezigheid als pro heeft gestort. Na een niet geheel onopgemerkt verlopen 
carrière als wetenschappelijk medewerker werd Tom in 1980 benaderd door een aantal dames van de 
Sportvereniging Be Fair in Hilversum-Crailo. Be Fair had zojuist een afdeling golf opgericht. De 
tientallen yards lange wachtlijsten van Hilversum en De Pan zullen daaraan ongetwijfeld hebben 
bijgedragen. De dames zochten namens de Golfcommissie een instructeur. Tom had toen z'n contacten
met 'Het Jagerspaadje', een golfclub aan de Loosdrechtse kant van Hilversum en werd het met Be Fair 
eens om de enthousiastelingen daar te leren golfen. Voor eigen rekening overigens. De golfafdeling 
van Be Fair heeft intussen meer dan 400 leden, waarvan ongeveer een kwart regelmatig op de op de 
hockeyvelden uitgezette banen is te vinden. Vergis u overigens niet: er wordt weliswaar soms wat 
meewarig gedaan over golfen op sportvelden, maar de twee maal negen holes van Be Fair meten wèl 
bijna 5200 meter, waarin zelfs een par-5 van 452 meter is ingepast. 
Inpassen is tegelijkertijd het sleutelwoord; golf is uitgekiend ingepast, niet alleen ruimtelijk, daar heeft
de Booy zijn wiskundige steen toe bijgedragen. Inpassen is het ook wat de mogelijkheid van spelen 
betreft. Als er gehockeyed wordt, wordt de 9 holes 'Long Course' niet gebruikt. Maar er kan dan wel 
op de pitch and run course gespeeld worden. Het is een merkwaardige ervaring om dan golf te zien 
met het spelen van hockey op de achtergrond. De 'Long course' wordt door een select gezelschap van 
maximaal 12 spelers gebruikt. Er is een handicaplimiet, tenslotte is het maatwerk dat geleverd moet 
worden. De 'gewone baan' heeft een lengte van twee maal ruim 950 meter en bestaat uiteraard uit 
uitsluitend par-3 holes. 
GEEN KNIKKERBAAN 
De honderden golfers die Tom de Booy op Be Fair intussen heeft opgevoed zijn het met hun 
golfcommissie eens: Je moet er alles aan doen om de kwaliteit van 'n in zijn mogelijkheden beperkte 
groep (qua ruimte) zo hoog mogelijk te houden. Met andere woorden: als je niets doet en maar braaf je
rondjes draait, zal de kwaliteit er niet op vooruit gaan en dan heb je na een paar jaar een 
knikkerbaantje. Volgens deze gedachte zijn het bestuur en Tom de Booy op de (gelukkige) gedachte 
gekomen een golfinstructie-school op te zetten. Niet in de eerste plaats voor de eigen leden, die 
hadden immers alles van hun eigen pro. De golfinstructie-school is opgezet voor niet-leden. Je mag 
het min of meer een altruïstische opzet noemen als een club les gaat geven aan niet-leden. Deels is dat 
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waar. Mensen die op Be Fair de grondbeginselen van het spel en de regels krijgen bijgebracht, zullen 
zeker niet allemaal lid van Be Fair (willen) worden. Dat is zo, maar zij die dat wel willen stijgen op de
wachtlijst (ja, ook daar!) een zekere voorrang boven mensen die nog nooit een club hebben 
aangeraakt. Zodoende wordt het onvermijdelijke verloop bij de leden aangevuld met spelers die 
tenminste het een en ander al geleerd hebben. De rest van de leerlingen van de instructieschool wordt 
'enigszins opgevoed' elders lid. Dat elders is nogal ruim; er zijn leerlingen uit de Randstad, onder 
andere Rotterdam en Leiden. De golf-school is in het najaar begonnen met een beginnerscursus, 
bestaande uit tien groepslessen van circa 8 deelnemers. De belangstelling hiervoor was zó groot dat er 
9 verschillende groepen samengesteld konden worden, in totaal dus een dikke 70 deelnemers. De 
lessen duurden anderhalf uur. De beginnerscursus had vooral ten doel 'de mensen de stallen te laten 
zien', (TdB.). Erg veel nadruk werd gelegd op vlot spelen, dat wil zeggen geen tassen vóór de green 
laten staan, de gezellige conversatie over de te noteren score uitstellen tot de volgende tee, het leren 
van de belangrijkste etiquette-regels en de basis spelregels. 
WIJZER EN GELUKKIGER 
De Booy heeft deze lessen op zijn eigen, onnavolgbare wijze gegeven, met veel theoretische uitleg: 
waarom wel en waardóór niet. Een prima toepassing van video maakte de leerlingen per les 
enthousiaster, niet in het minst door het enthousiasme van 'hun' pro. 
Tom: 'Ik heb zo langzamerhand wel het een en ander gedaan in het leven. De laatste vijf jaar ben ik 
een ander mens geworden. Door dat gekke golf. Ik denk dat ik vooral de mens achter die golfstok wil 
vinden. Als je dàt contact kunt leggen ben je met je instructie over de helft en dan komt de rest. Zelfs 
dan is het een feest om die paar mensen, die het nu eenmaal toch niet leren in zo'n groep, blijer te zien 
weggaan dan ze gekomen zijn. Ik ben ongeveer dag en nacht met dit spel bezig, ik ben er wijzer en 
gelukkiger door geworden.' Hij denkt dat ik denk dat hij me in de maling wil nemen. ·Geeft dan nog 
iets mee, voor onderweg: 'A man reaches the ultimate peace, when he has given up golf'. Dat Tom de 
Booy daar nog maar een jaar of dertig mee moge wachten, ze hebben hem nog hard nodig, daar op Be 
Fair. In het voorjaar start er een vervolgcursus van 16 lessen, in groepjes van 3 leerlingen. Die worden 
opgeleid voor het Golf-vaardigheidsbewijs. Door een opmerkelijk man, want dat is TdB. Hij is er 
tussendoor in geslaagd de greenkeeper van de hockeyvelden (die dat in het begin vertikte) aan 't golfen
te krijgen, de hockey/tennisleraar is bezig z'n golfassistent te worden. 
Zaterdag 28 juni Artikel in de Grasmat : Tweede Be Fair Open
HET 2E "BE FAIR OPEN' IS EEN ZEER SUCCESVOLLE EN FEESTELIJKE WEDSTRIJDDAG 
GEWORDEN DANK ZIJ EEN VOORTREFFELIJKE ORGANISATIE, PRACHTIG WEER EN 
EEN UITSTEKENDE STEMMING ONDER DE TALRIJKE DEELNEMERS. OM 8.30 U. AL 
GINGEN DE EERSTEN VAN START EN DE HELE DAG TOT 17.30 U. WAS DE FRAAIE, 
MOOI VERZORGDE BE FAIR GRASMAT DRUK BEZET MET GEMIDDELD 30 GOLFERS, IN 
GROEPJES VAN 3 Ä 4 SPELERS, GEMENGD SAMENGESTELD UIT DE 15 DEELNEMENDE 
TEAMS. ZIJ WERDEN BEGELEID DOOR "MARSHALLS" UIT DE GELEDEREN VAN BE FAIR
GOLF, DIE DE DEELNEMERS HET WEDSTRIJDPARCOUR WEZEN EN DE DOORSTROMING
HIELPEN BEVORDEREN. ER WERD DE HELE DAG ZEER SERIEUS GESPEELD EN 
MEESTAL OOK REDELIJK VLOT,AL HAPERDE HET TEMPO. BIJ ENKELE GROEPJES SOMS
ERNSTIG EN AL DEED ZICH EEN ENKELE MAAL OOK "DELAY OF PLAY" VOOR TOEN 
ER"OUT OF BOUNDS':.BALLEN RICHTING SPOORBAAN GINGEN EN SPELERS VIA 
PASSERENDE AUTOMOBILISTEN TRACHTTEN~ HUN BAL TERUG TE KRIJGEN! NA EEN 
VLOTTE MORGEN ONTSTOND ER BIJ DE TWEEDE PLOEG STAGNATIE. DAARNA GING 
HET WEER VLOTTER. BIJ ZO'N GROOT AANTAL SPELERS IS VOORTGANGSSNELHElD 
VOOR DE WEDSTRIJDLEIDING NATUURLIJK EEN GROTE ZORG. HET VERLOOP VAN DE 
STRIJD WERD BEHALVE DOOR DE "MARSHALLS" DAN OOK NOG NAUWKEURIG 
GADEGESLAGEN DOOR DE WEDSTRIJDLEIDING ZELF, DIE RESPECTIEVELIJK MET 
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VIDEO (TOM DE BOOY) EN VERREKIJKER (RUDY EMICH) GEWAPEND DE BAAN 
LETTERLIJK IN OGENSCHOUW BLEVEN NEMEN. DE WARMTE, DOOR DE MEESTE 
SPELERS ALS WELDADIG ERVAREN, WERD WAT GETEMPERD DOOR EEN LICHTE 
BRIES UIT HET OOSTEN, DIE ALLEEN DE BEKENDE STOOFHOEK BIJ HOLE 5 ENZ. 
ONBEROERD LIET. MAAR ZONNESTEKEN KWAMEN OOK DAAR NIET VOOR. OOK DE 
BEDREIGING VAN EEN HEIDEBRAND TEN NOORDEN VAN HET BE FAIR TERREIN WOEI 
GELUKKIG OVER IN DE VORM VAN EEN LICHT ROOKGORDIJN EN BRANDLUCHT. HET 
INSPECTEREND VLIEGTUIG DAT EEN POOSJE HINDERLIJK BROMMEND 
RONDVLOOG,VERDWEEN OOK WEER SPOEDIG. VAN DE 15 AANWEZIGE TEAMS DEED 
DAT VAN DE OFFICIELE N.G.F. AFVAARDIGING BUITEN MEDEDINGING MEE, O.A. 
OMDAT, ZOALS DE VOORZITTER VAN BE FAIR GOLF NADERHAND SNEDIG UITLEGDE 
DE N.G.F. LEDEN NIET VOLDEDEN AAN DE HANDICAP QUALIFICATIES VAN DE 
GEASSOCIEERDE VERENIGINGEN! DE WEDSTRIJDFORMULE WAS STROKEPLAY - 
STABLEFORD. DAARBIJ KAN MEN OOK EEN BRUTO EN EEN NETTO SCORE (IN 
STABLEFORDPUNTEN GEREKEND!) BEPALEN. DE BRUTOSCORE IS HET AANTAL 
STABLEFORD. DAT BEHAALD WORDT ZONDER DAT MEN OP HANDICAPSLAGEN LET, 
DUS UITGAANDE VAN DE PARS VAN DE HOLES. BIJ DE BEPALING VAN DE 
NETTOSCORE (IN STABLEFORD WORDT UITGEGAAN VAN DE VOOR IEDER 
AFZONDERLIJK VERHOOGDE PARS, VERHOOGD N.L. MET DE HANDICAp'DIE ALS 
EXTRA SLAGEN AAN DE VERSCHILLENDE HOLES WORDEN TOEGEREKEND. DAN 
KOMT ER NATUURLIJK EEN ANDER RESULTAAT EN WEL ALTIJD EEN HOGER 
RESULTAAT IN STABLEFORD. UIT. DE HOOGSTE INDIVIDUELE BRUTOSCORE BLEEK 
BEHAALD TE ZIJN DOOR H. SEGBOER VAN DE HAAGSE COUNTRY CLUB GROEN-GEEL 
(32).DE BESTE INDIVIDUELE NETTOSCORE WERD BEHAALD DOOR MEVR. 
C.VERHEYDEN VAN DE GOLF EN COUNTRY CLUB CAPELLE A/D IJSSEL (54).HET BESTE 
BRUTO TEAMRESULTAAT BLEEK BEREIKT TE ZIJN DOOR "GROEN-GEEL" (129). 

DE TEAMRESULTATEN:
NED. GOLF FEDERATIE  135 PUNTEN (BUITEN MEDEDINGING, MAAR ZIJ MAAKTEN 
HUN KWALITEITSREPUTATIE WEL WAAR!) 
HAAGSE COUNTRY CLUB GROEN-GEEL 129 
BE FAIR A 113 
GOLFCLUB "DE KIEVITEN" WASSENAAR 106 
GOLF EN COUNTRY CLUB CAPELLE AID IJSSEL 103 
GOLFCLUB "IT JAGERSPAADJE", H.SUM 97
 VER. OPEN GOLFCLUB OLYMPUS, AMSTERDAM 97
EDESE GOLFCLUB 97 
GOLF& COUNTRY CLUB "DE TONGELREEP" RIETHOVEN 96 
SCHAERWEIJDE GOLF ZEIST 93 
DE STICHTING GOLF DUINZICHT, DEN HAAG 90 
GOLFCLUB ZEEWOLDE 88 
STICHTING OPENBAAR GOLF ZWOLLE 88 
BE FAIR B 84 
DE EERSTE TILBURGSE GOLFCLUB "DEN RIJACKER" 81 

JAN WILLEM HESLENFELD, DE VOORZITTER VAN BE FAIR GOLF, MEMOREERDE IN 
ZIJN TOESPRAAK, VOORAFGAANDE AAN DE PRIJSUITREIKING DE TWEELEDIGE 
GEDACHTE DIE AAN HET BE FAIR OPEN TEN GRONDSLAG LIGT, N.L. ENERZIJDS HET 
VERSTERKEN VAN DE ONDERLINGE CONTACTEN TUSSEN CLUBS EN LEDEN VAN DE 
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Z.G. GEASSOCIEERDE VERENIGINGEN EN ANDERZIJDS HET NIVEAU AAN TE 
TONEN,WAAROP OOK BIJ DEZE VERENIGINGEN DE GOLFSPORT KAN WORDEN 
BEOEFEND. HIJ DANKTE DE DEELNEMERS VOOR HUN KOMST EN HUN SPORTIEVE 
INZET EN ROEMDE APART DE N.G.F. PLOEG VOOR HUN LOYALE EN ENTHOUSIASTE 
DEELNAME. VERDER BEDANKTE HIJ DE WEDSTRIJDORGANISATOREN EN 
-MEDEWERKERS VOOR HET VELE EN GOEDE WERK DOOR HEN GEDAAN. DE 
PRIJSUITREIKING AAN DE WINNAARS WERD VERRICHT DOOR DE HEER R.OLLAND, 
VICE-VOORZITTER VAN DE N.G.F. EN ZELF DEELNEMER AAN DE WEDSTRIJD. HIJ 
SPRAK BEWONDERING UIT VOOR DE ORGANISATIE VAN DEZE DAG EN PREES DE 
ACTIVITEITEN, DIE BE FAIR GOLF EN ANDERE GEASSOCIEERDE CLUBS 
ONTPLOOIDEN. IN HET BIJZONDER BRACHT HIJ HULDE AAN TOM DE BOOY VOOR 
DIENS OPVALLENDE VERDIENSTEN TEN BEHOEVE VAN DE GOLFSPORT EN VAN BE 
FAIR GOLF, WAARBIJ HIJ OPMERKTE DAT HET EEN UITZONDERING WAS DAT EEN PRO
IN ZIJN EIGEN CLUB ZO GEWAARDEERD WERD)ZOALS HEM VANDAAG GEBLEKEN 
WAS. HIJ SPRAK VERDER DE HOOP UIT DAT VELE GEASSOCIEERDEN ERIN ZOUDEN 
SLAGEN OM VOLWAARDIGE GOLFBANEN TE ONTWIKKELEN EN HIJ BOOD DAARBIJ 
ADVIESHULP VAN DE N.G.F. AAN. ZIJN SYMPATHIEKE WOORDEN WERDEN 
AANGEVULD DOOR EEN DANKWOORD VAN DE CAPTAIN VAN HET N.G.F. TEAM, DE 
HR. A. STRUMPHLER, DIE ZICH MET NAME VERHEUGD TOONDE EEN DAG GOLF 
GESPEELD TE HEBBEN ZONDER EEN BAL TE VERLIEZEN. DE CAPTAIN VAN HET 
WINNENDE GROEN-GEEL TEAM, DE HR. J.VOS, BEDANKTE BE FAIR GOLF HARTELIJK 
VOOR HET ORGANISEREN VAN DEZE UITSTEKENDE WEDSTRIJDDAG. OOK SPRAK NOG
DE HR. R.BEUKEN VAN DE GOLF & CLUB DE TONGELREEP, DIE EEN WEDSTRIJDDAG 
AANKONDIGDE BIJ ZIJN VERENIGING OP 8 AUGUSTUS A.S. MET ALS NEVENOOGMERK 
ERVAN DE UITWISSELING OOK VAN ORGANISATORISCHE ERVARINGEN. NA DEZE 
OFFICIËLE GEBEURTENISSEN BLEEF HET DEELNEMERSVELD NOG GERUIME TIJD NA- 
EN BIJPRATEN ONDER HET GENOT VAN VELERLEI DRANKJES EN VAN VERFIJNDE, 
DOOR BE FAIR GOLF AANGEBODEN BORRELHAPJES. REKENT U MAAR DAT DE 
VERWACHTING, UITGESPROKEN DOOR JAN WILLEM HESLENFELD OVER HET 
ONTSTAAN VAN EEN GOEDE TRADITIE ROND HET "BE FAIR OPEN", IN VERVULLING 
ZAL GAAN. J.S
EEN BIJZONDER ASPECT BODEN DE LEDEN VAN DE BEIDE BE FAIR TEAMS. ZIJ WAREN
GEKLEED IN MOOIE BLAUWE SHIRTS MET DE TEKST "BE FAIR GOLF". DEZE SHIRTS 
ZIJN BESCHIKBAAR GESTELD DOOR JACK SMITS VAN OYEN, WAARVOOR HULDE! N.B.
ÉÉN SHIRT MOET NOG WORDEN TERUGGEBRACHT! 

Woensdag  8 oktober Bezoek van de Heer Kappen aan Be Fair
Aanwezig tijdens rondgang over de velden:Willem Vrolijks,Luuk de Jong, Tom de Booy,Jan Hens en 
natuurlijk de Heer Kappen. Aanwezig tijdens de na bespreking: Zelfde als boven behalve Tom,maar 
inclusief Piet Kuyper 
Het bezoek leverde de volgende punten op:
a) De oefengreen ziet er qua green en onderhoud goed uit. De heer Kappen ging zelfs zo ver,door te 
zeggen, dat deze green tot een der besten in Nederland behoort. 
b) Wat  de velden en de daarop uitgezette greens betreft zei de Heer Kappen:" Dat de Groundsman en 
zijn helpers de velden en de greens knap in hun vingers hebben" 
c) In bijzijn van Tom is afgesproken, dat de oefengreen nu niet lager mag worden gemaaid dan 7 tot 8 
mm en pas in Mei komend jaar naar 5 tot 6 
d) Alle greens dienen zo snel mogelijk- met ijzersulfaat te worden besproeid in verband met optredend
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schimmel. Dit geldt in het bijzonder voor de twee nieuwe greens. Enkele greens moeten bespoten 
worden tegen worm. 
e) De samenstelling van het zg dressing materiaal (afzanden) is perfect en moet niet  worden 
veranderd. 
f) De aanschaf van een beluchtings machine tegelijkertijd snijmachine zou optimaal zijn voor een nog 
beter onderhoud. Kosten echter veel te hoog. Gebudgetteerd is een snijmachine en deze zal ook 
worden aangeschaft, terwijl het beluchten eenmaal per jaar in loondienst zal dienen te geschieden.
g) Hoewel de greens momenteel op de juist de hoogte worden gemaaid, is toch de klacht dat de greens 
niet lopen. Dit kan worden ondervangen door bij het  maaien een soort kam voor de snijmessen aan te 
brengen. De grassprieten worden als het ware opgekamd, alvorens ze worden gesneden. Dit zal 
worden geregeld. 
h) De licht groen donker groen schakering in de greens op de hockeyvelden is ontstaan door dat  
korrels kunstmest voor de velden , maar in mindere mate, op de greens terecht zijn gekomen. Volgend 
jaar moeten de greens op de velden met zeildoek worden afgedekt. Hoe dit moet gebeuren daar moet 
over nagedacht worden. Het mooiste is als de greens een egale licht groene kleur hebben. 
i) Met Piet Kuyper werd de plaats besproken voor beter opslag van zand en aarde voor het "dressen" 
van de greens. Ook voor het andere materiaal, zodat het rond de oefengreen wat netter eruit komt te 
zien. 
j) De terphole (wedstrijd hole 4) heeft veel te lijden van het "driven", weinig aan te doen, zoveel 
mogelijk afzanden, zo mogelijk het zg"Engese gras "zien kwijt te raken 
h) de driving range zelfs eens een jaartje niet bemesten. 
Dinsdag 9 december Examen assistent golfprofessional op Haagsche Golfclub
Geëxamineerd worden in:  Pedagogie, Theorie golf (lesgeven), Praktijk golf

Diploma golfprofessional B . Ondertekend door John Woof, Jan Dorrestein, J. Dries, Alex Loesberg, 
de heer van Swinderen 

Zondag 21 december Bespreking met Golfcommissie ( Ruud Slaghek en Jan Hens) 
Vele punten zijn aan de orde gekomen zoals mijn contract voor 1987, spelen van matje wordt 
misschien afgeschaft, shelter nodig, etc maar een punt licht ik er uit omdat dit van belang is voor de 
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toekomst van Be Fair Golf
Integratie van de nieuwe leden (april) ex golfschool leden.
Van belang is om het gat, dat zal .ontstaan wanneer veel van onze actieve leden naar elders verhuizen 
(Zeewolde etc) op te vullen, vooral in het infrastructurele vlak. Plannen om in maart april een 
intensieve begeleiding te geven voor het halen van handicaps en vertrouwd te maken met de 
vereniging Be Fair, wedstrijdleiders, regelkennis etc· De nieuwe generatie leden hebben weinig goede 
vooruitzichten om onder de pannen te komen en zullen  tenminste 3 jaar met Be Fair moeten stellen 
voor ze lid worden van een echte golfclub. In feite krijgen we, de. toestanden van 1981-82 weer terug 
alleen met een groot verschil  de nieuwe leden hebben geen emotionele binding met Be Fair als 
hockey club. Hiermee dient ernstig rekening te worden gehouden ook van de kant van het 
hoofdbestuur (zie Karel Slootman notities in kerstgrasmat 1986) .Enkele cijfers om de ernst van de 
situatie aan te geven. 28 leden van Be Fair hebben zitting in een of andere commissie 17 hiervan zijn 
nu lid op echte golfclubs, 11 niet. Broodnodig om nieuwe mensen te recruteren anders sterft Be Fair 
Golf een zachte dood. Aantal personen die actief zijn en een cursus golfschool hebben gevolgd: 
voorjaar:1985: 19 ; najaar 1985:23; voorjaar 1986:23; najaar 86:, 31? Geschat wordt dat van deze 
bijna 100 mensen er 20 actief zijn en gestrikt kunnen worden voor commissies. Dan zijn er plus minus
50 leden van Be Fair die lid zijn geworden voor 1 januari 1985 die wel actief zijn, maar nog geen 
plaats hebben in een commissie. Om Be Fair nieuw leven in te blazen (het gaat toch goed waarom dan 
te spreken van een nieuw leven?) is het noodzakelijk om met cursussen, regelbijeenkomsten, en 
wedstrijden zich tot de nieuwe generatie te richten om de schroom om aan wedstrijd mee te doen te 
overwinnen. Als gunstige ontwikkeling kan gezien worden dat in de toekomst de geassocieerden meer 
zullen worden geïntegreerd, dus onderlinge competitie etc meer rivaliteit.
Evenals het vorige jaar weinig schokkende dingen gebeurd. Hard gewerkt aan golf lesgeven en mijn 
golfhandicap en veel vakantie uitjes

1987

27 Juni Artikel in Grasmat. HET DERDE BE FAIR OPEN 
OOK AL HAD DE BERUCHTSTE JUNIMAAND VAN DEZE EEUW ZIJN GRAUWSLUIERS 
OOK OP ZATERDAG DE 27E NOG VOLOP IN ACTIE EN OOK AL DAALDE ER IN DE LOOP 
VAN DE MIDDAG EEN TOENEMENDE MOTREGEN DAARUIT NEDER, DE 78 
DEELNEMERS AAN DIT BOEIENDE BE FAIR GOLF EVENEMENT LIETEN ZICH 
GEENSZINS UIT HET CRAILOSE VELD SLAAN EN STREDEN DAPPER EN VOORAL 
WELGEMOED OM DE EER EN OM DE TE BEHALEN PRIJZEN. IN DE LOOP VAN DE DAG 
ONTSTOND ER WAT VERTRAGING. DOOR HET ZEER VOCHTIGE WEER OF DOOR DE 
WELLICHT WAT ONDERSCHATTE MOEILIJKHEIDS-GRAAD VAN ONZE NOG AL 
AFWISSELENDE WEDSTRIJDBAAN,WAARIN OOK 2 FORSE WATERHAZARDS WAREN 
INGEBOUWD, RESP. OP DE ZESDE EN DE NEGENDE HOLE? AAN DE ORGANISATIE LAG 
HET ZEKER NIET WANT DIE WAS IN VOORBEREIDING EN UITVOERING ZEER 
COMPLEET EN ALERT, ONDER DE VOORTREFFELIJKE LEIDING VAN WIM VAN DER 
VOSSEN EN MET HULP VAN VELE LEDEN VAN DIVERSE COMMISSIES EN OOK VAN 
VELE APART OPGEROEPEN MARSHALLS', DIE DOOR FRAAIE BLAUWE PETTEN 
KENBAAR, ONVERMOEID DE SPELERS BEGELEIDDEN. VAN DE 14 AANGEKONDIGDE 
TEAMS HADDEN 2 ZICH ALSNOG TERUGGETROKKEN. ZODOENDE KON EEN TWEEDE 
BE FAIR TEAM MEEDOEN, BUITEN MEDEDINGING. DE EERSTE AFSLAG HAD PLAATS 
OM CIRCA 9 UUR EN EEN UUR LATER DAN VOORZIEN, OM PLM.18.UUR WAS DE 
LAATSTE GROEP SPELERS WEER BINNEN EN KON WILLEM V.D.V. DE VERZAMELDE 
MENIGTE VAN DEELNEMERS, MAAR OOK VAN BELANGSTELLENDEN GAAN 
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TOESPREKEN, WAARBIJ HIJ CONSTATEERDE DAT HET EEN "ZALIGE" DAG GEWEEST 
WAS DOOR IEDERS KENNELIJK ANIMO IN SPEL EN ORGANISATIE. WÀT SOMBER WEER
.. :' ZEI WIM, "ZELDEN HEB IK OP ONZE GROENE VELDEN ZOVEEL BLOEMRIJKS BIJEEN 
GEZIEN ALS VANDAAG MET AL DAT VROUWELIJK SCHOON" HIJ ROEMDE DE 
SPORTIVITEIT VAN DE AANWEZIGEN, OOK BIJ HET WACHTEN OP DE 
SLOTCEREMONIE, ALVORENS HIJ DE WAT HAPERENDE MICROFOON OVERGAF AAN 
VOORZITTER RUUD SLAGHEK. DEZE BEDANKTE ALLEREERST ALLE MEDEWERKERS 
HUN VOORTREFFELIJKE WERK EN CONSTATEERDE DAT DIT DERDE BE FAIR OPEN 
WEER EEN ECHTE GOLFHAPPENING VAN DE GEASSOCIEERDEN" GEBLEKEN WAS, 
WAARBIJ ZEER SERIEUS GOLF WAS GESPEELD. RUUD WEES EROP DAT DE N.G.F. IN DE 
GEASSOCIEERDE CLUBS GEÍNTERESSEERD IS, DAN OOK GAARNE NAUWERE BANDEN 
MET HEN WIL AANGAAN EN ZELFS TOT EEN VORM VAN INTEGRATIE ZOU WILLEN 
KOMEN. IN DIT VERBAND WIL DE N.G.F. GRAAG CONTACTEN MET EXPERTS VAN 
GEASSOCIEERDE CLUBS EN SPREKER SPOORT DE AANWEZIGE CLUBS AAN ZICH MET 
ZULKE EXPERTS BIJ HET N.G.F. TE MELDEN. VAN DE VELE BE FAIR MEDEWERKERS 
AAN DIT TOURNOOI WILDE DE VOORZITTER EEN PERSOON SPECIAAL NOEMEN EN 
WEL DE GREENKEEPER LUUK DE JONG VOOR ZIJN FANTASTISCHE ZORG VOOR DE 
BAAN EN DE GREENS. HIJ KREEG ONDER APPLAUS EEN ATTENTIE. OOK WEES RUUD 
OP HET INTENSIEVE WERK VAN DE VIDEOCAMERA-LIEDEN, TOM DE BOOY EN 
MARTIN DE RIDDER, DIE DE WEDSTRIJD VOORTDUREND 'VIDE-OGEND' GEVOLGD 
HADDEN, ZODAT BIJNA IEDEREEN ZIJN PRESTATIES METEEN IN HET CLUBHUIS KON 
AANSCHOUWEN, EEN GRETIG GEBRUIKTE ATTRACTIE, DIE DE UITGESPEELDEN EN 
ANDERE BELANGSTELLENDEN HET WACHTEN BIZONDER VERGEMAKKELIJKTE 
.RUUD BOOD ALLE TEAM-CAPTAINS EEN DOOSJE MET ZES BE-FAIRBALLEN AAN ALS 
AANDENKEN TER INLEIDING OP DE PRIJSUITREIKING. HIJ MEMOREERDE DAT HET 
WEDSTRIJDVERLOOP BOEIEND WAS GEWEEST. ER WAS VOETGESTAMPT EN MET TEES
GEROMMELD - O, DIE LOCAL RULES, ER WAS ZELFS GESMEEKT OM MATJES, MAAR ER
WAREN OOK LIEFST 15 BIRDIES GESLAGEN, WAARVAN 2 DOOR NIELS DE WIT VAN 
ZEEWOLDE EN OOK 2 DOOR N.VAN LOMWELL VAN CLUB DUINZICHT. ALLE BIRDIE-
SCOORDERS KREGEN VAN DE SPONSOR VAN DIT TOURNOOI, WILMERINK EN 
MULLER,EEN FLES PIERLANl AANGEBODEN. 
ERD DIT SUCCESVOLLE TOURNOOI VERDER BESLOTEN. 

Het derde open 
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Maandag 6 juli Brief aan de Golfcommissie van SV Be Fair 
In verband met bepaalde persoonlijke ontwikkelingen deel ik U hierbij mede, dat ik het contract met 
de SV Be Fair in mijn hoedanigheid van golfprofessional aflopende per 1 januari 1888 niet zou willen 
verlengen. Uiteraard ben ik ten allen tijde bereid om mede te werken aan een volwaardige vervanging, 
alsmede een brainstorming over de toekomst van Be Fair Golf. Dit impliceert tevens dat per 1 januari 
1888 de golfshop niet meer door mijn vrouwen mijzelf zal worden geëxploiteerd. Gelukkig hebben we
ruim een half jaar om na te denken over de weg, die Be Fair Golf zal moeten inslaan om de recente 
ontwikkelingen van het golf in het Gooi en omstreken het hoofd te bieden. Mijn inziens staat Be Fair 
voor de moeilijke keuze tussen een opengooien van de hekken of het meer te zoeken in een 
consolidatie van een, afgeslankte golfafdeling. Het moge U duidelijk zijn dat mijn besluit om er mee te
stoppen niet over een nacht ijs is gegaan en ik ben uiteraard bereid om U mondeling nadere toelichting
te geven betreffende de inhoud van mijn genoemde persoonlijke beweegredenen. December 1987 
Artikel in Grasmat van Tom de Booij
Van deze plaats wens ik iedereen op Be Fair een goed Kerstfeest en een goed golfend 1888. Als de 
laatste klokslag van twaalf op 31 december heeft geklonken, verandert er iets op Be Fair. De ouwe pro
gaat het wat rustiger aan doen met het lesgeven om zich voorbereiden op zijn examen professional A 
status: handicap 5! Na het behalen van dit examen is het mij pas mogelijk om assistenten in opleiding 
te nemen, dwz dat hun stagetijd geldt voor hun eerste examen professional B. Mijn zoon Mauk, 
golfprofessional van golfclub Anderstein heeft deze bevoegdheid wel, vandaar dat ik hem bereid heb 
gevonden om de golfinstrukteurs van Be Fair onder zijn hoede te nemen, en een oogje in het zeil ~e 
houden. Ook wat betreft de golfshop zal hij samen met Martin de Ridder de splinternieuwe 
(verbouwde) shop nieuw leven inblazen. De golfschoolactiviteiten zullen echter nog wel onder mijn 
supervisie plaats vinden, alsmede ook de regelinstruktie avonden. Wie zullen de technische kant van 
de golfinstruktie in 1888 voor hun rekening nemen? 
In de eerste plaats: MARTIN DE RIDDER. Voor ieder die van hem les heeft gehad zijn weinig 
woorden nodig: goede wijn .... 27 j. HAVO; CIOS diploma; 3 jaar tennisleraar; 5 jaar hockeycoach; 
docent hockeybond; CIOS golftheorie; 2 jaar golfleraar, bereidt zich voor op examen golfprof B. 
LAAS GALEMA. Voor Be Fair hockey geen onbekende. De goal-getter van Heren I. Met golfen slaat
hij de bal 250m en meer. Een echte sportman! 25 j. Na VWO 1 jaar rechten; 1 jaar CIOS. Heeft al 
lessen verzorgd op Be Fair en bereidt zich voor op het B examen van de PGA. Een goede versterking 
voor het golf team. 
HANS-ERIK STERKEN heb ik mogen meemaken tijdens de laatste golfschool. In een woord 
voortreffelijk, vooral de wijze waarop hij met mensen kan omgaan.21 j. HAVO, Aanvulling economie.
2 jaar buitenland gewerkt,Afrika,Indonesie en Brazilië. Een veelbelovende kracht voor Be Fair Golf. 
Als de nood aan de man komt heeft Mauk nog twee assistenten achter de hand: Christian Rümke en 
Rolf van Limburg Stirum. Adrienne en ik hebben het veilige gevoel dat de golfinstruktie op Be Fair bij
Mauk, Martin en hun assistenten in goede en bekwame handen is gekomen. We gaan zelf twee 
maanden overwinteren in Portugal. Begin Maart als de wilde ganzen weer in noordelijke richting over 
Be Fair vliegen - zullen we - op de achtergrond - nog vele malen op Be Fair te zien zijn. Nogmaals 
onze beste wensen voor 1988 Tom de Booij 

                                                                                                                                                                    
1988.
Begin 1988 Artikel Maandblad Golf: 't Jagerspaadje zorgt voor goede golfopleiding . 
Een zaterdag morgen in 't Gooi. Op het complex van de Hilversumse Mixed Hockey Club krioelen 
tientallen kinderen van een jaar of tien door elkaar. Het traditionele beeld van meelevende ouders 
langs de lijn ontbreekt ook hier niet. Weinig doet hier denken aan golf. Of toch - aan de randen van het
terrein zijn kleine greens te ontwaren. Als de hockeyers naar huis zijn beoefenen de leden van 
Golfclub 't Jagerspaadje hier hun favoriete sport. 'En dat gebeurt op een serieuze manier,' verzekert 
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voorzitter Jan-Aart Vlug. 'Er wordt hier niet gerommeld. 't Jagerspaadje werd in 1981 opgericht en 
kreeg vier jaar later de status van Geassocieerde. De club telt ongeveer 240 leden. Dat leert ons een 
staatje van de NGF. 'De grondslag voor de club werd rond 1980 gelegd, vertelt de heer Vlug. 'Ton de 
Booy, die we hier wel liefkozend de golfgoeroe noemen, had in Baarn een soort golfclubje opgericht 
en daardoor een heleboel mensen gek gemaakt. Ze gingen ballen slaan op een terreintje ergens achter 
kasteel Groenendael. (Red. moet zijn Drakesteyn). De Booy nam de spullen mee en probeerde zo puur
het golf te promoten. Hij probeerde de sport uit de taboesfeer te  halen. Uit die groep ontstonden twee 
stromingen. De ene kant ging naar Be Fair en een ander deel ging op het  complex van HMHC aan de 
slag. Dat was op zich niet zo verbazingwekkend, want velen waren lid van deze hockeyclubs. 'Eén van
de mensen die hier hebben gekeken wat de mogelijkheden waren, was mijn schoonvader Wil 
Rosenbaum, vertelt Jan-Aart Vlug. Die heeft het vuurtje hier wat opgestookt. Er is vervolgens een 
werkgroep ontstaan, waartoe ook een lid van HMHC, Feye Jaski, is toegetreden. Zij hebben overleg 
gevoerd met het bestuur van de hockeyclub en die bleek geen enkel bezwaar te hebben tegen de komst
van de golfers. Op 27 juni 1981 werd de club officieel opgericht. De naam werd ontleend aan de weg 
waaraan het complex van HMHC was gelegen. De Booy werd (uiteraard) de pro die de ongeveer 
honderd leden verder zou inwijden in de 'kunst' van het golfen. Dat deed hij op prima wijze. Op een 
speelse, maar ook serieuze manier zorgde hij ervoor dat de nieuwe golfers niet alleen de techniek, 
maar juist ook de regels en de golfetiquette onder de knie kregen. Het werd dan ook alom betreurd dat 
De Booy na een jaar of drie een overstap naar Be Fair maakte. Goede contacten met de Hilversumse 
maakte het mogelijk dat pro's als Donaid Armour op gezette tijden les kwamen geven, zodat de 
kwaliteit wat dat betreft gewaarborgd bleef. 
Postzegels 
't Jagerspaadje kan uiteraard alleen maar gebruik maken van het complex als er niet wordt gehockeyd. 
Geen wonder dan ook dat er reikhalzend wordt uitgekeken naar het moment dat de competitie is 
afgesloten. Dan is het moment daar, dat er negen par-3 holes beschikbaar komen. 'Maar denk niet dat 
het eenvoudig is om hier een goede score te behalen,' waarschuwt Vlug tijdens een wandeling langs de
holes.'De greens zijn van een postzegelformaat en liggen alle tegen bossages aan. Wie hier in het wilde
weg gaat slaan, is verloren.' Voorlopig ziet de toekomst er voor 't Jagerspaadje zonnig uit. Het is naar 
zeggen van Vlug een knusse vereniging, waar vrij veel activiteiten worden georganiseerd. 'Er komt 
misschien een tijd dat HMHC een der de kunstgrasveld gaat aanleggen,' zegt hij. 'Daar wordt over 
gesproken en dat zou voor ons het doodvonnis zijn. Maar, als het doorgaat, dan duurt het nog wel een 
jaar of vijf voor het er ligt.' 
.
Zaterdag 2 juli Artikel in de Grasmat Het vierde Be Fair Open. 
ER WAREN DIT KEER 9 DEELNEMENDE TEAMS,IEDER MET 6 SPELERS,3 DAMES EN 3 
HEREN. OMDAT EEN DEELNEMER OP HET LAATSTE MOMENT WAS 
UITGEVALLEN,DEDEN ER 2 TEAMS VAN BE FAIR MEE,HET TWEEDE ECHTER BUITEN 
MEDEDINGING. ER WERDEN 18 HOLES GELOPEN,GESPREID OVER DE MORGEN EN DE 
MIDDAG,WAARBIJ DE SPELERS/STERS VAN DE VERSCHILLENDE TEAMS DOOR 
ELKAAR WAREN INGEDEELD. MET EEN ONDERBREKING VOOR EEN 
VOORTREFFELIJKE LUNCH,DOOR EEN PERFECTE BE FAIR CATERING 
VERZORGD,DUURDE DE WEDSTRIJD VAN 9.15 TOT 17 UUR. HET WEER VIEL MEE MET 
EEN ZELFS PRETTIGE TEMPERATUUR EN VOORAL 's MORGENS WAT ZON. DE 
GEVREESDE REGENBUIEN BEPERKTEN ZICH TOT ENKELE SPATJES TOT CA. 16.30 
U.,TOEN DE LAATSTE SPELERSGROEP EEN FLINKE REGENVAL TE VERWERKEN 
KREEG. DE TOCH AL MOOI UITZIENDE BE FAIR VELDEN WERDEN PROMPT OPGESIERD
MET TALRIJKE VEELKLEURIGE PARAPLUlES: TIJDENS DE WEDSTRIJD WERDEN ER 
DOOR MARTIN DE RIDDER UITGEBREID VIDEO-OPNAMEN GEMAAKT,DIE DE 

53



54

SPELERS/STERS TIJDENS DE PAUZES KONDEN BEKIJKEN, ZODAT ZIJ NA HUN EERSTE 
RONDE HUN EIGEN VERRICHTINGEN KONDEN AANSCHOUWEN. 

 
Vierde Be Fair Open: Tom registreert de scores

DECEMBER ARTIKEL IN DE GRASMAT: BE FAIR GOLF EERT TOM DE BOOIJ 
NA ACHT JAAR DE GOLFKAR VAN BE FAIR TE HEBBEN GETROKKEN MEENT TOM ZIJN 
INTERESSE TE MOETEN VERLEGGEN NAAR EEN ANDER ASPECT VAN GOLF. MEER 
ZELF TE GAAN SPELEN, DE A-STATUS ALS PRO TE HALEN EN EEN UITDAGING ELDERS 
TE KUNNEN AANGAAN. JAMMER VOOR BE FAIR, BEGRIJPELIJK VAN TOM OM WEER 
EEN ANDERE VORM VAN GOLFBELEVING AAN TE PAKKEN. ZO BLIJFT DE GEEST 
LEVENDIG EN HET GOLFLICHAAM VAARDIG. TOM IS ER NU EENMAAL DE MAN NIET 
NAAR OM STEEDS IN HETZELFDE GAREEL - OOK AL IS DIT EEN GOLFGAREEL - TE 
LOPEN.
DE OUDERE LEDEN ONDER ONS WETEN WAT TOM GEDURENDE DE AFGELOPEN JAREN
LETTERLIJK EN FIGUURLIJK AAN WERK VERZET HEEFT. HIJ HEEFT DE DIVERSE 
WEDSTRIJDBANEN ONTWORPEN, UITGEZET EN AANGELEGD. 'DE BOSHOLE' ONZE 
MEEST AUTHENTIEKE HOLE, IS DOOR HEM GECREEERD UIT EEN WOEST STUK GROND
EN WEL DUSDANIG GOED, DAT ER ALLERLEI VARIATIES VAN HET GOLFSPEL OP 
BEOEFEND KUNNEN WORDEN. DE AANDUIDING "TOM' S PARADISE", VOOR DIT 
VOORTREFFELIJK GECONSTRUEERDE OEFENTERREIN WERD IN DE AANVANG 
REGELMATIG GEBEZIGD. DIT BEHOORTNU ALWEER TOT DE FOLKLORE. OP 
ORGANISATORISCH GEBIED WAS TOM OOK DE AUCTOR INTELLECTUALIS VAN DE BE 
FAIR GOLF CONSTELLATIE. ZIJN VISIE LEGDE HIJ O.A. NEER IN EEN BELEIDSPLAN, 
DAT HET BESTUUR ACHTER DE OREN DEED KRABBEN, MAAR DAT TOCH - HET DIENT 
GEZEGD - STAP VOOR STAP WERD UITGEVOERD, WAARDOOR DE GOLFAFDELING EEN'
HECHTE EN GOED GEFUNDEERDE POOT VAN BE FAIR GEWORDEN IS. OOK TOT DE 
GESCHIEDENIS GAAN ZIJN "PROVISIE"-BIJDRAGEN IN DE GRASMAT BEHOREN, DIE 
ALTIJD HET LEZEN WAARD WAREN. DE GOLFSCHOOL IS OOK WEER EEN INITIATIEF 
VAN TOM. DE INSTELLING HIERVAN GAF (EN GEEFT) HET NODIGE REGULAIRE 
KARAKTER VAN DE GOLFLESSEN EN VERZEKERDE TEVENS DE CONTINUITEIT VAN BE
FAIR GOLF. IMMERS VIA DE "AANVOER" VAN NIEUWE LEDEN MIDDELS DE 
GOLFSCHOOL WERD HET "WEGEBBEN" VAN LEDEN NAAR CLUBS MET EEN OFFICIËLE 
BAAN EN N.G.F. STATUS OPGEVANGEN EN WIE DENKT NIET MET NOSTALGIE TERUG 
AAN DE EERSTE LESSEN, DIE TOM IN DE BEGINPERIODE GAF, IN DE HOEK VAN DE 
VELDEN LINKS NAAST DE INGANG. JE MOCHT EEN CLUB LENEN EN MAAR GAAN 
PROBEREN DAT BALLETJE TE RAKEN. ER WERD LES GEGEVEN AAN TWINTIG  OF 
DERTIG "LEERLINGEN" TEGELIJK IN EEN HALVE CIRKEL OM HEM HEEN GESCHAARD. 
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IN DE WINTERAVONDEN WERD ER 's AVONDS BIJ KUNSTLICHT GEOEFEND OP HET 
VELD WAAR NU KUNSTGRAS LIGT, TOEN NOG OORSPRONKELIJK GRAS. VLAGGETJES 
WERDEN DAARBIJ UITGEZET OP 5,10,15, 25.METER OM HET KORTE WERK TE LEREN. 
OP DE EERSTE 5 METER MOEST JE DAN OOK NOG OVER EEN STOEL HEEN PITCHEN! 
OM EEN RUSTIGE SLAG TE KRIJGEN WERD ONS VOORGEHOUDEN, DAT WE IN 
GEDACHTEN EEN GLAS WHISKEY OP ONS CLUBHOOFD HADDEN STAAN EN DIT GLAS 
IN EVENWICHT MOESTEN HOUDEN, ZODAT WE GEEN DRUPPEL MORSTEN, NOCH 
TIJDENS DE ACHTER-EN EVENMIN BIJ DE VOORZWAAI. AL DEZE WIJZE EN 
KLEURRIJKE LESSEN GAAN DUS NU HELAAS TOT HET VERLEDEN BEHOREN. DE 
WAARDERING, DIE WE VOOR TOM HEBBEN, BLIJKT O.A. UIT HET FEIT,DAT DE 
AFSCHEIDSWEDSTRIJD MEER DAN OVERTEKEND IS. ER WORDT ZELFS BEWEERD, DAT
MEN NAMEN OP DE LIJST HEEFT GERADEERD OM ZIJN EIGEN NAAM ER OP TE 
PLAATSEN! NIET ZO'N FRAAIE METHODE, MAAR TOCH WEL EEN BEWIJS VOOR DE 
POPULARITEIT, DIE TOM GENIET, OM BIJ ZIJN AFSCHEID DUIDELIJK AANWEZIG TE 
ZIJN! ALS WE TOM DANKBAAR ZIJN VOOR AL HETGEEN HIJ VOOR BE FAIR GOLF 
GEDAAN HEEFT, DAN GAAN ONZE GEDACHTEN NIET IN DE LAATSTE PLAATS UIT 
NAAR ZIJN GADE ADRIENNE, DIE HEM ALTIJD TROUW TERZIJDE STOND, HEM 
STIMULEERDE EN EVENEENS VEEL NUTTIGE WERKZAAMHEDEN VOOR BE FAIR GOLF 
VERRICHTTE. HOEVEEL "GRASMATS" HEEFT ZIJ WEL VOL GETYPT EN DAARBIJ TER 
ZAKE KUNDIGE INBRENG GEGEVEN! DE GOLFSHOP BEHEERDE ZIJ VOORTREFFELIJK 
EN OP DE BAAN WAREN HAAR TECHNISCHE WENKEN OOK ZEER GEWAARDEERD. 
SPIJTIG, DAT WE OOK DEZE ACTIVITEITEN EN HAAR CHARMANTE GEZELSCHAP 
ZULLEN MISSEN. TOM EN ADRIENNE WE NEMEN MET WEEMOED IN HET HART 
AFSCHEID VAN JULLIE WENSEN JULLIE NOG VEEL GOLFPLEZIER EN HOPEN JE NOG 
VAAK "ALS GEWOON"(NOU JA GEWOON) GOLFLID OP ONZE VELDEN TE MOGEN 
ONTMOETEN. 

ZATERDAG 10 DECEMBER ARTIKEL IN DE GRASMAT:"TOM DE BOOIJ TROFEE"
DE WEDSTRIJDVORM WAS GREENSOME EN VANWEGE HET GROTE AANTAL 
DEELNEMERS WERD ER IN 2 PLOEGEN GESTART. TERWIJL DE ENE GROEP DE HOLES 
SPEELDE, WERD DE ANDERE OP DE SPELREGELKENNIS GETEST. DAARNA MOCHT 
MEN BEURTELINGS VAN EEN VOORTREFFELIJKE LUNCH GENIETEN. DE WEERGODEN 
WAREN ONS OOK GUNSTIG GEZIND, ZODAT DE MEEGEBRACHTE REGENKLEDING IN 
DE TASSEN KON BLIJVEN. DE WEDSTRIJDEN VERLIEPEN DAN OOK VLOT EN IN EEN 
OPPERBESTE STEMMING. TOM WAARDE 'S MIDDAGS MET DE VIDEO-CAMERA OP DE 
VELDEN ROND EN IEDEREEN WERD OP DE KORREL GENOMEN EN KON ZICH LATER OP
HET SCHERM BEWONDEREN
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DECEMBER ARTIKEL IN GRASMAT MIJN RUBRIEK PROVISIE 
Dat wordt dan mijn laatste provisie. Met een lach en een traan. Een lach omdat ik in de acht jaar 
samen met Adrienne heel veel golfplezier heb gehad en erg dankbaar ben voor alles wat letterlijk en 
figuurlijk naar ons is toegekomen. Het gevoel dat ik afgelopen zaterdag tijdens de afscheidswedstrijd 
heb gekregen is namelijk dat wij veel mensen een levens in- en vervulling hebben gegeven. Met een 
traan, omdat ik toch de gezelligheid en de kleinschaligheid van Be Fair zal gaan missen. In mijn 
toekomstige werkkring zal het wat dat betreft anders zijn, daar zal dan het uiterste van mij worden 
gevraagd en zal ik op mijn tenen moeten lopen om alles, in een meer zakelijk verband, tot een goed 
einde te brengen. Nogmaals terugblikkend, zou ik slechts vier namen willen noemen en wel de 
initiatiefneemsters van Be Fair Golf: Stance Hermans, Friedje Jaartsveld, Truus Krens en Angelique 
Nieuwe Weme. Zou ik er meer noemen dan zou ik het gevaar lopen om vrijwel de ledenlijsten van de 
afgelopen jaren over te schrijven, want een ieder op zijn beurt heeft een steentje bijgedragen om Be 
Fair Golf tot een succes te maken. Slechts een uitzondering zou ik willen maken~ namelijk voor de 
voorzitter van SV Be Fair, waar alles onder in december 1980 tot stand is gekomen: Karel Slootman. 
Want het was onder zijn verantwoordelijkheid dat hij in 1980 iemand binnen de poorten van Be Fair 
haalde, waar niet iedereen in het Gooi en daarbuiten zonder meer achter kon staan. Het inzicht en 
beleid om alleen te kijken naar mijn hoedanigheden en aktiviteiten op Be Fair, heeft mij daarom de 
mogelijkheid gegeven om dat gene wat mij bezielt, aan de mensen over te brengen. Het golfspel gaf 
mij daarbij een unieke kans om dit op een geheel andere manier naar voren te brengen. Het simpele 
feit dat iedereen alle franje van zich af zal moeten schudden en de naakte waarheid moet ervaren als 
hij of zij een putje van 10 cm mist. Wat dit voor een effect heeft op zowel mijzelf als een ieder die ik 
op Be Fair heb ontmoet, is zonder weerga. Het geeft aan het leven een heel andere dimensie. Het alibi 
dat men gewend is te geven aan een mislukking, wordt niet meer geloofwaardig, slechts het eigen 
falen wordt manifest. Het met elkaar delen van deze ervaring vormt echter,hoe paradoxaal dat ook 
moge klinken, de basis voor vriendschap en wederzijds respect. Steunpunten, die iedereen zo 
broodnodig heeft om de echte moeilijkheden, die ieder mens op zijn beurt in zijn leven ontmoet, beter 
te kunnen aanvaarden. Moge mijn opvolger Hans-Erik Sterken even veel plezier aan het zijn op Be 
Fair beleven als Adrienne en ik. Zeer ontroerd was ik door de benoeming tot lid voor het leven van de 
golfafdeling van Be Fair. Zo word ik hiermee in staat gesteld om deel te nemen aan wedstrijden ( zoals
bv de clubkampioenschappen! .. ). Reden waarom jullie nog niet van mij af zijn!!! Nogmaals dank 
voor alle warmte en genegenheid die wij hebben mogen ontvangen in de afgelopen jaren. Om dan te te
eindigen met de geloofbelijdenis van Oma en ik, HET IS ZOALS HET IS! 
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Links: Ignace Poelman en Karel Slootman zitten op de bank die door Tom en Adrienne de Booij is 
geschonken aan Be fair. Rechts: Oma valt in de armen van Tom met de kreet : het is zoals het is...

DECEMBER VRAAGGESPREK MET TOM DE BOOIJ
ZIE JE VERSCHIL TUSSEN DE BE FAIR GOLFERS VAN HET EERSTE UUR EN DE 
LEERLINGEN, DIE JE NU BIJ DE OPLEIDINGEN ONTMOET? IS DE SFEER NIET 
VERZAKELIJKT? 
TOM: NEEN, DE VERHOUDING MET DE LEERLINGEN VAN NU IS EVEN GOED ALS MET 
DIE VAN VROEGER. (TOM TOONT IN DIT VERBAND ENKELE RECENTE EN SPONTANE 
DANKBETUIGINGEN.) DE SFEER IS NIET ANDERS,NIET ZAKELIJKER. IK BEN EERDER 
ZELF VERANDERD EN WIL DE EXTRA RUIMTE, DIE IK INNERLIJK DOOR GOLF HEB 
VERKREGEN NU OOK AAN MIJN LEERLINGEN MEEDELEN. IK HEB VAN MIJN LESSEN 
BIJ BE FAIR VAN HET BEGIN TOT HET EINDE GENOTEN.
WAT IS NU BIJ HET AANLEREN VAN HET GOLFSPEL HET BELANGRIJKSTE: TECHNIEK 
OF MENTALE INSTELLING? ER ZIJN TOCH DUIDELIJKE VERSCHILLEN IN 
SPORTTECHNISCHE AANLEG;·EN DE TECHNIEK VORDERT VAAK ZO LANGZAAM. ER 
ZIJN ZO VELE "UPS AND DOWNS" VELEN ZEGGEN: IK HOUD ER MAAR MEE OP 
TOM: "HET GAAT ER ALLEEN OM OF JE HET SPEL "AANKUNT;' EEN LAGE HANDICAP IS 
NIET HET BELANGRIJKSTE. HET MENTALE ASPECT IS VERUIT HET GEWICHTIGSTE. 
DAT BLIJKT UIT DE ETIQUETTE NALEVING, MAAR OOK UIT DE REACTIE OP 
TECHNISCHE MISLUKKINGEN. EEN SPELER, DIE EEN PUTT GEMIST HEEFT, ZICH VAN 
DE GREEN AFWENDT EN ZIJN SCORE BEGINT BIJ TE SCHRIJVEN TERWIJL ZIJN 
MEDESPELER NOG BEZIG IS, HEEFT NIETS VAN HET GOLFSPEL BEGREPEN. EN WAT 
HET OPHOUDEN BETREFT: ER ZIJN TWEE CATEGORIEN GOLFERS - ZIJ DIE ER MEE 
OPHOUDEN - EN ZIJ DIE ZEGGEN, DAT ZIJ ER MEE GAAN OPHOUDEN.
HET ONTWIKKELEN VAN JEUGDGOLF IS BIJ BE FAIR NIET GELUKT. ZIE JE DAARVOOR 
TOCH NOG MOGELIJKHEDEN, EVTL. VIA EEN ANDERE AANPAK? 
TOM:DE SPORTJEUGD IN NEDERLAND KENT GOLF NIET EN WORDT ER NIET MEE 
VERTROUWD GEMAAKT, ZOALS IN ANGELSAKSICHE LANDEN, WAAR HET ZELFS OP 
LESROOSTERS IN SCHOLEN VOORKOMT. ER IS IN NEDERLAND GEEN GOLFCULTUUR. 
JEUGD ZOU OOK NOOIT ALLEEN MAAR MOETEN GOLFEN. MEN ZOU ER ALTIJD EEN 
MEER INTENSIEVE SPORT BIJ MOETEN DOEN, ZOALS HOCKEY, VOETBAL, TENNIS 
ENZ .. MAAR VOORLOPIG ZIE IK HET NIET ALS EEN SPORT WAAR VEEL NEDERL. 
JEUGD OP AF ZAL KOMEN.
ER IS EEN SOORT SCHEIDING TUSSEN HET NGF-GOLF EN HET GEASSOCIEERDE GOLF. 
ZIE JE DAT NOG NAAR ELKAAR TOEGROEIEN? 
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TOM:"IK BEN DAAR SOMBER OVER GESTEMD. ALS DE MENTALITEIT VAN HET NGF EN 
DE PGA (=DE PROFESSIONELE VAKORGANISATIE) NIET GAUW MINDER AFSTANDELIJK
EN HOOGHARTIG WORDT, ZIE IK WEINIG KANSEN TOT EENWORDING.
WAT GA JE NU VERDER ZELF DOEN? GA JE NOG DOOR VOOR DE STATUS VAN A-PRO? 
TOM:"JA,IK BEREID ME VOOR OM IN NOVEMBER '89 (GESTELDE DATUM VOOR HET 
BONDSEXAMEN) DE A-STATUS TE BEHALEN, WAARNA IK OOK ZELF PRO'S KAN GAAN 
OPLEIDEN. VOORTS BEN IK OOK AL ACTIEF ALS GOLFINSTRUCTEUR IN NUNSPEET 
O.A. TEN BEHOEVE VAN CLINICS VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. 'K BEN IN 
ONDERHANDELING OM ALDAAR HEAD-INSTRUCTEUR TE WORDEN, WELKE FUNCTIE 
MIJ GROTE ZELFSTANDIGHEID EN BEVOEGDHEID ZAL GEVEN. 
NA BEANTWOORDING VAN DEZE LAATSTE VRAAG MOEST TOM ZICH HAASTIG 
SPOEDEN NAAR EEN AFSPRAAK VOOR EEN GOLFWEDSTRIJD. WIJ ZAGEN NOG KANS 
HEM HARTELIJK TE DANKEN VOOR DE ONTVANGST EN VOOR DE UITVOERIGE EN 
OPENHARTIGE ANTWOORDEN OP ONZE VRAGEN. 
December Artikel in de Grasmat: Tom de Booij bekert door!
Enkel citaten uit dit artikel:Zoals uw weet is verenigingsbeker van dit jaar door het bestuur toegekend 
aan onze pro Tom de Booij Op de algemene ledenvergadering van september jl kon de beker niet aan 
Tom worden overhandigd. De golfcommissie heeft gemeend dat de toekenning van deze prachtige 
club onderscheiding toch een feestelijke omlijsting in in in de golfsfeer verdiende en hem deze 
persoonlijk uit te reiken in het kader van een nieuw en zeer aangepast golfevenement: een jaarlijks te 

verspelen Tom de Booij Trofee 
Tom de Booij ontvangt de Verenigingsbeker van Be Fair van de golfcommissaris Ruud Slaghek

Maurits Jaartsveld: richtte zich vervolgens vol animo tot tom met de volgende speech: Eind 1980. De 
Lage Vuursche hadden we al achter ons. Daar kregen we twee van de vier "acht Betskes" haar eerste 
golflessen met van Tom de Booy. Anderen van ons maakten kennis met Tom op de Wolfskamer in 
Huizen een terrein bij de kunst-ski piste. Als Johannes de Doper, de wegbereider des Heeren, stond hij
daar, aan de oever van de Jordaan, zijn  kans afwachtend toe te slaan met de golfdoop. Uit alle 
richtingen kwamen wij aan, ons matje als een in een handboek gewikkeld zwembroekje krampachtig 
doch verwachtingsvol onder onze oksels gedrukt, opgewekt op weg naar euthanasie van ons 
zelfvertrouwen. Wij schaarden ons ronde de meester, die ons ter overname aan bood, wat hij kenden 
en kon en die dat achteraf bezien, deed met een onwaarschijnlijk kwantum aan zelfverzekerdheid 
clubs, bij voorkeur ijzer 6-tjes 7-tjes of 8-tjes had hij meegebracht. Wij bevinden ons dan nog in een 
oudtestamentische fase van Be Fair Golf. Mozes leidt zijn volk naar het beloofde land het wachten is 
op de export vergunning Het nieuwe testament: Tom op Be Fair! Vergaderingen met het bestuur van 
Karel, de eerste groepslessen, veel spitwerk, opgebouwde en afgebroken shelters, vanwege het Weg-
Gooische Natuurreservaat, de eerste lange hotels met afslagen buiten Be Fair en als kleine jongens 
weetr teruggestuurd worden door dat eeuwige natuurreservaat. Intussen al weer bijna 7 jaar Be Fair 
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Golf. Er is veel gebeurd. Is Tom veranderd, is Be fair veranderd. De Goeroe is rijper geworden, niet 
ouder. Ik moet in dit verband denken aan een boekje, dat ik een tijdje geleden gekocht ook gelezen 
heb: "Erotiek in de lage Landen". De omslag liet een afbeelding zien van een vrij jonge man en 
vrouw , die op de knieën tegen over elkaar gezeten, die bezig waren elkaar met hamer en beitel uit te 
beelden, vorm te geven. Het is duidelijk, dat een tikje met de beitel van een, 'n bepaalde trek bij de 
ander kan accentueren, wiens beitel navenant zal reageren. Zo hebben Tom de Booy en Be Fair elkaar,
door de jaren heen, vorm gegeven, strategisch en creatief naar aanleiding van de erotiek in de lage 
landen vraag ik mij af of wij Tom überhaupt op Be Fair hadden gezien, als de 8 betskes geen 4 
vrouwen, desnoods 5 mannen waren geweest. Los daarvan werd Tom in Be Fair al regelmatig op 
lovende wijze toegesproken. dat had best wat minder gekund. Steeds word/wordt dan besloten me de 
retorische vraag: "wat zou Tom zijn zonder Adrienne?". Bij interruptie dacht hij de laatste keer zelf 
aan een airshot.. Ik vind dat nog wat hoog gegrepen. Persoonlijk zou ik in dit verband liever 
terugvallen op regel 27 van de "Royal, and Ancient":Ball lost or out of bounds en de professional als 
provisional. De Tom de B. trofee , het Tom de Booy - golf-alumi-tournement ": Een vleugje nostalgie, 
het spijt me zeer, een vleugje hockeysfeer ...." 
Ook Rob Rademaker reageerde op Tom's historische beschouwing: "De Be fair Golfers hebben heel 
veel tet danken aan Tom als hun golfinstructeur: altijd enthousiast, inspirerend en verrassend. in zijn 
voorbeelden, zich wendbaar aanpassend aan de golfvermogens van zijn leerlingen: werd in het begin 
van de opleiding de swing door Tom bij voorkeur geïllustreerd door het beeld van een schommel met 
een jong meisje er op, later verving hij dat onvervaard door de voorstelling van het verplaatsen van 
aardappelzakken in een vlotte beweging van rechts naar links". 
Zondag 11 december brief van het Bestuur van Be Fair
Geachte heer de Booij, Jongstleden zaterdag werd reeds uitgesproken dat het Bestuur van Be Fair u 
ten zeerste erkentelijk is voor al uw inspanningen ten behoeve van de golfafdeling van Be Fair. Een 
van de belangrijkste onderdelen van het bestuursbeleid is de continuïteit van de vereniging. Het is 
vooral aan uw inzet te danken, dat hieraan een enorme bijdrage is geleverd. Wij vinden dan ook dat u 
daarvan de vruchten moet kunnen plukken en dat uw naam in de ledenlijst van Be Fair moet 
voorkomen. Zodoende bevestigen wij bij deze dat wij u als "lid voor het leven" van de golfafdeling 
(uiteraard zonder enige verplichting) in gelederen van Be Fair hebben opgenomen. Wij wensen u veel 
succes toe met de verdere verwezenlijking van uw plannen en wij hopen u nog vaak te mogen 
begroeten op Be Fair. 
December Artikel Maandblad Golf:  Eerlijk golf op een verrassend baantje door Jan Kees van 
der Velden.Ingeklemd tussen de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en het Goois Natuurreservaat ligt - 
op de grens van Hilversum en Bussum Sportpark Crailo. In het noordelijke deel hebben de honkballers
van HCAW hun domicilie, in het zuiden zetelt Be Fair. Van oorsprong een hockeyclub, maar sedert 
het begin van dit decennium wordt er op de velden enthousiast gegolfd. Eigenlijk hadden we het niet 
beter kunnen treffen. Uitgerekend op de dag van ons bezoek is er een belangrijke wedstrijd. De 
Goeroe van het Gooise golf - Tom de Booy, wie anders - neemt afscheid van zijn club en zijn 
leerlingen en wordt geëerd met een groots opgezet toernooi. Juist bij zo'n evenement komt tot uiting 
hoe inventief golférs in 'noodsituaties' zijn. Op en rond de hockeyvelden heeft de uit ongeveer 
vierhonderd leden bestaande tak een negental holes weten uit te leggen, waarvan een aantal zelfs de 
kwalificatie 'interessant' mee kunnen krijgen. Neem bijvoorbeeld de derde. Tom de Booy neemt ons 
mee naar zijn golflaboratorium, waar beginnende spelers hun eerste kennismaking met de vele 
problemen die op hun weg naar min of meer perfectie liggen,' beleven. Een vrij korte par-3. 'Maar', zo 
zegt De Booy, die met geen mogelijkheid onderbroken kan worden, 'alle moeilijkheden die je op een 
golfcourse kunt ondervinden, tref je hier aan.' En hij wijst aan: 'Waterhazard, allerhande soorten 
bunkers, out of bounds, bomen, hoog gras. Ja, ik leg zelfs hoogstpersoonlijk de takken neer. Hier moet
iedere nieuweling beginnen. Hij of zij krijgt een stok, een bal, een marker en een tee. Waar al die 
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zaken voor dienen, dat weten ze vaak niet. Maar dat is niet van belang.' Leerlingen van De Booy lopen
veelal met hem weg. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk, hij weet mensen kennelijk te bezielen. Een
markant man, inderdaad. De voormalige wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van 
Amsterdam is bijna 65 en hoopt begin volgend jaar (eindelijk) zijn A-licentie te krijgen. Dan kan hij 
ook zonder problemen een golf school op Nunspeet beginnen. Op een iets andere (meer zakelijke) 
basis, maar met dezelfde theorieën. Na de kennismakingshole werken we van green naar tee. Met 
huiswerkopdrachten. Bijna alles met een groep, met erg veel aandacht voor regels en etiquette. Of er 
veel profs zijn die mijn werkwijze kritiseren? Geen commentaar. Voorzitter van de golf tak van Be 
Fair is Ruud Slaghek.

 
De derde hole : het golflaboratorium van Tom de Booy

Tom de Booy verlaat Be Fair en gaat een golfschool beginnen in Nunspeet

Enthousiast verhaalt hij over de manier waarop 'zijn' afdeling het levenslicht zag. Inderdaad, bij Tom 
de Booy: 'Hij begon in het bos met een groepje van acht mensen. Dat werkte zo aanstekelijk dat er op 
een gegeven moment het verzoek ' van Be Fair-leden kwam om op de hockeyvelden te mogen golfen. 
Met de nodige weifelingen is dat rondgekomen. Nadat het groene licht werd gegeven, groeide de 
golfafdeling gestaag. Nu hebben we vierhonderd leden, maar dat zijn er wel eens meer geweest. Velen
zijn echter naar Leusden, Nunspeet, Zeewolde en Almere uitgezwermd. Opvallend is wel dat een deel 
van die mensen toch heeft besloten om lid van Be Fair te blijven. De oefenfaciliteiten zijn hier immers
prima.' Uitbreiding zit er voor Be Fair niet in. Althans niet op korte termijn. Er wordt wel gesproken 
over extra holes in De Vallei, maar veel kan Ruud Slaghek daar niet over zeggen. 'Wel is het zo dat we
een paar holes gaan verplaatsen, omdat de hockeyers een tweede kunstgrasveld gaan aanleggen.' 
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1990

. |
20 maart 1990 Diploma examen Professional. Ondertekend door de voorzitter de heer P. van 
Swinderen en de heren Dries, Jeurissen, Loesberg en Dorrestein. 

Maart Maandblad Golf: Tom de Booy - A-professional op de pensioengerechtigde leeftijd 
Tom de Booy mag zich sinds kort A-professional noemen.  Na een geslaagd examen bereikte hij de 
hoogste status die een golfprofessional kan bereiken. Nou gebeurt dat wel vaker, maar Tom de Booy is
een geval apart. Hij is namelijk 65+, om precies te zijn bijna 66.  Het is heel goed mogelijk dat hij 
daarmee de oudste (maar lang niet bejaarde) professional ter wereld is die de  hoogste graad van 
bevoegdheid heeft gehaald. Het Guinness Book of Records zoekt het uit. Tom de Booy is lid van de 
Golfclub Anderstein. Op dit moment is hij  niet als professional aan een club verbonden. Hij geeft veel
clinics in het hele land, onder andere voor BMW
20 maart 1990 Diploma examen Professional. Ondertekend door de voorzitter de heer P. van 
Swinderen en de heren Dries, Jeurissen, Loesberg en Dorrestein. 

Maart Maandblad Golf: Tom de Booy - A-professional op de pensioengerechtigde leeftijd 
Tom de Booy mag zich sinds kort A-professional noemen.  Na een geslaagd examen bereikte hij de 
hoogste status die een golfprofessional kan bereiken. Nou gebeurt dat wel vaker, maar Tom de Booy is
een geval apart. Hij is namelijk 65+, om precies te zijn bijna 66.  Het is heel goed mogelijk dat hij 
daarmee de oudste (maar lang niet bejaarde) professional ter wereld is die de  hoogste graad van 
bevoegdheid heeft gehaald. Het Guinness Book of Records zoekt het uit. Tom de Booy is lid van de 
Golfclub Anderstein. Op dit moment is hij  niet als professional aan een club verbonden. Hij geeft veel
clinics in het hele land, onder andere voor BMW Maandag 8 juli Artikel in maandblad golf 
Dormeuil cup voor professionals. 
Negentien professionals van vijftig jaar en ouder, maar allen jong van hart. De deelnemers aan de 
Dormeuil Cup, het geesteskind van Ton Enthoven, zorgden op De Do  mmel voor een schitterende da
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g
Senioren golfkampioenschappen voor professionals op de golfclub de Dommel

Eigenlijk', zei Tom de Booy bij aankomst, 'wilde ik helemaal" niet meedoen. Ik speel zo vreselijk· 
slecht. Maar Enthoven bleef maar aandringen; ik kon gewoon geen 'nee' meer zeggen' De 66-jarige De
Booy eindigde dan ook als laatste, maar zijn verhalen waren als vanouds weer goed voor een plaats in 
de top 10. 'Ik ben', vertelde hij, 'weer aan het studeren. Wordt een project dat in 2004 moet worden 
afgerond. Wat gebeurt er in de hersenen van een golfend mens? Wat een materie, wat een 
onontgonnen terrein! 

hoe  het interfereert met de sensore stimuli in de hersenen.
Woensdag 14 augustus Brief van Kees Zeeleberg (penningmeester van Be Fair) 
Beste Tom, Het is helemaal gelukt. De volledige claim van f 26.000 over de golfschool heeft de fiscus 
inmiddels laten schieten. Nog bedankt voor je (onmiddellijke) hulp 
(Be Fair moest BTW betalen voor de inkomsten van de golfschool die bestemd was voor niet-leden. Ik 
heb echter met de presentielijsten kunnen aantonen dat 3/4 van de leerlingen lid zijn geworden van Be
Fair. Dit heeft de doorslag gegeven dat de fiscus afgezien heeft van de BTW heffing).
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Senioren golfprofessionals kampioenschap; Dormeuil cup maandag 6 juli

1992

Vrijdag 6 november Brief van Jan Kees van der Velden, hoofdredacteur maandblad 
Golfjournaal
Beste Tom, Neen, geen zorg. Ik sta maandag om 10.00 uur bij op de stoep. Bereid je wel een beetje 
voor ( ... ) en denk na wat je op de volgende vragen gaat antwoorden Dit wordt namelijk mijn opzet 
voor je brochure: 
- Wie is Tom de Booy. 
- Wat heeft 'het leven' hem gebracht. 
- Waarom is hij gaan golfen. 
- Waarom is hij golfprofessional geworden. 
- Wat is de relatie tussen 'golf' en 'het leven'. 
- Wat is zijn filosofie. 
Antwoord op brief van Jan Kees van der Velden dd. 6 november 1992 
- Wie is Tom de Booij. 
Een man geboren op 25 augustus 1924 te Vlissingen. 
Karakterschets: 
Moederskindje, Luxe van de keuze, Verwend, Chaotisch, Slordig op bepaalde gebieden, Perfectionist 
op andere gebieden, Spasmodisch, IJdel, Egocentrisch, Primair reagerend, Gevoelig, Kwetsbaar, Zelf- 
kritisch, Slecht luisteren op korte termijn, Vitaal, Te veel energie, Ongeduldig, Groot 
doorzettingsvermogen en wilskracht, Gevoelig voor prikkels van buitenaf, Sensatiezoekend, Showy, 
Snel afgeleid, Behoefte aan sociale contacten, Creatief en intuïtief, Snelle denker, Agressief, Puberaal,
Erkenning zoekend, Moeilijk zijn innerlijk tonend, Sterk dualistisch behoefte aan harmonie en 
conflict, Schizoid, Leergierig, Alles te willen doorgronden, Geen compromis aanvaardend, Sterk 
gevoel van eigenwaarde, Bewust van eigen tekortkomingen, Emotionele intelligentie, Bewegelijk 
zowel geestelijk als lichamelijk (voor zover de leeftijd het toelaat),Inzicht in eigen hypocrisie en 
oneerlijkheid, Dialectiek tussen Eros en doodsdrift? (Freud). 
Uitspraak in horoscoop :" artistieke slordigheid en rommeligheid waar hij zelf alleen nog maar de 
draad kan terugvinden" 
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Levensloop: 1924: geboren op 25 augustus 8.24 n.m. Vlissingen.1925-1930 Ned.Indie: Batavia en 
Ambon. 2 zusjes, waarvan een gestorven. 1930- 1935 Amsterdam. Lagere Montessori school. Zusje 
geboren 1933 Aerdenhout. 6e klas lagere montesorischool in Haarlem. In september naar Kennemer 
Lyceum Montessorischool.1940 Naar Instituut Gruno Meyer Haarlem. 1941 1e HBSb Haarlem.1942 
Eindeexamen HBSb. Begin studie geologie Amsterdam. 1943 Ondergedoken op Veluwe. 3 maanden 
boerenknecht, van mei tot september in hol Kroondomein. Door verraad gearresteerd. Via 2 maanden 
HvB Arnhem naar concentratiekamp Amersfoort.1944 9 maart van kamp Amersfoort op transport 
Duitsland naar Gelderen. Boerenkecht tot 1 april. Met valse papieren naar Nederland gevlucht. 
Werkzaam op Shell laboratorium als fabrieksarbeider tot september. Lid van de ondergrondse in 
Aerdenhout tot einde oorlog. .
1945 Na oorlog in aktieve dienst Binnenlandse strijdkrachten. Menten helpen oppakken ! In september
(uitwisseling) begonnen geologie in Bern. 1946 In
september van Bern naar Amsterdam .Weer geologie studie. 1947 Elfstedentocht tot Berlikum. 1948 
Candidaatsexamen geologie Amsterdam. BPM studie prijs. 1949 Begonnen met alpinisme en 
pianostudie (dankzij BPM prijs). 1950 Aangezocht als deelnemer Ned Himalaya expeditie olv Prof 
Klompé. Wegens gebrek aan geld niet doorgegaan. Samen met Dr Egeler zelf begonnen met 
voorbereiding expeditie naar de Andes. 1951 Doctoraal examen. 1952 Andes expeditie: Geologisch 
werk en alpinisme in Cordillera Blanca Peru. Bestijging van Nevado Huantsan  (Tot dat moment 
hoogst onbestegen tot van Zuid Amerika). Tijdens 1e poging val gemaakt van 90 meter.1954 Promotie
over onderzoek op Corsica (4 zomers kartering 1947,48,49,51).Getrouwd 1954 Elfstedentocht 
uitgereden. 1955. Geboorte zoon. Wetenschappelijk onbezoldigd ambtenaar Universiteit Amsterdam. 
1956 Geboorte dochter. 2 e Andes exeditie Cordillera Vilcabamba Peru. 3 bergen bestegen en 
geologisch werk. 1958 Conservator Geologisch Instituut. 1959 3e expeditie Peru, uitsluitend 
geologisch werk 1961 Zoon geboren. 1962 Geologische en alpinistische expeditie Nepal. Bestijging 
Nilgiri 7004m. 1963 Elfstedentocht tot Franeker. Ridder Oranje Nassau.1964. Rebellie begonnen 
tegen structuur universiteit. 1965. 25 maart brief aan Directie Geologisch Instituut met mededeling dat
loyale samenwerking met Prof Egeler niet langer mogelijk is. Psychiatisch onderzoek aangevraagd. 
Onderzoek verricht in 1965/66 door mw Swelheim-de Boer in opdracht het Psychoanalytisch Instituut 
te Amsterdam. 1966-1967 Associate professor in geology University of Champaign-Urbana, USA. 
Contact progressieve studenten. Marsen met Luther King in Chigaco en met Stokely Carmichael in 
New York. 1968. Demonstratie democratisering Universiteit Amsterdam. Inval Russen in Praag 
meegemaakt. Bij terugkomst demonstratie in Tweede  Kamer. 1969 10 maart brief aan College der 
Curatoren met mededeling dat loyale samenwerking met de Vakgroep en directie van het geologisch 
instituut niet meer mogelijk is. 28 april bezetting van eigen kamer in geologisch instituut. Oprichting 
van het Experimenteel Geologisch Onderwijs (EGO project). 4 mei kamer bezet in de bezette 
Katholieke Hogeschool van Tilburg en op 16 mei een kamer 310 van het bezette Maagdenhuis. 21 mei
gearresteerd in Maagdenhuis. Actie tegen rol Shell tijdens de oorlog in Biafra. Luns aangeklaagd bij 
HM de Koningin voor zijn misleiding van de Tweede Kamer inzake rol Shell in Biafra. 1970 Op 
wachtgeld gesteld. Afscheidscollege op 30 november. Tijdens rechtszitting tot 500 gulden veroordeeld
wegens aandeel bezetting Maagdenhuis . Geopolitieke acties. Acties tegen Milieuvervuiling.1971 50 
dagen uitgezeten in Huis van bewaring Utrecht ipv betaling 500 gulden. In juni van buiten af 
werkstaking georganiseerd in Huis van bewaring Utrecht. Protest tegen gevangenisbeleid. Actie met 
Kerstmis voor gevangenis Arnhem. Gesprek met minister van Agt. 1972 -1975 Actie tegen 
burgemeester van Baarn. Eerherstel verkregen voor inwoner van Baarn, voor onterechte opname in 
krankzinnigen inrichting. Opgepakt en 2 dagen op politiebureau verdacht van actie tegen metro 
Amsterdam. 1976 Boete uitgezeten in gevangenis van Scheveningen ( 40 dagen) voor actie in Baarn. 
1977 Verbond tegen Ambtelijk willekeur opgericht. 50 candidaten georganiseerd voor Tweede Kamer 
verkiezingen. 1977 Stichting" Macht en Elite." opgericht. Publicaties over de rol van de kapitaals elite 
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in Nederland sinds het jaar 800. 1978 Begonnen met golf in Algarve. Lid geworden van Veluwse 
Golfclub 1979 Lidmaatschap Veluwse Golfclub opgezegd, vanwege het feit dat anders de vereniging 
mij zou royeren vanwege mijn publicaties in Macht en Elite.. 1980 Begonnen op 1 juli eerste leerling 
golfles te geven in bos van Lage Vuursche. Oprichting Baarnse Golfvereniging. 1981 Mede geholpen 
met oprichting van de Golfafdelingen van de Hockeyclubs Be Fair en Hilversum. 1984 Mogelijkheid 
gekregen om mij aan te melden voor opleiding golfprofessional. 1985 Als golfpro aangesteld Golfclub
Be Fair. Elfstedentocht uitgereden. 1986 Elfmerentocht, 1e Noord Hollandse tocht (210km) en 
Elfstedentocht uitgereden  9 december examen assistent-professional. 1987 vitale depressie. Na 
psychiatrische behandeling weer ervan genezen. 1988. Pro schap Be Fair beëindigd. Begonnen met 
neurofysiologische studie met als onderwerp:" Wat gebeurt er allemaal in de hersenen tijdens de 
preshot routine". 1989 Head pro golfclub Nunspeet . Ontslag genomen op 17 september . 1990 20 
maart examen golfprofesional. Neurofysiologische voortgezet. Docent Instituut Toegepaste 
Neurowetenschappen. 1991. Voorzitter stichting "Kriminaliteit en Strafrecht". 1992 Lid 
examencommissie golfprofessionals (voor de regels). Vele golfclinics in den lande, alsmede lezingen 
over de neurologische studie als wel de golfregels. Nieuwe methodiek onderwijs golfregels 
ontwikkeld. 
Wat heeft 'het leven' hem gebracht 
Heel veel afwisseling: van de hoogste toppen naar de diepste dalen. De mogelijkheid te hebben gehad 
om de grenzen in mij zelf te verleggen en een synthese tot stand te brengen waarin de positieve en 
negatieve krachten in mij op elkaar kunnen inwerken. Het inzicht dat je geboren bent in een nest die 
het mogelijk maakte om die dingen in het leven te doen en te ondernemen die ik mij zelf oplegde. 
Daarbij het besef hebbende dat deze geestelijke rijkdom alleen maar mogelijk is geweest doordat mijn 
voorouders zich hebben verrijkt ten koste van andere inwoners van deze aarde. De 'kloof' tussen de 
mensen bij de gratie Gods (zie Macht en Elite, no.2 nov 1977) met de andere mensen op aarde is veel 
dieper dan de diepste kloof op aarde. 
Waarom is hij gaan golfen. 
In 1978 was ik druk bezig met activiteiten voor Macht en Elite, en toch wil je met je vrouw toch in de 
vrije uurtjes iets gezamenlijks doen. Ik was weer druk begonnen met tennis activiteiten ( waar ik 
vroeger redelijke prestaties in had geleverd). Maar door een vakantie in de Algarve waren we in 
contact gekomen met het golfen. Zo zijn we samen begonnen met golfen. Lid geworden van de 
Veluwse. etc etc. 
Waarom is hij golfprofessional geworden. 
Heel eenvoudig : omdat de NGF mijn liefhebberij op Be Fair Golf zag als het overtreden van de 
golfregels. Zo werd mij mijn amateur status ontnomen. Ik kwam tussen de wal en het schip. Geen 
amateur en geen professional. Dank zij veel lobbying is het toch gelukt om op te gaan voor het pro 
examen.
Wat de relatie tussen ' golf ' en ' het leven ' 
Deze vraag is nog eenvoudiger te beantwoorden : "het leven is een walk over" bij het golfen 
vergeleken. In het leven krijg je een tweede, eventueel een derde kans, maar in het golf is er slechts die
ene bal op dat ene moment. (Anybody can hit it a second time). Niemand kan je de schuld geven. Alle 
verdriet en vreugde moet je met je zelf delen. Zelfs na de paringsdaad kan er nog uitwisseling zijn 
over het succes of "failure"! Het is de zwarte dood van het zelfbewustzijn. Het bankroet van het EGO. 
Mooier had ik het niet kunnen bedenken tijdens, mijn experimenten aan de universiteit. 

Wat in zijn filosofie. (Zie het EGO project). 
De vragen worden steeds eenvoudiger: Ik weet het niet meer. Dat wil zeggen er bestaat geen waarheid 
meer, alleen zoals ik die zie. Dit houdt in dat alleen mijn "waarheid" nog maar is overgebleven en dit 
is even veel "waard" als alle "waarheden" die de medeburgers van deze aarde bezitten. Samenvattend: 
De "rode" kleur is niet een eigenschap van de buitenwereld , maar een product van mijn Maandag 14 
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december 1992 Algemene Leden vergadering N.P.G.A. Motel Vianen. Gedeelte van de en 1992 - 
5300/ de prognose voor 1993 is 6500, dit alles in samenwerking met vrijwilligers. Er notulen.
Aanwezig Bestuur: A. Jeurissen Voorz./ H. Stevens secr./ M. Groenendaal penningm., L. Verberne 
lid., W. Koudijs lid., J. Woof lid, H. Joachim lid. 
OPENING: Voorzitter A. Jeurissen opent om 14.20 uur de Algemene Najaarsvergadering met een 
hartelijk welkom aan de leden/ en de gasten L. Heijmans, W. de Rooij, L. Brouwers en R. Oortjes.
De voorzitter vraagt de vergadering een ogenblik stilte in acht te nemen om het overleden Erelid G. 
Dorrestein te herdenken. 
Voorts geeft de voorzitter de Heer R. Oortjes (NGF) het woord. In 1990 zijn er 2600 GVB examens 
afgenomen, 1991 - 3800 is 5/6 jaar gewerkt met de eisen zoals U ze nu kent. NGF hoopt met de 
nieuwe U toegezonden wijzigingen voor het GVB examen de wachttijden te verkorten. De volgende 
vragen zijn gesteld door N.P.G.A. aan NGF 
Waarom is de professional cq. N.P.G.A. niet betrokken bij het vaststellen van de eisen voor het GVB 
examen en waarom wordt de N.P.G.A. niet gekend in het bepalen van de examen centra ? 
P.v.Wijk: De wachttijden voor het examen waren veel langer dan de beloofde 2 maanden. 
R. Oortjes: Met de examenwijziging hopen wij deze wachttijden terug te brengen. 
Er komt geen overgangsregeling, vanaf 1 januari gelden nieuwe regels. wilt U Uw candidaten op de 
hoogte brengen van deze veranderingen. Ik verzoek U dringend geen leden van clubs op te geven voor
het examen en ook niet voor 2 verschillende examencentra om sneller aan de beurt te komen. 
T. de Booy: Als ik het goed begrijp staat de NGF beunhazen toe. 
R. Oortjes: Dat is de realiteit. 
B. Hesselman: Wij begrijpen dat niet gekwalificeerde pro's ook op mogen leiden voor het GVB 
examen ? U bent gast van de N.P.G.A. en komt ons vertellen dat beunhazen zijn toegestaan, dat 
kunnen wij niet accepteren. 
R. Oortjes: Wij (NGF) hopen begrip te kweken voor het aantal examens om de wachttijden op korte 
termijn terug te dringen, daar is deze verandering voor nodig. 
A. Jeurissen: Hr. Oortjes dank voor Uw komst en uiteenzetting. 
Dagboek Donderdag 31 december Niet te geloven sinds 18 november bijna 1/2 maand niet 
bijgeschreven. Toch veel gebeurd. Een stap gezet om het hele spul op papier te zetten. Goed gesprek 
met Reinier Groenendijk en Joost van Steenis 

1993
Januari : Vragen formulier van de Nederlandse Professional Associatie (N.P.G.A.)
Enkele vragen en mijn antwoorden : 
Vraag 19.Vindt u dat de NPG de opleiding van onze nieuwe collega's in eigen hand moet hebben? 
Antw.  Dit kost te veel tijd en moeite om dit op papier te zetten, gaarne zou ik willen meehelpen om 
dit van de grond te brengen, . de eerste taak is de ketenen van de onderdrukking van ons af te werpen 
anders heeft elk goed bedoeld plan geen enkele zin (zie uitspraak R Oortjes 12 december 1992)
Maar daar  kan de PGA niet veel aan doen immers zij zijn de loodgieters in dienst van de 
badkamersverhuurders !
Vraag 23. Welke van de bovenstaande aandachts velden verdienen meer aandacht of verandering ? 
Wat zou er dan moeten veranderen en welke aandachtsvelden hebben daar in de grootste prioriteit?
Antw. 1) Opleiding van A en Prof. (andere eisen)
2) Scheiding van teaching en playing prof (andere eisen)
3) De vorming van een machtige PGA om het juk van de NGF af te schudden en een gelijkwaardige 
doch ongelijke gespreks en onderhandelingspartner te worden . de inbreng van golfprof.  bv bij regel, 
en etiquette in een golfclub om maar iets te noemen,. 
4 ) publiciteit en propaganda van de golfsport dus niet het omgekeerde wat de NGF doet (zie GVB 
examen)
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Vraag 24. Wat is volgens u de taak van de N.P.G.A. ? Wat is ons product?
Antw. De promotie van de golfsport:
- door instructie het geven van instructie in de ruimste zin van het woord
- door de leden van de N.P.G.A. het besef te geven er bij te horen en gezamenlijk naar buiten op te 
kunnen treden. Zo komen de sponsors en wordt de vicieuze cirkel doorbroken
- het verkrijgen van macht om niet  meer  als slippendrager van de NGF te fungeren
- macht krijg je alleen om daden te stellen(praten heeft geen zin) op de barricaden dus
Vraag 26 Waar heeft de N.P.G.A. niet naar behoren zijn taak vervuld? 
Antw. Zie opening uitspraak voorzitter NGF Olland bij examen uitreiking:" Wij hebben toch maar de 
opleiding gefinancierd". (wat wil je anders, wie heeft de knikkers om het spel te kunnen spelen) 
Vraag 27 Hoe komt het volgens u dat bepaalde zaken niet naar behoren zijn/worden uitgevoerd? Wat 
is de oorzaak van onze zwakte?
Antw. Historisch begrijpelijk, vroeger hadden de machthebbers van Nederland tassendragers nodig 
(0.25 cent per uur). De caddies ontwikkelen zich tot lesgevers maw golfprofessionals (diens brood 
men eet diens woord men spreekt). De organisatie oprichten kon niet anders functioneren dan zij heeft 
gedaan en gezien deze omstandigheden heeft zij dat zelfs goed gedaan. Tot laten we zeggen gisteren 
(figuurlijk bedoeld) zijn bestuurders van de N.P.G.A. uitsluitend alleen caddies geweest. Het zelfde 
proces heeft zich voorgedaan in de bond van tennisleraren werden geleidelijk vervangen door mensen 
die tegenspel konden bieden tegen de KNLTB.
Vraag 28 Waar heeft de N.P.G.A. wel naar behoren zijn taak vervuld. Waarin is de N.P.G.A. sterk?
Antw. Potentieel in ervaring, maar dit kan pas naar buiten komen indien van de vingers een vuist 
gemaakt wordt! 
Vraag 29 Hoe komt het volgens u dat bepaalde zaken naar behoren zijn /worden uitgevoerd? Wat zal 
de oorzaak van onze sterkte zijn?
Antw. Dat wij niet meer toestaan een situatie die laatste Oortjes verwoorde, een godslasterlijk 
schandaal (bonafide misdaad)
Vraag 34 Denk u dat golf en daarmee de vraag naar pro de komende jaren blijft groeien?
Antw. In de 21ste eeuw zal o.m de golfsport en economische noodzaak worden als tegenhanger van de
geautomatiseerde wereld. De mogelijkheid om creativiteit te ontwikkelen 
Vraag 36 Ziet u in de toekomst ontwikkelingen waar wij als N.P.G.A. ons nu reeds op moeten richten?
Antw. Gegevens die bekend zijn in de medische wereld betreft het functioneren van de hersenen 
toepasbaar te maken op het onderwijs in de golfsprot dit aspect - het mentale gebied (de preshot 
routine) is zeer belangrijk voor een beter opleiding, coaching etc (Hier wil ik graag mijn medewerking
aangeven)
Vraag 37 Wat wilt u verder kwijt?
Antw. Golfprofessionals mochten tot voor kort niet in het clubhuis komen. Dit is wel veranderd maar 
het denken van de NGF bobo's is echter nog niet veranderd. Zie als lichtend voorbeeld, de nieuwe 
eisen van het GVB en de wijze waarop dit tot stand is gekomen, het sanctioneren van beunhazen. 
( Waar ben je in godsnaam mee bezig met de nieuwe opleiding van de golfpros als NGF uitspraak 
Oortjes :"het is toch de realiteit" Ja dat is waar meneer Oortjes, maar die gaat veranderen niet 
goedschiks dan maar kwaadschiks. De golfpro zal les moeten krijgen in de didactiek van de regels. 
Inzicht in de opbouw van de regels onder het motto: Hoe vertel ik het mijn kinderen, daarbij zal in het 
onderwijs vooral in het begin aan zijn leerlingen moeten wijzen op de essentie van het spel Play the 
ball as it lies and don't cheat, enjoy the game. De kennis van de didactiek van de regels heeft de 
tegenwoordige prof niet !  Zo sterk zou ik het willen uitdrukken. Op deze manier krijgt hij ook meer 
macht in het clubleven. Hij wordt dan bv lid of adviseur van de wedstrijd of handicap en regelcie etc. 
Ook bij het onderwijs en didactiek in de regels wil ik graag mijn medewerking verlenen.
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Maandag 1 maart 1993 14.00 uur Tekst van de lezing uitgesproken door Dr Tom de Booij in de 
Toekan zaal van het Motel Vianen "ZO IS TOCH DE REALITEIT"

The genus Caddie was the butt of much satirical fun in popular prints around 1900. In reality the 
caddie worked too hard and for too little reward to be able to appreciate the jokes. 

GEACHTE TOEHOORDERS, 
Hierbij heet ik iedereen, die zich interesseert om te luisteren naar mijn lezing , getiteld: "ZO IS TOCH 
DE REALITEIT" welkom. Het is naar aanleiding van de vele negatieve geluiden, die ten aanzien van 
de Nederlandse golfprofessionals in het land worden geuit, dat ik gemeend heb er goed aan te doen om
een kritische analyse te maken van zowel het verleden als het heden van Golf in Nederland. Niet 
alleen wat betreft de golfsport in algemene zin, maar ook met het doel voor ogen om de strukturen van
de organisaties, die zich met de golfsport bezig houden, tegen het licht te houden. Om echter een 
verantwoorde analyse te kunnen maken, ben ik als het ware in een soort elfstedentocht langs de 
verschillende plaatsen gegaan waar mensen woonachtig zijn, die op enigerlei manier met het verleden,
de tegenwoordige organisatie, ontwikkeling etc. van de golfsport te maken hadden of hebben. In totaal
hebben 55 personen meegedacht en hun kritische geluiden gespuid over de golfsport van verleden, 
heden en toekomst in Nederland. Hierbij heb ik het voordeel gehad dat ik de personen niet heb 
benaderd namens een organisatie maar als privé-persoon. Ik kan U wel zeggen, dat ik geschrokken ben
van de vele negatieve geluiden, die ik heb mogen opvangen. Ik heb met opzet, zoals U kunt zien op de
lijst van namen - die ik vermeld aan het eind van de tekst van deze lezing - dat ik personen uit alle 
belangengroeperingen heb gesproken, zodat mijn analyse gebaseerd is op een bonte schakering van 
ideeën, meningen, klachten, verwijten etc. Het heeft weinig zin hier nader op details in te gaan. U 
moet van mij maar aannemen, dat ik getracht heb om mijn analyse te baseren op feiten en niet op 
verdachtmakingen of negatieve kritiek, hier is niemand mee gebaat en kan het toch al slechte klimaat 
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alleen nog maar verder vertroebelen. Dit neemt niet weg, dat ik met mijn analyse misschien heel wat 
heilige huisjes omver zal werpen en dat bepaalde mensen zich aangevallen voelen. Ik zal mijn lezing 
beginnen met het geven van enkele historische gebeurtenissen, om daarna op de huidige stand van 
zaken anno 1993 in te gaan. Tot slot schets ik een beeld zoals ik denk hoe in het jaar 2003 de golfsport
zal worden beoefend. Een soort science-fiction verhaal. 
ENKELE HISTORISCHE FEITEN BETREFFENDE DE GOLFSPORT IN NEDERLAND (1890-
1993) 
Het golfspel in zijn tegenwoordige vorm begon in 1890 toen Baron van Brienen van de Groote Lindt 
op zijn landgoed " Clingendael" bij Den Haag enige holes liet aanleggen. In 1893 werd nabij de oude 
renbaan van Clingendael een 9-holes baan aangelegd . De greens werden met een hekje afgezet in 
verband met het feit dat 's-avonds het vee op de banen graasde, waardoor te gelijkertijd het gras van de
fairways kort werd gehouden. In 1914 werd het Nederlandsch Golf Comité opgericht, met als 
voorzitter Mr C. Ridder van Rappard en andere edelen in het bestuur. Van Rappard werd opgevolgd in
1916 door J. Baron van Pallandt van Walfort, die in 1920 werd vervangen - nu niet meer door een 
baron of ridder - maar door een jonkheer, te weten Mr A.M. Snouck Hurgronje. Na hem werden nog 
twee jonkheren tot voorzitter gekozen: Mr A. Calkoen van Limmen en Mr W.J. Snouck Hurgronje. In 
1976 werd voor de eerste maal een niet-adellijke voorzitter gekozen : R. Rahusen, nog wel behorende 
tot een geslacht dat voorkomt op de lijst van het Nederland's Patriciaat. In 1983 werd hij opgevolgd 
door de heer Verloop en deze op zijn beurt in 1988 door de tegenwoordige voorzitter van de 
Nederlandse Golf Federatie: de Heer Olland. (De naamsverwisseling van: Nederlandsch Golf Comité 
in Nederlandse Golf Federatie, vond plaats in 1973). 
Bezien we nu eens de ontwikkeling, die de Nederlandse Professional Golfers Associatie heeft 
doorgemaakt (N.P.G.A.). In 1924 hebben een zestal golfers, waaronder de Engelsman B. Dunn de 
N.P.G.A. opgericht. In 1994 jaar vieren we, naar aanleiding van dit feit het 70 jarig jubileum. Moge 
dan blijken, dat we de noodkreet geuit door B. Dunn in zijn brief van 30 januari 1938 aan zijn 
opvolger de Engelsman D.Mnnk ter harte hebben genomen: 
"It is high time some one else got a chance to say and do something". 
Na een bewind van 17 jaar van D. Monk werd in 1955 een Nederlander voorzitter, niemand minder 
dan Piet Witte, die zijn sporen heeft verdiend en heel veel heeft betekend om de professional in 
Nederland een hoger aanzien te geven. Het werd hierdoor zelfs mogelijk voor een professional om in 
het clubhuis te mogen komen. 
In Engeland kennen we een soortgelijke figuur Henry Cotton, die op de parkeerplaats van de golfclub 
zijn Rolls Royce plaatste, terwijl hij zijn golfschoenen aantrok voor een grote wedstrijd, sandwiches 
met gerookte zalm nuttigde met een goed glas champagne. Ook hem is het gelukt om bepaalde feodale
toestanden te doorbreken. Tijdens mijn elfstedentocht heb ik vele golfprofessionals gesproken, die hun
loopbaan als golfer begonnen zijn als tassendrager (caddy). Er moet gauw een journalist opstaan, die 
deze verhalen gaat opschrijven, want ze zijn behalve hoogst vermakelijk, ook van historisch belang 
aangezien het ras van caddy bijna is uitgestorven. Het enige dat ik nu al kwijt wil, is wat Bertus van 
Mook mij heeft verteld. Zijn geboorteplaats Dorst in Noord Brabant (inwonerstal 2000) heeft maar 
liefst 40 caddy's opgeleverd en hieruit werden er 12 golfprofessional, waarvan Bertus van Mook de 
eerste was! Voor 75 cent mocht hij de tas dragen (voor 18 holes) en kreeg hij een kwartje fooi als hij 
het balletje van de golfende heer of dame veilig thuis bracht. Piet Witte werd opgevolgd, na twintig 
jaar voorzitter te zijn geweest, door Alex Loesberg (Piet Witte is nog een actief golfer, tijdens het 
senioren professional kampioenschap in 1992 scoorde hij nog rustig 86, een slag beter dan uw 
spreker!) Loesberg werd na 12 jaar in 1987 door A. Jeurissen opgevolgd. Na zeven jaar is A. Jeurissen
in december van het vorige jaar opgevolgd door H. Herrema, de eerste voorzitter van de N.P.G.A. die 
geen caddy achtergrond heeft. 
Waarom ben ik zo precies geweest in het noemen van de namen van de voorzitters en hun 
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zittingsperiode van zowel de NGF als de N.P.G.A.. De reden is gelegen in het feit dat bij de kritische 
analyse hiervan, men zich niet aan de indruk kan onttrekken, dat er een geleidelijke verandering is 
opgetreden in de sociale achtergrond van de bestuurders van zowel de amateur als professional golfer 
organisaties sinds het eind van de vorige eeuw. Alhoewel we bij de analyse van de personen duidelijk 
een bepaalde ontwikkeling kunnen constateren, zijn de strukturen van de organisaties, die hun 
belangen behartigen achtergebleven. Dit is, historisch bezien, een geheel normaal verschijnsel. 
Wetten, strukturen etc. lopen altijd achter op de werkelijkheid. Het nut van jurisprudentie (precedenten
recht), zo sterk ontwikkeld in Angel-Saksische landen, is hiervan een duidelijk voorbeeld. Reden 
waarom ik hierna dieper wil in gaan op de struktuur van de beide organisaties.
GOLF IN NEDERLAND 1993 
Bij de bestudering van het struktuur schema van de Nederlandse Golf Federatie, gepubliceerd in het 
boekje Golf in Nederland 1992, alsmede in de nieuwste editie van het Vademecum van de NGF, 
vallen ons de volgende zaken op: In de Commissie van het Officiele Orgaan heeft -als lid - zitting de 
directeur van een commerciële organisatie, die drie golfbladen uitgeeft waaronder het officieel orgaan 
van de NGF : GOLFjournaal. Alhoewel de NGF alleen direct verantwoordelijk is voor de pagina NGF
nieuws, is het toch in zekere mate moreel medeverantwoordelijk (uiteraard niet in strikt juridische zin 
des woords) voor de inhoud van dit blad. U moet het volgende niet zien als een vingerwijzing naar een
zondebok, maar meer als een symptoom van een dieper liggend probleem. Aan de vruchten herkent 
men nu eenmaal de boom. Wat is het geval: op pagina 23 van het nummer februari /maart 1993, als 
deel van een jaaroverzicht, staat een lijst afgedrukt van de golfprofessionals met de golfclubs waar zij 
in Nederland werkzaam zijn. Volgens een mededeling van de redactie van GOLF journaal is deze lijst 
tot stand gekomen door de resultaten van een enquête toegezonden aan de Nederlandse Golfclubs in 
een lijst af te drukken. We zien op deze lijst in totaal 121 professionals van de ongeveer 200 honderd 
in Nederland werkende pro's (A en B). Van de 121 pro's zijn er 8 personen, die in opleiding zijn om 
pro te worden, terwijl er 8 namen op voorkomen die geen A of B pro zijn en ook niet zijn 
geregistreerd bij de lijst van pro's die in opleiding zijn. Dit voorbeeld is hier naar voren gebracht, 
omdat het niet wenselijk is dat in een commissie van de NGF een lid zitting heeft, die tegelijkertijd 
commerciële belangen heeft. Alhoewel niet juridisch verantwoordelijk, is het toch maar een feit, dat er
namen van de niet-gekwalificeerde golfprofessionals op de lijst voorkomen , terwijl de NGF toch de 
algehele verantwoordelijkheid heeft over de opleiding van de professionals. 
Dat dit geval niet op zich zelf staat, moge blijken uit de mededelingen tijdens een vergadering van de 
N.P.G.A. op 14 december 1992 te Vianen door de voorzitter van een andere - onder 
verantwoordelijkheid van de NGF staande - commissie, te weten : Commissie 
Golfvaardigheidsbewijs. De voorzitter van genoemde commissie heeft de nieuwe opzet voor het 
examen golfvaardigheidsbewijs uiteengezet. Interessant daarbij was het feit, dat men bij het examen 
theorie geen regelboekje meer mag gebruiken. Voor het theorie examen krijgt men een aantal vragen 
(multiple choice), uit een in de handel te verkrijgen boekje, voorgeschoteld. Voor een vrijstelling van 
het tweede deel van het examen, de technische golfvaardigheid, mag de candidaat, voor het zo fel 
begeerde GVB volstaan met een handtekening van de pro. Op een vraag van een van de leden van de 
N.P.G.A. aan de voorzitter van de commissie golfvaardigheidsbewijs van de NGF of ook een niet-
gekwalificeerde golfleraar een handtekening mocht afgeven, dat geldig zou zijn voor het examen, was 
het antwoord: "JA, DAT IS DE REALITEIT".
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Golf in Nederland 1993

 Al eerder verzuchtte onze toenmalige voorzitter in dit verband: " In toenemende mate worden niet-
gekwalificeerde 'pro's ingezet om les te geven. Dit is natuurlijk een kwalijke zaak. De N.P.G.A. kan 
niets ondernemen om dit tegen te gaan." Tijdens een vergadering van Recreatieschappen in Oude 
Maas op 29 april 1981 hebben Cor Clement, Theo Halewijn en ik aan de NGF functionarissen 
voorgesteld om een examen in te voeren voor het mogen spelen op de openbare golfbanen. We waren 
toen lid van de openbare golfclub Spaarnwoude en hebben o.a. medegemaakt dat mensen lagen te 
zonnen in een bunker en dat een echtpaar met kinderen hun tentje hadden opgezet op de green van de 
tweede hole en dat de kinderen de hole een ideaal putje vonden om naar toe te knikkeren. We werden 
toen afgedaan door de heer van Hengel van de NGF, met de mededeling dat Ajax toch ook niet 
voetbalt op een openbaar terrein, maar op een terrein van een besloten vereniging. In het tweede 
nummer van de Golfchip, het mededelingenblad van de Baarnse Golfvereniging van april 1981, p.6, 
wordt in de slotzin van de voorzitter de situatie van het openbare golf in Nederland van 1981geschetst:
"Vele golfers wijken uit naar Spaarnwoude, maar ook daar dreigt de golfbaan verstopt te raken, vooral 
omdat men daar zo maar zonder enige kennis van golfen, laat staan van de gedragsregels de baan in 
mag. Een golfbewijs - zoals door ons is voorgesteld - zou ook daar ons inziens uitkomst kunnen 
brengen, niet alleen voor een goede doorstroming maar boven alles voor een betere veiligheid. Het 
woord openbaar staat. toch niet gelijk aan : GA JE GANG MAAR. Vele problemen ... maar door een 
bundeling van krachten van overheid, Nederlandse Golf Federatie , Privé clubs, de PGA ( de 
organisatie van golfprofessionals ) en alle 'vrije golfers' moet het gewoon lukken om de golfexplosie in
goede banen te leiden " Uiteindelijk is er het GVB gekomen, maar we zien in dit examen niet bepaald 
terug wat we toen voor ogen hadden. Wij wilden meer het examen in eerste plaats invoeren voor de 
veiligheid, de goede toepassing van de gedragsregels, zodat het drukke verkeer op de fairways een 
beter verloop kon hebben. Niet zozeer had dit examen de bedoeling om te zien in hoeveel slagen men 
van af de afslagplaats tot in de hole nodig heeft. Donald Armour zei mij tijdens ons gesprek: "Waar 
staat in het regelboekje in hoeveel slagen je de baan moet rond komen?" We kunnen tot besluit over 
het GVB volstaan met de uitspraak van Berthus van Mook in Golfnieuws van october 1992, waarin hij
alles samenvat wat ik probeer te zeggen: 
" Wat me tegen staat van het huidige golf is het GVB, dat iedereen als zaligmakend beschouwt. Als ze 
dat bewijs eenmaal hebben begint golf pas. Maar weinigen realiseren zich dat regels worden met 
voeten getreden." 
In een artikel over de golfcultuur heeft Robbie van Erven Dorens in het Golf journaal een veel 
zeggende uitspraak gedaan: "Er zijn helaas te veel mensen , die weigeren zich te conformeren aan de 
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golfcultuur". Vroeger was er een Commissie Openbaar Golf van de NGF, die zowel het materiele als 
ideële aspect van het golfspel belichtte, met als duidelijke doelstelling om het golfen te populariseren, 
toegankelijk te maken voor een groter publiek. In 1980 ben ik begonnen eveneens daadwerkelijk in te 
zetten om dit doel te bereiken, maar ik moet tot mijn spijt constateren dat mijn idealen ver van 
verwezenlijkt zijn. 
De Commissie Openbaar Golf is nu in tweeën gesplitst. De regel en etiquette kant (lees golfcultuur) is 
gegaan naar de Hoofdcommissie Spel en de materiele kant naar de Hoofdcommissie Banen. 
Interessant is om te zien dat in het struktuur schema van de NGF we niet kunnen zien welke personen 
zitting hebben in deze Hoofdcommissie Spel, want er worden geen namen genoemd in het boekje Golf
in Nederland. Alhoewel er werkelijk een goede start is gemaakt met de nieuwe opleidingen, moet me 
toch van het hart dat de inbreng van de professionals te beperkt is door het simpele feit dat geen 
professional zitting heeft in de Hoofdcommssie Opleidingen. Er zijn wel subcommissies waar 
professionals zitting in hebben maar die hebben slechts een adviserende stern. Enkele adviezen gedaan
door deze subcommissies zijn niet opgevolgd, zoals bv herkansingstermijnen voor het bereiken van de
gewenste spelvaardigheid.
Over de taken die de Hoofdcommissie Sport nog het volgende. De coaching van de amateurs bij 
wereldkampioenschappen waren altijd amateurs die de begeleiding verzorgden. Voor het eerst in de 
geschiedenis van het amateur golf in Nederland mocht er een professional mee naar de 
Wereldkampioenschappen Heren in Canada 1992 (de golfprofessional Tom O'Mahoney), mede dank 
zij het verzoek van de leden van het Nederlandse team. 
In dit verband is er, zeer recent, een goede ontwikkeling gaande, namelijk dat de bondcoaches van 
verschillende sporten, waaronder golf, zich hebben verenigd in een 'Nationaal coach platform' onder 
leiding van Wil Westphal. Ook zeer positief is dat de golfpro's Cees Renders en Johnny Balvert de 
dames selectie mogen trainen. Allemaal goede geluiden. 
Nu iets over de Toernooien. Merkwaardig is dat over de twee belangrijke toernooien: het Heineken 
Open en NedCar, de N.P.G.A. niets te vertellen heeft, ondanks het feit dat het toernooien zijn waar 
leden van N.P.G.A. aan meedoen. Dat het Heineken Open aan een commerciële organisatie is 
uitbesteed is uitstekend en noodzakelijk vanwege de omvang van dit evenement. 
Vorig jaar is de eerste Nederlandse aflevering van de Europese Challenge Tour van start gegaan. Ook 
hier werd het evenement door de NGF uitbesteed aan een commerciële instantie. Een andere 
commerciële organisatie in Nederland had al eerder het idee opgevat om een Challenge Tournooi te 
organiseren. Dit werd echter via een schrijven aan deze organisatie door de NGF verboden. In deze 
zaak heeft de N.P.G.A. niets te vertellen gehad. Te meer triest is het om te weten dat de directeur van 
laatst genoemde commerciële instantie een tijdje de verbindingsman is geweest tussen de N.P.G.A. en 
de sponsor- en media wereld en de zo broodnodige PR man was van de pro's. Zo hielp hij ondermeer 
bij het tot stand brengen van het sponsorcontract (18 januari 1991) tussen de N.P.G.A. en de VIB. 
Samen met de hoofdsponsor KPMG en de tweede co-sponsor Wesselius Effectenbank werden maar 
liefst zes toernooien door de N.P.G.A. voor de golfprofessionals georganiseerd. Om diverse redenen is
de N.P.G.A. alle drie sponsors kwijtgeraakt, waar bij het laatst de KPMG opeens heeft afgehaakt, 
ondanks het feit dat door onze voorzitter op de jaarvergadering van de N.P.G.A. van 14 december 
werd medegedeeld, ingegeven door de aanwezige heer Robertsen van de KPMG, dat de sponsering 
van de KPMG 1993 zou doorgaan. 
Wij vernamen, op 12 januari 1993 echter via een schrijven van ons bestuur, dat de KPMG had 
afgehaakt en wel om de volgende redenen: 
- kwaliteit van de banen(lees complexen) tijdens toernooien 
- gedrag van professionals met name tijdens Pro-Am's, maar ook tijdens prijsuitreikingen op  
toernooien 
- uitlatingen van professionals in de pers 
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Over de gang van zaken betreffende toernooien kan ik nog het volgende zeggen. Ik heb niets tegen de 
wijze waarop de commerciële instanties hun werk hebben verricht. Hier en daar heb ik wel kritiek 
vernomen, maar de beste stuurlui ... Ga er maar aan staan om zo'n gigantisch toernooi als het Open te 
organiseren en vooral de dukaten die hiervoor nodig zijn te verzamelen. Wel heb ik ernstige kritiek 
over het feit, dat de N.P.G.A. niets in de melk te brokkelen heeft, ondanks het feit dat het hier gaat om 
toernooien waar veel van de leden van N.P.G.A. in meedoen. 
In dit verband is het nuttig om te vermelden hoe het standpunt is van "the Professional Golfers 
Associations of Europe. Een overkoepelende organisatie (sinds 1 januari 1993 onafhankelijk) waar 
maar liefst 26 landen in Europa bij zijn aangesloten. Een copie van het eerste manifest van The PGA 
of Europe:" The Birth of a Dream" (23 october 1992) kunt U aan het eind van deze lezing van mij 
ontvangen. Maar nu nog even een korte samenvatting van hun standpunt inzake de relatie tussen de 
amateur en professional organisatie in zake toernooien: 
"An event that includes amateur golfers within a professional field i.e. a national or regional "Open" 
should operate under the joint auspices of the National Federation Union and the National PGA". 
"Such guidelines would appear to be eminently reasonable and leave litlle scope for mis-
interpretation." 
(Vertaling:" Een toernooi waarin amateurs meedoen tesamen met professionals, dat wil zeggen een 
nationaal "Open", zou moeten opereren onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de nationale 
Federatie en de nationale P.G.A. Zo een leidraad lijkt in hoge mate redelijk en laat niets aan het toeval 
over en laat geen twijfel voor een verkeerde uitleg"). Terugkomend op negatieve geluiden ten aanzien 
van professionals zou ik weer even in de gedachten willen roepen hoe een lid van de Commissie 
Officieel orgaan van de NGF in zijn functie als directeur van het orgaan "Golfers magazine" (Mei 
1992) betreffende N.P.G.A. zich zeer negatief heeft uitgelaten. Tegen dit artikel heeft in het blad van 
de N.P.G.A. de toenmalige voorzitter van de N.P.G.A. krachtig stelling genomen( Provisie 2e jg 1992 
p.8-9). Slechts een zin wil ik even naar voren halen want die geeft een goed beeld zoals in bepaalde 
kringen van onze golfwereld inderdaad over onze Nederlandse PGA wordt gedacht. 
" de Nederlandse PGA is sinds jaar en dag het toonbeeld van eenkennigheid en suffigheid. De 
Nederlandse PGA heeft nooit initiatieven genomen om de ontwikkeling van de golfsport te 
bevorderen. De Nederlandse PGA heeft ( ik spreek hier niet over de individuele pro's) nooit iets 
gedaan om golf talent te ontwikkelen of te stimuleren. Integendeel zelfs. Aankomend talent in 
Nederland kon eerder op tegenwerking dan op steun van de N.P.G.A. rekenen " 
Ook tijdens mijn gesprekken ronde, heb ik geluiden van soortgelijke strekking tot mijn verdriet mogen
vernemen, deze zinsnede staat dus helaas niet op zich zelf. Maar in dit verband is het toch goed om 
eens, hand in eigen boezem te steken. De aftredende voorzitter zei op 14 december 1992: 
"1992 ligt achter ons, er is zeker door bestuur en commissieleden veel werk verzet .Ondanks deze 
inspanningen zijn er klachten geweest en dit heeft gevolgen voor de N.P.G.A..( .. )We moeten de 
image van de N.P.G.A. omhoog brengen, het is een heel mooi vak en relatiebeheer is een belangrijk 
punt." 
Ik laat in dit verband ook onze nieuwe voorzitter aan het woord: (Golfnieuws p.9, februari 1993): 
"Bepaalde zaken waren bij de N.P.G.A. niet in orde, ik zal enkele eenvoudige voorbeelden geven. De 
startlijsten kwamen soms niet op tijd, er werd gerommeld met inschrijvingen, vele toernooideelnemers
bedankten te laat en er waren betalingsproblemen. Ik durf hardop te stellen dat in geen enkele 
wedstrijd voor de "monday tour" alle spelers kwamen opdagen. Zo ging het er soms ook op de Pro-
Ams aan toe. Dat kon tegen over onze sponsor(s) helemaal niet. Inderdaad het is waar, dat we in het 
verleden niet hebben gezorgd een goed imago van de golf professional in Nederland naar buiten te 
brengen." Provisie( 2 jg nr 5 p.3.) zegt hij verder: "Het moment van bezinning over wie wij zijn, Wat 
wij willen, Wat wij kunnen en onze plaats en presentatie in golfend Nederland is aangebroken" 
Gespierde taal, maar tevens werd in dit artikel gebruik gemaakt van woorden als "geabstraheerd" en 

73



74

"geïmplementeerd". Dit had weer tot gevolg, dat mensen van onze associatie, die niet met deze taal 
vertrouwd zijn, meteen een negatief oordeel hadden over onze nieuwe voorzitter zonder dat hij ook 
maar een kans heeft gehad om zijn kwaliteiten te kunnen tonen . Helaas is dit een markant voorbeeld 
om aan te tonen hoe bepaalde zaken worden ontvangen. Door beide betrokkenen op de hoogte te 
brengen , kon ik ze laten inzien hoe belachelijk zo iets eigenlijk is en hoe meer dit laat zien, dat we 
elkaar met open vizier de waarheid moeten durven zeggen. Van een eerlijk goed gemeende 
uitwisseling van kritiek, is nog nooit iemand slechter geworden.  Het volgende voorbeeld laat zien hoe
weinig de leden van de N.P.G.A. geïnteresseerd zijn in hun eigen toekomst. Begin 1993 kon ieder lid 
van de N.P.G.A. in een zeer goed opgesteld enquêteformulier zijn gal spuien alsmede ideeën naar 
voren brengen. Dit formulier is toegezonden aan·270 professionals, zegge en schrijven zijn er 93 
antwoorden binnen gekomen of te wel 34,5%!! We zijn met zijn allen, als leden van de N.P.G.A. 
mede verantwoordelijk voor de huidige gang van zaken. Het wordt tijd dat we beseffen dat we in 
Nederland onder de pro's beschikken over een geweldig potentieel aan kennis, inzicht, en ervaring om 
iets groots tot stand te brengen. Zonder overdrijving zou ik kunnen stellen dat als we alle krachten - nu
her en daar verspreid- samenbundelen, we zowel in de kunst van het lesgeven als in een later stadium 
ook het spelen, ons kunnen meten met de nu toonaangevende landen: Amerika, UK, Australië en 
Zweden. Denk maar aan de verschillende golfinstructiemethoden, die op verschillende plaatsen in 
Nederland momenteel worden ontwikkeld. Bij mijn rondgang door Nederland ben ik daar diep van 
onder de indruk geraakt. Vele pro's gaan naar Amerika, UK etc. om kennis op te doen. De nieuwste 
technieken worden bij het onderwijs toegepast. Tijdens mijn ontmoetingen was er niemand die niet op 
enigerlei wijze gefrustreerd was over de tegenwoordige stand van zaken. Het ergste daarbij is te 
constateren dat het kind van de rekening onze klant is, de man of de vrouw die graag het edele golfspel
zou wil gaan beoefenen. Ook de leden van de bestaande clubs hebben over het algemeen niet dat 
respect voor de pro die hij in feite zou moeten verdienen, vanwege zijn centrale plaats die hij als eerste
lijner bij de opvang van de beginnende golfer inneemt (uitzonderingen daargelaten). 
Interessant is dat· kortgeleden, 17 in het buitenland werkende pro's in een enquête formulier hun 
mening naar voren hebben kunnen brengen waarom ze Nederland hebben verlaten. Als een rode draad 
liep door al hun. antwoorden heen de opmerking dat zij in Nederland te weinig respect ondervonden 
tijdens de uitoefening van hun taak als clubprofessional. 
Wat gaan we er nu aan doen om deze negatieve ontwikkeling te stoppen? Door het imago van de 
golfprofessional (voor zover het nog aanwezig is) op te krikken. Helaas niet volgens de methode om 
de boetes voor slecht gedrag te verhogen. Immers des te meer je straffen in het vooruitzicht stelt, 
waarvan de toekomstige overtreder toch al weet dat deze sancties op de overtreding nauwelijks of niet 
zullen worden toegepast. Ik zou zelfs durven beweren, dat wanneer je de boetes niet verdubbelt, maar 
juist halveert en echt toepast zonder aanzien des persoons het juiste klimaat wordt geschapen om het 
aanzien van de pro te verbeteren. Onze golfsport leent er zich juist zo goed voor om een eigen 
verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Immers in deel I. Etiquette en regel 6 van het regelboekje zijn de
verplichtingen en verantwoordelijkheden van de golfspeler op onnavolgbare wijze vastgelegd. De drie 
hoofd onderdelen van de gedragsregels zijn: Hoffelijkheid op de baan, Voorrang op de baan en Zorg 
voor de baan. Het is juist op dit gebied dat in Nederland eerder een verslechtering dan een verbetering 
is te bespeuren. Zowel de NGF als de N.P.G.A. hebben, beiden ieder op hun beurt verzuimd om deze 
negatieve ontwikkeling een halt toe te roepen. Het is hierbij onnodig om een reeks concrete 
voorbeelden te geven. Hoofdzaak is dat we met een gezamenlijke inzet van de amateur en pro de 
verbreiding van de golfcultuur een nieuwe impuls kunnen geven. 
" Golf no sport but a game" 
Helaas zijn wij als Nederlander in een geheel andere cultuur opgegroeid (wetten, gewoonten etc) dan 
de Britten. Ze hebben golf met de paplepel ingegoten gekregen net zoals bij ons het fietsen, 
schaatsenrijden en zwemmen. Toen ik Donald Armour vroeg of hij als driejarig jongetje een draai om 
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zijn oor had gekregen nadat hij door de puttinglijn van zijn vader had gelopen, antwoordde hij:" Nee; 
Tom dat is niet juist. Ik kreeg er één links en één rechts om mijn oren!" 
Een ander voorbeeld over de golfcultuur, gaf mij Richard Rahusen : 
"Vroeger reed er een trein langs de zeventiende hole van St Andrews (de beroemde "road hole"). Als 
de machinist zag dat de golfers bezig waren met putten, bracht hij de trein tot stilstand." 
Zonder naar de schuldvraag van de negatieve stand van zaken in te gaan, zou ik wel willen wijzen op 
het feit - zie. het bijgevoegde schema golf in Nederland 1993, dat de struktuur en het bestuursapparaat 
van de beide organisaties NGF en N.P.G.A. niet meer in het huidige tijdsbeeld passen. De over het 
algemeen toegepaste methode van coöptatie ( kiezen van nieuwe leden door de reeds aanwezige leden 
van een vereniging) is niet bevorderlijk voor het ontwikkelen van een democratische organisatie. Er 
gebeurt te veel binnenskamers. Ook is er weinig uitwisseling van ideeën, instructiemethoden (vooral 
bij de pro's), iedereen zit op zijn eigen eilandje. Juist door een betere uitwisseling van gegevens, op 
allerlei gebied tussen alle mensen die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van de golfsport zullen 
vele problemen die nu . bestaan als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Ik heb zoveel afgunst, minachting etc. ontmoet tijdens mijn gesprekken, vooral een sfeer van dat er 
geen hoop meer is. Dit was zeer beklemmend, maar het heeft me wel veel energie gegeven om 
iedereen op te roepen om zijn schouders er onder te zetten. Vele zijn weggevlucht in hun eigen 
wereldje, vooral als klein ondernemertje om hun materiële belangen te waarborgen. De tourspelers - 
niet de mogelijkheid om lessen te geven en clubs te verkopen - staan nog meer in de kou. Een aantal 
tourspelers zijn in het begin van dit jaar hun contracten kwijtgeraakt. Dit draagt allemaal niet bepaald 
bij om de stemming te verhogen. Het traumatische van de hele situatie is, dat bestuurders van de NGF 
aan de ene kant en de golfpro's van de N.P.G.A. aan de andere kant, die ik heb gesproken, niet precies 
weten hoe ze over elkaar denken. Ik overdrijf nu met opzet om de problematiek beter over het 
voetlicht te brengen. De NGF bestuurder zegt van de N.P.G.A. dat zij niet behoorlijk een telefoon 
kunnen aanpakken, laat staan een behoorlijke brief kunnen schrijven. Dat de N.P.G.A. niet beschikt 
over een goed bestuurlijk apparaat. Dat de pro's zich niet goed gedragen etc. Ik verwijs maar naar wat 
in Golfers Magazine staat vermeld.
Van de andere kant hebben de golfpro's het gevoel, dat ze als slaaf worden behandeld en als een 
onvolwassen kind worden beschouwd. Vele oud-bestuurders van de N.P.G.A. gaven mij te kennen hoe
zeer ze zich gefrustreerd hebben gevoeld. Dat ze alleen maar iets in de marge konden bereiken, maar 
nooit echt konden meedenken met de oplossing van wezenlijke problemen. 'Ze voelden zich als een 
aanhangsel van de NGF. Bij wijze van spreke net als een recreatie commissie van de gevangenen in 
een gevangenis om bij de directie met veel moeite te kunnen bereiken dat er een extra ping pong tafel 
wordt aangeschaft of een sjoelbak. Men kan van NGF zijde wel blijven zeggen dat ze nooit de 
bedoeling hebben gehad om de golfpro's zo te beschouwen of te behandelen. Ze hebben volgens hun 
zeggen er alles aan gedaan om de pro's te helpen, maar stuiten daarbij steeds op tegenstand en 
onbegrip. Zo verwijt de pot de ketel tot die zwart ziet. Dit is juist de tragiek van de hele zaak. 
Ik laat nog even een andere sporter aan het woord die ook al aardig gefrustreerd is, te weten de 
schaakmeester Hans Böhm. Hier volgt enkele van zijn uitspraken tijdens een lezing op 27 maart 1987 
te Papendal namen de commissie Topsport in het Geding: (afgekort TiG) 
" Er wordt geholpen in de marge per individu, per gebeurtenis, zodat de problematiek van de 
topsporter in 1975 dezelfde was als in 1985 en, als er niet iets wezenlijk verandert, de topsport in 1995
nog steeds niet bestaat. Want dat is het : "WIJ BESTAAN NIET" ( pagina 110 uit het boek van Hans 
Böhm: De 32 stukken, uitgave Trion-Baarn 1992).Hoofdstuk 26,p.137-140 van het zelfde boek schrijft
Hans Böhm het testament van TiG:" We hebben het geprobeerd maar het liep stuk. Iedereen noemde 
zijn/haar grootste bezwaren tegen de gang van zaken ·in de Nederlandse sportwereld .. en ik maakte 
daar een soort testament van". 
Weinig goede perspectieven als we denken aan de zware strijd die wij nog voor de boeg hebben, maar 
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misschien kunnen we van hun mislukte pogingen lering trekken. 
Ik heb nu meer dan genoeg gezegd over al de negatieve aspecten, wij stoppen nu even al onze 
frustraties in een diepe donkere kast en richten ons op morgen in de wetenschap, dat er voor iedereen 
niet alleen een goede boterham is te verdienen, maar dat het nog leuk wordt ook en dat het een eer en 
een voorrecht zal zijn om als golfpro te worden aangesproken door de leden van de golfclubs in 
Nederland in de een en twintigste eeuw. We moeten met zijn allen in staat zijn om het mogelijk te 
maken om voor iedereen het golfspel toegankelijk te maken. 
Wel zullen we eerst de steeds hogere drempels die in de laatste tijd zijn opgeworpen, met vereende 
krachten moeten slopen, zodat de instroom van nieuwe golfers werkelijk op gang kan komen. 
Uiteindelijk is het goed om te beseffen dat er in feite nog heel weinig mensen kennis hebben gemaakt 
met de moeilijkste en meest karaktervormende sport die men zich maar bedenken kan. In Nederland 
zijn er 4 miljoen georganiseerde supporters waarvan er maar slechts 1.5 % golft! Golf wordt nog 
steeds beschouwd als een kaksport. Dit beeld zal moeten verdwijnen, maar alleen als de struktuur van 
de organisaties gedemocratiseerd worden. We zullen dan ook een Ballesteros krijgen in Nederland. 
Bertus van Mook zei reeds in 1980:" De Nederlandse Ballesteros komt uit het woonwagenkamp". Het 
is duidelijk wat hij daarmee bedoeld. Alleen dan zullen we een man of vrouw krijgen die tot de 
wereldtop gaat behoren. Hij is van huis uit al gewend om te knokken. Hij zal in staat zijn om onder 
druk te spelen. Het is die ene slag op het juiste moment die telt. 
"Any fooI can hit a second time". Alleen hij zal dat begrijpen en doen. 
Nu we het toch over het ontwikkelen van een hoog spelniveau hebben en de drempels die worden 
opgeworpen om dit niet te stimuleren het volgende. Jan Ebbinge heeft in Golfnieuws febr 1993 p.11 
een artikel geplaatst over de greenfees die door de clubs aan de buitenlanders worden gerekend. Hierin
staat : 
"In een Duits blad Golfsport klaagt Dieter Koditek dat hij als buitenlander meer greenfee moet betalen
dan een Nederlander. En dan bedoel ik vooral de oudere clubs waar men er geen geheim van maakt 
om het liefst onder elkaar te willen blijven. Ze zijn niet uit op populariteit .. " 
Zo hoor je ook nog eens iets van een ander. Trouwens de Nederlandse pro zelf moet op vele clubs 
greenfee betalen, iets wat we in de rest van Europa niet behoeven te doen. Tim Giles zegt in Provisie 
(vol l, no 5, pag., 7) : 
"The purpose of this letter is to bring the subject of numerous Dutch Golf clubs charging green fee to 
the professionals. This I feel is a unsatisfactory situation, where as golfprofessional we can go to most 
countries in the world and be given courtesy to play free ,but in our own country we have to pay 
greenfee." 
Een voorbeeld kwam me ter ore van een pro, die werd uitgenodigd om op zijn oude club waar hij had 
les gegeven een wedstrijd mee te spelen bij de opening van de baan, maar daarbij werd wel gesteld dat
hij nadien 25 gulden greenfee moest betalen om te spelen. Hij heeft beleefd bedankt om mee te doen 
aan de wedstrijd. 
En dan wat te denken van de jonge spelers, die een opleiding volgen om professional te worden. Hij 
heeft het daarbij bepaald niet gemakkelijk om zijn spelpeil op peil te brengen. Vergeet daarbij niet , de
nieuwe aankomende professional is niet meer van jongs af aan, zoals vroeger, met de golfsport in 
aanraking gekomen. Velen zijn pas op veel latere leeftijd begonnen en hebben daarom veel meer 
moeite om het vereiste spelniveau te bereiken. 
Van NGF zijde eist men overigens terecht een hoog spelpeil maar dan moet de NGF ook de clubs 
stimuleren om de jonge aankomende pro's de gelegenheid te geven om te kunnen spelen. Golfen leer 
je niet op de driving range maar op de golfbaan. Het stereotiepe antwoord van de NGF in soortgelijke 
gevallen is steeds :"DE CLUBS ZIJN AUTONOOM" 
Maar iedereen weet ook dat de NGF via haar beoordelingscommissie een club een A of een B status 
kan geven en dat er een uitvoerig (overigens zeer indrukwekkend document) vademecum door de 
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NGF is opgesteld om de clubs beleefd doch dringend te verzoeken zich hieraan te houden. Via de 
algemene ledenvergadering van de NGF zou heel veel geregeld kunnen worden, die de openheid 
inzake het beleid ten goede zou kunnen komen . Denk maar even aan de wijze waarop vorig jaar de 
clubs zijn ingelicht over het tot stand komen van het nieuwe GVB en de inspraak die zij daarbij 
hebben gehad!
Nog een andere aspect dat het golf niet gunstig heeft beïnvloed zijn de commerciële instanties die zich
hebben gestort op de golfsport met in hun achterhoofd :"Hoe kan ik aan de golfsport verdienen". Dat is
hun goed recht uiteraard. Het is echter gebleken dat het niet zo lucratief bleek te zijn als ze gedacht 
hadden. Misschien omdat ze niet genoeg beseft hebben hoe de oude golfclubs in Nederland met hun 
schitterende banen tot stand zijn gekomen, namelijk via een geleidelijk proces. Zo zal de grond en 
clubhuis van een oude club op de balans voorkomen met daarachter de somma van één gulden. Niet 
alleen in Nederland maar ook in Frankrijk en België zijn de commerciële banen voor een appel en een 
ei te koop. In Groot Britannie heeft men geschat nog 700 banen nodig te hebben. Toch worden banen 
te koop aangeboden. In het jaarboek 1992 van de Britse PGA op pagina  staat een zeer interessant 
artikel: Leisure development, waarbij ik het niet kan nalaten om twee alineas aan te halen: 
" And so, with a flurry of activity, the last few years have seen so many new golf facilities created.- 
beautifully designed, exquisitely constructed but, in so many cases, without to much thought as to 
what sort of business it should be, where the players would come from and, more importantly, how it 
could be financed. Of course for the hardnosed businessman behind the newer commercial golf clubs 
there is a little matter of profit". 
( Vertaling: "De laatste jaren zijn vele nieuwe golfprojecten van de grond gekomen - prachtig van 
architectuur, maar in vele gevallen is te weinig nagedacht over de manier waarop zo'n project geleid 
moet worden, waar de spelers vandaan zouden komen en vooral hoe het gefinancierd moet worden. 
Voor de keiharde zakenman, is er echter weinig winst te behalen uit de exploitatie van deze 
commerciële golfclubs).  
Genoeg over alle negatieve kanten van de stand van zaken in 1993, laten we onze blik en onze 
verbeelding eens richten op de toestand in het jaar 2003! 

GOLF IN NEDERLAND 2003 
Onder het motto ONGELIJK DOCH GELIJKWAARDIG werd door vereende krachten een struktuur 
geschapen waar de NGF en N.P.G.A. broederlijk naast elkaar de belangen van hun leden konden 
behartigen. De NGF van haar zijde door er voor te zorgen dat er voldoende accomodaties zijn waarop 
de mensen hun golfspel kunnen beoefenen met inachtneming van de regels en etiquette. De sport heeft
dank zij haar bemoeienissen en propaganda en hoog aanzien gekregen. Zelfs zijn er golfscholen voor 
kinderen ,bejaarden, aankomende vliegeniers en andere groeperingen van onze Nederlandse 
samenleving, die de golfsport niet meer zien als een aardig tijdverdrijf maar essentieel achten om 
inspiratie op te doen om zich te kunnen handhaven in een steeds verder geautomatiseerde wereld. Ook 
heeft de NGF er voor zorg gedragen dat de belachelijke prijzen die door de amateurs worden 
gewonnen ( van reizen naar buitenland voor 14 dagen voor twee personen tot cd's, radio's en tv's) 
tijdens wedstrijden en clinics in de negentiger jaren van vorige eeuw terug te brengen tot normale 
proporties: Een balletje of een plastic zakje met wintertees. De amateur status is weer in al zijn volle 
glorie hersteld. 
De N.P.G.A. kent een ongekende bloei. De instructieprogramma's alsmede de examens , contracten etc
.- zijn afgestemd op die van de bij de EPGA aangesloten landen. Een begin werd hier al meegemaakt 
toen op 8 maart 1993 in Parijs door verschillende onderwijsdeskundigen in een seminar, georganiseerd
door de Europese PGA, hun onderwijs programma's op elkaar werden afgestemd. Het bleek toen wel 
dat de Britten een duidelijk ander beeld hadden van een opleiding dan de golfleraren op het vaste land.
Leer maar eens aan bv een groep Nepalezen zwemmen, fietsen of schaatsenrijden. Dingen die wij bij 

77



78

deze sporten als vanzelf sprekend vinden, achten we het niet nodig dat het lesprogramma wordt 
opgenomen 
Precies hetzelfde was de situatie bij de Britten in Parijs op 8 maart 1993. Immers de Britten zijn met 
de golfsport opgegroeid. Zij vonden tijdens het seminar onderdelen van het lesprogramma, zorgvuldig 
opgesteld door de landen op het continent, totaal niet nodig in het lesprogramma op te nemen. Maar 
bij ons op het vaste land was in het begin van de negentiger jaren de golfsport nog in een pril stadium. 
We moesten golf leren aan mensen van middelbare leeftijd en nog ouder, hetgeen een heel andere 
aanpak vereiste dan in een land zoals Engeland, Schotland en Ierland waar golf al zo lang is 
ingeburgerd. Van de Britten konden we echter wel dankbaar gebruik maken van de fraaie 
samenwerking de tot stand was gekomen tussen alle belangengroeperingen. Met aan het hoofd de 
respectabele Royal en Ancient, de goed georganiseerde European Tour, als mede de Unions van de 
amateurs, en de associaties van professionals (interessant om te zien hoe zelfs in de British PGA noord
en zuid Ierland verenigd zijn in de onderafdeling) 
Opmerkelijk was ook dat in de begin negentiger jaren de Deense golfwereld financiële steun kreeg 
voor vier jaar van de R&A. Maar van het grootste belang was echter, dat de op 1 januari 1993 
onafhankelijk te worden European PGA, waarbij toen al 26 Europese landen waren aangesloten, het 
begin vormde van een United Europe op het gebied van de golfsport. Nederland zelf zien we nu in 
2003 dat de pro een volwassen plaats inneemt in het clubgebeuren. Hoe de regel commissies van de 
clubs nauw samenwerken met de pro's om de aankomende golfer de golfcultuur proberen bij te 
brengen, onder het motto: " Play the ball as it lies and don't cheat!" 
Door de goede kwaliteit van golfleraar en door de inschakeling van golfscholen en 
onderwijsprogramma's ,locaties die in de negentiger jaren niet door de toenmalige NGF werden 
erkend, is het spelniveau duidelijk op een hoger plan gekomen. Ook dank zij het feit dat de toernooien 
voor pro's door pro's worden georganiseerd en met hun eigen referees alsmede de amateur toernooien 
door amateurs worden geleid, terwijl de grote gezamenlijke evenementen worden uitbesteed aan 
commerciële instanties waarbij de NGF in nauwe samenwerking met de N.P.G.A. de 
eindverantwoordelijkheid behouden. Dank zij deze gezamenlijke inspanning hebben we enkele jonge 
spelers die meedraaien in de top. Inmiddels heeft de overkoepelende sportorganisatie (vroeger 
NOC/NSFG) en het ministerie van sport (vroeger stond de sport in het struktuurschema van het 
ministerie als een onderafdeling van welzijn tussen. de groepen bejaarden en .verzetsstrijders ) in de 
gaten gekregen dat de golfsport een waardevolle bijdrage kan leveren voor de verbetering van 
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volksgezondheid in de een en twintigste eeuw. 

Golf in Nederland 2003

NASCHRIFT 
Na dit overzicht van verleden, heden en toekomst zou ik willen besluiten met het volgende 
voorstellen. Het samenbrengen van een aantal mensen die op persoonlijke titel afkomstig zijn uit alle 
groeperingen die in Nederland anno 1993 zich bezighouden met de golfsport. Ik denk daarbij aan 
personen van de volgende organisaties en instanties zoals: NOC/NSF, NGF , N.P.G.A., REVED. Deze
mensen zouden een inventarisatie moeten maken van de situatie in 1993, om vervolgens te komen tot 
een beleidsplan voor het jaar 2003. Het belangrijkste punt zal daarbij moeten zijn: HET 
HOOFDSTUK OPLEIDINGEN . 
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Grote steun kan daarbij zijn door ons precies op de hoogte te 
stellen van de ontwikkeling in de andere landen van Europa, zowel via de European Golf Association, 
als wel via de European PGA. Na de voltooiing van dit beleids-struktuurplan zal dit moeten worden 
aangeboden aan de reeds genoemde organisaties, die dan zorg zullen moeten dragen voor een 
uitgebreide discussie, die dan weer uiteindelijk zal moeten leiden tot een aanpassing van de 
verouderde strukturen aan de tegenwoordige tijd. De vraag rijst natuurlijk meteen: "Wie gaat dat 
betalen, zoete lieve Gerritje?" Alleen al de opleiding van golfprofessionals kost zo'n slordige drie tot 
vier ton, maar we hebben net gezien bij de DAF dat als er een begin wordt gemaakt door de mensen 
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zelf, de rest van het kapitaal er dan heus wel komt. Als het imago van de golfprofessional maar 
verbetert en er duidelijk een kentering is te bespeuren bij de houding van de pro naar de buitenwereld 
en in het bijzonder naar het zakenleven dan komt mijns inziens de rest van zelf. 
Het merkwaardige van mijn hele verhaal is wel, dat wanneer de beide organisaties NGF en N.P.G.A. 
zelfstandig zijn geworden met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en elkaar wederzijds accepteren 
en respecteren, de basis gelegd kan worden voor een goede samenwerking., onder het motto: 
ONGELIJK DOCH GELIJKWAARDIG zullen beiden partijen dan ruimer kunnen ademhalen. 
De NGF kan zich dan beter concentreren op haar belangrijkste taak: het verschaffen van 
mogelijkheden voor het beoefenen van de golfsport voor de amateur en dat aan de andere kant de 
N.P.G.A. opeens meer een gevoel van eigenwaarde in de positieve zin des woords kan ontwikkelen 
,wat alleen maar tot resultaat heeft dat hij met meer zin en plezier zijn veel omvattende en 
verantwoordelijke taak kan vervullen. Dat dit niet gemakkelijk zal zijn om dit doel te bereiken, spreekt
van zelf, maar "waar een wil is is een weg". Het is te vergelijken met het maken van een put van één 
meter om een belangrijke wedstrijd te kunnen winnen. Twee mogelijkheden: 
" Ik hoop dat de put er in zal gaan of de put GAAT er in". 
Ik kies voor de laatste mogelijkheid . Dank voor Uw aandacht. Tom de Booij 
Vianen, 1 Maart 1993 

Met dank voor de constructieve bijdrage bij het tot stand komen van de lezing "ZO IS TOCH DE 
REALITEIT" op 1 maart 1993 te Vianen: 
D. Armour, M.M. de Bake, W.M. de Booij, mw C. de Booij-Cats, mw H.A. de Booij-Strumphler, T. 
du Bruin, D.M. Burnside, C. Clement, D. Dieben, E. Diets, C.G. Doos, J. Ebbinge, mw M.A.F. Egan, 
R.E van Erven Dorens, M.J. Groenendaal, J.A. Hage, mw R. Hage, Th.F.E. Halewijn, J.J.H. 
Hellemans, H.T. Herrema, B.G. Hesselman, Drs H.L. Heyster, A.A.J. Hovius, Drs A. Huisman, J. 
Huurman, mw M. Jager, A. Jeurissen, H.L. Joacim, J. van Luyn, A.F. Knappert, H. van Leeuwen 
Boomkamp, W. Leiniger, A.B. Loesberg, T. O'Mahoney, L.G. van Mook, E. van der Maal, K. Punt, R.
Rahusen, C. Renders, M.J. de Ridder, Jhr H.A.C. van Riemsdijk, E.J. Ruts, H. van der Rijdt, J.B. 
Saxton, G. de Smit, H.A. Stevens, J.J.Stoop, Mr P. Strengers, M.A. Strumphler, L. Thornton, mw 
J.C.H. Tilon-van Ginhoven, mw R. Vonk-Mundt, A.C. Wessels, P. Witte, van Wijk. 
Ruim 400 uitnodigingen werden verzonden aan: alle golfprofessionals in Nederland, alsmede aan 
personen die een opleiding volgen voor golfprofessional, bestuurders en functionarissen van de 
Nederlandse Golf Federatie en journalisten die zich o.a. met golfverslaggeving bezig houden. 
Afzeggingen werden ontvangen van: mw H.N.L. Boreel, J. Ebbinge, J. Hage, J.J.H. Hellemans, Drs 
H.L. Heyster,mw M. Jager, H. Klein Oonk, J.K. Kokke, mw V.P. Lang, L.G. van Mook, Jhr H.A.C. 
van Riemsdijk, H. van der Rijdt, W. Stehouwer, M. Stokmans, C. Taylor,J.K. van der Velden. 
Ook was er een afzegging van het Bestuur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Alhoewel alle 
bestuursleden van de NGF op persoonlijke titel waren uitgenodigd, heeft de NGF - als rechtspersoon - 
geen uitnodiging ontvangen, zodat je dan moeilijk kan afzeggen voor iets waar je niet bent 
uitgenodigd. Immers de uitnodiging was uitsluitend en alleen gericht aan natuurlijke personen en wel 
die mensen, die in mijn lezing waren geïnteresseerd.
De tekst van de lezing "ZO IS TOCH DE REALITEIT", alsmede het manifest:" BIRTH OF A 
DREAM, van de PGA of Europe, is gratis op aanvraag verkrijgbaar bij Dr Tom de Booij Koningsweg 
45 , 3743 ET Baarn, tel:02154-12852. 

Vrijdag 5 maart Brief aan André Jeurissen, golfprofessional en adviseur van de Stichting DGS
Uit het schema dat ik je hierbij stuur, valt af te lezen dat ik formeel (juridisch) gesproken vrijwel alle 
beoefenaars van de golfsport in Nederland met mijn lezing bereikt hebt en niet alleen in een klein 
zaaltje in het midden van het land voor onder meer 12,94% van de golfprofessionals en een 3 tal NGF 
leden. 
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In deze opmerking ligt geen cynisme ,maar juist een gevoel van hoop want er is nu alleen maar een 
situatie ,dat bij alles wat je doet het rendement van de investering van energie optimaal is. Getuigenis 
van deze stelling zijn de volgende gebeurtenissen. Geen reactie op mijn lezing tot nu toe zowel niet 
telefonisch als schriftelijk, behalve van drie mensen die mij spontaan opbelden. Gerard de Smit om te 
zeggen dat hij s-nachts wakker was geworden en had teruggedacht aan mijn lezing omdat zijn hart 
sneller was gaan kloppen. Hij heeft namelijk als tennisleraar aan de wieg gestaan van een soortgelijke 
ontwikkeling. "Waar ik je ook maar kan helpen, zeg het· me dan Tom" waren zijn woorden. De 
tweede reactie kwam van Annelies Eschauzier die mij telefonisch kwam vertellen ( ze had de tekst via 
haar man al voor haar liggen in Keppel) dat al mijn woorden uit haar hart waren gegrepen. 
Opmerkelijk was haar inzicht en inbreng als vrouw (in feite als onderdrukte in onze 
mannenmaatschappij) die feilloos aanvoelde wat ik in mijn lezing had bedoeld te zeggen. Het gesprek 
duurde - het was niet zoals gewoonlijk bij mij een monoloog, maar een dialoog- drie kwartier waarin 
vrijwel alles de revue passeerde. Van het feit dat Blanchard misschien ook voorzitter was geweest tot 
het feit dat de zevende van de Eindhovense voor vrouwen een onmogelijke opgave was om de green in
twee slagen te bereiken. Kortom een happening , zelfs kwam ter sprake dat vele vooraanstaande 
amateurgolfers ( "We noemen geen namen" )van de relatie "heer versus tassendrager" niets begrepen 
en ook nooit zullen begrijpen. Mijn antwoord hierop was:" Jij,als vrouw ,in onze mannenmaatschappij,
bent in feite ook een "tassendrager" maar dan voor de mannen. Het hart van de man spreekt anno 1993
nog steeds van dat het enige recht van de vrouw is: HET AANRECHT. (Denk maar eens hoeveel 
vrouwen in het bestuur van de N.P.G.A. zitten en aanwezig waren tijdens mijn lezing). Kortom het 
was een gesprek, dat me heel veel kracht gaf om op de ingeslagen weg door te gaan. Met mensen van 
Martin Groenendaal tot Annelies Eschauzier-Schiff samen op weg te gaan naar de filosofie van Klaas 
Bellekom:" Je kan van een 4 geen 3 maken". Een uitspraak in mijn lezing, die Jonas Saxton herhaalde 
in aanwezigheid van vele mensen in de hal van het Motel Vianen en vervolgens mij een warme 
omhelzing gaf, om daarmee te onderstrepen dat met deze uitspraak van Klaas de essentie was van alles
wat ik eigenlijk had gezegd. Er was nog een derde telefonische reactie , namelijk die van Jan Kees van
der Velden: " Heb je mijn fax (13.35 maandag 1 maart 1993) ontvangen". Hierin had hij de redenen 
opgegeven waarom hij niet kon komen productieproblemen bij onze bladen" hij vervolgde met de 
volgende vraag:" Waar blijft de tekst van je lezing, we hebben nog niets ontvangen" Ook deze reactie 
geeft reden voor hoop. Een groot aantal mensen heeft nu de kans gehad om kennis te nemen van de 
inhoud van de tekst. Hoe hun reacties zullen zijn, positief, negatief of zelfs in het geheel niet. Het zal 
ons in ieder geval een goed beeld verschaffen over de belangstelling die er bestaat betreffende de 
betrokkenheid van de golfer anno 1993. Enige cijfers mogen de reacties op de laatste gebeurtenissen 
weergeven: 400 uitnodigingen werden verzonden aan natuurlijke personen (dus niet uit hoofde van 
hun functie of beroep) lees de tekst van de uitnodiging maar: IEDEREEN DIE ZICH HIERVOOR 
INTERESSEERT IS WELKOM. Hierop hebben gereageerd  65 aanwezigen en 16 afzeggingen (20% 
van de uitgenodigden). In totaal zijn 250 exemplaren van de lezing verspreid (63 aan de aanwezigen 
tijdens de lezing en de rest per post aan pers, belangstellenden en de genoemde rechtspersonen). Zo 
dat was een hele mond vol André, de inhoud van de brief is niet vertrouwelijk en je kan er mee de boer
op, als je dat nuttig vindt. Ik zal deze brief ook laten lezen aan mensen, die daar belangstelling voor 
hebben. Dat zijn er nu nog niet velen. Denk maar zoals wij al 13 jaar geleden begonnen met het idee 
van golfscholen! Je weet wat ik je  heb gezegd. Haat is de cyankali voor de geest. Hoop op honderd en
verwachting op nul, dan kan het nooit tegenvallen. Nietsche zei eens:"Ich habe meine Sache auf nichts
gestellt." Met de hartelijke groeten Tom de Booij 
Dagboek Zaterdag 6 maart Een periode afgesloten na terugkomst Zuid Afrika.  Actie: Werkgroep 
Opblazen Bestuurstruktuur NGF. Alle lijnen van mijn lijnen komen tezamen als een slotakkoord voor 
mijn leven:  Lezingen techniek, juridische kennis, guerrilla taktiek, geologie-politiek, (oude structuren 
durchpausung), neurophysiologie, emotie-cognitie, Brouwers zwaard!, golf, macht en elite, 
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oorlogstrauma, adel- patrichiaat, kortom alles wat ik in mijn leven heb gedaan. Vorm-functie, de 
dialectiek der tegenstellingen, de quantumfysica, kleur bekennen in golf. Het belangrijkste is dat 
niemand zich zo vrij kan bewegen als een vis in het water, nu alleen nog met de behoefte aan alcohol, 
dat ik een zwakte waar ik tegen ten strijde moet trekken want dan heb je toch nog een kruk nodig om 
je in de strijd staande te houden. Nu naar de muziek wat dat zit heel diep in mij en is mijn uiteindelijke
eindbestemming want dat is het meeste verhevende dat ik ken als expressie van een "Hoger zijn" wat 
dat ook moge zijn.
Zondag 7 maart Geen druppel meer de maand lang kijken of dat lukt. Om 4 uur tot half zes vannacht 
een briefkaart ontworpen.
Maandag 8 maart Het was weer drie uur in de ochtend het schema van slapen totaal in de war. Ma 
vertrokken naar Portugal. Van de dokter ropynol gekregen  om daarna weer meer regelmaat te krijgen.
1000 briefkaarten gedrukt. Plan voorgelegd om kamer in tuin te bouwen, privacy dan wordt Ma niet 
gek meer. Nu een fase afgesloten,  geen alcohol actie gisteren valt me heel goed, geen druppel te 
drinken, anders kom je toch in  de verleiding. Nu weer aan de studie: rem slaap non rem . De rest komt
wel, niet te fel iets verwachten, nu terug trekken daarna weer aanvallen geef ze de tijd en ruimt Vorm--
functie Vorm- functie Woensdag 14 april Brief van Lawrence E.Thornton association secretary of
the Professioanl Golfers' Association  of Europe
Dear Tom, Thank you for your letter and the translated text of your March 1st presentation. It was 
very interesting to read through the information, particulary after spending the day with you and 
having the benefit of further explanation of some of the underlying factors. I certainly feel that my 
knowledge of the develpment of the golf professional has been enhaneed by your work. Of the 
member countries of the PGA of Europe, few have reached the point that the N.P.G.A. are at, and even
now you quite rightly say there are still many areas where they must put their own house in order if 
wishing to establish equitable credibility. The first moves have been made however, and a small 
delegation from the N.P.G.A. are intending to visit the PGA of GB & I to study tournament 
administration procedures. The critical stage will be when the procedures are implemented. It will take
a strong man, and the full support of the N.P.G.A. Board to establish a regime that is respected by its 
own members and the golf publie (and sponsors) alike. Your groundwork has created an environment 
where the process can take place the rest comes down to marketing, first to your own members and 
second to the world outside. If the majority accept and support the ideas you will be well on the way to
achieving the 2003 objective. The "raison d'etrè" that you have established      will be similarly 
applicable in other countries over the next few years, and I believe that the world of the golf 
professional will have good cause to remember the name Tom de Booij. Please keep me advised of 
progress. Best wishes. Yours sincerely, Lawrence Thornton.

Woensdag 14 april Brief van Lawrence E.Thornton association secretary of the Professioanl 
Golfers' Association  of Europe
Dear Tom, Thank you for your letter and the translated text of your March 1st presentation. It was 
very interesting to read through the information, particulary after spending the day with you and 
having the benefit of further explanation of some of the underlying factors. I certainly feel that my 
knowledge of the develpment of the golf professional has been enhaneed by your work. Of the 
member countries of the PGA of Europe, few have reached the point that the N.P.G.A. are at, and even
now you quite rightly say there are still many areas where they must put their own house in order if 
wishing to establish equitable credibility. The first moves have been made however, and a small 
delegation from the N.P.G.A. are intending to visit the PGA of GB & I to study tournament 
administration procedures. The critical stage will be when the procedures are implemented. It will take
a strong man, and the full support of the N.P.G.A. Board to establish a regime that is respected by its 
own members and the golf publie (and sponsors) alike. Your groundwork has created an environment 
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where the process can take place the rest comes down to marketing, first to your own members and 
second to the world outside. If the majority accept and support the ideas you will be well on the way to
achieving the 2003 objective. The "raison d'etrè" that you have established      will be similarly 
applicable in other countries over the next few years, and I believe that the world of the golf 
professional will have good cause to remember the name Tom de Booij. Please keep me advised of 
progress. Best wishes. Yours sincerely, Lawrence Thornton.

Dagboek Woensdag 14 april Grote dag oprichting Stichting Democratisering Golfsport (DGS). het 
overlijden van de Stichting is al getekend 14 april 2003. Wie leeft er dan nog, ik WEL! De revolutie  
begint NU. Het is de tijd om af te rekenen met de decadentie, de bangheid,  de hypocrisie, het 
verschuilen achter alles wat maar hoger is, de zestiger jaren komen weer terug maar nu verhevendiger.
Deel van de Oprichtingsakte DGS:
De Stichting draagt de naam: Stichting democratisering Golfsport, afgekort DGS
Stichting heeft ten doel: binnen een periode van tien jaar, vanaf negentienhonderd drie en negentig, het
democratiseringsproces van de golfsport te bevorderen, in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit 
doel te bereiken onder meer door:- het maken van een kritische analyse en inventarisatie van de 
huidige stand van zaken in de golfsport in Nederland en in het buitenland, en op basis daarvan het 
leveren van een bijdrage tot een betere democratischer structurering van de organisaties -die zich met 
de golfsport bezighouden. 
- het populariseren van de golfsport, zodat deze sport voor iedereen toegankelijk wordt;
- het stimuleren van en bijdragen tot een optimale uitwisseling van gegevens tussen personen en 
  organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de golfsport;
- het maken van een vergelijkende analyse van de lesmethoden die worden gehanteerd bij de
  opleidingen tot professionals; 
- het maken van een vergelijkende analyse van de organisatiestructuren die de belangen van
  Damesgolf behartigen, zowel wat betreft de amateur- als de professionele golfsters;
   - op basis van het in negentienhonderd negentig te -Londen geproclameerde "Charter of Conduct alle
mogelijkheden na te gaan ter
  realisering van de verhoging van het spelpeil en de handhaving van de Regels en Etiquette
  ("Golfcultuur"); 
- het ontwerpen van projecten die de democratisering van de golfsport kunnen bevorderen. 
Zondag 25 april Alles geordend , lezing voorbereid, een nieuwe tijd  breekt aan. Ma weer thuis van 
weekje Spanje, erg gezellig. Toch maar niks alleen te zijn. pure armoede. Brief aan N.P.G.A. 
begonnen, actie namens DGS.
Woensdag 12 mei  Voorstel aan het bestuur van DGS voor de eerste vergadering 12 mei 1993 in 
het clubhuis van de Noordwijkse Golfclub Onder het motto :" hoe verkoop ik een ijskast aan een
eskimo" 
Het eerste kristallisatie punt zou moeten zijn door een ontwerp te maken voor de opleiding van een 
golfleraar onder de verantwoordelijkheid van de N.P.G.A.. De hoge kwaliteit van deze opleiding zou 
er dan toe moeten leiden dat de golfleraar een centrale positie inneemt in het onderwijs van de 
golfsport in Nederland. De golfleraar zal daardoor in staat zijn een veel groter publiek te kunnen 
bereiken en voor de golfsport te kunnen winnen. Om dit doel te bereiken moet er nog wel het een en 
ander gebeuren, maar we hebben hiervoor een periode van 10 jaar uitgetrokken. De volgende zaken 
zouden daarbij in eerste instantie moeten worden uitgevoerd 
1. het maken van een inventarisatie en analyse van de bestaande opleiding, het houden van een 
enquête onder de personen die deze opleiding hebben gevolgd of nog volgen, alsmede onder de leraren
die aan deze opleiding hun medewerking hebben verleend. Uiteraard zal voor het houden van deze 
enquête toestemming moeten worden gevraagd aan de NGF, N.P.G.A., en Contracton 
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2. het opstellen van een lijst van onderwerpen die de basis zullen vormen van deze opleiding 
3. het inwinnen van adviezen bij instanties die betrokken zijn het sport onderwijs in de meest 
algemene zin van het woord. (CIOS,WVC etc) 
4. analyse en inventarisatie van opleidingprogrammas en hun uitvoering in bepaalde landen die ons 
zouden kunnen helpen bij de opstelling van lesprogramma's en hun uitvoering. 
5. enquête onder de amateurgolfers en mensen die door middel van de golfclinics met de golfsport in 
aanraking zijn gekomen in Nederland om na te gaan hoe hun indruk is over het inhoud van het 
onderwijs in de golfsport (inclusief over het onderwijs in de regels GVB etc) 
Zoals gezegd zal het veel tijd in beslag nemen, maar ook geld. De gelden die de stichting DGS in het 
jaar 1993 bijeen krijgt door middel van het houden van clinics en lezingen door de coördinator 
bedragen ruim 30.000 gulden. (Hiervan gaan af de beginkosten die zijn gemaakt voor de tot 
standkoming van de stichting deze worden begroot op ongeveer 5000 gulden). Als een goed plan op 
tafel ligt zal het toch mogelijk zijn om bepaalde subsidies aan te vragen en misschien wat giften te 
mogen ontvangen. Uiteindelijk zal het plan voor de opleiding aangeboden worden aan de NGF en 
N.P.G.A. in de hoop dat zij daarbij hun voordeel kunnen hebben en zou kunnen bijdragen 
democratisering van de Golfsport in Nederland om de te kunnen bewerkstelligen

 

Maandag 5 juli Senioren Golfkampioenschap op de Dommel, Links; Tom met een van de 107 slagen 
over 18 holes, eindigde als laatste. Rechts: mijn medespeler Joop Landman (rechts)
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Groepsfoto van de golfprofessionals die meededen aan de senioren golf kampioenschappen., Winnaar 
Bertus van Mook 

Zondag 26 september Brief van Henk Heyster , directeur NGF
Beste Tom dank voor je vele informatie welke jij mij hebt toegestuurd. Ik hoop dat de coördinator  
Tom de Booij in zijn ronde van vele gesprekken ook nog tijd heeft om met mij te praten. Wellicht kan 
ik nog iets bijdragen aan jouw mening vorming over democratiseren of processen die daartoe leiden. 
Verwacht hierover bericht. Groeten Henk Heyster.
Dinsdag 28 september Afspraak over regels opleiding golfpro B met D.L..van Hoogstraten op 
Papendal maandag 18 oktober 

Donderdag 7 oktober Start bejaarden Golf verzorgingshuis Emmaus in Boxtel

 
Eerste golfdag voor bejaarden in Boxtel Emmaus. 
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Hole in one gescoord door een mevrouw vanuit haar rolstoel van het verzorgingshuis Emmaus 3 
october 1993 

Zaterdag 16 oktober Brief aan Henk Heyster directeur van de NGF
Beste Henk, Het was een kort doch goed gesprek, waar op een eerlijke wijze onze deels afwijkende 
standpunten de revue passeerden. Heel interessant vond ik je opmerkingen over de aard van de 
Nederlander namelijk dat hij meer affiniteit heeft voor het harmoniemodel. Dit was ook voor jou het 
geval als rechtgeaarde Nederlander. Dat ik momenteel kies voor het conflictmodel was je reeds 
overbekend. Ik heb vooral veel nadruk gelegd op het feit dat de NVG meer betrokken zal moeten 
worden bij de ontwikkeling van de golfsport. Maar we waren het er over eens dat de NVG - eveneens 
de N.P.G.A. - duidelijk sterker gestruktureerd zal moeten worden, wil het een gelijkwaardige 
gesprekspartner worden van de NGF. Dat de commercialisering van de golfsport alleen maar lukt als 
het ideële van het golfspel niet uit het oog wordt verloren was ook onze mening. Over mijn positie bij 
de opleiding vond je mijn uitspraak interessant: de golf leraar moet voor de aankomende golfer 
beschouwd worden als een eerste lijner met een dienstverlenend beroep zoals een portier, politieagent, 
wijkverpleegster etc. De doelgroep is 14 miljoen minus 100.000 (reeds golfende Nederlanders). 
Hiervoor zal door mij voor de opleiding van professional een lesinhoud geschreven moeten worden. Ik
heb je er ook bij verteld als de NGF en de N.P.G.A. verenigd in de Commissie opleidingen mij daartoe
de ruimte zouden geven, ik dit zou prefereren boven de oorlog die ik nu aan het voeren om de 
verouderde strukturen af te breken. Inmiddels heeft er zich een interessante ontwikkeling voorgedaan. 
Ik zou as maandag een bespreking hierover hebben, dwz over mijn rol bij de opleiding B professional 
dwz over mijn colleges didactiek van de regels met van Hoogstraten en Jacobs. Na een lang 
telefoongesprek vrijdag jl met van Hoogstraten gaat dit gesprek niet door. Van Hoogstraten vertelde 
mij dat de Commissie opleiding in mei had zitten slapen toen ze het besluit namen om mij in te 
schakelen voor de didactiek van de regels. Hij heeft ze wakker geschud met de mededeling dat hij dit 
ook al verzorgde en dat het een doublure zou betekenen. Hij heeft mevrouw van Heek op de hoogte 
gesteld en gevraagd het besluit terug te draaien. We spraken af dat ik Jacobs zou inlichten dat de 
bespreking op maandag geen doorgang kon vinden en hij van zijn kant Mangelaar Mertens zou 
benaderen met de vraag om mij de gelegenheid te geven om mijn stelling betreffende dit onderwerp 
aan een beperkte commissie uit te leggen. Mijn stelling komt er in het kort op neer: ik vind dat het 
onderwijs didactiek van de regels uitsluitend en alléén gegeven dient te worden gegeven door een 
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professional en niet door een amateur. Dat dit een zeer gevoelig punt bleek te zijn werd mij steeds 
duidelijker. Mijn vergelijking dat de vacature leraar godsdienstles aan eerstejaars aan een katholieke 
school nooit gegeven kan en mag worden door een fundamentalistische islamiet geeft een goed beeld 
van de huidige standpunten van de NGF. Het is toch wel interessant om te zien hoe het gaat aflopen 
want het is een testcase. Vooral in het licht gezien van de nota Veenstra betreffende de nieuwe 
stichting opleiding. De besluitvorming van deze stichting zou moeten kunnen plaats vinden zonder 
terugkoppeling naar de besturen van NGF en N.P.G.A.. Ik ben benieuwd of Veenstra net als mevrouw 
van Heek door de wind zal gaan. We wachten af. Inmiddels heb ik problematiek van na ons gesprek 
weer veel opgestoken over de democratisering in de sportwereld vooral van L. Clyssen, die man die 
met een paar anderen de Fitvak heeft opzet. We behoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden want ze 
hakken al met dezelfde problematiek sinds 1985. Nu Henk dat was het weer. Begin november hebben 
we de vergadering van de stichting om mijn nota te bespreken. Medio november ligt het bij jou in de 
bus en 6 december wordt het besproken in de N.P.G.A. vergadering. Het worden spannende tijden. 
Heb je nog aanvullende opmerkingen of kritiek dat van nut zou kunnen zijn voor de nota :"Zo is de 
realiteit",d an hou ik me aanbevolen. Met de hartelijke groeten Tom de Booij Dinsdag 26 oktober 
Brief van de heer E. Veenstra 
Geachte heer de Booij, Uw samenvatting van ons telefonisch gesprek heb ik ontvangen. Op de 
samenvatting heb ik de volgende reactie:
 - u heeft inderdaad de brief aan mij gestuurd. Echter, de frankering was ontoereikend, zodat de brief 
later met strafport is bezorgd; 
- mijn reactie op uw handelwijze met de concept notitie "Opleiding golfprofessionals" is door u wat 
ingewikkelder en niet geheel volledig weergegeven. Mijn reactie was en is de volgende:
* het is onjuist te citeren uit een notitie die het predicaat concept bevat en nog volledig in bespreking 
is; 
* wanneer het goed lijkt om wel te ci teren dan raadpleegt u eerst de betrokkenen en laat van hun 
reactie afhangen of het wel of niet correct is om te citeren;
* als u al citeert, dan is het een zaak van fatsoen om de status van het stuk uitdrukkelijk te vermelden; 
* u gebruikt een uit zijn verband gehaalde passage uit het stuk om uw eigen kruit in een totaal ander 
(persoonlijk) conflict aan te vullen; 
* u verwart mijn rol als medeverantwoordelijke voor de huidige opleiding, met mijn rol als penvoerder
van een concept notitie voor een mogelijk toekomstig opleidingsmodel. 
* tenslotte heb ik geconstateerd dat u -als aanhanger van het conflictmodel- zonder enige twijfel 
bewust de notitie hebt benut op de wijze die ik hiervoor gewraakt heb. Ik noemde dat toen 
manipulatie. En of u nu manipuleert met open vizier of niet is voor mij volstrekt irrelevant. overigens, 
wanneer u met open vizier had willen handelen dan had u eerst de werkgroep die met de concept 
notitie bezig is geraadpleegd. 
- uw opmerking over "uiteen ander vaatje tappen of woorden van gelijke strekking" zijn nooit door mij
gebezigd. Dreigen past niet bij mijn stijl van omgaan met elkaar, maar die situatie is absoluut niet aan 
de orde. Uw handelwijze rond de huidige opleiding valt uit de toon. Daar spreek ik u op aan. De 
toekomst gaat over een mogelijk andere opzet, die niet afhankelijk is van uw persoonlijk functioneren.

Meneer de Booij, ik zei u reeds dat het conflictmodel niet het mijne is. Niet omdat ik het in mijn ogen 
mentaal, intellectueel of verbaal niet aan zou kunnen, maar omdat het mij gebleken is dat het volstrekt 
improductief is en bovendien in heel veel gevallen mensen kwetst en soms zelfs beschadigt. Zij die 
wat meer scrupuleus zijn, wat minder vlot van de tongriem gesneden en onvoldoende lenigheid van 
geest bezitten vallen in uw conflictmodel af. Jammer, om het persoonlijk verdriet dat er aan vast kan 
zitten, maar niet minder betreurenswaardig, omdat daarmee hun waardevolle bijdrage aan 
ontwikkelingen bewust teniet wordt gedaan. Ik heb u laten weten dat ik voorstander ben van het 
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harmoniemodel. Ik zal daarin ook voortgaan en het conflictmodel laat ik links liggen; ik doe daar niet 
aan mee. Ik heb de moeite genomen om u deze brief te schrijven, om allereerst een aantal feiten aan te 
vullen en van hun ruis te ontdoen. Maar misschien nog veel meer om u inzicht te geven in mijn manier
van denken en werken, waarbij ik u duidelijk wil maken hoe ik uw handelen waardeer in menselijk en 
zakelijk opzicht. Ik kan daar niet mee uit de voeten en zal dat in de toekomst dan ook negeren. Graag 
zal ik met iedereen open communiceren; met plezier geef ik ruimte aan andere ideeën dan de mijne, 
maar wel in een relatie waarin ik het vertrouwen heb dat de regels van het spel correct en doelmatig 
(gericht op een gezamenlijk resultaat) worden gehanteerd. Met vriendelijke groeten E. Veenstra
NB. Wellicht ten overvloede: uw bijdrage aan de opleiding wordt inhoudelijk geregeld door de heer 
Jacobs in samenspraak met de heer van Hoogstraten. Aan het eind van het cursusjaar wordt aan de 
hand van een evaluatie bezien of uw bijdrage en zo ja, in welke vorm wordt gecontinueerd. Mevrouw 
van Heek heeft u in haar functie als voorzitter van de commissie opleidingen meegedeeld dat u om de 
lessen regeloverdracht bevoegd te geven in het bezit dient te zijn van het referee diploma.
Zondag 31 oktober Brief aan E. Veenstra
Zeer geachte heer Veenstra ,Dank voor Uw schrijven dd 26-10-1993, waarvan de inhoud duidelijk bij 
mij is overgekomen. Op een punt geloof ik dat U van een uitgangspunt vertrekt dat ik nader zou willen
nuanceren. Het gaat er hierbij wat  voor doel stel ik me voor ogen en welke middelen heiligen dit doel.
Ik zou meer dan deze pagina nodig hebben om U dit uit de doeken te doen. Het enige dat ik kan doen 
is te verwijzen naar mijn verleden en aan de vruchten herkent men de boom. Dat U deze boom niet in 
Uw tuin zou planten is voor ons beiden duidelijk. U. gebruikt twee keer het woord persoonlijk in uw 
brief als het over mij gaat. Indien uw mijn werkelijke diepere motieven zoudt kennen , zou het geen 
syllabe veranderen in Uw tekst, maar ik moest dit toch even aan U kwijt. In ieder geval dank ik U 
nogmaals voor uw kritiek . Met vriendelijke groeten Tom de Booij
November Nota: "ZO IS TOCH DE REALITEIT" II 

 

Commentaar bij de titelpagina "Zo is toch de realiteit" II 
Als één van de drie hoekpunten ( exploitant-vrijwilliger-beroepskracht ) een beroep wil doen op de 
regering, voor zaken zoals het verkrijgen van landelijke erkenning van diploma's, subsidies, fiscale 
problemen etc waar moet hij dan terecht? De exploitant zal zich moeten wenden tot Economische 
Zaken, maar de twee andere pijlers tot het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en 
wel in het bijzonder naar de Directeur-Generaal Welzijn. Deze ambtenaar is verantwoordelijk voor 8 
aparte afdelingen waarvan sportzaken (afd f.) er een is. Het staat in het lijstje tussen ouderenbeleid 
(afd e.) en Verzetsdeelnemers, Vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen (afd g.)! Het is alles zeer 
kenmerkend voor de wijze hoe Nederland anno 1993 tegenover sport als cultuur verschijnsel aankijkt. 
Inmiddels is wel zo ongeveer 8 miljoen mensen in Nederland actief aan sport doen, waarvan 4 miljoen
in georganiseerd verband. Dit betekent dat 57% van de totale bevolking aan sport doet. Het wordt 
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hoog tijd dat sport die plaats krijgt die zij verdient. Allereerst moet Sportzaken gelicht worden uit de 
sfeer van Welzijn, daarvoor zijn de commerciële belangen, die momenteel op het spel staan wel te 
groot en omvattend. Zonder commercie geen sportbeleid, dat is de keiharde werkelijkheid. Hoe meer 
men zich tegen deze waarheid verzet hoe schadelijker, omdat dan wildgroei, beunhazerij de kop op 
steekt. Juist wanneer de vrijwilliger, tezamen met de beroepskracht, de exploitant op deskundige wijze
kan adviseren hoe hij zijn geld het beste kan investeren, is iedereen goed af. De exploitant wil maar 
twee dingen: rendement en continuïteit. Het is door deze samenwerking dat de sporter er wel bij vaart. 
Uiteraard heeft elk hoekpunt van onze driehoek zijn eigen belangen, die soms tegenstrijdig zijn met de
belangen van de andere hoekpunten. Het harmoniemodel kan dan pas in werking treden als op een 
bepaald ogenblik het gezamenlijke belang duidelijk voor ogen staat: het goed functioneren van de 
sporter of dat nu een topsporter of een recreantsporter is. Dit vier dimensionale beeld: de bewegende 
sporter als middelpunt van de driehoek : EXPLOITANT-VRIJWLLIGER-BEROEPSKRACHT, moet 
ons inspireren om een beter sportbeleid in Nederland tot stand te brengen. 

Nota: "ZO IS TOCH DE REALITEIT" II 
In de afgelopen maanden hebben een drietal leden van de N.P.G.A. Tom O'Mahoney, Ad Wessels en 
Tom de Booij ( tevens vertegenwoordigers van het Bestuur van de Stichting Democratisering Golf 
Sport) zich uitvoerig bezig gehouden met onderwerpen als de opleiding tot golfprofessional en het 
golfvaardigheidsbewijs. Dat heeft geresulteerd in een aantal actiepunten, die in de nota, dat U nu onder
ogen heeft, nader uitgewerkt: 

1. GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS? 
2. ONTWERP VOOR EEN GOLFBAANPERMISSIE 
3. LESPROGRAMMA VOOR BEGINNERS 
4  SPORT VERDIENT SPORTMANAGEMENT 
5. JURIDISCH ONDERZOEK BESLUITVORMING SPORTORGANISATIES 
6. VERGELIJKEND ONDERZOEK OPLEIDINGEN SPORTLERAREN IN NEDERLAND
7. VERGELIJKEND ONDERZOEK OPLEIDINGEN GOLFPROFESSIONALS IN EUROPA 

TOELICHTING 7 ACTIEPUNTEN 
GOLFVAARDIGHEIDSBEWIJS? 
ad1 
De drie samenstellers van dit stuk zijn van oordeel dat het door velen zo fel begeerde GVB een 
gezonde ontwikkeling van de golfsport in de weg staat op grond van de volgende redenen: er wordt te 
veel het accent op de vaardigheid gelegd, in plaats van op de etiquette (omgangsvormen). 
Uitgangspunt moet zijn dat de golfer - net als op de rijksweg - het verkeer op de fairway niet in gevaar
brengt en een goede doorstroming helpt bevorderen. Als we de eerste bladzijden van de golfregels 
opslaan, zien we de volgende paragrafen: Deel I Etiquette, Hoffelijkheid op de baan, Veiligheid, 
Voorkomendheid tegenover andere spelers, Voorrang op de baan, Zorg voor de baan, Gaten in 
bunkers, Plaggen terugplaatsen, Beschadiging door ballen en spikes herstellen, Beschadiging van de 
green, Beschadiging door oefenswings etc. 
Wat vinden we hiervan terug bij het examen? Buitengewoon weinig. Er zijn weliswaar 15 multiple 
choice vragen, maar vraag en antwoord heeft men al uitgebreid van te voren kunnen bestuderen in het 
dit jaar verschenen boekje: Regelexamen GVB & Handicap een uitgave van de NGF en Media Equipe 
Alkmaar. Illustratief in dit verband is de vraag onder 06 geformuleerd : Voor het niet naleven van de 
Etiquette in een strokeplay-wedstrijd krijgt u a) geen straf b)een strafslag en c) twee strafslagen. Het 
goede antwoord is a) geen strafslag ! 
In de Angelsaksische landen treffen we een totaal andere cultuur als het gaat om het rechtsgevoel. 
Men kent daar het gewoonterecht dat veelal ongeschreven is. (Zelfs de grondwet in Engeland is 
ongeschreven). Vandaar dat in het regelboek]e maar 3 pagina's zijn ingeruimd om de etiquette te 
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behandelen. Voor een Nederlander zou dat een heel boek moeten zijn. Wat leert de candidaat voor het 
GVB examen betreffende deze ongeschreven wetten? Het antwoord kan niet duidelijker worden 
gegeven door een kijkje te nemen op de Nederlandse golfbanen en speciaal te letten op het etiquette 
gedrag van de generatie golfers die het GVB in zijn huidige vorm  heeft gehaald. Dat antwoord is in 
een woord samen te vatten: schokkend.
Het is ook al somber gesteld met de kennis van de regels. Bij het GVB examen worden uitsluitend 
vragen gesteld over Deel III van de Spelregels. Aan het uiterst belangrijke hoofdstuk deel II Definities 
wordt achteloos voorbij gegaan. Golfend Nederland zou veel leed bespaard kunnen worden als men 
meer aandacht zou willen schenken aan de definities. Als men de definities werkelijk kent, kan men 
met behulp van het alfabetisch register, vrijwel elk probleem moeiteloos oplossen. Maar dan moet men
uiteraard wel gebruik van het regelboekje mogen maken. Edoch, volgens de meest recente 
voorschriften mag het regelboekje bij het examen helemaal niet worden gebruikt.
De huidige methode van examineren kan er gemakkelijk toe leiden dat veel candidaten ·een geweldige
hekel krijgen aan alles wat met regels en etiquette te maken heeft. Dat heeft tot gevolg dat wanneer ze 
- na veel spanning resulterend in klamme handen en slapeloze nachten - het examen eenmaal hebben 
behaald, totaal geen belangstelling meer kunnen opbrengen voor regels en etiquette. 
Voor de golfleraar is het ook niet plezierig te moeten constateren dat veel van zijn leerlingen na het 
behalen van het examen niet meer op de les verschijnen. De verleiding voor  de golfleraar wordt dan 
wel erg groot om maar zo lang mogelijk te wachten met het aanvragen van het GVB-examen.Als we  
al die bezwaren goed op ons laten inwerken, kunnen we niet anders dan pleiten voor het afschaffen 
van het GVB-examen in zijn huidige vorm. Op dit moment mag de professional het technische deel 
van het examen afnemen, de vaardigheid van deel II: golf techniek. Maar de NGF staat echter toe dat 
ook niet-bonafide golfprofessionals, de zogenaamde beunhazen die niet zijn geregistreerd bij de 
N.P.G.A., toch een handtekening mogen afgeven voor- het GVB-examen. Dat is een onaanvaardbare 
situatie. Een reden te meer om rigoureus te breken met de huidige opzet van het GVB-examen. 
Wanneer de N.P.C.A. dit standpunt deelt, kan de discussie starten over de manier waarop we dit doel 
zouden kunnen bereiken. 

ONTWERP VOOR EEN GOLFBAANPERMISSIE (GP) 
ad 2. 
Van groot belang is de positie die de golfleraar in de toekomst kan gaan innemen. Zoals we al eerder 
hebben vastgesteld is de caddie tot golfprofessional gepromoveerd. Hij mag zich nu zelfs in het 
clubhuis vertonen, maar een ding is hem nog niet toegestaan. Tijdens zijn lessen moet hij zich verre 
houden van het aanleren van regels en etiquette. Dat is nog altijd het alleenrecht van de amateur-
golfer. Dat principe is zover doorgevoerd dat bij de opleiding tot golfprofessional tot nu toe alleen een 
amateur de toekomstige pro iets mocht bijbrengen op het gebied van regels en etiquette. Maar er zit 
een belangrijke verandering in de lucht: de kans bestaat dat al dit jaar de aankomende professional, 
voor het eerst op dit punt wordt onderwezen door een professional. Vast staat dat in dat geval het 
accent duidelijk zal worden verlegd. De beginnende golfer zal worden bijgebracht dat er maar een paar
dingen zijn die essentieel zijn wil men het 'spelletje' op een plezierige manier blijven spelen. Het 
accent zal dan komen te liggen op zaken als: het op tijd doorlaten, zorgen voor de veiligheid van 
anderen, inclusief het baanpersoneel en zorg voor de baan (pitchmarks, bunkers etc).De professional 
moet de regels en etiquette op zo'n manier uitleggen, dat de leerling ook in dit onderdeel van het 
lesprogramma plezier krijgt.
Heel geleidelijk kan men de lessen uitbreiden met de introductie van begrippen als out of bounds, 
onspeelbare bal. Vervolgens komt de systematiek, die gebruikt wordt bij het toebedelen van 
strafslagen aan de orde. Via de weg der geleidelijkheid poogt men de beginnende golfer begrip en 
inzicht bij te brengen. Dat is in dit stadium veel belangrijker dan kennis. Pas daarna gaat de golfleraar 
in op andere zaken die voor de beginnende golfer van belang zijn: wedstrijdvormen, handicapregels 
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enz. Dij het spelen van golf door de baan zal zeer veel aandacht moeten worden besteed aan tempo: de
golf tas op de juiste plaats zetten, de putting-lijn bestuderen als men nog niet aan de beurt is, snel de 
green verlaten na het uitholen en pas bij de volgende afslagplaats de score noteren. Op die manier leert
men als het ware spelender wijs regels en etiquette. Het eindeloos lesgeven op de de driving-ranqe 
heeft alleen maar zin als men naar een lagere handicap wil. Het is dan de taak van de golfleraar om 
uiteindelijk een Golfbaanpermissie (GP) af te geven. Om verzekerd te zijn van de waarde van dit 
papiertje zal tijdens het examen een onafhankelijke deskundige (een soort gecommitteerde dus) 
aanwezig moeten zijn die eveneens zijn goedkeuring moet geven. 
Op deze manier neemt de golfprofessional de centrale positie in die hij letterlijk en figuurlijk verdient. 
Wanneer deze methode wordt gevolgd zal de golfer ook na het behalen van de GP de golfprofessional 
om raad en daad blijven vragen. Hij krijgt dan de rol van vertrouwensfiguur, net als een (qoede) 
huisarts. Door deze rolverdeling zal ook de golfleraar meer bij het clubleven betrokken kunnen 
worden. Dat alles zal ertoe leiden dat niet alleen het imago, maar ook de financiële  positie van de 
golfprofessional zal worden versterkt. 

LESPROGRAMMAVOOR BEGINNERS
ad3 
Op vrij korte termijn zal de coördinator van de Stichting Democratisering Golf Sport Tom de Booij 
een les programma opstellen in de geest van hetgeen in de vorige paragraaf is beschreven. Het accent 
komt sterk te liggen op het als het ware spelend leren. Er zal in het lesprogramma ook meer rekening 
worden gehouden met de status en mogelijkheden van de beginnende golfer. De ervaring leert dat die 
nogal uiteenlopen. - 

SPORT VERDIENT SPORTMANAGEMENT 
ad 1
Marketing is een nieuw begrip in de golfwereld. Vandaar dat allereerst een definitie wordt gegeven 
van wat  men er onder zou kunnen verstaan. Marketing heeft alles te maken met de wensen en 
behoeften van consumenten. Op basis van de kennis van deze wensen en behoeften moet het beleid in 
de golfsport vorm krijgen. De omvang van de doelgroepen ligt tussen de l4 miljoen en de al 100.000 
golfende Nederlanders. Het aantal doelgroepen is - zeker als we een voorbeeld nemen aan een aantal 
Anqelsaksische landen - onbegrensd. Toch kunnen we hier al enkele specifieke nieuwe doelgroepen 
noemen: jeugd vanaf 5 jaar; net als in Zweden zou golf ook in het vervolg-onderwijs een plaatsje 
moeten krijgen. Andere specifieke doelgroepen: vliegeniers in opleiding, bejaarden en gehandicapten (
incl.rolstoelers).De praktijk leert dat in het denkkader van zowel de N.P.G.A. als de NGF, de 
Nederlandse Vereniging van exploitanten van Golfaccommodaties (NVG) de grote afwezige is. Dat is 
buitengewoon kortzichtig. Het is onmiskenbaar dat deze Vereniging van exploitanten een steeds 
belangrijker rol gaat spelen in de Nederlandse golfwereld. Uit het meeste recente overzicht van 
golfbanen in Nederland blijkt dat de banen die op puur commerciële basis worden gerund letterlijk 
terrein winnen. Als professionals mogen we  zeker niet de ogen sluiten voor deze ontwikkeling die 
ook voor ons grote gevolgen kan hebben. De samenstellers van deze nota zijn er van overtuigd dat het 
alle zin heeft om goede contacten met de NVG te ( gaan) onderhouden. De commerciële banen zullen 
in de komende jaren voor steeds meer werkgelegenheid - ook voor professionals - gaan zorgen. 

JURIDISCH ONDERZOEK BESLUITVORMING SPORTORGANISATIES 
ad 5. 
De juridisch adviseur van de stichting DGS (Democratisering Golf Sport),Erik van der Maal is volop 
bezig met de bestudering van de statuten van verschillende sportorganisaties. Binnenkort is er over dit 
onderwerp overleg met Prof H. van Staveren van de Vrije Universiteit, afd Sport en Kecht om na te 
gaan wat de juridische mogelijkheden zijn om onderzoek te doen naar de besluitvorming in 
sportorganisaties. Van groot belang is ook het contact dat we hebben gelegd met Drs B. Rudingh, de 
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directeur van het Sport Management Instituut in Groningen die ons behulpzaam wil zijn bij ons 
onderzoek. 

VERGELIJKEND ONDERZOEK OPLEIDINGEN SPORTLERAREN IN NEDERLAND 
ad 6
We zullen via de NFWS, de Nationale Federatie van Werkers in de Sport, met alle afdelingen 
opleidingen van de sportorganisaties in Nederland contact opnemen. Binnen ongeveer een termijn van 
één jaar hopen we een goed beeld te hebben van de onderwijs-programma’s van deze organisaties. 
De hierboven genoemde NFWS is in 1980 opgericht. In totaal zijn 25 organisaties bij de NFWS 
aangesloten, waarvan 19 trainers-organisaties. De NFWS bundelt 75%.van alle trainers-verenigingen 
in Nederland. Het doel van deze organisatie is het bevorderen van de kwaliteit van de sportbeoefening 
in het algemeen en van de sportleiding in het bijzonder. Doordat de trainers-verenigingen zich hebben 
gebundeld, kan effectiever en efficiënter aan dit doel worden gewerkt. De NFWS ontvangt van het 
ministerie van WVC subsidies om allerlei projecten, die de deskundigheid van het sportkader 
verhogen mogelijk te maken. WVC stelt speciale subsidies beschikbaar voor de bijscholingen die voor
trainers-verenigingen worden georganiseerd. De NFWS is in staat om een uitgebreid dienstenpakket 
aan te bieden. De samenstelling van dit pakket varieert van het leveren van vakbladen en het 
organiseren van cursussen tot rechtspositionele belangen-behartiging en juridische ondersteuning in 
bijvoorbeeld ontslagzaken. Omdat de NFWS zoveel trainers-verenigingen vertegenwoordigt, 
functioneert zij als spreekbuis van de georganiseerde trainers. Met als instanties als NOCNSF en het 
ministerie WVC vindt regelmatig overleg plaats. De NFWS  participeert in belangrijke 
overlegorganen. Zij is een zelfstandige belangen behartigings-organisatie die geen bindingen heeft met
vakcentrales als FNV en CNV. Er is voor de N.P.G.A. alle aanleiding om aansluiting bij de NFWS te 
overwegen. De voordelen zijn legio. 

VERGELIJKEND ONDERZOEK OPLEIDINGEN GOLFPROFSSIONALS IN EUROPA 
AD 7
Het is buitengewoon interessant na te gaan hoe in andere Europese landen de opleiding tot 
golfprofessional vorm heeft gekregen. Het is ook boeiend om de effecten van het verdwijnen van de 
Berlijnse Muur te meten. Zou dat bijvoorbeeld tot gevolg kunnen hebben dat de golfsport zich ook in 
Oosteuropa gaat ontwikkelen? Als die vraag bevestigend wordt beantwoord ligt daar een prachtig brok
werkgelegenheid voor Nederlandse golfleraren. Het zoals de Britten naar ons zijn gekomen, kunnen 
wij misschien in de niet al te verre toekomst onze steun geven aan de ontwikkeling in de voormalige 
landen van het Oostblok. 
Terug naar eigen land. Bij ons is de gemiddelde leerling doorgaans de vijftig ruim gepasseerd. Hij of 
zij heeft in verreweg de meeste gevallen nooit van golf gehoord. Dat betekent dat de aanpak en 
inrichting van het onderwijs heel anders moeten zijn dan in landen waarin golf van oudsher tot de 
cultuur van het land behoort. Het Engelse voorbeeld is derhalve voor ons niet van toepassing. In 
Zweden, Duitsland, Frankrijk en Italië wordt op dit moment in hoog tempo gewerkt aan een goed 
onderwijs programma. Het zou zeer nuttig zijn als van hieruit contact zou worden gezocht met 
degenen die zich met deze programma's bezighouden. Een bundeling van krachten op dit belangrijke 
terrein is zeer gewenst. 
Einde toelichting van de 7 actiepunten. 

Wij zouden deze nota willen afsluiten met dezelfde slotzinnen als in de nota "Zo is toch de realiteit" I: 
"Dat het niet gemakkelijk zal zijn om ons doel te bereiken, spreekt van zelf "waar een wil is, is een 
weg" .Het is te vergelijken met het maken van een putt van één meter om een belangrijke wedstrijd ,te 
kunnen winnen. Twee mogelijkheden":" Ik hoop dat de putt er in zal gaan of de putt GAAT er in"
Wij kiezen voor de laatste mogelijkheid! 
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Bijlage I "Zo is toch de realiteit" II
Deze bijlage is bestemd voor diegenen die na het lezen van de actiepunten van de stichting 
Democratisering Golf Sport, geïnteresseerd zijn in de gebeurtenissen die hebben geleid tot de 
samenstelling van de nota :"Zo is toch de Realiteit " II

Logboek 14 december 1992 - 14 november 1993 
December 1992 
14 december vertelt de Heer R. Oortjes voorzitter van de commissie Golfvaardigheidbewijs van de 
Nederlandse Golf Federatie aan de aanwezigen op de algemene vergadering van de N.P.G.A. dat de 
NGF oogluikend toe staat dat aanvragen voor het GVB ook door niet gekwalificeerde 
golfprofessionals de zgn beunhazen worden gehonoreerd. De Heer Oortjes: "Dat is de realiteit". Deze 
gevleugelde woorden hebben nog lang doorgeklonken zijn langzamerhand veranderd in de titel van de 
lezing van Dr Tom de Booij op 1 maart 1993:" Zo is toch de realiteit" 
Januari 1993
Begin januari heeft De Booij 400 personen uitgenodigd om te komen luisteren naar zijn lezing : "Zo is
toch de realiteit" op 1 maart 1993 te Vianen. 
Februari 1993 
Ter voorbereiding van zijn lezing heeft de Booij interviews gehad mét een 55 tal personen van de 
NGF, NVG, N.P.G.A., PGA of Europe, Reved, Contracton. 
Maart 1993 
De lezing " Zo is toch de realiteit" uitgesproken door Dr Tom de Booij op 1 maart 1993 in de Toekan 
zaal van het motel Vianen heeft vrijwel geen weerklank gevonden. De lezing zelf werd bezocht door 
65 personen. Veertien dagen later na afloop van de lange N.P.G.A. vergadering op 15 maart 1993 te 
Vianen mocht De Booij zijn verhaal voor 22 van de 270 professionals in een haastige 20 minuten nog 
even komen vertellen. De tekst van de lezing was voor de 4 aanwezige Engelstalige professionals in 
het Engels vertaald verkrijgbaar. De tekst werd verzonden aan alle besturen van golfverenigingen in 
Nederland, alsmede aan alle leden van de European Golf Association en  the PGA of Europe, alsmede 
aan de vaderlandse pers. In totaal bijna 300 exemplaren. Hierop zijn zegge en schrijven 5 reacties 
binnen gekomen waaronder twee van H.M. de Koningin en één van de secretaris van de PGA of 
Europe. 
April 1993 
Op 14 april hebben E.J. van der Maal en T. de Booij de akte getekend waarin de Stichting 
Democratisering Golfsport in het leven werd geroepen. Het bestuur werd gevormd door Tom 
O'Mahoney (voorzitter), Gerard de Smit (secretaris) en Ad Wessels (penningmeester). De Booij kreeg 
de functie van coördinator van de Stichting en Erik van der Maal die van juridisch adviseur. 
In de akte lezen we onder andere:" De stichting heeft ten doel: binnen een periode van tien jaar, vanaf 
1993 het democratiseringsproces van de golfsport te bevorderen in de ruimste zin van het woord. De 
stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door het populariseren van de sport, zodat deze sport 
voor iedereen toegankelijk wordt". 
Mei 1993 
12 mei werd de eerste vergadering van de stichting gehouden in de bestuurskamer van de Noordwijke 
Golfclub. Voor het eerste jaar werden 2 punten centraal gesteld: 
1 . Het sterker maken van de N P G À. 2. Het populariseren van de golfsport. 
Het aanbod van Bauke Bult om als tussenpersoon naar het bestuur van de NGF te willen fungeren 
werd aangenomen. 
Juni, Juli, Augustus 1993 
Geen enkele reactie te bespeuren niet van de NGF of de N.P.G.A. Misschien had men de hoop dat de 
bui wel zou overdrijven. Wel kreeg De Booij na afloop van de wedstrijd van de Dormeuil Cup 5 juli 

93



94

van drie belangrijke N.P.G.A. leden Piet Witte, Jan Ottevanger en Berthus van Mook 
hartverwarmende steun, met de boodschap door te gaan met de strijd. 
September 1993 
Voor de leden van de Nederlandse Vereniging van exploitanten van Golfaccommodaties (NVG) 
mocht De Booij het een en ander vertellen over de ontwikkelingen in de golfsport. Dit naar aanleiding 
van zijn lezing op 1 maart 1993 te Vianen. De boodschap werd goed ontvangen en was in feite de 
aanleiding om weer een nieuwe poging te wagen met als primair doel om de 270 neuzen van de leden 
van de N.P.G.À. tijdens de Komende algemene vergadering in december naar één kant te laten wijzen.
Met dit doel voor ogen zou de stichting een nota aan het Bestuur van de N.P.G.A. willen aanbieden, 
die tijdens de vergadering in december a.s behandeld zou kunnen worden. Maar voor de samenstelling
van deze nota zou een nieuw onderzoek moeten worden opgestart naar de strukturele verhoudingen in 
de golfwereld, om meer gegevens boven water te krijgen dan bij de gespreksronde in het begin van het
jaar. Om een aanzet hier toe te geven heeft de coördinator van de stichting Democratisering Golf Sport
dr Tom de Booij een discussiestuk "Golfcultuur en nog eens Golfcultuur" dd 20 september 1993, 
verzonden naar een aantal organisaties en instanties, die zich met de golfsport bezig houden, en daarbij
gevraagd om een mondeling onderhoud toe te staan. 
Bijlage 2 geeft een opsomming van de vertegenwoordigers van de sportorganisaties en instanties 
waarmee gesprekken zijn gevoerd. Voor de volledigheid volgt hieronder een korte samenvatting van 
deze gesprekken. 
21 september 
Gesprek met de heer C.A. Buitelaar van de afd. Sportzaak Hoofd Taakgroep Vrijwillig Kader en 
Opleidingen van het Ministerie van WVC. Het belangrijkste punt was wel dat onmisbaar voor een 
democratisering van de golfsport is, dat er drie partijen zijn die op basis van ongelijkheid maar 
gelijkwaardigheid de koek moeten verdelen tw: vrijwilligerskader (NGF) - exploitanten (NVG) en het 
beroepskader (N.P.G.A., NGA en NVC) ,met daarbij in acht nemend: polariteit, congruentie en 
parallelliteit. 
27 september 
Gesprek met hoofd opleidingen van de Stichting Contracton de heer F. Jacobs. Terecht had de heer 
Jacobs kritiek op het woord golfcultuur. Het had volgens hem met het woord cultuur niets te 
maken/hoogstens dat het vanuit de elite cultuur een begrijpelijke afgeleide is. Het is tot nu toe alleen 
toegestaan aan de golfelite om de golfcultuur te onderwijzen! De regel en etiquette mogen dan ook 
niet door de professionals onderwezen worden maar alleen door de commissies die door de top van de 
NGF worden goed gekeurd en gecontroleerd. 
30 september 
Gesprek met Professor H. van Staveren hoogleraar aan de Vrije Universiteit, afdeling Sport en Recht. 
Een afspraak werd gemaakt op 7  december a.s bij elkaar te komen en eens na te gaan wat de 
juridische mogelijkheden zijn om bepaalde ondemocratische handelwijzen binnen sportbonden cq 
verenigingen en wel in het bijzonder die van de Nederlandse Golf Federatie via de juridische weg aan 
te pakken. Inmiddels is de juridische adviseur van onze Stichting de heer van der Maal aan de slag 
gegaan om het een en ander optimaal voor te bereiden. We waren terecht gekomen bij prof van 
Staveren via J.W. Gast voormalig directeur van het bondbureau van de Kon. Ned. Hockey Bond. De 
heer Gast was van mening dat de steeds weer optredende conflicten in de sportwereld alleen via 
juridische procedures zijn te bestrijden. Hij wees op een schitterend rapport van een viertal mensen 
van de RU Groningen:" Sport verdient sportmanagement", dat dateert uit 1991 en sindsdien in de 
bekende la is verdwenen. 
30 september. 
Gesprek met de stagecoördinator en Stage docent van Contracton bij de nieuwe B opleiding, de heer 
W. Westphal. Hij is tevens de belangrijkste  auteur van de nieuwe stage brochure Opleiding 
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golfprofessionals B. De Heer Westphal zag het nut in om een apart lesprogramma te schrijven  voor de
golfprofessional namelijk: " hoe geef ik een clinic". De Booij werd door de heer Westphal uitgenodigd
om voor de mentorendag stagepro's op 29 november a.s. een referaat te houden over zijn zienswijze 
hoe clinics gegeven moeten worden. 
Oktober 1993   
4 oktober
Gesprek met de directeur van de Nationale Federatie van Werkers in de Sport (NFWS) Geert Slot. 
NFWS is een koepelorganisatie over 24 leden Als leden heeft de NFWS bijvoorbeeld de Federatie 
CIOS sportleiders Nederland, Atletiek Trainers organisatie, Vereniging van Voetbal oefenmeesters 
Nederland om maar enkele te noemen. Tezamen behartigt het de belangen van 10.000 werkers in de 
sport. De heer Slot vond het jammer dat de N.P.G.A. geen lid van deze NFWS wil worden. De NFWS 
kan een voor de N.P.G.A. zeer belangrijke organisatie betekenen. Deze federatie heeft veel goede 
contacten met WVC, NOCNSF en ook met de Vaste Commissie van de Tweede Kamer betreffende 
sportzaken. Het zou de N.P.G.A. de  mogelijkheid bieden om haar leden steun te kunnen geven bij het 
opstellen van contracten, arbeidsverhoudingen etc. Alles dus ten behoeve van het ontwikkelen van een
eigen identiteit. We behoeven het wiel niet zelf uit te vinden en problemen die elders in de sportwereld
opgelost zijn kunnen voor ons een goed voorbeeld zijn. 
4 oktober 
Gesprek met het hoofd van de commissie opleidingen van de N.P.G.A. de heer Joacim. De Booij heeft
hem een intern discussie stuk overhandigd met het verzoek dit te willen verspreiden onder zijn 
medebestuursleden en gevraagd op korte termijn hierop te reageren. De voorzitter van de N.P.G.A. 
schrijft in antwoord hierop een brief dd 29 okt aan de Stichting Democratisering Golf Sport met de 
volgende zin: "Een aantal door U gesignaleerde zaken heeft zeker onze aandacht. Wij zullen dan ook 
ons voordeel doen met voornoemde notitie" .
6 oktober
Gesprek met het hoofd van Commissie Opleidingen van de NGF mevrouw van Heek. Belangrijkste 
kritiek van de NGF was dat de Booij polariserend werkte en duidelijk voor het conflict model had 
gekozen. Hier kon mevrouw van Heek geen waardering voor opbrengen. Bijzonder interessant waren 
haar volgende uitspraken: 
" De N.P.G.A. moest zich goed realiseren dat de NGF klant was van de N.P.G.A. en wel de grootste 
afnemer. De NGF treedt op als consument en de N.P.G.A. moet meer klantgericht worden" 
Mevrouw van Heek was de mening toe gedaan dat de NGF altijd de eindverantwoordelijkheid zal 
moeten blijven behouden betreffende het onderwijs van regels en etiquette bij de opleiding van 
golfprofessionals. 
6 oktober 
Gesprek met de voorzitter van de stichting Nederlandse Jeugd Golfers Associatie, de heer C. 
Vrijenhoek. In 1992, 1993 jeugdwedstrijden georganiseerd met 150 mededingers voor het door 
Promogolf European gesponsord jeugdkampioenschap dat in 1992 in Toulouse en dit jaar in Parijs 
gehouden werd. Er zijn ook ver gevorderde plannen om op scholen golflessen te gaan geven. Hieraan 
wil de stichting DGS belangeloos haar medewerking geven. Hetgeen door de heer Vrijenhoek in dank 
werd aanvaard. De Associatie is nog niet door de NGF erkend. De heer Vrijenhoek heeft veel eigen 
geld in deze jeugdactiviteit gestoken 
7 oktober 
Gesprek met voorzitter en secretaris van de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) de heren 
Straatman en Heinsius. Bij de bestudering van de statuten viel het op dat een van de doelstellingen van
de vereniging is de erkenning en waarde van het beroep. Dit klinkt voor een buitenstaander vreemd in 
de oren want elk gezond denkend mens moet toch inzien het essentiële belang van goed 
baanpersoneel. Als zij op een goede (kwade voor sommigen) dag zouden beslissen om niet meer te 
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maaien dan breekt de hel in golfend Nederland los. Het gebeurt toch maar al te dikwijls dat het 
baanpersoneel met gevaar voor eigen leven zijn werk moet doen. Bij een ernstige overtreding van een 
golfer, door bv de bal te slaan naar op de green werkend personeel wordt met de klacht weinig of niets
gedaan. Hierin dient duidelijk verandering te komen, dwz de mentaliteit van de golfer tov dit punt te 
veranderen. Hier ligt ook weer een wezenlijke taak weggelegd voor de golf leraar die de beginnende 
golfers niet alleen maar iets over de techniek van de golfswing moet leren, maar ook hoe de baan is 
aangelegd en onderhouden moet worden en waarom soms drastische maatregelen moeten worden 
genomen in verband met de weersomstandigheden, die niet direct voor iedereen begrijpelijk over 
komen. Dit was wel de grootste grief die de beide heren in de richting van de golfers hadden. 
12 oktober 
Gesprek met de directeur van het federatiebureau van de NGF, de heer drs. Heyster. Alhoewel de heer 
Heyster evenals mevrouw van Heek het niet eens was met de werkwijze van de coördinator van de 
stichting DGS, had hij toch wel oren naar de stelling dat er nog een belangrijke doelgroep is, namelijk 
14.000.000 minus de 100.000 reeds golfende Nederlanders, die bereikt zouden kunnen worden. Om 
deze beter te kunnen opvangen dan tot nu toe het geval is, dient de N.P.G.A. te beschikken over een 
beroepskader dat in staat is om allerlei soorten mensen van jeugd tot bejaarden, invaliden, etc 
enthousiast te maken voor het golfspel . Hiervoor is allereerst nodig een duidelijk omschreven 
lesprogramma en voorts moeten een aantal leraren worden opgeleid die hiertoe in staat zijn. Deze 
"eerste jaars lessen" moeten gegeven worden door de beste leerkrachten. Deze leraren moeten 
beschikken over een grote sociale vaardigheid, kennis, en didactische kwaliteiten. Niet alleen tussen 
de toerspeler en de golfleraar moet een duidelijke scheiding komen bij de opleiding, maar ook tussen 
de leraren onderling. Voor de verschillende categorieën moet eerst een goed profiel geschreven 
worden. dwz voorwaarden waaraan de verschillende categorieën van leraren dienen te voldoen. Een 
vergelijking zou kunnen worden gemaakt met de studie in rechten of medicijnen. Niet alle doktoren 
zijn in staat om een ingewikkelde operatie te verrichten. Men heeft ook juristen die gespecialiseerd 
zijn in fiscaal recht of strafrecht. Deze  differentiatie in het sportonderwijs is anno 1993 hard nodig. 
Wij hebben tov van de Angel- Saksische landen nog een achterstand van misschien wel meer dan 50 
jaar. De vergelijking die dikwijls gemaakt wordt bij de inrichting van het onderwijs tussen de Angel-
Saksische en continentale landen gaat dan ook volledig mank. Denk maar eens aan de leeftijd van de 
gemiddelde beginnende golfer en zijn ervaring op sportgebied in Nederland. 
12 oktober 
Gesprek met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van exploitanten Golfaccommodaties 
(NVG) de Heer S.B. Slooten. De hoofddoelstellingen van de NVG waren continuïteit en rendement. 
De stelling: ideëel is commercieel werd ook door de heer Slooten onderschreven. Lichtende 
voorbeelden zijn aanwezig waar het wel en niet goed gaat bij de commerciële instellingen in 
Nederland: De golfschool van André Jeurissen, het Golfcentrum Rotterdam of de golfschool van Ad 
Wessels in Spaarnwoude lopen geweldig, terwijl  monster complexen zoals die van Burggolf failliet 
gaan omdat men vergeten heeft de liefde voor de golfsport centraal te stellen. De golfbanen waarop 
gespeeld wordt op strikt commerciële basis kunnen  alleen dan succesvol zijn als men aan de 
randvoorwaarde voldoet nl dat de golfsport niet in eerste instantie als melkkoetje gezien mag worden 
maar dat golf een belangrijke bijdrage kan leveren aan een beter geestelijke en lichamelijke 
volksgezondheid in de 21 ste eeuw. 
12 oktober 
Gesprek met de directeur van Golf Centrum Rotterdam, de heer John Scholte. Hij was ook bezorgd 
over de ontwikkeling van de golfsport vooral het toenemend aantal beunhazen dat zich stort op het 
ontwikkelen van nieuwe banen zonder veel kennis van zaken. Hij was daarom ook bereid om mede te 
werken om de Nederlandse Vereniging van exploitanten van Golfaccommodaties (NVG) sterker te 
maken. 
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12 oktober 
Gesprek met -de voorzitter van de stichting Golfers voor Golfers, de heer Plandsoen. Deze Stichting 
stelt zich ten doel om de mogelijkheden 
, te scheppen om personen die door lichamelijke omstandigheden blijvend of tijdelijk niet zelfstandig 
in staat zijn om de golfsport te beoefenen. Om geld voor dit doel in te zamelen heeft de Stichting, 
sinds de oprichting van de stichting in 1989 reeds 4 Proams georganiseerd op Kleiburg waar 24 pros 
en bijna 100 personen aan deel namen. Door de stichting zijn al daadwerkelijk invalide golfers 
geholpen zelfs een jongen met een ernstige hersenaandoening. Door middel van de steun van de 
Stichting heeft hij het zelfs zo ver geschopt dat hij dit jaar zijn examen golfprofessional B heeft 
gehaald. 
13 oktober 
Gesprek met de golfarchitect A. Rijks. Zijn grootste klacht was dat de beoordelingscommissie van de 
NGF die in een te late fase zijn werk 
verricht. De baan is dan al opgeleverd en het is niet meer dan een tijdsopname die soms door de 
weersomstandigheden ongelukkig zou kunnen uitvallen. Het ware beter als tijdens de aanleg ook van 
NGF kant belangstelling werd getoond. Hij vond het wenselijk dat ook de aankomende golfer door de 
professional beter op de hoogte moet worden gebracht over de kennis betreffende de aanleg en 
onderhoud van de baan. Het onverantwoordelijk gedrag van de golfer tov het personeel dat de baan 
onderhoudt, vond hij onacceptabel. Nu het meer voorkomt dat banen worden gerenoveerd loopt het 
personeel dat bezig is met de baan veel gevaar door het gedrag van de golfer. Er zouden harde 
maatregelen moeten worden getroffen om dit te voorkomen, misschien zou dan een 
mentaliteitsverandering van de golfer tot stand kunnen komen. 
14 oktober 
Gesprek met de directie van 3 Verzorgingshuizen te Boxtel, de heren van Beurden en Smeets. 
Besloten werd om 17 november a.s.op te starten met golf voor bejaarden, allereerst theorielessen om 
in het voorjaar de 4 par 3 holes baan te openen (gespeeld wordt met Cayman ballen). 
14 oktober 
Gesprek met directeur van golfschool Welschap, de heer André Jeurissen. Zeer verheugend was het 
feit dat de heer Jeurissen tijdens de komende Stichtingsvergadering als adviseur aanwezig zou willen 
zijn. Hij was van mening dat N.P.G.A. het meest directe invloed zou moeten uitoefenen op de inhoud 
en het beleid van de opleidingen en ook dat de NVG daarbij betrokken zou moeten worden om 
daarmee het monopolie van de NGF te doorbreken. 
14 oktober 
Gesprek met bestuurslid van de stichting Fitvak, de heer L. Clijssen. Een uiterst belangwekkend 
gesprek. Door bepaalde strukturele veranderingen hebben zij kans gezien in enkele jaren de hele 
fitness wereld (1.1 miljoen mensen) van gezicht te doen veranderen. Zij onderhouden zeer goede 
contacten met zowel de NFWS als NOCNSF en WVC. Een commerciële koepelorganisatie die garant 
staat voor de waarborg van kwaliteit en continuïteit. Een goed samenspel tussen het vrijwilliger en 
beroepskader. Een lichtend voorbeeld zoals het ook in de golfwereld zou moeten. Een primair ideële 
opzet die overging in een gezonde commercieel gerichte organisatie onder de slogan ideëel is 
commercieel. Hun strijd was om de fitness branche uit een bepaalde hoek te halen en er voor te zorgen
dat de fitness scholen overheids erkenning zouden krijgen (keurmerk Fitvak) 
14 oktober 
Gesprek met de directie van de Efteling bv, heren Leunissen en van Daele. Er komen binnenkort 27 
holes rond de Efteling. 24 november mag De Booij een clinic geven om hun medewerkers duidelijk te 
maken wat we de consument, de aankomende golfer, in het begin moeten aanbieden. Het woord 
marketing was hier een normaal woord! 
18 oktober 
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Gesprek met golfarchitect Gerard Jol. Klaagde eveneens als de heer Rijks over de kennis van zaken 
van de beoordelingscommissie. 
Het was ook zijn vurige wens dat de veiligheid en erkenning van het baan personeel drastisch moet 
verbeteren. Hij heeft al zelfs zwaailichten ingevoerd. 
De golfleraar dient veel meer zijn leerlingen op de hoogte te brengen van aanleg en onderhoud van de 
baan. Het respect tov de baan zal hierdoor toenemen . Hij gaf nog twee groepen aan die nog niet waren
genoemd. 
1. De coursemanager ( tussen de caddiemaster en bestuur van de club). 
2. Door de verdere toename van de commerciële banen, wordt deze groep steeds groter . 
3. De initiatiefnemer(s) van het ontwikkelen van een golfcomplex. 
Het zou van belang zijn om deze mensen met elkaar in contact te brengen aangezien ze veel van elkaar
kunnen leren. Allen zijn namelijk letterlijk door de hel gegaan, bestemmingsplannen milieugroepen, 
juridische procedures etc.
27 oktober 
Gesprek met voorzitter van de stichting Dutch Students Open,(D.S.O.) de heer L. Klootwijk. De 
D.S.O. organiseert al sinds 1986 een jaarlijks tournooi met maximaal 90 deelnemers. Er bestaat ook 
nog een Nederlandse Studenten Golf Vereniging. Deze laatste vereniging maakt zich sterk om op 
Europees niveau te gaan opereren. Er bestaat in Parijs een European Students Golfers Association. 
28 oktober 
Van de Heer H. van Wetering, hoofd opleidingen van de KNVB zijn werkstuk (tezamen met drie 
andere personen van de RU Groningen) ontvangen, getiteld:" SPORT VERDIENT 
SPORTMANAGEMENT': 
Dit is een uiterst belangwekkend stuk, dat in 57 bladzijden weergeeft wat het centrale probleem is in 
de sportwereld anno 1991 (de datum van werkstuk), maar dat anno 1993 nog net zo actueel is. Enkele 
zinsneden uit dit werkstuk geven al een goed beeld: Marketing: de uitdaging voor sportbonden en 
sportverenigingen is er ook de behoefte van de sport als uitgangspunt te nemen voor het te voeren 
sportbeleid. (Het klantgericht denken is voor de sport nog tamelijk nieuw). Sport is een 
maatschappelijk verschijnsel en heeft dus te maken met maatschappelijke verschijnselen de 
sportvereniging zal nooit meer het monopolie terugkrijgen als de organisatie waar sport kan worden 
beoefend - de sportvereniging zal voortdurend concurrentie met andere sportverenigingen en 
commerciële instellingen om de gunst van de sporter - kenmerkend voor de cultuur van sportbonden is
dat deze sterk wordt bepaald door het vrijwilligerskarakter Vaak willen de bestuursleden nadrukkelijk 
gekend worden in de uitvoering van deelgebieden, waarvoor zij de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
dragen. Er wordt over de schouder van de beroepskracht " meegekeken". Ongewild wordt de 
deskundigheid. van deze beroepskracht in twijfel getrokken. Diverse sportbonden zullen in de nabije 
toekomst "gedwongen" worden de structuren en het management aan te passen. De vrijwillige 
bestuurder zal in een meer geprofessionaliseerd organisatie beter in de gelegenheid zijn op afstand te 
besturen. Sport zal in de toekomst beoefend blijven op de meest geëigende  plaats: nl de DE 
SPORTVERENIGING. Einde citaten uit: Sport verdient sportmanagement. 
Naar aanleiding van deze citaten zou hier aan toegevoegd worden enkele zinsneden die De Booij 
schreef aan de directeur van de NFWS de heer G. Slot. "In het jaar 2000 wil een jongetje, laten we 
zeggen mijn kleinzoon die nu 6 is, gaan voetballen en wil lid worden van een voetbalclub. Hij geeft 
zich op bij een voetbalclub dat lid is van NOCNSF. Hij zal dan gebruik maken van een voetbalveld dat
onderhouden word door een organisatie (Sportpark) dat lid is van de Nationale Federatie van 
exploitanten van Sportaccommodaties (NFS) en hij zal al voetballend instructie krijgen van een trainer
die lid is van de VVON (Vereniging van Voetbal Oefenmeesters Nederland. Deze vereniging is weer 
lid van de NFWS. De drie koepelorganisaties opereren onder het motto : Ongelijk doch gelijkwaardig. 
Wanneer het om de verdeling van overheidsgelden gaat worden alle drie er op basis van 
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gelijkwaardigheid erbij betrokken, terwijl een ieder een eigen bevoegdheid en taak heeft. Als in het 
jaar 2000 de sportwereld wordt geregeerd door de trias politica VRIJWILLER-EXPLOITANT-
BEROEPSKADER ziet het er voor de verdere ontwikkeling van de sport in de 21 ste eeuw rooskleurig
uit.  
Maandag 1 november Brief van F.M. Jacobs hoofd opleiding Contracton. Opleiding  
Golfprofessional B
Geachte Heer de Booij, Hiermee bevestigen wij de data, die u lesgeeft in het vak Regels aan de 
Opleiding Golfprofessional B tweede jaar in het Golfcentrum Noordwijk. Wij hopen dat wij u hiermee
voldoende hebben ingelicht. Hoogachtend,  F.M. Jacobs, hoofd opleiding.
Maandag 8 november 28 augustus de laatste keer bijgeschreven. Er is weer veel gebeurd .fase"Zo is 
de realiteit II" nu pas afgesloten. Net een hoogst onplezierig gesprek gehad met de voorzitter van de 
N.P.G.A. Harm Herrema. Ze willen me niet begrijpen, dan maar hard er tegen aan. Ik heb niets  te 
verliezen wat denken ze wel die snotneuzen, Wonderlijk dat ik er toch zo van overstuur ben het 
onbegrip. Het zou me eigenlijk niets moeten doen, want ik heb goed materiaal verschaft door 'hard 
work bravely done'. Begin weer tot rust  te komen. Allereerst  door pianospel Bach, Mozart, 
Beethoven in die volgorde en daarna preshot routine .Morgen belangrijke lezing belangrijker dan het 
gesprek even er voor met vz van de N.P.G.A.. Stof van je voeten vegen, weet je wel, wat van 
Bemmelen zei: Zoek geen steun bij iemand anders. Doe het alleen!

Woensdag 17 november 1993 Brief aan het Bestuur van de Nederlandse Professional Golfers 
Associatie Geacht Bestuur, Het Bestuur van de stichting Democratisering Golf Sport heeft het nuttig 
gevonden om een aantal zaken, die de wereld van de golfprofessionals maken, onder Uwe aandacht te 
brengen. Wij zijn er ons terdege van bewust, dat Uw Bestuur al met een aantal van deze zaken druk 
doende zijn. Misschien juist daarom zijn wij zeer benieuwd van U te vernemen wat U ons kunt 
berichten omtrent de door ons naar voren gebrachte punten.
1. Gaarne vernamen we van U een mening in zake de wenselijkheid om de opleiding van golfleraren te
verzelfstandigen, zoals deze wordt geschetst in een nota over de opleiding tot golfprofessional van de 
Commissie Opleidingen van de NGF. Van belang is daarbij om een inzicht te krijgen van de financiële
consequenties ,die de nieuwe opleiding met zich mee zou kunnen brengen. 
2. We stellen ons de vraag in hoeverre U ons zoudt kunnen inlichten over de vooruitgang, die in de 
afgelopen maanden is geboekt betreffende de opleiding tot golfprofessional, in het bijzonder hoe de 
besprekingen zijn verlopen tussen N.P.G.A., NGF en Contracton 
3. Het is ons opgevallen dat een organisatie: de Nederlandse Vereniging van exploitanten van 
Golfaccommodaties (NVG) niet betrokken wordt bij de besprekingen over de opleidingen van 
golfprofessional.  Immers een aanzienlijk aantal golfprofessionals zijn in dienst van de leden van de 
NVG. In de toekomst zullen het er eerder meer dan minder worden. Zoudt U ons kunnen mededelen 
wat Uw standpunt in deze is? Bij een eventuele verzelfstandiging van de opleiding van golfleraren 
hebben we een schema ontworpen die de machtsverhoudingen zouden moeten weergeven. (Bijlage 1). 
Tevens geven wij U een lijst van de 200 golfbanen in Nederland uitgesplitst naar NGF banen, NVG en
overige. Zoals U ziet, is het aantal banen in exploitatie buiten de NGF in de laatste tijd aanzienlijk toe 
genomen. (Bijlage 2)
4. Acht U het wenselijk, dat de N.P.G.A. lid wordt van de Nationale Federatie van Werkers in de Sport
(NFWS). Een folder van deze organisatie doen wij U hierbij toekomen. (Bijlage 3)
5. De eindverantwoordelijkheid van wedstrijden waaraan zowel amateurs als professionals kunnen 
deelnemen, zou niet alleen bij de NGF moeten berusten. Naar onze stellige overtuiging ligt ook hier 
een taak van de N.P.G.A. om hier verandering in te brengen.
6. In de afgelopen jaar is tijdens de prof. toernooien weer eens duidelijk aangetoond, dat een 
onafhankelijke arbitrage geen overbodige  luxe is. 'Naar onze mening verdient het aanbeveling 
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referees bij profwedstrijden een meer onafhankelijke positie te laten in nemen. Door de N.P.G.A. 
gemachtigde referees, die uiteraard zelf niet meespelen, zouden zonder aanzien des persoons sancties 
moeten kunnen toepassen. Wij pleiten voor meer professionele scheidsrechters, een soort Andy McFee
dus. Wat is Uw mening hierover? 
7. In het interne discussiestuk, dat wij op 4 october jl via de heer Joacim toestuurden, maakten wij nog 
melding over de geruchten die in het begin van het jaar de ronde deden, nl dat een N.P.G.A. lid voor 
zijn leven zou zijn geschorst. Wij gaven daarin de suggestie, nu het een en ander niet zo blijkt te zijn, 
om de desbetreffende persoon een zekere mate van eerherstel (schriftelijk) te geven, zodat de zaak 
daarmee definitief kan worden afgesloten. Wat is hierover Uw mening? 
Wij zouden het zeer op prijs stellen indien U ons op deze 7 vragen een antwoord zoudt kunnen geven.
Wij zullen U steeds uitvoerig berichten over onze activiteiten. Misschien zoudt U van Uw kant ons 
ook suggesties kunnen aanreiken bepaalde zaken; die wij, door onze meer onafhankelijke positie als 
stichting, via een andere wijze zouden kunnen benaderen. In afwachting, verblijven wij met de 
vriendelijke groeten, Tom de Booij 
Nederlandse Vereniging van Caddiemasters : 
Geachte Mevrouw/Heer, Hierbij nodigen wij U uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van de 
Nederlandse Vereniging van Caddiemasters (N.V.C.) op Maandag 28 februari 1994 te 14.00 uur in de 
Toekan Zaal , Motel Vianen, Prins Bernardstraat 75,4132 XE Vianen, tel.: 03473-72484, telefax: 
0373-75506 .Als bijlage doen wij U toekomen een uittreksel van de akte van de Nederlandse 
Vereniging van Caddiemasters. U kunt hierin lezen wat onze doelstelling is en welke personen lid 
kunnen worden. Het bestuur wordt gevormd door R.E .Hetharia, voorzitter en T. de Booij , 
secretaris/penningmeester. uiteraard is dit alles voorlopig, aangezien op de aanstaande Algemene 
Ledenvergadering het in onze bedoeling ligt een nieuw Bestuur te kiezen Candidaten, die zitting 
zouden willen nemen in het Bestuur dienen zich bij het secretariaat op te geven voor 14 februari 1994. 
AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 28 FEBRUARI 1994, IN 
DE TOEKAN ZAAL, MOTEL VIANEN, AANVANG 14.00 UUR 
1. Opening door de voorzitter,2. Benoeming van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van 
Caddiemasters (N.V.C.).3. Welke voorwaarden gesteld moeten worden voor het lidmaatschap van de 
N.V.C..4. Nadere invulling van de doelstelling en de middelen om het doel te bereiken 
5. Vaststelling van contributie,6. Wat verder ter tafel komt,7.Rondvraag.Sluiting 
Inmiddels met de vriendelijke groeten, Tom de Booij
Bijlage deel van de oprichtingsakte NVC: van 23 november 1993
De vereniging draagt de naam: "Nederlandse Vereniging van Caddiemasters", bij afkorting aangeduid 
met N.V.C. is gevestigd te Baarn. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de 
in Nederland op golfaccommodaties werkzame "caddiemasters" en de bevordering van de erkenning 
van de waarde van het beroep van "caddiemaster" en alles wat met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houdt. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken het behartigen van deze belangen 
in contacten met de Nederlandse Golf Federatie, de Nederlandse Vereniging van Exploitanten van 
Golfaccommodaties, de Nederlandse Professional Golfers Associatie en de Nederlandse Greenkeepers
Associatie het organiseren van bijeenkomsten en wedstrijden welke de onderlinge contacten tussen de 
leden kunnen bevorderen en alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen. 
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Envelop retour gezonden van Golfclub Zeewolde met de uitnodiging ledenvergadering 28 
februari1994  Ned. Ver. Caddiemasters (Eveneens retour envelop van Golfclub Rijk van Nijmegen)

Winter '93-'84 Brief aan Golfers in Nederland
Beste Golfer, u vindt hieronder afgedrukt een verkleinde copie van een briefkaart, die vervaardigd is 
door de stichting Democratisering Golf Sport. De briefkaart is bedoeld voor het verzamelen van 
handtekeningen van golfers, die van mening zijn dat het examen voor het Golfvaardigheidsbewijs 
(GVB) van de Nederlandse Golf Federatie in zijn huidige vorm een gezonde ontwikkeling van de 
golfsport in de weg staat. Wanneer U aan onze actie mee wilt doen, dan kunt U briefkaarten bij de 
coördinator van de stichting bestellen (zie bovengenoemd adres, zowel telefonisch, per telefax of 
schriftelijk). Graag zouden wij U willen ( vragen om op de briefkaart 10 handtekeningen te laten 
zetten van golfer, die hun GVB examen hebben gehaald. Het ligt echter niet in de bedoeling, om 
handtekeningen te vragen van golfers, die hun GVB examen nog moeten doen. De briefkaart kunt U 
vervolgens aan de stichting terugsturen. De briefkaart is al gefrankeerd, zodat U deze alleen maar in de
brievenbus moet deponeren. De handtekeningen zullen wij in het voorjaar van 1994 aan de Algemene 
Leden Vergadering van de Nederlandse Golf Federatie aanbieden met de vraag of men in overweging 
wil nemen om het examen voor het Golfvaardigheidsbewijs meer toe te spitsen op de veiligheid, zorg 
voor de baan en de omgangsvormen tijdens het spelen van een ronde. 
De handtekeningen zullen wij in het voorjaar van 1994 aan de Algemene Leden Vergadering van de 
Nederlandse Golf Federatie aanbieden met de vraag of men in overweging wil nemen om het examen 
voor het Golfvaardigheidsbewijs meer toe te spitsen op de veiligheid, zorg voor de baan en de 
omgangsvormen tijdens het spelen van een ronde. De stichting Democratisering Golf Sport heeft 
inmiddels een alternatief plan ontworpen voor een ander soort Golfvaardigheidsbewijs. Onze stichting 
is opgericht 14 april 1993 en stelt zich ten doel om, binnen een periode van tien jaar, het 
democratiseringsproces van de golfsport te helpen bevorderen. Het Bestuur van de stichting is als 
volgt samengesteld: Tom O'Mahoney, voorzitter; Gerard de Smit, secretaris; Ad Wessels, 
penningmeester. 
Met de vriendelijke groeten Tom de Booij coördinator van de Stichting Democratisering Golfsport
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Van de veel golfers briefkaarten teruggekregen met de handtekeningen. Van mijn vriend Richard 
Rahusen, voorzitter van de NGF kreeg ik de briefkaart retour met zijn afkeuring van mijn stelling. 
Toch goed van hem, om de briefkaart aan mij op te sturen.
Donderdag 11 december Brief van Henk Heijster directeur van de Nederlandse Golf Federatie
Beste Tom, Naar aanleiding van een afschrift van jouw schrijven gedateerd "winter '93-'94, waarin een
handtekeningen-actie aangekondigd wordt over het golfvaardigheidsbewijs (GVB), gaarne het 
volgende opgemerkt. De Nederlandse Golf Federatie waardeert het zeer, indien personen een bijdrage 
zouden willen geven aan de ontwikkeling van de golfsport, maar door ons wordt geconstateerd, dat 
jouw activiteit gericht is tegen een zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd NGF beleid inzake het GVB, 
zoals door de European Golf Association is gesanctioneerd. Het gaat ons mede daarom te ver, dat door
de Stichting DGS in gang gezette actie op kaarten wordt gevoerd waarop (zonder toestemming) het 
NGF-logo wordt gebruikt. Dit wekt absoluut verkeerde schijn op! Hetzelfde geldt voor het voeren van 
de logo's van onze Europese koepel-organisatie de EGA, de R&A en onze zustervereniging de USGA.

Omdat ons bekend is, dat jij het spreekwoord "schoenmaker, houd je bij je leest"  onderschrijft, zul je 
het moeten kunnen waarderen, dat wij onze bezwaren tegen voornoemd gebruik formeel aan jou 
zullen laten bevestigen door onze adviseur in deze, het advocatenkantoor Pels Rijeken & Droogleever 
Fortuijn. Met vriendelijke groeten, Henk 
Donderdag 11 december Brief aan de heer Heyster
Zeer geachte Heer Heyster, Naar aanleiding van Uw schrijven van 11 december 1993 ( per telefax 
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verzonden te 17.48 11 december 1993, kenmerk: 1.25/HH/246 betreft: actie GVB) deel ik U mede dat 
ondergetekende, als coördinator van de stichting DGS, Uw schrijven aan het Bestuur van de stichting 
Democratisering Golf Sport heb voorgelegd. Zij machtigden mij U mede te delen, dat zij waardering 
konden hebben voor het feit dat U Uw adviseur van het advocaten kantoor Pels Rijcken & Drooglever 
Fortuyn opdracht heeft gegeven om de bezwaren tegen het oneigenlijk gebruik van NGF-logo op de 
briefkaart uitgegeven door de stichting DGS voor een handtekeningen actïe tegen het GVB formeel 
aan de Stichting zal laten bevestigen. Aangezien ik een afschrift van dit schrijven zou willen doen 
toekomen aan het advocaten kantoor en uit Uw brief niet kon opmaken waar dit kantoor gevestigd was
, heb ik derhalve mij telefonisch in verbinding gesteld met de voorzitter van de Juridisch-Fiscale 
Advies Commissie Mr H Th.Bouma. De heer Bouma deelde mij mede, dat hij namens de NGF deze 
zaak zou behartigen en dat het kantoor gevestigd was in den Haag. Na een kort, overigens bijzonder 
plezierig onderhoud, waren we het beide eens over de formele gang van zaken. Zijn laatste woorden 
waren:" dan zien we elkaar weer in de rechtszaal" 
Gezien dit laatste onderhoud is ons alles weer iets duidelijker geworden, vooral de verhouding tussen 
de juridische verantwoordelijkheid van een rechtspersoon versus die van een natuurlijk persoon, 
aangezien in bovengenoemd schrijven deze begrippen nogal onzorgvuldig waren gehanteerd. 
Inmiddels met de gevoelens van de meeste hoogachting Uwe dw Tom de Booij. Namens het bestuur 
van de Stichting DGS

December Putting wedstrijd met de bejaarden van het verzorgingshuis Emmaus

 Putting wedstrijd 
van de mannelijke bejaarden de vrouwen kijken eerst de kat uit de boom

Woensdag 12 December Brief aan de Heer H.Th. Bouma, advocaat van het kantoor Pels Rijken 
& Droogleever
Weledelgestrenge Heer, Na ons plezierig onderhoud van gisteravond, dacht ik er goed aan te doen om 
U namens de stichting al vast wat informatie te verschaffen, zodat U dit kan meenemen tijdens het 
opmaken van de stukken, die U in de naaste toekomst aan de stichting DGS zult doen toekomen. Zoals
U ziet uit bijlage I en II is het logo van de NGF, behalve op de briefkaarten met de handtekeningen 
actie ook gebruikt, op de titelpagina van de nota's" Zo is toch de realiteit I en: II" De nota I is in de 
Engelse taal medio maart 1993 verzonden aan alle leden van de European Golf Association en van de 
PGA of Europe. De nota in de Nederlandse taal had als titelplaatje een caddie, maar bij de nota is de 
briefkaart met alle logo's verzonden aan alle bij de NGF aangesloten golfclubs, alsmede ook aan de 
NGF met een begeleidend schrijven om het als ingekomen stuk te behandelen tijdens de Algemene 
Leden Vergadering in het voorjaar van 1993. Op al deze zendingen zijn in totaal 5 reacties binnen 
gekomen, 2 van H.M. de Koningin en 1 van de secretaris van de PGA of Europe (zie bijlage III) en 
nog 2 Nederlandse professionals. In totaal hadden wij 1000 briefkaarten gedrukt, maar door het 
geringe succes van de acties lagen deze 700 briefkaarten ongebruikt in de kast. De bedoeling van de 
plaatsing van de logo's mag duidelijk zijn uit de tekst van nota I onder het hoofdstuk Golf in 
Nederland 2003. Daar werd de hoop uitgesproken dat de N.P.G.A. op gelijkwaardige voet zou 
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functioneren naast de NGF. Nota "Zo is toch de realiteit II" noemt een 7 tal actiepunten, waarvan de 
belangrijkste wel is: het ter discussie stellen van de huidige vorm van het examen voor het 
Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Het leek ons nuttig om door middel van de handtekeningenactie de 
discussie op gang te brengen en de in de kast liggende briefkaarten werden voor den dag gehaald en 
bedrukt met de U reeds bekende tekst. Wij kregen ook al een zeer interessante handtekening van 
iemand die zei het niet eens te zijn met de stelling. Dit bracht ons op een idee om ook briefkaarten te 
verspreiden met de tekst: " Ondergetekenden zijn het niet eens met de stelling ... " De paradox is 
echter dat het ons om het even is of iemand voor of tegen de stelling is. Dit is gebaseerd op het 
gezonde principe van onze democratie, het moet mogelijk zijn dat iemand in alle vrijheid zijn stem 
kan uitbrengen. Helaas zijn in de golfwereld een aantal bestuurderen niet zo flink om voor hun mening
uit te komen . Vandaag kwam ons ter ore dat in de NGF belangrijke figuur (commissie lid van ... ) zijn
handtekening niet wilde geven, bang voor de consequenties en evenmin geen handtekening wilde 
zetten op de inmiddels door ons aangemaakte briefkaart die aangeeft dat men -tegen de 
bovengenoemde stelling is. Hij gaf te kennen dat hij het eens was met onze stelling. De komende 
rechtszaak zal in ieder geval hierover duidelijk verschaffen. Zoals we al in ons telefoongesprek 
stelden: "leve de trias politica, de basis formule van onze samenleving" De zin van de brief van de 
NGF van 11 december jl: ... een zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd NGF-beleid inzake het GVB, 
zoals door de European Golf Association is gesanctioneerd. Dit is in hoge mate interessant, aangezien 
de N.P.G.A. bij deze voorbereiding niet of nauwelijks is betrokken. Daarbij komt nog dat de NGF - 
zoals uit de nota's (bijlage I en II) handtekeningen die geldig zijn voor deel II van het examen GVB 
van niet-gekwalificeerde golfprofessionals accepteert, terwijl anderzijds de NGF de 
eindverantwoordelijkheid heeft over de opleiding van golfprofessionals in Nederland. Hiermee zou 
men kunnen stellen dat zo'n Golfvaardigheidsbewijs toch wel op een weinig zorgvuldig voorbereid en 
uitgevoerd NGF-beleid tot stand is gekomen. Uit de nota bijlage 1 blijkt dat zelfs de voorzitter van de 
commissie Golfvaardigheidsbewijs tijdens een vergadering van de N.P.G.A. 14 december 1992 
keihard stelde, dat de NGF bewust was van het feit dat dit de realiteit was, maar dat de NGF er niets 
aan kon doen.  Het zal bijzonder interessant zijn om deze punten tijdens de komende rechtszittingen 
naar voren te brengen. Zoals U gisteravond reeds door de telefoon zei: " we komen er altijd wel uit". 
Het is interessant wat de jurisprudentie hierover zegt. We zijn al druk doende dit na te gaan. Hoe beter 
de strikt juridische behandeling verloopt des te beter is het. Indien U zoals U al zei met een verbod op 
de verspreiding van de briefkaarten komt, zal het nog even puzzelen worden hoe we dit in 
werkelijkheid gaan uitvoeren, maar dat zien we dan wel. Hopende U hiermede van dienst te zijn 
geweest, verblijven wij gevoelens van de meeste hoogachting., Tom de Booij 
Maandag 13 december. Brief van de Heer H.Th. Bouma, advocaat van het kantoor Pels Rijken 
& Droogleever
Weledelzeergeleerde heer, Naar aanleiding van uw brief van 13 december jl. met betrekking tot het 
logo van de NGF zend ik u hierbij een copie van het bewijs van inschrijving van het "beeldmerk 
NGF". Het is geldig van 27 juli 1990 tot 27 juli 2000. De gerechtigde is de Nederlandse Golf 
Federatie. Het is op grond van het bovenstaande dat de heer Heijster u namens de NGF heeft 
meegedeeld bezwaar te maken tegen gebruik van het NGFlogo. Voor de goede bevestig ik dit. De 
NGF gaat er niet mee accoord dat u dit logo gebruikt. Ik verzoek u dan ook met klem zulks in de 
toekomst na te laten. Bij gebreke daarvan moet ik mij alle rechten namens de NGF voorbehouden. Op 
uw brief van 14 december jl. kom ik per separate post terug. Hoogachtend Bouma.
Dinsdag 14 december Brief aan de heer Bouma
Weledelgestrenge Heer, 
In verband met onze brief dd 13 december 1993 (per fax verstuurd aan het adres van de NGF ,in De 
Meern) aan U/in Uw hoedanigheid van voorzitter van de Juridisch-fiscale Commissie van de NG~ 
hebben we al medegedeeld, dat we de verzending van de briefkaarten voorlopig zullen staken. 
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In~iddels zijn sinds 6 december 1993 in totaal ongeveer 400 briefkaarten verspreid. We stellen nu 
voor om de volgende advertentie te plaatsen in een landelijk dagblad met de volgende tekst: NGF 
VERBIEDT ST DGS GEBRUIK LOGO AKTIE GVB VERNIETIG BRIEFKAART

 
Op deze manier is het toch nog mogelijk om de briefkaartenaktie te beëindigen, en zullen we via 
andere wegen trachten als nog de aktie voor het veranderen van het GVB, zoals verwoord in onze nota
"Zo is toch de realiteit" II, voort te zetten. In afwachting op Uw antwoord, verblijven wij met de 
gevoelens van de meeste hoogachting,. Tom de Booij
Dinsdag, 14 december  Brief aan de advertentie afdeling Dagblad de Telegraaf 
Hierbij zenden wij een brief die wij heden aan de advocaat van de Nederlandse Golf Federatie hebben 
verstuurd met de tekst van de eventueel bij U te plaatsen advertentie op de voorpagina van Uw 
dagblad. Wij zouden gaarne van U vernemen hoeveel de kosten van deze advertentie zijn en of de 
inhoud Uw goedkeuring kan weg dragen. Wij zouden de advertentie zo klein mogelijk willen plaatsen 
dwz de verkleining van de logo tov de tekst. Maar bij de uiteindelijke opgave zullen wij dit reeds 
uitvoeren Zou het mogelijk zijn een spoedig antwoord te krijgen op onze vraag? Namens het Bestuur 
van de Stichting DGS Dr T. de Booij coördinator .Bijlage zie brief hierboven aan de heer Bouma 
(Soortgelijke brief aan het NRC-Handelsblad, van beide kranten geen antwoord, de advertentie is niet
geplaatst )
Dinsdag 14 december Brief aan Ad Wessels, bestuurslid van de Stichting DGS
Beste Ad,Van Gerard ((bestuurslid van de stichting) heb ik alles gehoord over jullie gedachten (Ad 
Wessels en Tom O'Mahoney) over mijn handelwijze en dat jullie zouden overwegen om uit de 
Stichting te stappen. Uiteraard heb ik  hier ten volle begrip voor, want alhoewel jullie hart klopt als de 
mijne is jullie positie in deze maatschappij heel anders van aard. Tot nu toe is veel bereikt. de boycot 
door de NGF is doorbroken, vooral dank zij jullie steun, dwz de ondersteuning bij de presentatie op 6 
december . De NVC is opgericht. goede vooruitzichten wat dat betreft. Nu opeens de NGF zijn 
houding heeft veranderd door openlijk de strijd met me aan te gaan wordt het menens. . Ik hoop echter
dat we op zeer korte termijn met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Van mijn kant hoe 
tegenstrijdig dit ook moge klinken, zie ik het voor het bereiken van de doelstellingen van de DGS dan 
ook beter dat jullie even aan de kant  gaan staan totdat de kruitdampen zijn opgetrokken. Met 
hartelijke groeten Tom de Booij (soortgelijke brief ook geschreven aan het andere bestuurslid Tom 
O'Mahoney)
Dagboek Dinsdag 14 december Precies 1 jaar geleden begonnen met acties golf over 
golfvaardigheidsbewijs. Nu deze fase in mijn leven afgesloten  Tumultueus was het wel, maar toch 
aardig resultaat geboekt.. Deze woorden geschreven met ouderwetse vulpen. Het schrijft rustiger. 
Weer richten op de geschiedenis. Hoe is  de mens ontstaan ? Genetisch of epigenetisch? Wat is de 
hoofdzaak? Probeer iets meer regelmaat te krijgen in het opschrijven van gedachten. Vandaag wordt 
de dochter van Arend Romkema begraven (had zelfmoord gepleegd) wat triest! Het schrijven van een 
boek. Het is maar hoe je het bekijkt. Beginnen door steeds een overheadsheet te nemen en daar een 
stukje over te schrijven. Later zal Henk Visser dit monsterwerk samenvatten (5 jaar moet genoeg zijn).
Probeer alles zo ontspannen  mogelijk te doen want dan heb je meer resultaat. Meer liefde voor 
Adrienne. Te begrijpen hoe zij moet lijden onder mijn verbaal geweld. Waar gaat alles om? Begrip 
voor hoe alles tot stand is gekomen. Hierdoor moet je nog beter de geschiedenis leren doorgronden. 
Veel succes met je boek Tom!
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Woensdag 15 december Brief aan Bauke Bult adviseur van de Stichting DGS
Beste Bauke. Sinds 6 december jl is alles in een stroom versnelling gekomen. De NGF is van tactiek 
veranderd en heeft nu een advocaat in de armen genomen om mij tot zwijgen te brengen, betr. de 
briefkaartenactie. Hierop heb ik, na 7 maanden boycot op zitten wachten, maar het heeft wel impact 
gehad op Ad Wessels en Tom O'Mahoney (twee andere bestuursleden van de Stichting DGS). Ze 
hebben mij op een zeer kameraadschappelijke wijze medegedeeld dat zij teveel in tweestrijd komen, 
aan de ene kant hun onvoorwaardelijke steun aan de doelstellingen van de Stichting, terwijl aan de 
andere kant bij de vervulling van hun maatschappelijke verplichtingen, ze steeds meer in conflict 
kwamen. Ze moeten mensen coachen, les geven en die tegen ze zeggen niet te begrijpen dat ze met 
zo'n terrorist willen omgaan. Er zijn steeds meer berichten dat men systematisch heeft geprobeerd om 
mij te isoleren. Het is ook heel verdrietig voor de mensen uit het rode en blauwe boekje dat ze hun 
wapens niet kunnen gebruiken.  De slotgracht, de houwitsers zijn aangelegd en staan zo opgesteld om 
het opruiende volk neer te schieten. Maar als een inwoner in het kasteel rebelleert dan is hun enige 
wapen om hem te isoleren en contacten met de buitenwereld af te snijden . Vandaar dat ze zo sterk 
gekant zijn tegen de Nederlandse Vereniging van Caddiemasters. Zelfs gaat het zo ver dat Mangelaar 
Mertens (belangrijke en invloedrijke figuur in NGF wereld) tegen mijn golfvriend Klaas Bellekom 
over mijn  actie NVC, zegt dat ik gek geworden ben of zoiets dergelijks. Het nieuwe bestuur van de 
DGS ziet er nu als volgt uit: T. de Booij, voorzitter, Gerard de Smit secretaris, Erik van der Maal 
penningmeester. Ik heb ook aan André geschreven en hun voorgesteld dat jullie namen als adviseurs 
van de Stichting niet meer zal noemen in mijn geschriften. Zo houden we ons kruit droog. Ik vraag 
ook hetzelfde aan jou. Ik weet ook, dat ik te pas en te onpas  bij jullie kan aankloppen voor advies , 
maar het moet niet expliciet genoemd worden. Zo kunnen we de strijd ( die nu een andere wending 
heeft genomen) beter en mobieler voeren. Het zal er nog hard aan toe gaan. Ze geven zich niet zo snel 
gewonnen daarvoor hebben ze nu eenmaal een verplichting tegenover God. Noblesse oblige.  Nu 
Bauke ik wil je hierbij heel erg bedanken voor je steun, die je tot nu toe aan de Stichting hebt gegeven 
en ook in de toekomst , alleen in een andere constructie zal willen geven. Doordat Tom, Ad, André en 
jij jullie nek hebben uitgestoken, hebben we de boycotactie van de NGF kunnen doorbreken Met de 
hartelijke groeten, Tom de Booij 
Woensdag 15 december. Gedeelten uit de brief aan André Jeurissen, adviseur van de Stichting 
DGS 
.... Het is een totaal andere strijd geworden. De taktiek van de NGF vanaf 1 maart was: Isoleer De 
Booij, hij is een straatvechter (woorden van Olland
( voorzitter van de NGF) aan de leden van de NGF als reactie op het stuk Realiteit I). Deze tactiek 
hebben laten varen aangezien ze door het succes van de vergadering van de N.P.G.A. op 6 december 
zien dat ik nu een grote groep van professionals achter me heb gekregen en de zaak niet te stuiten is ...
Maandag 20 december Samenvatting bespreking met Dr R. Stokvis van de Universiteit van 
Amsterdam
De mogelijkheid om te onderzoeken of "De elite en de golfsport" een acceptabel onderwerp kan zijn 
voor een doctoraal scriptie van een student in de sociologie. 
Het is van belang om eerst te uit te leggen hoe wij denken over de elite en de golfsport. 
De elite van golfend Nederland bestaat voor het grote deel uit mensen die voorkomen in het rode en 
blauwe boekje of daarmee door familiebanden mee verbonden zijn. Zie daarvoor het schema in boekje
Golf in Nederland. Zij hebben de macht over de golfclubs, aangezien zij de status bepalen van de bij 
de Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfclubs. Zij verlenen gunsten die zij ook steeds weer 
kunnen intrekken. Zij controleren de golf-pers , etc. Ook de contacten met het bedrijfsleven (sponsors)
wordt door deze elite gecontroleerd. Dit in tegenstelling tot de exploitanten van golfaccommodaties 
die buiten de NGF opereren . Deze namen van deze mensen komen op een enkele uitzondering 
daargelaten niet voor in het rode en blauwe boekje.
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De baron-caddie verhouding werkt door tot in de diepste voegen van de golfwereld. De vroegere 
caddie, nu welgestelde zelfstandige ondernemer voelt zich in zijn hart nog steeds caddie en gedraagt 
zich tov de  "baron" ook zo. Het zal nog een tiental jaar duren voordat deze mentaliteit bij het 
beroepskader zal zijn verdwenen. Het machtsdenken dat de elite beheerst is beschreven in 2 
jaargangen van het tijdschrift Macht en Elite. Plaatsen we de golfsport in het kader van andere sporten 
dan zien we dat dit het laatste bolwerk van de elite is. De andere sporten hebben het elite stadium 
achter zich gelaten. Voetbal in de vijftiger jaren, hockeyen tennis in de zeventiger jaren. vermoedelijk 
zal in de negentiger jaren de doorbraak komen bij de golfsport. Gaan we weer een stapje, terug dan 
zien we dat sport in de vorige eeuw vrijwel uitsluitend werd bedreven door de elite. Hoe moeten we 
dit alles plaatsen in een sociologisch kader? Deze vraag kunnen wij, van onze kant niet benaderen. De 
enige bijdrage die wij kunnen geven is vanuit het wetenschappelijk kader dat ons vertrouwt is 
namelijk de geologie: het ontstaan van aarde tot de golfende homo sapiens . Aangezien het golfspel 
voor 98,5 % bestaat uit het spel tussen de oren zijn we nagegaan wat er allemaal in de hersenen zich 
afspeelt. Maar alvorens te onderzoeken is het van belang hoe de hersenen zijn opgebouwd en hoe het 
door de evolutie tot ontwikkeling is gekomen. Als resultaat van dit onderzoek, kunnen we stellen dat 
het grote conflict zich afspeelt tussen de zgn reptielen hersenen en de nieuwe "menselijke" hersenen. 
(emotie versus cognitie).Ook is gebleken dat het bewuste zijn een "after thought" is. Maar hoe de 
aansluiting van al deze kennis met de sociologie dat is de hamvraag. Voor zover onze uiterst beperkte 
kennis over de sociologie reikt worden aan aantal stromingen onderscheiden. Het principe van 
interdepentie , sociale impulsen die belangrijke maatschappelijke veranderingen kunnen doen plaats 
vinden . Daar tegen over staat de marxistische visie. Ook is er nog een cultuursociologische richting. 
Vanuit de quantumfysika hebben we geleerd dat wij slechts brokjes van de gehele waarheid kunnen 
aanschouwen. Alles hangt met elkaar samen de meting van een deeltje doet onmiddellijk de toestand 
van een ander deeltje van toestand veranderen. Terwijl in de wereld van de zwaartekracht de materiele
wereld direct om ons heen laat dit verschijnsel niet waarnemen .Men zou deze twee toestanden van de 
totale transcendente werkelijkheid kunnen vergelijken met de twee theorieën in de sociologie .Elias 
versus Marx staat tot Planck versus Newton. De kloof is nog niet overbrugd en zal ook niet mogelijk 
zijn voor homo sapiens. Het is maar hoe je tegen aankijkt. De deur van het huis zal nooit kennis 
kunnen vergaren over het totale huis en zijn omgeving, alleen door indirecte waarnemingen en 
werkhypothesen. We kennen de begin situatie niet en kunnen daardoor alleen bij benadering 
voorspellingen doen en nooit iets met enige zekerheid kunnen stellen. (chaos theorie). 
Terug kerend naar het verhaal van de elite in Nederland. Vanaf de tijd vanaf Karel de Grote hebben 
grote economische, sociale, politieke verandering n plaats gevonden. We zien alleen dat de elite anno 
1993 zijn wortels tot ruim 1000 jaar geleden. (De cilinder theorie uitgewerkt in Macht en Elite). 
Nieuwe wijn in oude zakken. De kunst van l'art grouper des chiffres. Blauw (adel, aristocratie) bloed 
gemengd met geel (kennis vakmanschap) bloed geeft een groene stamboom. (Jhr Loudon, Philips. 
Drie generaties zijn daarvoor nodig. Alleen toevoer van blauw bloed doet de tak na drie generaties 
afsterven dwz ze zijn nog wel van adel maar hebben geen invloed meer, terwijl wanneer geel bloed 
niet wordt vermengd met blauw bloed zal er geen enting op de eliteboom kunnen plaats vinden 
(Zwolsman en Verolme). Het gaat niet om de knikkers maar om het spel , maar je moet wel knikkers 
hebben om het spel te spelen en ook volgens de regels die door de elite zijn opgesteld. 
Zaterdag 25 december Kerstkaart van mijn nicht Henriette Boreel-van Riemsdijk
Lieve Tom Veel dank voor het sturen van de "realiteit” schrijven. Net zo moeilijk als het is om 
Engelsen schaatsen bij te brengen is het om in Nederland  "golf" aan een ieder bij te brengen*. Het 
aantal golfers is de laatste jaren al enorm gestegen alleen is het jammer dat als mensen graag willen 
spelen uit het westen daar geen plaats voor is. Verder ben ik tegenstander van een conflictmodel daar 
schiet niemand wat mee op. Bij andere sporten is dat toch vreselijk (voetbal, tafeltennis, schaatsen, 
volleybal, hockey) het kost zeeën van tijd! Bij golfen beoefenen de bestuurders hun sport zelf nog 
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actief en doen dat liever dan vergaderen! Wanneer wordt jij senioren prof kampioen ? Wens je een 
gelukkig kerstfeest en voorspoedig nieuwjaar. Liefs Henriette
 * Waarom moeten Nederlanders golfen van jou? Laat ze toch schaatsen ! 

 1994
Grepen uit het dagboek, alsmede correspondentie, documenten en vele foto's

Zaterdag 1 januari Brief aan Lawrence Thornton, secretaris van de PGA van Europa.
First of all 1 want to wish you and your staff all the best for this new year 1994. Next I want to thank 
you for your really very encouraging letter. It gives me great mental support in my sometimes lonely 
struggle.I will send you my third publication on the development of golf in the Netherlands. It is an 
introduction for the meeting on January 31st,we organized to discuss the problems in the exploitation 
of golfcourses. As you will see we invited quite a number of people. The purpose is to unite forces 
between these managers. There are 200 locations where you can play golf, already 65 locations are not
anymore operating under the umbrella of the Netherlands Golf Federation. Most of the people we 
invited were very enthousiastic about our initiative. The persons are invited under personal title, so 
they can speak more openly. 
The 28th of february we have our first meeting of the Caddiemasters Association. About 50 
caddiemasters were invited. The NGF does not like the idea that the caddiemasters form a sort of 
union!
After this last meeting, I will concentrate more on the problems outside the Netherlands. As l already 
announced in my last letter , that my first step will be a visit to you. I will ask you what will be the 
best program for me. Where to start, which persons I have to see and what type of problems etc. My 
main purpose will be to be as much informed about the status 1994 of Golf in other European 
countries.This information will be absolutely necessary in order to get better organised in the 
Netherlands. The money to pay all these expences is available. with my golf clinicis I earned in 1993 
38.000 guilders, and in 1994 it will be about the same. Al this money goes to the Foundation. WeIl 
this is all for the moment . Thanks again for your support and we will meet soon! sincerely yours, Tom
de Booij
s' 

Dinsdag 24 januari Brief van de voorzitter van de NGF Rolf Olland
Beste Tom, Jouw invitatie van de bijeenkomst op 31 januari aanstaande - waarvoor dank - is in goede 
orde ontvangen. Met betrekking tot de (doel)stellingen van de Stichting DGS moet ik wel stellen, dat 
jij en ik op vele fronten van inzicht en mening verschillen. Wat dat betreft zou ik een (openbare) 
discussie best met je willen aangaan. Echter, ik ben 31 januari verhinderd. Met vriendelijke groeten, 
Rolf Olland, 

maandag 31 januari Bijeenkomst Vianen presentatie van de Nota : "ZO IS TOCH DE 
REALITEIT " III 
De bedoeling van de discussie is om de verschillende problemen, die zich voordoen bij de exploitatie 
van golfaccommodaties te inventariseren. Van groot belang is daarbij na te gaan wat de plaats is van 
de exploitant in het sportgebeuren. Om de gedachten te bepalen hebben we een driehoek ontworpen, 
die aangeeft hoe de exploitant zich verhoudt tov het vrijwilligers en beroeps-kader. Bij een goede 
interactie van deze drie steunpunten wordt de sporter gediend. uiteraard kent elk hoekpunt zijn eigen 
belangen, die soms tegenstrijdig kunnen zijn met de belangen van de andere hoekpunten. Maar 
samenwerking is alleen dan mogelijk als daarbij het gezamenlijk belang goed voor ogen wordt 
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gehouden, namelijk het goed laten functioneren van de sporter. Om een eerste aanzet te geven voor de 
komende gedachtewisseling brengen we de volgende drie stellingen, met nadere toelichting, naar 
voren. 

STELLING 1 : sport is een maatschappelijk verschijnsel 
Om te weten of sport een maatschappelijk verschijnsel is moeten we ons eerst afvragen wat we onder 
sport verstaan. In de Winkler Prins lezen we dat het oud-franse werkwoord "se desporter" betekent 
zich verpozen, alsmede de volgende definitie van sport: 
Sport is een verbijzondering van spel (met name van het bewegingsspel), waarbij de bewustheid in de 
spelbenadering een zodanige nadruk legt op de afspraken omtrent de inzet van het spel( het winnen 
van het speldoel) en de weg om dit doel te bereiken(spelregels) dat deze factoren in een 
spanningverhouding komen te staan tot de aanvankelijke vitale bewegings- en speeldrang. 
Het verschijnsel sport is momenteel in alle voegen van onze samenleving waar te nemen. Denk alleen 
maar aan het heilig uur van studio Sport op Zondagavond, of de ruimte die het bedrukte papier van de 
maandagochtend krant inneemt. Dan alle evenementen waar de gladiatoren zich meten: de 
Olympische spelen, wereldkampioenschappen etc etc. Onder sport rekenen we ook een flinke 
wandeling in het bos.( Van een rondje golf zegt men wel eens dat het een mislukte boswandeling is). 
Wat vinden we hier van terug in de Vaderlandse Politiek of van de plaats die Sport inneemt in het 
Ambtelijke apparaat. Onze minister van wvc zegt hier over: Sport werkt als bindmiddel in onze 
multiculturele samenleving. De voorzitter van het NOC*NSF ir F.W. Huibregtsen geeft aan, dat sport 
nog alles behalve als een maatschappelijk verschijnsel wordt gezien. 
De beleidspartners van de sport op nationaal niveau: de overheid, het bedrijfsleven en de media zijn 
wel doordrongen van het besef dat sport belangrijk is maar de omzetting in concreet handelen is nog 
niet voldoende. De Heer Huibregtsen was zeer teleurgesteld over de plaats, die de sport inneemt in de 
verkiezingsprogramma's. Alhoewel er wat bijstellingen zijn gemaakt, zijn we er nog lang niet. Het 
rapport "Sport verdient sportmanagement" geeft een zeer goede samenvatting van de huidige 
problematiek in de sportwereld. ( van Bergen et.al.). Alhoewel dit rapport al ruim twee en half jaar 
geleden is geschreven verdient dit rapport al onzer aandacht. Het wiel hoeft niet voor een tweede keer 
te worden uitgevonden. De schrijvers van het rapport kiezen evenals wij het driehoeksdiagram om hun
betoog te illustreren. 
De sport maakt een ingrijpend veranderingsproces door. Twee stromingen vormen het spanningsveld, 
de ene kant streeft naar verzakelijking, sponsering, beter management en de andere kant ziet de 
oplossing meer in interne democratisering en het in stand houden van de eigen identiteit van de 
sportorganisatie . Dit is een gezond spanningsveld, waar geen van beidé kanten de overhand moet 
krijgen. Door een goede interactie kan iets goeds tot stand gebracht worden. voorop moet staan zoals 
uit ons driehoek blijkt: de SPORTER. Dit moet het bindend cement zijn waarop de 
belangengroeperingen elkaar moeten leren vinden. 
Het grote gevaar van de tegenwoordige ontwikkeling is dat men de kans loopt het kind met het 
waswater weg te gooien. Het verenigingsleven verliest zijn monopolie positie , doordat de commercie 
zijn intrede heeft gedaan. Hoe kunnen we enerzijds de basis van het sportgebeuren:  het 
verenigingsleven, behouden en anderzijds toch de exploitant aan zijn trekken laten komen. De kern 
van de sportvereniging is en zal hopelijk blijven : de vrijwilliger. In het NRC van 16 oct. 1993 staat 
een uitspraak van het Tweede Kamerlid L.P. Middel;" En toch sodemietert zonder het 
vrijwilligerswerk de hele maatschappij in elkaar. Het is de smeerolie van de Nederlandse 
samenleving". wil echter de vrijwilliger voor onze sportwereld behouden blijven moeten de volgende 
aspecten, volgens het Rapport meer aandacht krijgen: 
a. management-aspecten van het besturen van de sportvereniging, b. interne marketing; c. 
voorlichting; d. selectie; e. belonings cq vergoedingsysteem; f. deskundigheidsbevordering. 
Van de vrijwillige bestuurder mogen management kwaliteiten worden gevraagd. Zij besluiten hun 
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rapport met de stelling: Visie, beleid en management in de de sport vragen om sportmanagement. 

Stelling 2: Ideëel is commercieel. 
In de vorige stelling hebben we meer het accent gelegd op het gevaar dat de vrijwilliger zijn 
waardevolle inbreng dreigt te verliezen en dreigt ondergesneeuwd te worden door het oprukken van de
commercialisering. Maar voor de commercie dreigen ook gevaren. Het best kunnen we deze 
illustreren met voorbeelden uit het recente verleden in de golfsport. Zelfs een land waar de golf een 
cultuursegment is van deze samenleving zien we wat er gebeurt als de zakenman zich op de golfsport 
stort. zonder na te gaan wat de ideële kant is van deze sport. Het loopt dan slecht af. Ondanks het feit 
dat er in Engeland een behoefte is aan 700 banen, zijn er golfbanen voor een appel en een ei te koop. 
Wat is de oorzaak van dit alles. In het jaarboek 1992 van de British PGA staat een artikel getiteld 
"Leisure development" Het ondersteunt onze stelling: ideëel is commercieel. 
In Nederland hebben we recentelijk gezien dat bepaalde golfbanen niet rendabel bleken. Deze 
golfbanen waren niet ingesteld op de gewone greenfee speler maar meer op de zakenman, die behalve 
golf ook zijn zaken kan doen. Dit bleek een verkeerde inschatting. Er werd teveel accent gelegd op de 
inrichting van logeerfaciliteiten .In een commentaar in het Maandblad Golf van maart/april 1990 lezen
we:" het grote verschil tussen het lidmaatschap van een commerciële baan en dat van de bestaande 
oude clubs is niet zozeer gelegen in de financiële hoek, maar in de gevoelswaarde". 
Het exploiteren van een golfbaan vereist deskundigheid en een gedegen kennis van de golfsport met al
zijn facetten. Daartegenover staat ook dat bepaalde commerciële golfaccommodaties juist zeer 
succesvol zijn gebleken. Door het gebrek aan ruimte in de Randstad is het van belang om uit te zien 
naar andere mogelijkheden om de golfsport te beoefenen. Het Golf Centrum Rotterdam is daarvan een 
lichtend voorbeeld. Ook de golfschool van André Jeurissen is een ander goed voorbeeld hoe een 
exploitant een 18 holes baan rendabel kan maken. Wat te denken van de formule Spaarnwoude, met de
golfschool van Ad Wessels Zo zijn er meer voorbeelden te noemen (golfbaan Haarlemmermeer, 
Crayestein etc), maar hetgeen wat daarbij opvalt is dat de initiatiefnemers van deze "successtories", 
juist die mensen zijn, die van huis uit al veel kennis en ervaring hadden met de behoeften en 
eigenaardigheden van de golfer. Een veel gehoorde klacht is dat er te weinig golfaccommodaties in 
Nederland zijn en dat daardoor het golf niet beoefend kan worden door een groter publiek. Iemand die 
in de Angel-Saksische landen zijn ogen goed de kost heeft gegeven komt tot een heel andere 
conclusie. Men ziet daar dat er verschillende soorten golfbanen zijn, van kleine pitch en putt banen tot 
'championship' banen en alles wat er tussen ligt. Alleen als men dit assortiment kan bieden, kan golf 
pas een volkssport worden. Akkervelden, die nu alleen maar een probleem vormen om rendabel te 
maken (landbouwpolitiek etc.) kan men omtoveren tot golfbanen. Verder is in de tachtiger jaren een 
tendens geweest om alles te groots op te zetten. Een golfarchitect die vanuit Engeland hier op bezoek 
was bij een golfclub verzuchtte: " Ik mis een golfclub met een blokhut." 
Er zijn gelukkig in de laatste tien jaren vele mogelijkheden gekomen om op sportvelden de golfsport te
beoefenen. Nieuwe initiatieven worden momenteel ontwikkeld om op locaties aan de rand van steden 
kleine golfbaantjes aan te leggen (City Golf,Short Golf). Nieuwe mogelijkheden om het golf dichter 
bij de mensen te brengen, vooral om het betaalbaar te maken. Ook is van belang dat door de beter 
bereikbaarheid van deze locaties de jeugd door de golfsport wordt aangetrokken. Want uit dat 
potentieel moet uiteindelijk de topgolfer te voorschijn komen. Dan is er het goede initiatief geweest 
om in 1990 de Nederlandse Vereniging van Exploitanten van Golfaccommodaties (NVG) met een 
openbaar karakter op te richten. Deze vereniging is er in geslaagd om een aantal wedstrijden te 
organiseren voor golfers in Nederland die geen wedstrijden in clubverband kunnen spelen. In 1992 en 
1993 werden maar liefst in totaal honderd twintig wedstrijden georganiseerd op volwaardige 18 holes 
banen, met over beide jaren gerekend 4000 deelnemers! Helaas kunnen we betreffende deze 
activiteiten van de NVG slechts twee spaarzame berichtjes in het blad Golfnieuws (april 1992 en 
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maart/april 1993) terugvinden. Er zijn helaas nog een aantal exploitanten van commerciële banen in 
Nederland die nog nooit hebben gehoord van de NVG! 
We hebben een lijst gemaakt van locaties waar men in Nederland kan golfen al of niet in clubverband. 
131 locaties in clubverband, 34 locaties aangesloten bij de NVG en 31 locaties op zich zelf staande 
commerciële accommodaties. Opvallend is dat in het noordoosten van Nederland de provincies, 
Friesland, Groningen, Drente,Overijssel in totaal slechts 9 openbare golflocaties zijn, totaal met een 
inwonerstal van ruim 2.6 miljoen. In de V.S. is 1 openbare baan op 42.000 inwoners. In de vier 
noordoostelijke provincies zou dat neer komen op 61 openbare banen! 
Misschien kunnen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld om enerzijds de exploitant van de 
golfaccommodaties meer armslag te geven, terwijl anderzijds het kostbare bezit van de inzet van de 
vrijwilliger niet wordt weggeveegd en de plaats krijgt die zij verdient. 
Samenvattend kunnen we stellen dat er goede zaken zijn te doen in de exploitatie van golffaciliteiten, 
onder uitdrukkelijke voorwaarde dat men een goed marktonderzoek moet doen, gepaard met kennis 
van zaken omtrent de wonderlijke wereld van de Golfsport en haar beoefenaar. 

Stelling 3: De Golfsport is een SPEL voor iedereen 
De Golfsport zou een spel moeten zijn voor iedereen. Dat we daar nog ver van verwijderd zijn is 
duidelijk. Het is in dit verband eens interessant om na te gaan hoe andere sporten in de loop der tijd 
wel toegankelijk zijn geworden voor iedereen. De eerste regels, die o.a. bij de opkomst van het 
voetbalspel in het midden van de vorige eeuw werden vastgelegd hadden nog geen betrekking op de 
wijze waarop het voetbalspel moest worden gespeeld, noch op de wijze waarop de spelers zich 
tegenover elkaar hadden te gedragen. Integendeel de regels beoogden 'de ordinaire massa' uit de buurt 
te houden van het exclusieve vermaak, dat toen slechts was weggelegd voor adel en studenten en dat 
door hen 'sport' werd genoemd .Beiden beschikten immers over geld en lof vrije tijd. (F.C. Kollen). 
Pas een eeuw later, is in 1953 de doorbraak gekomen bij de voetbalsport. "Een van de grootse zorgen 
van de KNVB vormde in die tijd de pogingen om beroepsvoetbal in Nederland in te voeren buiten 
hem om. Het zou een aantasting kunnen betekenen van de KNVB als algemeen leidend lichaam in de 
voetbalsport". (H.T. van Staveren). Er werd 1 jan 1954 de Nederlandse Beroepsvoetbal Bond (NBVB) 
opgericht. De concurrentie die de NBVB de KNVB aandeed trof de voetbalsport in het hart. De 
KNVB ging echter verrassend snel overstag en op 14 augustus 1954 werd het beroepsvoetbal 
ingevoerd bij de KNVB. 25 november 1954 kwam al een snel einde aan de strijd tegen de NBVB door
een overeenkomst te sluiten om samen te gaan. We zien daarna dat het nationale voetbal mee gaat 
tellen op internationaal niveau. Het Cruyff effect hoeft hier niet nader onder de loep te worden 
genomen want dat is genoegzaam bekend. Twintig jaar later - midden jaren zeventig -is het de beurt 
aan tennis en hockey om door te breken . Ook daar is strijd gevoerd, maar uiteindelijk heeft het 
geresulteerd in de ontwikkeling van tennis en hockey op internationaal niveau: toptennissers zoals 
Krajcek, Siemerink etc en bij de hockey de wereldkampioenen zowel bij de heren als de dames. Over 
de ontwikkelingen in de fitnessbranche zal de Heer Drs L. Clyssen tijdens de bijeenkomst een 
inleiding houden. Zijn conclusies betreffende strukturele veranderingen in de fitnesswereld (1.1 
miljoen mensen) zouden wel eens model kunnen staan voor veranderingen, die plaats zullen moeten 
vinden in de golfwereld om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Nu nog de doorbraak bij de Golfsport. Wanneer na enkele verwarde jaren van strijd van het 
democratiseringsproces de kruitdampen zijn opgetrokken, zal een bakermat te voorschijn komen 
waarop de geboorte kan plaatsvinden van een topgolfer: Piet Janszen, Britisch Open champion 2013? 
Het effect dat deze piet zal hebben is nauwelijks te overzien. We moeten in ieder geval nu al beginnen 
om met vereende krachten te werken aan een gezonde infrastructuur om in 2013 alles in goede banen 
te kunnen leiden. In Nederland hebben we momenteel genoeg kennis en specialisten in huis om dit tot 
stand te brengen, alleen het is alles nog te versnipperd en slecht gecoördineerd. Men ducht elkaar 
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vanwege de zogenaamde concurrentie, terwijl de markt juist wijd openligt. De omvang van de 
doelgroepen ligt tussen de 15 miljoen en de al 100.000 golfende Nederlanders. Het aantal doelgroepen
is onbegrensd. Toch kunnen we al enkele specifieke doelgroepen noemen: jeugd vanaf 5 jaar, net als 
in Zweden zou golf ook in het vervolg-onderwijs een plaatsje moeten krijgen. Andere specifieke 
doelgroepen zijn : vliegeniers in opleiding, bejaarden en gehandicapten (de rolstoeler). Met een 
bundeling van krachten van de vrijwilligers exploitanten en het beroepskader zal het mogelijk moeten 
zijn om de Golfsport als spel voor iedereen toegankelijk te maken in het begin van de volgende eeuw! 
Een belangrijke bijdrage voor de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en een goed tegenwicht 
vormend voor de steeds verdere automatisering en mechanisering 'van onze samenleving. T. de Booij 
Aangehaalde literatuur:
1. Ir F.W. Huibregtsen 1993, Samen werken ten behoeve van de Sport. Rede uitgesproken tijdens een 
bijeenkomst Samen leven door s?port, 30 nov 1993. Nat Sportcentrum Papendal
2. M. van Bergen, H. Broekmeulen,A.Kauffman, H. van de Wetering 1991 Sport verdient 
Sportmanagement. Uitgave stichting AOG Groningen.
3. F.E. Kollen, Sport en Recht Tj Willlink Zwolle 
4. H.T. van Staveren Het Voetbalcontract. Proefschrift Utrecht, uitgave Kluwer Deventer 

Bijlage: 
DE GETALSTERKTE VAN DE DOELGROEPEN VOOR DE GOLFSPORTBEOEFENING 
15 miljoen minus de reeds 100.000 golfende Nederlanders 
HET AANTAL DOELGROEPEN VRIJWEL ONBEGRENSD 
Enkele voorbeelden: jeugd vanaf 5 jaar (Schoolgolf) ,bejaarden vanaf 70 jaar (Geriagolf) ,vliegeniers 
in opleiding ,motorrijders ,gehandicapten (incl. rolstoelbewoners), gedetineerden, asielzoekers etc 
KARAKTER GOLFACCOMMODATIES: 
"Champion" golfbanen (meer dan 6000 meter) 18 holes golfbanen 9 holes golfbanen par 3 banen 
(City- en Short Golf) "pitch" en "putt" banen mini golfbanen 
CONCLUSIE: Als de verticale scheidingsmuur tussen de 18 holes en de mini golfbaan wordt 
afgebroken en wordt vervangen door een horizontale verbindingsweg, kan het proces van de 
democratisering van de golfsport pas werkelijk ingezet worden. 
Dinsdag 1 februari Brief aan Antoine van Daele van de NVG
Beste Antoine en Fernand, Het was, dacht ik, een nuttige bijeenkomst die de eerste stap moet zijn 
geweest om de NVG, niet een nieuw leven, maar een ander leven te geven. Ik vertrouw het jullie 
geheel toe. Wij als stichting hebben als katalysator ons werk gedaan , de chemische reactie is op gang 
gebracht, aan jullie om deze aan de gang te houden. Mocht onverhoopt de reactie vastlopen dan kom 
ik graag weer uit mijn schuilplaats te voorschijn ! Hierbij nog even een overzicht van de aanwezigen . 
Aangegeven met (aanwezig.) Met het woordje (verhinderd). wordt aangegeven die graag hadden 
willen komen, maar een bericht van verhindering hebben gestuurd. Met het woordje (toegezegd.) 
bedoel ik die personen die zouden komen en niet gekomen zijn. Waar niets achter staat hebben niet op 
de uitnodiging gereageerd. 
D. Armour (N.P.G.A.)(aanw.); J.B.H.H. Bastiaens (Best Golf en Country Club) (aanw.); C.A.C. 
Beenackers (Golfbaan Princenbosch) (aanw.); J.H.A. Bolhuis (Golfbaan Mereveld); P. Blokhuis 
(Openbare Golfbaan Spaarnwoude); Ir J.G .Brewer (NGF); C.A.Buitelaar(WVC)(toegez.); B.N.L. 
Bult (NGF)(verh.); A.L.R.van Daele (De Efteling) (aanw.); C.J.M.van Eerd (Company Club 'De 
Hooge Vorssel')(verh.); F. Fluitman (Golf & Recreatie Haarlemmermeer)(verh.); H. Gerrits (Openbare
Golf Brunssumerheide); F. Heinsius (NGA)(toegez); H.T. Herrema (Golfbaan Midden-Holland 
Expl.Mij)(verh.); B.G. Hesselman (Golf & Country Club Edda Huzid); R.E. Hetharia (NVC); Drs 
H.L. Heyster (NGF); Ir F.W.Huybregtsen (NOC*NSF) (verh.); mw I.W.M. Jansen (Golf Centrum 
Noordwijk) (aanw.); G.J ol (Golf Development International); A.J.C .Jeurissen (Openbare Golfbaan 
Welschap) (toegez); T. Kamphuis ( Company Club 'De Hooge Vorssel' )(verh.); H. Ketelaar ( Dorhout
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Mees Golfcentrum); Drs J.W.L. Kruyt (Burggolf)(verh.); C.H.J.A. Kuysters ( Crayenstein Golf )
(verh.); H.C.W.F.Kuysters (Crayenstein Golf)(verh.); L. Lampe (St.Golfmanagement Nederland); P.S.
Lathouwers (Sponsor stichting N.P.G.A.)(verh.); F.H.M.J. Leunissen ( De Efteling )(aanw.); J.C. 
Lodder (Openbare Golfbaan Oude Maas); M.E.F. Looff (Stichting Openbare Golfbaan Kralingen) 
(aanw.); P.A.J. Losecaat Verrneer (Aegon Golfpark Aelderholt) (aanw.); C. Mackay (Golfbaan 't 
Sybrook); M.de Meijer (Golfbaan Midden-Holland Expl.Mij )(toegez.); T.O'Mahoney (N.P.G.A.); 
R.H.B. Olland (NGF)(verh.); W..Richter ( Golfbaan Ooghduyne)(toegez.); A.L. Rijks (Golfplan) 
(aanw.); F.J. Rypkema ( Burggolf Vegilinbosschen)(toegez.); S. Seijen ten Hoorn ( Betuws 
Golfcentrum de Batouwe )(toegez.); J. Scholte (Golf Centrum Rotterdam)(aanw.); Mw M. Siewers 
(Betuws Golfcentrum de Batouwe)(toegez.); S.B. Slooten (Golfbaan de Rottebergen); G. Slot (NFWS)
(aanw.); W. Smit (Nunspeetse Golf Golf & Country Club)(verh.); Prof.Mr H. van Staveren (Vrije 
Universiteit)(verh.); Mr Th.D. Stenfert Kroese (NGF); T. Straatman (NGA); B. van der Velde (Short 
Golf)(aanw.); A.P. Verwoerd (NVG) (aanw.); C. Vrijenhoek (Nederlandse Jeugd Golf Associatie)
(verh.); A.C.Wessels (Spaarnwoude)(aanw.); Mw I.Westendorp ( Best Golf & Country Club bv )
(aanw.); W.Westphal (Contracton)(verh mee willen naar de andere huizen kunnen met de auto mee 
vanaf 9.45 uur
 juli Brief van Lawrence Thornton secretaris van de PGA van Europa.
Dear Tom, Thank you for the card keeping me in contact with the current situation. I am sorry that it 
has become necessary to resign your memberships, as I always consider it easier to challenge a 
problem from within an organisation, rather than from outside. On a Europewide scale we are making 
progress with the EGA, and more of the Federations are now recognising the rise of their PGA on the 
evolutionary scale, and granting them greater autonomy. Although the position in The Netherlands has
moved little, I believe that my meeting with you eighteen months ago opened my mind to the reality of
the situation, and has assisted with progress in many other countries. I know that it will be a long 
process, but please be assured that you did start something which is already achieving a wider 
recognition than you might have imagined. Best wishes. Lawrence
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