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Nieuws van de Dutch Hickory Society 

 
 
De Dutch Hickory Society is een informele vereniging van enthousiaste hickory golfers en 
geïnteresseerden in deze bijzonder leuke golf variant. 
De Society is in 2017 opgericht en heeft als doel het promoten en beoefenen van hickory golf 
met authentieke golfstokken in kleding van de jaren 20 van de vorige eeuw. 
 
In 2017 is de Society gestart met een jaarlijkse hickory tour op 7 gevarieerde golfbanen en in 
2018 is daar voor het eerst de Order of Merit aan verbonden. 
De Dutch Hickory Tour 2019 is uitgebreid met een achtste golfbaan. 
In 2020 is de Tour ten gevolge van de corona pandemie gehandicapt op een manier die wij 
golfers niet willen. In 2021 gaan we er weer vol voor! 
 
De tour staat open voor pro’s en gevorderde zowel als minder geoefende amateurs en de 
enige voorwaarde is dat er met materiaal en in de stijl van begin 20e eeuw wordt gespeeld. 
 
Op veler verzoek is vanaf 2019 de structuur van de organisatie zodanig aangepast dat de 
mogelijkheid kon worden geopend om lid te worden van de Dutch Hickory Society. 
 
De jaarcontributie bedraagt slechts een luttele € 25,00 die snel kan worden terugverdiend 
omdat leden 
  voor elk toernooi van de Dutch Hickory Tour waaraan zij deelnemen een korting genieten 

van € 5,00 op de deelnamekosten  via de Dutch Hickory Society met flinke korting Glenmuir golfkleding (met Dutch Hickory 
Society logo!) kunnen bestellen  via de Dutch Hickory Society voor € 10,00 een los Dutch Hickory Society strijklogo 
kunnen kopen (zolang de voorraad strekt) 

 
Daarnaast krijgen nieuwe leden als welkomstgeschenk een leren Dutch Hickory Society 
bagtag. 
 
U kunt zich aanmelden met bijgevoegd aanmeldingsformulier. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het email adres 
DutchHickoryTour@gmail.com  
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