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HET NEDERLANDS GOLF MUSEUM
NEEMT U MEE IN DE GESCHIEDENIS
VAN EEN STOKOUDE SPORT
Door: Ellen Klaasse-Derks

Het Nederlands Golf Museum neemt
u mee in de geschiedenis van een
stokoude sport
Het zijn de verhalen achter de objecten
die het Nederlands Golf Museum tot
leven brengen. Van mensen die over
vroeger en nu kunnen vertellen. In deze
aflevering is het woord aan Ton Born,
verzamelaar van oude golfclubs én
hickoryspeler; het traditionele golfspel.
In het Nederlands Golf Museum prijkt
een van zijn mooiste stukken: een origineel houten rek met twee complete
golfsets.
“Het speelcomfort van antieke clubs
is minder en je kunt er niet voluit mee
slaan, maar het heeft iets bijzonders.”
“Vergelijk het met het rijden in een
oldtimer. Dat is emotie. Zo’n auto wordt

meer gepoetst dan dat je erin rijdt en
je bent nooit als eerste weg bij het
stoplicht. Maar ondanks het gehobbel
tovert die een glimlach op je gezicht.
Zo is het ook met antieke golfclubs.
Het speelcomfort is minder en je kunt
er niet voluit mee slaan. Maar het heeft
iets bijzonders. Als je in groepsverband hickory speelt, heb je het gevoel
familie van elkaar te zijn. Het schept een
band”, vertel Ton Born, eigenaar van
Golfing Memorabilia.
TWEE COMPLETE SETS
Als verwoed verzamelaar van antieke
golfmaterialen heeft Ton Born veel
ruimte nodig. Mede dankzij echtgenote Coby die antieke Japanse waaiers
verzamelt. In hun ruim bemeten woning
in Nieuwegein pronkt haar collectie in
de studeerkamer, de zijne op de eerste
etage. Schappen met memorabilia in
het teken van de golfsport, zoals bijzondere golfballen en een opwindbaar

golfpoppetje. Rekken vol clubs voorzien van kaartjes met handgeschreven
beschrijvingen. De informatie put hij uit
oude boeken, gescoord op rommelmarkten en bij antiquariaten. “Een hele
uitzoekerij, ik kan er uren mee bezig
zijn.”
Het Nederlands Golf Museum exposeert een aantal stukken die hij heeft
opgeduikeld. Onder andere een antiek
golfrek met een dames- en een herengolfset erin. “Het is maar zelden dat je
zulke complete sets aantreft. Meestal
ontbreekt er het een en ander aan.
Deze vond een dochter op de zolder
van haar ouders. Gewoon hier in Nederland, maar ze zijn in Schotland gemaakt.
Die informatie geven de golfclubs zelf
bloot. Op de ijzers wordt de fabriek
vermeld die de onderdelen leverde, de
professional die ze in elkaar heeft gezet
en de club waarvoor hij werkte”, weet
Ton Born.
VERZAMELWOEDE
Overigens niet verwonderlijk dat juist hij
de link legt tussen het rijden in een oldtimer en golfen met antieke golfclubs.
In zijn werkzame leven werkte de nu
achtenzeventig jarige Born als manager
voor verschillende exclusieve automerken, waaronder Jaguar en Porsche. In
die hoedanigheid maakte hij voor het
eerst kennis met de golfsport.
“Een klant nodigde me een keer uit op
de Hilversumse Golf Club en ik weet
nog dat ik erg onder de indruk was van
het kortgeknipte gras op de greens. Ik
kom uit een hockeyfamilie, maar deze

sport sprak me direct aan. Helaas was
golfen in die tijd nogal elitair en moest
je veel entreegeld betalen om bij een
club te mogen spelen.”
Halverwege de jaren tachtig nam hij
de kans alsnog waar. De golfsport
werd steeds toegankelijker en overal
werden banen aangelegd. Hij werd lid
van een nieuwe golfclub in zijn woonplaats Nieuwegein en leerde daar zijn
vrouw Coby kennen, die de sport al
veel langer beoefende. Zij was het die
hem zijn eerste antiek golfclubs cadeau
gaf, gekocht op een veiling. “Die vond
ik zo prachtig dat ik er meer van wilde
hebben. Noem het maar hebzucht.”
Zo plantte zij onbewust het zaadje voor
een nieuwe hobby. Sinds die tijd is hij
een verwoed verzamelaar van antiek
golfmateriaal, handelt hij erin en speelt
hij er ook mee. Dit jaar heeft hij nog
samen met Coby deelgenomen aan
het Dutch Golf Museum Open Hickory
Tournament dat jaarlijks op Golfclub
Landgoed Blijenbeek geopend wordt.
Samen komen ze vaak in Londen,
onder andere op de op de Portobello
Road Market. Daar deed hij zijn eerste
aankoop van maar liefst honderd antieke clubs. Tegenwoordig is hij minder
kooplustig. “Ik ben nu vooral op zoek
naar specifieke, mooie stukken die in
de loop der jaren meer waarde krijgen.
Hoe meer je ervan weet, hoe kritischer
je wordt en dat is maar goed ook, anders loopt zo’n verzameling al gauw uit
de hand.”
Meer informatie: www.golf-antiek.nl

WORDT VRIEND

Het Nederlands Golfmuseum is gevestigd op Landgoed Bleijenbeek in Afferden, een landgoed met
onder meer een golfbaan. Het bouwen van een museum kost veel geld. Wordt Vriend van het
Nederlands Golfmuseum en help mee aan de verdere ontwikkeling van het boeiende reizen in de tijd.
Kijk op onze website om te lezen hoe je Vriend kunt worden.
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