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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.

LANDGOED GOLFBAAN BLEIJENBEEK | AFFERDEN | WWW.GOLFMUSEUM.NL

Door: Ellen Klaasse-Derks

Het zijn de verhalen achter de objec-
ten die het Nederlands Golf Museum 
tot leven brengen. Van mensen die 
over vroeger en nu kunnen vertel-
len. In deze a� evering is het woord 
aan Yvo Melis die er een bijzondere 
hobby op na houdt. Het verzamelen 
van knopen. Het Nederlands Golf 
Museum heeft tijdelijk een serie bij-
zondere golfknopen van deze gedre-
ven verzamelaar in bruikleen. 

Mensen kiezen hobby’s die bij hun 
karakter passen. Niet bewust, vaak lijkt 
het toeval een rol te spelen. Yvo Melis 
legt zich toe op het verzamelen van 
bijzondere knopen en dat begon met 
een paar jachtknopen die hij op een 
antiekbeurs op de kop tikte. Daarna vol-
genden meerdere series. Knopen van 
onder andere het openbaar vervoer, het 
leger en de golfsport. De minutieuze 
wijze waarop hij ze ordent, beschrijft 

en poetst totdat ze blinkend zijn, wijst 
op een goed gevoel voor detail. In het 
Nederlands Golf Museum in Afferden is 
zijn collectie golfknopen vanaf april tot 
en met september te zien. Een mooie 
eyecatcher tijdens de opening van het 
hickoryseizoen dat op zaterdag 21 april 
op Golfbaan Landgoed Bleijenbeek is 
begonnen.

DRIE SOORTEN GOLFKNOPEN
Het zijn maar liefst vier borden met 
meer dan honderd blinkende golfkno-
pen die Yvo Melis aan het Nederlands 
Golf Museum heeft uitgeleend. Het 
resultaat van een jarenlange zoektocht.  
Voor zo ver hij de herkomst heeft weten 
te achterhalen, zijn ze voorzien van een 
handgeschreven bijschrift. “Ik verza-
melde al diverse soorten knopen, maar 
pas toen ik ging golfen, ben ik dat gaan 
uitbreiden naar golfknopen”, vertelt hij. 
“Je moet er veel moeite voor doen ze 
te vinden. Er zijn er weinig te koop en 
ze zijn vooral afkomstig uit Engeland. 
Slechts een handjevol mensen verza-
melt ze. Wereldwijd een stuk of vijf. Die 
bieden allemaal tegen elkaar op, maar 
ik wil er niet te veel geld aan uitgeven 
en maak er juist een sport van ze tegen 
een gering bedrag te vinden.”
Zijn zoektocht, die al twintig jaar aan de 
gang is, leverde drie categorieën golf-
knopen op: prijsknopen, Gilt-knopen en 
modeknopen.   
“De prijsknopen werden uitgereikt voor 
toernooioverwinningen of als onder-
scheiding voor bijzondere verdiensten”, 
vertelt hij. “Die zijn doorgaans van zilver 
en voorzien van een keurdatum en de 
naam van de maker, waardoor je weet 
in welk jaar en waar ze gemaakt zijn. 
Het zijn de meest prijzige knopen. Op 

internationale veilingsites betaal je er 
al gauw veertig pond voor. De Gilt-
knopen prijkten op de jasjes van de 
bestuursleden van een golfclub en zijn 
minder zeldzaam. Modeknopen horen 
bij golfkledinglijnen. Niet zelden heb-
ben bekende golfpro’s er hun naam aan 
verbonden, zoals Jack William Nicklaus, 
één van de bekendste golfers aller 
tijden.” 

VAN DE HAAGSCHE
Ondanks zijn uitgebreide collectie 
komt er voorlopig geen einde aan zijn 
zoektocht naar bijzondere golfkno-
pen. Zijn interesse gaat vooral uit naar 
Nederlandse golfknopen. Want die zijn 
zeldzaam en had hij tot voor kort nog 
niet. Totdat hij met John Ott, conserva-
tor van het Nederlands Golf Museum, 
in contact kwam. Die hielp hem aan zijn 
eerste Nederlandse golfknoop. Een 
exemplaar van de Koninklijke Haagsche 

Golf & Countryclub met een ooievaar 
erop. “Die vogel staat symbool voor 
de Hofstad: dun op de poten, hoog in 
de veren, zoals de Hagenees omschre-
ven wordt.” Nu hoopt hij op meerdere 
vondsten als deze. Treft hij de letter GC 
- van Golf Club - op een knoop aan, dan 
weet hij dat hij beet heeft. Maar het zijn 
vooral de afbeeldingen die deze kno-
pen zo bijzonder maken. Op de oudste, 
een zilveren knoop van 1888 voorzien 
van een dun laagje rood emaille, staan 
twee gekruiste golfclubs met een golf-
bal ertussen. Misschien wel het meest 
voorkomende teken op een golfknoop, 
maar even zo goed tref je er klassieke 
beeldmerken op aan. Iedere knoop is 
uniek, het zijn kleine kunstwerkjes die 
het bekijken meer dan waard zijn . Daar 
ben je wel even zoet mee. 

Meer informatie: stuur een mailtje 
naar yvo.melis@outlook.com.

HET NEDERLANDS GOLF MUSEUM NEEMT U MEE 
IN DE GESCHIEDENIS VAN EEN STOKOUDE SPORT

Yvo Melis , golfknopenverzamelaar 

Yvo kijkt naar de KLM Open beker

Ferd Vrijmoed en John Ott nemen de verzameling van Yvo Melis in ontvangst


