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Landgoed Bleijenbeek doet
opnieuw van zich spreken.
Tekst: P. van Ammers
Foto's: Nederlands Golfmuseum.

Door de historicus Dr. Heiner Gillmeister werd ontdekt dat rondom
het kasteel Bleijenbeek in Afferden
het golfspel al voor 1545 moet zijn
beoefend. De in die plaats geboren
humanist en geleerde Pieter van Afferden had namelijk in dat jaar voor
zijn leerlingen latijn een boekwerkje
samengesteld waar als oefenstof ook
de 5 golfregels werden beschreven,
zoals die nu nog gelden.
Deze belangrijke ontdekking was
voor de golfbaan op het Landgoed
Bleijenbeek in Afferden vanzelfsprekend reden genoeg om in 2015 daaraan een symposium te wijden waarbij
een buste van Pieter van Afferden in
de hal van het clubhuis werd onthuld.
Voortbordurend op deze ontdekking
werd er vorig jaar op 22 april 2016 op
het Landgoed Bleijenbeek met trots
het enige Nederlandse Golfmuseum
geopend dat een fraaie collectie
golfclubs en andere attributen toont.

Nog steeds worden interessante en
museale golfzaken aangeboden en
verworven waardoor de expositieruimte
onlangs is uitgebreid.
De opening van het museum was
tevens de reden om in 2016 het eerste
Dutch Golf Museum Open Hickory
Tournament te organiseren.
Dit jaar op 22 april 2017 doet het
landgoed Bleijenbeek opnieuw van zich
spreken door wereldkundig te maken
dat, om het Hickory-golf in ons land
nog meer gestalte te geven, de “Dutch
Hickory Society” is opgericht.
Auke Hempenius werd de eer gegund
om de vlag met daarop het fraaie,
door de heer Jeroen Manders samen
met Brian Gee ontworpen embleem te
mogen hijsen.
Dat het de enthousiaste leden van
deze groep menens is blijkt wel uit
het aantal Hickory toernooien dat
de golfliefhebbers in 2017 tegemoet
mogen zien.
Het Nederlands Hickory seizoen
begint traditioneel op de golfbaan van
Landgoed Bleijenbeek in het in Noord
Limburg gelegen Afferden omdat
daar het Nederlands Golfmuseum is
gevestigd.
Op haar eerste verjaardag heeft John
Ott, voorzitter van het bestuur van
het golfmuseum samen met mede
bestuurslid Ferd Vrijmoed, diens
echtgenote Maria en Rudolf Terlingen
net als het voorgaande jaar weer een
geweldig prestatie neergezet door
een dag vullend programma rond het
2e Dutch Golf Museum Open Hickory
toernooi te organiseren.
Zo werden alle deelnemers verrast met

een door Audi Nederland geschonken
schoenentas en stonden er bij het
clubhuis 3 met paarden bespannen
rijtuigen te wachten die de deelnemers
van het 18 holes Hickory toernooi naar
hun afslagplaats bracht.
Naast het Hickory toernooi, waaraan
je alleen mocht meedoen in gepaste
kleding en als je speelde met 100 jaar
oude golfclubs met uit Hickory hout
vervaardigde stelen, was er ook een 9
holes par 3-4 toernooi, waar ook met
moderne clubs kon worden gespeeld.
Zelfs tijdens het toernooi, uitstekend
geleid door de wedstrijdleiders
Angelica en James Fennel, werden de
deelnemers niet vergeten en kregen
zij door de dames Sybille en Angelica
een heerlijke met Hollandse garnalen
vervaardigde amuse en een glaasje wijn
aangeboden.
Uit de rijke prijzentafel waren voor
de neary, tweary en longest voor
zowel de dames als de heren prijzen
beschikbaar. Voor het 9 holes par 3-4
toernooi waren een 2-tal en voor het
Open Hickory toernooi waren een 3-tal
prijzen voor zowel de dames als de
heren beschikbaar.
De winnaars bij het 9 holes toernooi
werden mevrouw Nettie Simons en de
heer Will Simons
Yvonne van Mulken met een rondje
van 105 slagen en Iain Forrester met
een score van 78 slagen werden de
trotse winnaars van het 2e Dutch Golf
Museum Hickory Open en mochten
als wisselprijs beiden een Hickory
club uit 1895 in ontvangst nemen
met een oud zilveren vlag, die zullen
worden voorzien van een zilveren
ring met hun naam en het jaar 2017.
Deze wisseltrofee’s krijgen een vaste
plaats in het golfmuseum. De zilveren
vlaggen en ringen komen van juwelier
van Arensbergen uit Gennep/Malden.
Ook de fraaist geklede Hickory dame
en heer werden niet vergeten en
daarvoor kwamen mevrouw Wilma van
Rijn-Gubbelsen het echtpaar Petra en
Jeroen Manders in aanmerking.
Bijzonder leuk was dat Gert Jan Vink

met 14 jaar de jongste deelnemer van
het toernooi ook in de prijzen viel.
De viering van het eenjarige bestaan
van het golfmuseum werd luister
bijgezet door een succesvolle loterij
waarvoor, naast door het Nederlands
Golfmuseum zelf en de golfbaan
Bleijenbeek, door Audi Nederland
en Audi Auto Arena Venlo zeer fraaie
prijzen ter beschikking waren gesteld.
Deze gedenkwaardige dag waar oude
vriendschappen werden aangehaald
en nieuwe werden gesloten werd
afgesloten met een uitgebreid en
bijzonder smakelijk dinerbuffet waarbij
vooral de op de barbecue vervaardigde
lamsrack tot de verbeelding sprak.
De kop is eraf en voor de Hickory
toernooien op 18 juni 2017 te Zievel
Duitsland en op 2 juli 2017 in Nunspeet
zijn de inschrijvingen geopend.
Golfclub Burg Zievel Duitsland
18 juni 2017, informatie
E-mail menno@mbga.de;
Het Rijk van Nunspeet, Nunspeet, NL,
2 juli 2017, informatie E-mail golfschool@golfbaanhetrijkvannunspeet.nl;
Golf- en Countryclub Geijsteren,
Geijsteren, NL, 12 augustus 2017,
Informatie
E-mail davey@vanmulkengolf.com;
IDHO Ullerberg, Ermelo, NL, 15-16
september 2017, informatie
E-mail idho@ullerberg.nl;
De Domburgsche, Domburg, NL,
28-29 oktober 2017, informatie
E-mail info@innergeniusgolf.nl ;

