11

HET NEDERLANDS GOLFMUSEUM GAAT DIGITAAL!
Een kijkje in het Nederlands Golfmuseum,
dat kan toch helemaal niet? Alle musea
zijn immers gesloten. En als ze al inmiddels
corona-proof weer open mogen, wat
betekent dit dan voor een klein knus
museum als het golfmuseum? Het vergt
een schier onmogelijke aanpassing om
die massa’s bezoekers, die zich in het
oude normaal voor de rijkgevulde vitrines
verdrongen op 1,5 meter afstand van elkaar
te houden. Nee, dat kan echt (nog) niet!
Maar omdat wij ook in deze tijd drommen belangstellenden, al dan niet golf-geïnfecteerd, toegang
willen geven tot Nederlands cultuur-historisch
golferfgoed zijn we begonnen aan een toekomstbestendige oplossing: Het Nederlands Golfmuseum
gaat ook digitaal!
Het gebruik van mobiele telefoons, tablets en
digitaal contact is sowieso van deze tijd. Maar ook
ruimtegebrek voor onze fysieke exposities en het
ontbreken van voldoende arbeidskrachten noopten,
eerlijk gezegd, al tot digitale ontsluiting van onze
collectie.
U heeft het door: u kunt nu het Nederlands
Golfmuseum ook op afstand bezoeken en het kost u
niets. Het is niet het nieuwe normaal, in het nieuwe
normaal geven we elkaar gewoon weer een hand of
een zoen. Maar het is wel publieksvriendelijk, want
u kunt overal zo lang bij stilstaan als u wenst en u
staat niemand in de weg.

ties worden getoond met gesproken en geschreven
verklarende teksten en vaak met uitgebreide achtergrond informatie.
Zo zal er een rubriek zijn voor golfstokken en
-tassen. Niet alleen oude tassen van beroemde
golfers, zoals de oudste tas van Nederland, die toebehoorde aan Mr. Sjuck (spreek uit Sjoek) Bernhard
Walraad graaf van Limburg Stirum (circa 1900).
Maar ook bijvoorbeeld de verre van oude tour tas
van topgolfster Christel Boeljon, die het topgolfen
jammer genoeg in de wilgen heeft gehangen,
terwijl ze toch zo goed was.
Natuurlijk ontbreekt evenmin een rubriek voor
bekers, trofeeën, medailles en prijzen. Ik noem
de KLM Open wisselbeker, de Burrowsbeker, de
Del Courtbeker, de Arendsen de Wolff schaal, de
Medaille Société de Golf de Paris (1925) en de
onlangs verworven wissel Trophée Golf Alliance van
hotel de l’Europe. Het is slechts een greep.
Ook komen er rubrieken voor tegels, boeken, ballen
en sloffen. En mist u nu onze kunstverzameling,
beelden, schilderijen en poëzie? Weest u gerust,
ook die komen aan bod.
En er zal nog een rubriek zijn waarin we pareltjes
opnemen die hier beter tot hun recht komen
dan in een van de hiervoor genoemde rubrieken.
Bijvoorbeeld golfhorloges, schaakspelen, golfknopen, golfpostzegels, sierraden en revers speldjes,
maar ook de buggy van Robbie van Erven Dorens

In ontwikkeling is een audio-tour, die u meeneemt
naar andere tijden en andere plekken door middel
van een rondleiding door de 1e en 2e Kamer van
het museum en de wegen daar naar toe. Daarnaast
zullen vele museale objecten in afzonderlijke collec-

en de Mastersvlag 2015 met de handtekening
van Joost Luiten. De verhalen achter de objecten
maken deze bijzonder en u hoort of leest er alles
over in onze tour. En met hetzelfde enthousiasme
als waarmee we het fysieke golfmuseum bouwen,
bouwen we nu ook aan deze audio-tour.
Op basis van het platform izi.TRAVEL hebben wij
de golfmuseum app gerealiseerd. Deze app is te
downloaden op zowel de iPhone en de iPad als op
Android telefoons en tablets en zelfs op uw pc.
We hebben nu eerst de museale golfobjecten
ontsloten. Maar kijkt u geregeld, want we zijn
nog aan het bouwen. In de volgende fase zal de
gesproken audio-tour live worden gezet. Voor een
museumbezoek op afstand, maar in het post-corona
tijdperk ook als uw persoonlijke gids bij uw fysieke
bezoek aan het museum.
Het Nederlands Golfmuseum nodigt u van harte uit
de app van izi.TRAVEL te downloaden.

Onderstaande instructie als
voorbeeld geldt voor de
iPhone:

1. Installeer de app izi.Travel vanuit de
App-store
2. Open de app izi.TRAVEL
3. Klik linksonder op het symbool “Alle
gidsen” om naar alle audio-tours in izi.
TRAVEL te gaan.
4. Tik bovenaan in het Zoek-veld “golf”,
waarna als eerste de app van het
Nederlands Golfmuseum verschijnt.
5. Door er op te klikken kom je in Nederlands
Golfmuseum.

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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