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

NEDERLANDSE VERENIGING VAN GOLF
SPELENDE JOURNALISTEN OP HERHALING
De NVGJ, zoals deze vereniging kortweg
wordt geschreven, is opgericht in 1994
op initiatief van wijlen Robbie van Erven
Dorens, destijds directeur van REVED en
organisator van het Dutch Open. Door de
leden van de vereniging wordt er meer
aandacht in de media besteed aan golf,
hetgeen in belangrijke mate bijdraagt aan
de ontwikkeling van de golfsport.
De NVGJ bezocht het Nederlands Golfmuseum in
september 2017 voor het eerst en men was direct
onder de indruk van een van de pronkstukken van
het museum, het Tyrocineum linguae Latinae, een
leerboekje Latijn geschreven door de Nederlandse
humanist Pieter van Afferden, waarvan de eerste
druk verscheen in 1545 en dat daarna nog ruim twee
eeuwen als leerboekje werd gebruikt vanwege zijn
unieke onderwijsstijl. Waren de journalisten – die
men nimmer tegenspreekt – toen al overtuigd van
waar men de wieg van het edele golfspel moet
zoeken, zij spelen ook nu nog volgens de in dat
beroemde boekje beschreven golfregels, net als de
rest van de wereld overigens.
Op herhaling
In juli 2021 was het weer zover. Paviljoen Bleijenbeek
waar het Nederlands Golfmuseum is gehuisvest
stond nog in de routeplanner. Maar kennelijk waren
de golf spelende journalisten alweer vergeten hoe
lang de golfbaan van Landgoed Bleijenbeek speelt,
want alvorens het 17-koppig gezelschap in het
museum werd rondgeleid moesten uiteraard eerst
de volledige 18 holes van de Champions Course
worden afgewerkt en die taak bleek een zware. En
een die de journalisten uiterst serieus namen.
De 18.500 stappen, die een van hen had geteld,
vergden het uiterste van de mentale en fysieke
conditie van de schrijvende pers, al deed het
verslag op hun website (www.nvgj.nl/bleijenbeekhet-verslag) vermoeden dat men foutloos was
rondgegaan. Immers ik lees over jaloersmakende
rechte slagen, gekmakend goed putten en course
management waar iedere flightgenoot een paar
puntjes aan kan zuigen. Sloeg men ver, maar in het
bos, dan was dat zo bedoeld. Was iemand met zijn
derde slag al voorbij de ‘dames’tee dan vlogen
spontaan de complimenten hem om de oren. En
dat alles, gerelateerd aan de diverse handicaps,
leverde uitstekende resultaten.
Maar ná de geleverde inspanning en vóór de later
geplande culinaire verwenningen, die volgens het
gezelschap meer dan voortreffelijk waren, had men
tijd ingeruimd voor een belangrijk stukje golfcultuur.
Veel te weinig tijd overigens, want het één-zalig

museum van 2017, dat de voorzitter Martijn Paehlig
mogelijk in zijn journalistengeheugen had vastgelegd, was gegroeid tot drie rijk gevulde kamers.

Nederlands Golfmuseum geschonken. Een mooie
aanvulling op de oeroude ballen en de verzameling
clubballen, die het museum al in haar bezit heeft.

Veel verder dan een te vluchtig bezoek aan alle
nieuwe verworvenheden in de hal, de drie kamers
en de gang zat er daarom niet in en de suggestie
om voor de schenking van wedstrijdleider Willem
van den Elskamp nog een balzaal te creëren staat
vooralsnog maar even in de ijskast.

Het Nederlands Golfmuseum was al eerder verblijd
met bijdragen van leden van de NVGJ. Zo hebben
het “Haringverhaal” van Jan Heemskerk (haringvissers die het golf naar Schotland brachten) en het
legaat van Aleid Kemper (lid van verdienste van de
NVGJ) een vaste plek in het museum.

De ballen van Willem
Willem heeft op zijn wereldtournee als autojournalist namelijk 120 golfballen verzameld, allemaal van
een verschillend automerk en heeft deze verzameling met nog wat andere zaken ruimhartig aan het

De journalisten waren unaniem van mening dat een
derde bezoek aan het Nederlands Golfmuseum veel
langer moet duren en veel minder lang op zich mag
laten wachten. En wij, bestuur van het Nederlands
Golfmuseum, zijn het volledig met hen eens.

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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