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DO SMIT: WAT LEUK DAT JULLIE IN
HET GOLFMUSEUM OOK AANDACHT
BESTEDEN AAN KOLF EN CHOLE
Tekst: Ferd Vrijmoed

Het zijn mooie woorden uit de mond van Do Smit bij zijn bezoek aan het Nederlands Golfmuseum. Zelf jaren geleden begonnen met een
webmuseum over de geschiedenis van het colf en kolf, wat later een prachtig webmuseum over golfgeschiedenis zou worden. Wie is
Do Smit en hoe is hij tot ‘zijn’ webmuseum gekomen? Een interessante vraag als je weet dat Do nog nooit heeft gegolfd en naar eigen
zeggen eigenlijk ook niet veel kennis heeft van geschiedenis. Maar belangstelling heeft hij wel en van Colf en Kolf weet hij werkelijk alles.
gebracht aan het St. Eloyen Gasthuis, waar wij
hartelijk werden ontvangen door huismeester
Gert Bogers en natuurlijk Do. De Huismeester is de
voorzitter van het college van regenten.
In het oude centrum van Utrecht achter een
imposante, maar toch niet heel opvallende deur
treden wij een andere wereld binnen. Het is geen
museum, maar dat zou het best mogen zijn. Jammer
dat het niet voor publiek is opengesteld. Binnen de
muren van het Gasthuis vinden we een van de weinige
kolfbanen, die Nederland nog rijk is. En natuurlijk
hebben ook wij ons gewaagd aan dit bijzondere
spel. We moesten wennen aan de volledig andere
lichaamspositie dan wij golfers gewend zijn (zie fig.
3) en wij waren onder de indruk van de tactiek die bij
dit spel kwam kijken. Onze scores waren dan ook niet
om over naar huis te schrijven en ook niet om in de
Nederlandse Golfkrant te schrijven.

Fig. 1 Do Smit in het Nederlands Golfmuseum

Do is een geboren Rotterdammer, op 50-jarige
leeftijd uit Rotterdam vertrokken en verhuisd naar
Utrecht vanwege een baan in Amsterdam. Voor een
Rotterdammer logisch toch? Die gaat niet meteen
in Amsterdam wonen. Als projectmanager IT bij een
bank/verzekeraar kreeg hij om de vijf tot zeven jaar
een andere baan, maar eigenlijk ook weer niet. U
weet hoe dat gaat bij bank/verzekeraars. Het bedrijf
blijft dezelfde, maar de naam verandert geregeld.
Hoe is Do in het golf verzeild geraakt? Eigenlijk
omdat schutjassen niet zo zijn ding was. Op een
monumentendag kwam Do in aanraking met het
Sint Eloyen Gasthuis, van oudsher het gilde van de
smeden. Daar meldde hij zich aan als (gilde)broeder,
maar dat gaat niet zomaar, daar moet je voor worden
gevraagd. Twee activiteiten waren van belang,
van doorslaggevende aard mag je wel zeggen.
Schutjassen en kolven. Nou, dat werd dus kolven.
Een oude, oer-Nederlandse sport, of spel, net wat je
wilt, afgeleid van het vroegere colf, dat toen nog niet
wist of het later golf zou worden of kolf of allebei.
Gegolfd wordt er thans op grote schaal en in de
hele wereld. Gekolfd wordt er ook nog steeds, maar
alleen in Nederland en op bescheiden schaal.
In 2010 bestond de Nederlandse Kolfbond 125 jaar.
Met het oog op die historische mijlpaal vroeg Cees
van Woerden van St. Eloyen Gasthuis aan Do of hij
zin had om een webmuseum over de geschiedenis

Fig. 2 Stamboom met tijdlijn van Cees van Woerden
van kolf te maken. Daar had Do wel oren naar.
De stamboom met tijdlijn van Cees (fig. 2) zag er
interessant genoeg uit. Na een gesprek met Ramon
van Wingerden van de Commissie Early Golf van
de NGF over het onderhoud van zo’n webmuseum
duurde het toch nog een paar jaar voordat het
webmuseum er kwam. Maar het kwam er en breed
uitgemeten. Niet alleen over kolf, maar ook over
colf, malie en andere oude stok-en-bal spelen. Het
werd een onuitputtelijke, zeer waardevolle bron van
informatie, ook voor het Nederlands Golfmuseum.
En dan, 2019, de website wordt gehacked na
het gebruik van flash. Het is een beetje alsof
abrupte afbrekingen van succesvolle periodes
Do achtervolgden. Op 11 jarige leeftijd werd Do
jeugdkampioen turnen, door een gebroken arm is
hij gestopt. Do speelde niet onverdienstelijk piano,
ten gevolge van een fietsongeluk kon dat niet meer.
Do is gaan tennissen en kolfspelen, maar hij is geen
broeder meer en kolft al 5 jaar niet meer. En nu dit
weer. Echter met de komst van Ernst van den Doel bij
de NGF kwamen er middelen beschikbaar voor een
vervolgtraject. Van Do zijn we hopelijk nog niet af.
Inmiddels hebben wij, John Ott, Jacques Schuiling
en ondergetekende, op onze beurt een bezoek

Maar onze kennismaking met St. Eloyen en diens zijn
naam eer aandoende Gasthuis is voorzeker de start
geweest van een langdurig en warm contact tussen
beide instellingen met dezelfde liefde voor de nauw
verwante spelen colf, kolf en golf.
“Een bezoek dat zeker heeft mogen strekken tot
Heil en Welvaren”
Kolven “Het plaisir om sig in dezelve te diverteren”
Ferd Vrijmoed

Fig. 3 Kolfbaan van kolfclub
“Utrecht St. Eloyen Gasthuis”
Vlnr Gert Bogers, Jacques Schuiling,
Do Smit, Ferd Vrijmoed

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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