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DE DUTCH OPEN 2021
Tekst: Ferd Vrijmoed

In goed Nederlands, de open Nederlandse kampioenschappen voor golfprofessionals. Maar amateurs mogen meedoen.
Het was een memorabel toernooi. Afgeslankt,
natuurlijk. Al ben je nog zo het oudste internationale
sporttoernooi van Nederland en van enorme waarde
voor de binnenlandse economie, voor de nationale
volksgezondheid en voor de sociale cohesie in ons
kleine koninkrijkje, planmatige modellen hebben
daar geen boodschap aan. Met wereldwijd vrees om
te sterven kreeg men wereldwijd angst om te leven.
Maar was het toernooi nu minder? Helemaal niet.
Het was anders, dat wel. Zo heette het geen KLM
Open meer en dat was toch even wennen. En voor
het Nederlands Golfmuseum was dit jaar geen plek
beschikbaar. Maar we waren er wel. En we hadden de
wisselbeker mee (fig. 1). Voor de winnaar op zondag.
De rest van het jaar staat de beker in het Nederlands
Golfmuseum.

Figuur 1. vlnr John Ott,
Daan Slooter, Ferd Vrijmoed

De Zweed Kristoffer Broberg mocht de wisselbeker
uiteindelijk in ontvangst nemen (fig. 2), om hem
ook weer meteen in te leveren, want het is een
wisselbeker, nietwaar. Hij kreeg wel een andere beker
mee, zodat hij thuis toch iets op de schoorsteen kan
zetten (fig. 3).

Figuur 2. winnaar Dutch
Open 2021 Kristoffer Broberg

Figuur 3.
winnaar Kristoffer
Broberg(Podje Golf)

Is Kristoffer Broberg
een minder
aansprekende naam in
de golfwereld. Dat zou
ik niet willen beweren.
Nu zeker niet meer.
Als je de Dutch Open
wint kan je echt wel
een potje golfen. Om
u even bij te praten,
van de huidige top tien
golfers van de wereld

heeft er nog geen een de Dutch Open gewonnen.
Dat zegt toch wel wat. Het was dit jaar de 101e editie
in haar 109-jarig bestaan dat begon in 1912. Het
deelnemersveld was nogal bescheiden (fig. 4).

Figuur 4. deelnemers Dutch Open 1912

In jaren waarin de wereld in brand stond kon niet
altijd worden gespeeld. Het 100-jarig bestaan van de
Dutch Open in 2012 is wel herdacht met een cadeau
van KLM en TIG Sports aan de organisatie (fig. 5).
Ook de 100e keer
dat de Dutch
Open werd
gespeeld, dat
Figuur 5. 100 jaar
was in 2019, is
Dutch Open, Nederlands
opgeluisterd met
Golfmuseum
een bijzonder
cadeau aan de organisatie, een compositie van
de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn met elf
voormalige winnaars van de Dutch Open (fig. 6).
Herkent u Maarten Lafeber en Joost Luiten?
En dan nu de 101e
keer. Overigens
vond er al een
Nederlands
Figuur 6. Een bijzondere
Nachtwacht, Nederlands
kampioenschap
Golfmuseum
plaats in 1896. Dat
ging nog tussen spelers van de toen bestaande clubs,
de Doornse GC, de Haagsche GC, de Hilversumsche
GC en de Kennemer. De winnaar van dit kampioenschap, dat wel wordt gezien als de voorloper van
de Dutch Open was Walrave Boissevain van de
Kennemer. U weet toch dat de huidige wisselbeker de
derde Dutch Open beker is. De eerste van 1912 werd
driemaal gewonnen door Henry Burrows, die de beker
daarna mocht houden. Deze ‘Burrows’beker (fig. 3)
werd gevolgd door de ‘Boomer’beker (fig. 4), die
Aubrey Boomer mocht houden na eveneens driemaal
winst (zelfs op rij: 1924 -1926).
		
Figuur 7.
Burrowsbeker,
Ned.
Golfmuseum, Figuur 8. Boomerbeker,
Ned. Golfmuseum,
bruikleen
bruikleen St. Andrews
NGF

Bij de derde wisselbeker, de huidige, is besloten
dat die nimmer eigendom wordt van een winnaar.
En maar goed ook, anders waren we al weer twee
bekers verder. De Belg Flory van Donck spant de
kroon met maar liefst vijf keer winst.
Men kreeg in die tijd wel een mooi zilveren
‘meeneem’bekertje mee met daarin het jaartal
gegraveerd waarin men had gewonnen. Een zo’n
bekertje, die van 1958 van winnaar Dave Thomas,
staat in het Nederlands Golfmuseum (fig. 9).
Figuur 9. Meeneembeker
1958 van winnaar Dave
Thomas, Nederlands
Golfmuseum, bruikleen
Daan Slooter
Toen de KLM voor de tweede
maal titelsponsor werd,
in 2004, werd het zilveren
bekertje vervangen door een
replica van het Paleis op de
Dam (fig. 10). Tot dit jaar dus. De replica was 50 cm
lang, 27 cm hoog en 11 cm diep en is een gewild en
waardevol bezit.

Figuur 10.
replica Paleis
op de Dam
De Dutch Open kent nog meer prijzen. De Robbie
van Erven Dorens trofee voor de beste amateur,
ingevoerd in 2009, ging dit jaar naar Nordin van
Tilburg. De Gerard de Wit medaille voor de beste
Nederlander in het toernooi ging dit jaar naar Darius
van Driel met zijn voortreffelijke vierde plaats.

Nordin van Tilburg (li) en Darius van Driel (re)
Het volgend jaar spelen we weer op Bernardus
Golf, maar nu in mei. En als alles gaat zoals we
wensen kunt u ons daar weer treffen met een stukje
golfgeschiedenis waarin Nederland zo’n grote rol
heeft gespeeld.

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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