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DE DUTCH
HICKORY SOCIETY
U golft al een aantal jaartjes en het gaat eigenlijk best wel lekker. Niet altijd natuurlijk, maar golflessen nemen, nee dat hoeft nu
ook weer niet. Vindt u zelf tenminste. De in de loop der jaren ongemerkt ingesleten foutjes heeft u eveneens ongemerkt al lang zelf
gecompenseerd met geheel eigen bewegingen.

Verder beschikt u over de nieuwste clubs, de beste
driver en de zekerste putter. Modieuze golfkleding
en een afstandshorloge completeren uw indrukwekkende uitrusting. U bent voorbereid op alle
weers- en andere omstandigheden. Een elektrisch
aangedreven trolley zorgt dat u de goed gevulde
tas niet zelf hoeft te dragen. Kortom, alle kansen om
uw wat tegenvallende score te verklaren heeft u zelf
deskundig om zeep geholpen.
Maar met een gemiddelde score van twee slagen
boven par (per hole, dat wel) en een gedegen
kennis van de golfregels bent u het rabbit-stadium
al lang voorbij, terwijl u toch aangenaam lang over
een rondje golf doet.
Waarom zou u daarvan afwijken?
U peinst er toch niet over om uw 14 superstokken in
te ruilen voor 7 á 8 houten, weinig vergevingsgezinde stokken van vóór 1930 om daarmee te
gaan golfen?

Men zou u bijkans voor loco verklaren.
En al helemaal als u daarbij gekleed moet gaan
in de veel minder soepele kleding uit de twintiger
jaren van de vorige eeuw (afbeelding 3). Ik heb het
over de historische wereld van het ‘hickory golf’.

Afb. 3
“Nou nee bedankt”, hoor ik u zeggen, “dat is niets
voor mij, het spelletje is al moeilijk genoeg.”
Toch meen ik dat u zichzelf dan te kort doet. U kunt
daar ook anders tegenaan kijken, met mogelijk
verrassend resultaat.
Nu, een eeuw later, wordt hickory golf wereldwijd
gespeeld en het aantal deelnemers is nog steeds
groeiende.

Afb.1 set uit 1910
Driver
Spoon
Cleek
Mid Iron
Mashie
Mashie niblick
Niblick
Putter
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Elk toernooitje, waar stemmig geklede pro’s en
amateurs door elkaar heen de flights bevolken,
wordt omgeven door een reünie-achtige sfeer en
afgesloten met een gezamenlijk banket. Of u nu pro
of single handicapper bent of handicap 36 heeft,
het spelen van hickory golf is een belevenis, dat
beloof ik u.
Dus wat let u.
Een verkleedpartijtje op zijn tijd vindt iedereen
wel leuk. Daarbij sla je met 100 jaar oude stokken
vanzelf ook wat rustiger. En dat komt je spel aanmerkelijk ten goede! De stokken slaan sowieso wat
minder ver, ca 10%. Sport verbindt, golf al helemaal,
maar in hickory golf lijkt het nog sterker dat we één
grote familie zijn, one happy family. Dat is te zien
ook. Ongeacht hun score stralen hickory golfers een
voor golf ongewoon groot plezier in het spelletje
uit.
Toch maar een keer meedoen!
De Dutch Hickory Society biedt u hiervoor dicht
bij huis de gelegenheid door het organiseren van
een prachtige Dutch Hickory Tour. De aftrap vindt
plaats met het Nederlands Golfmuseum Open
Hickory Toernooi op 23 april 2022 op de golfbaan
van landgoed Bleijenbeek in Afferden, Noord
Limburg (afbeelding 4). Daarna zullen er alleen al in
Nederland op uitdagende golfbanen over het hele
land verspreid nog 6 á 7 hickory toernooien volgen.

Driver
± Houten 3
± IJzer 1
± IJzer 4
± IJzer 6
± IJzer 8
± Pitching wedge
Putter

Zo’n set uit 1910 (afbeelding 1) staat wel aardig,
maar kun je er ook mee golfen?
En dan ook nog eens geen elektrische trolley en
geen afstandsmeter, maar een eenvoudige draagtas
(afbeelding 2) en geen caddy in de buurt..

Informatie kunt u krijgen bij de Dutch Hickory
Society: DutchHickoryTour@gmail.com. En via het
Nederlands Golfmuseum: info@golfmuseum.nl.
Kijkt u ook maar eens op de hickory pagina op de
website van het Nederlands Golfmuseum:
www.golfmuseum.nl.

Afb. 4

Afb.2

Het is een dag terugreizen in de tijd. Een belangrijke tijd voor het vaderlandse golf: de oudste
golfclub van Nederland, de Haagsche is in 1893
opgericht, de Dutch Open, het oudste sporttoernooi van Nederland begon in 1912 en het
Nederlands Golf Comité, de latere NGF stamt van
1914. Die oude stokken uit die tijd zijn nog echte
stokken. Authentiek, met shafts van hickoryhout,
een soepel, knoestenvrij notenhout dat afkomstig
is van de Amerikaanse hickoryboom. Dit hout wordt
ook wel hamerstelenhout genoemd vanwege de
stevigheid. De stokken hebben charmante namen
als brassie, mashie en niblick. De ballen zijn soft en
geven een heerlijk gevoel bij impact. En niemand
heeft haast.

Het is even wennen, maar het proeven van het
vroege golf uit het begin van het moderne golf in
de Lage Landen eind 19e eeuw heeft menig golfer
er toe gebracht zich al dan niet fanatiek op het
hickory golf te storten.

Ferd Vrijmoed

