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DE HOETJER SWINGWEIGHT SCALE
Tekst: Ferd Vrijmoed
Poserend voor de Hoetjer swingweight scale
Links Gerard Hoetjer, rechts Harry Hoetjer. In
het midden sta ik zelf.

Gerard (li) en Harry (re) Hoetjer op
bezoek in het Nederlands Golfmuseum

Golfstokken slijten en gaan ook wel eens
stuk. Het repareren werd vroeger meestal
gedaan door de golfpro zelf en niet iedereen
was daar even bekwaam in. Daarnaast was
het een tijdrovend werkje.
Gerard Hoetjer was rond 1980 greenkeeper bij de
Noordlarense Golfclub. Hij speelde zelf niet, maar
hij was wel handig en toen hij verkering kreeg
met een dochter van de golfpro daar en zij hem
vertelde over dat repareren van golfstokken door
haar vader kreeg Gerard een idee. Hij had tijd en
wilde wat doen en zo begon Gerard zich toe te

leggen op het repareren van golfstokken en in
1980 was Hoetjer Golf Services een feit.
Om een goede balans in de golfstok te
krijgen werd een swingweight scale gebruikt.
Swingweight is geen absolute meting van het
gewicht, maar meer een weergave van de
verhouding tussen de hoeveelheid gewicht in het
onderste twee derde deel van een golfclub in
vergelijking met het bovenste derde deel van die
club. Vanuit spelersperspectief vertaalt dit zich
naar hoe het gewicht “voelt” tijdens de swing van
een speler.

Een nogal prijzig attribuut dat Gerard steeds moest
lenen, want hij had er zelf geen. Nu heeft Gerard
een even handige broer Harry en Harry zei in 1982:
”Ik kan zoiets wel nabouwen.” Zo gezegd, zo
gedaan. Harry leende bij een van de alleroudste
golfclubs de allerbeste, tevens allerduurste
swingweight scale die er toen bestond en na
twee weken had Gerard zijn eigen swingweight
scale. “Namaak”, zei Harry zelf. En technisch
gesproken had hij natuurlijk gelijk. Echter het door
hem gemaakte exemplaar was nóg beter dan het
originele voorbeeld. Het was dan ook – en is dat
nog steeds – de enige echte Hoetjer swingweight
scale ter wereld. Deze swingweight scale paste
naadloos bij de werkzaamheden van Hoetjer, die
van hoge kwaliteit bleken te zijn. En zo groeide
Hoetjer Golf Services uit tot Hoetjer Golf Industries,
Nederlands enige fabrikant van golfclubs.
In 1990 kwam er een einde aan Hoetjer Golf Industries
door fysieke malheur van Gerard. En dan kan de geest
nog zoveel willen … Veel golfers zullen dit overigens
wel herkennen als zij zich op de baan bevinden, en
zeker niet alleen bij het stijgen der jaren.
Gerard schonk in 2020 de mallen en stokken die hij
nog had aan het Nederlands Golfmuseum. In de
swingweight scale, die Harry had gemaakt zat zoveel
passie en kunde, dat die nog even bij Harry bleef,
maar toen de beide broers op 28 februari dit jaar een
bezoek brachten aan het Nederlands Golfmuseum
hadden zij de swingweight scale bij zich.
Deze behoort nu ook tot de collectie, voorlopig in
bruikleen en daar zijn we erg blij mee.

De swingweight scale in de Hoetjer vitrine

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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