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HICKORY ON
THE MONDIAL
VERSLAG VAN 4 JUNI 2022
Een internationaal gezelschap, zo te zien uit het begin van de vorige eeuw streek 4 juni jl. neer in Houten voor alweer het vierde hickory golf
toernooi van 2022. Na het ‘Beat the Pro’ toernooi van maart in Duitsland, het Dutch Golf Museum Open Hickory Tournament van april op
Golfbaan Bleijenbeek in Afferden en het Geijsteren Hickory Open van mei speelden de liefhebbers van hickory golf op deze mooie dag het
International Golf Hickory Tournament op de fraaie golfbanen van The Mondial International Golf & Short Game Center in Houten.

De ‘Mondial’ deed door het internationaal
deelnemersveld en de grenzeloze traktaties haar
naam alle eer aan. En omdat ook het weer meewerkte
en we tips van gastheer/wedstrijdleider Gustavo
Barrios Rivas meekregen om tijdens het spelen vooral
te genieten van de brede fairways kon het spelen
nauwelijks nog misgaan. We waren tot rustig spel
aangezet en dat scheelt toch al gauw heel wat mishits.
Dat je ook met antieke stokken nog een ace kunt slaan
liet Iain Forrester zien in de ochtendwedstrijd. Het
was niemand ontgaan, hoe ver je je er ook vandaan
bevond.
Men kon met gemak converseren in het Duits, het
Schots, het Zuid-Afrikaans, het Mexicaans, het Thais
en het ‘typical Brits. Maar ook in het Nederlands, want
ook Nederlanders waren ruim vertegenwoordigd in
het deelnemersveld van pro’s en amateurs. Dus werd
de voertaal voornamelijk Engels. Het gezelschap, dat
met 100 jaar oude golfclubs in gepaste kleding er
alsnog gekleurd en geen spat ouder geworden op
stond, ging letterlijk goed gemutst de uitdagingen
aan, die deze kleding en deze stokken met zich
meebrengen.
Dit voor het tweede jaar in successie op de golfbaan
van de Mondial gehouden golftoernooi uit de
early-golf periode van het begin van de 20e eeuw
kende wederom een aantrekkelijk programma.
Vóór de in de sfeervol ingerichte Hickory Room het
eerste culinaire hoogstandje in de vorm van een
lunch met onder andere internationale sandwiches
werd geserveerd speelde het gezelschap een shot
gun wedstrijd over 18 holes op de kleine baan met
als afsluiting een ‘hole in one’ contest op de alles
behalve gewone driving range
Des middags werd nog een ronde van 9 holes
gespeeld op de grote baan, waar dezelfde
flights van de ochtend op de hun toegewezen
tee-time afsloegen op hole 1, onder de
bewonderende en soms ook verwonderde blikken
van pers en toeschouwers. Op hole 9 werden we
binnengehaald met doedelzakmuziek. Na de in
Nederland al sinds mensenheugenis bestaande
borreltijd werd het tweede culinaire hoogstandje
gepresenteerd met als hoofdbestanddeel Schotse
lamsstew en hete bliksem uit eigen land. Hoe
de dames er tijdens het diner uitzagen? De foto
spreekt voor zich!

Iain werd ondanks zijn hole-in-one op hole 6 derde
bij de pro’s, Brian Gee werd tweede met één slag
achter winnaar Gustavo, die zijn baan goed bleek
te kennen. Christoph Meister en Ferd Vrijmoed van
respectievelijk de German Hickory Golf Society en de
Dutch Hickory Society spraken de pro’s toe.
De uitslag bij de amateurs (netto score) was
bij de dames:
1. Barbara Kempers
2. Helga Scholz
3. Ria Frenken
en bij de heren:
1. Peter Scholz
2. Clinton Radley
3. Morné Pepler
Het volgende hickory toernooi op mijn kalender is het
German Open Hickory Championship 2022 van 12
t/m 14 augustus aanstaande op Golfanlage PattingHochriesblick in het zuiden van Duitsland.
Interesse om ook eens hickory golf te spelen? Ja,
natuurlijk! De inschrijving voor de Duitse hickory
kampioenschappen is wel al gesloten, maar er komen
nog meer toernooien. Wilt u meer weten over de
Dutch Hickory Society en de hickory wedstrijden, u
vindt alles op de hickorypagina van de website van
het Nederlands Golfmuseum www.golfmuseum.nl. Of
u stuurt een mailtje naar de secretaris van de Dutch
Hickory Society. Het e-mail adres van de Dutch Hickory
Society is dutchhickorytour@gmail.com.
De volgende hickory wedstrijden zijn:
24 september 2022: JW Buckland Trophy 2022
15 oktober 2022: IDHO 2022
Ferd Vrijmoed

