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.1En imiJ
1
:v~1! '1_et -· ~lti!g op'hoeveel ·nleulll!_e_~?P~en_machines P.P de.
markt gekomen :zijn•.Als:de C?!ltwikkelingên na.amper 'IO:jaar
ai,zo·enor:m zijn; h0e:moet1'1etdan,zijn vo~>r Iemand die heel,
~ijn werkzame leven actief :is geweest als'weenkeep_e r. Met
die achtergrond pre~ente~n:wij 1een Jnterview me~_ de nu
i70-jarigeJoop van Duinhoven, die.-in 1996 is 'gepensioneerd van
de Hilversumsche Golf.
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De bemoeienissen van Van Duinhoven
met de Hliversumsche starten 1n de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog .
Omdat de Jonge Van Du1nhoven 1n die
periode veel last heeft van astma komt er
van schoolgang weinig terecht Zijn
buuriongen in die t1Jd wat geld b11ver·
dient als caddy op de Hîlversumsche en
ook Joop probeert een baantje als caddy
te veroveren Zijn eerste
solliotat1e als caddy m1slulc:t 011engens hopeloos
Een baan als caddy was 1n
die t11d een gewilde b11verd1enste En op een gem1d·
deld weekenddag stonden
er soms wel 40 caddy's te
wachten op hun beurt.
Amper 2 Jaar na de bevr11·
ding solhc1teert Van
Du1nhoven opnieuw b11 de
toenmalige caddymaster
Max van de Pas en wordt
gelukkig wel aangenomen.
Van Duinhoven: "In die tiJd
was ik door de week ook
beschikbaar als caddy en
daarom werd ik aangenomen De caddymaster
kreeg In die tijd fl. 1,00
voor ieder rondje. FI. 0, 70
daarvan ging naar de
caddy, de rest mocht h1J zelf houden. Als
caddy l.reeg ie dan verder nog een vaste
fooi van de golfer. Voor een 1onge 1ongen was dat toen best veel geld Maar de
kunst was om een four·ball rondje te knJ·
gen Dat betekende 4 tassen op je rug
En dan het liefst midden in de zomer 2
of 3 keer op een dag •
Eén keer per 1aar stonden de caddy's 1n
het middelpunt. namelijk op de laatste
zondag van de golfweek als de caddy-
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wedstnJd gespeeld werd. Eén keer heeft
Van Du1nhoven deze wedstrijd, waar het
wedstn1dgeld door de leden b11 elkaar
werd gebracht. zelf gewonnen. Van
Du1nhoven: •11<; speelde toen nog niet zo
heel lang, maar 1k werd toen meteen op
handicap 18 gezet.·
Na zijn pens1onenng kreeg Van
Dumhoven het recht om op de

Albert van Essen was de vader van Ben
van Essen, die tot voor een paar jaar
geleden nog in dienst was van de
H1lversumsche.
Van Duinhoven: "Greenkeepers van nu
snappen met hoeveel handwerk er toen
was. 811 de meeste greens hadden we
veel last van Akkerberenklauw. Om dat
uit de green te halen, hadden we een
soort harlqes gemaakt van een stuk1e van
een oude spanzaag Dan was ie met v11f
mensen de hele dag bezig om één green
schoon te knJgen ."
Van Duinhoven heeft niet meer meegemaakt dat met het paard gemaaid werd
op de H1lversumsche (rond '45). Wel kan
hij zich herinneren dat de fairway
gemaaid werd met een getrokken maaier
met 3 kooien die achter een Duitse legerauto hingen. Later werd deze comb1nat1e
gewisseld voor een Massey-ferguson
trador met een gangmaa1er met 11zeren
wielen met spikes.
De greens werden 1n die t11d gemaaid
met een Ransomes halfautomaatje. Het
ronsel van deze maaier werd
aangedreven door een benzine motor. Maar de machi·
ne moest met handkracht
geduwd worden.
Van Duinhoven: "Als je die
machines iets te laag instel·
de, dan zat je met het
ondermes constant op de
grond en dan was het bi1na
niet te doen. Bertus van
Essen. de hoofdgreenkeeper. nep dan wel: 'Joop ie
maait te hoog·. Maar als h11
weg was ging ie gewoon

door•

H1lversumsche te bhJVen spelen. Van
Du1nhoven: "Ik speel nog steeds graag,
maar het komt er zo weinig van.·
Albert van Essen
Na een kleine 7 Ja.> ~i; caddy rondgelopen te hebben op de Hilversumsche,
wordt Joop van Duinhoven 1n het seizoen
van 1954 voor een half 1aar aangenomen
als greenkeeper door de toenmalige
hoofdgreenkeeper Albert van Essen

In het midden van de 11iJft1ger 1aren werden de greens
zo'n twee keer per week
gemaaid. Per man kreeg ie
dan 9 greens toegewezen
en een van de twee maaide
de oefengreens.
In het begin moest Joop van
Duinhoven de greensmaa1er met de hand
van green naar green duwen. Van
Duinhoven: "Ik had meestal de greens
dichtbij, dus hoefde met zo ver te lopen.
De baancommissaris vond toch op een
gegeven moment dat het allemaal teveel
tijd kosne en toch kreeg 1k het oud
bestelwagemie dat b11 de Knorr gekocht
werd, waar 1k de greensmaa1er in kon
vervoeren.•
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de vijftiger Jaren erg prim1t1ef was.
Van Du1nhoven· "811 iedere green was
een put geslagen. en we hadden een
paar pompen die we daar op aan konden sluiten. Met wat slangen en een kikkertje moest ie dan de greens zo nat als
mogelijk proberen te houden. Maar op
de hoge ruggen van een green was dat
onbegonnen werk. Van Essen zei dan
'dat stuk van de green hoef je niet meer
te maaien'•
Wat voor de greens gold, gold m nog
sterkere mate voor de fairway. Deze
werd natuurhJk helemaal niet beregend
Van Du1nhoven kan zich van de zomer
van 1969 of 1970 herinneren dat de fairway gedurende het hele seizoen maar
één keer gemaaid werd, zo weinig groei
was er.
in
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Back lappen
Maaimachines m de Vijftiger jaren kenden nog geen mogeli,khe1d tot machinaal backlappen, dus dat werd dan met
de hand gedaan Het rondsel werd met
een slinger handmatig teruggedraaid,
terw11I er iemand gemalen amaril poeder
gemengd met ohe op het ondermes
smeerde
Af en toe testte ie dan op een kracht of
de kooi weer scherp was. Heel lang bleef
de kooi sowieso niet scherp, want het
gebeurde nogal eens dat er een losse
spike 1n de kooi kwam. Spikes werden 1n
die llJd zomaar los in het leer van de
golfschoenen gedraaid en raakten dus
heel snel los.
Uitgesproken herinneringen heeft Van
Du1nhoven ook aan de teemaa1er, een
zelfrijdende Dennis.
Van Dumhoven. "Die Dennis woog minstens 1000 kg, dus ie moest echt goed
uitkijken om niet in het zand terecht te
komen, anders kreeg je hem niet meer
los. Ook de Dennis had geen mogel11khe1d voor grasopvang. dus als er veel
gras op de tee stond dan moest dat er
met een berkenrijs veger vanaf geveegd
worden.·
Van Duinhoven: "Op een dag stond de
toenmalige baancommJSsans De Beer van
Portugaal mij met een stopwatch te klok·
ken, hoe lang 1k er over deed om de eerste green te maaien met die machine. Ik
heb toen maar een extra lang rondie
gemaaid. Niet snel daarna kregen we
een 3-delige Jacobsen tee- en foregreenmaa1er waar we op konden zitten.•

Dressen
Op de H iversumsche werd zoveel mogelijk zelf gemaakt, dus ook dressgrond .
Een boer uit de buurt bracht dan een
aantal wagens zwarte grond. die vol rotzooi zaten.
Deze grond werd dan eerst gezeefd via
een ronddraaiende bulS van
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heel f11n gaas. Later werden de fairways
gedresst met compost van de VAM Van
Du1nhoven: "W11 wisten niet beter, maar
het was beter dan die zwarte grond vol
met stenen en andere rotzooi."
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