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1934: Een bijzonder jaar!!
Prins Hendrik overlijdt, Amsterdam viert het koperen jubileum van 
burgemeester De Vlugt, de Jordaanoproer wordt neergeslagen, de 
rijen worden langer bij de stempelbureaus, de crisis maakt slacht- 
offers en werklozen gaan aan de slag in het werkverschaffings-
project Boschplan ofwel Amsterdamse Bos. In dit tumultueuze jaar 
wordt de Amsterdamsche Golf Club opgericht, eindelijk, na veel 
voorbereidingen en overleg met de gemeente.
.
De Amsterdamsche Golf Club liet een baan ontwerpen door Harry 
Colt (van Colt, Alison en Morisson) op de 34 hectaren grond die daar 
toch maar nutteloos in de polder lag.
Dan, na 50 jaar, moeten ze verhuizen. Na onderhandelingen met de 
Gemeente Amsterdam kunnen ze een stuk grond kopen van ruim 
60 hectare nabij Halfweg. De oorspronkelijke bestemming ‘haven-
gebied’ wordt veranderd in ‘recreatiegebied’. Op vrijdagochtend 21 
september 1990 wordt de tweede eerste bal op de nieuwe golfbaan 
aan de Bauduinlaan geslagen.
 
Anno nu heeft de club een enorme sprong voorwaarts gemaakt. 
De baancommissie, samen met golfbaanarchitect Gerard Jol en het 
team van greenkeepers hebben sindsdien bergen werk verzet. De 
baan is elk jaar verbeterd, landschappelijk en golftechnisch en door 
een geoptimaliseerde waterhuishouding onder vrijwel alle weers-
omstandigheden bespeelbaar. De leden en de vele gasten zijn 

het er unaniem over eens 
dat de 18 holes baan een 
prachtige ‘all year round’ 
parkbaan is geworden. 
De Amsterdamse leeft als 
nooit tevoren en ze zijn trots 
op de club. Een club van 
leden voor leden en met 
leden. 

VOORWAARDE DEELNAME WEDSTRIJD
Wil je strijden om de NGA-wisselbeker, dan moet je minimaal een 
handicap van 0 tot 24 hebben. De tweede en derde categorie be-
staan respectievelijk uit handicap 24 tot en met 36 en 36 tot en met 
54, waarin gestreden zal worden om andere prachtige door diverse 
sponsoren aangeboden prijzen. De wedstrijdvorm is individueel Sta-
bleford. Bij categorie 1 en 2 spelen de heren vanaf de gele tee en de 
dames vanaf de rode tee. Bij categorie 3 wordt er gespeeld vanaf 
de rode tee..

Ter afsluiting van de dag is er de gelegenheid om na te genieten 
met een informeel diner. Hiervan bedragen de kosten € 17,50 p.p. 
inclusief Hol[1]lands drankenpakket t/m 21.00 uur. Buitenlands ge-
destilleerd (sterke drank) is voor eigen rekening.

UITNODIGING
29e NATIONALE GREENKEEPERSWEDSTRIJD

MAANDAG 4 OKTOBER 2021

PROGRAMMA
10.30 uur  Ontvangst deelnemers
11.30 uur Welkomstwoord voorzitter
12.00 uur  Aanvang wedstrijd (shotgunstart over 18 

holes)  
14.00 uur  Aanvang clinic 
17.00 uur Borreluurtje
18.00 uur Prijsuitreiking
18.45 uur Diner

online
inschrijven

Inschrijving sluit op 26 september 2021. Afzeggingen ontvan-
gen wij uiterlijk 24 uur voor aanvang wedstrijd – 030-2426370. 
Bij niet tijdig afmelden volgt uitsluiting volgende wedstrijd.

Heb je vragen over deze uitnodiging, de wedstrijd, het diner 
en/of aanmelding, dan kun je contact opnemen met de NGA 
via info@ngagolf.nl of 030-2426370
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