
Geschiedenis per jaar 

1913-1914 

  

Aanleg van een 9-holes golfbaan in Noordwijkse duinen, gefinancierd door Ernst 

Cremer, zijn broer Frans Cremer en Leopold Graaf van Limburg Stirum.  

jan-15 

  

Eerste erfpachtcontract  van Ernst Cremer met Staats Bosbeheer, met Frans Cremer 

en Leopold Graaf van Limburg Stirum als ‘hoofdelijke borgen’. 

mei-15 Professional ‘mijnheer’ B. Dunn  aangenomen. 

 

11-12 sept 

  

Feestelijke opening met handicapwedstrijden voor dames, heren en mixed 

foursomes. Wordt oorsprong van jaarlijkse golfweek aan einde badseizoen. 

1916 Dutch Open voor het eerst in Noordwijk gespeeld. Winnaar Charles Bryce (UK). 

 

1922 

  

  

Noordwijkse Golfclub (N.G.C.) wordt rechtspersoonlijkheid onder voorzitterschap 

van W.F. van Heukelom met Ernst Cremer als  secretaris-penningmeester. Winnaar 

Internationaal Open op Noordwijk  George  Parnell  (UK), met 160 slagen over 36 

holes. 

1923 Statuten en Huishoudelijk Reglement bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. 

 

1925 

  

Overdracht Erpacht aan N.G.C., Ernst Cremer wordt voorzitter, de heer A.H.M. 

Eyken aangenomen als administrateur/ penningmeester. 

1928 Uitbreiding naar 18 holes, in zuidelijke richting. Architect H.S. Colt, uitvoerder H. 

Copijn en Zoon. 

 

1931 Wall Street crisis slaat toe. 

 

1935 

  

Ledental NGC teruggelopen naar 100, erfpachtsom gereduceerd, country 

membership ingevoerd. Ernst Cremers richt garantiefonds op om club te redden 

van ondergang. 

 

1936 

  

Ernst Cremers treedt af als voorzitter en wordt benoemd tot erelid. Zijn opvolger, 

Leopold Graaf van Limburg Stirum schenkt 4000 gulden aan de clubkas voor de 

verbouwing van het clubhuis.   

 

1940-42 

  

Duitse bezetting van oude 9 holes en clubhuis, maar het clubleven gaat door in 

gehuurde panden en op de nieuwe negen. 

1943-45 

  

Ook de resterende negen holes worden geconfisqueerd  en blijven totaal verwoest 

achter. Bestuur en secretaris Eyken blijven actief met aanvragen voor 

schadeloosstelling en plannen voor de toekomst.  

 

1945 Gemeente Noordwijk stelt in het vooruitzicht dat zij de pacht van de nieuwe negen 

zullen overnemen, in verband met uitbreiding van de gemeente, resteren de oude 



  negen holes die nog hersteld moeten worden.  

 

1947-54 J.W. Henny voorzitter. 

 

1948 

  

Herstel oude negen begonnen. Het ledenaantal bedraagt 44 herenleden, 18 

echtgenotes en 13 damesleden, daarnaast nog 68 country members, waarvan 12 

Leidse studenten als junioren. 

 

1950 Professional B. Dunn na 35-jarig jubileum overleden.  

 

1954-68 Jhr. J. van den Brandeler voorzitter.  

 

1955-73 Gerard de Wit hoofdprofessional. 

 

1961  

  

  

Met het oog plannen om de Noordwijkse weer 18 holes te maken adviseert Staats 

Bosbeheer te verhuizen naar een nieuwe locatie in de buurt van Radio Nora. Echter, 

doordat het nieuwe  ‘Streekplan Bollengebied’ woningbouw in de noordelijke 

duinen uitsluit ontstaat er aanzienlijke vertraging  in het tot stand komen van de 

noodzakelijke contracten met de gemeente Noordwijk en het Staatsbosbeheer.  

 

1968-72  W.H. André de la Porte voorzitter. 

 

1970 Aanleg nieuwe baan begonnen. Club telt 350 leden. Tom O’Mahoney aangenomen 

als professional. 

 

1972  

  

De Noordwijkse verhuist naar zijn nieuwe locatie, bestaande uit achttien holes, drie 

oefenholes, een oefengreen, een driving range en een clubhuis. Architecten Paul de 

Jong/Cotton/Frank Pennink. Uitvoering Copijn. Op 16 september geopend door 

Z.K.H. Prins Claus. 

 

1972-76 B. Swarttouw voorzitter. 

 

1973 Gerard de Wit gepensioneerd, opgevolgd door Tom O’Mahoney als 

hoofdprofessional.  

 

1976-77 B. Coebergh voorzitter. 

 

1977-83 H. Luijk voorzitter. 

 

1977  Uitgebreid programma van verbeteringen aan de tee’s en de baan uitgevoerd 

volgens advies van baanarchitect Frank Pennink. 

 

1978 

  

Internationaal Dutch Open. Korte spelersstaking vanwege deelname van drie niet 

gekwalificeerde Amerikaanse spelers.  Winnaar de Amerikaan Bob Byman met een 

score over drie dagen van 214 (-2). Aantal leden bedraagt 750.  

 



1979 

  

Internationaal Dutch Open. Winnaar de Australiër Graham Marsh met een score 

van 285 (-3). Golf Digest plaatst de Noordwijkse op de lijst van de beste 50 

golfbanen van de wereld buiten de U.S.A. 

 

1979-80 Zeven km hek rondom baan aangelegd i.v.m. konijnenplaag. 

 

1980 Verbouwing en renovatie clubhuis, greenkeepers loods vergroot. 

 

1981 Stichting Duinbehoud uitgenodigd om te komen kijken naar wat volgens hen ‘pure 

natuurvernietiging’ is, maar toont geringe belangstelling.  

 

1981-83 

  

Green van 12
e
 verplaatst in verband met nabije ligging van openbaar fietspad. 

Afslag van 13
e
 verplaatst naar achter de oude 12

e
 green. 250 nieuwe bomen 

geplant. 

 

1983-90 J.H.C. de Bruijne voorzitter. 

 

1985 Internationaal KLM Dutch Open. Winnaar Graham Marsh (Aus) met 282 slagen (-6). 

Eerste uitbreiding clubhuis. 

 

1986 Internationaal KLM Open. Winnaar Seve Ballesteros (Sp) met 271 slagen (-17). 

Tijden deze Open werden de  greens van de derde, zevende en elfde omgeploegd 

door actiegroep die tegen deelname Zuid-Afrikaanse spelers was. Hole 7 verbeterd. 

 

1987 Het bestuur verheft verhogen van het spelpeil tot speerpunt van haar beleid. 

Ruimte voor caddymaster/shopbeheerder verbouwd. 

 

1987-88 Semiautomatische beregeningsinstallatie aangelegd onder leiding van Eduard Fick. 

 

1990-95 P.M. Verheij voorzitter. 

 

1990  Renovatie greenkeepers loods, viering van het 75 jarig bestaan. Renovatie 11
e
 

green. Aanpassing aan nieuw SS2 Handicapsysteem 1990 van NGF. 

 

1991 Heineken Dutch Open, winnaar Payne Stewart (USA) met 267 (-21). 

 

1992 Heineken Dutch Open, winnaar Bernard Langer (D) met 277 (-11),  na play off tegen 

Gordon Brand Jr. (Scot). 

 

1993 Heineken Dutch Open, winnaar Colin Montgomerie (Scot) met 281 (-7).  

 

1994-95 Renovatie clubzaal en kleedruimtes. Verlegging 11
e
 green. 

 

1995-01 F.Y.M. van Zinnicq Bergmann voorzitter.  

 

1996 Europees Dames Amateur Kampioenschap gehouden in Noordwijk. Rob Spruit 

wordt Hoofdgreenkeeper.  



 

1996-97 Verbouwing tassenloods, met nieuwe ruimtes voor caddymaster, 

professionals,spikebar, pro-shop en vergaderruimtes. 

 

1997 De nieuwe baan bestaat 25 jaar. 

 

1996 SSS dames verhoogd van 72 naar 73, die van de heren verlaagd van 72 naar 71. 

 

2000 TNT Dutch Open, winnaar Stephen Leaney (Aus) met 269 (-19). Dames 1 en Heren 1 

landskampioen.  

 

2001  

  

TNT Open, winnaar Bernard Langer (D) 269 (-15), na play off tegen Warren Bennett 

(UK). Stichting Duinbehoud weigert toestemming voor verdere Open’s wegens 

bescherming zandhagedis. Noordwijkse Golfclub voor het eerst in de top tien van 

de Golf World ranglijst voor banen op het Europese vasteland.  

 

2001-07 W.Bouman voorzitter 

 

2002 Renovatie driving range. 

 

2003-04 Renovatie hoofdleidingsysteem. 

 

2004 

  

Eerste inventarisatie van flora en fauna op de baan en uitgave boek ‘Natuur op de 

Noordwijkse Golfclub’  leidt tot NGF certificaat ‘Committed to Green’.  Afscheid van 

Simon van der Ploeg, assistent hoofdgreenkeeper. 

 

2004-05 Renovatie 7
e
 hole: tee’s verplaatst, dogleg verbreed, nieuwe bomen geplant. 

 

2005 Committed to Green commissie opgericht. 

 

2007-13 A.H. Spoor voorzitter. 

 

2007 

  

  

Renovatie clubzaal en keuken. Parpost krijgt nieuw formaat . Darius van Driel wordt 

Nationaal Strokeplay kampioen. Volgens Golfers Magazine/Golfers Digest staat de 

Noordwijkse nr. 96 in top honderd van banen buiten USA. Bunker van 7
e
 hole 

gesplitst in twee kleine bunkers. Hole 18 krijgt nieuwe bunker en fairway naar links 

verplaatst.  

 

2007-08 Veertiende hole verlengd door heren-tee naar achteren te plaatsten. 

 

2008 Noordwijkse Golfclub nr. 10 van Europa. 

 

2009 

  

Nieuw erfpachtcontract met Staatsbosbeheer voor 60 jaar. Voor de eerste keer het 

Noordwijks Jeugd Open georganiseerd, dat in latere jaren steeds meer populair 

wordt.  Het NGF Certificaat Committed to Green vernieuwd. De Noordwijkse op 6
e
 

plaats van Europese ladder. 

 



2010  Roel Verdonschot wordt opvolger Tom O’Mahoney, die met pensioen gaat. 

Shetland pony’s te gast tussen 10
e
 en 14

e
 fairway.  

 

2011 

  

Plan 100, met o.a. verlegging 1
e
 hole en driving range,  in voorbereiding. Europees 

Amateur Kampioenschap Dames gewonnen door Lisa Maguire (Eire) met 293 slagen 

(+5).  

 

2012 Noordwijkse genoemd als nummer 5 van het vasteland van Europa. Verbouwing 

Laagwaeck. Verdere renovatie hole 7.  

 

2013- D.G. ten Wolde voorzitter.  

 

2013 

  

Stichting Duinbehoud maakt bezwaren tegen bovengenoemde onderdelen van Plan 

100 in verband met behoud van Grijs Duin en de Nauwe Korfslak en wordt in 2014 

in het gelijk gesteld door de Raad van State. 

 

2014 

  

Onder voorzitterschap van Angela Pasma begin Lustrum activiteiten, die in 

september 2015 met een galafeest zullen eindigen. 

 

sep-15 De Noordwijkse Golfclub bestaat 100 jaar. 

 

 

 

Noordwijk, januari 2017 


