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Rond een oude golfbaan
WAT

ZET
U VOOR?

Een praatje met den jutter-caddie
van Callantsoog.

Een gem obiliseerd golfs peler .. ,ergens in Nede rland", schrijft on"

Een dertig, veertig jaar geleden had ook CalIon 1500g een golfbaan van negen holes, toebehoorende aan de families Van de Poll en Del Court.
De baan, die la ter niet in stand is gebleven, lag in
bij uitstek daarvoor geschikt duinterrein . De golfer,

die dit terrein ziet. hoewel er thans op en om heen
is gebouwd, roep t direct ui t: W a t is da t een prachtige golfgelegen heid ! W einig vermoedend, dat er
al eens een golf baan heeft gelegen, zODa ls hij
Het koorow ijo·aroma zegt het U reeds: Bo ls!
Voorbode van die milde, onovertroffen, {Och
m arkante sm aak, die eveneens zeg t : B o l s !
Blind btWijl _ geen beter bew ijs van her
o ngeëvenaard ka rakter der waarlijk klassieke
genever: Bols !

later verneemt, wanneer hij een praatje maakt met

Willem de Boer, thans een vermaard strandjutter
van Callanisoog, die eens caddie op deze golfbaan was.
't Gesprek met dezen man kwam op de sport en
zoo op golf. ,:1 Was een goeie tUd", verleIde hij,
"Ik weet nog goed, hoe de heeren het balletje
mirakel ver weg sloegen. Eerst maakten ze mei de
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hand een klein zandbergje en dan gierde hel volgende oogenblik het balletje door de lucht. Meermalen kwamen de ballen op het strand terecht en
dan vond ik ze laler weer bij het julten te rug. At
naar gelang de bal in he t terrein terecht kwam,
moest ik een verschillende stok toereiken. Waar
nu mUn hu is staa t was vroeger een green . We
noemden he t daar de "Oude Ku il". De nollen werden gebruikt om af te slaan."
No llen : dat ZIjn kleine duinen, die zich achte r
de duinen in een polderlandschap onder bepaalde omstandigheden vormen . Zoo'n nol - de folo
geeft er een goed beeld van - was een uitstekende tee.

*
Willem de Boer is een interessant type. Een
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belangrijke
FIAT voordeelen!

Zuinigheid, snelheid en comfort. Drie
onmi sbare fac toren in dezen tijd, die thans
in de nieuwe luxe Fiat Balilla vereenigd
zijn, - D e Fiat Balilla gebruikt slec hts
1 LITER OP 12 K.M., terwijl bij dit
uiterst laag benzineverbruik d e gemiddelde
snelh eid ca. 100 K.M. bedraag t.
Voo r

nade r e inlichtingen

of een proefrit wende

J . Leona rd Lang,
Sladhouderskade 114, Amsterdam, Telel. 27100.

men zich lol d e n

imporleur

FIAT BALILLA
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Een "nol" În fret Callantsoogschc dl/in leent ::ich uitstekend
als tee.
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valken, wulpen en meerkoe ten. De flo ra is ook
kostelijk . Vele mossen, struik- en dopheide, brem,
gaspeldoorn.
De jacht wordt hier natuurlijk beoefend : een
ideaal jachtterrein en vroeger zal een ronde golf
cngetwij feld vaak d oor een jach tpartij gevolgd
zijn, of omgekeerd !
Collantsoog, rustige badplaats, zonder mondain
leven. Een oase van vrede in dezen onvredigen
tijd. Zoo nu en dan ontploft aan het strand een
mijn: dan dringt er even een glimp door van het
rumoer dat elders heerscht
G . A.B.
Calla ntsoog, Maarl 1940 .

•
Wij gaven het voorgaande artikel ter lezing aan
den heer G. M. del Court van Krimpen, die in zijn
jeugd veel golf te Callantsoog heeft gespeeld en
aan de baan de aangenaamste herinneringen bewaart. De heer Del Court merkte nog het volgende op:
·,Dc Grootc Villa", waar in dcn tijd "Dn d c
schc {Iolfcollrse de fami/ic Van cic Poll woonde.

strandjutter van de echte soort. Samen met zijn
broer Pieter heeft hii al menig balkje naar huis gesleept. Zij s lammen uit een Petten-er jultersfamilie
e n he l jutten zi t hun in 't b loed . Me n beweerl zelfs
van Piete r dat h ij aan 't strand is geboren . He t was
korl na een slorm. Moeder de Boer had ondanks
alles den roep naar hel strand niet kunnen weerstaan en was aan het julten geslagen. En in de
luwte van een vóórduin aanschouwde Pieter-tje
het levenslicht. En kele minuten later spoelde om dit wonderliik gebeuren te vervolmaken - een
kinderwagen aan, waarin men Pieter naar hu is
reed . .
Pieter zelf wee t het zich niet meer te herinneren,
maar onze bron was e r zeer pertinent over!
Callantsoog, vroeger een eiland 'I Ooghe genaamd, werd reeds driemaal door de zee vernietigd en ook thans is onze beroemde Hollandsche
duinen reeks hier het smalst. Noordelijk worden de
duinen weer b reeder, te rw ijl zich Zuide lii k lot aan
Petten, waar de duin en a ls zeewering geheel zij n
verd wenen, een heel mooi stuk duin bevindt.
Daar bevindt zich 't Zwanewater, één der mooiste punten van de geheele duinenrij. Een uitges trekte duinplas van imposante schoonheid, interessan t van flora en fauna, een brok ongerepte
natuur. Het Zwanewa ter is een belangrijke vogelbroedplaa ts . Hier bouwt nog de lepelaar zijn nes t,
hier wordt deze b lanke reigerachtige vogel voor
verderen teruggang ge vrijwaard. In deze wintersche dagen komen we er een schat van trekvogels
legen. Zwanen, ganzen en eenden . Verder slecht-

" N ol" is een ve rbastering va n het Engelsche
.. kn ol" ( heuvel, hoogte) , zooals in de streek van
Callantsoog vele E ngels che uitdrukking en van
schipbreukelingen zijn overgenomen. B. v. " in d e
tist " beteekent " in de war" ( Eng. " twist"). " upperdan'" is "op en neer" (Eng. " up and down"). H et
maTwolk spreekt elkaac aan met "boo y" (boy),
H Et sla an va n ballen op het strand is niet juist.
"Vil/em de Boer is blijkbaar ve rget en dat die ballen.
I,lJelke hij en zijn concurrenten in den ouden tijd
in vrij grooten geta le des winters op het strand
{Jo nden. niet die van de Callantsoogec golfspel ers
wa ren , doch va n S chotland uit klvamen aangespoeld. D e oude
was een " floater" .
Veel werden er in zee of in een "burn " geslagen,
welke na eenige n tijd door de zee te Callants oog
werden aa ngebracht. D at dit niet heel veel tijd
uorderde. bleek hieruit dat slechts enkele maanden
nadat de " H as kell " bal was verschenen , er reeds
een exemplaar te Callantsoog aa nspoelde . T oen
de moderne ballen niet meer op het water bleven
drijve n, werd natuurlijk d e "aanvoer" spoedig
kleiner en sinds vele jaren is naar mijn weten gee n
golfbal meer aangespoeld. E en dertig. veertig jaar
geleden werden toch telken jare tusschen de 25 en
50 ballen d oor strandjutters bzj mzjn Vader aang e-bra cht. D e bal/en waren mees tal nog in zeer
goeden sta at en /Je/e n behoefden zelfs niet over-geverfd te l.v orden.
H et vreemde is dat ik nerge ns aan onze kust
vernomen heb. dat ooit g olfballen zijn gevo nden .
beha/pc juist aan de kust tuss chen Petten e n
H lIisdllin en .

*
Wij danken den heer Del Court voor deze interessante mededeelingen uit den "ouden tijd" .
(Red . "Golf")
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