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DE HAAGSCHE 125 JAAR

Het houten theehuisje bij de Schapenweide 
kreeg de naam The Old Clubhouse, 1891.

Nieuwe clubhuis van The Hague Golf Club, 1895.

Aangezien er maar weinig fulltime caddies  
waren, werden jongens en meisjes geronseld  van 

de lokale lagere school, rond 1920. 

Daisy van Brienen, clubkampioene van de Haagsche, 
slaat de eerste drive op de nieuwe baan, 19 juni 1923.

De Haagsche is 125 jaar!

Ode aan de 
oude dame
Op 3 april 1893 werd de Koninklijke Haagsche Golf & 
Country-club opgericht, ook wel de Oude Dame genoemd. 
In 1893 legde John Duncan Dunn (1874-1951) de eerste 
negen holes van The Hague Golf Club aan. Dunn was niet 
alleen architect van de eerste Nederlandse baan, hij gaf er 
tot 1895 ook golfles. 

De Haagsche is een van de vier clubs (met de Doorn-
sche Golfclub (nu UGC De Pan), de Hilversumsche Golf 
Club en de Kennemer Golfclub) die in 1914 Het Nederland-
se Golfcomité oprichtten, de voorloper van de NGF.

Nadat de club na de Tweede Wereldoorlog niet meer 
kon beschikken over haar eigen baan op Waalsdorp in Den 
Haag, heeft ze in 1947 de huidige 18-holesbaan in Wasse-
naar gekocht. Deze is in 1938 in opdracht van Daniel Wolf 
Jzn aangelegd in het prachtige duingebied Meijendel en 
wordt beschouwd als één van de mooiste banen van het 
Europese continent.

Het ontwerp is van het beroemde architectenbureau 
Colt, Alison & Morrison Ltd. Bij de aanleg is het golvende 
duinlandschap gehandhaafd. De baan vormt met de dui-
nen één natuurlijk geheel. 

Dankzij duurzaam onderhoud, waarbij rekening wordt 
gehouden met de kwetsbare natuur, worden de holes in 
een uitstekende conditie gehouden. Sinds 2010 is de baan 
GEO-gecertificeerd.
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Ode aan de oude dame

Mevrouw Loudon-Snouck  
Hurgronje, 30-er jaren.

Internationaal Open, Gerard de Wit en 
rechtsachter Dirk  Oosterveer, 1954.

Europees Landen Team 
Kampioenschap, juli 1965.

Brand in 2002. Sinds 2010 is de Haagsche 
‘Committed to Green’.

 Geen benzine in de oorlogse jaren 1940-1945.

G.M. del Court van Krimpen, één van de grootste golfers  
die ons land heeft gehad.
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