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Geachte Dames en Heren, s.s.t.t., 

 

Het Nederlands Golfmuseum is een onafhankelijke stichting die ten dienste staat van de Nederlandse 

Golfsport. Het museum is feestelijk geopend op 22 april 2017 door onder andere Robbie van Erven 

Dorens en Jan Dorrestein. Het is gevestigd in Paviljoen Bleijenbeek op het gelijknamige landgoed te 

Afferden (Limburg) 

 

Het museum heeft als doel het ontstaan en de ontwikkeling van de golfsport in De Lage Landen in 

kaart te brengen en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. 

Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de invloed van en op ons cultuur historisch verleden. 

 

Inmiddels is bij historici de overtuiging toegenomen dat met name de Nederlanden een bepalende 

invloed hebben gehad op het ontstaan van de huidige mondiale golfsport. Schilderijen en geschriften 

door de eeuwen heen, alsmede bodemvondsten en academische studies hebben tot dit inzicht geleid. 

Zonder overigens te kort te willen doen aan de Schotten, die het golf hebben vorm gegeven zoals het 

nu wordt gespeeld maakt zulks dit nationale golfmuseum extra interessant en daarnaast van groot 

belang voor het inzicht in de rijke golfhistorie van de ‘lage landen’. 

  

De stichting bestaat nu drie jaar en is volop bouwend aan een interessante museale collectie, die 

naast informatief ook educatief wordt opgezet. De Nederlandse Golf Federatie steunt dit initiatief van 

het Nederlands Golfmuseum en de commissie Erfgoed van de NGF heeft in belangrijke mate 

bijgedragen aan de waardering uit binnen- en buitenland voor het museum. Mede dankzij de 

onontbeerlijke steun van de NGF en de vele giften en bruiklenen van instanties en particulieren maakt 

het Nederlands Golfmuseum een imposante ontwikkeling door en zien wij de collectie wekelijks 

groeien. 

 

Een Nederlands golfmuseum moet aandacht besteden aan met name Nederlandse golf coryfeeën en 

Nederlandse golfclubs en golfbanen. Een aantal unieke, gesigneerde jubileumboeken maakt 

inmiddels al deel uit van de museale bibliotheek.  

Graag willen wij aan onze collectie materiaal toevoegen, dat met (de geschiedenis van) uw club of 

baan te maken heeft of objecten die mogelijk bij uw club of op uw baan aanwezig zijn, maar waarvan 

u zegt dat die in het Nederlands Golfmuseum mogelijk beter tot hun recht komen.  
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Wanneer u er geen afstand van wilt doen is een bruikleen voor korte of langere tijd wellicht een goede 

optie. 

Beschikt u over in aanmerking komende objecten (clubs, bekers, (jubileum)boeken, archiefmateriaal 

van uw vereniging etc.) en bent u bereid met ons in overleg te treden over beschikbaarstelling voor 

ons museum dan maken we graag een afspraak met u. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Bestuur van het Nederlands Golfmuseum 

 

John Ott, voorzitter en conservator 

Tel. 06 2240 9396 

 

 

Ferd Vrijmoed, penningmeester en archivaris 

Tel. 06 5323 1086 

 

 

Deze brief is met medewerking van de Commissie Erfgoed van de Nederlandse Golf Federatie tot 

stand gekomen en met haar toestemming verzonden aan alle golfclubs en golfbanen in Nederland. 


