Kleijnotes

Lustrumeditie

De Hoge Kleij, historische grond
Uit een uitgave van de Stichting Golf in
Leusden
Hoe het kwam tot: Golfclub De Hoge
Kleij te Leusden

Wees blij, dat de laatste ijstijd
de uitloper van de Utrechtse
Heuvelrug wat afvlakte. Na de
Riss-ijstijd daarvoor, was de nu
al linke klim de 7e of de 11e op,
een stuk steiler... In die laatste
ijstijd - de Würmtijd - zet zich op
onze heuvels een laag zand en ...
grind af. De Scandinavische
kiezels voorkomen dat de hele
berg weer wegwaait; maar naast

dat goede werk komt later de
keiharde aanslag op onze houten
en ijzers. De gedachte, dat u aan
deze kleine steentjes eigenlijk de
golfbaan te danken hebt, doet u
gemakkelijk over de krasjes
heenstappen. Gelukkig stoven in
die laatste ijstijd ook ijnere
zanden tegen de helling op. Zij
bedekten de gehele Leusderhei en
rustten daar tot de
Middeleeuwen. Dan grijpt de
mens in en door zijn toedoen
ontstaan opnieuw stuifzanden die
de grovere kiezel weer aan de
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oppervlakte brengen. Dus
wellicht is de 'grindbak' voor de
12e green geen mensenwerk?
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Verantwoordelijke uitgever: Lustrumcommissie, 35 jaar De Hoge Kleij, 1985, -2020

Van de voorzitter ...
Hoe het
allemaal
begon...
Uit de periodieke publicatie van de
Utrechtse golfclub 'De Pan' van
augustus 1987

Lang, lang geleden wandelden
twee Panleden, Dick en
Marijke Galema, over de
Leusderhei in de buurt van de
romantische tankwerkplaats.
Tot hun niet geringe
verbazing zagen zij daar in de
buurt van een oud
boerderijtje, een bosnimf
zitten op één van de vele
stenen, die daar sinds de
ijstijd liggen. De nimf was
diep bedroefd. Wat is er met
jou aan de hand, zei Marijke
bezorgd. Ik ben gevangen,
door de Droge
Rijkswaterstaat, tussen
betonnen stroken. Ik heb de
Zon en Maan gevraagd om
mijn schaapjes te laten gaan,
maar het heeft niet geholpen.
Ik ben voorgoed afgesneden
van mijn familie de TreekHenschoten, en niemand zal
zich meer om mij
bekommeren. Mijn boerderijtje
heeft geen toekomst meer,
want de heerser Braks heeft
een placaat uitgevaardigd
waarbij hij een superheing
heeft opgelegd, die ik niet kan
betalen en verder heeft hij
bepaald dat ik een
mestboekhouding moet
opzetten. Dat kan ik ook niet,
want ik kan alleen met een
klein potloodje schrijven en
bovendien kan ik niet verder
dan tot 18 tellen.....

Hoe deze legende verdergaat?
Kom naar het Diner en Blanc
en vier de midzomernacht op
De Hoge Kleij!

Celebrate good times!
Zo doen we het ….samen
Voor u ligt de lustrumkrant van het 7e lustrum
van onze club. In 2020 bestaan we 35 jaar, een
mooi moment om terug te kijken en vooruit te
blikken.
De oprichting in 1985 is niet
meegebracht matje.
zonder slag of stoot verlopen. Na
Door met en voor elkaar voor de
de eerste bijeenkomst in augustus baan te zorgen, ontstond er grote
1978 zijn onze founders ruim 6
saamhorigheid en gezelligheid.
jaar bezig geweest. Uiteindelijk is De sociale factor van het spel
het hen samen gelukt door onder
was en is zeker net zo belangrijk
andere behoedzame manoeuvres,
als het spel zelf. Het is de basis
lobby-acties, het maken van
gebleken van een bruisend en
tekeningen (en die dan weer
zeer lorerend clubleven.
aanpassen) en voortdurend
overleg met gemeente, provincie
In de afgelopen 35 jaar zijn er
en milieuorganisaties om de
altijd vrijwilligers geweest om
benodigde toestemmingen te
functies te vervullen en klussen
verkrijgen.
voor de Vereniging te doen. Het
is ijn dat er al die jaren leden
Vanaf het begin was er geen
zijn die zich, al dan niet met een
gebrek aan enthousiaste
speciieke expertise, aanbieden
potentiële leden: op de eerste
om te helpen. We maken daar
informatieavond in het najaar
dankbaar gebruik van. Want met
van 1984, meldden zich bijna
elkaar zorgen we voor het goede
940 personen aan als aspirantreilen en zeilen van de club,
lid/aandeelhouder. Er moest
houden we het betaalbaar, maken
direct een wachtlijst worden
we het gezellig en zijn we ‘thuis’,
aangelegd! Het was het laatste
omdat we er gezamenlijk voor
zetje om de Vereniging
zorgen.
daadwerkelijk per 1 april 1985
op te richten.
Dankzij de inzet van al die
De leden die een aandeel kochten, actieve leden gaat het goed met
investeerden daarmee in de
onze club. De baan en het bos
aanleg van de baan en de bouw
liggen er prachtig bij, de
van een clubhuis op de plaats van golfschool is opgericht, de
de vroegere stal. Het
renovatieplannen voor het
enthousiasme van de leden was
clubhuis zijn in ontwikkeling en er
hard nodig. Want eenmaal lid
zullen ook in de komende jaren
geworden kreeg eenieder ‘zijn
weer veel wedstrijden en
eigen hole’ toegewezen. Van de
activiteiten georganiseerd
leden werd verwacht dat zij hun
worden.
eigen hole schoonmaakten.Dat
betekende vooral stenen rapen en Voor het lustrumjaar betekent dit
die afvoeren met een emmer.
vooral: Let’s celebrate good
Omdat de baan net was
times!
aangelegd, mocht er nog niet van
het gras gespeeld worden.
Caroline Lubbers
Afslaan ging vanaf een zelf
Voorzitter
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1986 -'Het stenen
tijdperk'
De eerste clubwedstrijden
worden georganiseerd:
Snertbowl, Wildwedstrijd
en 'Het stenen tijdperk'.
Drie weekenden worden
besteed aan het rapen van
stenen in de baan, gevolgd
door een wedstrijd voor de
deelnemers. En een
gebroken rug de volgende
dag...

Ode aan de baan
De Hoge Kleij?
Kleij hoort bij laag,
bij rivieren en de zee.
Maar hier een schol van keileem;
opgedrukt door het ijs.
Uit de Gelderse vallei.
Honderden meters dik.
Miljoenen jaren geleden.
Een vruchtbaar land
waarop is geboerd.
Vanuit een boerderij
genaamd “De Hoge Kleij”.
Dat ons tot clubhuis diende.
Maar dat is afgebroken.
Voor moderne houten optrek,
zoals dat altijd weer gaat, ook
thans:
verandering voor nieuw gebruik.
Maar laat de buizerd
maar cirkelen over de fairways,
En laat de houtduiven maar jagen.
Luister naar de koekoek en de
specht,
en het getwitter van het kleine grut.
Noteer de vossen en tel de reeën.
En glimlach om de konijnen.
Vergeef de ruwe dassen.
Verbaas je over de tien kleuren
groen
In de warmte van het voorjaar.
En in de herfst: het licht naar
donkerbruin
van de eiken en de beuken.
En vooral, helaas, de zeldzame
lariksen.
In de winter ontwaar dan de lege
takken;
Maar ook het groen van de dennen.

EXCLUSIef!

De slag om de Leusder
Heide
In het begin van de
jaren zeventig is er
door de
rentmeester van
het landgoed Den
Treek-Henschoten
al serieus
nagedacht over het
aanleggen van een
golfbaan.
Uit een publicatie in tijdschrift
Golfsport in 1984

Van die plannen is er door
allerlei omstandigheden in die
jaren niet veel terecht gekomen.
Op andere gebieden gebeurde
er heel wat. Zo werd het
landgoed Den TreekHenschoten geconfronteerd met
de aanleg van een nieuwe weg
Utrecht-Amersfoort, de
omstreden A28.
Deze weg sneed een groot stuk
van het landgoed af en maakte
het veel moeilijker bereikbaar
voor de exploitatie van
houtbouw en goed onderhoud.
Door de aanleg van deze weg

Geniet aldoor van de fraaie fairways
Vooral in de frêle ondergaande zon,
En de vergezichten aan de einder.
Ja, een ode aan de baan.
door: Joost Terwindt
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kwam er een mooi terrein tussen
de Stichtse rotonde en de
Leusderhei beschikbaar voor de
aanleg van een 18-holes
golfbaan.
Wederom wordt er contact
gezocht met de
gesprekspartners uit 1974 de
heren Galema, Keyser, Visser
en Van Vonderen. De ideeën
worden voorgelegd en
besproken, het resulteert in de
oprichting van de Stichting Golf
in Leusden. Het is inmiddels
1978.
Schermutselingen
De Gemeente Leusden moet
worden benaderd met een goed
ogend plan. Na de gebruikelijke
schermutselingen in de Raad
verleent de gemeente de nodige
medewerking en verleende
ontheing en vrijstelling van
bepalingen in het geldende
bestemmingsplan. Oicieel werd
bezwaar gemaakt door de
Stichting Milieu Federatie en
IVN zag ook grote bezwaren.

Wat jaartallen op een rijtje...
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Aanleg van de
baan
Uit een uitgave van de Stichting Golf in
Leusden
Hoe het kwam tot: Golfclub De Hoge
Kleij te Leusden

Het clublied

28 juni 1986
Dan eindelijk de feestelijke
ingebruikneming van de baan.
Prachtig weer zorgt ervoor dat
de ruim 400 leden die meespelen
met de wedstrijd hun matje
droog kunnen houden. De
barbecue en het grote feest in de
tent leiden tot nog meer

verbroedering. Een mooie zomer
begeleidt vervolgens alle
activiteiten op en rond de baan.
De coaches die hun pupillen
instrueren, de rabbits die een
poging doen super-rabbit te
worden, de eerste hole-in-one en
dat alles vanaf de matjes.

Op 25 februari 1985 werd in
aanwezigheid van de golfarchitect
de eerste paal in de grond
geslagen voor het uitzetten van
de 18 holes. Van iedere tee en
ieder green werd de plaats
gemarkeerd, evenals, voor zover
van toepassing, de 'knikpunten' in
de fairways, gemeten op 225
meter van de achterkant van de
tees.
Verreweg het grootste gedeelte
van de baan moest in bestaand
bos worden uitgekapt. Op 11
maart werd de eerste boom
geveld. Het kapwerk werd in drie
fases uitgevoerd. In de eerste
fase werd een betrekkelijk smalle
strook weggekapt van de tees,
via de knikpunten, naar de
greens. Vervolgens werd door de
architect bepaald wat aan
weerszijden van deze stroken wel
en vooral ook wat niet mocht
worden weggekapt. Uiteraard
werd ernaar gestreefd om
solitairen en groepen loofbomen
zo goed mogelijk tot hun recht te
laten komen en,
-Vervolg volgende pagina-
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Wat jaartallen op een rijtje...
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Vervolg - Aanleg van de baan
waar enigszins mogelijk, zoveel
mogelijk bij het spel te betrekken.
Na meting werden waar nodig de
uitgezette lijnen bijgesteld of werden
wijzigingen aangebracht in de
situering van greens en tees. Nadat
de 2e fase gekapt was volgde een 3e
fase, het 'nakappen', nadat door de
architect precies was aangegeven
welke bomen in de laatste fase nog
gekapt moesten worden.
In aansluiting op het kapwerk volgde
het rooien van de vaak enorme
wortels met behulp van een kraan.
Deze 'stobben' werden verbrand in
vuren die soms dagen achtereen
doorbrandden.
In mei 1985 werd begonnen met de
opbouw van de greens en tees. De
ter plaatse aanwezige teelaarde werd
verwijderd en in depot gezet, zodat
met de aanleg kon worden begonnen
op de goed iltrerende en leemvrije
zandlaag. De opbouw van de greens
geschiedde met behulp van daarvoor
geschikt zand dat elders in het
terrein kon worden gewonnen.
Bij de tees werd na het egaliseren
van het zandoppervlak de in depot
gezette teelaarde weer aangebracht
op de oppervlakte, waarna de
voorbereidingen voor het inzaaien
konden worden getroffen.
Bij de greens moest de grondlagen
nauwkeurig worden geproileerd
conform de aanwijzingen van de
greentekeningen. Daar werd als
toplaag 25 cm van een speciaal
stenenvrij mengsel aangebracht. De
zijkanten werden afgewerkt met de
oorspronkelijk in depot gezette
toplaag.

Baanarchitect Donald Steel (met tekening)
bepaalt de plaats van de eerste paal.

De eerste paal gaat de grond in.

Wat is van alle tijden?
• hard rijden op de Appelweg (nu Loes van Overeemweg)
inclusief bijbehorende alcohol controles
• driving range ballen die op mysterieuze wijze verdwijnen,
er zijn zelfs ooit arrestaties verricht
• het afzeggen van gollessen werd niet tijdig gedaan;
• het logo en lettertype zijn nog steeds hetzelfde;
• dat je naarmate je ouder wordt niet verder gaat slaan;
• dat we ons laten imponeren door spelers van grote banen de Pan bijvoorbeeld;
• 80% van de wedstrijden die bij de start zijn opgezet spelen
wij nu nog
• het ledenaantal is nog altijd boven de 800;
• op het menu staan nog steeds bitterballen en in de winter
snert;
• de rabbits (golfers) van toen zijn nu echte konijnen.
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Onze mooie baan biedt
een sprookjesachtig
toneel voor een
zomeravond heerlijk
loom en lang buiten
tafelen in goed
gezelschap. Met het
thema “Celebrate
Good Times” in
gedachten organiseren
wij daarom op 20 juni
op onze mooie baan
een feestelijk lustrum
“Diner en Blanc”.

De Hoge KLeij toneel
voor Diner en Blanc!
feestelijke ontmoeting
voor vrienden en
vrienden van vrienden
die samen de zomer
en het leven vieren,
geheel in het wit
gekleed. Jaarlijks
worden er wereldwijd
elegante en culinaire
‘pop-up picknicks’ op
een andere – altijd
bijzondere – plek
gehouden.

Diner en Blanc is een

Test uw Hoge Kleijkennis

Het eerste Diner en Blanc
werd in 1986 in Parijs
georganiseerd door enkele
bevriende stellen die,
geheel in stijlvol wit
gekleed, de zomer en de
vriendschap vierden in de
traditie uit Tahiti, het
geboorteland van één van
hen.
Voor tafels en stoelen en
passende witte aankleding
wordt gezorgd. Van de
deelnemende picknickers
vragen wij of zij “En
Blanc” willen verschijnen
aan dit diner met een goed
gevulde picknickmand.
Inschrijven kan t/m 21
mei.

KRUISWOORDRAADSEL

Horizontaal
2. Wat is de voornaam van onze nieuwe head-pro?
4. De aanleg van wat, was de aanleiding dat de aanleg voor
een 18-holes golfbaan tot de mogelijkheden ging behoren?
5. Wat is de vrouwelijke tegenhanger van de Rydercup?
10. Welk marterachtig roofdier teistert de fairways?
11. Prestigieuze wedstrijd tussen Europa en Amerika?
14. Hoe heten de beestjes waar de kraaien naar op zoek
zijn (en en passant de baan vernielen)?
15. Welk land heeft, na de Verenigde Staten, de meeste
golfbanen ter wereld?
16. Een van de meest populaire golf spelers ooit is Eldrick
Tont, wat is zijn achternaam?
18. Wat is de achternaam van de uitbater van de Hoge
Kleij?
19. Wat is de voornaam van de pro die ‘the big easy’ wordt
genoemd?
20. Welke club zit tussen de wedge en de sandwedge?
25. Wat is het voormalige adres van de Hoge Kleij?
27. Waar won Joost Luiten in 2019 zijn hoogste
eindnotering?
28. Het komt bij professionele golfers maar heel zelden
voor, maar als u deze schreeuw hoort, laat u zich toch maar
beter op de grond vallen.
29. Hoe noemen we een shot dat (voor een linkshandige
speler) van rechts naar links draait?
30. Wie won in 2015 de Dutch Ladies Open?
31. Hoe noemt men de afslagplaats bij het golfspel?
Maak een woord van de letters uit de volgende vakjes:
6,8,14,15,19,24,27,31,32
Oplossing mag ingezonden worden naar:
HKLustrum@gmail.com
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Wist u dat?
1. 'De slag om de Leusderhei' in de beginjaren een wedstrijd was tussen de
besturen van De Hoge Kleij en De Pan.
2. De greens hebben een gemiddelde oppervlakte van 500 m2.
3. De gezamenlijke tees een oppervlakte hebben van 7500 m2. Dit is vrij
ruim en biedt de mogelijkheid om de afslagplaats regelmatig te verplaatsen.
4. De baan en clubhuis pas twee jaar na de oprichting van de vereniging, in
1987, oicieel in gebruik werden genomen.
5. Men in de beginjaren vanaf matjes speelde, ook op de fairway...
6. Deze matjes op een gegeven moment gingen krullen, dan vlogen de
matjes door de baan in plaats van de ballen. En dan ging je weer naar de
V&D om een nieuwe Heuga tegel te halen.
7. In de begintijd veel stenen moesten worden geraapt op de fairways. Dit
was het Stenen Tijdperk.

Vertikaal
1. Het hoeveelste lustrum had Robert van
Kranen vorig jaar bij de Hoge Kleij?
3. Hoe noemen we de uitwisseling tussen twee
golfverenigingen, waarbij je met een korting op
een andere baan mag spelen?
5. In welk land is het spel golf oorspronkelijk
begonnen?
6. Vertaling van hole naar het Duits?
7. Wat is de voornaam van één van de
Nederlandse spelers op de European tour in
2020?
8. Hoe noemen we de hoek tussen de voorrand
van het slagvlak van een wedge en de grond?
9. Wat is een spelvorm voor een duo?
12. Persoon die de speler zijn tas en clubs
draagt en helpt tijdens de ronde heet?
13. Wie was de grote motor achter de oprichting
van een golfclub in Leusden?
14. Welk gerecht kun je op de Hoge Kleij in de
winter mee naar huis nemen?
17. Hoe noemt men de stemming over de vraag
of iemand kan worden toegelaten tot een
vereniging.
21. Hoe noemt men de zeldzaam goede zwaai die
betekent dat een golfer drie slagen minder nodig
heeft dan gemiddeld (par) op een hole
22. Wat is het engelse woord voor de ruimte
voor de green?
23. Wat was de echte achternaam van de ‘witte
engel’ van Amersfoort?
24. Hoe noemt men een beginnende golfer?
28. Wat is de naam van de 1e pro van de Hoge
Kleij?
30. Wat is de voornaam van ons eigen clublid
die uit mocht komen in de Dutch Open van
afgelopen jaar?
32. Op welke hole is er nog een sponsor nodig?

Wedstrijden van het eerste uur...
• Springscramble
Deze wedstrijd werd in
1994 voor het eerst
gehouden, ter vervanging
van de noodlijdende
wedstrijden “Kiezel-Kei” en
de “Jeugd-handicappers”.
Dit is een
gezelligheidswedstrijd ter
opening van het seizoen voor
alle leden van De Hoge
Kleij, inclusief de jeugd.
• Treekerfazant
In 1989 werd door het
Dagelijks Bestuur van Den
Treek de “Treeker Fazant”
als
wisseltrofee ter beschikking
gesteld voor een Qwedstrijd.
• Zilveren Beuk
Traditionele Q-wedstrijd ter
ere van onze zilveren beuk
bij hole 13. In 1989 voor de
eerste maal gehouden op
initiatief van Dick Galema
om de sponsors te betrekken
bij een clubwedstrijd.
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• Founderscup
Deze wedstrijd is voor alle
leden van De Hoge Kleij,
wordt sinds 1987 gehouden
en is een hommage aan de
Founders van De Hoge
Kleij, die deze trofee
destijds ter beschikking
hebben gesteld.
De Founders zijn:
Cees Broekhuijsen, Geert
Keijser, Fokko Roelfsema,
Andries Vermaak, Jo
Havelaar, Dolf van den
Brink, Will van Dommelen,
Jan van Hall, Dick Galema,
Marijke Galema, Wim
Merkens, Arie Slagt, Paul
van Vonderen en Harald der
Weduwen.
• Wild en Wijn
Een gezelligheidswedstrijd,
waarbij de prijzen te maken
hebben met wild en wijn.
Deze wedstrijd wordt
gehouden sinds 1987.

Celebrate Good Times!
Een jaar lang gaan we met álle
leden van De Hoge Kleij
vieren en beleven hoe goed we
het hebben. Een warme
vereniging met een fantastische
sfeer.
Onze vereniging is de laatste
jaren behoorlijk in beweging
geweest. Een fors aantal nieuwe
leden hebben we verwelkomd.
Dat is mooi, want onze baan
bood nog ruimte zonder dat we
mekaar ‘voor de voeten lopen ‘.
Maar veel nieuwe leden
betekent ook dat het belangrijk
is om te blijven verbinden. Met
elkaar dingen doen, en niet
alleen in je eigen kringetje
ronddraaien. En dat is wat we
komend jaar willen bereiken.
Een vereniging waar, nóg meer
dan nu, we elkaar kennen, en
het ijn vinden om met elkaar te
spelen, te borrelen en te eten.
Daarvoor gaat meer dan genoeg
gelegenheid zijn! Verderop in
deze krant zie je wat we zoal in
petto hebben. Een mooi
programma lijkt ons: denk aan

een Ierse avond met Pubquiz,
een pop-up party, een early
birdie breakfast, en zelfs een
diner en blanc….
Oud en jong hopen we met
elkaar in de baan en aan tafel
en op de dansvloer te krijgen!
Vaak zal een lustrumfeestje
rondom een wedstrijd gebouwd
zijn, maar juist ook dan is het
de bedoeling dat je aanhaakt
ook al doe je wellicht niet aan
de wedstrijd mee.
En ja, zo’n programma komt
natuurlijk niet zo maar tot
stand….
Achter de schermen zijn we al
een tijdje bezig, en komend jaar
zul je ons in actie zien.
Wij van de lustrumcommissie
hebben er enorm veel zin in om
van komend jaar één groot feest
te maken!
Let’s celebrate the good times!
Evelijn Leemreis - Trudy
Gelderman - Sandra Beelen Liesbeth Kronshorst - Gerrit
Nieuwelink - Floris Luiten - Jelle
Bauman

Lustrum gadgets binnenkort te koop
in onze shop

Agenda
Lustrumjaar
Celebrate good times
Tijdens het jubileumjaar gaan we
een aantal wedstrijden van het
eerste uur, de "HK Originals", in
een Lustrumjasje steken!
Noteer de data in uw agenda en
zorg dat u erbij bent.
'Het is mooi om goede tijden met
elkaar als vereniging te vieren'
• 5 januari
Kickoff Lustrumjaar
• 28 maart
Openingswedstrijd Springscramble
- een dag voor iedereen
• 16 mei
Zilveren Beuk - wedstrijd in
Hollandse sferen
• 20/21 mei
Jeugdfestijn Hemelfun lustrum
editie
• 20 juni
Midsummer night - Diner en Blanc
Het verhaal van de legende gaat
hier verder...
• 12 juli
Invitatiewedstrijd met vrolijke en
gezellige aloop
• 22 augustus
Founderscup - Irish night
• 20 september
Treekerfazant - voor de early
birdies
• 31 oktober
Wild en Wijn - Pop-up Slotfeest

Deze krant werd samengesteld door:
Lustrumcommissie De Hoge Kleij - 35 jaar

Celebrate Good Times
THE END

