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1. Inleiding

Het Nederlands Golf Archief is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Golf 
Federatie (KNGF) en erfgoed specialist Arnout Janmaat. In dit archief wordt alle 
beschikbare documentatie over de geschiedenis van golf in Nederland samen-
gebracht, geordend en publiek toegankelijk gemaakt. Er is al een schat aan in-
formatie verzameld, maar er zijn nog steeds hiaten in het archief.

Om deze reden adviseert de KNGF haar leden de historische archieven op orde te 
krijgen en informatie hieruit te delen met het Nederlands Golf Archief. Met betrekking 
tot het archief zijn vier onderdelen van belang voor Nederlandse Golfclubs:  

- archiveren 
- digitaliseren 
- onderzoeken 
- publiceren 

De auteur van deze publicatie is namens de federatie beschikbaar om clubs te helpen 
met dit proces, hiervoor kunt u geheel vrijblijvend een eerste afspraak maken.  

Kijk voor meer informatie op:  

www.archief.golf 

In Verhalen uit het Nederlands Golfarchief kunt u enkele korte golfhistorische verhalen 
lezen die zijn gebaseerd op informatie uit het archief. De artikelen werpen een nieuw 
licht op bepaalde onderwerpen uit het verleden.  


