1915 - 2015

Gooiland 100 jaar!
Met het bereiken van de 100-jarige leeftijd heeft onze H.L.T.C Gooiland een magische grens
bereikt. In de sport verdien je aanzien met zo’n status. Het wijst op uithoudingsvermogen.
In de loop van de jaren hebben de club én de leden heel wat meegemaakt. De positieve sfeer
is blijven bestaan en spreekt velen aan. Wat dat betreft heeft Gooiland altijd een bijzondere
combinatie gekend van sportieve prestaties willen leveren en de gezelligheid bewaren.
Dat is de magie van onze club.
Bij die mijlpaal hoort een blijvende herinnering. Vandaar dit boek. Daarin niet alleen een
greep uit de rijke geschiedenis van Gooiland. Want we zijn niet alleen op de wereld. Tevens
geven we u een beeld van Hilversum door de jaren heen en wetenswaardigheden uit 100 jaar
Nederland, soms ook erbuiten.
Het is geen geschiedenisboek geworden, maar een uitgave die past bij Gooiland.
Met grote dank aan Els Elenbaas die de Gooiland-historie in dook en Eddie de Paepe die
Hilversum onder de loep nam. Paul Hoogendoorn doorzocht de archieven van de gemeente
Hilversum.
Veel leesplezier.
Jan-Jaap de Kloet
Hilversum, maart 2015

1915 - 1920

Nederland
1915-1920. Op 1 februari 2015 was
het 0 graden in Nederland met een
lichte noordelijke wind, kracht 1.
Om ons heen was de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid aan de
gang. Slechts sporadisch kwamen
we ermee in aanraking. Al was
het alleen maar door de vrees dat
ons land er echt mee te maken zou
krijgen.
‘Duitsche onderzeeërs’ bestookten
de Engelse Handels vloot.
De Telegraaf kost 3 euro per kwartaal en verschijnt ook nog eens zeven dagen per week.

Een halve kilo plantenboter (‘vervangt natuurboter’) gaat over de
toonbank voor 45 cent. Op 6 februari gaat in Carré de voorstelling ‘Farmers Leven’ in première,
met een cast van 200 personen en
80 paarden.
Winston Churchill heeft zijn handen vol als minister van Marine en
wordt bekritiseerd over de aanpak
tegen de Duitsers.
Onderlinge prijsafspraken waren
in 1915 geen enkel probleem. Negentien cacaofabrieken maken de
prijzen bekend die zij onderling
hebben afgesproken. 1 kilo poedercacao voor 2 gulden. Ondanks

de oorlog om Nederland heen gaat
het leven gewoon door.
Veel berichten over kunst en cultuur in de krant. Bijvoorbeeld
een nogal pittige recensie in De
Telegraaf waarin het gebrek aan
operette wordt geprezen. ‘De eene
helft der operette-componisten zit
in de loopgraven en de andere helft
is gelukkig gesneuveld, zoodat
voorloopig geen operettes gemaakt
kunnen worden. De oorlog is toch
nog ergens goed voor.’

Hilversum
1915. Op 1 juli 1915 treedt Willem Marinus Dudok bij de gemeente Hilversum in dienst als
directeur van Publieke Werken.
Een van zijn eerste ontwerpen is
de pleinversiering met fontein in
de Kerkstraat. FOTO
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1915. Oprichting van de Hilversumse afdeling van de Nederlandse Rooms-katholieke Bond van
arbeiders in het bakkers-, cacao-,
chocolade-, en suikerbedrijf.

Vijf pioniers op het privé-baantje: v.l.n.r. Ir O.J. Knol, H.A. v.d. Sluys,
mej. J. v.d. Klei, J. v.d. Klei en mej. A. Hoornstra (foto: archief Gooiland)

HLTC Gooiland
1915-1920.
De eerste jaren
De ontstaansgeschiedenis van de
Hilversumse Lawn Tennis Club
Gooiland is terug te voeren tot
1915 toen de club startte op een
privé-baan aan de Utrechtseweg.
Het is de op één na oudste vereniging in het Gooi.
Alleen het Melkhuisje bestond
reeds toen Gooiland werd opgericht. Het zou voor de toenmalige
tennissers eenvoudiger geweest
zijn zich aan te sluiten maar zij
woonden allen aan de andere kant
van Hilversum en wilden daar
ook spelen. Een nieuwe club was
geboren in het tweede jaar van de

Eerste Wereldoorlog en wel op 1
februari. Eigenlijk was, zo schreef
voorzitter Ben Koers in 1950, juist
die oorlog de reden dat Gooiland
opgericht is. Buitenlandse reizen
zaten er niet in en men moest zijn
vertier dus dicht bij huis zoeken
en wat is dan prettiger dan sporten.
Alle oprichters zijn niet bekend
maar zeker behoorden de dames
Vuurmans, Nieboer, Van der Klei
en Hoornstra en de heren Van der
Sluys, Van der Klei en Ottervanger tot de eerste leden.
Ze huurden enkele uren bij
een particuliere baan aan de
Utrechtseweg. Het was een cementbaan die de eigenaar enige
dagen per week afstond.
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Hilversum
1916. Dikke Kees van Jan van
Teussie, een van de bekendste
dorpsfiguren uit die tijd, overlijdt. De veekoopman, wiens
echte naam Kees Glazemaker
luidt, weegt maar liefst 280
pond. FOTO
1916. Op de Westerheide op de
Aardjesberg wordt bij de aanleg
van een fietspad een 13.000 kilo
wegende zwerfkei uit de voorlaatste ijstijd gevonden. Jelle
Hingst koopt de kei, die in de
Middeleeuwen gefungeerd heeft
als grenssteen tussen Hilversum
en Laren, voor tien gulden.
1916. Cor Bruijn wordt in 1916
benoemd tot hoofd van de Hilversumse
Schoolvereniging.
Zijn bekendste (en veel later
verfilmde) boek: Sil de Strandjutter.
1917. Bouw van het door architect K.P.C. de Bazel ontworpen
Gemeenlandshuis van Stad en
Lande van Gooiland, de organisatie van erfgooiers. FOTO
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HLTC Gooiland
De omgeving
Om een indruk te geven van de
omgeving destijds wordt de plek
van een latere school als volgt
omschreven: ,,Het schoolgebouw was verrezen op een open
vlakte langs het eerste gedeelte
van de weg naar Utrecht, ongeveer op de plaats waar nu de rotonde Utrechtseweg-Gijsbrecht
van Amstelstraat is. Op die
vlakte had ook de aloude voetbalclub Victoria haar speelveld.
De tegenwoordige Gijsbrecht
was toen een door de velden
lopende zandpad.” In die omgeving werd door de Gooilandleden de eerste ballen geslagen.

Tennisbaan ‘Pall’, op de hoek Utrechtseweg, Eikenlaan in 1929; op een
vergelijkbare baan begon Gooiland (foto: Streekarchief Gooi en Vechtstreek)
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Nederland
Ook gedetailleerde berichten over
de torpedo-aanvallen op neutrale
schepen in Het Kanaal. Zo worden de Nederlandse schepen Medea en Katwijk aangevallen, op
weg naar Rotterdam met onder
andere maïs.

En hoewel Nederland neutraliteit
bewaart, is de stemming niet vrolijk. Op 19 april wordt aangekondigd dat de verjaardag van Prins
Hendrik nergens feestelijk wordt
gevierd. Net als het jaar ervoor
overigens.

Op 1 maart 1915 opent de Bijenkorf haar ‘Afdeeling Levensmiddelen’. Hoewel de oorlog ons niet
direct raakt, springt de commercie
erop in. Verzekeringsmaatschappij
Blom & Van der Aa biedt een ‘Verzeekering tegen Oorlogsgevaar’
aan.

Op 18 april wordt aan de grens
het Circus Herman Althoff aangehouden. Dit vanwege smokkel van
goederen naar Duitsland.

Terugkijkend op die tijd komen er
oorden voorbij als Oost-Galicië en
Wolkynië. Maar Hotel Het Haasje
in Amsterdam biedt logies met
ontbijt aan voor Hfl 1,50.

Een internationaal incident is de
vernietiging van het schip Berkelstroom dat op 25 april 1916 wordt
aangehouden door twee Duitse
onderzeeërs en tot zinken wordt
gebracht.

Hilversum
1917. Oprichting van de eerste
huishoudschool in Hilversum,
in een villa aan de ‘s-Gravelandseweg.
1918. Oprichting van de Gooise
Huishoudschool
Vakschool
voor Meisjes aan de Vermeerlaan. In de jaren zestig wordt de
naam gewijzigd in Eerste Gooise Huishoudschool en School
voor Lager En Algemeen vormend Onderwijs.
1918. Oprichting van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek
(NSF).
1918. Opening van het Diakonessenhuis aan de Neuweg. De
Rooms Katholieke Ziekenverpleging aan de Koningsstraat
krijgt elektrische verlichting.
Daar verplegen op dat moment
33 zusters zo’n zevenhonderd
patiënten.
1918. Tussen Bosdrift, Neuweg
en Hilvertsweg start de bouw
van het eerste gemeentelijke
woningbouwcomplex, naar een
ontwerp van W.M. Dudok.
Middelpunt van het nieuwe
wijkje met 180 arbeiderswoningen is de leeszaal aan de Neuweg.
1919. Gaba vestigt zich in Hilversum. Dit farmaceutische
bedrijf maakt onder meer tandpasta, mondwater, cosmetica en
keelpastilles en de bekende Wybertjes. Gaba verhuist in 1981
naar Almere. FOTO
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HLTC Gooiland
De volgende stap
In 1919 verhuisde de club naar
een complex van drie tegelbanen aan de Koningsstraat vlakbij de Emmastraat, waarvan één
baan van de gemeente gehuurd
werd, maar de banen werden
beheerd door makelaar Buwalda. Daar werd dus letterlijk in
het centrum van het dorp, op
enkele honderden meters van de
St. Vitus gespeeld. Hoewel het
midden in het dorp was, was de
omgeving toch erg idyllisch. Er
waren grote ligusterhagen om
de banen en aan de zijkant stonden fruitbomen waar het zeker
in het voorjaar heel mooi toeven
was. De dames namen zelf thee
en koekjes mee, die gezamenlijk verorberd en afgerekend
werden. Zomers kon het op die
tegels en in de lange broeken en
rokken en warme kousen wel
eens te heet zijn om te tennissen
en dan ging men alleen maar
wat drinken en praten onder die
fruitbomen. Het was echt een
gezelligheidsclubje.

De drie tegelbanen met de St. Vitus op de achtergrond. Duidelijk zijn de
clubhuisjes bij elke baan. (foto: archief Gooiland)
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Hilversum
1919. Het Laapersveld wordt aangelegd, naar een ontwerp van W.M.
Dudok. FOTO
1919. Oprichting van arbeidersbouwvereniging ‘Ons Ideaal’. Na
een fusie met woningbouwvereniging ‘Over ‘t Spoor’ verrijst het eerste complex woningen in 1921 aan
de Ericastraat.
1919. Mr. Jelle Hingst verlaat de
gemeenteraad van Hilversum. Hij
is vanaf 1911 raadslid geweest en
gedurende een jaar wethouder. De
in Amsterdam geboren Hingst is
in zijn Hilversumse jaren (19041924) onder meer betrokken bij
de oprichting van de Openbare
Leeszaal en Bibliotheek en de
Volks Universiteit. Verder zit deze
‘rusteloze strijder’ in besturen van
onder meer de Spaarbank en het
Volksbadhuis Hilversum aan de
Meidoornstraat.
1919. Johannes Marten (Joop) den
Uyl wordt op 9 augustus 1919 in
Hilversum geboren. In zijn geboorteplaats gaat hij naar de gereformeerde lagere school en het Christelijk Lyceum. In 1936 behaalt de
toekomstige minister-president het
diploma HBS-A en begint hij zijn
studie economie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.
1920. Van Son’s Inkt- & Verffabrieken verhuist vanuit Deventer naar
de Kleine Drift in Hilversum.
1920. De gemeente Hilversum
koopt de ‘achterbossen’ van de ‘sGravelandse buitenplaatsen Spanderswoud en Jagtlust.
1920. In de villa Oersberg aan de
‘s-Gravelandseweg gaat in september 1920 het Christelijk Lyceum in
‘t Gooi van start. Kort daarop verhuist de school naar een nieuw gebouw aan de Lage Naarderweg, dat
veel later onderdak zal bieden aan
de Tros. FOTO
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HLTC Gooiland
Baanonderhoud
Het onderhoud van de tegelbaan
was uiteraard veel minder arbeidsintensief dan de huidige gravelbanen maar ook hier was er wel wat te
doen. Regelmatig moest het ,,welig
opschietende gras en onkruid” tus-

sen de tegels weggekrabd worden.
Na een fikse regenbui waren er bezems en dweilen, verschaft door de
naast de banen wonende wagenmaker, beschikbaar om de banen weer
droog te maken. Dit werk werd
waarschijnlijk door de tennissers
zelf gedaan.

Aan de zo vaak gedronken thee na een partijtje tennis
(foto: Robbert van Velthuijsen)

Nederland
Een gemeubileerde zit- slaapkamer
aan de Nieuweweg in de Watergraafsmeer in Amsterdam wordt
aangeboden voor 25 gulden per
maand. Inclusief ontbijt.
Niet alleen het grote oorlogsnieuws
haalt de kranten. In augustus 1917
wordt melding gemaakt van een
proef in de eerste divisie van ‘ons
leger’ met schoenen met houten
schoenzolen.

De neutraliteit van Nederland
wordt niet alleen op zee op de proef
gesteld. Ons land wordt ervan beschuldigd deserteurs onderdak te
bieden. Die steken onze grens over
waardoor de verhoudingen met
onze oosterburen onder druk komt
te staan.
Om ziekenhuizen te helpen wordt
de krantenlezers opgeroepen om de
oude kranten in bakken te gooien.
Het einde van de oorlog (1918) betekent niet direct rust in Europa.

Juist in Duitsland lopen de interne
spanningen op. Werkgevers worden belaagd door arbeiders die
doorbetaling eisen bij stakingen.
Bovendien keert de vakbeweging
zich tegen de nieuwe regering.
In Engeland wordt een nieuwe vinding geïntroduceerd. ‘Een merkwaardige uitvinding’ meent De
Telegraaf op 14 maart 1919. Want
de Britten zijn in staat om vanaf de
grond vliegtuigjes in de lucht te besturen.
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HLTC Gooiland
De kleding
Dat het echt warm kon worden
komt tot uiting als we de foto’s met
de tennissende dames zien. Lange
zwarte rokken en zwarte kousen.
Pas later kwam de verplichting om
in het wit te tennissen. Dat is bij
Gooiland nog heel lang verplicht
geweest maar in de jaren zeventig
verdween die traditie geheel en
nu zien we ook vaak zwarte tenniskleding. Als we naar de foto’s
uit de jaren 20 van de vorige eeuw
kijken is er wat dat betreft dus niet
zoveel veranderd.
Een mooie omschrijving over de
kledij van die tijd vinden we in een
artikeltje over één van de leden uit
1915, mevrouw Mien Weeda, een
onderwijzeres aan de HSV.
De heer Koers die vanaf 1922 veel
met haar speelde, omschreef haar
voorkomen als volgt: ,,Getooid
met een grote zonnehoed en een
bijna tot op de grond hangende,
donkere rok, waaronder – als
ze hard liep om de bal te halen zwarte kousen zichtbaar werden.”
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Uit de kleding van vooral de dames blijkt wel dat een
verfrissing op de hete tegelbanen noodzakelijk was:
lange rokken en lange kousen (foto: archief Gooiland)

Nederland
De algemene staking in Duitsland waar 12 miljoen arbeiders en ambtenaren bij zijn betrokken, lijkt ook effect te
hebben in Nederland. In de Rotterdamse haven ontspint
zich een groot arbeidsconflict over de rechten van de arbeiders.
Jan Tabak is opnieuw gerestaureerd en te bereiken onder
telefoonnummer 138.
In de Amsterdamse Princess Room zijn sleepasperges, met
boter en ei te bestellen voor Hfl 2,50.
Opmerkelijke advertentie in de krant in de tijd dat reizen
naar Amerika nog niet echt populair is. Er wordt een boerderij te koop aangeboden in Palaski, in de VS met ‘wagens,
vee, paarden en een 5 persoons auto’.

1921 - 1925

Hilversum
1921. Sloop van de uit 1850
daterende korenmolen De Ruiter aan de ‘s-Gravelandseweg.
FOTO
1921. Oprichting van de ‘Polak
& Schwarz’s Essencefabriek’ op
de hoek van de Liebergerweg en
de Lijsterweg.
1921. De in 1918 opgerichte
Politieschool vestigt zich in een
villa aan de Graaf Florislaan.
1921. Opening van het Verzorgingstehuis aan de Egelantierstraat. Dit ‘oude vrouwen- en
mannenhuis voor alle gezindten’ kan gebouwd worden dankzij een schenking van bankier
Willem Blijdenstein.
1921. Op 13 augustus wordt de
13.000 kilo zware Hilversumse
Kei – bijgenaamd De Zwerver –
naar het brinkje op de splitsing
van de Schoutenstraat en de
’s-Gravelandseweg getransporteerd, onder leiding van Floris
Vos. FOTO
1921. Op de hoek van de Schuttersweg en de Sterrelaan wordt
het Padvindershuis gebouwd,
naar een ontwerp van architect
J. van Laren. Het gebouwtje in
de Amsterdamse School-stijl
biedt de eerste jaren onderdak
aan de ‘Vereeniging de Hilversumsche Padvinders’.
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Nederland
1921-1925. Europa herstelt zich
langzaam van de Eerste Wereldoorlog. De berichtgeving uit Duitsland
blijft de aandacht trekken. Bij ons
in Nederland gaat het niet zo best
met de werkgelegenheid. Maar liefst
52.000 werklozen zijn er eind januari 1921.
Op 12 december van dat jaar verschijnen er berichten over een incident in de Arnhemse raadszaal.
Tijdens de raadsvergadering wordt
burgemeester De Monchy getroffen
door een steen die vanaf de publieke
tribune naar hem wordt gegooid.
De dader, de plaatselijk bekende

anarchist-communist
Lampema
wordt door de dienstdoende bode
overmeesterd en overgedragen aan
de politie. De Monchy raakt door
het incident gewond aan het hoofd.
Er komt een nieuw product op de
markt om tanden witter te maken.
Volgens de advertentie ook bedoeld
om de tanden te beschermen tegen
aanslag. ‘Pepsodent heeft voor miljoenen een nieuw tijdperk geopend
in tandreiniging.’
Het reizen wordt steeds populairder
en de KLM vaart daar wel bij. Uiteraard met afstanden die nog te overzien zijn. Met de KLM van Amsterdam of Rotterdam naar Londen kost

in mei 1923 Hfl 48,-. Naar Brussel is
dat Hfl 22,50 voor een enkele reis.
Lux (later vooral bekend geworden
van de handzeep) adviseert: ‘Wash
uw wollen shawls en jumpers in
Lux’.
De hoogste prijs in de Staatsloterij is
1000 gulden. In juni wordt de halve
finale van het Olympisch voetbaltoernooi in Parijs gespeeld tussen
Nederland en Uruguay. Nederland
verliest met 2-1. Het Nederlandse
doelpunt komt van spits Pijl. Opmerkelijk is dat er ook hier sprake
is van een mascotte. Er staat een konijntje naast de doelpaal.
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Hilversum
1922. Jaap ter Haar wordt op 25
maart 1922 geboren in Hilversum.
Jaren later maakt hij naam met
historische boeken als ‘Geschiedenis van de Lage Landen’ en kinderboeken als ‘Saskia en Jeroen,
domme dingen’.
1923. Op 21 juli 1923: de eerste
radio-uitzending vanuit de geïmproviseerde studio van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek
(NSF) aan de Jan van der Heijdenstraat. FOTO
1924. De Hilversumse brandweer
koopt zijn eerste automotorspuit.
1924. Het tijdschrift Wendingen
is gewijd aan het raadhuisontwerp
van W.M. Dudok.
1924. De gereformeerde kerk op
de hoek van de Havenstraat en de
Eerste Oosterstraat wordt afgebroken om plaats te maken voor het
zogeheten Boaz-huis, dat later onderdak gaat bieden aan de christelijke leeszaal.

Nederland
In oktober 1924 wordt de Post
Cheque en Giro Dienst (PCGD)
opnieuw opgestart. De introductie
van het betalingssysteem, waarmee landelijk geld kan worden
overgemaakt, liep bij de introductie een jaar eerder uit op een compleet debacle. De Nederlandsche
Bank greep in en het systeem werd
een maand na de start al stilgelegd.
In oktober 1924 zijn de zwakke
plekken eruit.
Citroën kondigt op 1 oktober
1924 de komst aan van een vestiging in Amsterdam. ‘Een filiaal
van de Fabrieken in Parijs’.
In Den Haag speelt op 22 maart
1925 Maas van der Feen de finale
van de Nationale overdekte Tenniskampioenschappen. Dat jaar
en in 1926 speelt hij ook mee op
Wimbledon.
Heideheuvel in Hilversum is in
die jaren een herstellingsoord.
Speciaal voor Vrouwen en Meisjes. In november 1925 is de verbouwing van het landhuis in volle
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gang. De capaciteit moet naar 100
patiënten worden verhoogd. Maar
er ontbreekt een deel van de financiering. 50.000 gulden is er nog
nodig en er wordt een dringend
beroep gedaan op de Amsterdammers om een bijdrage te leveren.
Nogal dwingend overigens: ‘Een
plicht voor Amsterdam!’ staat in
de krant.
Op sportgebeid is er in juli een
primeur. De eerste TT van Assen
wordt gehouden.
In de bioscoop is bij het Polygoon
Journaal de huldiging van de Nederlandse baanwielrenners te zien
die op de Olympische Spelen van
1924 in Parijs medailles hadden
behaald.
Bij de huldiging op de Olympiade
1924 te Parijs worden Ko Willems
en Jaap Meijer op de schouders
genomen. Jaap Meijer behaalde
Olympisch zilver en werd, ook in
1924, winnaar van de Grote Prijs
van Duitsland. Ko Willems was in
1924 Olympisch kampioen 50 km
op de baan.

HLTC Gooiland
1921-1925.
Het wordt een echte club
Dit is een tijd waarin het vriendenclubje transformeert tot een
echte vereniging. Dat dit met wat
strubbelingen gepaard zal gaan
lezen we verderop, maar het heeft
er wel toe geleid dat we nu ons jubileum kunnen vieren.
In 1922 treedt namelijk een aantal mensen toe tot de club die later
heel beeldbepalend zullen worden: De heer B.C.W. (Ben voor
vrienden) Koers en Wim van Dijk.
De heer Koers is gaan tennissen
toen hij met voetballen stopte omdat hij bang was een been te breken en dan drie maanden in het

ziekenhuis te moeten liggen. Deze
keuze heeft grote gevolgen voor
hemzelf en voor onze club gehad.
Hij zal uitgroeien tot een echt
club-icoon van de vereniging
waarvoor hij wel vijftig jaar in het
bestuur heeft gezeten, het grootste deel van die tijd als voorzitter. In 1925 trad hij al toe tot het
bestuur als secretaris en enkele
jaren later volgde hij zijn zwager,
de heer Knol, op als voorzitter.
Vele jubilea heeft hij meegemaakt.
In de loop van dit boek zult u zijn
naam nog veel vaker tegenkomen,
hetgeen niet verwonderlijk is voor
iemand met zo’n staat van dienst.

Enkele leden onder wie de ouders van Robbert van Velthuijsen
(foto: Robbert van Velthuijsen)
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Hilversum
1924. Viering van het 500-jarig bestaan van Hilversum op 4
maart 1924. Bij die gelegenheid
verschijnt er een vuistdik boek
over heden en verleden van het
dorp, het ‘Gedenkboek Hilversum
1424-1924’. Koningin Wilhelmina
en prinses Juliana brengen een bezoek aan Hilversum. FOTO
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Nederland
Minder prettig sportnieuws
is dat in mei 1925 de Tweede
Kamer het wetsvoorstel verwerpt om te komen tot het
verlenen van subsidie ten bate
van de in 1928 in Amsterdam
te houden Olympiade.
1925 is ook het jaar waarin
de eerste omroeppgids wordt
uitgebracht. De Hilversumsche Draadlooze Omroep
(voorloper van de AVRO)
heeft de primeur, Een poging
van omroep pionier Itzerda
strandt om betaald te krijgen
voor het aanleveren van de radiogegevens aan de kranten.
In augustus wordt Borculo en
omgeving opgeschrikt door
hevig noodweer. De Cycloon
van Borculo trekt over het gebied en verwoest hele buurtschappen. Er zijn vier doden
en vele tientallen gewonden
te betreuren. Een originele
Havana-sigaar kost 10 cent.
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Ook Wim van Dijk heeft zich
jarenlang ingezet voor de vereniging die hem uiteindelijk benoemde tot Lid van Verdienste.
Hij schaarde zich in 1925 achter het groepje met Ben Koers
dat aansluiting bij de Bond en
deelneming aan de competitie
noodzakelijk vond om tot spelverbetering te komen.
De al genoemde heer Onno
Knol heeft hier ook zijn steentje aan bijgedragen. Onbekend
is wanneer hij lid is geworden
maar dat zal zeker in een van
de eerste jaren geweest zijn. Ir.
Onno J. Knol was eerst voorzitter en later secretaris van de
vereniging en overleed in 1947.

Gezicht op de tegelbanen aan de Koningsstraat, gezien vanuit de Vituskerk, 1931
(foto: Streekarchief Gooi en Vechtstreek)

Hilversum
1925. Johannes Geradts, oprichter van
dagblad De Gooi- en Eemlander, overlijdt op 19 januari 1925, op 88-jarige
leeftijd. FOTO
1925. De Nederlandse Seintoestellen
Fabriek (NSF) is waarschijnlijk de eerste Hilversumse fabriek die vrouwen en
meisjes inschakelt bij de productie.
1925. Het eerste landelijke Esperantocongres vindt op 30 mei plaats in de
grote zaal van de Harmonie in Hilversum, woonplaats van pionier en eregast
Dreves Uitterdijk.
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HLTC Gooiland
Niet alleen de club kreeg een iets ander karakter. Ook de leden en vooral
hun kledij ontwikkelde zich in rap
tempo. De volledig afgesloten kledij
maakte plaats voor wat luchtigers.
Bij de vrouwen was soms al een bloot
been te zien, een ware revolutie in
slechts enkele jaren.

Het clubhuisje
Op eerdere foto’s waren al de clubhuisjes te zien bij de banen. Gelukkig is ook daarvan een gedetailleerdere foto bewaard gebleven. Het is
natuurlijk niet te vergelijken met
een huidig clubhuis maar sfeervol
was het zeker.

Foto van het clubhuis bij baan 3, met enkele leden
(foto: Robbert van Velthuijsen)
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Nederland
Op 7 mei 2011 is Nederland met
ruim 28 graden het warmste
land van Europa.
De supporters hebben er even
op moeten wachten maar eindelijk haalt Ajax zijn derde ster.
Voor de dertigste keer worden
de Amsterdammers Nederlands
kampioen. De titel wordt op 7
mei in de Arena veilig gesteld
door een 3-1 overwinning op
FC Twente.

Hilversum
2011. Op 23 maart 2011 draagt
de gemeenteraad Pieter Broertjes,
oud-hoofdredacteur van De Volkskrant, voor als opvolger van burgemeester Ernst Bakker. FOTO
2011. Net als in het voorgaande
jaar krijgt Hilversum er een aantal
struikelstenen bij, dit keer zijn het
er 29. De struikelstenen, bedacht en
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Paul Hoogendoorn
walst de banen voor de
start van het seizoen
(foto: archief Gooilandsite)

vervaardigd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, herinneren aan joodse Hilversummers die
tijdens de Tweede Wereldoorlog
door de bezetter zijn weggevoerd.
2011. Op 15 mei 2011 doen een
kleine 400 wandelaars mee aan de
eerste wandelrally van de Lions
Club Hilversum over het in 19381940 aangelegde ‘Voetstappenpad’
rond Hilversum.

HLTC Gooiland

Onze ‘huismuzikant’ Richard de Jongh treedt
bij vele feesten op zoals hier op het 95-jarig
bestaan (foto: archief Gooiland)

Voorbereiding banen nieuwe
seizoen
Al enkele jaren krijgt onze groundman Rius Bos grote hulp van een
lid dat al heel lang veel voor de vereniging doet, zoals VCL, evenementencommissie maar dus ook
hand- en spandiensten voor de banen: Paul Hoogendoorn. Voor al
zijn werkzaamheden is hij al eens
geëerd met de Koers wisselmolen
en daarnaast ook benoemd tot lid
van verdienste.
Competitietaart
Het is gebruikelijk dat elke competitie dag met koffie en taart, aangeboden door de thuisclub, begint.
Vaak is het een taart uit de winkel
maar soms een zelf gemaakte. Bijzonder was de taart die een damesteam in 2011 had gemaakt.

Met deze taart werd een Gooiland damesteam
in de competitie welkom geheten
(foto: Els Elenbaas)

Gooiland feesten
De laatste jaren worden we bij
de feesten vaak muzikaal begeleid door onze clubhuisbeheerder
Richard de Jongh, die naast zijn
werk voor Gooiland als muzikant
optreedt, zowel alleen als met een
zangeres of een groep andere muzikanten.
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Nederland
Op 2 oktober 2011 heropent het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam zijn deuren na een grondige
renovatie en verbouwing.
Ruimtevaarder André Kuipers
begint op 21 december vanaf de
ruimtebasis in Kazachstan voor
de tweede keer aan een ruimtereis. Dit keer is het de bedoeling
dat hij bijna een half jaar in het
internationale ruimtestation ISS
verblijft.
Jaap van Zweden wordt in Amerika onderscheiden met de titel Dirigent van het Jaar. Als chef bij het
symfonieorkest van Dallas maakt
hij furore.
Er gaat heel wat discussie aan
vooraf, maar CDA-minister Donner wordt in december 2011 benoemd als vice-president van de
Raad van State.

Nederland beleeft een koude winter. Overdag vriest het licht en ‘s
nachts duiken de temperaturen
onder de -10. Omdat dat al een
aantal dagen zo is, laait de Elfsteden-koorts weer op. In Friesland
wordt alles in werking gesteld om
de Tocht door te laten gaan. Maar
uiteindelijk wordt het evenement
afgeblazen. Het ijs is op sommige
plekken niet dik genoeg om de
toestroom van schaatsers aan te
kunnen.
In april komt er een einde aan
het kabinet onder Mark Rutte.
De PVV gedoogt de combinatie
CDA-VVD niet meer en trekt de
stekker uit de coalitie. De verkiezingen die in september volgen
verlopen zeer gunstig voor de
VVD. De liberalen krijgen 41 zetels en worden de grootste partij,
Rutte wordt weer premier.

De commissieborrel op een heel
mooie tennisdag
(foto: archief Gooiland)

Hilversum
2011. Een traverse voor treinreizigers en andere voetgangers
over de Mies Bouwmanboulevard verbindt voortaan station
Hilversum Noord met het Mediapark. FOTO
2012. In Hilversum worden in
juli 2012 twee mannen opgepakt. Zij worden verdacht van
betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Marcel Kretzer in
1995. Deze ‘cold case’ is in 2011
weer door de politie opgepakt
naar aanleiding van een tip.
2013. Aan de 66ste editie van de
Avondvierdaagse in Hilversum
doen 2069 wandelaars mee.
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Vrijwilligers
De club bloeit mede doordat we
een groot aantal leden hebben
dat zich als vrijwilliger voor de
club inzet. Jaarlijks hebben we
een commissieborrel om al deze
vrijwilligers die veel tijd besteden
aan de club te bedanken. In 2011
was het schitterend weer en werd
het gecombineerd met een uurtje
tennis.
Het bestuur verzorgt op die borrels de drankjes en de hapjes zodat
alle commissieleden ook echt kunnen genieten van de borrel.

Prijsuitreiking bij de clubkampioenschappen,
de jongere generatie Rolinde Menzo en Tim
Esser naast de wat oudere generatie Frank
van Oostenrijk en Jan de Jong
(foto: Monique da Cunha)

Jeugdtoernooien
Voor de jeugd wordt elk jaar een
aantal
gezelligheidstoernooien
gespeeld, vaak voorzien van een
thema. Op 13 mei 2011 was het een
griezelig mini toernooi. Uiteraard
zijn ook onze trainers aanwezig op
zo’n dag.
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Nederland
Het Nederlands Elftal had het
zo goed gedaan op het WK.
Maar op het EK in Polen en Oekraïne valt het allemaal bitter
tegen. Oranje is snel weer thuis
met nul punten uit de poulewedstrijden.

Onze trainers Ingrid
Zeijlemaker en Dtau
Landman onder
toeziend oog van een
griezel (foto: archief
Gooiland)

De Olympische Spelen in Londen worden voor ons land daarentegen een daverend succes.
Twee gouden medailles (van de
zes) springen eruit. Wielrenster
Marianne Vos pakt goud op de
weg. Epke Zonderland schrijft
historie met zijn gouden turnmedaille.
Koningin Beatrix, regerend Koningin der Nederlanden, maakt
op 28 januari 2013 bekend dat
ze op 30 april van dat jaar zal
aftreden en het koningschap
overdraagt aan haar zoon prins
Willem-Alexander van OranjeNassau.

Hilversum
2013. Op maandag 16 december
2013 wordt de nieuwe naam van
station Hilversum Noord onthuld.
Het station, dat al sinds september
1974 bestaat, heet voortaan ‘Hilversum Media Park’. Tot mei 1989
heette het nog ‘Hilversum NOS’.
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2014. Op 14 juni 2014 vindt de eerste editie van het Dudok Festival
plaats, met cabaret, kleinkunst en
klassieke muziek.
2014. Sloop van het voormalige
Huisje Anna’s Hoeve. FOTO

HLTC Gooiland
Afscheid Rius
We nemen op 25 maart 2012
afscheid van onze groundsman
Rius Bos, die - na 11 jaren zich
volledig voor Gooiland en de
banen te hebben ingezet - met
zijn vrouw Martha naar Frankrijk gaat verhuizen. In 2001
werd hij de nieuwe groundsman, als opvolger van Gerrit.
Rius is van plan in Frankrijk
een grote moestuin te maken
en krijgt daarvoor mooi tuingereedschap.

Norbert biedt tuingereedschap aan
de scheidende groundsman Rius en
zijn vrouw Martha aan
(foto: archief Gooiland)

Thuisblijversweek
Vele jaren verzorgt onze trainster
Ingrid Zeijlemaker in de
eerste week van de zomervakantie een thuisblijversweek. Elke
dag worden tennisspelletjes gedaan maar ook krijgen alle kinderen een lekkere lunch. Het is
een groot succes en er doen elk
jaar vele kinderen aan mee.

Kinderen tijdens de thuisblijversweek, 25 juli 2011
(foto: Ingrid Zeijlemaker)
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Nederland
Het is in juli warm, zeer warm. Er
is zelfs officieel sprake van een hittegolf. De eerste sinds juli 2006.
En het weer kan rare dingen doen.
Op 3 oktober 2013 moet Dierenpark Amersfoort voor de tweede
keer in zijn historie de poorten
sluiten. Delen van de dierentuin
zijn ondergelopen door langdurige
regenval.
Vogelspotters trekken massaal
naar Zwolle. Daar is de zeldzame sperweruil gesignaleerd. Het
dier is voor het laatst in Nederland
gezien in 2005. De afgelopen 100
jaar is de sperweruil slechts drie
keer in ons land waargenomen.
De maatregelen rondom het roken
waren al aangescherpt. Nu worden
ook de regels voor alcoholgebruik
aangehaald. Op 1 januari 2014 is
het niet meer toegestaan alcohol
te verkopen aan jongeren onder de
achttien jaar. Dat was zestien jaar.
Tevens wordt in januari de postbezorging op maandag afgeschaft.
Alleen rouwkaarten en andere
spoedeisende post wordt nog bezorgd.

Een impressie van de aanleg van de verwarmde gravelbanen
(foto: Wolter Blom)

Op 23 september 2014 is het 10
euro biljet aan vervanging toe. Het
nieuwe, uit de Europaserie, wordt
in omloop gebracht.
Op 1 februari 2015 bestaat
H.L.T.C. Gooiland 100 jaar.

Hilversum
2014. Begin september 2014
wordt tijdens het Hilversum Media Festival het 60-jarig bestaan
van de Nederlandse televisie gevierd. Op diverse plekken in de
Mediastad kunnen bezoekers een
kijkje achter de schermen nemen
in de studio’s en makers en presentatoren ontmoeten.
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2014. De nieuwe JT-bioscoop
op het Langgewenst opent op 22
oktober 2014 haar deuren, een
maand eerder dan gepland. Hij
komt in de plaats van de Eurobioscoop en de Citybioscoop.

HLTC Gooiland
Verwarmde banen, wintertennis
op ons park
In 2013 heeft de vereniging tijdens
een bijzondere ledenvergadering
gekozen voor het vervangen van de
twee banen die het dichtst bij het
clubhuis liggen. Een banencommissie heeft uitgebreid onderzoek
gedaan naar alle mogelijkheden
om ook ‘s winters op onze banen
te kunnen tennissen. Die keuze tot
aanleg van winterbanen was niet
geheel vrijwillig maar noodgedwongen doordat onze winterhal,
de Pandahallen, ineens werd gestopt. In korte tijd heeft de commissie van alles verzameld zodat
tijdens de vergadering de leden een
goed overwogen besluit konden nemen. Al met al bleek dat de meerderheid van de leden toch het liefst
op gravel speelt en daardoor is de
keuze op verwarmd gravel gevallen.
Open tennisdagen
Op 22 maart 2014 heeft Gooiland
meegedaan aan de mede door de
KNLTB georganiseerde open tennisdagen. De club staat dan open
voor mensen die nog geen lid van
de club zijn om te proberen of het
wat voor hen is. De trainers geven
een clinic en de eventuele nieuwe
leden kunnen de sfeer opsnuiven.
Hoewel we pas heel laat begonnen
zijn met de organisatie kwamen er
al veel kinderen naar toe en heeft
het inderdaad enkele nieuwe leden
opgeleverd.
Officiele opening nieuwe banen
Later die middag werden de nieuwe banen geopend door wethouder Van der Want.

Groundsman Freek Ockhuijsen legt
met de wals de laatste hand aan de
nieuwe verwarmde banen
(foto: archief Gooiland)
(foto: Wolter Blom)

Slotwoord
In het jubileumnummer van de
Gooilander van 1950 eindigt de
voorzitter van de volgende constateringen over Gooiland. Die zijn
65 jaar later voor het grootste deel
nog steeds van kracht. We hebben
de jaren aangepast
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Deelnemers aan de
open tennisdagen
(foto: archief Gooiland)

Tevreden over het 100 jaar bereikte
resultaat
Dankbaar voor de medewerking en
steun, die wij in deze periode van
vele bestuursfunctionarissen en leden mochten ondervinden.
Verheugd over de vriendschapsbanden, die vele Gooilanders door hun
verbond met onze club met elkaar
konden sluiten.
Weemoedig over de verliezen, die wij
moesten lijden.
Voldaan over het feit dat wij een
groot aantal ouderen en jongeren gedurende 100 jaar gelegenheid tot gezonde sport hebben kunnen bieden.
Trots op ons goede ‘oude Gooiland’.
Optimistisch ten aanzien van haar
toekomst.

Verantwoording
Gegevens verzameld uit:
De Gooilanders
Correspondentie club
Foto’s uit fotoboeken van de club
Spullen uit het clubhuis
Fotoboek van Ben Koers
Kranten via internet
Foto’s via de website van het streekarchief Gooi en Vechtstreek
Archief De Telegraaf
Foto’s van de leden
- Jeanet de Groot
- Frank en Marjolijn
van Oostenrijk
- Monique da Cunha
- Wieke Broeders
- Robbert van Velthuijsen
- Wolter Blom
- Wim de Jongh
- Jan Brandsma
- Robert en Els Elenbaas

Opening van de nieuwe banen; wethouder Van der Want was
aanwezig voor het officiële tintje (foto: archief Gooiland)
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Dit Jubileumboek kwam mede tot stand dankzij:
Robert en Els Elenbaas
Piet en Mien Goverde
Reinoud en Nienke van Haare Heijmeijer
Jan de Jong en Monique da Cunha
Jan-Jaap en Irene de Kloet
Rob en Elke Meijer
Patrick Mulder
Frank en Marjolijn van Oostenrijk
Hank en Trude Oude Reimer
Jan en Ellen Reijn
Marc Reijn
Alfred en Berry Rozenbeek
Norbert en Barbara Twisker
Robbert en Elles van Velthuijsen
Hein van de Wal
Fred en Hanneke Westerhout
En:
HLTC Gooiland
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