
Het clubhuis van de Amsterdamsche Golflinks, tegenwoordig Amsterdam Old Course geheten 

 

In de Duivendrechtse polder ligt sinds 1935 een van Nederlands oudste golfbanen (9 holes, A-

status) met een historisch clubhuis: de Amsterdam Old Course (AOC). Vroeger te midden van 

weilanden, nu een rustieke oase, aan de voet van de Amsterdam Arena. 

 

Naam:  Clubhuis Amsterdamsche Golflinks Zwartelaantje 4 1099CE Amsterdam 

1115 RR Duivendrecht  

Architect  Warners, F.A. / 1933;  

Archiefgegevens:  NAi/WARS, dossier 23  

Bijzonderheden:  Warners, die zelf lid is van de golfclub, ontwerpt een clubhuis in de vorm 

van een groot landhuis zoals hij er rond de jaren dertig van de twintigste 

eeuw diverse heeft gebouwd. Typerend zijn het ver overkragende rieten 

dak tot aan de begane grond en de haaks op elkaar geplaatste bouwdelen.  

Illustraties:  

 
 

 



 

 

DE GESCHIEDENIS VAN AMSTERDAM OLD COURSE 

 

13 april 1935  Het door de bekende Amsterdamse architect Warners ontworpen clubhuis is 

eerder klaar dan de baan en wordt op 13 april 1935 in gebruik genomen. 

19 mei 1935 De baan gaat open. 

1941 Maandblad Golf schrijft in 1941: “Hoewel nog altijd de duinen als hét ideale terrein 

voor het golfspel gelden, is men er in den Duivendrechtsen Polder toch in geslaagd een 

golfbaan aan te leggen, welke terecht tot in het buitenland geroemd wordt als een sportieve, 

interessante baan.” 

 

De Old Course is een van de acht banen in Nederland die door Harry Colt (van het beroemde 

architectenbureau Colt, Alison & Morisson) zijn ontworpen.  De baan wordt sinds 1990 

bespeeld door de golfclub Amsterdam Old Course (AOC). 

De baan is sinds de aanleg een paar keer ingrijpend gewijzigd. De ingreep in 1984 was 

drastisch. De NS wilde haar plannen voor een nieuwe spoordijk en een station uitvoeren.  

Van de 18 holes bleven er 9 over.  

 

Het voortbestaan van de club werd opnieuw onzeker toen de NS besloot tot de bouw van de 

Utrechtboog, die per spoor Schiphol met Utrecht moest verbinden. Amsterdam Old Course 

mocht op de huidige locatie blijven, maar het spoorwegviaduct werd dwars door en over de 

baan gebouwd. Tijdens de bouw werd de baan ingekort, maar de leden konden doorspelen. Na 

voltooiing van de Utrechtboog, in 2005, is de baan gerenoveerd en aangepast door de 

architect Frank Pont. De renovatie is in 2007 klaar. De holes 1, 2, 4 (deels) en 9 zijn nog 

oorspronkelijk, dus uit 1935. 

 

De AOC heeft zich staande weten te houden, ondanks de bouw van Station Duivendrecht, de 

Arena en de Utrechtboog. 

 

 

Veel inwoners van Ouderkerk en Duivendrecht, die heden ten dage lid zijn van de golfclub 

leerden de kneepjes van het vak in hun jonge jaren als caddie op de golflinks. 

Veel Duivendrechtse jongens waren ballenjongens bij AGC.  



 
 

Caddies voor het clubhuis van de AGC 1954  

Staande v.l.n.r.: Willem van Oranje, Engel (Bolle) Keur, Kees Kooyman (alleen hoofd), Joop 

Meulenbelt, Joop van Meerveld, de voorzitter dhr. Jacques v/d Voort, Geert Plas, Kees van 

Vliet, Frans van Gastel, Joop Landman, Hans van Wel, Jaap van Meerveld, Jan Meulenbelt.  

Liggend: Harry Dhondt, zoon van de postbode, Tony Griffioen, voor de voorzitter is Wim van 

Gastel. Voor hem die blonde jongen is niet bekend. Daarvoor Wim Marijnissen, naast W. van 

Gastel met arm op diens schouders is Kobus Keur, Corrrie Bakker, Jan van Dijk, Ben 

Vermeulen, bijnaam Ben de Bakker, werkzaam bij “De Hoop” en geheel liggend rechts Kees 

Verberkt.  

 

 

 



 

Caddies voor het clubhuis van de AGC 1957  

Staande v.l.n.r. : Brom (= bijnaam) van Vliet, Joop Meulenbelt, Janus Schoormans, Wim 

Runneboom, Cor Clement, Kees van Vliet, Kobus Keur, Joop Landman en Willem van 

Oranje (bijnaam: Peer de Schuimer).  

Gehurkt: Wim Marijnissen, Kees Verberkt en Joop van Meerveld.  

 

Tussen 1956-1965 was de bloeitijd van de Amsterdamse Golfclub met 430 leden in 1961.  

 

 
 

Duivendrecht nwe. Golf-clubgebouw bijna gereed - uit blad de Prins 16-3-1935 

 

 

 

 

 

De eerste ALV van de golfclub vond plaats in 1935 in het toen juist opgeleverde clubhuis (13 

april).  

In 1935 met de totstandkoming van de baan kwam er een einde aan het Zwarte Laantje als 

openbare weg. Het weggetje waar de AGC langs ligt was een van de eerst wegen in de buurt 

van Amsterdam. Het komt reeds voor op de oudst bekende kaart van de omgeving van 

Amsterdam, namelijk die van Joost Jansz.Bilhamer welke gedateerd is op 31 juli 1575. Naar 

alle waarschijnlijkheid vormde het Zwarte Laantje in vroeger dagen de verbinding tussen het 

kasteel van de Heeren van Aemstel in Ouderkerk en de stad Amsterdam.  

In 1976 wordt het Zwarte Laantje afgesloten.  



 
Deel van Duivendrecht op een kaart uit 1896.  

 
Boerderij "'t Is niet anders" van de familie de Jong, Zwarte Laan 3, ligt daar waar later de 

golfbaan is aangelegd.  

 

In 1955 werd de Brit James bij AGC aangesteld naast de professional Wim van Dijk.  

James overleed in 1970. Zijn zoon is dokter James, huisarts te Diemen.  

De Duivendrechter Henk Mensen was een bekende caddiemaster.  

 

Door de uitbreidingsplannen van Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel in 1961 kwam het 

golfterrein in gevaar. De ontwikkeling stagneerde en de NS verlengde het contract tot 31 

december 1973.  

 

In 1984 bestond de club 50 jaar.  

 

“Op de AGC is intussen ook een driving-range aangelegd”.  

(Amsterdamse Golf Club, 65 jaar, Een terugblik en vooruitblik, 1999.)  

 

Onder de naam Amsterdam Old Course ligt het golfterrein er nog steeds tussen de Amsterdam 

Arena en de Utrechtboog. 


