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• G O L F 
De Nederlandsche Amateurkampioenschappen — De nieuwe baan van de Hilversumsche Golf» 

club - Buitenlandsch Nieuws — Onze maandprijs. 

We moeten onze lezers tot onzen spijt mededeelen, 
dat het ons onmogelijk is foto's te geven van de ama-
teurkampioenschappen te Zandvoort, daar de fotograaf, 
welke door de redactie besteld was, een defect aan zijn 
camera had en zijn ter elfder ure verschenen plaats-
vervanger slechts één plaat bij zich had. 

AMATEURKAMPIOENSCHAPPEN 
VAN NEDERLAND 

Op 30 Juni en 1 Juli 1.1. werden te Zandvoort zoowel 
het Heeren- als het Dameskampioenschap van Neder-
land verspeeld. 

Vroeger jaren was dit steeds een Hollandsch onder-
onsje, waarbij slechts bij uitzondering een buitenland-
sche mededinger of mededingster zich aanmeldde. 

Dit jaar was het anders. Waar een team van de 
Army Golfing Society een tour in Holland maakte met 
zeer sterke spelers, hadden de Hollandsche amateurs 
de concurrentie van 8 goede Engelsche golfers. 

Ook in het dameskampioenschap speelden drie En-
gelsche dames mede, n.1. Mrs. Maxwell Fowler, Miss 
D. R. Fowler en Miss Phyllis Lobbett. De overkomst 
van deze dames hebben we te danken aan Mevr. Smalt 
en Mej. Roosenburg, die tijdens hun verblijf in Frankrijk, 
waar zij deelnamen aan het Fransche dameskampioen-
schap, deze Engelsche speelsters wisten over te halen 
in te schrijven voor het Hollandsche kampioenschap. 

De buitenlanders roemden de nieuwe banen te Zand-
voort, al zijn de fairways en de greens nog niet wat ze 
zijn kunnen. Dit is echter onmogelijk bij fairways en 
greens, die nog geen jaar oud zijn en dit in aanmerking 
nemende, kunnen we zeggen, dat de baan in goede con-
ditie was. 

Het weer hield zich goed, hoewel beide dagen een 
zeer sterke wind over de baan joeg, die het spel niet 
vergemakkelijkte. 

Amateurkampioenschap voor Heeren. 
Het groote aantal inschrijvingen had een qualificatie-

ronde noodig gemaakt. De 8 laagste scores zouden door 
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matchplay de wedstrijden beslissen. De uitslagen van 
deze qualificatieronde waren als volgt: 

J . Salberg 83 S. v. d. Graaf 90 
Jhr. A . M . Snouck Hurgronje 83 Jhr. N . C. J . Snouck 
Capt. C. H . Gairdner 84 Hurgronje 91 
Jhr. A . Calkoen v. Limmen 84 Capt. W . M . Ozanne 92 
Lt. Col. A . W . Tate 85 W . Boissevain 93 
Jhr. Mr . E. Michiels van W. van Waveren 94 

Verduynen 86 Capt. D. S. Peploe 95 
Lt. Col. G. M . L . Sceales . . 87 W. Hamm 95 
Maj. R. S. Lambert 88 A . E. Dodd 97 
G. M . del Court v. Krimpen 88 Lt. Col. J . Harvey 98 
Maj. G. C. Campbell 88 B. Heldring en Beets van Heem-
B. Carp 89 stede no return. 

Het bleek dus, dat voor de laatste plaats 3 spelers 
tot een beslissing moesten doorspelen, n.1. Maj. Lam-
bert, Maj. Campbell en de heer del Court v. Krimpen. 
Door hole 1 en 2 resp. in 4 en 3 te spelen, wist Maj-
Campbell zich te plaatsen. 

Zaterdagmiddag had toen de eerste ronde plaats. In 
de onderste helft hadden Jhr. Snouck Hurgronje Sr. en 
Lt. Col. Sceales weinig moeite met hun tegenstanders. 
De heer Salberg werd door Jhr. Snouck geslagen met 
4 / 2 en Sceales sloeg Calkoen met 4 en 3. 

In de bovenste helft daarentegen hadden 2 zeer span-
nende wedstrijden plaats. Lt. Col. Tate was gedurende 
het grootste deel van zijn strijd tegen Maj. Gairdner 1 of 
2 up, doch Gairdner wist dezen achterstand in te halen 
en op 17 was de stand all square. Op 18 zou hij de match 
reeds in zijn voordeel hebben kunnen beslissen, doch hl) 
miste een korte putt, die het noodig maakte 19 te 
spelen. Ditmaal was het Tate, die zijn kans verknoeide 
door een korte putt te missen en daarmee den wedstrijd 
verloor, 

Jhr. Michiels was tegen Major Campbell één moment 
4 down en 6 te spelen. Hij wist dezen achterstand echter 
in te halen en op 17 waren de heeren all square. Op l 8 

lagen de beide spelers met een gelijk aantal slagen op 
de green, Campbell echter iets verder van de hole daO 
Michiels. Campbell haalde de beroemde putter van 186"? 
te voorschijn, een antiquiteit dus, doch de bal raakte 
even aan de hole en weigerde te verdwijnen en jhf' 
Michiels maakte gebruik van de kans de match te win' 
nen door met een schitterende putt uit te holen. 

Zijn tegenstander, Major Campbell, in zijn jeugd doof 
zijn ouders verrast met de voornamen Guy Colin, is eef1 

bekend Engelsch golfer en golfcorrespondent van de 
,,Times", waarin hij diverse artikelen over de tour va*1 

de Army Golfing Society schreef. In 1907 werd hij & 
den semi final voor het Engelsche open amateurkan1' 
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Amateur»Kampioenschap 
te Zandvoort. 

v.l.n.r.: De heer G . W. van der Vliet 
(eerepresident der Kennemer Golfclub), 
Capt. Gairdner (amateurskampioen van 
Nederland), Miss Lobbett (dames» 
kampioen), Mevr. Buma>v. Tienhoven 
(runner up), en Jhr. A . M . Snouck 

Hurgronje (runner up). 

pioenschap geslagen door den winner van dat jaar, den 
bekenden John Ball. Ook speelde hij drie maal voor 
Schotland tegen Engeland. Verder is hij golfarchitect 
en heeft eenige banen in Engeland en op het continent 
aangelegd. Hij is in het bezit van een wonderlijke putter, 
zooals reeds vermeld uit het jaar 1867, waar hij echter 
prachtresultaten mee bereikt. 

In de 2e ronde kwam Jhr. Michiels tegen Maj. Gaird-
ner en weer was hij achter. Ook ditmaal leek het of hij 
den achterstand zou inhalen. Toen hij echter op 16, 
dormie 3 staande, zijn drive ,,puH'de" en na zijn 2en 
slag in de duindoorns zijn bal verloor, terwijl Gairdner 
na een prachtdrive en dito approach op de green lag, 
was de match voorbij en zou Gairdner dus den final 
moeten spelen. 

Jhr. Snouck plaatste zich in den eindstrijd door bij-
zonder goed te spelen en Lt. Col. Sceales te slaan met 
4 en 3. 

Jammer genoeg kon hij in den middag zijn vorm niet 
vinden. De eerste 5 holes leek het of hij het tegen den 
zeer goed spelenden Gairdner zou kunnen bolwerken. 
Toen hij echter 5 en 7 verloor en op 10 en 11 steeds 
verder achter raakte tegen Gairdner, die bijzonder goed 
op slag was, was de strijd verloren en met 6/s moest 
Jhr. Snouck de vlag strijken. 

Hoewel we het, vanzelf sprekend, betreuren dat het 
kampioenschap niet door een Hollander gewonnen werd 
en meer speciaal dat het den heer Snouck niet mocht 
gelukken de Engelsche invasie af te slaan, toch doet het 
ons genoegen dat Gairdner won. 

Tijdens den oorlog gewond zijnde, loopt hij nog uiter-

mate moeilijk en hij won een ieders sympathie door de 
moedige wijze waarop hij speelde. Nooit was het hem 
te veel naar zijn tegenstanders bal te komen zoeken 
en zijn overwinning was algemeen populair. We hopen 
van harte, dat hij het volgend jaar zijn titel zal komen 
verdedigen. 

Dameskampioenschap, 
De loting van deze wedstrijden gaf een eigenaardig 

resultaat, daar in de eerste ronde er 2 wedstrijden waren 
tusschen Haagsche dames, 1 wedstrijd tusschen 2 speel-
sters van de Kennemer en de beide Hilversumsche 
dames hadden een bye. De belangrijkste wedstrijd van 
de 2e ronde was de match tusschen Miss Fowler en 
Miss Lobbett. In het Fransche dameskampioenschap 
had Miss Fowler Miss Lobbett geslagen met 4 en 3 en 
was pas op de 20ste door de winnares, Miss Molly 
Gourlay, geslagen. 

Miss Fowler wist in 1925 het gesloten Engelsche 
dameskampioenschap te winnen en was dus nu ook op 
papier de sterkere, doch ditmaal waren de rollen omge-
keerd en won Miss Lobbett met 2 en 1. 

In de derde ronde ging Miss Lobbett door met zeer 
goed te spelen. In haar match tegen Mrs. Fowler speelde 
zij de eerste negen holes in 38 en gebruikte slechts 14 
putts en was 6 up bij het begin der 2e negen holes. 
Voor Mrs. Maxwell Fowler beteekent dit nog niet het 
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opgeven van een wedstrijd en zij begon holes terug te 
winnen en speelde de 2e negen holes beter dan haar 
tegenstandster, die haar vertrouwen scheen kwijt ge-
raakt te zijn. Ten slotte bleek echter, dat een achter-
stand van 6 holes toch te veel was en won Miss Lobbett 
met 3 en 2. 

Tot slotapotheose van deze kampioenschappen de 
strijd tusschen Mevr, Buma geb. v. Tienhoven en Miss 
Lobbett. Mevr, Buma speelde aanvankelijk bijzonder 
goed en op vele holes waren haar drives zelfs langer 
dan die van haar tegenstandster. De Hollandsche wist 
2 up te komen en behield langen tijd haar voorsprong, 
zoodat het leek als of er een Hollandsche overwinning 
zou komen. Op het laatste gedeelte der 2e negen holes 
leek het echter of de spanning voor Mevr, Buma te 
groot werd. Zij begon haar approaches te „hooken" en 
op de 18e tee stond Miss Lobbett 1 up. Het talrijke 
publiek volgde in ademlooze spanning het verdere ge-
beuren. Beide dames hadden een pracht drive. Mevr. 
Buma nog een 30-tal yards verder dan Miss Lobbett. 
De laatste plaatste van uit een slechte lie haar approach 
iets te kort en Mevr. Buma had toen de kans de match 
nog gaande te houden. Zij haalde haar approach echter 
om, doch speelde een schitterenden slag uit de moei-
lijke positie in het duin. Zij kon echter niet beter doen 
dan de hole halveeren, waarmede Miss Lobbett dus 
met 1 up het kampioenschap wist te winnen. 

De uitslagen waren als volgt: 

Haagsche Golfclub, 

1. Mej. Heyse bye 1 

2. Mej . M r . Roosenburg i 3 ( 4 / ) 
3. Mevr . Smalt J 3 / l J ( 5 

4. Mevr. v. Waveren 1 5 N l 3/2 ] 
5. Mevr . Buma ƒ 6/5 I 5 \ i 
6. Gravin N . v. Limburg Stirum 1 6 j 6/5 / I 
7. Mevr. Mispelblom Beyer ) 6li > \ 8 
8. Miss Lobbett 1 \ / 1 up 
9. Mevr. v. Someren J l ^ \ \ 

10. Miss Fowler 1 10 | 2 / i I } 
11. Mevr. Snouck Hurgronje ) 8/6 ' ( 3 / / 
12. Mrs. Maxwell Fowler 1 12 1 ( ' 2 

13. Mevr . Diemer K o o l J 4/3 > 5 / / 
14. Mevr. Salberg bye J 

. NIEUWE B A A N HILVERSUMSCHE GOLFCLUB, 

De Heer Colt van de fa. Colt & Allison, hield in de 
afgeloopen week een inspectie van de nieuwe 10 holes, 
aangelegd door de heeren H. Copyn & Zn. te Groenekan. 

De Heer Colt was uiterst tevreden over de wijze 
waarop volgens zijn aanwijzingen de werkzaamheden 
waren uitgevoerd. 

De nieuwe banen zagen er, nu zij geregeld kort ge-
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Nog 2 deelnemers aan de wedstrijden om den Engelschen wissel-
beker, n.1, Mr . R. Stevenson (links), secretaris bij de Britsche 
legatie en Jhr. E. Michiels v. Verduynen (rechts). Mr . Stevenson 

eindigde no. 3 met 9 down. 

maaid worden, reeds zeer goed uit, terwijl de greens 
schitterend genoemd mogen worden. 

Daar echter de grond over het algemeen nog wat 
zacht was, adviseerde de Heer Colt de banen nog niet te 
openen, doch daarmede tot September a.s. te wachten 
en intusschen met den Fordsontractor voortdurend te 
maaien en te rollen, zoodra het weer daarvoor geschikt 
zal zijn. 

Het bestuur van de Hilversumsche Golfclub heeft ge-
meend zich tegen dit advies niet te mogen verzetten 
en dus blijven de nieuwe banen voorloopig nog gesloten. 

BUITENLANDSCH NIEUWS. 

Dameskampioenschap v. Frankrijk. 
Verleden week werd op de mooie banen te Chantilly 

het dameskampioenschap van Frankrijk verspeeld. Voor 
Holland waren deze wedstrijden nog van speciaal belang 
door het meespelen van twee Hollandsche dames, n.1. 
Mevr, Smalt en Mej. mr. C. Roosenburg. 

Mevr. Smalt werd in de eerste ronde geslagen met 
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Hilversumsche Golfclub, 

Nog een aardig moment tijdens de dameswedstrijden te Hilver-
sum. De schenker van den beker, de heer Brusse, overhandigt den 
beker aan Mej. Heyse met eenige welgekozen woorden, welke 

we helaas niet op de gevoelige plaat kunnen brengen. 

4 en 3 door Miss Ph. Bayliss, een dame die handicap 
heeft. 

Mej. Roosenburg verloor in de 2e ronde pas op de 19e 
hole van Miss Diana Esmond, een van de sterkste 
Fransche speelsters, die het tot den semi final wist te 
brengen. 

De Engelsche deelneemsters namen hevig revanche 
voor de nederlaag in Engeland geleden, toen M l l e . le 
Blan het Engelsche dameskampioenschap won. Noch 
M l l e . le Blan, noch M l l e . Thion de la Chaume konden 
het zelfs maar tot den semi final brengen en de eindstrijd 
ging tusschen Miss Gourlay en Mrs . Garon, welke kamp 
door Miss Gourlay gewonnen werd met 3 / 2 na een span-
nende match van 36 holes, 

ONZE MAANDPRIJS. 
Voor de maand Juni werd nog één kaart ontvangen, 

n.1. van den heer Rueb, en wel 46 + 4 8 = 94 — 28 = 66, 
gespeeld te Den Haag, zoodat de eindstand is: 
l e prijs (6 Spalding Kro-flites) W . Th . Peletier 65. 
2e prijs (4 ,, ,, ) J , Rueb 66. 
3e prijs (4 ,, Berwicks) M r . W . J . Woldringh 

v. d. Hoop 70. 

Voor de maand Ju l i werd één kaart ontvangen, n.1. 
van Jhr. H . Trip, gespeeld in Den Haag: 

40 + 40 = 8 0 — 1 2 = 68. 

T E N N I S 

's Werelds grootste tennistournooi: 

Het steeds weer nieuwe» en steeds 

weer verrassende Wimbledon. 

WIMBLEDON. 

Reeds een week lang volgt de geheele sportwereld 
de verrichtingen der tennisgenieën te Wimbledon, 
een kle in plaatsje ten zuiden van Londen. Tennis-
grootheden uit de geheele wereld, d.w.z. a 11 e w e r e 1 d-
d e e 1 e n strijden daar om de supprematie over den 
tennisbal, terwijl zij toch kunnen weten, dat die sup-
prematie niet meer bestreden behoeft te worden; dat 
zij zich beperkt tot enkele spelers, welke reeds jaren-
lang elkander de roem en de eer trachten te ont-
nemen. 

Die spelers zijn Tilden, Borotra Lacoste, Cochet 
bij de heeren en al léén Miss Wi l l s bij de dames! 

Is het eigenlijk niet belachelijk om daar zoo'n 
grootsch tournooi voor op touw te zetten en de dag-
bladpers op zulke hooge kosten te jagen, waar men 
zich tot één behoorlijke baan kon beperken omdat 
het toch slechts tusschen 4 spelers gaat? E n dan bij 
de dames? Het is Wi l l s en nog eens Wi l l s . Verleden 
jaar won zij het kampioenschap en dit jaar is zij nog 
sterker, dus waarom haar die strijd niet gespaard en 
„ s t aande de vergadering" tot kampioene herkozen? 

In twee dagen zou de wereld weten wie kampioen 
is, n.1, öf Lacoste, Tilden, Borotra, öf Cochet. Want 
de anderen tellen niet mee! Zijn de bijhang van het 
tooneelspel, waarin de 4 genoemden de hoofdrollen 
spelen! 

* 
Doch, zou de tenniswereld voldaan zijn? E r is al 

heel weinig kans op! De wereld wenscht „massa-

Engelands nieuwe „hope", de jeugdige Cambridgeman Austin, die 
het Lacoste zoo geweldig lastig maakte. 
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