
De carrière van Gerard de Wit 

'Ik heb het overal het leukste gehad' 

Voor Gerard de Wit is 1978 wel een heel bijzonder jaar. Hij is dit 
jaar 30 jaar getrouwd, hij is 40 jaar professional , hij wordt in juli 
60 jaar, in september is hij 12 1h jaar aan de Noordwijkse 
Golfclub verbonden en bovendien hoopt zijn moeder binnenkort 
haar 90ste verjaardag te vieren. Een hele lijst met feesten staat 
voor de boeg, maar wat Gerard zelf betreft vallen al deze 
mijlpalen qua betekenis in het niet bij het verschijnen van zijn 
boek, dat volgende maand bij het Internationaal Open op zijn 
club het licht zal zien. 

Meer nog dan a l deze gegevens bij 
elkaar zijn we met Gerard de Wit 
gaan praten omdat hij de beste gol -
fer is die Nederland ooi t heeft ge-
had en omdat lang niet iedereen dat 
weet. 'Dat komt omdat ik mezelf 
nooit heb kunnen verkopen . ' legt hij 
bijna verontschuldigend ui t. Door 
het grote golfpubliek wordt hij mis-
kend om de eenvoudige reden dat 
het niet op de hoogte is van de vele 
triomfen die hij gedurende een peri-
ode van 20 jaar ( 1946-1966) over de 
hele wereld heeft gevierd. Wat is 
overgebleven is een kl eine schare 
bewonderaars , die hem op handen 
dragen. We kunnen daar echter een 
grote groep anonieme buitenlanders 
bij denken , want het komt meerdere 
malen per jaar voor dat ons in het 
buitenland wordt gevraagd: 'How ·s 
Gerry de Wit? He was a fa nta stic 
player.'' En clan volgen er vaak be-
schrij vingen van miracu leuze sla-
gen in Wentworth, Gleneagles , Vil-
la d · Este. Antwerpen , overa l. 
Door het schri jven van een golf-
boek ( 'die lef heb ik dan ll'èl gehad 
0 111 het eerste Nederlandse golfboek 
te sclirij1·en) heeft hij de kroon ge-
zet op een glanzende golfcarrière. 

door Jan Ebbinge 

Dat was 3 'h jaar geleden en 1•olgen-
de maand is het boe/.: er. · 
Gerard heeft het boek zelf geschre-
ven en is daarin bijges taan door me-
vrouw Cox Wielenga uit Wasse-
naar. die ook over orgels schrijft en 
als journa liste ervaring heeft. Het 
wordt een boek dat door alle cate-
gorieën golfers gelezen kan worden. 
Ook door beginners, want er staat 
veel instructie in. waarbij ruime 
aandacht is besteed aan verduidelij-
kende foto's. 

Amateurs als voorbeeld 

Gerard de Wit is , hoe kan het ook 
anders, vanaf de wieg ruet golf op-
gegroeid. Zijn vader wa green-
keeper op de Haagsche Golfclub. 
de oude wel te verstaan. aan de 
Oud e Waalsdorperweg in Wasse-
naar. Toen Gerard 7 jaar was maak-
te hij zijn eerste par. Na twee jaar 

Op 27 september 1946 won Gerard de 
Wit ::.ijn eerste 1•an in totaal 28 nationale 
titels. 

school werd hij op 14-jarige leeftijd 
caddie op de Haagsche. Spoedig 
won hij een personeel swedstrijd , 
waardoor hij een stukje erkenning 
kreeg en soms met de leden mocht 
spelen. Hij speelde regelmatig met 
Michiels van Yerduynen, Snouck 
Hurgronje , van Kerkhoven , Gros-
kamp en Deen, van wie hij meerma-

We vroegen hem hoe het idee van 
het schrijven van een boek was ont-
staan. ln Restaurant 'Den Oude s· 
in zij n woonplaats Noordwijker-
hout vertelt hij: 'De heer en me-
vrou11• Wielenga zagen a/le knipsels 
en foto ·s die ik al die tijd had op-
gespaard en ::.eiden toen ·Gerard. 
ll'aarom doe je daar niks mee? 
Waarom ga je geen hoek schrij1·e11 ?' De Wit aa11 slag op ::.ij11 eige11 baan op D e Roggell'o11i11g '. De fo to dateett 1•a11 1942. 
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!en een zilveren ri jksdaalder kreeg 
als hij had gewonne n. 
Het was in deze t ijd - Gerard was 
toen 16-1 7 jaar - dat bij hem een 
ideaal naar voren kwam. Hij was 
vastbeslo te n goed te gaan spelen en 
een voorbeeld te worden voor het 

ederlandse golf. Op onze vraag. 
later op de avond. of hij ooit een 
idool had gehad , antwoordde hij 
verrassend : 
'Ja . M aar dat was geen beroemd-
heid. Dat was een am ateur. of eigen-
lijk drie amateurs. D at was ·Pop· 
Deen, een in ons land 11·oonachtige 
Engelsman. omdat ie 'n mooie 
heupbeweging had, jonker M ichiels 
van Verd11 ynen . hem bewonderde ik 
1•001· het delicate gedeelte, en Robbie 
Schil/. omdat ie ·n prachtige 
s11"i11g had. Ik heb nooit in 111 ·n /e1·e11 
les gehad. ik heb m ·n eigen swing 
opgebouwd uit onderdelen die ik bij 
deze spelers in de swing had gezien . · 
De E ngelsman Lambert - een neef 
van de beroemde Harry Vardon -
was toentertijd professional op de 
Haagsche . Gerard's vader st ie rf 
toen hij 9 jaar was . Daardoor werd 
hij plotseli ng kostwinne r (hi j had 
twee zusjes). Toen hij de leeftijd 
had o m te verdienen heeft hij twee 
keer geprobeerd om op een kantoor 
of een fabriek aan de s lag te komen . 
Maar hi j kon nie t binnen zitte n . hij 
moest naar bui ten, caddiën . In 1938 
werd hij aangesteld als ass istent van 
Bob Mounce op ·de Wildhoeve· , de 
nieuwe - en huidige - Haagsche 
Golf en Count ry Club. 
De Wit ging de oorlog in a ls buiten-
g '!woon dienstp li chtige vanwege het 
k0stwinnerschap. maar hij werd 
toch opgeroepen . Na negen weken 
bij Ypenburg te hebben gelegen 
kwam hij er weer uit. H ij heeft toen 
op eigen ini tiatief op het la ndgoed 
·De Roggewoning' bij Duindigt een 
9 holes golfbaantje aangelegd . Op 1 
mei 1942 was er de officiële opening 
met 70 leden. Op een dag twee we-
ken later kwam hij thuis e n hoorde 
zij n moeder zeggen: 'De Duitsers 

geweest. je moet je melden in 
Amersfoort. · Hij is toen drie jaar 
krijgsgevangene gewees t in Bak-
kum bij Castric um. Om aan alle 
twijfel een einde te ma ken : hij had 
kans gezien om enkele stokken mee 
te nemen. 

a de oorlog heeft hij op een veldje 
van een oud-lid van ·De Roggewo-
ning' aardappe ls gerooid . totdat in 
1946 Rem Schu il bij he m kwam met 
de vraag of hi j professional wilde 
worden op de Rotterdamsche Golf-
club, omdat de toenmalige pro niet 
voldeed. Gerard nam het aanbod 

aan, maar. zoals hIJ nu zegt: 'Ik heb 
me m ·n leven lang niet lekker ge-
voeld omdat ik de plaats in moest 
nemen 1·an iemand die in de steek 
was gelaten. · 
De lede n van de Rotterdamse he b-
ben het mogeli jk gemaakt om Ge-
rard te late n deelnemen in het Britse 
Open Da t kampioenschap, het was 
in 1946, was het begin van de spe-
le rscarrière. De Wit : 'Toen ik daa r-
1·an terugkwam was alles in eigen 
land gemakkelijk voor me, dat ik 
alle wedstrijden wo11. Boven-
dien heb ik in de drie jaren daarna 
geoefend, geoefend en nog eens ge-
oefend. W at erin heb ik bewust 
kunnen verwerken . ' 
Gerard ging weg op de Rotterdamse 
omdat vlak naast de baan een 
schietbaan lag die bij hem te veel 
heri nneringen opriep aan de oorlog . 
Hi j ging te rug naar 'de Wi ldhoeve' . 
Door zijn successe n in Nederland 
kreeg hij regelmatig ui tnodigingen 
om in het buitenland te komen spe-
len. Zo nam hij in 1953 deel aan een 
wedstrijd in Egypte. De Sporting 
Alexandr ië Club was zo e nthousiast 
over zijn optreden daar . dat ze hem 
vroegen professional te worden . Hij 
is daar twee jaar geweest. maar 
toen de kwestie om het Suez-kanaal 
ging spele n keerde hij terug naar 
N eder la nd . Hij kwam terecht op de 
Noordwijkse Golfclub, maar nie t 
voor lang. want de Hi lversumse 

Gl'rard de Wit werd l'ijf keer m 11 11er-11p 
i11 het Internationaal Open. In 1959 op 
de H aagscl1e bleef de Z11idafrikaan Sew-
s1111ker Sell'go/11111 (rec'1ts) he111 met één 
slag \'Oor. 

Golfc lub lonkte. H ij bleef daar ne-
gen jaar (1957 tot 1966) . Daarna 
volgde opnieuw 1 oordwijk en het 
ziet ernaar uit dat dit tevens z ijn 
laatste cl ub zal zij n getuige zij n 
woorden: 'Ik heb het overal het leuk-
ste gehad. Ik heb fantastische men-
sen ontmoet. maar vooral nu heb ik 
het heel goed. Ik word hier gefêteerd. 
Als ik nog 50 jaar voor de boeg zou 
hebben, zau ik hier het liefst willen 
blijven. ' 
Gerard de Wit ·s cond uitestaat is 
uniek en zal nooit door een Neder-
landse golfer verbeterd of zelfs in 
de verste verte geëvenaard worden. 
Hij heeft 14 keer het Professional 
K a mpioenschap gewonnen , even-
eens 14 keer het Nationaal Open , 11 
keer de Twente Cup e n 5 keer de 
Maple Leaf Cup, het matchplay-
kampioe nschap voor professiona ls. 
Na vi j f tite ls mocht hij deze beker 
houden e n sindsdien is het kampi-
oenschap nooit meer opnieuw geor-
ganiseerd. Daarbui ten heeft hij 
voor Neder land 11 keer de World 
Cup gespeeld (toen nog Canada Cup 
geheten), drie maal werd hij opge-
steld in het Continentale team tegen 
de Britten om de Joy Cup. één keer 
speelde hi j met het Continent tegen 
het Amerikaanse Ryder Cup team 
en liefst drie keer speelde hi j op 
invi tatie in de Amerikaanse Ma s-
ters. He laas heeft hij nooit het In-
ternationaal Open van zijn eigen 
land gewonnen. Wel werd hij vijf 
keer runner-up. 

7 



Zou hij die vijf tweede plaatsen niet 
liever hadden geruild voor één titel ? 
Gerard de Wit: "Ik was door mijn 
eenvoud ::.uiver en makkelijk in die 
dingen. Ik had mijn voldoening vaak 
van andere dingen. Op de eerste tee 
had ik in het Open meestal geen 
enkele pretenties . Ma ar dan zag ik 
daa r jonker Calkoen van Limmen, 
die expres voor mij uit Utrecht was 
overgekomen en da n da cht ik: 'Wat 
ben ik toch rijk ·. en pas dan ging ik 
m 'n best doen. Ondanks dat heb ik 
net nooit va n Sewgolum , Angelini en 
Grappasoni kunnen winnen. · 

Nummer twee van Europa 

Golf heeft Gerard de Wit in alle 
hoeken van de wereld gebracht. Hij 
is o .a. geweest in Amerika, Hawaii, 
Porto Rico , Japan. Mexico. Austra-
lië. Azië, Algerije en talloze keren 
in Groot-Brittannië . Gerard heeft 
nooit grote tite ls gewonnen bu iten 
de grenzen, maar hij heeft wel dui-
zenden toeschouwers van schitte-
rende staa lt jes golf la ten genie ten . 
In het Daks Tournament in Went-
worth bijvoorbeeld . e indigde hij 
met vijf 3-en , inc lusief drie eagles 
op par-5 holes . Gerard: "Toen ik de 
laatste green opkwmn. zag ik Ken 
Bousfield met 67 op het bord staan. 
Ik da cht toen : ·Wat er ook gebeurt 
de::.e putt moet ik maken ', en van 
over de hele green verdween de bal in 
de hole. Er zijn weddenschappen ge-
sloten da t niemand ooit m eer m et 
1·ijf 3-en op W entworth eindigt.· 
In E li in Schotland ging hij tijdens 
het were ldkampioenschap voor se-
nioren een keer in 30 slagen uit met 
een S o p een par-3 hole . Op de IOe 
maakte hij vervolgens een 3 en op 

De Z 11idafrikaa11 Bohhy Lod:e , die in 
::.ij11 tijd de heste putter ter ll'ereld \\'as. 
::.al in het hoek rnn Gerard de Wit een 
1•oorwoord schrij1•e11 . 
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Met Nomw11 1·011 Nida. de pionier rnn golf in A ::.ië. op de fo to i11 Mui1f ield in 1948. 

de l Ie een 2. ·Gerry is going mad ' 
ging het als een lopend vuurtje 
rond. Gerry Dewitt , zoals zijn naam 
vaak in Amerika werd gespeld , trok 
a lle toeschouwers naa r zich toe . 
Jonkheer Cal koen s tuurde meteen 
een te legram. 
Dan was er het baanrecord op Port-
marnock in [erland en de hole-in-
one op de 8e hole in St. Cloud tegen 
Jimmy Turnesa tijdens een wed-
str ijd van he t Continent tegen het 
Amerikaanse Ryder Cup team met 
o.a . Sam Snead, Lloyd Mangrum. 
Jack Burke en Cary Midd lecoff. De 
hertog van Windsor viel van opwin-
ding bijna van z ijn zitstok . Turnesa 
had de bal eerst. een meter voor de 
hole geslagen. Gerard 's ba l stuiter-
de daar over heen en kwam in de 
hole terecht. 
De Wit heef t tegen de besten van de 
wereld gespeeld . Eén keer werd hij 
uitverkoren om voor 'She ll ' s Won-
derful World of Golf ' een demon-
stratiefilm te ma ken. De fil m werd 
opgenomen op de Haagsche e n z ijn 
tegenspeler was Byron Nelson, die 
in 1948 in Amerika 11 toernooien 
achte r elkaa r won. Nelson helpt nu 
To m Watson wanneer diens swing 
niet meer naar believen functio-
neert . Verder speelde De Wit een 
demonstratieparti j met de Argentijn 
Roberto de Vicenzo op 'Toxandria · 
na het Ope n (1950) en speelde hij 
met de Zuidafrikaan Bobby Locke 
in Egypte. Hij ging daar rond in 60 
slagen , 12 onder pa r. O p de laatste 
green putte hij voor 58, maar hij 
nam daardoor te veel risico en 
maakte 3 putts . Na zijn optreden in 
de Canada Cup in 1959 in Melbour-
ne heeft de Waverley Golf Club 
hem tot e relid be noemd. 
De 28-voudige kampioen van Ne-

der land is overa l geweest en heeft 
als re iziger dan ook veel avonturen 
meegemaakt. Nooit zal De Wit het 
moment vergeten dat hij op weg 
naar Mexico, boven lerland toeval-
lig even uit het raampje van het 
vliegtuig keek en opeens een gewel-
dige s teekvlam ui t de vleugel zag 
komen. Een van de binnenmotoren 
had een mankement, waardoor he t 
vliegtuig via Shannon on verhoopt 
terug moest naar Z ürich . Nadat een 
en ander hersteld was steeg het 
toestel weer op, echter zonder Ge-
rard. H ij was zo bang geworden dat 
hi j me teen per tre in naar huis was 
gegaan. Arme Kees Cramer, die nu 
a lleen de eer voor Nederland hoog 
moest houden in de Canada Cup. 
Gerard was a l weer twee dagen 
thuis in Hilversum toen mevrouw 
De Wit een te lefoontje kreeg met de 
mededeling dat haar man werd ver-
mist in New York. He t bleek dat 
men in Zürich was vergeten hem af 
te boeken voor de vlucht naar New 
York. 
De Wit heeft vie r keer samen met 
z ijn beste vriend Kees Cramer de 
Canada Cup gespeeld . In Madrid 
maakte Cramer een hole-in-one en 
won daarmee een auto . Bij gebrek 
aan een rij bewijs verkocht de pro-
fess ional van de Twentse de auto en 
deelde de winst met Gerard . 
Gerard de Wit behoorde in de jaren 
vijftig tot de absolute top van het 
Continent. De Wit : ·ze zeiden altijd 
dat ik de nummer twee was nà de 
Belg F lory van Donck. Maar je had 
ook de Miquel-broers en Ugo Grap-
passoni en Alfo nso Angelini. Van 
Donck was met strokepla y beter dan 
ik, maar met m.atchplay pakte ik 
hem . M atchplay was mijn sterke 
p unt en dat vond ik dan ook het 



leukst e. vooral als ik in Nederland 
moest spelen , zoals toen tegen Nel-
son en De Vicenzo. Dan wa s het 
srrokepla y. maar dan speelde ik als-
of het matchploy 111as en dah won 
ik .. 

Een edel spel 

Met de duizenden ponden, francs , 
lires, kronen , peseta's, marken en 
guldens die er tegenwoordig in Eu-
ropa voor de professionals z ijn te 
verdienen , is he t natuurli jk makke-
lij k om te zeggen dat iemand als 
Gerard de Wit 30 jaar te vroeg is 
geboren. De Wit: ·1a. dat wordt me 
inderdaad nogal eens gezegd. Maar 
ik sta daar zelf nooit bij stil. Ik heb 
die wedstrijden nooit 0111 het geld 
gedaan.· 
Migraine e n verlegenheid noemt 
Gerard de Wit als de twee voor-
naamste oorzaken waarom hij in he t 
buitenland eigenlijk nooit helemaal 
uit de verf is gekomen. ·Jk kon altijd 
s lecht acclimatiseren in het buiten-
land. Tot ik een jaar of 45 was had 
ik veel last van migraine. Daardoor 
kon ik niet tegen al die drukte en 
;:,onderde ik m e af. Dan zei ik niks. Tk 
ll'as bescheiden en hield m e altijd op 
de achtergrond. Als ze aan me vroe-
gen of ik die golfkampioen was, dan 
;:,ei ik dat dat m'n broer was. Maar 
ik was ook verlegen. Je moet niet 
1·ergeten. ik kwam va nuit een ge1110-
11e familie opeens in die aristocrati-
sche golfwereld terecht. D at was een 
liandicap voor me, waar ik door 
middel van successen m ee af wilde 
rekenen. En dat is m e aardig gelukt. 
Als ik 1w iemand tegenkom m et een 
mooi pak en glad gekamde haren en 

-. " 

hij is honderd keer vice-voorzitter, 
dan maakt me dat niet uit. Dat blijft 
voor mij hetzelfde. Dat is de kra cht 
in mijn levenslijn. Tk heb geen kleur 
nódig. Doordat ik in de aristocratie 
ben groot geworden , stel ik wel 1•eel 
prijs op manieren. Ik ben een voor-
stander van openbaar golf, maar de 
ballotage moet blijven. Iemand die 
schofterig doet , hoort op een golf-
baan niet thuis , want golf is een edel 
spel.· 
Praten met Gerard de Wit over golf. 
Hij is in de bistro zo nadrukkelijk 
aanwezig, da t gesprekken aan ande-
re tafeltjes verstommen. 'De men-
sen liebben mij altijd verkeerd beoor-
deeld '. is een opmerking van hem 
die die avond meerdere malen te-
rugkomt. De Wit is om verschillen-
de redenen nogal rancuneus en dat 
steekt hij niet onder stoelen of ban-
ken. In onze aantekeningen hebben 
we het een en ander moeten schrap-
pen , want als in deze kolommen 
alles afgedrukt zou worden wat Ge-
rard op z' n hart had , dan zou mor-
gen op di verse plaatsen in het land 
de golfrevolutie uitbreken. Diep in 
zijn ha rt vindt hij dat hij nooit de 
erkenning heeft gekregen die hem 
toekomt. Maar daar heeft hij zelf 
aan meegewerkt. ' Ik heb me altijd 
overal van gedistantieerd. Ik vond 
het beter om in mijn eigen wereldje te 
blij 1·en dan wat anders te gaan doen 
en proberen ,' verduidelijkt hij. 
Terugblikkend op zijn verleden 
deelt hij zijn carrière in drie de len 
in . Fase één was zijn ideaal om als 
voorbeeld te dienen voor het Ne-
derlandse golf , fase twee was zijn 
wil om een goede teacher te worden 
en ten derde had hij voor zijn oude 

Or de eerste tee 1•an de Alexandrië Sporting Club in Egypte. In liet midden Gerard de 
\\ ïr. De nran die de proef swing maakt is Bobby Locke. Tijdens deze dem onstratie-
" edsrrijd maakte De Wit een rondje van 60. 12 onder par! 

Niet alleen op de golfbaan is Gerard de 
Wit een stijlrnl swinger. 

dag graag een golfshop willen heb-
ben. Zijn eers te twee opdrachten 
heeft hij glansrijk vervuld , het laat-
ste is hem niet gelukt. De shop in 
Noordwijk behoort aan Tom O 'Ma-
honey. In 1966 kwam aan de lange 
periode van titel s en overwinningen 
een abrupt einde. Wegens een sterf-
geval in zijn gezin verloor De Wit 
voor lange tijd zijn interesse voor 
wedstrijdgolf. Zijn positie van beste 
golfer werd overgenomen door 
Martin Roesink en later door Jan 
Dorreste in. 
Gerard de Wit is tot in zijn vezels 
met golf bezig. He t heeft zijn leven 
bepaald e n dat doet het ook nu nog. 
'Ik werk niet voor m'n bestaan. 
maar ik besta voor m ·n werk,· zegt 
hij filosofisch. 'Tegenwoordig is dat 
precies andersom. D e jongens ran 
nu krijgen alles op een gouden 
schaaltje. Ze hebben het veel te ge-
makkelijk. Ze krijgen tassen , stok-
ken en kleren al voor ze zich hebben 
waargemaakt. 'Dag ' zeggen is er 
ook niet meer bij. H et is de schuld 
van het Nederlandse golf dat dit ge-
tolereerd wordt. Monk en Jos van 
Dijk zauden zich in hun graf om-
draaien als ze wisten hoe het n11 
ging . Ik heb in mijn tijd op de Rotter-
damse gedurende drie jaar na her 
lessen iedere dag 'on purpose ' geoe-
fend , dat wil zeggen m e gespeciali-
seerd op alle slagen: faden , hooken. 
slicen, à/les. Ik wilde alle slagen per-
fect beheersen teneinde m 'n leerlin-
gen Zo goed mogelijk te kunnen on-
derrichten. E en lesgevend professio-
nal moet eerst alles zelf meegemaakt 
hebben. anders kan hij het toch niet 

9 



overbrengen ? Waarom maken som-
migen rondjes van 90? Omdat ze 
zich nooit echt ingeleefd hebben in 
golf.· . 
Op onze vraag of er dan helemaal 
niets positiefs valt te melden over 
het huidige golf , antwoordt hij : 'Ja-
wel, natuurlijk wel. Ik ben trots op 
Johnn y Th orne, Ad W essels en An-
dré van Pinxten. Zij waren mijn as-
sistenten op de Hilversumse. Ik heb 
hen altijd gezegd: 'Je hoeft nooit een 
groot speler te worden, als je maar 
een goeie teacher wordt. · En dat zijn 
ze. 'Pinkie' zou zelfs een fanta s ti-
sche speler kunnen zijn. Bertus van 
Mook heb ik ook bewondering voor. 
Hij heeft een elan van imitmie dat 
werkt. Ik vind dat jonge jongens die 
pro willen \\/Orden al op school moe-
ten gaan caddieën. Als ze dan een-
maal pro zijn, kunnen ze zich beter 
inleven in het individuele functione-
ren van de leerling . ' 
Gerard de Wit, die van golf in Ne-
derland zegt dat er geen real iteit in 
zit ( 'Men wordt alleen maar beoor-
deeld en vèroordeeld '), geeft nu 6 of 
7 uur les per dag. Hij doet dat bij 
voorkeur beneden in de kelder van 
het clubhuis van de Noordwijkse. 
Met mooi weer gaat hij buiten bij 
het net staan. Hij prefereert indoor 
lesgeven omdat dat de techni sche 
verwerking ten goede komt. Buiten, 
vindt hij , hebben ze te veel aflei-
ding. 

'Noordwijk ' te zwaar 

In een andere gelegenheid raakt De 
Wit later op de avond verslaafd aan 
een fruitmachine, een a pparaat 
voor goklustigen. Met opperste 
concentratie en een ijzeren geduld 
heeft hij een uur lang a lleen oog 
voor de machine . Het is a lsof hij 
een golfwedstrijd speelt. De woor-
denvloed en de gebarentaal hebben 
plotseling plaatsgemaakt voor een 
soort stomme film. Toch vuren we 
nog enkele standaardvraagjes op 
hem af. Golf , zo blijkt , is het enige 
dat hem kan afleiden. 
Waarom was hij nou eigenlijk zo 
goed met golfen? Gerard: 'Dat weet 
ik niet. Ik weet niet waar het van-
daan gekomen is . H et is me een vol-
strekt raadsel. Ik denk dat ik een 
natuurlijke speler ben . Als ik als klei-
ne jongen van 17 op de Haagsche in 
35 rondging, dan was dat slecht . ' 
Wat was zijn slechtste stok ? Ge-
rard: 'Geen. Geen enkele stok zat me 
in de weg. D at klinkt snobbish , 
maar het is echt waar. Ik had wel 
een beste stok . Dat was de driver. 
Die legde de bal neer lVaar ie wilde. 
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Jo nkheer Alfred Calkoen 1•a11 Limmen (l inks). de 1•oor:;itter 1·a11 het Nederlandsch Golf 
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Hij is 26 jaar oud en ik speel er nog 
m ee. 
Wat vindt hij he t allermooiste van 
golf? 'H et spel zelf . Dat is te mooi 
om waar te zijn. Het feit dat je het 
nooit zult beheersen. dat is eigenlijk 
het mooiste. ' Player zegt dat golf je 
vernedert , vulle n wij aan. De Wit: 
'Dat is onzin. Als je dit speelt wordt 
je juist veredeld. Maar ja , ik kan me 
voorstellen dat Pla yer dat zegt. Hij 
is een broodspeler. ' 
Is er één persoon in het bijzonder 
aan wie hij veel heeft te danken? De 
Wit: 'Ik heb dacht ik het meest aan 
m ezelf te danken. Ik heb geen her-
sens om te beredeneren , daarom doe 
ik alles m et reageren en dat doe ik zo 
eerlijk mogelijk . Dat had ik nodig in 
mijn 11·edstrijden. · Heeft hij hob-
by's? 'Neen, lesgeven . Dat is m ·n 
leven. De m ensen gaan beter weg 
dan ze gekomen zijn. Ze glunderen 
en dat geeft veel voldoening.' 
Wat vindt hij de mooi ste baan in 
ons land? 'Vijf banen vind ik heel 
mooi. Dat zijn Eindhoven, de Pan, 
Hilversum, de Kennem er en de 
Haagsche. · En Noordwijk dan? 
·Nee, Noordwijk vind ik te zwaar. 
Hij is niet fair vanwege de entourage 
zoals die nu is . A ls je 2 meter buiten 
de baan ligt heb je zo een 8 aan je 
broek.' 
Gerard struikelt over de vraag wat 
volgens zijn verwachti ng de win-
nende score in het Open zal zijn . 
'Dat is geen raadsel, dat is een cryp-
togram. Als de drive goed is , is er al 
veel gewonnen . H eel belangrijk zijn 
natuurlijk de weersomstandighe-
den. · Na lang aanhouden komt hij 
er dan toch mee voor de dag: 'Als 
292 wint , blijf ik thuis!' 


