
Van Donck wint HET INT. OPEN KAMPIOENSCHAP 

De Hilversumsche golfers hebben alle reden om 
tevreden te zijn over het Int. Open kampioenschap, 
dat dit jaar op hun baan werd verspeeld . De Bel-
gische professional Van Donck heeft weliswaar ge-
wonnen, maar Rühl - de Hilversumsche profes-
sional - werd een uitstekende tweede met slechts 
acht slagen verschil. En de Hilversumsche amateur 
Van Reede werd met 3 10 vèruit de beste amateur. 
Bovendien was de baan zoo goed als men zich onder 
de gegeven omstandigheden maar wenschen kon en 
tenslotte was de organisatie van het geheel perfect 
en in de vertrouwde handen van voorzitter L. B. 
H eemskerk, die persoonlijk als starter fungeerde en 
beide ochtenden voor dag en dauw aanwezig was. 

C. Cramer en De Vulder nemen leiding 
Bijna alle spelers hadden een slechte start en de 

Snelle boot 
Zeil genoot, 
Pittig kind, 
F rissche wind, 
Zeer in hun nopjes 
Met Frank Rademaker' s hopjes. 
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goede scores kwamen pas na de turn. Kees Cramer, 
die na een afwezigheid van eenige jaren weer terug 
is als professional op de Noordwijksche Golfclub en 
thans zijn eersten wedstrijd speelde, mocht over het 
behaalde resultaat niet ontevreden zijn. Hij ging in 
de eerste ronde uit in 40, speelde na de turn prima 
golf: 3-5-3-3-3-3-5-3-4 voor 32 (vier onder bo-
gey), maak te in deze ronde zeven birdies en nam 
met zijn totaal van 72 de leiding, samen met den 
jongen Belg De Vulder, die eveneens 72 maakte. 
Van Donck startte al heel slecht met 5-7-5 - 5, waar-
bij nog een zes op de achtste hole kwam, zoodat hij 
de turn bereikte met 42 ! Daarna ging het echter 
aanmerkelijk beter: 3-4-4-3-4-2-4-4-4 is 32 voor 
een totaal van 74. Eenzelfde score maakten Jan 
Cramer, Sys en Rühl, terwijl Witte met 73 na Kees 
Cramer en De V ulder de derde plaats bezette. Van 
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Reede verraste met een zeer fraaie ronde van 7 5, 
waarmede hij een goed figuur sloeg temidden van 
al die prof essioneele cracks. 

Van Donck' s record-ronde 
Van Donck behaalde zijn kampioenschap, dat 

zijn derde overwinning ( 1936, 1937, 1946) betee-
kende in ons Open, feitelijk in de tweede ronde, en 
het opmerkelijke hierbij is dat hij de meeste slagen 
uitsp:iarde op de lange holes; met zijn vlakke swing 
slaat hij een lage en verre drive; zijn tweede slagen 
zijn vaak gedurfd, maar wij zagen zelden van hem 
een zuiver op de pin geplaatste approach en met zijn 
lange putts had hij ook geen geluk: nimmer vond 
er één direct de hole. Met zes birdies werd het totaal 
69, a. v. gespeeld: 
Bogey 4 5 4 5 3 4 5 4 4 - 3 8 

3 5 5 4 4 3 4 4 4 - 36 74 
Van Donck 4 4 4 5 3 3 4 3 4 - 3 4 

3 4 4 5 4 3 4 4 4 - 3 5 69 
Deze 69 beteekent tevens een nieuw baanrecord. 

Het oude record stond met 70 op naam van Capt. 

Floor van Don.ck, on.ze nieuwe 
Open kampioen, na een lastigen 
slag iût de zware rough ·van de 
H ilversmnsche course. 
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J. W. Cra11ierus, eelt onzer veel-
belovende jongere spelers, aan slag 
tijdens het Open kampioenschap 
te Hilversum. 

Francis en B. Lagher. Van Donck verwierf zich 
hierdoor een voorsprong van vijf slagen op zijn 
naasten concurrent Rühl, die zeer constant spelend 
weer in bogey - 7 4 - rondging, een goede pres-
tatie . De Vulder en Jan Cramer volgden met 149 
en Kees Cramer met 15 0. Van Reede bleef eerste 
amateur met 15 5. 

Na de derde ronde, die Van Donck in 73 vol-
tooide en waarmee hij zijn totaal op 216 bracht, was 
het wel zeker dat de titel hem niet meer ontgaan 
kon en de spanning onder het publiek werd dus 
verplaatst naar den strijd om de tweede plaats waar 
Rühl en Sys elkaar niets toegaven; terwijl De Vulder 
en Witte ook nog "in the running" waren. De stand 
was toen: Van Donck 216, Sys en Rühl 224, De 
Vulder 225 en Witte 226. 

De lmtlste ronde 
Van Donck speelde zijn laatste ronde rustig en 

zonder eenig risico te nemen: 74 (bogey) was ruim 
voldoende om hem met acht slagen voorsprong te 
doen winnen. Na hem kwam Sys het eerst binnen 



met 76 voor een totaal van 300 en wij wisten dus 
dat Rühl 7 5 moest maken om de tweede plaats te 
bezetten. Toen hij eindelijk als een der laatsten 
binnenkwam, bleek hij wederom 7 4 te hebben ge-
maakt voor een totaal van 298, zoodat Sys naar de 
derde plaats verhuisde. 

Tenslotte onderscheidde zich in de laatste ronde 
nog Aubrey Boomer door de laagste score over de 
laatste achttien holes binnen te brengen, n.l. 70 
(uit: 4 4 4 5 3 3 5 5 4 - 3 7; in: 3 4 4 4 3 3 4 4 4 -
3 3). Boomer is 49 jaar en is nog een speler uit de 
oude school: een genot om zijn mooie, beheerschte 
klassieke stijl te zien. Het was in 1924-2 5 -26 dat 
hij in Den Haag driemaal achtereen ditzelfde kam-
pioenschap won. Overigens een respectabele staat 
van dienst: Fransch Open 1921-22-26-29-31; Bel-
gisch Open 19 22-2 6; I taliaansch Open 19 3 2; "Dail y 
Mail" 1926; runner-up Britsch Open 1927; Ryder 
Cup team 1926-27-29 enz. 

De uitslagen 
1. F. van Donck 290 (74-69-73-74); 2. J. Rühl 

298 (74-74-76-74); 3. C. Sys 300 (74-76-74-76); 
4. A. de Vulder 301 (72-77-76-76); 5. W. Forrester 
302 (78-76-76-72); 6. P . Witte 303 (73-76-77-77); 
7. J. Cramer 305 (74-75-81-75); 8 en 9. C. Cramer 
en A. Boomer 306 (resp. 72-78-78-78 en 81-78-
77-70); 10. G. de Wit 308 (79-82-74-73); ll. G. 
v. Reede (eerst amateur) 310 (75-80-76-79). 

86 

Binnen afzienbaren tijd in beperkte mate leverbaar. 
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