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De spanning rond de kwestie van Berlijn was er 
schuld aan, dat verschillende buitenlanders, die 
h adden ingeschreven voor het Internationaal 
Open kampioenschap van Nederland, niet van 
de partij konden zijn, want de verloven van de 
Amerikaanse officieren te Berlijn gelegerd, ble-
ken ingetrokken. Toch had het Golf Comité goed 
werk gedaan om buitenlandse deelnemers te 
trekken. Zo was een aardige brochure opgesteld, 
waarin voor de profs de aantrekkelijke geldprij-
zen waren vermeld. De eerste prijs was f 1000,-
tweede prijs f 750,-, derde f 500,-, vierde 
f 400,-, vijfde f 300,-. Ook het programma 
mocht ditmaal weer gezien worden. 
Ons belangrijkste kampioenschap werd ditmaal 
verspeeld op de Hilversumse Golfclub, die in zeer 
goede conditie verkeerde. Slechts moest op de 
vierde en zesde hole de bal worden gedropped, 
daar de fairways nog in behandeling waren. 
Zaterdagochtend kwamen dus de deelnemers 
aan de start met het vooruitzicht 72 holes medal, 
in weer of geen weer, te moeten spelen. Onge-
twijfeld zal 4'.0iets voor menig golfer een nacht-
merrie betekenen. Een ieder begon echter met 
goede moed, onder gunstige weersomstandig-
heden. Juist dat goede weer werkte er aan mede, 
dat de scores aan de lage kant bleven. De 
Engelsman Denny (Thorpe Hall Golfclub) kwam 
's ochtends met de zeer lage score van 69 bin-
nen, dat wil zeggen vijf slagen onder bogey. 
Dat dit niet zo maar een gelukje was, bewees 
Denny door 's middags nogmaals dezelfde score 
te maken, waardoor het wel zeker werd, dat hij 
het kampioenschap zou gaan winnen. 
De winnaar van het vorige jaar, de Nederlandse 
professional J. Rühl, deed echter zijn uiterste 
best zijn titel zo duur mogelijk te verkopen. 
Na een minder gelukkige eerste ronde van 75 
maakte hij de zeer goede score van 70. Het merk-
waardige was, dat Piet Witte gedurende de eer-
ste dag met dezeifde cijfers binnenkwam, dus 
ook 75, 70. Daarna volgden enkele spelers, die 
elkaar niet veel ontliepen. Wij noemen W. S. 
Forrester (aan een club in België verbonden) 
met 73, 74 ; G. de Wit met 75, 74; C. H. Gijsen 
(uit Antwerpen) met 75, 72; J. Cramer met 74, 
72. Hieronder schaarç;len zich ook de amateurs 
G. van Reede op eigen baan met 74, 74 en de 
Amerikaan R. A. Halferty met 76, 74. De eerste 
ronde van C. Cramer willen wij niet onvermeld 
laten, omdat zij hem veel voordeel bracht. Hij 
maakte namelijk een ronde van 71 , waarin twee 
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eagles waren voorgekomen. De prijs voor de 
meeste eagles tijdens deze 72 holes was een vijf-
liter kruik van de firma Bols. Het is wel merk-
waardig, dat door deze goede spelers niet meer 
dan twee eagles werden gemaakt, zelfs maakte 
de winnaar Denny in zijn beide ronden van 69 
geen enkele eagle. C. Cramer mocht dus deze 
kruik tot zijn vreugde mee naar huis nemen. 
Of hij behouden is aangekomen, verteld het 
verhaal niet . ... 

De volgende dag viel er gedurende de gehele 
dag een constante druilerige regen, hetgeen in 
de scores tot uiting kwam. Denny bleef zeer 
regelmatig spelen, hoewel zijn score belangrijk 
hoger lag, namelijk tweemaal 76, waardoor zijn 
totaal 290 werd. Hierdoor werd hij wel enigszins 
bedreigd voor de titel. Vooral Rühl had een goe-
de kans, daar hij 's morgens 74 had gemaakt Zijn 
ronde van 70 van de vorige dag wilde echter 
niet komen, waardoor hij tweede werd met een 
totaal van 293 (75 , 70, 74, 74) . De Wit ging ge-
durende het tournooi hoe langer hoe beter spelen 
en de weersomstandigheden deerden hem zeker 
niet. Zo maakte hij de tweede dag 74, 72, waar-
door zijn totaal op 295 kwam, waarmede hij de 
derde plaats innam. De vierde en vijfde prijs 
werden gedeeld door Forrester met een totaal 
van 297 (73, 74, 75, 75) en Witte met 297 (75, 70, 
78, 74). Op de zesde plaats kwam de Belg Gij sen 
met 300 (75, 72, 77, 76). Daarna eindigden vier 
spelers met een totaal van 306. 

Men kan dus zeggen, dat de eerste amateur de 
zevende plaats innam met de heel behoorlijke 
score van 306. Onze landgenoot Van Reede 
speelde zeer constant, namelijk 74, 74, 77, 81, 
waaruit echter blijkt, dat hij zo ongeveer op de 
zestigste hole moe begon te worden en de be-
langstelling voor het spel verloor. Toen hij echter 
op de veertiende hole van de laatste ronde ver-
nam, dat hij bogeys moest maken om met één 
slag te winnen, maakte hij niet alleen drie bogeys 
maar tevens twee birdies. Hierdoor kwam hij 
tenslotte drie slagen beter aan dan de tweede 
amateur, de Amerikaan Halferty, die een score 
had van 76, 74, 85, 74 = 309. 
Onze nieuwe internationale open kampioen 
Denny speelde reeds vijfmaal in dit kampioen-
schap mede en eindigde steeds als runner-up. 
Hij verdiende het derhalve wel te winnen en 
de voor deze titel bestemde beker in ontvangst 
te nemen. 


