
Adams ope11 kampioen van Nederland 
Haagse baan blijkt zware opgave 

Zondag 7 en Maandag 8 Augustus is op de baan 
van de Haagsche Golf & Country Club het Int. 
Open kampioenschap van Nederland gespeeld 
en gewonnen door de Engelse professional J ames 
Adams van de Wentworth G.C. met een totaal 
van 294 (72-74-73-75) . De belangstelling voor dit 
evenement was buitengewoon groot en we mo-
gen wel zeggen, dat geheel golfend Nederland 
naar Wassenaar was getogen om te zien wat 
spelers van wereldfaam op de Haagse baan - die 
voor de zwaarste van ons land geldt - zouden 
presteren. Van sommige zijden was voorspeld 
- door anderen echter hef tig tegengesproken -
dat de winnende score zeker niet hoger dan ca. 
280 zou zijn en dat één van de cracks er min-
stens éénmaal in zou slagen beneden 70 rond te 
gaan. optimisten hebben geen gelijk gekre-
gen en de Haagse baan heeft haar renommée 
van de zwaarste in den lande - een ware kam-

Jeugd-week-end te Wassenaar 
De traditie getrouw zal ook dit jaar het a ltijd zo 
succesrij k jeugd- week-end, wederom op de H aagsche 
Golf & Country Club gehouden worden. Op Zaterdag 
en Zondag 10 en 11 September word t de gehele Neder-
landse golfjeugd te Wassenaar verwacht, d .w.z. alle 
manlijke en vrouwelijke golfers, die op 1 Januari 1949 
de leeftijd van 26 jaar nog niet h adden bereikt. De 
maximum handicap is gesteld op 30. 
De deelnemers worden verdeeld in twee groepen. t.w.: 
A. Clubvertegen woordigers (van iedere club maximaal 

twee) die op hun eigen club twee voor ronden van 
18 holes m edalplay hebben gespeeld en de beste 
totaal-score hebben gemaakt. 

B . Alle overige jeugdspeelsters en - spelers. 
Op Zaterdagmiddag 10 September wordt door groep 
A om 2 uur een kwalificatie-ronde va n 18 holes han-
dicap m edalplay gespeeld; de vier beste spelen Zondag-
morgen de halve eindstrijd over 18 holes handicap 
match1:· lay en d e winnaars 's middags de finale om de 
Haagse J eugdbeker. 
Groep B speelt even eens Zaterdagmiddag een 18 holes 
handicap m edalplay kwalificatie- ronde en ook daar-
van spelen d e v ier beste Zondagmorgen en - middag de 
ha lve eindstrijd en de finale over 18 holes handicap 
matchplay om een door de Haagsche G. & C.C. ui t -
geloofde prijs. 
Alle verliezers van Zaterdagmiddag - dus zowel va n 
groep A als van groep B - spelen Zondagmorgen om 
10 uur een 18 holes l:}andicap fo ursomes vlaggen-
wedstrijd . 
De van buiten Den H aag komende deelnemers zullen 
bij families in Wassenaar worden ondergebracht. Zater-
dagavond is er een réuni e op de club met dansen. 
Schriftelijke opgave tot deelneming vóór 1 September 
aan de Jeugdcommissie van de Haagsche G. & C.C" 
Groot Haesebroekseweg 22, Wassenaar. 

pioensbaan - te zijn, volkomen bevestigd. De 
eerste ronde van 72 van Adams is de laagste 
gebleven op de beide dagen, door niemand ge-
evenaard en Adams heeft hiermede een profes-
sional-baan-record gevestigd (dit bestond n.l. 
nog niet) dat niet licht verbeterd zal worden. 
Het verloop van het kampioenschap - waarop 
wij in het volgend nummer nog nader terug-
komen - was in grote trekken als volgt. Na de 
eerste ronde had Adams reeds de leiding (72) 
die hij niet meer af zou staan, doch zijn naaste 
concurrenten, Rühl en Faulkner, vormden met 
74 elk nog een ernstige bedreiging. In de tweede 
ronde kwam in deze verhouding geen verande-
ring: alle drie rivalen gingen in 74 rond en met 
146 voor Adams en 148 voor Rühl en Faulkner 
mocht op de tweede dag nog spannend en inte-
ressant golf verwacht worden. Ook Forrester was 
met 149 (75-74) nog lang niet kansloos. 

De tweede dag 
Helaas werden we - wat de spanning betreft -
enigszins teleurgesteld. Adams ging rond in 73 
voor een totaal van 219 n a de derde ronde. 
Faulkner en Forrester wisten niet beter dan 76 
te maken en Rühl - die met een 7 op de eerste 

Niet iedereen k on het zà treffen als Piet Witte , die twee 
ro nden samen met Jimmy Adams speelde 

171 



Tengevolge van een plotselinge inzinking stelde Flory van 
Donck, de stijlvolle Belg, zijn cele bewonderaars teleur 

hole al heel slecht startte - scoorde zelfs 79. 
Het gevolg hiervan was dat Adams een nage-
noeg ongenaakbare voorsprong van vijf slagen 
had verkregen, met welke voorsprong hij ten-
slotte ook zou winnen. Er bleef echter spanning 
bestaan over de tweede en derde plaats, want de 
stand na 54 holes was: Adams 219, Faulkner 224, 
Forrester 225 en Rühl 227. Het was echter de 
Fransman Pelissier, die tot dat ogenblik met 76, 
76, 77 nog niet was opgevallen , in de laatste 
ronde gegeven om Rühl van de vierde plaats te 
verdringen met een keurige ronde van 73, waar-
door hij ten slotte met Forrester gelijk eindigde 
op de derde plaats met een totaal van 302. 
Faulkner handhaafde zich met een laatste ronde 
van 75 voor een totaal van 299 op de tweede 
plaats en Rühl werd ten slotte vijfde en eerste 
Nederlander met 304 (74-74-79-77). 

172 

De titelhouder Cecil Denny stelde met ronden 
van 75-78-76-79 = 308 teleur, evenals de oud-
kampioen Floor van Donck, die met 306 (73-79-
77-77) zesde werd. 
De uitslagen luiden: 1. J. Adams (Wentworth 
G.C.) 294 (72-74-73-75); 2. M. Faulkner (Royal 
Mid-Surrey G.C.) 299 (74-74-76-75); 3. en 4. W. 
S. Forrester (Royal G .C. de Belgique) 302 (75-74-
76-77) en A. Pelissier (Port Marly) 302 (76-76-
77-73); 5. J. Rühl (Kennemer G. & C.C.) 304 
(74-74-79-77) ; 6. F . v. Donck (Waterloo G.C.) 306 
(73-79-77-77); 7. C. Denny (Thorpe Hall G.C.) 
308 (75-78-76-79); 8. G. de Wit (Haagsche G. & 
C.C.) 310 (76-80-76-78); 9. en 10. P. Witte (G.C. 
"de Dommel" ) 317 (78-78-81-80) en C. Cramer 
(Twentsche G.C.) 317 (79-77-81-80) . 

(: n Open go,:,-g' 
tegenheid uoor alle golfspelende ederlanders 
om elkaar rendez-uous te geuen. Zo was het 
niet uenuonderlijk dat in het stralend zomer-
tueer tijdens het Open te Wassen aar uele oude 
h erinneringen door talloze golfers werden 
opgehaald. H et was een genoegen daar weer 
jhr mr J-1. C. uan der Wijck te z ien , zo uele 
jaren de m otor uan het Haagse gol f , die dit 
evenement niet w ilde ouerslaan . Ook jhr mr 
E. F. M . J. Michiels uan Verduymn. onze 
Amba sadeur te L onden . maakte uan zijn 
uerblü'f in 1\ ederland om enige dagen 
goed golf te genieten. Oud-internationale spe-
lers als K. G. uan Le yden. Max Wetselaar en 
anderen stonden weer rond de green . Uit alle 
golfcentra zagen we speelsters en spelers: 
jhr Van Spengler had zijn Hattemse G.C. in 
de steek gelaten, Sch uil was uit Rotterdam ge-
homen , EbelingKoning uit Salland en Jordaan 
uit Twente , hele hoppels waren uan de Kenne-
m er en uan Duivendrecht komen aanrijden. 
Het was een reunie als nooit teuoren in de 
heerlijhe Wassenaarse dreuen . Beide dagen 
zagen we er Sultan Hamid Il uan Pontian'ak , 
die zo uan h et uliegtuig uit Indonesië naar 
de golfbaan was gehomen om zich het genoe-
gen uan dit uitstehende golf niet te ontzeggen. 
En rondom al die honderden waren de zorg-
zame bestuurders uan de Haagsche Golf & 
Country Club onuermoeid bezig om het wel-
slagen uan dit kampioenschap te uerzekeren. 
Daaruoor uit naam uan allen: uan harte 1 

danh ! H et was àf. 


