
De Wit voor de vijfde maal Prof-kampioen 

Voor de vierde achtereenvolgende en voor de 
vijfde keer in totaal heeft Gerard de Wit het 
Nationaal Professional kampioenschap gewon-
nen, dat deze keer op de G. C. "Toxandr ia" werd 
gespeeld en voor de eerste maal over 72 holes. 
De wedstrijdervaring, die de Haagse professional 
de laatste jaren in het buitenland heeft opgedaan, 
kwam hem nu goed te stade, want behalve het 
Int. Open kampioenschap werd tot dusver hier 
te lande nog geen wedstrijd over 72 holes ge-
speeld . Het kon dan ook niet verwonderen, dat 
de scores op de tweede dag over het algemeen 
een paar slagen hoger waren dan de eerste dag. 
Di eldt trouwens ook voor De Wit, hoewel de 
oorzaak bij hem meer moet worden gezocht in 
het feit, dat hij door zijn vier slagen voorsprong 
aan het eind van de eerste dag, onbewust "safe" 
ging spelen: de noodzaak tot vechten ontbrak. 
De Wit begon in de eerste ronde de leiding te 
nemen met 70, op de voet gevolgd door Penning-
ton, die in 71 rond ging. Oudendorp, Rühl, Blans-
j aar en Ottevanger maakten 74, waarbij Blans-
jaar een uitstekende 32 voor de eerste negen had. 
In de tweede ronde maakten zowel De Wit als 
Witte de beste score van het h ele tournooi met 
69; beiden maakten zij resp. 34 en 35 voor de 
eerste en tweede negen. Uiteraard handhaafde 
De Wit zich hiermede aan de kop, terwijl Witte 
zich nu van de derde plaats verzekerde, welke 
hij tenslotte nog met Koudij s zou delen, die met 
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79 slecht was begonnen maar zich met 70 in de 
tweede ronde goed herstelde en daarop met 71 
een eveneens uitstekende derde ronde speelde; 
hier maakte hij 31 voor de eerste negen, t.w. 
3-5-3-3-2-4-3-5-3. 
Eerlijk gezegd, raakte de spanning er wel een 
beetje uit, toen De Wit met een derde ronde 
van 72 zijn voorsprong tot zes slagen vergrootte 
en dus verdiepte men er zich liever in wie 2e 
en 3e zouden worden. Rühl maakte zichzelf kans-
loos door op de 12e hole zijn tweede slag tot 
tweemaal toe out-of-bounds te slaan, waardoor 
hij verder alle interesse in de wedstrijd verloor . 
Pennington verknoeide zijn laatste ronde door 
in 83 rond te gaan, zodat hij vierde werd achter 
Witte en Koudijs. 
De belangstelling voor de wedstrijd was helaas 
gering. Wel hadden verschillende professionals 
op hun respectieve clubs een bescheiden propa-
ganda voor hun kampioenschap gevoerd, zoals 
bleek uit de aanwezigheid van enkele bestuurs-
leden, maar een officiële aankondiging van de 
Professional Golfers' Association is - voor zover 
wij althans weten - niet uitgegaan ; de redactie 
van GOLF vernam zijdelings en eerst enkele 
dagen vóór het kampioenschap de datum .. .. 
Bij de uitreiking door Voorzitter Ingen Housz 
bleek er een extra-prijs t e zijn beschikbaar 
gesteld voor de meeste eagles, waarna zich 
onder grote spanning nog een schier eindeloze 
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approach-and-putting-strijd afspeelde rond de 
18e green. Tenslotte zegevierde ook hier De Wit. 
De prijs (een liter Z.O.G.) stond hij echter af 
aan het baanpersoneel, dat er zo goed voor had 
gezorgd, dat de course in perfecte conditie was. 
Dat men de strijd tegen de mollen op enkele 
.i'airways (nog) niet m et succes zag bekroond, 
mag men de ijverige werkers zeker niet euvel 
duiden. 
De uitslagen luiden: 1. G. de Wit 284 (70-69-72-
'73); 2. en 3. P. Witte 296 (76-69-73-78) en B . 
Koudijs 296 (79-70-71-76); 4. J. Pennington 300 
(71-72-74-83); 5. C. Cn:::ner 301 (75-75-76-75); 6. 
en 7. J . Blansjaar 302 (74-75-74-79) en J. Ouden-
dorp 302 (74-73-78-77). 

Dit ;aa r voor het eerst verschijnt een magnifieke 
GOLF-kalender met 24 schitterende foto 's: 

Country Life 
GOLFER's 
calendar for 
1953 

Prijs . . . . . f 5.00 

Goede Golf boeken: 
C. /vliddlecoff The Golf Doctor 
J. Farrell Weekend Golfer . 
J. Novak Par Golf in 8 steps 
D. Rees Golf , my way . . 
G. Ounca n Golf at the Gallop 
B. Hogan Power-Golf . . . 
H. Cotton This game of Golf 
S. Snead How to play Golf . 
L. /vlangrum Golf a new approach 
/Vtorrison Here is how in Golf 
F. Pennink Golf . . . . 
H. Longhurst Golf Mixture . 
Cox Play better Golf 
'iarazen, Sn ead e.a . The Golf Cl inic 
Histo ry of G olf in Britain . . 

* 
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The S louversum G.S. was weer actief 

* 
Gedurende het week-end 2-4 Mei j.l. vond de 
zesde wedstrijd tussen de teams van Slough en 
Hilversum plaats . Na de aankomst op London 
Airport op 2 Mei lunchten alle Engelse en 
Nederlandse speler aldaar gezamenlijk, waarna 
op diverse courses enige friendly games wer-
den gespeeld. Vervolgens troffen alle spelers 
en vele vrouwelijke supporters elkaar weer in 
de Albany County Club "ergens in de provincie", 
waar werd gedineerd. 
Zaterdag vond de eigenlijke wedstrijd plaats 
om een beker, die in het bezit van Hilversum 
was, op Stoke Poges Golf Club. 
Na de singles in de morgen was de stand 9-3 
voor Hilversum en Slough moest dus alle four -
somes winnen om de match te halveren . Het 
resultaat was 21 /2-31/2, zodat Hilversum de 
beker met ll1/2-61/ 2 weer voor een jaar in haar 
bezit heeft. Na de gebruikelijke drankjes, volg-
de een diner-dansant in het Stoke Court Hotel. 
Zondagmorgen hadden enige spelers het geluk, 
op weg naar hun champagnecocktail, in Windsor 
Castle de gehele Koninklijke Familie ter kerke 
te zien gaan. 
De fourball 's middags (Brit en Nederlander bij 
loting tezamen) verregende echter dusdanig, dat 
slechts twee paren de 18 holes hebben uit-
gespeeld. Het winnen van het totale inleggeld 
moet hun leed echter zeer hebben verzacht. 
Tenslotte vond 's avonds in het Aldringham 
House Hotel het "officiële diner" p laats, waar de 
beker werd uitgereikt en vele vriendelijke 
woorden werden gesproken. 
Invaller Kokès, die zijn Engelse gastheren ach-
ter zijn golftas had laten aandraven, hun lekke 
banden bezorgde, zelfs een MG in brokken liet 
r ijden en de harten van de dames veroverd had, 
weerde zich ook hierbij zo geducht, dat hij zich 
wel een vaste plaats in het team veroverd heeft! 
Rest nog te vermelden dat de captain van 
Hilversum van zijn Slough-collega namens de 
Engelsen een aardig cadeau kreeg aangeboden 
ter gelegenheid van diens huwelijk dat de vol-
gende morgen in een naburige gemeente werd 
voltrokken. 
Zo eindigde deze ontmoeting, die tot een jaar-
lijks wederkerende gebeurtenis is gegroeid en 
waarbij werkelijke vriendschapsbanden zijn 
ontstaan, hetgeen ook blijkt uit het feit, dat on-
der de 24 spelers de laatste jaren slech ts een 
enkele maal een nieuw gezicht voorkomt. v . W. 


