
De Wit wint Nationaal Profi sional-Kampioen chap 

Achttien professionals, onder wie de eerst on-
langs aan de Hilversumsche G.C. verbonden 
assistent Pennington debuteerde, hebben eind 
April op de Kennemer Golf & Country Club in 
het Nationaal Professional-kampioenschap een 
genoeglijke dag met spannend, zij het niet altijd 
even fraai, go lC beleefd. Dat het spel niet altijd 
aan de verwachtingen va11 de spelers zelf en van 
het veeleisende publiek beantwoordde, mag mis-
schien voor een deel geweten worden aan de niet 
altijd even betrouwbare greens, waarop het put-
ten inderdaad heel moeilijk was, anderzijds kun -
nen we toch ook veel voelen voor de redenering 
van een ervaren .. oude wedstrijdrot" als J os 
van Dijk . 
.. Als we gewoon een rondje spelen, lukt alles en 
als het om een wedstrijd gaat, hebben we "de 
zenuwen" en we missen de "lef" om achter die 
bal te gaan staan en hem een behoorlijke tik te 
geven. Let maar eens op, dat de meeste gemiste 
putts te kort en niet te lang zijn. We zijn te 
bang," a ldus Jos van Dijk en we moeten toe-
geven, dat hij in veel gevallen gelijk heeft. 
Dat het ook anders kan, bewezen enkele spe-
lers, zij het soms s i.echts over negen holes. De 
33 van Pennington en de 35 van Blansjaar, Rühl 
en De Wit over de eerste negen (de lastigste 
van de baan) en de 34 van De Wit over de 
tweede negen in de laatste ronde, bewijzen "dat 
het er wel in zit", maar dat het er ook uit moet 
komen, niet alleen over negen holes maar ook 
over 36 en straks in het Open kampioenschap 
op deze zelfde baan over 72 holes. 

Joop Rühl puttend op de 7e green v an de Kennemer 
G. & C.C. tijdens het Besloten Professional-kampioen-

schap, waarl11 lqj de tweede plaats bezette 

De heer .4. J11rjans, secretaris van cle K ermemer G. & 
C.C., reiki de Harlequin-Cup uit aan Gerard de Wit, 

die hel Besloten Professional-kampi.oenscliap won 

Intussen hebben we u nog niet verteld, dat 
Gerard de Wit het kampioenschap heeft gewon-
nen met een totaal ,-an 143, vijf slagen voor Joop 
Rühl. Dit vrij grote verschil wekt de indruk 
alsof de strijd weinig spannend is geweest, maar 
niets is minder waar. Winnaar en runner-up be-
zetten na de ochtendronde nog de derde en vijfde 
plaats na Kees Cramer met 72 en Bobby Tras-
tour met 73. De Wit had toen 74 en Rühl 76; 
Koudijs zat daar met 75 nog tussen. Er was in 
de middagronde dus nog van a ll es mogelij k. 
Na de eerste negen holes van de tweede ronde 
was er a l wat meer tekening in " het veld"; de 
volgorde was toen: De Wit 109, Rühl 111, Cramer, 
Pennington en Trastour 112 en Koudijs 114. De 
Wit was uitstekend gestart met 4-3-3-4-5, Cramer 
begon minder goed en maakte een 6 op de 
negende voor 40 en Pennington maakte met 33 
de laagste score van de dag over de eerste negen, 
een veelbelo\·ende prestatie van deze jonge 
assistent in dit voor hem nog vreemde milieu. 
Op de laatste negen zette De Wit er nog eens 
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flink "de sokken in '', maakte 34 voor een totaal 
van 69 - het laagste cijfer van de dag - en 
legde daarmee beslag op de Harlequin Cup, de 
wissel prijs. die aan het P rof.-kampioenschap is 
verbonden. Aangezien de bal echter op de fair-
ways geplaatst moest worden om de jonge gras-
mat te sparen, kan de score van 69 niet erkend 
worden als baanrecord. Rühl moest genoegen 
nemen met de tweede plaats en Cramer deelde 
de derde plaats met Pennington, die dank zij zijn 
33 een totaal van 71 op zijn laatste ronde m aakte. 

De volledige resultaten van de twaalf prij swin-
naars luiden: l. G. de Wit (Haagsche G. & C.C.) 
143 (74-69) ; 2. J. Rühl (Kennem er G. & C.C.) 148 
(76-72); 3. en 4. C. Cramer (Twen tsche G.C.) 150 
(72-78) en J .Pennington (Hilv.G.C.) 150 (79-71); 
5. en 6. B. Trastour (Haagsche G. & C.C.) 151 
(73-78) en J . Oudendorp (Utr. G .C. "de Pan") 
151 (76-75) ; 7. P. Witte (G.C. "de Dommel") 152 

Verschenen : 

PAR GOLF 
IN 

8 
STEPS 

door J 0 E N 0 VA K. President of the Ame rican P.G.A. 

G e ï 1 1 u s t r e e r d met 
80 prachtige actie-foto 's . 
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(78-74) ; 8. en 9. J. James (Noordw. G.C.) 153 
(80-73) en B. K oudijs (Rott. G.C.) 153 (75-78); 
10. en ll. J. Blansjaar (Hat tem se G. & C.C.) 156 
(81-75) en .J . Ottevanger (G.C. "Toxandria") 156 
(79-77) ; 12. W.v.Dijk (A'damse G.C. ) 158 (78-80). 

Ere -lijst 
H et Besloten Professional-kampioenschap werd 
achtereenvolgens gewonnen door: 
1928 A. van Dijk . . . . 146 1938 W. G. L. Ragless 149 
1929 A. van D iik . . . . 158 1939 D . Oos tervccr . . 146 
1930 P. K eenc .... .. . 156 1940 J . Rühl . . ...... 158 
1931 A. van Dijk . ... 151 1941 J. Rühl . . ...... 143 
1932 D. Ooste n ·eer . . 148 1942 P. Wi tte .... .. .. 147 
1933 D. Oostcr vecr . . 149 1946 G. de Wit .... .. 143 
1934 D. Ooster veer . . 152 1947 J. Cram cr .. .. .. 141 

na een tic met 1948 J . Cra m cr en J. Blans-
H . La mbe rt jaar eindigden gelijk 

1935 P. Witte .. .. .... 146 1949 G. d e Wit 146 
1936 P. Witte .... ... . 155 1950 G. d e Wit 152 
1937 J . Th. Oostervec r 155 1951 G. de Wit 143 

S ecretarissen vPrgaderden 
De Secr etarissen van onze Golfclubs hielden 
midden April hun halfjaarlijkse vergadering op 
de U.G.C. "de Pan". Er werd o.m. besloten ook 
di t jaar - op 15 Augustus en waarschijnlijk op 
de U. G.C. "de Pan" - een Nationale Caddie-
wedstrijd te houden . Aan deze wedstrijd mogen 
per vereniging twee caddies deelnemen. Geld-
pr ijzen en een wisselbeker zu llen beschikbaar 
worden gesteld. 

De mogelijkheid van de komst van Henry 
Cotton voor het coachen van onze profs en 
amateurs werd onder ogen gezien. 

Tot slot van de Secretarissen -vergadering werd 
de gebruikelijke wedstrijd gespeeld. wel ke werd 
gewonnen door de secretaris van de Noord-
wijk se G.C. de heer W. v. d. Weycle (24) met 
netto 71; 2. mr H. J . W. Swane (2). G .C. "de 
Dommel", netto 73 ; 3. Chr. v. d. Mandele (23) , 
S.G.C. "de H oek", netto 75 ; 4. F . W. de Haan (6) , 
N.G.C., netto 78; 5. Chr. J . E. Engelberts (9), 
Rosendaelsche G.C" netto 79; 6. mr L . Nijen-
bandring de Boer (25), U.G.C .. ,dePan", netto 80. 

Golfers, herplaats de plag! Hark de bunkers! 


