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HAGENAAR MAAKT OCHTENDRONDE VAN 70 

Heel wat jaren zijn vergleden sedert we voor de 
eerste keer op de baan van de Amsterdamsche 
Golfclub vertoefden, ja er liggen, we bekennen 
het tot onze schande, al weer vele jaren achter 
ons sedert we er het laatst zijn geweest.De eerste 
keer was vèr vóór de tweede wereldoorlog, toen 
de baan nog slechts in rudimentaire staat ver-
keerde en de auctor intellectualis van dat alles, 
ir J. R. Koning, ons met een handbeweging in 
dat nog onaangeklede landschap aanduidde, hoe 
de holes zouden lopen, wat men met de water-
hazards zou doen, waar het clubhuis zou ver-
rijzen en hoe hij zich van deze baan, zo typisch-
Hollands in een polder aan te leggen,eenvoortuin 
van Amsterdam droomde. Daarna zijn we meer-
malen teruggekomen in de gezellig Amsterdamse 
golfsfeer. We hebben de baan zien groeien, tot 
wasdom zien komen. We denken aan oude ge-
trouwen als dr Van Cappellen en aan Brusse, die 
thans reeds weer zovele jaren lief en leed met 
de baan hebben gedeeld n dan doet het prettig 
aan, wanneer men weer eens terugkomt prompt 
de laatste van dit tweetal, thans een krasse 70-er, 
van de green te zien stappen na zijn gebruike-
lijke rondje door de thans wel volkomen ge-
stoffeerde polder. Men voelt zich dan weer thuis. 
Dat was op Eerste Paasdag, toen de hier te lande 
werkzame professionals de gastvrijheid van de 
Amsterdamsche G.C. genoten voor hun Besloten 
Professional Kampioenschap met als inzet naast 

de zo fel-begeerde (want waardevolle) titel, het 
bezit van de Harlequin Cup. Ondanks het uit-
zonderlijke Paasweer, dat naar de zee en het bos 
(zo niet de bollen) lokte, was er flinke belang-
stelling en we merkten van het Nederlandsch 
Golf Comité op mevr. A. Buma-van Tienhoven, 
voorzitster van de Dames-Commissie, verder de 
heren Ch. E. Veltman, secretaris en F. W. de 
Haan , adj.-secretaris van het Ned. Golf Comité. 
Van de Amsterdamsche G.C. maakten zich be-
halve De Haan de heren Wijsmuller, secretaris, 
en Falk, administrateur, zeer verdienstelijk bij 
de organisatie van deze 36 holes medalplay, 
waarvoor zestien professionals aan de start ver-
schenen. 

De Wit had geen last met putten 
Het was heerlijk toeven in Duivendrecht op deze 
dag. Een zoele wind speelde door de polder, die 
daar zon-overgoten gereed lag om de deelnemers 
een geslaagde dag golf op te leveren. De baan 
was reeds in zeer behoorlijke toestand, wellicht 
waren alleen de greens nog wat onzuiver, hoewel 
De Wit daarover in zijn ochtendronde van 70 
helemaal niet geklaagd heeft! Maar ja, als je 
zoals deze Haagse professional, vele malen drie 
slagen tot twee ineenschuift, dan blijft er aan 
putts niet veel meer te maken over. Het was 
slechts te betreuren (behalve voor de houder 
van het record, te weten Frans de Haan, die z'n 
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71 niet gaarne geslagen ziet!) dat deze ronde 
van De Wit niet als record kon worden geboek-
staafd, omdat men - o.i. geheel onnodig - had 
toegestaan de bal op de tairways te plaatsen, 
indien dat gewenst werd. 
Zijn - op papier - twee sterkste tegenstrevers, 
Piet Witte en Joop Rühl, kwamen na de eerste 
18 holes reeds direct een eind achter, want zij 
brachten respectievelijk 76 en 77 binnen. Zo werd 
Gerard de Wits 70 eerst gevolgd door 75 van de 
Haagse assistent Giraud en eenzelfde score \an 
de 'l'oxandria-professional J. Ottevanger, die 
daarmede voor het eerst in dit gezelschap aan de 
top figureerde. Kees Cramer (die goede berich-
ten kon vertellen over broer Jan uit het verre 
Curaçao) beschikte nog wel over de lange slagen, 
maar had in het korte spel moeilijkheden. Hij 
bracht 77 binnen, net als Wim van Dijk, die met 
de eigen baan soms overhoop lag. Het blijft ech-
ter altijd golf en hij zal wel dezelfde filosofie 
hebben als zijn broer Jos, die na een matige eer-
ste ronde vol goede moed aan de lunch verklaar-
de, dat het s middags wel weer beter zou gaan. 
En Jos bewees het 's middags direct met een 
keurige 76. 

"Eagles" gevraagd ! 
Behalve de kolossale Harlequin Cup stond er op 
de prijzentafel nog een gevaarte: een "magnum ' 
(U kent wellicht die zeldzame kruiken Z.O.G. ?) , 
bestemd voor diegene, die een (of de meeste) 
"eagles" zou maken. Daarvan was 's morgens 
nog niets gebleken, zodat 's middags een ieder 

all out' ging om te trachten, die 'eagle" thuis 
te brengen. 
De enige, die niet op de Z.O.G. loerde, was De 
Wit. Hij had een mooie voorsprong en achtte het 
beter ' safety first" te spelen. Hij lette meer op 
bogey-cijfers, bereikte de turn in 37 en werd op 
de tweede helft nogal onzeker, vooral toen hij, 
door een out of bounds geslagen bal op de 12e, 
een 7 op zijn scorekaart genoteerd kreeg. Daarna 
vermande De Wit zich, ging weer wat vrijer 
spelen, maakte nog een birdie op de korte 16e en 
beëindigde zijn ronde in 37-39 voor een totaal 
van 76. 
Witte had er schijnbaar de lucht van gekregen, 
dat er nog een kansje lag. Hij was vrij van alle 
mentale druk na z'n ochtendronde en speelde een 
prima ronde, die met een birdie (haast een 
eagle!) op de 18e werd besloten voor een totaal 
van 71. Zo had hij De Wit (70-76-146) nog tot op 
één slag onverwacht weten te benaderen (76-71-
147). De finish was op die manier nog spannend 
geworden. 
De derde plaats werd van harte gegund aan 
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Ottevanger, die met regelmatige ronden van 75 
en 76 voor de dag kwam . Giraud was 's middags 
met 80 teruggevallen na zijn ochtendronde van 
75, maar de Fransman komt een pluim toe voor 
dapper volhouden, want hij kreeg 'smiddags ern-
stige last van zijn kortelings genezen beenbreuk. 
J oop Rühl nam met 77-75 de vierde plaats in. 
Secretaris W. J. Wijsmuller reikte met een zwie-
rige toespraak de beker en de prijzen uit, waarna 
de aanwezigen reeds meenden dat zij de niet 
gewonnen "magnum" mochten aanspreken. Een 
geheime raad tussen de heren Wijsmuller, De 
Haan en Falk had echter volgens kabalistische 
formules deze kruik ook nog aan één der deel-
nemers toegewezen. Zo kreeg J an Blansjaar 
(zeker als beloning voor zijn uitnemend golf in 
de middagronde) de keus tussen de magnum en 
de zilveren replica. De Hattemer aarzelde niet 
en nam het zilver. James, de assistent van Monk 
in Hilversum, mocht toen de "magnum" mee 
naar het Kievitsdal nemen. De heer Ch. E . Velt-
man dankte uit naam van de professionals en 
Gerard de Wit voegde als kampioen daaraan nog 
een woordje toe. J . A.B. 

De einduitslag was: 1. G.de Wit (Haagsche G.C.) 
70-76-146; 2. P. Witte ("de Dommel') 76-71-147; 
3. J. Ottevanger ("Toxandria") 75-76-151; 4. J . 
Rühl (Kennemer G.C.) 77-75-152; 5. en 6. W. v. 
Dijk (Amsterdamsche G.C.) 77-76-153 en H. 
James (Hilversumsche G.C.) 76-77-153; 7" 8. en 
9. J . Blansjaar (Hattemsche G.C) 79-76-155; H. 
Giraud (Haagsche G.C.) 75-80-155 ; Jos van Dijk 
(U.G.C. "de Pan") 79-76-155. 

Ere-lijst 

Het Besloten Professional-kampioenschap werd 
achtereenvolgens gewonnen door: 
1928: A. van Dijk .. .. 146 1938 : W.G. L. Ragles 149 
1929 : A. van Dijk .... 158 1939 : D. Oosterv er . 146 
1930 : P. Keene ....... 156 1940: J. Rühl .. . .. ... 158 
1931 : A. van Dijk ... . 151 1941: J. Rühl ...... .. 143 
1932: D. Oosterveer ... 148 1942: P . Witte .. . ... 147 
1933: D. Oosterveer ... 149 
1934: D. Oosterveer . .. 152 

na tie met H . Lambert 
1935: P. Witte . .. ..... 146 

na tie met D. Oosterveer 
1936: P. Witte . . . . . . . . 155 
1937 : J. Th. Oosterveer 155 

1946: G. de Wit .... 143 
1947: J. Cramer .... 141 
1948 : J . Cramer en 

J. Blansjaar ein-
digen gelijk .... 149 

1949: G. de Wit . . .. 146 

VRAAQ EN AANBOD 
TE KOOP: 2 sets golfstokken, in goede staat; wooden 

shafts. Inlichtingen: J. J. H. van Proosdij, Ep e (Gld.), 
telefoon 164, Gorssel. 


