
David Thomas wint Internationaal Open kampioenschap 
Renuwlie OJJ tie Britse Open Kampioelf 

Peter Tl1omso11 
( Foto'v: 111c•r. ll. v. A.-H. 

Het Internationaal Open kampioenschap van 
:'.\ederland op de in onovertrefbaar schitterende 
toestand verkerende baan van de Kennemer Golf 
& Country Club is deze keer niet alleen weder-
om een groot succes geworden, het heeft zich 
bovendien van al zijn voorgangers onderscheiden 
door de bizonder hoge kwaliteit van d-c inschrij-
\"Ïngen. Daar kon zelfs het feit, dat de Zuidafri-
kaan Harold Henning verstek liet gaan en dat 
Flory van Donck, na een aantal zware wedstrij-
den en de replay in he t Franse Open zich niet 
gedisponeerd gevoelde om het nogmaals tegen 
zijn rivalen van dit seizoen op te nemen, geen 
afbreuk aan doen. Bovendien was het deze keer 
al heel moeilijk om één favoriet te kiezen; met 
een Britse Open kampioen en de runner -up, 
mitsgaders een a antal and.ere hoog genoteerde 
candidaten , onder wie de oud-kampioen Cerda 
en de titelhouder Jacobs, mocht de sti-ijd vol-
komen open worden genoemd. 

Voorts (het dien t hier reeds te worden gezegd) 
hebben ook onze Nederlandse professio nals zich 
uitstekend geweerd en het was bepaald een ver-
rassing, dat nu eens niet Gerard de Wit en ook 
niet onze na tionale kampioen Kees Cramer de 
eerste Nederlandse plaats bezette, maar J oop 
Rühl, die op zijn eigen baan en voor goeddeels 
eigen publiek ongetwijfeld onder een zekere druk 
spelend, met een fraaie laatste ronde va n 70 
De Wi t met één slag passeerde. 

_\Tet welgePalle1t laat David Tho-
·nas tij dens zijn dankwoord zijn 
blik ruste11 op de f raaie wissel -
'Jeker v an het Ned. Golf Comité 

Dc:P. "gewichti ge·· figuur die op de 18e v an de K enne-
mer ::i.in approach slaat, is David Thoma s 

De baan was, dank zij enige regen op de voor-
afgaande dagen , zo mogelijk nog mooier dan tij-
dens het Nationaal Open kampioenschap. Dat de 
greens volgens enkele spelers te zacht waren en 
dat speciaal de laatst spelenden last hadden van 
de platgetreden omgeving van de holes, weigeren 
wij te geloven en wordt ook door de cijfers van 
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de ,,staart" van de vierde ronde weersproken: 
Thomson 66, Brian Wilkes 69, Cerda 70. De or,ga-
nisatie liep op rolletjes, al kon ondanks het star-
ten met zes minuten tussenruimte toch niet 
worden voorkomen, dat er soms even een op-
stopping ontstond als er in de hoge rough naar 
een bal moest worden gezocht of een van de 
cracks op een green wat meer tijd nam om de lijn 
van zij n putt te bestuderen. 

Wat de wedstr ijd ook bijzonder in teressant 
maakte, was het fci l, dat er zaterdags een stevige 
oostenwind stond, die 's n achts omliep naar het 
zuidwesten. Als gevolg daarvan had de baan de 
eerste dag een geheel an der aspect als de tweede. 
hetgeen menige speler soms voor verrassingen 
plaatste. 

Antonio Cerda, die in 1956 op de Eindhovense 
Golf Club de titel heeft gewonnen. zette in de 
eerste ronde meteen hel hele veld .,op scherp" 
door in 67 - Angelini's baanrecord uit 1955 -
rond te gaan en met twee slagen de leiding te 
nemen op Aldo Casera en Trevor Wilkes. David 
Thomas, de runner-up van het Britse Open Kam-
pioenschap, die tijdens een oefcnronde de toe-
schouwers al in verbazing had gebracht met de 
onwaarsch ij nlijk lage score van 62 (!) verzekerde 
zich ook nu van een plaats in de ,.kopgroep" met 
een ronde van 70 . Hij kreeg daar op de vierde 
plaats gezelschap van de jeugdige Donald 
Swealens, die bewees, dat de lessen van vader 
J ules niet aan hem zijn verspild. De Britse Open 
kampioen, Peter Th omson, die al dadelijk een 
eigen "galery" achter zich verenigde, stelde 
eigenlijk een beet je teleur met zijn 71. waarmee 
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"Ton1(' (Cerda) in een bunker; dat moclit on ze foto-
grafe zich niet loten ontgarm 

hij de zesde plaats deelde met George Farmer 
en onze getrouwe bezoeker uit België, Arthur 
Devulder. 

Baanrecord 
In de tweede ronde werden de bordjes echter 

verhangen toen David Thomas met formidabele 
drives van soms meer dan 250 meter, resolute 
approaches - zijn eagle-2 op de zesde waar hij 
van ongeveer 75 meter uit de rand van de rough 
uitholede was daar een voorbeeld van - en 
zuivere putts in 32 uitging en de tweede negen 
holes in 33 slagen voltooide, voor het nieuwe 
baanrecord van 65 op de sedert Angelini's 67 in 
1955 met 1:39 yards ver lengde baan. Wij laten 

De helling achter d e tweede green 
was voor velen een geliefkoosd 
plekje om lrnn f avorieten gade t e 
slaan 



Z m record- ronde maakte Thomas 
'J:jna onopgemerkt, maar daarna 
··ok men in drommen achter hem 
can , ::oal s u llier ::i et op de derde 
ai ru;ciy 

Thomas' score, welke een eagle en zeven birdies 
bevat, hieronder volgen. 
w ie 2 3 4 5 ï 8 !J 

.•_ngle 457 391 159 175 405 375 399 181 410 3252 yards 
bogey 5 4 5 ;1 4 4 4 3 4 36 
Thomas 5 :1 4 3 1 2 4 3 4 32 

ulc JO 11 12 13 H 15 lG 17 18 
.t:ngte 342 440 520 200 370 440 398 190 463 3363 y::ird s 
:iogcy 4 5 5 :i 4 5 4 3 5 38 
Thomas 4 1 5 :1 4 4 3 2 4 - 33 

Deze recordronde bezorgde Thomas met een 
to taal van 135 een voorsprong van twee slagen 
op Trevor Wilkes, want die had zijn 69 van de 
eerste ronde met één slag verbeterd in de tweede. 

Cerda trof het ongelukig, dat h ij de eerste dag 
moest samenspelen met Gibbs, die zó volkomen 
van slag was, dat hij de eerste ronde al niet meer 
heeft uitgescoord en 's middags als marker Cerda 
meer last dan plezier bezorgde door telkens zijn 
drives in de rough te slaan. Door het telkens 
moeten wachten en zoeken en het ongeïnteres-

seerde gedoe van Gibbs geraakte ook Cerda uit 
zij n spel. Tot de negende wist de lichtomvlam-
bare Argentijn nog zijn zelfbeheersing te be-
waren, maar toen werd het hem teveel ; hij 
topte zij n drive op de tiende hole, hetgeen hem 
een vijf opleverde, maakte toen nog twee vijven 
en een vier op de korte 13e, waar hij zijn approach 
over de green sloeg en de putt miste. Foeterend 
en wild gesticulerend voltooide Cerda zijn ronde 
in 37 slagen voor 71 , een totaal van 138 en de 
derde plaats. 

Thomson beter 
Thomson deed het nu met 69 beter dan in de 

eerste ronde en klom op naar de vierde plaats, 
terwijl Swaelens en Brian Wilkes nu de vijfde 
plaats deelden met ieder 142. Daarna kwamen 
Casera, door een voor zijn doen slechte ronde van 
74 afgezakt, Devulder, de Zuidafrikaan Walter 

:JE EERSTE TEE ·- Links: zoals de starter Thomas zag afslaan en rechts: ::oals het publiek kon zien hoe Thomson 
afsloeg en hoe efficiënt tegen alle eventuele weersomstandigheden de starters waren " gehuisvest" ' 
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Hyam met een verrassende ronde van 68, en de 
slanke Argentijn Leopoldo Ruiz met 69, allen met 
een totaal van 143 voor de eerste dag. Het leek 
dus waarschijnlijk, dat de strijd op de resterende 
36 holes zou gaan tussen Thomas, Trevor Wilkes 
en Cerda; de kansen van Peter Thomson, met 
\·ijf slagen verschil op de vierde plaats, waren 
aanzienlijk gedaald. 

Voor de derde en de vierde ronde op de tweede 
dag heeft de wedstrijdcommissie - zoals in het 
als immer welverzorgde programma dan ook was 
aangekondigd - een nieuwe paring gemaakt en 
volgens het sedert enige jaren in Amerika en 
ook in Engelan d gebruikelijke systeem de spe-
lers met de hoogste scores het eerst laten star-
ten. Dit houdt tot het eind toe de spanning er in 
(indien aanwezig) . 

In de derde ronde slaagde Thomas er in zijn 
voorsprong tot vijf slagen te vergroten; hij be-
gon met 4-4-4-3-4 en scheen op minstens een her-
hal ing van zijn recordronde uit te zijn, maar op 
enkele holes speelde de harde zuidwesten wind 
hem parten en hij moest zich met 70 tevreden 
stellen voor een totaal van 205. Maar aangezien 
Cerda en Trevor Wilkes eveneens met enkele 

Arthur Devulder heeft :ich voor het puiten een zeer 
bi:ondere stand aangewend 

moeilijkheden te kampen hadden en respectieve-
lijk 72 en 73 maakten. behield Thomas de eerste 
p laats. Thomson begon slecht met 5-4-4-4 en ein-
digde met 76, waa rdoor hij de vierde plaats aan 
Swaelens (214) moest laten en met 216 de vijfde 
plaats bezette, elf slagen achter de leider. De 
overwinning kon Thomas nauwelijks meer ont-
gaan. 

NAAR KEUZE EN TER NAVOL GING - 1. Kees Cramer; 2. Ben Shelton; .3. Jan Cramer 
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.VAAR KEUZE TER NAVOLGING - I. David T homas, Tl. Aldo Casera. II!. Jan Ouderdorp, IV. Donald Swaelens, 
V . Arilrnr Dev ulder, VI. G erard de W it, VII. A nlonio Cercla, VIIT. Peier T homson, IX. John Jacobs 
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Verrassingen 
Toch heeft de laatste r onde nog enkele verras-

singen opgeleverd en tot het laatst toe was het 
onzeker wie achter Thomas de t weede en der de 
plaats zouden bezetten. Na de eerste negen holes 
van de laatste ronde was het verschil tussen 
de eerste vier spelers aanzienlijk ingekrompen: 
Thomas leidde met 242 - h ij gin g uit in 37 en 
eindigde met 72 -- Cerda, die eerst h elemaal 
mismoedig beweerde te ziek te zijn om te spelen, 
ging uit in 34 en was toen tweede met 244, on-
middellij k gevolgd door Swaelens m et 32 voor 
de eerste negen en 246; Trevor Wilk es verhuisde 
met 37 voor 247 naar de vierde plaats en Thom-
son bleef vij fde, maar nog slechts met zeven 
slagen verschil, want hij had zijn vorm weer 
gevonden en ging uit in 33. Op de tweede negen 
holes slaagde Thomson er zelfs in nog twee plaat-
sen op te klimmen tot de derde, door nogmaals 
33 te maken voor een ronde van 66 en een totaal 
van 282. Cerda bleef tweede m et 280 en Swaelens 
werd vierde met 285. 

Thomson was ondanks zijn mooie prestatie in 
de laatste ronde, die in feite niet onderdeed voor 
de onder veel gu nstiger weersomstandigheden 
gemaakte recordronde van Thomas, duidelijk on-
tevreden over het r esultaat v an het geheel en hij 
bleek zelfs van plan niet tegenwoordig te zijn bij 
de prijsu itreiking. Toen hij inzag, dat dit niet 
ging, is hij vrijwel onmiddellij k na het on tvan-
gen van zijn prijs verdwenen. 

Niet aldus velen van de honderden toeschou-
wers, d ie beide dagen de baan hadden bevolkt en 
die zich zondagmiddag zelfs niet lieten wegrege-
nen van de unieke n atuurlijke t ribune achter de 
negende green, voor zover zij niet in regen en 
wind een van de spelers op zijn ronde volgden. 

Waar bleven de steunpilaren'? 
Het h eeft ons echter na d e grot e belangstel-

ling van het publiek te hebben waargenomen, 
deerlijk teleurgesteld na afloop van het kam-
pioenschap te moeten vernemen, dat de verkoop 
van de steunpilaar-bad ges maar een droevig 
resulaat heeft opgelever d. Op de Kennemer Golf 
& Country Club zelf is het - gelukkig - wel 

CE PRIJSUI TREIKING werd door de voorzilter van 
het Ned. Golf Comité ingeleid met. een uitvoerig dank-
woord tot de velen die aan het welslagen hadden mee-
gewer kt, in de eerste plaats secretar is Veltman, die 
n iet weet hoe hti kijken moet; 2. D avid Thomas ontvangt 
v an de K ennemer voorzitter de beker; 3. De zilveren 
Bolskruik was de::.e keer v oor Cerda; 4. Thomson neemt 

zün prijs in ontvangst 



een groot succes geworden met een 120-tal ; ,.de 
Dommel" heeft er , dank zij de met en thousiasme 
door mevrouw Inkson gevoerde actie, 21 opgele-
\·erd en daarbij steekt Den Haag als groots te 
club van ons land m et een 50-tal eigenlijk maa r 
povertjes af. Op enkele andere clubs is het bij 
twee of drie (o.a. Hilversum) gebleven en de 
overgrote rest heeft zelfs niet de moeite geno-
men het Ned. Golf Comité een bericht te geven 
over de al of niet geslaagde verkoop. 

Jaren achtereen hebben wij na het Open kam-
pioenschap van verschillende kanten de klacht 
kunnen horen, dat het N.G.C. niets doet om spe-
lers van for maat aan te trekken. Nu heeft het 
::.J".G.C. - en laten wij in dit verband hoteldirec-
teur Bouwes niet vergeten, die een aantal deel-
nemers logies heef t ver schaft en van wie ook de 
idee van de steunpilaar-badges afkomstig is -
eens iets gedaan en daarbij ook een beroep moe-
ten doen op de medewerking van de golfers (de 
liefde kan nu eenmaal niet van één kant k omen) 
maar nu geeft men "niet thuis". Het lijkt ons 
voor de organisatoren om er moedeloos onder te 
worden . Toch blijven wij de idee van de steun-
pilaar-badges een goed idee vinden en wij hopen, 
dat men het volgend jaar de proef nog eens zal 
herhalen en dan met meer succes! 

De resultaten luiden: l. kampioensprij s van 
f 2000,- aangeboden door de Heinek en's Bier-
brouwerij met de wisselbeker van het N.G.C. en 
replica: D. Thomas (Sudbury) 277 (70-65-70-72); 
2 . .f 1500,- aangeboden door de Erven Lucas Bols 
met bijbehorende zilveren Bolsk ruik : A. Cerda 
(Argen tinië) 280 (67-71-72-70); 3. f 750.- P . 
Thomson (Aus tralië) 282 (71-69-76-66) ; 4. f 400.-
D. Swaelens (Gen t) 285 (70-72-72-71) ; 5. f 300,-
T . Wilkes (Zuid-Afrika) 286 (69-68-73-76) ; 6. 
f 200,- B. Wilkes (Zuid-Afrika) 287 (72-70-
76-69) ; 7. en 8. ieder f 125,- L. Ruiz (Argen-
tinië) 289 (74-69-75-71) e n W. Hyam (Zuid-
Afrika) 289 (75-68-75-71); 9. D . Beard (A.R.C.) 
290 (74-72-73-71); 10. B. Shelton (Ashridge) 291 
(73-78-71-69); 11, 12. e n 13. G. Farmer (Zuid-
Afrika) 292 (71-75-72-74); A. Casera (Milaan) 
292 (69-74-76-73) en A. Devulder (Antwerpen) 
292 (71-72-75-74), ieder f 100,-; 14. en 15. E. 
Curio (Argentinië) 294 (74-70-79-71) en J . Rühl 
(Kennemer G. & C.C.) 294 (73-77-74-70); 24. en 
l e amateur J . F . Gregory (Kennemer G. & C.C.) 
308 (78-77-78-75) . 

Donald Swaelens (1), Trevor Wilk es (2), B rian W ilkes (.1) 
Pn eer si e amat eur Gregory voor d e prijzen taf el 
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