
Sewgol um Papwa wint het "0 PEN" 
Pec11:vogel De JJ it voor de viertle lrner rruuier-1111 

Alle zeventienduizend acht honderd drie en 
boeken en ruim drie miljoen dagblad- en 

·. rlschrift-artikelen. mitsgaders de ongetelde 
:a.i.oµraa tjes en teevee-demonstraties. die in de 
ai .::e: •pen tweeduizend jaar zijn geschreven, 
!"espectie\·elijk gehouden over het golfspel en 
deszelfs techniek. grip. swing, stance. balance, 
timing etc. ten spij t, heeft een jongeman die 

van dit alles geen weet heeft, die zeer 
·saarschijnlijk nog nooit één golfles heeft gehad 
en die op zijn dertigste jaar voor het eerst van 
zijn leyen zijn geboortestad Durban in Zuid-
Afrika heeft \·erlaten. op de Haagsche Golf- & 
Coun;.:v Club een aantal erkende professionals 
··ar. ··.-":e'.d\·ermaa:dheid te kijk gezet en er 
e· :r·e:-::a•:or.a. Open Kampioenschap Yan 
e-=e: .a::o na m de eerste ronde met-

een he: u:: :g5.; da:erende baanrekord van Ugo 
Grappasonni met één slag te hebben verbeterd 
en op 67 te hebben gebracht. 

Ziedaar in één (lange) zin dè gebeurtenis van 
de maand, dè sensatie van het Nederlandse golf-
seizoen 1959. Sewgolum Papwa - zo luidt de 
naam van onze nieuwe open kampioen - is een 
in Zuid-Afrika geboren Indiër, die op z'n twaalf-
de jaar als caddie op de Beachwood Golf Club in 
Durban kwam en daar, met het imitatie-talent 
de jeugd eigen, door afkijken leerde golfspelen. 

De W it's laatste approach naar de 

laatste green in de laatste ronde 

Donald Su:aelens, Sewgolum Papu:a met diens Londense 
t'riend Sugden en wedstrijd- secretaris De H aan 

:.\Iaar àf hij heeft niet goed gekeken, Of hij heeft 
toevallig als voorbeeld het enige lid van de club 
met de ,,reversed grip" uitgekozen . Hoe het ook 
zij, Sewgolum speelt met zijn rechterhand boven 
zijn linker en de algemene klacht onder de toe-
schouwers was dan ook "Nu hebben we een 
nieuwe kampioen, die recht en ver slaat en 
bizonder goed approacht, maar nu kunnen we 
van zijn stijl niets leren". 

Sensaties bij de vleet 
Denkt u overigens niet dat enige honderden 

toeschouwers teleurgesteld naar huis zijn ge-
gaan, want aan de gebruikelijke sensaties heeft 
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het ook deze keer niet ontbroken. Het begon 
al op de eerste dag. Natuurlijk h ad Sewgolum. 
die al maandag tevoren op de club was gearri-
veerd, zich t ijdens zijn oefenronden al enige 
renornrnée verworven en dus kreeg hij de nodige 
belangstelling. Maar de vier favorieten voor de 
titel - Ugo Grappasonni, kampioen 1954; Al-
fonso Angelini, kampioen, 1955; Gerard de Wi t, 
dr iemaal runner-up; en Donald Swaelens, de 
zeer veelbelovende jonge Belgische prof -
hadden toch ook hun "gallery". Toen het echter 
bekend werd , dat de jonge Indiër was uitgegaan 
in 35 (met een zes op de zesde!) kreeg bij velen 
de nieuwsgierigheid de overhand, een nieuws-
gierigheid die Sewgolum - telkens na een goed-
keurend applaus beleefd zijn witte pet lichtend 
- beloonde door de laatste negen holes in 32 te 
spelen en daarmee het nieuwe baanrekord van 
67 te vestigen. 

Zijn score luidt : 4-4-4-3-4-6-4-3-3 = 35 
5-3-3-3-3-4-4-3-4 = 32 = 67. 

De Wit was toen al binnen met een ronde van 
69 en vol spanning wachtte iedereen op de 
volgende scores van onder de 70, want het stond 
wel vast dat die er die eerste smoorhete dag op 
de beendroge baan zonder een aasje wind 
moesten komen. Volgende verrassing: all één de 
Braziliaanse professional J . J. Querelos bracht 
nog een kaart van 70 binnen en daarna volgden 
Angelini en Swaelens met 72; Grappasonni , 
Casera. Rühl en Miguel wisten niet beter dan 
73 te maken. 

Afzetters 
Reeds bij de tweede ronde moesten de met 

touwen gewapende vrijwillige leden-stewards 
van de club in het geweer komen om de toe-
schouwers rond Sewgolum op een redelijke af-
stand te houden; er was 's morgens al een toe-
schouwer (gelukkig niet ernstig) gewond ge-
raakt door een approach over de negende green 
en meer onheilen wilde men uiteraard tot iedere 
prijs voorkomen, hetgeen dan ook is gelukt. 

Alle belangstelling concentreerde zich toen 
verder rond Sewgolum, De Wit en Swaelens; 
men had er - naar later zou blijken terecht -
zo'n voorgevoel van dat het tussen deze drie 

M omenten uit de laatste ronde - 1. Sewgolum slaat uit 
een bunker b ij de Se green; 2. en 3. A pproach van 
Sewgolum en v an De Wi t naar de 9e green; 4. Sewgolum 
puttend op de 9e green 



zou gaan. Wel deed Casera met een tweede 
ronde van 70 nog een goede gooi naar een betere 
plaats op de ranglijst. maar Sewgolum bleef met 
69 voor een totaal van 136 aan de leiding, ge-
\'olgd door De Wit met 70 voor 139 en Swaelens 
met 68 (de beste \'an de tweede ronde) en 140. 

Privé-caddie 
Die middag hadden wij na afloop even gelegen-

heid om met Sewgolum te praten. Hij vertelde 
ons, dat hij in dienst is bij Adams National Ltd. 
in Durban. een cosmetische industrie waarvan 
de directeur. de heer Wullf, een enthousiast 
golfer is. Daarom krijgt Sewgolum ruimschoots 
de tijd zich aan golf op de Beachwood Golf Club 
:e wijden en daarom ook heeft de heer W ullf 
hem in zijn privé vliegtuig naar Engeland ge-
bracht om deel te nemen aan het Britse Open. 
Sewgolum kwalificeerde zich echter niet voor 
de laatste ronde, maar speelde toch zo goed . dat 
de heer \\'ulff besloot hem een kans te geven in 
Den Haag. Onder de hoede van de Londense 
student in de medicij nen Sugden (hanàicap 12) 
maakte hij de reis naar Nederland. Vol t rots liet 
hij ons een foto van zijn moeder. vrouw, dochter 
en twee zoontjes zien en ook vertelde hij hoe hij 
in het recente plaatselijke kampioenschap het 
ongeluk had zijn putter te breken. Ean een der 
damesleden, mrs. Bosman (handicap 7) kreeg hij 
toen haar putter en met deze stok legde hij 
menige putt dood bij de pin. 

Ander weer 
Na een geanimeerde cocktailparty zaterdag-

avond aangeboden door het bestuur van de 
Haagsche Golf & Country Club. bleek zondag-
morgen het weer te zijn veranderd; er stond 
een plezierige westenwind, die het verblijf in 
de Wassenaarse duinen aanzienlijk aangenamer 
maakte dan op de vorige dag en die boven-
dien de baan een geheel ander aspect gaf. 
Dit zou uit de scores dan ook blijken. Brian 
Hugget, professional van de Redhill and Reigate 
G.C. in Surrey, die door twee ronden van 78 en 
76 overigens als kansloos moest worden be-
schouwd, was de enige die er in slaagde met 
69 onder de 70 te blijven. De Wit ging rond in 
73 en Sewgolum zelfs in 74. maar toch behielden 

Van boven naar beneden - 1. De "galery" op de 15de; 
2. De 15de green; 3. Naarmate het einde naderde, steeg 
de belangstelling, zoals u hier ziet rond de 17de green; 
4. Bunkerslag v an De Wi t voor de 18de green 
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zij hun tweede, resp. eerste plaats met 212 en 
210 en Swaelens bleef met 73 en een totaal van 
213 derde. Querelos was met een tweede ron de 
van 76 al afgezakt naar de zesde plaats en 
slaagde er n iet in zich te herstellen; Angelini 
was nu vierde met 218 en het leek weinig waar-
schijnlijk, dat hij met acht slagen verschil met 
de leider nog een rol van betekenis zou kunnen 
spelen. 

Laatste ronde 
Toen ging de laatste ronde in. Swaelens speel-

de in het voorlaatste koppel en Sewgolum 
speelde met De Wit samen achteraan. zodat men 
vrijwel voortdurend op de h oogte kon blij ven 
van de onderlinge stand, hetgeen de spanning 
niet weinig verhoogde. 

Swaelens en De Wit begonnen slecht, beiden 
met een zes. m aar De Wit wist zijn achterstand 
- die door een vijf op de derde en een vier op 
de korte vierde hole tot vijf slagen was gestegen , 
tot één slag te reduceren door de eerste negen 
met 4-4-3-3-4 te beëindigen, terwijl Sewgolum 
5-5-4-4-4 maakte; Swaelens, aanvankelijk slechts 
één slag achter bij De Wit, wist even met hem 
gelijk te komen, maar aan de t urn was hij weer 
d rie slagen achter en dit werd er niet beter op 
toen hij vijven maakte op de lOe en de lle hole. 
Met zes slagen achterstand op De Wit was zijn 
kans op de tweede plaats wel zeer gering ge-
worden. 

Intussen maakte ook Sewgolum op de lOe een 
vijf tegenover een prachtige drie van De Wit, 
die op de lle echter zijn drive omhaalde op de 
le fairway, doch via de rough en met een prach-
tige lange putt toch zijn vier maakte en zodoende 
zijn ene slag voorsprong behield. Maar op de 
12e hole kwam voor De Wit het keerpunt; zijn 
teeshot belandde in de bunker voor de green 
in een kuiltje, zodat hij twee explosieslagen 
nodig had om er uit te komen en met een vijf 
op deze korte hole was hij weer één slag achter 
op Sewgolum, d ie op de 13e zij n voorsprong kon 
vergroten toen De Wit zijn approach in de grond 
sloeg en een v ijf maakte. De volgende v ier holes 

De prijsuitreiking- I. Sewgolum neemt zijn prijs in ont -
v angst uit handen van de voorzitter v an het N.G.C. 
2. De heer Zey lstra overhandigd De Wit zijn vierde zil-
vere n Bolskruik; 3. J hr. Calkoen complimen teert Swae-
lens met zijn derde prijs; 4. Wisselbek er en replica voor 
eerste amateur Montagu 



maakten beiden in 4-4-4-3; De Wit deed zijn 
unerste best op twee lange putts op 16 en 17: ze 
.a!:{en wel dood maar wilden niet zinken. 

Laatste kans 
::--Jóg scheen er voor De Wit een kleine kans 

op te doemen, toen Sewgolum op de laatste hole 
zijn tweede slag ver omhaalde tot achter de bo-
men tussen de 18e en lOe fairway en vervolgens 
zijn recovery ever de green heen onder een boom 
sloeg. Hoewel een tak hem in zijn upswing 
hinderde, beiandde de bal toch op "holeable 
clistance", zodat De Wit's birdie-4 niet goed 

was voor een tie. En voor de vierde maal 
moest de heer Zeylstra hem de zilveren Bols-
kruik \·oor de runner-up uitreiken. Wél was De 
".\"!t's 72 de beste score in de laatste ronde. maar 
dat is een schrale troost. 

Zoals gezegd. werd Donald Swaelens derde 
met 287 en de vierde p laats werd gedeeld door 
Arthur Deyulder. een der trouwste deelnemers 
aan dit kampioenschap en altij d in de prijzen, 
en de stijh-olle Engelse amateur Dru Montagu 
\'an de Biarritz G.C" die beiden 295 maakten. 
Onze nationale amateurkampioen Knappert be-
gon niet slecht met een ronde van 77 (en acht 
\'ieren op de laatste acht holes!) , maakte nog 
een derde ronde van 74, maar 86 en 84 voor de 
tweede en de vierde ronden waren toch te veel. 

De komende wedstrijden 
(Open voor leden v an Nederlandse golfclubs) 

29 en 30 aUJ,! . . ..\rmy Tankanl . . . . . . . . Jl na,L!:!t('he r:. & e.c. 
1 ..,l•pt. mn r. C. L. Small 

\l '>"dprij; Haag,che G. &;.C.C. 
5 t:n 6 ll'Pt. Twentl' Cup . . ... . .... Twenhl' G.C. 

Jtugdwe1·h nd . . . G . &: C.C. 
Juhik•um,,·ecbtrijdt·11 .... S.G.C ... de H ol'k" 

';. 9 ('Il Benl->hn:: EindhO\ t:n"t' e.c. 
10 ""·pt. Dmne"tknmpi0t.·11,c ll.lp 

1:2 en 1 3 sept. l'.G.C ... de Pan" 
\ "ct<"rnnt>nk ounpmc:ihth.lp Kt-nn. G. & C.C. 

17 -epi. D.1111"' C\oorcl-Zu id-

20 "t>pt. 

:21 Sf'p l. 

:?ï ')t:pl. 

llil \(_.r"\mHt' G.C. 
lntt:nrntional Cup . . . . . . E:111clhon•115e G.C. 
Golf ........ G. &- C.C. " \\'ittem" 
D.1111(1,/Prof. Four,onlt"" .. -\n1,lt·rc1;1mse G.C. 

Rottt:·rdamo;:e C.C. 
Trofto \"eoe1uela .. .... C..C. "cle D ollunel'' 
\'rijland . . . . H nag;che G. &- C.C. 

::.l'a De Wit werd t weede Nederlandse profes-
sional B. van Mook, die gelijk met Grappasonni 
op de 13e plaats eindigde met een score van 300. 
Eerste Nederlandse amateur werd Smit met 309 
(81-75-74-79) . 

De uitslagen luiden: 1. P. Sewgolum (Beach-
wood G.C" Durban) 283 (67-69-74-73) f 2000,-
van de Heinekens Brouwerij en de wisselbeker 
van het Nederlandse Golf Comité met replica; 
2. G. P . de Wit (Hilversumse G.C.) 284 (69-70-
73-72) f 1500,- van de Erven Lucas Bols met 

Op de.::e drie f oto's ziet men duidelijk de merkwaardige stijl van Seu:gol11m 
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zilver en Bolskruik : 3. D. Swaelens (Les Buttes 
Blanches, Gent) 287 (72-68-73-74) f 750.- ; 4. en 
5. Dru Montagu (Biarritz G.C.) , tevens eerste 
amateur, 295 (76-73-71-75) en A. Devulder (Le 
Zoute) 295 (74-72-73-76) f 400,-; 6. J. J. Quere-
los (Brazilië) 296 (70-76-76-74) f 300,-; 7. A. 
Casera (Milaan) 297 (73-70-78-76) J 200,-; 8 .. 
9. en 10. A. Angelini (Varese) 298 (72-71-75-80). 
W. Goggin (San J osé, Cal.) 298 (75-72-73-78) en 
S . Miguel (Puerta de Hierro G.C" Madrid) 298 
(73-76-74-75) ieder f 117,-; ll. en 12. B. Shelton 
(Ashrid ge) 299 (77-75-70-77) en B. H uggett 
(Redhill & Reigate G.C.) 299 (78-76-69-76) ; 13. 
e n 14. B . van Mook ("Toxandria") 300 (77-72-76-
75) en U. Grappasonni (Villa d 'Este) 300 (73-74-
78-75; 15. en 16. D. Beard (RAC G .C.) 301 
(75-74-75-77) en D. Strachan (Schotland) 301 
(74-74-71-82) ; 17. C.G. Pennington (Oslo G.C. ) 
302 (77-75-76-74) ; 18. C. Cramer (T wentse G.C.) 
303 (75-74-75-79) ; 19. en 20. J. Rühl (Kennemer 
G . & C.C.) 305 (?a-75-75-82) en H . Becker (Köln-
Marienburg) 305 (75-76-78-76); 21. P . Witte ("De 
Domm el" ) 306 (76-81-71-78); 22. W . F . Smit, l e 
Ned. amateur (Hattemse G. & C.C.) 309 (81-75-
74-79). 
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SANDEMAN 
PORT & SHERRY 

.Y'&u 'tl d. 
Alleenverkoop voor Nederland 

F RANS VERBUNT & Co. N .V., TILBURG 

Levering uitsluitend vla wederverkopers 

VOORLOPIG PROGR AMMA 
1 N 0. G 0 L F lV E E K E N 0 

do11de rdag 8 okt . t / m 11 okt. 

Donderdag op de RosendaeLsche Golf Club. 
'l:rijdag, zaterdag en zondag op de 

Hattemse Golf- & Country Club 

8 okt. 's middags : Stablefordwedstrijd om 
wisse lbeker ; daarna borrel in H attem. 

9 okt.: Eclectic om de Wissel Trophee (hou-
der B. J. de With); daarna borrel in Hotel 
Dennenheuvel. 

10 okt.: Wedstr ijd tegen bogey om de Goe-
noeng Sahari-beker (houder W. Wijs) en 
Mixed foursomes. Feestavond in Hotel 
Blommensteijn. 

11 okt. : Mixed greensom es Stab leford (win-
naa rs 1958: mev r. Schoon-v. d. Horst en 
R. S midt van G elder) . 

Men wordt verzocht zich op te geven bij de 
heer P . van den Bergh, p.a. Hattemse G. & 
e.c" tel. 05206-909. 

Koning Bou dewijn van B elgië, als B . Derethy 
ingeschrev en, heeft deelgenomen aan driedaagse 
open toernooi van de Amerikaanse luchtmacht 
in Diätsland op de golfclub te R amstein. De 
Koning heeft het daarin tot de v oorlaatste ronde 
gebrncht; hij was vergezeld van zijn v ader 
Koning Leopold, Prinses de Rethy en Prins 
Alexan der. To t de deelnemers behoorden ook 
Bob Hope en Bing Crosby. 

Op de volgende pagina ziet u negen d eelnemer s aan het 
I ntern. Open kampioenschap op de H aagse/ie G. & C.C. 
V .l.n.r . en v an bov en naar beneden: 

M iguel, Devulder, M ontagu. 
Querelos, Casera, Swaelens. 
D e Wit, Goggin, Angel ini. 
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