
Van D onck aan het putten op de 18e green van " De Pan" tijdens de beslissende ronde tegen Boyer (geheel links) . 

Hel Open Kampioenschap van Nederland 
Floor van Donck wederom kampioen 

Het Open Kampioenschap van Nederland, dat op 
17 en 18 Juli, op de course van "De Pa n" te Huis 
te r He ide werd verspeeld, vormde een der hoogte-
punten van het golfseizoen. Het waren een paar 
stralende zomerdagen, die een summum van span-
ning hebben gebracht en waarop men van super-
golf heeft kunnen genieten. De baan was in per-
fecte conditie en de geest onder de deelnemers 
was voortreffelijk. Hulde dient gebracht te worden 
a an het voortvarende bestuur van "De Pan", dat 
e r voor gezorgd heeft, dat de deelnemers op be-
: oorli jke w ijze konden worden ontvangen. De 
:-iieuwe comfortabele heerenkleedkamer deed di-
:ect reeds goede diensten. Vele leden van "De 
?an" hebben overigens persoonlijk a lle medewer-
:<ing verleend, om het kampioenschap te doen sla-
;en. Wij denken hierbij a a n de ijverige dames en 
:-:eeren, die uren lang in de brandende zon heb-
sen geloopen, teneinde de scorekaarten voor de 
;:rofessionals bij te houden, aan den onverstoor-
:C::rren man aan de "scoring-ta ble" bij de achttien-

MALININE GOLF-JUMPERS 
E N P L U S-F 0 U R S 
De eenige stof, welke 
poreus is en toch gega-
randeerd water d i c h t 
Voorradig in alle maten 
Vraagt Uw Profess iona l 

de hole, die "langzaam maar slecht telde", zooals 
hij zelf beweerde, enz ., enz. 
De Be lgische professional Floor van Donck, d ie het 
vorige jaar te Hilversum den titel ha d behaald, 
wist ook ditmaal wederom op het kampioenschap 
beslag te leggen en men zal zich kwalijk een be-
teren kampioen kunnen wenschen: een prima gol-
fer met een prach tigen soepelen stijl, die geheel in 
zijn spel opgaat en als een tweede Cotton in diepe 
concentratie verzonken over de baan loopt, maar 
ook een sportsman van den eersten rang, die zich 
nimmer over "bad luck" beklaagt, doch b ij het 
terugspringen van een welgerichte putt slech ts op-
merkte : "That's just golf" . Van Donck's totaal be-
droeg 286 over 72 holes, terwijl onze oude vriend 
Auguste Boyer met 288 de tweede plaats bezette. 
De Britten Robertson en Denny deelden de vol-
gende plaats met een totaal van 294, Taylor werd 
vijfde met 295, waarna als No. 6 onze Nationale 
Open kampioen Piet Witte volgde, die een totaal 
van 305 behaalde. Dallemagne, wiens enorme dri-
ves en fraaie stijl zijn spel nog altijd even specta-
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culair maken, was ditmaal niet zoo in vorm en 
moest zich met de zevende plaats tevreden stellen 
met een totaal van 306. De achtste plaats was weer 
voor een Nederlander, voor H. Rühl, een ex-caddie 
van de Haagsche G.C" die thans tijdelijk a ls 
professional aan de Rosendaelsche G .C. verbon-
den is . Rühl's totaal was 309 en dit had zeker 
aanzienlijk beter kunnen zijn, indien deze jonge-
man niet het ongeluk had gehad, op den laatsten 
dag 's middags op de vierde hole op zijn in de 
rough verscholen bal te trappen, hetgeen hem 
twee strafslagen bezorgde en uit zijn spel bracht. 

De eerste dag 
De eerste dag was reeds dadelijk vol met sensa-
ties. De voornaamste hiervan was dat Cotton's 
assistent van de Ashridge Golfclub, Fred Robert-
son, er 's middags in slaagde, het baanrecord van 

"De Pan" (met 69 staande op naam van den Zuid-
Afrikaanschen professional Sid Brews) te breken 
door een score van 68 binnen te brengen. Vooral 
bij het putten wist Robertson nog a l eens een slag 
uit te sparen. Van dit subtiele onderdeel van het 
spel schijnt hij een speciale studie te hebben ge-
maakt, een enkele soepele polsbeweging en de 
putt was gemaakt. Wij laten hieronder de cijfers 
der recordronde van Robertson volgen, in den i'oop 
waarvan hij niet minder dan acht birdies en één 
eagle wist te scoren: 
Hole Bogey Robertson Hole Bogey Robertson 

1 5 4 10 4 3 
2 4 4 11 5 5 
3 3 2 12 3 3 
4 5 4 13 5 5 
5 5 4 14 4 5 
6 4 3 15 3 4 
7 4 3 16 4 4 
8 3 4 17 4 4 
9 5 3 18 5 4 

38 31 37 37 
Totaal Bogey 75; totaal Robertson 68. 

Een hole-in-one 
Voor een tweede verrassing zorgde de Twentsche 
amateur H. W. Jordaan, die tijdens de middagronde 
twee eagles scoorde, waarvan één zoowaar een 
hole-in-one. Jordaan was minder goed begonnen 
met 45 over de eerste negen holes. Op de l Oe 
maakte hij een normale 4, om vervolgens op de 
moeilijke l le, waar de fairway zich vernauwt en 
de green moeilijk gebunkerd is, door een perfecte 
drive, een dito iron-shot en een zuivere putt zijn 
eerste eagle te "schieten" . Hierdoor geïnspireerd 
sloeg Jordaan zijn drive op de korte 12e zoo zuiver 
op den pin, dat de bal direct de hole vond. Jor-
daan volbracht deze ronde verder in bogey-cijfers, 
waardoor zijn totaal voor de tweede negen 33 
werd, d.i . vier slagen onder bogey, tezamen met 
de vorengenoemde 45 dus totaal 78 voor de 
18 holes. 
Aan het einde van den eersten dag was de stand 
aan den kop: Robertson 142, Taylor 144, Boyer 145, 
Denny 146, Van Donck 147. 

De tweede dag 
Van Donck verbeterde reeds direct 's-morgens zijn 
positie door een score van 69 binnen te bengen. 
dank zij een phenomenale tweede negen 
van 32 (4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5). Hij was bij de lund: 
thans gelijk met Robertson, die 's-morgens 74 hac 
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and steadines·s round the hole 

IT IS SO DURABLE TOO 

gemaakt. Boyer scoorde 72 en was nu nog één 
slag achter de leiders. Dat beloofde spannend te 
worden, temeer daar Boyer en Van Donck door 
de loting samengekoppeld waren. Een groote 
"gallery" volgde deze partij. De eerste negen 
holes werden door beide spelers in 35 rondgegaan, 
zoodat Boyer hier dus nog steeds een slag achter 
was. Robertson, die de turn reeds eerder was 
gepasseerd, leverde weinig gevaar meer, daar 
hij zich wat geforceerd had, voor het eerst van het 
echte pad was afgeweken en voor de eerste 

:-iegen holes 40 had noodig gehad. De strijd ging 
dus nog tusschen Boyer en Van Donck. Op de lüe 
wist Boyer met een birdie gelijk te komen, doch 
dank zij een eagle 3 op de l le verkreeg Van 
:::>onck wederom de leiding. Na een in 3 gehal-
-"eerde 12e, kwam Van Donck 2 slagen voor op 
äe 13e met een birdie 4. De drie volgende holes 
·::erden gehalveerd in bogey-cijfers, waarna Boyer 
:ioor het missen van een korte putt op de l 7e zelfs 

slagen achter kwam. Voor Van Donck had de 
E::1id nog een eenigszins emotioneel einde, aan-
:rezien hij op de laatste hole zijn tweeden slag, 
··:-inuit een uphill-lie, in de rough puilde, om ver-
·:::ilgens op de green nog drie pulls te gebruiken, 
::-.et als resultaat een 6 op de laatste hole. Boyer 
'.::::d nog de kans op een birdie 4, doch ziin bal 

::pte" de hole, zoodat het een 5 werd en hij twee 
:;:::gen achter Van Donck bleef. 
-·::::e, die zooals boven reeds vermeld, als eerste 

11 ) -

In ' f b ijzonder door het bel ere pub I ie k gefrequenteerd 

EEN UNICUM IN EUROPA 
ROTTERDAM A. MANNES COOLSINGEL 103 

GEEN FILIALEN IN NEDERLAND 

Twee der sterkste aan ons Open Kampioenschap deel-
nemende profs: links C. Denny, rechts F. D ycr. 

Hier :::ien wc ]. ]. Taylor, die den N cderlandschen titel in 
1929 won, in moeilijkheden. T aylor eindigde thans op "de 
P an" als vijfde. 
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Nederlander de zesde plaats bezette, bezit alle 
spelkwaliteiten voor een kampioengolfer, doch 
mist nog slechts de noodige wedstri jdroutine in 
internationale sfeer. Witte's leerling, 0. van Zin-
nicq Bergmann, werd eerste amateur, door op den 
tweeden dag twee goede ronden van 79 en 76 te 
maken. 
Count John Bendern, de nieuwe amateurkampioen, 
had wegens een geblesseerde voet na 36 holes 
moeten opgeven. 

Uitslagen 
De gedetailleerde resultaten luiden: kampioen 
F. van Donck (Royal Golfclub de Tervueren) 286 
(71 -76-69-70); 2. A. Boyer (G.C. Nice) 288 (73-72-
72-71); 3. en 4. F. Robertson (Ashridge G.C.) 294 
(74-68-74-78); C. Denny (Thorpe Ha ll G .C.) 294 (73-
73-74-74); 5. J. J. Taylor (Potters Bar) 295 (72-72-77-
74); 6. P. Witte (de Dommel) 305 (75-77-77-76); 
7. M. Dallemagne (St. Germain G.C.) 306 (80-73-
75-78); H. H. Rühl (Rosendaelsche G.C.) 309 (75-77-
74-83); 9. en 10. F. Dyer (Goteborg G .C.) 310 (80-82-
73-75); W. C. A. Hancock (private) 31 0 (79-75-78-78); 
11. J. Woollam (unattached) 312 (73-8 1-79-79); 
12. W.G. L. Ragless (G.C. "Toxandria") 315 (80-8 1-
74-80); 13. J. Oosterveer (A'damsche G.C.) 316 (76-
79-83-78); 14. 0. van Zinnicq Bergmann (de Dom-
mel) 318 (83-80-79-76), eerste der amateurs; 15. Jhr. 
A. Calkoen van Limmen (de Pan) 320 (80-76-77-87), 
tweede amateur. 

DE VETERANENWEDSTRIJD 

In aansluiting aan het aardige artikel van onzen 
medewerker Jan Feith geven we hier nog enkele 
feiten en resultaten over de jaarlijksche veteranen-
wedstrijden, ditmaal op de baan van "Toxandria" 
gehouden. 
Het weer hield zich beide dagen uitnemend, heer-
lijk zonnig en windstil, lokte het uit tot ronden in 
het mooie Brabantsche landschap en een strijd 
tegen de moeilijkheden, welke de "Toxandria" 
course zoovele telt. De foursomes, 18 holes han-
dicap tegen bogey, eindigden in een zege van 
Jhr. C. L. H. Ouarles van Ufford (12) met J. M. Kake-
beeke (8) met 5 down . J. van Reede (16) en M. L. 
Schoutendorp (12) eindigden eveneens 5 down, 
doch verloren na het overspelen van een extra-hole. 
De singles van Zondag hadden het volgend 
resultaat: 1. ir. H. van Weel (19) met netto 68, 
2. J. van Wely (21) netto 68; 3. A. Fabius (15) netto 
73. Voor den eersten en tweeden prijs werden 
negen holes overgespeeld, doch ook toen eindig-
den Van Weel en v. Wely gelijk. Een tiende hole 
bracht evenmin de beslissing, eerst op de l le 
gebruikte v . Wely een slag te veel. 

160 

OOSTENRIJKSCHEN PROPAGANDADIENST 
TE UTRECHT - STATIONSPLEIN 22 

Het toovermiddel 
dat Uw greens en fairways tot dichte, 
gelijkmatige grastapijten maakt, heet : 

A. S. F. K 0 R RE L S 
Deze hygiënische,geconcentreerde kunst-
mest wordt op vele links reeds geregeld 
toegepast (o. a. " De Pan", Haagsche 
Golfclub, Hilversum, Eindhoven e. a.) . 
Geeft nog heden opdracht 

A. S. F. K 0 R RE L S 
te strooien. U zult over de resultaten 
verbaasd staan 1 
Inlichtingen en brochures bij de 

N.V. Amsterdamsche Superfosfaatfabriek 
Utrecht 

BAD MONDORF, Luxemburg 

Golfhotel Terminus 
1 00 M . v/ h Kuurpark in centrum gelegen. Gezellig 
familie'hotel. Alle mod. comfort. Volledig pensi on 
45 - 55 frs. Garage in hotel. 


