
Ook golfspelers van het kaliber van Locke bezoeken wel eens bunkers. Gadegeslagen door 
een dichte mcni,qfc slaan =ij dan den bal cloor.qaans vlak bij de pin ... . 

Locke kwam, zag en overwon 
Het Open Kampioenschap te Zandvoort 

Geheel volgens de verwachtingen heeft Bobby 
:...ocke, zonder gedurende ziin vier ronden ernstig 
:::edreigd te zijn geweest, het Open kampioen 
s:::hap van Nederland '39 op de baan van de Ken-
!'emer Golfclub gewonnen me t een totaal van 281. 
:-fo begon met in de eerste ronde reeds dadelijk 
:ie leiding te nemen door 71 te scoren en stond 
::_ ·n eerste plaats niet meer af; met 70 en 69 in de 
-·:eede en derde ronde vergrootte hij zijn voor-
.3::-ronq en m de laatste ronde was 71 nog ruim 
.. .-:::ildoende om zes slagen vóór Cecil Denny - de 

eeuwige tweede" - te eindigen. 
:Aag eensdeels het gebrek aan tegensianders 

eenzelfde klasse als a ls oorzaak wor-
aangewezen voor het feit dat de Zuid-Afri-

,: ons niet heeft vergast op één o f weer wam-
·-:'= record-ronden, anderzi jds dient erkend te 

• • - i2:i dat de wel zeer geraffineerd geplaatste 
- '=S :i<>t maken van een lage score geducht in 

- ;-a::r s tonden. Heel fijntjes roerde Locke dit 

punt in zijn dankwoord even aan, toen h ij te ver-
staan gaf dat de "position of the pins" het hem 
steeds heel moeiliik had gemaakt om met één 
putt te volstaan. Het waren dan ook juist de 
approach-putts die vrijwel nooit direct in de hole 
wilden verdwijnen, welke Locke verhinderden 
lagere scores te maken. Zijn lange spel was steeds 
zuiver en slechts een enkele maal had het publiek 
de sensatie Locke uit de rough of uit een bunker 
te zien slaan. Hierbij dienen we dan nog de "sen-
satie" eenigszins euphemislisch te nemen, want 
alles wat Locke doet, geschiedt zoo gelijkmatig en 
vanzelfsprekend dat ook uit een derge:iike ligging 
steeds een superieure slag het resultaat was. 

Reeds zijn oefenronde van 73, daags vóór hel 
kampioenschap, enkele uren na zijn aankomst ge-
maakt, wcis een indicatie van zijn kracht. Hij nam 
van de tees meestentijds een brassie om niet te 
ver te zijn, terwijl hij op de greens nogal eens een 
plllt te veel gebruikte. Toen het den volgenden 
morgen "er om ging", bleek hij nog over de noo-
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dige reserve-krach ten te beschikken en hoewel h ij 
over de eerste negen holes een weinig last had 
met zijn drives, welke nogal eens naar rechts in de 
rough getrokken werden, kwam hij dank zij uit-
nemende recoveries in 35 aan de turn. Merkwaar-
d ig en indrukwekkend wa s de wijze, waarop hij 
op de vierde hole een 4 maakte. Hier "slice"-te hij 
zijn drive in de rough ; !oen de bal na eenig zoe-
ken gevonden was, bleek hij achter een graspol 
al een heel slechte "!ie" te hebben. Onverstoor-
baar nam Locke echter een iron me! als onbevre-
digend resultaat da t de bal in den bunker rechts 
voor de green eindigde. Daarop kregen we een 
pracht van een explosie-slag te zien en !oen de 
zandwolk opgetrokken was, lag de bal 20 cm. van 
de pin! 

Dat Locke ondanks een enkelen tegenslag en 
ondanks de a fwezigheid van elke brillance in zijn 
spel toch zulke mooie resultaten weet te bere iken, 
dankt hii voornamelijk aan zijn algeheele concen-
tratie gedurende het spel. De Locke met wien wij 
op Waalhaven direct na aankomst een heel ge-
animeerd gesprek mochten hebben (dank zij de 
vriendelijke bemiddeling van den heer Franken-
berg, vertegenwoord iger van Grad idges, door wie 
Locke's deelneming werd verzekerd) en dien wij 
tijdens de lunch in het Zandvoortsche clubhuis ir. 
een vroolijk debat gewikkeld zagen met een der 
kellners die hem met assistentie van enkele leden 
trachtte duidelijk Ie maken da t een kwartje vijf en 
1-..vinlig en een dubbeltje tien centen is, is een ge-
heel ander mensch dan de Locke van de golf-
course. Slechts me! zijn partner wisselt hij zeer 
spaarzaam enkele woorden, ve rder bestaat e r 
·:oc; hem niet anders dan de course, zijn bal en 
zii:1 s'.okken . Nimmer ook zagen wij hem zijn cad-
d:e c:-:: advies vragen: tusschen twee slagen 
::ee:-r:: l::i !'us;:::J den l!jd om al wandelend - bijna 
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Ern tccshot uan op de l Je 
dreigde in ec11 bu11kcr te l'Crdu•ijncn, 
doch een daar liypcnd hnrkic bracht 
redding. H er harkje 111.ig worden ucr-
1Pijderd. ook al : 011 de bal daardoor 
bewegen (rulc 11 ) . In dit .QCl'al /,leef 
de bal echter lig.qen. 

"slen terend" - den volgende n slag te ove rwegen . 
Doordat hij dus nogal langzaam is, kost een ronde 
hem steeds ongeveer drie uur. Staat hij echter een-
maal achter den bal, dan neemt hij zonder aar-
zeling den s tok welken hii noodig heeft en slaat 
zeer resoluut en krachtig. 

Zooals gezegd, is zijn spel noch sensationeel 
noch spectaculair! Merkwaardige voorvallen doen 
zich op zijn ronden hoogst zelden voor. Ziin hier-
voor beschreven vier op de vierde hole was éé::i. 
der weinige. In de tweeàe ronde woren '.'le: vier 
slagen op de korte tweede hole, waar ztin reeshot 
in een bunker belandde, een slip op de 7e green, 
een wederom gebunkerd teeshot op de l 3e en 
tenslotte het missen van twee korte pulls op de 
!Se en 16e . Nie ttemin was zijn to taal 70. Geluks-
slagen doen zich evenmin op zijn ronden voor. 
Veeleer verwondert men er zich over wanneer 
een approach - vooral zijn pitch-and-runs waren 
buitengewoon fraai - eens nie t "dood" bij de pin 
kwa m, of een lange putt niet vlak bii de hole bleef 
liggen . 

Ziin derde ronde zou de beste worden van hem 
en van dit kampioenschap, slechts in die:::e'.fàe 
ronde geëvenaard door den Belg Sijs: l::;eicien 
scoorden toen 69. Locke ging uit !:-. 35· cp àe lOe 
maakle hij een vijf, één der :eld:arr:e :.Ceeren dal 
zijn approach te kon ·was e:: :::i cie :-ec::nery mis te. 
Hij besloot zeer :r_::ln:kv.rekkend me t 
3-3-4-4-4-3-4. In de !:ra:s:e :-o:-ide beleefde Locke 
zijn ooge:-:l::: '.::.C:(e:-: ::-i dit kampioenschap: 
een vijf op de vii'.cie ,"-as de eerste dissonant, 
drie vijven op de 10e, 1 le en 12e volgden, waar-
voor een bu:-iker op de lOe, een approach over de 
g:-eer:. op de j :e -.-e:-anlwoordelijk waren. Op de 
lange twaalfde wist hij met zijn tweeden slag de 
greerc niei te bereiken noch zijn opproach "dood" 
te leggen . En lot slot zagen de ta lrijke rond de 
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home-green verzamelde toeschouwers het Zuid-
Afrikaansche golfwonder een puit van 25 cm. mis-
sen, wat hem een 5 kostte ... Een score van 71 
was niel!emin nog het zeer behoorlijke resultaat. 

Denny, de eeuwige tweede 
Een geheel andere figuur is Cecil Denny, de 

goed-ronde, doch niettemin temperamentvolle pro' 
van Thorpe Hall, die ook nu weer - voor de 
vierde maal in successie in dit Open - tweede 
werd. Bij de prijsuitreiking verklaarde hij "nog 
eenmaal" een poging te zullen wagen om den titel 
te gaan winnen. Zoolang Denny zich echter in 
moeiliike omstandigheden niet weet te beheer-
schen, kunnen we hem weinig succes voorspellen. 
Teveel laat Denny zich ook !01 waaghalzerij ver-
leiden om dan tot groot vermaak van de toeschou-
wers luide zijn gemoed Ie luchten als er weer 
eens iets mislukt. In alle vier ronden (72-72-72-71) 
heeft hij bewezen de technische kwaliteiten te be-
zll!en welke noodig zijn om een kampioenschap 
te winnen, doch steeds was het weer zijn gebrek 
aan zelf-controle dat een kostbaren slag verloren 
deed gaan. Zoo sloeg hij in de eerste ronde, op de 
l le hole, na een prachtige d rive midden op de 
fairway, zijn a pproach vèr over de green . Niet in 
s taat zijn teleurstelling over deze fout te ver-
bergen nam hij, bij zijn bal aangekomen, zijn 
blaster en joeg den bal bijna aan den anderen 

E en scoringbord van afmetingen, 
ll'C' hier te land e n og rriet eer-

der :agerr. =orydc er t10or dat de tal-
rijke tocscho111l'Crs t>o/!.:d111 01•er den 
stand van -:aken in ons Opcn K::im 
piocnschap inyclicht bleven. 

kant over de g reen: resultaat een zes en met een 
score van 72 de tweede plaats achter Locke. 
In de tweede ronde was hij na zes holes twee be-
neden vieren, doch hij besloot de eerste negen 
met 5-4-5 . Temidden van zeven vieren die toen 
volgden, was echter een vier op de korte l 3e -
overige11s een verraderlijke "korte" hole van 234 
yards, waar we meer spelers hebben zien stran· 
den - juist wederom een slag teveel, zoodat de 
tweede plams zijn deel bleef. 

In de beide volgende ronden waren he: wecier-
om "slips of his mind" welke verlies van kos1bare 
slagen tengevolge hadden. Zoo ging hij in de der-
de ronde, gelijk-op spelend met zijn partner Locke, 
in 35 uit, doch 37 voor de tweede negen was te-
veel tegen den sterken Zuid-Afrikaan. De laatste 
ronde begon hij slecht met een vijf op de vierde 
en een vier op de korte zesde waar zijn teeshol 
meters naast en "onder" de green belandde, zoo-
dat hij de turn in 37 bereikte. Daarna volgde wee1 
een schitterende serie van 3-3-4-4-4-4-4-3-5 = 34 
Het totaal was echter weer te hoog en Denny blee: 
"de eeuwige tweede" . 

De andere buitenlander> 
Van de overige buitenlanders cie-ci .::.e 

sche professional kampioet. J. :-'.. 3::: ... ·;ar 
zich spreken in de oefenr0i:àe?. -J;::::;.:: :::• àe eer 
ste negen eenmaal in 3: e:: èe ;-::ee-::ie negen eer 
anderen keer in 32 èee.:i. -:: eer. '.:.!J echter met pa 
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;::e:- e:: ;JOtlood moest aantoonen ook in het kam-
_;:.:e:-:s::'.:op tot dergeli jke super-presta ties in staat 
·= ::·:-: gaf hij "niet thuis". Met 293 (74-73-74-72) 
- ·e :- :: !lij vierde. De Belg "Kamiel" Siis werd derde 
c:::-.;c z'. j een, evenals Locke in de derde :-o:::ie 
s_perce i<aart van 69 s:e::'.-l;s ··::es- ·::·· ·"":-
:::p à.e .;e e:i Se ;:s-.-::-·e -. .""o-=:-: è.-e- :·. 

== J;: =--= -;. :.::!-:= 

-- -=- -- -= 

_e:-:o ::: e __ e:-. ·. ; e :-.::;:;, 
_ _ e =-=-='- _.,,...:::::::::..;; - ::.ar -.-.-01 te 
_ -:: ::.-::- :::::... - : e:! zii:-i positie 

-" =- -:: :.e :: : .;; ··e:-:::-::e:::.::e aoor 72 te ma-
_:- _e =e-;e::::.e ;:.::::a;s. :)an de kleine Ita-

- .::::::.::: c .e -.::J goed begon met 74, daarna -= e :-. - ê ·.-:eer wat terugviel om tenslotte met 
.::::::r:s:e :-o!1de van 73, waarin hij de turn in 

.:::e:e:;c:e, te bewijzen dat hij he t we l kan. He t 
:;,;.:Ca-a: andere klimaat en het voor hem wellicht 

andere type baan dan hij daar in he t 
- Zuiden gewend is, zullen er wel goeddeels 
::;,.;;:,;;- aon zijn geweest, dat zijn spel niet van de-
:e.:::e Óvaliteit was als waarmede hij in zijn 
.:._.,,:: :and en ook in Zwitserland meermalen 
::-::::..e successen wist te behalen . Op de 9e plaats 
· .. e. '.îii echter toch nog juist in de prijzen, iets wat 
. e-::.e:- het sympathieke Italiaan tje gunde. Tenslotte 
... :::::; dan nog de fraaie laatste ronde van den 
::::gen Belg R. Salman gereleveerd worden, die 

33 voor de eerste negen holes gebruikte voor e en 
iOtaa l van 71 . Helaas was zijn spel in de vorige 
:enden niet zoo goed geweest, zoodat h ij op de 
. 2e plaats e indigde. 

De Hollanders 
Aan Nederlandsche zijde waren het de jeug-

o.ige profs Rühl en Cramer, die zich goed onder-
scheidden. Rüh l plaatste zich fraa i op de zesde 

Ec•n deel van het publiek tijdens het 
Opc'V1 kampiocnscl111p1 te Zand-
' vert. 111aar de d11inlicllin-
"'c'n rond clc 18c 

rc'c'Tl dicht bc:et 

plaats me t een totaal van 296 door op den eer-
s ten dag heel goed met 73 te starten en op den 
lweeden dag 's morgens eerst 74 en des middags 
72 ten.aken . Voora l deze laa ts te ronde was uitne-
:::e::::l. Ge:::spireerd door het goede spel van zijn 
;:::.:-::-=:- ?. bereikte Rühl met een birdie 
i::: e::- :-:-::::::;;:-.. ::e . .;:e approa ch de turn in 36. Op 
::.-:: :-:::::d '.-: :1 malen pech, toen op 
::-:: .o-e e:: 17e goeci geraakte pu tts juis t op den 
:-:::-:i r;:e':en liggen of '.angs een bijkans onzich t-
::ccr. '.1ellinkie wegliepen. O p de 18e kreeg hii zijn 

c:-:àa:-iks een approach, die rechts van de g reen 
ncog in de duindoorns kwam. Ziin rustige reco-
very legde den bal ruim een meter van de pin, 
waarna de pull resoluut werd gemaakt. Rühl's 
wedstrijd-temperament is er we l op vooruitgegaan. 

Cramer, die na 36 holes eerste Nederlander was 
met twee ronden van 74, wist deze p laals nie t te 
behouden door in dit milieu twee minder goede 
ronden van 76 en 78 te laten volgen, waarbij voor-
al de ochtendronde spijtig was, want Cremer had 
de tu rn in 33 bere ikt, begonnen met 4-2-4 en be-
sloten door een b irdie op de 9e. Daarna ging het 
echter mis : 5-6-6. Hii raakte toen uit ziin spel en 
scoorde thuiskomend 43. Ook des middags was de 
fortuin nie t met hem. De J le, werd hem ook nu 
weer nood lottig, want hij verloor er een bal. Met 
78 werd zijn tolaal 302, juist één slag te hoog om 
nog in de prijzen te va llen . 

De vice-voorzitter van de Kennemer Golfclub, de 
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heer Walrave Boissevain, reik te met enkele vrien-
delijke woorden de prijzen uit en het deed hem 
qenoegen tegen den winnaar uit het stamverwante 
Zuid-Afrika in eigen taal te kunne n spreken . 
Bobby Locke dankte en complimenteerde den 
secretaris, mr. A. Diemer Kool, terecht met den 
schil terenden toestand van de baan en hoopte b ij 
een volgend bezoek aan Europa te kunnen terug-
komen. 

Aan het einde van onze beschouwing over het 
belangrijkste onzer kampioenschappen gekomen, 
willen wij nog eens in het bijzonder woorden van 
hulde brengen aan mr. A. A. Diemer Kool, de 
"leading genius" van de Kennemer, die binnen 
veertien dagen twee kampioenschappen regelde 
en voor een perfecte baan zorgde (daarb ij zéér ge-
assisteerd door den g reenkeeper Cees Twisk en 
diens helpers), zoomede a an mei. M. Alberti van 
het Ke nnemer secretariaat. wier onvermoeid werk 
en groote bereidwilligheid (vooral ook jegens de 
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l Id 11ijftal dappC'rC' leden 11an d.: 
yrccnkcepus-staf i•a11 de Kcn11c111!'r 
G.C" dat onder SllflCl'l' isic P.111 mr. 
A . A. Dirmcr K ool en äa11yc11ocrcl 
door qrcc11kccpcr Ccc.; T1ci.,k ( mid-
den) : oouecl tflcrk !tc...-·fc 0111 

de Kcr111crnc'r-ccnr.;c voor de A m 'l-
f'c 11r- en Opcn -kar11pioc11schappc11 in 
:oo yocdc11 toestand te brcnycn. 
den Pan dc.:cn 11'intcr en d e 
,"cc.,tij11-clrooyrc uw1 die l'OOrjaar 
trn spijl . 

onder hoogspanning werkende pe.:s) me; ge:1"e; 
kan worden gewaardeerd. 

De uitslagen der eerstaankomenden luiden: 
l. A. D. Lockc (Zuid-Afrika) 281 (7 1- 70- 69- 71); 

2. C. Dcnny (Thcrpc Hall G. C.) 2f:i7 (72- 72-72 71): 
3. C. Sijs (Royal Z oute G. C.) 290 (7-1- 73- 69- 7-1); 
-! . ). 11. Baliingatl G. C.) 293 (7-1- 73-7-1 72); 
5 . ). Patcrson (Brookmans Park G.C.) 29-1 (76- 7-1-70- 7-1 ); 
6. ). RLihl G. C.) 296 (73- 77-7-1 72); 
7. T. E. Odams (Royal Gand G. C.) 297 (75--75-75- 72); 
'. ) . Salmon (Royal G . C. Bclgique) 29S (7-1- 76- 73-

75): 9. P. Manca (G. C. Villa d'Este) 301 (Ï-1 ïB- 76- 73) ; 
10. C. Cramcr G. C. 1 302 (Ï -1 ï-l - ï 6--7b ) : 
11. P. Witte (G. C. "de Dommel") 30-1 (79- 76--7-1 75); 
12 en 13. W. S. Forrester (\Varerloo G. C.) 305 (7 - 77 -
78- 72): en R. Salmon (Royal G. C. de Bclgique) 305 (76 -
79 79- 71 ): 1-1. W. G. Ragless (G. C. "Toxandria" ) 307 
(00- 73 3 71); 15 rn 16. R. Mounce (Wassenaar ) 311 
(79- ïi- 79- 76 ) en D. Rudduck (Roya l A ntwerp G. C.) 
3 11 (79- 79-75- 7 ' ): 17. J. J. T aylor (PotLcrs Bar G. C.i 
313 (75 S5 75 78): lS. H . W. L. King (Kcnncmcr 
G. C.) 31 ' ( S- 77-7 -75). 

EerMe amateur: jhr. mr. A. Calkocn ,·an Limmen (ll . C. 
.de P:1n" ) 319 (77-b l-b3- 7S). 
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Bezoekt de 

stelling te Stuttgart1939 
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In hE' rian "ar oe' vee· geroemde Wurtem-
be•o vino· U een luonland van zeldzame 

60000 b1oeiende rozen, meer dan 
l m lioen bloeiende voorjaa rs- e n zomer-
bloem en. Daarbij een u itgebreid programma 
me' feeifelijk e illuminaties, dansen . mutiek. 

Een ononderbroken 1uinlm1 van April · OUobe1 
ln"cntingen en prospeclussen b ij hel Duit sche 
Verkeersoureau, Ka lverstraat 111. A msterd am C. 
en al le Reisbureaux. 
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