
Padgham, onze nieuwe Open kampioen 
Twee dagen van buitengewoon golf en van 3en 

kwaliteit als zelden hier te lande werd gezien, 
hebben ons een nieuwen open kampioen opgel2-
verd in Alfred Padgham, die met een totaal van 
281 en drie slagen voorsprong op den runner-up, 
Cecil Donny, beslag wist te leggen op den titel. 
Van Donck, de winnaar van verleden jaar, moas t 
zich door minder goed spel op den tweeden dag 
mei een totaal van 288 tevreden stellen met da 
derde p laats. 

Reeds na de eerste ronde kwamen de lage 
scores binnen! Padgham nam aanvankelijk de lei-
ding door het eerst binnen te komen met een score 
van 68, doch tenslotte leidde Denny met 67 en hij 
wist deze pla ats ook 's middags te behouden door 
een zeer goede 71 te scoren voor een totaal 138. 
Padgham was toen wa t minder op dreef en bracht 
74 binnen, waarmede hij naar de derde p laats 
verhuisde mei een totaal van 142. Van Donck, die 
den eersten dag werkelijk perfect en regelmatig 
als een uurwerk speelde, eindigde tweede met 
140 (70- 70). 

De derde ronde, op Zondagmorgen, scheen aan-
vankelijk zonder buitengewone gebeurtenissen Ie 
zullen verloopen, daar de baan door de nachte-
lijke regen aanmerkelijk zwaarder was geworden. 
Padgham scheen daarvan echter niet de minste 
hinder te ondervinden en hij bracht 's morgens 
een fe illoos geslagen 66 binnen, waarvan wij de 
details gaarne aan de vergetelheid ontrukken: 

uit : 
thuis : 

3 5 3 4 5 4 3 3 5 - 35 
4 3 4 3 4 3 2 4 4 - 31 

Me t deze formidabele ronde nam hii mei een 
totaal van 208 voor 54 holes de leiding van Denny 
over met een voorsprong van vijf slagen. Ge liik 
met Denny op de tweede plaats kwam Van Donck, 
eveneens met 213 . Padgham zelf scheen er van 
overtuigd, dat de voorsprong voldoende was en 
met 73, vrij van elke emotie, beëindigde hij het 
kampioenschap. De slriid lusschen Denny en Van 
Donck om de tweede en derde plaats eindigde in 
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ALLER OOGEN OP DEN BAL? E en merkwaardige 
fotc van een dri11c van Piet Witte tijdens één der profcssio11al-
fc 11rballs 11an den afgclo open winter. H et grondbeginsel van 
eiken goeden sla.er in golf: " Niet opkijken na den slag" w ordt 
hier 11>cl ouerd11idelijk gedemonstreerd. w;mf niet alleen W ittc 
die den slag doet. do.:h cok de vier anderen die toekijken 
hebben hun oogen gericht op clc plaat.< wa11r de bal ... gele-
gen heeft. Op het moment dat de fctogrnaf afdrukte was de 
bal n.l. al een goed eind onderweg naar de fairway! 

Van Donck's nederlaag, voornamelijk doordat hij 
op de la ats te negen holes van hel lournooi wat uil 
zijn spel raakte en putts ging missen; na in 35 te 
zijn uitgegaan, gebruikte hij 40 slagen voor de 
thuisreis. 

Bii de prijsuitreiking door jhr. mr. H. C. v . cl. 
Wijck, bestuurslid van de Haagsche G.C., deelde 
deze mede dat Padgham's 66 als nieuw baan-
record zou worden beschouwd, daar de baan no 
de 65 van Aubrey Boomer in 1928 enkele wijzigin-
gen had ondergaan waardoor zij verzwaard was. 
Jhr. v . d . Wiick b racht hulde aan de deelnemers 
voor hun goede spel, bedankte degenen d ie zich 
verdienstelijk hadden gemaakt bij dil kampioen-
schap, inzonderheid secretaris Taaie, zijn assisten-
te en greenkeeper Arie Oosterveer mei zijn staf. 
Jacob Ooslerveer, voor de 25e maal uitkomend in 
het Open kampioenschap, kreeg een herinnering 
aan dit feil in ontvangst te nemen. Ook de secre-
taris van he t Ned. Golf Comité, de heer G. M. del 
Cour t van Krimpen, werd voor zijn organiseeren-
den arbeid hulde gebracht. 

Padgham dankte met enkele vriendelijke woor-
den, even eenvoudig en rustig uitgesproken als 
zijn spel was geweest. 

De volledige uitslagen luiden: 
1. Al fred Padgham 28 1 
2. Cecil Oenny . . . . . 28-1 

(6 7-1 66-73) 
(67- 71- 75- 71) 



3. Flcry \'dil Ucnck . 
-1. D. Rudduck 
J. Henry Lcnghurst 
6. T. E. Od<tlllS 
ï. M. Dallenwgnc 

C. Sijs 
9. J. Rühl 

10. H . \ 1\/. Hattcrslcy 
11. Harry Bcntlcy 
12. ) C. Cramer 
1 J. ) H . J\rchibdld 
H.) J. Salma n 
15. ) 0 . Ocstcïvet•r 
16. G . Wit 
17. T. S. M'Kay 
18. W. C. f(agless 
19. M. 
20. j. 
21. C. M. Bel! 
22. A. Lagcher 
23. ) Jes. ,·an Üijk 
2-1 . ) H. W. L. King . 
2-t. ) P. \Vitt<' . 
26. ) J. 1. Painc 
27. \\!. v. 
2 '. A. \t\Tulkcr 
29. ) H. \Af . Jcrdê1'111 
30. ) Jhr. H. Trip 
31. Rcss Thompscn 
32. ). Lcthcr . 

') Anwtcur. 

288 (70- ïO ï3-75 ) 
29-1 (7-1 ï -1- 7-1- 72) 
295 (75-75-ï3 72) ') 
297 (ïS- 72 71-76) 
29, (ï3 70 76-79) 
299 (76- 76 75 72) 
301 (ï-t- 0 76-71) 
30-1 ( l-75- 75-ï3) . ) 
306 (77-73-80-76) •) 
30ï (79-77-76-75) 
30ï (75-76- ïï 79) ') 
308 (76- 77 79 76) 
JO (79-75-60- 7-1) 
312 (76- 0- 78-78) 
31 4 (78-83-77-76 ) ' ) 
315 (78-8 1 78 78) 
32 1 (83-80-78-80) ') 
321 (8-1- 3-76-78) 
322 ( 0 80-80 82) . ) 
32-t (8 1-83 83-77) 
326 (7 -86- 6-76) 
326 ( 0-'0-85-81) 
332 (7&---S3- 2 '9) 
332 79) . ) 
333 (79-83 )Q 91) 
3-11 (86 83-/\9 3) ') 
3-18 ( 5-b 7 '18--..)il) ' ) 
3-lb (88- b8- 6- \6) ') 
3-1 9 (89 92--86- 2) ') 
361 (95 9ï-b6 3) 

( 111 en,, a;111.<filand nummer komc11 1uij 11oy riaclcr met /wpij 
c 11 foto's op dit ;oo 11c-slaa9de kampioe11schap tcru,q. 

Red. "Ciolf". J 

IN DEN HAAG ONZE ZOMER 

OPRUIMING 
VAN MEUBELEN 
EN PERZISCHE 
TAPIJTEN TOT 
MAANDAG i AUG. 

LOF VOOR "GOLF" VAN OVERZEE 

Builen de grenzen telt "Golf" ook abonné's. 
Golfers die het contact met het Nederlandsche goli 
en de spelers wensche11 te onderhouden. Wij 
waardeeren dal natuurlijk in hooge mede, m:::iar 
nog meer apprecieeren wiJ het, wanneer zoo'n 
obonné d ie in Engeland woont. de bakermat van 
go lf, ons onder meer spontaan hel volgende 
schrijft: 

"Uw maandblad 1s zeer interessant en kan 
zeer zeker gelijkgesteld worden met ieder 
Engelsch magazine op golfgeb1ed. Ik wensch 
U veel succes in deze onderneming." 

Het spreekt vanzelf dat wij met zoo'n vleiend 
getuigenis zeer mgenome11 zijn. Wti meenen er uit 
te mogen ofleiden, dat wij met ons blad den goe· 
den weg hebben ingeslagen . Het succes dat ons 
wordt toegewenschl, hopen wij daardoor Ie be-
reiken . 

Aan een correspondentie over eon golf-aange-
legenheid voegt een voorzitter van één onzer Golf-
clubs nog de volgende zinsnede toe: 

"Verder alle lof voor de smakelijke edities 
van "Golf" tol nu toe." 

Dat ook dii oordeel door ons bijzonder op prijs 
wordt gesteld en een aansporing is om Ie trachten 
hei blad steeds beter te maken, behoeft geen 

.! __ . • P .di:ham. Open kampioen "an Nederland 1938. betoog. 
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