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HILVERSUMSCHE 
GOLFCLUB 
Golfende OMA's zijn op 
l september 1988 van harte 
welkom op de Hilversum-
scha Golf Club. Wij spelen 
18 holes stableford, maxi-
male handicap 30. Geza-
menlijke start 12.30 uur. 
Aanwezig 11.30 uur s.v.p. 
Inleggeld, inclusief dag-
contributie f 45,- . Na af-
loop gelegenheid tot een 
gezamenlijke maaltijd. In-
schrijven vóór 25 augustus, 
alleen voor bloedverwante 
oma's, met opgave van 
homecourse, handicap en 
aantal kleinkinderen, bij: 
E. Langhout-van der Graaf 
's-Gravelandseweg 86, 
flat53 
1217 EW Hilversum. 
Tel. 035-233768. 

DE 'DRIVE' VAN 
HOTEL 'T 
KRUISSELT 
Nederland is weer een 
golfhotel rijker. Speciaal 
voor golfers heeft Hotel 
t Kruisselt bij Oldenzaal 
een 4-daags arrangement 
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boerderijen. Het hotel is 
een voormalig landhuis. 
Hoteleigenaar F.C.S. Wes-
tenberg is zelf een enthou-
siast golfer. Behalve spe-
ciale arrangementen biedt 
Hotel 't Kruisselt ook moge-
lijkheden voor het houden 
van conferenties en semi-
nars. 
(Hotel-restaurant 't Kruis-
selt, Kruissaltlaan 3, 
7587 NM De Lutte, 
tel. 05415-1567.) 

Hotel 't Kruisselt biedt een spe-
ciaal goH-arrangement. 

BESTUUR 
AMSTERDAMSE 
GC 
Na de ledenvergadering 
1988 van de Amsterdamse 
Golf Club is het bestuur 
van de A.G.C. als volgt sa-
mengesteld: Drs. J. Geleijn-
se, voorzitter; G.J. Bakker, 
secretaris; Mr. Th.L. van 
Maaren, penningmeester; 
O.J. Staal, vice-voorzitter 
en 2e secretaris; C. Meijer, 
clubhuiscommissaris; 
B. W ebbers, baancommis-
saris; mevr. M. Gielen, 
jeugd. 
(mevr. A.C. Boer, admini-
stratrice). 

N A A L 

GERARD DE WIT 
EEN LEGENDARISCH MAN 
Op woensdag 27 juni j.l. is er toch nog abrupt een ein-
de gekomen aan het leven van - 'de Abe Lenstra van 
de golfwereld' - Gerard de Wit. Een man, die bij zijn 
leven al legendarisch was. 
Legendarisch als playing-pro, wegens zijn grote natio-
nale en internationale successen. Een man, die alle 
mogelijke en onmogelijke slagen in zijn tas had. Een 
man, die in deze tijd een geweldige promotor voor het 
golfspel geweest zou zijn. Helaas voor hem werd hij 
dertig jaar te vroeg geboren. Zijn successen behaalde 
hij door noeste arbeid en toewijding. Op enig geluk 
heeft hij nimmer mogen hopen. Hij moest het allemaal 
zelf maken en dat deed hij dan ook. 
Zijn grote voorbeelden waren Ben Hogan en Bobby 
Locke. Van de laatste had hij de wijze van putten over-
genomen, die met de losse polsen. Dat had hij beter 
niet kunnen doen, want een groot putte r is Gerard 
nooit geweest. De laatste maanden zat hij zich vaak 
aan de televisie te vergapen aan het putten met strak-
ke polsen en zich te verbijten, dat hij dat vroeger niet 
had gedaan. 
Legendarisch als teaching-pro. Zijn fabelachtige ken-
nis en zijn groot imitatievermogen, stelde hem in staat 
zijn leerlingen, een voor hun capaciteiten geschikt pro-
gramma aan te bieden en e r zodoende uit te halen, 
wat er in zat. Een ieder, die het genoegen heeft mogen 
smaken van Gerard les te hebben gehad, zal zich het 
gevoel kunnen herinneren, dat Gerard je in iedere les 
meegaf: Het besef dat je kon golfen! 
Legendarisch a ls mens. Gerard had het vermogen, om 
met eenvoudige middelen de kern van de zaken aan te 
duiden. Ter illustratie enige van zijn uitspraken: Tegen 
diegene, die wou weten, hoe goed hij wel zou worden: 
'Het is niet belangrijk hoe goed u wel wordt, het is be-
langrijker hoeveel plezier u er a an beleeft!' Tegen die-
gene, die angst had om over een bunker te slaan, die 
vlak voor de green lag en vroeg, hoe hij zich hiertegen 
moest wapenen: 'Welke bunker?!' En de uitspraa k: 
'Golfen is penselen, niet rammen!' 
Als mens was hij niet altijd plooibaar, hij werd dikwijls 
de hemel in geprezen en evenzo vaak verguisd. De 
spanningen van de eerste te willen zijn, het te worden 
en het dan niet meer te zijn, maakten hem soms moei-
lijk en een enkele keer onmogelijk. 
Zij , die dit nooit hebben begrepen, mogen d it achteraf 
gewaar worden en hem zijn eventuele 'misslagen' ver-
geven, vooral in het besef, dat het in he t leven maar 
zelden voorkomt. dat zovelen, zóveel te danken hebben 
aan één enkeling. 

P. Flieringa 
Zandvoort 


