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Plotseling, terwijl ik daar zoo zalig lig te dobberen, 
plotseling zwaait de schipper met beide zijn armen 
en de eerste stoker slaakt een angstgehuil. Ze gesticu-
leeren allemaal met armen en beenen en eensklaps 
dringen hun wanhoopskreten tot me door. 

Er is een haai gesignaleerd. Hij zwom rechts om den 
boeg van het schip, kreeg den blanken zwemmer in de 
gaten en zonder verwijl zweepte hij zijn geweldigen 
staart door het water en kwam regelrecht op me af. 
Aanvankelijk had ik van den,schipper altijd een lijntje 
om moeten doen voor eventualiteiten, maar later hoefde 
dat niet meer. Aan boord terug kwam ik altijd door het 
uitgooien van een touw, waar ik, al zeg ik het zelf, 
vrij gewiekst in klom. 

Maar nu! Ik zag zelf het naderende gevaar. De haai 
zeilde met forschen staartslag op me af. Zijn vervaarlijke 
gladde kop opgeheven uit het water, speurde hij in mijn 
richting en ondanks de hachelijkheid van mijn positie, 
meende ik zooiets te merken alsof hij zijn lippen aflikte. 
De heele bemanning van de Voorwaarts stond aan mijn 
zijde op de boot. De stuurman greep een stuk van een 
net en wierp dit over boord, het uiteinde bevestigend 
aan boord. Kon ik dus eerder de schuit bereiken dan de 
haai me te pakken had, dan had ik gemakkelijk klau-
teren tegen de mazen op. 

Nog nooit van mijn leven heb ik zoo snel gezwommen. 
Ik was een vervaarlijk eind van de boot verwijderd en 
de haai was misschien nog een meter of tien van me 
af, evenver als ik van de boot. Dan riep de schipper, 
die het hopelooze van den wedstrijd inzag, me iets toe. 
Mèt zag ik iets in zijn handen blinken. Het was een 
mes. Hij wierp het me toe en brulde „boven op 
zijn kop!" Ik kon het mes vangen, nam het in mijn mond 
en zwom verder om de boot zoo dicht mogelijk te be-
naderen. Maar een meter of vijf van de Voorwaarts af 
hoorde ik het typisch snorrende geluid van de haai 
vlak achter me. 

Nu gooide ik me op mijn rug en zag tot mijn ontzet-
tende ontsteltenis vlak in den gapenden muil van 'n haai, 
die zeker een lengte had van 3 a 4 meter. Ik bleef, bib-
berend over al mijn ledematen liggen, tot de haai zijn 
aanval zou wagen. Op de Voorwaarts hoorde ik de 
mannen schreeuwen en raadgevingen lanceeren, maar 
het was te laat. Ik zou wel mijn graf vinden op den bodem 
van de zee. 

Eensklaps schoot de haai nu toe maar ik was 
op mijn hoede en met mijn mes bracht ik het monster-
dier een vreeselijken stoot toe. Het heldere water was 
eensklaps van bloed doordrenkt. Ik had het dier midden 
in den hals getroffen. Hij wendde zich een halven slag 
om en ik hoopte het monster doodelijk getroffen te 
hebben. Maar dat was niet het geval. Het beest bleef 
om me heen zwemmen, hevig bloedend uit zijn nek. 
Ik draaide met hem mee, hield hem angstvallig in het 
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oog, bedacht op een nieuwen aanval. Het duurde een 
paar minuten die me etmalen leken en dan even plot-
seling als de vorige maal, schoot het ondier toe. Met 
mijn linkerhand deed ik een slag achteruit en de haai 
dook in het niets. Maar nu schoot ik toe en volgens 
aanwijzing van den kapitein hief ik mijn arm boven 
water en stak het mes tot aan het heft in den kop van 
het dier. 

Rochelend wendde het zich op den rug, den staart 
zweepend door het water, maar niet meer in staat me 
aan te vallen. Snel zwom ik nu met eenige forsche 
slagen naar de boot en klom bij het net op naar boven. 

De heele bemanning stond, als lamgeslagen dit won-
derwerk aan te zien en dan spontaan. . . . in eens hieven 
ze een geweldig gejuich aan, Ze brulden hun gelukzalig-
heid uit dat ik dit had verricht en ziet van dat aan-
zwellende geluid werd ik wakker en kwam tot de con-
clusie dat er in het achteronder een partijtje gezwikt 
werd, dat er twee gulden in de pot stond en dat de 
jongste stoker niet minder dan zeven pond en een aas 
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NOORDWIJKSCHE GOLFCLUB. 

Programma der wedstrijden. 
Zondag 1 September, 2 uur nam.: Palace Hotel-Wisselbeker, 

open voor Heeren, leden van Nederlandsche Golfclubs of houders 
van maand- of seizoenkaarten te Noordwijk. Handicap Matchplay 
18 holes. Bij afspraak kan ook 's morgens worden aangevangen. 
Winnaar 1928: de heer H . Kessler. Inleggeld ƒ 2.50. 

Maandag 2 September, 10.15 uur v,m.: Mrs. Cremers Ladies-
Cup. Aangeboden door eenige leden van de Hilversumsche Golf-
club. Open voor Dames, leden van Nederlandsche Golfclubs of 
houdsters van maand- of seizoenkaarten te Noordwijk met han-
dicap boven 18. Matchplay 18 holes. Bij afspraak kan ook 's mid-
dags worden aangevangen. Inleggeld ƒ 2.50. Winnares 1928: Mrs. 
Elmer Prather. 

Dinsdag 3 September, 2.15 uur nam.: Eclectic Medalplay, open 
voor Dames en Heeren. Inleggeld ƒ 1.50. 

Woensdag 4 September, 10.15 uur v.m.: W. F. van Heukelom-
Beker. Open voor Dames, leden van Nederlandsche Golfclubs of 
houdsters van maand- of seizoenkaarten te Noordwijk. Handicap 
Matchplay 18 holes. Inleggeld ƒ 2.50. Winnares 1928: Mevr, Som-
merhoff. 

Donderdag 5 September, 2.30 uur nam.: Approach and Putting. 
Inleggeld ƒ 1.—. 

Vrijdag 6 September, 2 uur nam.: Jhr. C. Snouck Hurgronje-
Beker. Open voor Dames, leden van Nederlandsche Golfclubs 
of houdsters van maand- of seizoenkaarten te Noordwijk. Handicap 
Medalplay 18 holes. Inleggeld ƒ 2.50. Winnares 1928: Jonkvr. N . 
van Limburg Stirum. 

De W a a l Rincker en Co. 
Assuran t i ën 
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Zaterdag 7 September, 2 uur nam.: Foursomes Vlaggenwedstrijd, 
Open voor Dames en Heeren. Inleggeld ƒ 1.50. 

Zondag 8 September, 2 uur nam.: The Britïsh American Chal-
lenge Cup, Open voor Dames en Heeren, leden van Nederlandsche 
Golfclubs. Medalplay (Handicap max. 20), 18 holes. Inleggeld 
ƒ 2,50 (voor leden van de Noordwijksche Golfclub ƒ 1,—). W i n -
naar 1928: de heer H . Kessler. Door den heer E. Cremers is voor 
dezen wedstrijd een kunstvoorwerp uitgeloofd voor den besten 
scratch score. 

ONZE MAANDPRIJS. 

Uit Zandvoort meldt men ons, dat de scratch score 
van de baan verhoogd is tot 74. 

Het resultaat van mej. Dekker was dus — 11. Verder 
zijn er deze maand nog geen scores binnengekomen. 

N A T I O N A A L KAMPIOENSCHAP V A N NEDERLAND. 

Dit kampioenschap, open voor in Nederland wonende 
amateurs en professionals, werd 1.1. Zondag in Den Haag 
verspeeld. Laten we beginnen te constateeren, dat de 
amateurs zich bijzonder onderscheiden hebben. V a n de 
5 laagste scores werden er drie door amateurs inge-
diend. Voora l de heer del Court van Krimpen, amateur-
kampioen van Nederland, trad in den middag op den 
voorgrond met de fraaie score van 74, waarbij de laatste 
9 holes in 35 werden gespeeld. 

Jos van Dijk was wederom favoriet, doch moest dit-
maal de eerste plaats afstaan aan Dirk Oosterveer, die 
met een totaalscore van 152 zich aan het hoofd plaatste 
van het geheele veld. Tweede was de heer del Court 
met 154, terwijl Jos van Dijk met 156 den tweeden prijs 
voor professionals won en met 156 de derde beste score 
had. Verder had alleen Jhr. Calkoen v. Limmen nog 
een kaart onder de 160, n.1. 159. 

Waar verder alle spelers scores inleverden boven de 
160, kan het resultaat niet als zeer fraai beschouwd wor-
den, doch men moet niet vergeten, dat de meeste der 
pro's zoo druk met lesgeven bezet zijn, dat zij slechts 
zelden gelegenheid hebben voor serieus wedstrijdspel, 
hetgeen voor hun geoefendheid zeer nadeelig is. W e 
geven hierbij nog de volledige scores. 
D. Oosterveer (Den Haag) 40 + 38 = 78 38 + 36 = 74 152 
G. M . del C. v. Kr . (Den Haag) 42 + 38 = 80 39 + 35 = 74 154 
A . van Dijk (Utrecht) 40 + 37 = 77 38 + 41 = 79 156 
Jhr. Mr. A . Calkoen (Utrecht) . . 40 + 43 = 83 37 + 39 = 76 159 
R. C. S. Stevenson (Den Haag) 39 + 42 = 81 41 + 38 — 79 160 
J . Oosterveer (Breda) 38 + 42 = 80 42 + 39 ^-81 161 
Lambert (Den Haag) 42 + 40 = 82 39 + 43 = 82 164 
Monk (Den Haag) 40 + 39 = 79 40 + 45 = 85 164 
J . F. Patterson (Den Haag) 40 + 39 = 79 42 + 46 = 88 167 
Spalding (Twente) 41 + 42 = 83 44 + 43 = 87 170 
Lloyd (Zandvoort) 45 + 41 = 86 43 + 41 84 170 
D. H . Hartog (Den Haag) 42 + 45 = 87 46 + 41 - 87 174 
Isherwood (?) 47 + 45 = 92 39 + 43 = 82 174 

A l l e andere spelers hadden hoogere scores of No 
Return, zoodat Dirk Oosterveer den door Jhr. A . M . 
Snouck Hurgronje uitgeloofden beker in ontvangst kon 
nemen. 

Jhr. A . Calkoen van Limmen is een onzer beste golfers. 

EENIGE W E N K E N V A N H A R R Y V A R D O N. 

Speel niet teveel golf. Enken dag 36 holes is teveel 
en maakt U onverschillig. Driemaal in de week 36 holes 
is genoeg golf om U niet ,,stale" te maken. 

Prijst U w eigen goede slagen niet. Laat dat over aan 
U w medespeler, die hiermee niet achter zal blijven als 
hij goed sportsman is. Weest niet sarcastisch of onvrien-
delijk over zijn goede slagen en spreekt niet door-
loopend over het goede geluk, dat hij heeft, anders haat 
hij U voor het einde der ronde. 

Indien U w tegenstander ettelijke slagen noodig heeft 
om uit een bunker te spelen, ga er dan niet te dicht 
bij staan. Het is beter te doen alsof gij niets merkt en 
zeg niet teveel, dat het U spijt. Golf is betrekkelijk 
een zwijgzaam spel. Vergeet dit niet. 

(The complete golfer. Harry Vardon). 

Ons Doel met de uitgave van dit blad is: 

De Corinthiangedachte 
in woord en beeld te propageeren, d.w.z.: Het streven naar 
zuivere amateursopvattingen en naar verbetering van sport» 
verhoudingen, 
Het leg gen van een band tusschen de bonafide amateur 
sporten, 
Het bevorderen van onderlinge aanraking tusschen de oudere 
sportvereenigingen, 
Het opbouwend werken voor een goede sportgemeenscbap, 

want: 
De Corinthiangedachte in zijn zuiversten vorm is een levensbehoefte 
voor elke amateursport. Zoodra men het ideëele in zijn sport voorbij 
ziet, heeft de beoefening daarvan haar hooge waarde, zoowel voor 
het Individu als voor het vereenigings. of bondsverband verloren. 
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Officiëele Berichten van den Nederlandschen 
Cricketbond. 

Bes tuur: H. S. Isbrücker, le Voorz., Cyclaamstraat 6, Den Haag; 
Mr. F. A. Davidson, 2e Voorz., Gr. Houtstr. 71RD, Haarlem ; A. M. J. de Beus 
2e Secr., Zijllaan 29, Wassenaar; H. v. Booven, Blesboklaan 4, Hilversum ; 
E. v. Heek, Noorderhagen 33, Enschedé ; F. J. W. Rincker, Keizersgracht 704, 
Amsterdam en W. J. Wolfson, Sint Annastraat 243, Nijmegen, Commissarissen. 
Secretaris : A . de Haan A m . , Oude 's.Gravelandscheweg 7, Bussum 
Telefoon 1094, Bussum. — Penningm.: F. Ruijchaver, 's.Graven" 

dijkwal 155b, Rotterdam, Postgiro 33156. 

(Overnemen slechts geoorloofd met bronvermelding.) 

WAAROM I 
^ A X A sfaaf UW advertentie H 

niet op deze plaats? I 
EEN ADVERTENTIE I 

in dit blad, maakt Uw zaak aan duizenden bekend! I 
Vraagt inlichtingen! • Administratie „De Corinthian" 1 

wmmÊÊÊmÈËÈÈÈMÊÊWÊÊËMÊÊÈÊÈm 
Golf in Duitschland. 

Sinds den oorlog heelt golf zich in Duitschland enorm 
uitgebreid. Wij geven hieronder een lijstje van de belang-
rijkste links. Bad-Aachen, 9 holes; Baden-Baden, 18 
holes; Berlijn (twee banen) één van 18 holes en één van 
9; Braunschweig, 9 holes; Bremen, 9 holes; Breslau, 9 
holes; Chemnitz, 18 holes; Darmstadt, 9 holes; Feldafing 
am Starnberger See (Beieren), 9 holes; Frankfurt a .M., 
18 holes; Freuderstadt, 9 holes; Hamburg, 2 banen van 
9 holes; Hannover, 9 holes; Heiligendamm, 9 holes; K i e l , 
9 holes; Bad Kissingen, 9 holes; Keulen, 18 holes; Leip-
zig, 9 holes; Magdeburg, 18 holes; Müncben , 9 holes; Bad 
Nauheim, 9 holes; Norderney, 9 holes; Oberhof, 9 holes; 
Bad Salzbrunn, 18 holes; Bad Ems, 9 holes; Stuttgart, 
9 holes; T r a v e m ü n d e , 18 holes; Wiesbaden, 9 holes; 
U r k auf Föhr , 9 holes. 

De winnaar van het nationaal kampioenschap van Nederland, 
Dirk Oosterveer. 

UITSLAGEN VAN WEDSTRIJDEN: 

10 en 11 A u g.: 

Ned. elital—Free Foresters: Free Foresters gew. m. inn. en 3 runs. 

10 A u g . : 
2e k l . C. Quick (H)—Ajax 2, Ajax (L) 2 gew. m. 2 wickets (1 inn.). 

11 A u g . i 
le k l . V .V.V.—Ajax , V . V . V . gew. met 3 runs (1 inn.) (nog 4 

wickets in handen). 
V.O.C.—Haarlem, V.O.C. gew. met 47 runs op de le inn. 
H.D.V.S.—Phoenix, H.D.V.S. gew. met 82 runs (1 inn.). 

2e k l . A . Kampong—V.V.V. 2, Kamp. gew. met 6 runs op de le inn. 
R.C.H.—H.C.C. 3, H.C.C. 3 gew. met 7 runs (1 inn.). 
V . R . A . 2—Hilv. C.C., V . R . A . 2 gew. met inn. en 171 runs. 

2e k l . B. Haarlem 2—U.V.V. , Haarl. 2 gew. met 49 runs. 
A . C . C . 2—Albion, A . C . C . 2 gew. met 54 runs op de le inn. 

2e k l . C. Sparta—H.D.V.S. 2, H.D.V.S. 2 gew. met inn. en 154 runs. 
Phoenix 2—Quick (H), Quick (H) gew. met inn, en 61 r. 
Ajax (L) 2—V.O.C. 2, V.O.C. 2 gew. met 20 r. (2 inn.). 

2e k l . O. Quick (N) 2—H.T.CC.a , H.T.C.C.a gew. met 5 wickets 
(2 inn.). 
Nijmegen—P.W. 2 uitgesteld. 

3e k l . A . Olympia—R.I.O., Olympia gew. met 113 runs (1 inn.). 
3e k l . B. H.B.S.—H.D.V.S. 3, H.D.V.S. 3 gew. met 47 runs (2 inn.). 

Exc. 1—Quick (H) 2, Exc. 1 gew. met 37 runs (1 inn.) 
(nog 4 wickets in handen). 

Centuries: 

J . Karis (H.D.V.S. 3) 117* tegen H.C.C. 4 te Schiedam (28/7). 
A . v. Stuyvenberg (V.V.V. 1) 105* tegen Ajax (L) te Amster-

dam (11/8). 
M . Hartog (V.R.A. 2) 154 tegen Hilv. C C . te Amsterdam (11/8). 

Adreslijst: 

H . P. A . v. Duyn, secr. H.B.S. tot 22 Aug. p.a. den Heer C. F. 
Mets, Laan van Poot 108, Den Haag. 

Elftalopgaven voor Aug.: 

Nagekomen van H.T.C.C.: 
R. H . Macdonald voor a inpl. van M . Kornaat. 
M . Kornaat voor b inpl. van A . Brandt. 

Boetes: 

No. 19. H.T.C.C. ƒ 2.50 wegens te laat inzenden elftal-wijzigingen. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA: 

17 A u g . : 
2e k l . C. Ajax (L) 2—L.C.C. 
3e k l . A . Kamp. 2—V.V.V. 3. 
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