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GOLF-RUBRIEK 
GEEN KONINKLIJKE WEG 

NAAR GOLF DOOR 
GEORGE DUNCAN. 

ervan kan zijn. Wanneer 
dit mij overkomt, zooals het 
wel eens gebeurt, komt het, om-
dat ik de club niet de volle swing 

is het, dat Var- over de wijdst mogelijke boog 
don alleen de handen laat voor- heb laten maken. 
gaan als hij een full shot maakt Dan is de greep te stijf en de 
met driver, brassey, spoon, polsen als van hout geworden. 
. cleek en iron en daarom is, De verandering wélke er is ge-
'daar ben ik zeker van, zijn lang komen in de swing van Vardon en 
spel zoo bijzonder zuiver. Voor Taylorschijntpermanenttezijnen 
half-shots en bij zijn korte spel, daaraan alleen is het toe te schrij-
laat hij den kop van de club voor- ven dat zij lengte hebben verlo-
gaan. Had hij de "handen-eerst" ren. 
beweging ook toegepast bij het Laten wij nu eens eenige der 
geheele spel, dan zou hij waar- methodes van de voornaamste 
schijnlijk een nog beter golfer speler beschouwen en zien, 
zïjn g _weest, dan wij hem nu waarin zij verschillen. Vardon 
gekend hebben. met zijn "upright swing" en 

Zoowat tien jaar geleden deed linker pols . onder stok aan het 
ik hetzelfde. Ik liet alleen mijn einde van zijn swing, houdt het 
handen voorgaan met brassey voorvlak van zijn club open. 
en spoon. Nu doe ik het met al Op deze wijze laat hij den bal vrij 
mijn clubs en het geeft mij onge- spoedig rijzen en vertrouwt meer 

·twijfeld betere resultaten. Ook op richting dan op lengte. 
Ra y en Tom Vardon bewegen Braid daarentegen slaat een lagen 
bij al hun slagen de handen eerst; bal met top spin, die na het raken 
Ray doet het zelfs met zijn put- van den grond naar voren springt 
ter, doch natuurlijk niet zoo merk- en dOOlTolt. 
baar als bij full-shots. Hoe is dat resultaat verkre-

Hoewel de "handen-eerst" be- gen? Braid's swing is vlakker dan 
weging een van de in het oog die van Vardon, zijn club is 
loopendro goede eigenschappen van spoediger verschoven naar de 
Vardon's golf was, is de belang- zijlijn, zooals ik het noemde, en 
rijkheid ervan niet genoeg ge- aan den top is de pols een weinigj e 
waardeerd, noch in Engeland, naar buiten gedraaid. Hij heeft 
noch over den Oceaan. Gedurende het voorvlak van den kop van zijn 
mijn rondreis door Amerika club gesloten en zijn swing kan 
leden jaar, heb ik maar één spe- het beste beschreven worden als 
Ier ontmoet, die zijn handen liet een gedekte slag. Het effect 
voorgaan. Hij was een weinig is, dat de bal laag blijft en top· 
bekend amateur maar hij maakte spin krijgt. 
een swing, zoo rriooi als ik maar Hoewel het Braid goede dien-
zelden zag. Hij had Vardon's sten bewijst en ' hem meer lengte 
gemakkelijke, gracieuse manier geeft dan hij misschien anders zou 
van spelen en zelfs iets meer hebben verkregen, levert deze 
ruimere up·swing. En het is methode kans voor gevaar op en 
eerder wijdte dan lengte van de kan zij niet worden aanbevolen, 
swing, dat afstand geeft en daar- voor den gewonen golfspeler. 
om is het, dat een golfer met korte Men riskeert altijd, dat de linker-
armen dikwijls met bijzondere hand te spoedig over de rechter 
lange clubs speelt. komt en daardoor de bal in den 

Ongelukkigerwijze heeft alleen grond wordt Men heeft 
Braid van het "triumviraat" er Braid's onfeilbare wijze van 
den slag van gehouden om "timing" noodig, om met deze 
zijn club een wijde boog te methode succes te bereiken. Bo-
laten beschrijven. De swing vendien raakt men er aan gewend 
van Vardon en Taylor is ' den bal laag te slaan. maar men 
in de laatste jaren wat meer moet ook in staat zijn hem de 
gedrongen geworden. Bij hen hoogte in te slaan en het is een 
gaat de club wel even ver op als der merkwaardigheden van golf, 
vroeger, maar hij strekt zich niet dat maar zeer weinig spelers beido 
meer over dezelfde ruimte uit en soort slagen meester zijn. Dat is 
daardoor is er kracht verloren. de reden, dat zij, die met een ge-

Het is merkwaardig hoe men sloten voorvlak spelen, op de tee 
de handigheid om de (lub zoo een brassey nemen, wanneer het 
te bewegen, kan verliezen. Op ze- noodig is den bal spoedig de lucht 
keren dag hebt ge op een my3te- in te krijgen. 
rieuse wijze lengte verloren en Gij zoudt denken dat er ten 
breekt uw hoofd er over, wat de minste één juiste en één verkeerde 

manier is om de club vast t e 
houden. en toch doen wij dat 
lang niet allen op dezelfde wijze. 
Ik heb gezien dat Herd den le-
zers van de "London Magazine" 
zijn palm-greep aanbeveelt, en 
vertelt, hoeveel meer kracht 
er in zit dan bij de "overlapping" 
methode. Ik geef hem dat toe, 
maar het is de vraag of het beetj e 
meer lengte dat bij de twee 
handen-stijl kan ' verkregen wor-
den, wel het risico waard is van 
nu en dan uit de baan te sLaan 
of in moeilijkheden te geraken 
door Jiiet recht te spelen. Mij n 
opinie is van niet! 

Behalve deze twee zijn cr 
nog allerlei soorten van grips. 
Wel, als een jongen plaatste 
ik mijn linkerhand onder de 
rechter en er zijn spelers, die 
altijd op deze verkeerde manier 
rond gaan, maar het zijn geen 
zeer goede en zullen dat ook nooit 
worden. Maar hebt gij wel opge-
merkt, dat als ge een kind een 
golfclub in zijn handen geeft, 
het meestal de linkerhand onder 
zal houden, als of dat heel natuur-
lijk is. 

Dan is er nog de " interlocking 
grip", waarbij de handen samen 
gebonden zijn door de pink van 
de rechterhand te wikkelen rond 
de voorste vinger van de linker. 
V erder bestaan er nog variaties 
van deze methoden. Mr. Hilton 
hijv. houdt de clu'J met palm en 
vingers vast en de pink "overlap· 
ping". 

"Nat het spel met de ijzeren 
stokken betreft, heeft niemand 
daar zooveel invloed op uitge-
oefend dan Taylor en toch heb-
ben zoovele spelers nooit profijt 
van zijn lessen getrokken. Taylor 
slaat den bal met een dalende 
swing, waardoor deze backspin 
krijgt. Het geheim hiervan is, 
dat het gewicht van het lichaam 
de swing voor is. Bij veel spelers 
is aan den top van de swing het 
lichaamsgewicht zeer juist op 
het linkerbeen overgebracht, 
maar als zij neerkomen verplaat-
sen zij het op het rechterbeeri 
alsof zij bang zijn dat zij anders 
den bal niet de lucht in zouden 
krijgen. Maar zij vergeten dat de 
schuine stand van den kop van 
de club dat voor hen doet. Het 
resultaat is, dat zij den bal hoog 
de lucht in slaan en zoowel af-
stand als richting verliezen. 

Zoowel Ray als Mitchell spe-
len ook van den linkervoet, maar 
zij slaan toch den bal hoog op met 
·een iron. Eigenlijk moet een gol-
fer beide slagen in zijn tasch 

. , 

hebben. Tegen den wind zal een 
laag geslagen bal peter richting 
en afstand houden dan een hooge, 
terwijl daarentegen sommige om-
standigheden van den grond het 
noodzakelij k maken dat de bal 
wordt, wat men noemt " picked 
up cleanly" en snel rijst . 

De hemel weet hoeveel ver-
schillende manieren er bestaan 
om te putten. Moet je je over den 
bal buigen zooals Jack White, 
een grpot putter, als er ooit een 
bestaan heeft, of rechtop staan? 
Moet je met de rechter-elboog 
op de dij steunen of beide elle-
bogen uitsteken in de lijn van de . 
putt zooals vele Amerikanen 
doen. Of moet je den bal flink 
naar den achterkant van de hole 
slaan of h 'm laten rollen met 
een zacht en slag? Mr. Hilton 
heeft gedurende eenigen tijd 
geputt met één hand en hield 
de andere in zijn zak. Al deze 
methoden en nog veel meer 
worden met min of meer succes 
in toepassing gebracht. Ontel-
bare proefnemingen zijn gedaan 
met de een of andere club in ver-
schillenden stijl, maar nog nie-
mand heeft het geheim van onfeil-
baarheid gevonden. 

Dat is nu juist golf! Een ieder 
moet spelen met zij n begrensde 
vaardigheid. Indien gij kondt 
opnemen en toepassen al de ver-
schillende methoden van de club 
vast te houden, een swing te 
maken zooals Vardon, den bal 
laag te slaan als Taylor en te put-
ten als Vlhite, dan zou uw spel 
zonder fouten zijn. Maar dat 
kunt ge niet en ge moet daarom 
tevreden zijn met wat minder. 
Het is een spel van oneindige 
verschillendheid, maar hoewel 
ik heb aangetoond dat de voor-
naamste spelers verschillen in 
hun wijze van spelen, gehoor-
zamen zij niettemin allen aan de 
wetten, die belangrijke onderdee-
len regeeren. Zij houden het 
lichaam stil, timen hun swing 
en raken den bal zuiver. Het zon-
digen tegen deze regels is oor-
zaak van zooveel moeilijkheden 
en verdriet op de links. 

BLIND GOLF. 

Alfred Toogood speelde te 
Sunny Dale in 1912 geblind-
doekt een wedstrijd tegen Mr. 
Tindal Atkinson en werd versla-
gen met 8 en 7. 

Door de zware handicap van 
blind te zijn, is lVIajor Towse 
v.c., die zijn beide oogen verloor 
in den Boeren-Oorlog, een van de 

19220000 LT&G 13.pdf



meest interessante golfspelers. 
Het eenigste wat bij het golf-

spelen van dezen dapperell offi-
cier Îij o\'ereengekomen, is, dat hij 
d..:n baJ met zijn handu J m tg o.an-
raken om zich te w ;·gl?v. issen 
hoe deze ligt, en da l 71jJl caddie 
een kleine bel mag liliden om de 
richting van de hole aan te 
geven. 

Major Towse die zeer goed 
speelt is de ecnigste blinde 
golfer. Hij is ook een bekwaam 
roeier en bridge-speler. 

HIL VERSUM TEGEN DEN 
HAAG. 

Zondag 23 Juli speelde een 
team van de Hilversumsche 
golfclub op hun eigen terrein een 
fortuinlijken wedstrijd tegen een 
Haagsche team van 8 spelers 
en wisten de Hilversummers voor 
het eerst met 7 tegen 5 punten 
de overwinning te behalen in 

dezen interclub-wedstrijd. Voor-
al de match tusschen de Heeren 
Calkoen Van Limmen en Entho-
ven was zeer spannend en eind-
digde all square. Calkoen speelde 
eehter met geleende clubs daar 
zjjn stel in Noordwijk was achter-
gebleven. Kort geleden verloor 
Enthoven in de halve beslissing 
voor het Amateur-Kampioen-
schap van Nederland van Cal-
koen op de laatste green . met I 
down. 

De Heer Blom, pas uit Indië 
terug, was nog niet de oude en 
verloor 's morgens zijn partij 
tegen den Heer del Court van 
Krimpen met 5 en 3. Met den 
Heer Salberg als partner, hield 
hij zich in de foursomes beter en 
verloor dit paar met slechts 1 hole 
van het sterke tweetal del Court 
en Joannides. Het weer was zeer 
gunstig en de baan in prachtige 
conditie, zoodat vaak zeer goed 
spel vertoond werd. 

Het oude Clubhuis der Haagsche Golfclub 
waarin van 1894 tot 1922 zoovele Golfspelers, zoowel Nederlanders als vreemde, 
lingen, menig geze1lig thee·uurtJe doorbrachten. In het midden op den vo'orgrond 

Golfclub Irt 1910 en in 19111. Tot aan haar overljjaen was zjj onbetwist de sterkste 
Nederlandscbe Golfspeelster. Van 1909 tot en met 1915 won zjj het Dames·Kam. 
ploenschap en verder talrjjke prjjzen: o. a. tweemaal den des Tombe·Beker. een 

S6 Holes wedstrijd waarblJ de dames van de heeren·tees moeten spelen . . 

De gedetailleerde uitslag luidt als volgt: 

HILVERSUM. 

O. Blom 
K. Enthoven 
J Salberg 
Jhr. J. Schorer 2 en I 
A. Heldring 
J. Cramerus 4 en 3 
G. Slaghek 2 up 
P. Gülcher 4 en 3 

DEN HAAG 
Singles. 

0 G. del Courf 5 en 3 
t Jhr. A. Calkoen 
0 J. Joannides I up 

• I Jhr. C. Quarles 
t Waterbury 
I R. O'Connor 
I A. Kessler 
I Jhr. B. Eekhout 
5 

Foursomes. 

I 

t 
I 
0 

t 
0 
0 
0 

3 

Blom en Salberg 
Enthoven en Jhr. Schorer 

4 en 3 

o del Court en J oannides I up I 
Jhr. Calkoen en Jhr. Quarles 0 

I 
Heldring en Cramerus 2 en I 
Slaghek en Gülcher 

I Waterbury en O'Connor 0 
o Kessler en Jhr. Eekhout 3 en 
2 

Singles 5 
Totaal 7 

Hilversum wint dus met 7 tégen 5 punten. 

Singles 
Totaal 

2 
3 
5 · 

Mr. B. van der Mersch, drijvende van de 1ste tee op de baan van 
zijn eigen n.l. de Doornsche Golfclub. 

De heer van der Mersch behoorde eenige jaren geleden tot de sterkste Neder. 
lan.dsche Golfspelers, doch komt tegenwoordig niet meer uit op belangrlJke wed· 
stlijden h 1907, 1909 en 1910 was hlJ Amateur·Kampioen van Nederland en In 

1906, 1911 1912 runner-u!? 
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