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\ GOLF-RUBRIEK I ________ _________________________________ _L ______ __ 

EEN GOLFVRAAGSTUK: 
HIT OR SWING, door 
Howard. 

eerst de twee dingen te combinee-
ren maar het zachte gemakke-
lijke doorzwaaien van den' kop 

'van de club na het raken van den 
Veranderde methoden. bal, bedierf de "timing" van den 

Ieder jaar komen er meer en meer snijdenden slag. Op die ma-
meer golfers, die brutaalweg vèr- nier kon ik de slagen niet recht 
klaren, dat zij niet gelooven in de houden. Zoo bleef ik bij het har-
noodzakelijkheid van de "fol- der slaan en verkreeg zuivere 
low-through" om een goede drive .,timing" door de club dir.ed na 
of een ander soort slag te doen. den slag te stoppen. Dat gaf het 
Zij zeggen: "Wat wint men erbij vereischte resultaat nl. langere 
om de club zoover door te drives zonder verlies van rich-
zwaaien, nadat men den bal weg- bng. 
geslagen heeft; de soort slag dien Sommige "kitters". 
men eenmaal gemaakt heeft, kan Het bovenstaande lijkt de 
er toch niet meer door veranderd eenvoudigste uitlegging, waarom 
worden." sommige spelers een "follow-

De meest vooruitstrevenden through" maken en anderen de 
in deze richting beweren zelfs, club stoppen. En deze twee me-
dat de follow-through een be- thodes zijn onverzOenbaar. De 
paald nadeel is voor vele golfeJ"s, golfer wiens drive een krachtige 
die, door te trachten deze te slag is, doet verstandig niet te 
bereiken, controle over de club veel aandacht te wijden aan de 

. op het moment van raken, op- "follow-through". Mr. R. We-
offeren en dan noch hard noch thered, George Duncan en Abe 
zuiver slaan. Mitchell zijn echte hitters, en zij 

Een bekeerde. stoppen de club na het raken van 
Al deze nieuwe opinies klinken den bal zoo plotseling, dat de 

als ketterij. Wij moeten echter shaft trilt als een harp-snaar. 
de wereld nemen, zooals wij haar Indien zij zouden 'trachten een 
vinden en het is een feit, dat wij "follow-through" te maken, ver-
haar vinden met een sterke nei- loren zij ongetwijfeld lengte en 
ging om de "follow-through" te zuiverheid. Bij het harde slaan, 
kortwieken. Er zijn zelfs eenige dat zij nu doen, zouden zij zich 
heel goede golfspelers, die het van hun voeten zwaaien, indien 
bijna geheel zonder dat eens zoo zij de club lieten doorzwaaien. 
hoog noodige doen.' Er zijn spelers, die dat doen en 

De Hon Michael Scott behoort het resultaat is treurig. Zij weten 
tot een der bekeerlingen tot nooit aan welke van de 
het nieuwe geloof; hij heeft zijn baan zij te recht komen. 
"follow-through" zooveel be- De school der "Swingers" . 
kort, dat men eigenlijk niet meer Mr. Cyril Tolley en Harry 

het begin af dat hij met golf 
begon, hij het meer op de swing 
dan op den slag liet aankomen, 
een vreemd verschijnsel bij een 
cricketer, maar hij. vertelde erbij, 
dat hij als batsman ook altijd een 
follow-through had, een ander 
vreemd verschijnsel. Maar bij Co. 
Jackson is dat een aangeboren 
neiging, hij is een "swinger" van 
natuur en daar hij in zjjn e.erste 
golfj aren het spel grootendeels 
leerde door naar Vardon te kij-
ken, die toen professional was te 
Ganton in Yorkshire, kan men 
zich hem m.oeilijk voorstellen 
als een "hitter" met neiging om 
de club direct te stoppen na het 
raken van den bal. 

Een treurig geval. 
Hoe moeilijk het is deze twee 

systemen te vereenigen werd 
mij duidelij k door het geval van 
een jong golfspeler die binnen 
één jaar, nadat hij voor het eerst 
een bal op de links sloeg, scratch-
speler werd en die gedurende 4' 
jaar gestadig achteruit ging in 
zijn spel. Wat er met hem ge-
beurde, is de moeite waard te 
vermelden. 

Hij had het spel geleerd uit-
sluitend onder toezicht van Var-
don. Dientengevolge was tegen 
den bjd dat hij een scratch-speler 
was. de zuivere, eenvoudige 
swing hem eigen geworden. Maar 
toen kwam het in hem op om oy 
de manier van Abe Mitchell den 
bal een ontzettend harden tik te 
gaan geven en trok hij aan het 
werk om dezen stijl na te doen. 
Maar te gelijk wilde hij het. idee 

van den bal inte trekken, dus juist 
op het moment dat deze de groot-
ste snelheid moet hebben. Waar-
schijnlijk ontspruit dit uit vrees 
om den bal te missen. Het beste 
geneesmiddel hiertegen is, door 
aanhoudend tegen den patient te 
zeggen "follow-through". 

Als hij eenmaal zijn zwakke 
punt overwonnen heeft, kan hij 
misschien de kunst lecren om een 
bal zoo hard mogelijk te slaan 
en de club onmiddellijk na den 
slag te stoppen. Maar het blijft 
dringend noodzakelijk dat hij 
eerst de "follow-through" moet 
aanleeren. 

KAMPIOENSCHAP HAAG· 
SCHE GOLFCLUB. 

Zaterdag 12 en Zondag 13 
Augustus. 

Voor dezen wedstrij d is in 1916 
een fraaie wisselbeker uitgeloofd 
door Jhr. Mr. E. Michiels van 
Verdu ynen, welke beker in de 
daaropvolgende i aren werd ge-
wonnen door : 

I9I6 Mr. W. C. Baron Snou-
. ckaert van Schauburg. 

I9I7 Major Bryce. 
I9I8 Jh1'. Mr. E. Michiels 

van Verduynen. 
I9I9 Jh1'. M1'. A. M. Snouck 

Hurgronje. 
I920 Jh1'. A. Calkoen van 

Limmen. 
I92I id. 
I922 Jhr. M1'. E. Michiels 

van Verduynen. 
Jh1'. Michiels ,,,,int den beker 

dus voor de ze maal. 
van een follow-through kan spre- Vardon zijn het type yan gol-
ken en luettegenj>taande deze fers, die meer afhangen van hun 
rigoureuze verandering in zijn swing dan van den slag, die de 
stijl, bracht hij het een heel club door den bal heen zwaaien 
eind in het Britsche Open Kam- met het natuurlijk gevolg van 
pioenschap, en won hij het Fran- een geheel doorgehaalde swing 
sche Amateur Kampioenschap. en er op vertrouwen, dat de snel-
van dit jaar. heid van den kop van de club 

Wij laten hier de gedetailleerde uitslag volgen. 
1. Sir Adrian Baillie (67e). I I(Ige 

1I. Jh1'. A. Snouck Hurgr<J1lje. l ( hole). 
lIl. Jhr. A. Calkoen van Limmen \ III (2 en I) J V (5 

en 4). IV. Walrave Boissevain. l V ( ) V ( 
V. Jhr. E. Michiels van Verduynen, 5 en 3 4) en 
VI. G. M. del Court van Krimpen (6ge). 3 . 

Toen hem gevraagd werd, tijdens het raken van den bal, van de "follow-through" toch 
waarom hij die verandering ge- deze met voldoende kracht voor- niet opgeven en zoo tusschen 
maakt had, zeide hij: "Wel ik uit zal drijven. deze twee wijzen van spelen, 
was eigenlijk een lui golfer, ik Het is een punt waard om in ging zijn spel totaal achteruit en 
liet het zuiver en alleen op de herinnering te brengen, dat Tol- toen ik hem het laatst zag, 
swing aankomen, terwijl ik maar ley net zoover drijf.t als eenig verklaarde hij sedert 4 jaar geen 
heel weinig sloeg. Dat maakte sterveling en dat deed Vardon goede ronde meer te hebben 
natuurlijk een lange ' "follow-. ook in zijn jonge dagen. Hoogst- gespeeld. 
through" noodig. Op zekeren dag waarschijnlijk is het een kwestie Belangriik onderdeel van de 
zag ik, dat sommige spelers ver- van persoonlijken aanleg. . opvoeding. 
der sloegen dan ik, terwijl vroe- Ik sprak hierover met Colonel De oude wijsheid "Follow-
gel' juist het omgekeerde het the Hon. F. Jackson M. P., die through" heeft één 'groote ver-
geval was; ik maakte daaruit in de Parliamentary Handicap dienste, die het van veel waarde 
op, dat het noodzakelijk was har- bijzonder goed golf speelde door maakt voor het leeren van het 
der te gaan slaan. Toen ik meer in een krachtigen wind te Felix- golfspel. Al mijn kennissen die 
àandacht daarop ging vestigen, stowe Bogey met 2 up te slaan, getracht hebben dit spel te on-
werd het mij duidelijk, dat de terwijl hij hem één slag voor gaL derwijzen, zeggen dat de grootste 
volle "follow-through" moest Colonel Jackson, wiens golf- fout van beginners is, de neiging 
worden losgelaten. Ik trachtte spel zeer "af" is, zeide, dat van' om de club even voor het raken 

In tegenstelling met de meeste 
kampioenschappen werd er dezen 
keer zeer goed spel vertoond. 
Alle matches waren zeer span-
nend, behalve de partijen van 
Michiels, die al zijn tegenstanders 
met sprekende cijfers versloeg. 

Hoewel hij, behalve de laatste 
week, het geheele j aar niet had 
gespeeld, was hij zeer goed op 
slag en speelde zeer vast. Lange 
rechte drives, ook het korte 
spel liet niets te wenschen over .. 

Bij de andere partijen was 
onder het speren niets van den 
uitslag te zeggen. Jhr. Calkoen 
versloeg Jhr. Snouck Hurgronje 
na zoowat de geheele ronde 
down geweest te zijn. Snouck 
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had dikwijls last van slechte 
lies op de baan na goede' drives. 
Voornamelijk daaraan was het 
wijten dat hij zijn partij verloor. 

De wedstrijd Baillie-Calkoen 
was wel de meest interessante 
van alle partijen. Beiden speel-
den zeer vast, ondanks voort-
durende slagregens en sterken 
wind. Op de 16e hole was het 
nog all square. Calkoen . wint 
de 17e, maar Baillie weet de 
laatste hole te winnen en çlaar-
door de match te re,dden. Er 
moet een hole overgespeeld wor-
den. Beiden driven goed af. 
Bij den tweeden slag verrolt de 
bal van Calkoen, bij het adres-
seeren, hetgeen hem een slag 
kost. Bovendien krijgt hij een 
stymie, wat hem verhindert om 
een 4 te maken. Baillie wint 
alzoo op de 1ge hole. 

Voor Michiels, die al menig-
maal den titel van - kampioen 

van de Haagsche Golf-Club be-
haalde, was het een welverdiende 
overwinning, getuigen de resul-
taten tegen del Court (kampioen 
van Nederland en België), en 
tegen Bailli.e. Dezen gaf hij in 
de final geen oogenblik kans 
om up te raken en won ge-
makkelijk op de 15e hole. 
NOORDWIJ.R.SCHE GOLF-

CLUB. 
Zaterdag 12 Augustus. 18 

holes handicap. 
Voor dezen wedstrijd starften 

24 spelers. Hoewel wij' noode 
misten de goede spelers van 
de Haagsche Golf-Club, die in 
't kampioenschap voor hun Club 
moesten uitkomen, was de Ken-
nemer Golf-Club door een zeer 
sterk team vertegenwoordigd. 

dat 't weer zich zoo-
wel Zaterdag als Zondag goed 
hield: de' greens waren in goede 

13 

Het thee-uurtje voor het clubhuis der lfoordwijksclle goUclüb . 

Verschillebde gezichten op de baar -der Noordwijksche golfclub. 

Nog een gezicht op de baan der Noordwijksche golfclub. Mevrouw .de Bergh en de Heer BOisSIIvalo, 
whinaars van den fouraome vlaggenwedatrUd op Zondag 18 ,..ug. j. 1 .. rechts vaD 

hen .Mrs WUt1e. . 
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Domburg. 
Een mashee-slag van den secretaris der Domburgsche Golfclub 

den beer P. J. Elout 

Een groepje van spelers en meisjes caddies in haar fraaie Zeeuwsche 
voor het clubhuis der Domburgsche Golfclub. 

Staande van \. n. r.: Mr. J . Heyse. be p,eer L. schoon, de secretaris P. J . Illout en 
Mina. Zittende van I. n. r. de Jtennemer go fspeler H. Heyse. 

Gezicht op het clubhuis en laatste green van de Domb. Golfclub, 
terwijl- de heer L. Schoon putt. 

'·4 
conditie, dank de vele regens; 
op de banen was ' t gras iets te 
hoog, teweeggebracht door een 
kunstmestbehandeling. Het Be-
stuur der N oordwijksche Golf-
Club tracht n . 1. banen en greens 
zoo goed mogelijk ' te maken 
voor ' t open . kampioenschap op 
ro September, waarvoor ook 
verschillende uit 
België worden verwacht. 

r e Prijs gewonnen door M. 
La Chapelie (Z4) netto score 78. 

ze Prijs gewonnen door E. 
Vas Visser (5) netto score 79· :t erder hadden nog goede sco-
res : E. Cremers (6) netto score 8r . 
M. Diemer Kool (5) netto score 
8z. MI. O'Connor (6) netto 

83· W . F . Looman (g), 
Capf. Welis (zo) en Mevr. de 
Bergh (r8) 86. 

Zondag r3 Augustus. Four-
som es Vlaggenwedstrijd (hep) r8 
holes. Het weer liet zich 's mor-
gens zeer slecht aanzien, toch 

waagden vele spelers uit den 
Haag 't den tocht naar Noordwij k 
te ondernemen. Zij werden be-
loond, want in den middaf! 
klaarde 't weer op. rs paar 
startten. 

I e Prijs. MevI. de Bergh en 
Mr. Walraven Boissevain ein-
digden . (op de 19de green). 

' ze Prijs. Mrs. Wilkie en Mr. 
van Eeghen eindigden (op dl: 
19de green). 

Nog een der.de vlag werd 
geplant op de Igde green n . l. 
van Mrs. en Mr. J oannides ; 

. MevI. en de Heer E. 
plantten .hun vlag op de course 
van de Igde hole, terwijl dril" 
vlaggen stonden op de 18de 
green, de andere paren waren 
toen reeds hun vlag kWijt. Villl 
10 tot en met 17 Sept ember 
is de golfweek te Noordwijk. 
Mogen er dan vele speler s komen 
en 't weer de wedstrijden b l" 

. gunstigen I 

Een drive vanaf de 15te tee te Domburg door den heer 
Remi de Qlock. 

Naast hem de heeren L. Schoon, P. J. Elout en de Italiaansche professional 
F. Pa.qua li. 

Gezicht op de fraaie sea-side' links van Domburg. 
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OFFICIEELE MEDEDEELINGEN VAN DEN NEDERL. LAWN-TENNIS BOND 
BESTUUR: 

Ir. A. Broese van Groena.u, Wasse. 
naar, Voorzit/er; Hoyte Veder, de Ruy. 
terla.an 7 Velp (G), Surelari8-Penning_ 
meum- en Oompetitieleider; F. A. des 
Tombe, C. Punt, G. J. Scheurleer, 
W. G. JansBen, Dr. A. A. Eecen, Jhr. 
J. C. Mollerue, C. L. Eldering, G. Leem. 
bruggen, Mevrouw A. Beukema thee· 
Water - Van Aken. 

Verandering ffiubsecretariaat. 

Zaandamsch L. T. C. wnd. Mej. A. 
Jonis, Ged. Gracht 64. 

Goedgekeurde Pseudoniems: 

W. "Looper", T. T., ,,sec" "Kaptem" 
"Black" Mevr. "Droga" en "Joker". 

Geschorst wegens wanbetaling: 

Delftsche Studenten Lawn Tennis 
Vereeniging secr. J. W Bartelds, 
Oude Delft 37, Delft. 

G. Verheggen, Parkstraat 4, -Breda. 
F. H. C. Drukker, Graaf Florislaan 9, 

Bussum. 
Vic. A. Weil, Noordeinde 41, Den Haag. 
I. G. va.n den Akker, Coehoornsingel 

58, Zutphen. 

DRINKT 

D. de Leeuw, Bilthoven. 
F. Donders, Oude Vest 33, Leiden. 
J. v d. Water, Kon.' weg 48, Haarlem. 
W. Mingels, late Luit. Cav. Baronielaan 

68A, Breda. 

1-3 Sept. Friesl'he L. T. B. (L8811-
warden). 

10 i-Iept. 3 Prol lIe,bLrijd te ARsen. 
16-17 Sept. te Brussel. 
23-26 " Engelmd-HoUanl teRo:-

hampton. 

COMPETITIE 
!J- IO Sept. 1(' kl:1s tp 

Geroyeerd wegens wanbetaling: J S lJ C 0 W E OS TRI JOE N . 
door de Maastr. L. T. C.: P. van Drie!, 

Arnhem. 

Ie Luitn. Infanterie te Assen. . D. D. V ........................ .. i . kamp. " oord-Holland te Am . door de Haagsche L. 1'. C. "Ready" Hilvel'sum .................. .. 
(seer. Gelink): r!,Jl c( .................. ..... '::' Rt1'rdnm (Ei!ers i:lportp. ) 

Mej. Z. Boerenbeker. 2e Schuytstaat. l.eeuwarden .................. .. 
De Heer W. Vredendaal,,, Uroningen .................... .. Noord(' Jl te <tr(>I1ingen I 

(Gr. L. T. B.) door de Haagsehe L. T. C. "Tegios." Winschoten ................... .. 
17 L' t C I' I' Veendam ............... . ...... .. 

kaltlp. 

Mej. L.",eunen, omBe fe 0 Ignyp em. Wageningen ............. . ...... . 

Aangenomen als algemeen lid: 
(f. J. Kroese, Haarlem. 
Mej. P. Brauns, Bloemendn.nl. 
Jhr. J. de Jonge, 

Wedstrijdprogramma open 
wedstrijden: 

15-20 Aug. Zantvoort, Hotel- en Ter-
rein-l\[aatscha ppij. 

25--'--28 Aug. Baarn. 
30 Aug.-3 Sept. Noordw. Sportter. 

Arnh(,ill ....................... .. 
Lochem ...... . ................ .. 
Bnschet!é .................. . .. .. 
Hengelo ................. .. .... . . 
Delft. Abim· · ..... . .......... . 
Anglo Dutch ................. .. 
Gouda ,,'T'iod" .. 
Dordrecht ..................... . 
Geldermalsem ................ .. 
den Bosch .................... .. 

kamp. ft' Arnl,em 
(Arnh. L T. B.). 

kamp. Zuid Holland te Hott"r. 
dam (Anglo Dutch). 

/. kamp. Brabrn. te Den Bosch 
j (B. L. T. Ver.). 

3l Angllsf UR. 

SOHEIDSRECHTERSBOND. tueering. Oproep zal 'tijdig plaats heb-
ben. Indien er nog personen zijn die 
voor het plan gevoelen en zioh gesohikt 
achten, 'Worden deze verzocht zich als-
nog spoedig aan te melden 

Ondergeteekende hoopt binnenkort 
met hen, die zich iJrbben aangemeld, 
eene bij eenk omst te houden tel' consb-

HOYTE-VEDER, aecl'.-penningm, comp. leider. 
Velp, do Ruyterlaan 7, Telef. Interc. No. 641, post-giro No. 43244, telegram. 

men Hoyte-Veder, Velp. 

Herplaatsing wegens misstelling. 

26 en 27 AUGUSTUS 

WEDSTRIJDEN 
OP DE BANEN VAN DE 

BAARNSCHE LAWN-TENNIS CLUB 

Voor inschrijvingsbiljetten wende men zich 
tot den heer J. Montauban van Swyndregt, 
Dalweg 1 Baarn. De inschrijvingen sluiten 

Maandag 21 Augustus 7 uur n.m. 

INTERNATIONALE 
WEDSTRIJD·EN 

TE NOORDWIJK AAN ZEE 
DE ZOMERDRANK BIJ UIT-

NEMENDHEID 
(INVIT ATIE-TOURNAMENT) 

OP 31 AUG., 1, 2 en 3 SEPT. a s. 
Bijzonderheden in het volgend nummer van 

"Lawn-Tennis en Golf". 
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