
GOLF-RUBRIEK 

6. 
UIT DE OUDE DOOS! - Bij gebrek aan nieuwe photo's, aaugezien er wegens het sneeuw- en ijs-tijdperk geen 

matches gespeeld zijn, geven wij . hier .eenige oude kieken. 

Allereerst n O. l' en 2, herinneringen aan den roemrijken tijd 
in Doorn, tijdens de matches in 1912. Men ziet het: 
Doorn werd toen drukker bezocht dan nu. 

3. De beruchte vijver op hole 4, een caddie op een houtvlot 
vischt den bal op. - Zoo de baan in voldoend goede 
conditie verkeert zal het Amateur- en Dameskampioen-
schap op 8 Juni in Doorn verspeeld worden. 

4. Na het Haagsche Kampioenschap in 1918. Men ziet 

rechts acpter de tafel waarop de cup staat, den winnaar 
Mr. C. Baron Snouckaert van Schauburg, naast hem 
den runner-up Major Bryce. 

5. De oude 7e tee in den Haag, nu 8e tee op de nieuwe 
baan. 

6. Arnhem ditmaal. Een zeer goede photo van een "explo-
sion-shot", door Jhr. Mr. R. Schuurbecque Boeye, 
vele malen Amateur-Kampioen van Nederland. 
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EEN GOLFB AAN BIJ LONDEN. - (Door ee n spel er met 
hooge handicap .) 
All reerst zou ik graag ven will en ver tell en wie ik ben en waarom 

ik dit schrij!. Tk ben aa_ll iederen golfer welbekend ik speel vrij 
geregeld. Zaterdagmiddags, soms 's avonds iJl de zomel'-
Illaanden. I k b ' n werkelij k "keen " op li et spel ell I k WIJd er , eerllJ k 
gezegd, eell g root ge deelt ' van mijn t ijd en aandacht aan . I k doe 
aan a lle onderl inge cluhmatch es mee, maar mij n naam komt b oogst 
7,elden voor op de lijst van hen d ie een score in ge leverd hebben -
mij n kaar t je wor dt meestal verscheurd op d e T..J' h o le, 'om ook 
eerder. Als ik m ij niet verg is, wordt er door l11en schen met lagere 
han d icap d i kwijls onvr iendelijk over mij gesproken . "Zulke men-
sc hen moesten n iet op d e baan m ogen spelen ." "Die h ooge h andl-
cap- mensch en moesten en bepaalden tijd h ebbe n om te starten." 
Of: "M'n go(' ie m an , di e ven t voor on s ui t hee fl zijn derden s lag 
a l gespeeld en is n og ni et voor b ij den bunk r ." 

Dergelij kc opmerkingen g ven 'n voorbeeld van wat i k te l ijclerl lwh. 
Men zou wellich t den on geduldigen "exper t" cr pmerkzaam 

op kun nen mak en dal wij men cb en met h ooge ten slotte 
loch -wel eenig nut heb ben ; z ij war en een s !let a ls WIJ nu, en bO\'ell-
d i n, hun buit in d e wekelij ksche "sweepstake" 7.0U 7.onder OllS 
bed uiden d kl einer z ijn ; Vall t ijd tot t ijd ook koml er l'l"ll van ons 
ineen " in z ijn spel" en als er t oevallig een knock-out match gaande 
is, ri cht hij on tstellende verwarrin g ('11 schade aan o1lCkr dl' men-
schen m et 6 n lager. 

Ik ben di kwijls gen eigd l e gcloo\'cn dat de man mt'l hooge handi-
cap veel meer genoegen \, Ul het spd smaakt dall iemand d ie skclits 
een p aar slage n van scratch krijgt. W ij z ijn ni et zoo so m ber 
we cens een d ri ve m issen want dat ge bemt zoo dikw ij ls, L' n als we 
een s een perfecten slag geven (en zooit'ts gebellrl wel eens) dall 
hehben wij. dan k zij d ie ongewone Sl'l1sat ie, \'ce l mcer plezier. 

wanneer wij "el" hce l 'maal u it zijn". is On7,l' wan hoop ni d 
tc vergelijken met d i'e nUl den meer bedn'\'l'n speler in c1ic!17,clfden 
toestand. (En ik meell dat dit zelf. b ij de grootste spders voorkomt; 
hebben w ij niet allem aal geh oord Vall dl' kor le d ie Vardon 
mist e en van Mas. V di, heel maal ov r z ijn bal heell slol'g ?). 

fk h ad h et gell óegen l1(:'t verslag te lezcn \ 'an dcn heer J)arwin 
owr bekende balll'Jl in en Ill l'n Ill'l'fl geopperd 
dal de man met h ooge ha ndi cap, i k hijvoorlwc lcl, wan nccr h ij bil 
dit' score's 7,ict van 3'l'n en -r'e n , in de verleid ing 7,O l1 kunne n komen 
om te gaan wanhopen l'11 te zeggen: "D it is nu a ll l's goecl en we l 
\'oor den plus-man , maar hoc 7"011 ik n u ojJ7,o()'n baan spdcn) .liifJ/ 
korl laag slagjl' haalt dl' g r eCll nooit ik ko m IJl'o. li sl in dell bunkt'r 
cn in h oeveel slagen m ag ik nu 7.onder te veel opt imismc v('rw<!chtl'll 
d al i k d ie holc zal makell )" 

I k stel nH' dus \'oor o m onclt'r Jen \Til'mkl ij k("11 si Ilil"r \'all 
anonymiteit m ijn L' igen baan lv \"<ln mijn "tand punt 

Je scralcÎl-speJl'r horft het ni e l te leZt' ll of kan he l e\'l'l1 
doorkij kt'n m C't c('n sa rcas lisc h lach je op het gela; l l : Illijn \Tienckn 
met de h ooge handicaps " ull l'n missc hien m d mij Ill('l'\'oeiL"n l'n 

mi in in7, ic h l apprec il'e lTIl ill dl' gL'\'<l ITIl ('11 \"L' rsc il rikki ngl'1l 
waar de I.;'tl'rl' spt'h'l"s gl'('n llol il" \,\11 lll'b lH'n. 

Dl' haan dil' ik Ix'clm'! is, wOods de lllC('Sll" IJalll'll iJl LOl1Ckn, 
het t\'pe \',[11 1'1'11 zOllll·r!J'I<LJl. 's \ \ ïnlLTs is ill'l l'l'll modder poel 
gelijk'; ,'r is \'all Octobl'r lot Maarl l'en loot! mlv \'a11 kraclil, dil' 
ons' toeslaat clt'n I 'al 0Jl tl' nl'llll'n als IJ ij ongC\'l'l'r hl"gra n' n is 
rn in ('l'n ge\\'OlH" .. game" spreken ch- Illl'('r \'l'r,;tand igl' 
spelers af om den ba l in de course te plaatSl'l1 lil'\ VI' dan hem 
voor tdurend uit dl' n1('c".;t afgrijselijke galell k l1 l(ll'll'n Ilakkl"n. waar 
7.e 's winters gt'durig in liggl'n. 's ZOlllLTS is onzl' baan \'oor-
lreffelijk, met aangt'name ligging en ruim uilzicht. E("n l'ersteklas-
baan d ie m aar \'oor we inige on d erdoet. 

O p m ooie Zat erelaglll iclclag('n hel e r Zl"l"1" \'0 1. lYkn Illod l'en 
ba l n eerleggen en men mod 7, ic h opgn'eJl hij c1l"n "starter ". \''ij 
merken op dat dl' man dil' din'cl na ons koml mL"l ;,ijn parll1l'r 
fluistert. Wij wetell ook heel goed wat hij fluistert, ofschoon wij 
het niel kun nen hooren: .. 'l f S 11iet l"rg, ze verlil'/'en toch l'en bal 
op de Il' of 2t' hole," waarop dl' ancler zèlciltjl'." anl woordt: .,Dal 
dacht je maar! Ze s laan n iet wr genoeg um el'n IJal ll' \"l'rliezel1." 

Onze eerste drive is Iwpaald aanmoedigencl, cl.\\' . 7,. , \\'(' slaan 
op een hoogte en slaan naar belleden. r Je pius-spC'lers nellleil I'(>ll 

eleck als de wind achter is en wachten to l hel paar voor 111111 uil 
van cic green af is ; wij nelllcn gee ll cleek, 1l1aar wac h tcn w(l, mee r 
uil trots dan uil a ngst om m oorden aan lL' ric IJtl' Il . lOld,l l dc 
';!, Ir ll'r Zl'g t : .. :-ru kunt ti wel gaan . m ijnh eer!" 

IS 
:-ra mijn drive /"l'g ik: ,.'t Is U]]lllL'lbchL"iijk C)lll voor WO']] pul!lil'k 

te moeten afs laall." :\lijn opponenl na dl' 7,lIJll': ,,1 [ct brengt nH" 
altijd van m ij n spel. " ..-

Er zij n verscheidene anderl' iJoks met dl'rgelIJke ... 
gende" tee-sh ots, de ac htste, de \"l'l'rl J('Jlde l'n cic v 1llllenc!c. BIJ 
eer stgenoemde is Cr een prach lkans om O\lt of ho u nds te cl lï Vl'1l 

h ij de ve'rt ien Ie rade n wij den spc'ler tl'l1 slerkste aallom l1('t 
kippengaas links tl' vermijden; dl' sla11(' ('. \'oor dl'n t\rt' den s lag 
laat daar \"l'l'l te \\'l'nschell OH'r. Op dl' \ïj[llcncll> Im'ngl l'el1 \\'('1'-

kelij k goed ui 19L"\'Ol'ITll- slice ons op dl' green, maar op dl' \'L'er-
tientk green ('11 al kie/.,l·11 wij 11 \I nog zoo \'oor7, lcll lig een p laalSjl' 
uit om OU/.l'n Iml te droppen. \\'e mol'll'n allijd OH'r t'en haag h("en 
spelL-n: de green niel ge111akkl'lijk lL' bereiken: geeft l1l1'1l er ch-
voorkeur aall voor de grel'n ((' pilchen l'n door tp rollen, dan \'a ll 
dL' hal dood neer, terwijl als 111l"n l'cn klï111'll o. lag op de green sj)edt, 
dan \"t'rgect de hal hedemaal dat hij Imckspill Ill'cft gl'krt'gl'll, 
begint p lo[,;l'ling prachtig mooi le rolkIl t'11 1IIlPlwll I'roo l lJk owr 
dl' green naar eell anden' \"lag tot'. _ 

1k (krek is 01l7,l' l,orte hok. El'l1 flillkl ' IlJ\ ,dl' smak ml"l ctv ma,;hl" 
hrengt ons in l'en haag links \',m cl<- glTl'll \'an \\-aarnit c'en rL'CO\'lT\' 
niL"t altijd gl'1l1akkl'!ijk is. Een gCil(}OIl gl'll1isll' IJal koml 111 l'('n \"('('1 
bl'roerder haa/.!: tvrt'eht 1l1l'l lTIl slool ("rachll"r dil' opgL"\"ldd IS nl('l 
los gras. Hil'r Illl'll gdvgl'n lH'i<l om hl"dn'\'l'lllieid met dl' nl hliek 
le toonen. hl'lgl'(' n dl' hl'wonc\l'rilli-( afclwlllgt van J of t parl'1l 
achler ons, dil' op dl' tel' elkaar \\"('c\l'rgt'\'oIHkn Iwl>h'll. 

J Je n,'genck is ("l'1l vrij kork hole waar Illen o\'l'r hel \'l'1'-
wachl worclll'ell iron te neJllell .. \angl'7.iel1 c1it hij ons OnHT11llJck lllk 
k n gL'\'olge llL'dt, elal wij een langl'n l\\"l'l'cll-n slag uit afschl1\\"l"lijkl' 
ro\wh m oel 'n do("n, lleillell \W lil'\'lT t'ell houlcl1 stok el1 sl icen dan 
op dl' tennishaan. :\1et onze dt'['ek kOI11('n "H' misschien in dl'n .IHl1l-
ker voor dl' green ('IJ ('en goed gespeddt, llllJltck IlJTllgt ons In ck 
sloot cr ac lltl'l'. Daarna konll"l1 \\"( ' \\"l'I'r l'l'ns aclikr den I, unkt'r 
(gelukkig IllJg \'lT gl"noeg \ ' ,\11 dl' lvt' om dl' o]lnwrkillgell van dl' 
lH'kl'ncll' 2 of 3 pan'n nid le kUl1I11'n 110011'11) om \ '(' ['\'Olgl'IlS n1('l 
L"eu hall gelopte masllil' aall ckn r,111<1 \ all dl ' gn'l 'n te komen. 
Drie' fiksclH' put ts 1 ln 'ngl'll clan in dl' holt· , ,dclu" de hole \\'111-

!lende \·,tll 0117,t'l1 0ppOlWll! clil' .. I"("n 11l'l'1v korll"" mist. 
Dl' /,eslieJlc!v is dl' lang' huk: dit ' is. gL"1oof ik, \\'e l t'l'ns in I 

gedaan; ze is ook wt'lvcn" in J + gl'(];JaJl , dat wcd ik.lk cl ri Z."l'. I Il'l'fl 
niet,; \"l'rschrikkl ' lijb_ kan /,vvr 7,d;l'r onaangenaam dlCJll 1'1.1 
('en hoo1l1 ('11 tTn heg kOll]("ll. maar alll'I '1l ('l'n hl'l'lc lallgt' spekr 
haalt dat ml'l /'Ijn Ill'sll' s!il"l' : 1'1'11 l"l"g" Jlull Im·ngt 011S in dl' slool 
l'\'l'nwijclig ,I ,UI <lt· course , lIlaar '1'11 g "\\"()lll ' gl'loptl' hal koml skcllt;; 
It'rl"rllt" in Zl'l'r kort gl ll1aaicll' luw.; 11 ; Ih I \\l'l"c1l' "lag 11loL"l l'1'11 
I'l'l'ljl' .. gl'j,l,ul;;l" \\·onlvll . walll Iwl pad dl"n 1,llJlk"r i" l10gal 

lid i" dik\\"i!l., I)("lt'r oml'l \'{It',r tI ' iJliFl'Jl (als Ik (hIt prolll lT 
Illerk ikaltijcl clill ik \"("\'1 \"l"nlt-r k<111 1<1<1n dan ikd.tchl: langzall](,l"-
hand nadt 'I:"n wij (k Iwl ling \-oor dl" sloot I lij dl' J ft ' glT,'n, \"all\vaar 
men L'l'n ongl"limil '(Tel <1<lnlal "Iagl'll kan ll"II1t"n \'001" mt'n 
komt, ainaarlllall' llll'n dl" hoog" rougil op /'iJ \\"l'l"l te \"l' IïllIJdl·n. 

Ik lJl'slt- hok ol' dl' IH 'l'k I,;tan is \\'d ck (krl il'ndl'. 
Een gl'sliCl" d(' dri\'l' \"l'rstoorl dl' 1"11"l \ ';UI 
maar I'('n langl" l\\'l'l 'cl rL'dl Ol]" \ an hlill \\oetJt' ("11 br('ngt ons In l'e11 
rLlslig ilunkl'njl'. \\ ';t11Ill'l' r \\ ij oll/.l'n c1t'rdl'l1 slag nit'l alkl'Jl gl'ttlpl, 
lllaar ook gl'slicec1 1]('I1I)('n. kOIllI '1l \\'l' <lchtl'1 Iloogst OJ1aallgl'n<lllll ' 
hoollll'Jl tv liggeIl. Vall hivrtlil J,;,111 l'r \ 'all ,llle,; gl bl·mell. ,\ls \\"" 
llll nog niet in c1ul1lwk cijfl'rs \"T\'allt'll dan k<11l i" gernst zeg/.!:l ' ll 
dat Wl' prachtig op slag tljll . . 

I Id is ;) o\er!:oclig om ll' JtoJll"1l el,\! jl" I,al 0\ ("i' dl'n 1'1111 kl'r 
I,ij \'ijf l11ucht springl·n. Ik hl·iJ diL'n harcll"n I<\gl'n slag \ an mij hivr 
dikwij ls gc'proll('l'rc1 , maar til IJllllk,'r i" lv \"l 'r \\Tg l'n ll' clIC'P dali 
dal cil' hal l'r c!uorl1l','n kan rolkn. bl'ln l','11 doodgl'\\"OJlI' 
sliet, i 11 I)l'l rekkei ijk \"l'iligL' rl'giOJJ(·I1. ()nl.l' l \\'t'l'ell" "lag moet clan 
l'VIl llt'ctjl' i11gl'llI;uclen worckll lIIijll ing'l"llolidell g:1,1J1 
gl'\\·oon li.ik til'll .\ al"c]" ,maar l'ln "lage ,.,rhtti\"l'r"' lOlt \Tivndl'lijk 
\,lll cil' 1lC'lling af eJl hlijft soms oJl dl ' gn'l"Jl ligg( 'n. El"n amllTl' gOL'(k 
nJ;lllil' r i" om \\"ild naar linb II sJll"1l'n lt-gl'n ckll k;Ult aan 1'11 clan 
lt-rllg le k,lal"(,11 ("n naar dl' lu,lt maar hij dil programma is l1('l 
! wel'cle gL'dccJte \"CIll hvt grtJutstv I "lang. daar men anders lil l' lïl-
..;lige 1ll0l'ilijklH"ckn in c!L- mugll komt. 

de roncll' gaan \\-ij tl'nlg naar I ("( ("lid IIIL'l roud,· !.OO!dl'll 
\'anWl'gl' de gl'zollde lichaall1.,lll\\·l'ging. \()Ikolill'n ol' dl' hoogl" 
\'<l n C]C hunkl'rs op llt· I!;lan, maar lrol""1i nll't hl'l idl'l' dal \\.,. 
nil'lllancl c1oorge lak11 Iwl,ll'll ,'11 11()()it Iw],I,'n \l"rgl'tl'l l (JIl1 ril' 
..,t 11 k kl'n g r;l'i OJl dl' ("ouro>l' l('rllg' tv kggl'll. -

(tlil: I1r1'l/fwrl /)""'/I'ill: '1'10 !JO'! ('1I1/1·,..:( '."i o) til,. Ii'riti....:h i .... /u.:.} 
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