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Int. amateurkampioenschap van Neder land 

Wij zijn nog juist in de gelegenheid 
een kort verslag te geven van de ge-
beurtenissen op de Haagsche Golf Club, 
waar Vrijdag, Zaterdag en Zondag j.1. 
de wedstrijden om het Internationaal 
Amateurkampioenschap van Nederland 
zijn gespeeld. Zooals verwacht mocht 
worden, is de zeer sterke Engelsche 
speler Woollam kampioen geworden. 
Door het uitstellen van de wedstrijden, 
tengevolge van het overlijden van 
Z . K . H . Prins Hendrik, waren helaas 
niet alle buitenlandsche spelers in staat 
hun inschrijving gestand te doen. 

Vrijdag. 
In de eerste ronde won mr. A . 

Kerkhoven met 7 en 5 van S. v. d. 
Graaf, K. G. v. Leyden met 5 en 4 
van L. v. Beckerath, Lord Cochrane 
met 1 up van W. v. Lanschot, T. E. 
Tweed met 2 up van jhr. mr. E. M i -
chiels van Verduynen, A . E. Steel op 
de 19e hole van jhr. mr. A . Calkoen 
van Limmen. 

Van deze partijen trok vooral die 
tusschen Calkoen en Steel bijzonder 
de aandacht. Steel, die als secretaris 
van de Britsche legatie in Den Haag 
gevestigd is, bleek de Haagsche course 
reeds zeer goed te kennen en tot op 
het laatste oogenblik viel van den uit-
slag niets te zeggen. 

Zaterdag. 
De tweede ronde werd Zaterdagmor-

gen in een vrijwel doorloopende re-
genbui verspeeld. De natte greens 
maakten goed putten vrijwel onmoge-
lijk, terwijl ook de ballen op de fair-
way dikwijls een ontijdige ligging von-
den. Dc uitslagen luiden: Del Court 
wint met 4 en 3 va'n Donovan, Berg-
mann met 3 en 2 van Salberg, Wetse-
laar met 1 up van v. Leyden, Steel 
op de 20e hole van Tweed, Kerkhoven 
met 5 en 4 van Lord Cochrane, De 
Borchgrave met 4 en 2 van Den Beer 
Poortugael, Woollam met 6 en 5 van 
Looman en Gordon met 1 up van 
Heldring. 

De verdere gedetailleerde uit-
slagen in de derde ronde waren: Steel 
wint met 4 en 2 van Wetselaar, Kerk-
hoven met 4 en 2 van de Borchgrave 
en Woollam met 6 en 5 van Gordon. 

Woollam had met Gordon al heel 
weinig moeite. Van de dertien gespeel-
de holes won Gordon er niet één. 
Bovendien verrichtte Woollam door 
met 32 over de eerste negen holes te 
gaan (bogey 36) een nog niet op de 
Haagsche course geëvenaarde presta-
tie. 

De demi-finale ging dus tusschen 
Woollam—Kerkhoven en Steel—v. Zin-
nicq Bergmann. De beide Engelschen 
wonnen na een spannenden strijd resp. 
met 5 en 4 en 2 en 1. 

Zondag. 
Mooie cijfers zijn er door den regen 

Zondagmorgen niet gemaakt. Holes die 

De finalisten: Woollam en Steel (links) 

Wollam daags te voren in 3 of 4 
had gedaan, deed hij nu in 5 of 6, 
doch ook Kerkhoven ondervond veel 
last van het slippen van de clubs. Bij 
de turn was hij 3 down. Hij verloor 
daarna nog de 11e, 12e en 13e hole 
en met dormy 5 down ging hij van de 
14e, die Woollam dus slechts te hal-
veeren had om den wedstrijd te win-
nen. Dit geschiedde inderdaad en met 
een 5 en 4 overwinning op Kerk-
hoven had Woollam den eindstrijd be-
reikt. 

De strijd tusschen Steel en Bergmann 
werd opde 17e hole beslist. Na wis-
selend spel was Bergmann bij de turn 
2 down. Na ook de 10e hole verloren 
te hebben, slaagde hij er weliswaar in 
zijn achterstand op de 16e tot 1 down 
te verkleinen door haar een fraaie 
birdie te maken, doch op dc 17e 
springt zijn bal na een lange putt uit 
de hole; dit kost hem de hole en de 
match. 

De finale. 
De finale tusschen Woollam en Steel, 

's middags eindelijk onder het genot 
van een waterig zonnetje gespeeld, 
was niet de beste partij van het tour-
nooi. Spanning was er echter genoeg, 
en de talrijke toeschouwers waren allen 
Steel dankbaar voor zijn kranig spel 
waardoor hij Woollam, die voor dc 
titel favoriet was, verplichtte zich tot 
het uiterste in te spannen om het 
kampioenschap te winnen. 

De eerste drie holes werden gehal-
veerd, waarna Woollam op dc 4e hole 
1 up kwam dank zij twee fraaie dri-

ves, die hem de green deden bereiken. 
Hier had hij twee putts noodig tegen 
Steel uit een moeilijke situatie drie. 
Toen Steel op de 6e het bosch op-
zocht, kwam hij twee down. Hij ver-
saagde echter niet en slaagde er zoo-
waar in, bij de turn all square te zijn 
door het winnen van de 7e en 8c 
hole. Op de 7e hole was Woollam's 
drive in een bunker terecht gekomen. 
Woollam had voor de eerste negen 
holes 39 slagen noodig gehad; voor-
waar geen kampioensspel! 

Op de tweede negen werden de eer-
ste holes gehalveerd en won Woollam 
de 12e. Zijn approach was hier zoo 
zuiver (ca. 80 yards), dat zijn bal van 
de vlaggestok terugsprong en „stone-
dead" bleef liggen. Steel verloor ver-
volgens ook de 13e en 15e, waardoor 
Woolam dormy 3 kwam en tenslotte 
zijn ware kunnen op de korte 16e 
hole toonde door zijn drive op de 
green te slaan en een lange putt ineens 
te benutten. Met 4 en 2 had de sterk-
ste speler het kampioenschap gewon-
nen. 

* * sf-

Met enkele vriendelijke woorden 
reikte de praeses van de Haagsche 
Golfclub, jhr. mr. A . M . Snouck Hur-
gronje den wisselbeker aan John Wool-
lam uit. Hiermede behoorde een inte-
ressant golfkampioenschap tot het ver-
leden. " J. A . B. 

De 3 eerstaankcmenden in den wed-
strijd om den Scheldebeker: v.l.n.r.: 
Wegenaar (2), Stender (1), Kuypers (3). 

„ A M O V A " N . V . ! 
P A S S A G E 8 2 , O E N H A A G 
T E L E F O O N 1 1 7 6 6 6 en 1 1 7 6 6 7 j 

A U T O C A R S A U T O R E I Z E N ! 
E X C U R S I E S 

K L E I N E C O A C H E S voor intieme clubjes j 
(8 -10-12-14 personen) beschikbaar j 
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