GOLF
HILVERSUMSCHE GOLFCLUB.
Gisteren werd op de banen van de Hilver,umsche Golfclub een extra maandelijksche
vedstrijd gespeeld, een single handicap bogey
:ompetition over 18 ho~es.
Als bijzondere bepaling gold, dat de 40
leelnemers slèchts 4 stokken mochten geb ru iken
De uitslaç:en luiden :
De 1e pnjs was voor Mr. M. Sand ers (7)
net 3 up ; 2e prijs: G. v. Reede (9) all square.
)e 3e en 4e prijs werden gedeeld door Mevr.
I. Salberg-Teyen {8), Ir. K. M. A. Enthoven
(6), Ir. J. M. Louwerse (10) en J. J. Jonckheer
(9) allen 2 down .
De wedstrijden om den P~ins Bernh.~ rdb~ker,
welke door de tijdsomstandigheden zIJn U1tge;tetd, zullen thans op Zondag 29 October a.s.
Jlaats vinden.

Calkoen wint eersten
winterwedstrijd.
Goede resultaten ondanks
slecht weer.
(Van onzen bijzonderen correspondent).
HILVERSUM, 25 Nov. - Na een wel zeer
erkwaardlg verloopen weästrijd heeft jhr.
r. A. Calkoen van Limmen (U.G.C. de Pan)
:den den eersten winlerwedstrijd in de serie
.n vier wedstrijden van het Ned. Golf Comité
wonnen met onder de omstandigheden uit!mende scores van 80 en 82 voor een totaal
lil 162, op vijf slagen gevolgd door A. M.
~oskamp
(Haagsche G.C.), die me~ scores:
lil 83 en 84 eveneens op zijn resultaat met.
:noegen mag terugzien.
De wedstrijd had daarom een mel'kwaardif
!rloop, omdat de weersomstandigheden zór.·
echt waren, dat den geheelen dag vrijwel
Ider een stroomenden regen moes t worden
!speeld, welke de spelers doornat maakte en
!t spel zeer bemoeilijkte. De stokken gleden
!Il spelers door d e vingers, op enkele greens
onden de holes blank en het resultaat was,
lt van de bijna ~eertiK spelers, die 's morgens
)1 goeden moed begonnen, 's middags slechts'
,aalf dapperen de 36 holes medalplay vol·oiden. Het h ad daarom geen verwon deri:1g
!hoeven te wekken wanneer - wat bij golf
!11 hooge uitzondering is! de officials den
edstrijd na de lunch hadden afgelast.
Jhr. Cal koen - als gebruikelijk in dit seizoen
eel' winnaar - mocht met genoegen op zij n
!sultaten terugzien. Hij begon 's morgens
.rect m et de leiding te nemen m et een totaal
lil 80, dl'ie slagen vóór de beide Hagenaars
erkhoven en Groskamp, d ie 83 maakten . Cal·
Jen was in 41 uitgegaan, waarbij d rie zessen
!eds blijk gaven va n de moeilijke omstandigeden waaronder werd gespeeld . Binnenkomend
:oOl'de Calkoen 39 met een birdie op tIe He
:l besloten met drie vieren. Het waren verder
morgens Van der Does met 85 en Carp met
", die een redelijk resu\.!aat bereikten. Carp
ad last .met zijn putten wat hem zeker zes
:agen kostte. De overige deelnemers - daarnder internationals als Del. Coórt, Wetselaar,
.ooman, v. Zinnicq Bergmann en Jordaan :oorden te hoog om kan sen op de ee rste plaat·
en te behouden .

De middagronde.
's Middags stroomde bij den aanvang van
tweede ronde de regen nog harder, soms
rhinderde een compleet regengordijn het
:ht en de groote golf-paraplu's waren zelfs
Imachtig de spelers tegen den regen te beo
hermen. Zooals gezegd waagde een twaalHal
,elers opnieuw ,'d en strijd, waarbij jhr. CalJen het voorbeeld gaf, dat goed golf niet

.

<l;lee n onder gunstig \veel' wOI'dt gespeeld . Zijn
,,- (41--41) mocht er weer zij n en met een
!~taal over 36 hol es van 162 was er geen twijfel
W Ie de stel'k s te speler was. Carp. deed he!
e v e l1ee.~s ni et slec h t met 85, voora l wann eer
J~ e n zIJn tweed e negen holes (39) in aanm er.
Jong neeml, welk e z ven slage n beter waren
dan de eerste negen.
. Door het slechte wee l' verliepe n de ronde n
niet zoo snel, zoodat de duistel'nis reeds ge.
v~llen was, toen klets natte, koude spelers nog
bmnenkwamen, Ondel" wie: Groskamp met 84
nog een goede SCOI'e had . Een 7 op de He
kosHe hem drie s lagen, doch dit zijn van di e
tegenvallers, welke een golfer altijd moet ver.
wachten .
Dan kwam nog binnen de jeugdige Van
Reede, voor den eersten keer in het selecte
gezelsch.ap der golf·c ra cks uitkomend die
t
voldoemng op zijn 88-87 en de vierde pl:~s
n~ocht terugzien . Douglas Monk, de profes.
slOnal van de Hil versumsche G.C., heeft den
laa,tsten tijd wel succes met . zijn leerlingen
Van Reede's spel h.oudt een belofte voor d~
toekomst in. Hij is jong en heeft de soepelheid
~' a.n leden, welke golf vereiscM en tevens het
JUiste temperament.
. Ten slotte kon aan het knappend hou tv uur
m. het clubhuis, onder het genot van een war.
men dron.k, de volgende uitslag van dezen
eerst~n wmterwedst rijd \\·orden vastgesteld:
1. Jhr. mr. A. Calkoen van Limmen ·(U.G.C.
de Pan) 162 (80-82); 2. A. 1\1". Groska mp (Haag. .
sche G.C.) 167 ( 3-84); 3. B. Cal'p (Hilvers u~sche G.C.) 171 (86 -85); 4. G. van Reed e
(Hllv. G.C.) 175 (88-87); 5. jhr. R: W. van der
D?es. (Haagsche G.C.) 176 (85-91); 6. O. van
Zmmcq Bergmann (de Dommel) 177 (87-90 ) '
~8a m~7t· Kerkhoven (Haagsche G.C.) 18Ó

