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Inleiding

1983 is het geboortejaar van Golfclub 
De Koepel (toen geheten “Golfclub Almelo en 
omstreken”). Op 28 februari van dat jaar is de 
oprichtingsakte gepasseerd.

De aanleiding voor de oprichting vormde het in de 
jaren zeventig geboren plan een golfbaan aan te 
leggen op het landgoed “De Koepel”.

Dit jaar vieren we dus ons tweede lustrum. Een 
goede gelegenheid om eens na te gaan hoe het de 
club in die periode is vergaan.

De voorspelling destijds dat een op te richten golf
club levensvatbaar zou zijn is uitgekomen, al is er - 
in 1986- een moment van twijfel geweest. 
Nu is er een ledenstop en worden voorbereidingen 
getroffen voor uitbreiding tot een 18-holes baan.

Deze geschiedschrijving begint met het verhaal 
over de totstandkoming van de golfbaan en geeft 
vervolgens weer het ontstaan van de golfclub en de 
ontwikkeling daarvan in de afgelopen tien jaar.

Gepoogd is aan de hand van archiefstukken en 
informatie van de eerste betrokkenen een zo volle
dig mogelijk beeld van een en ander te geven.

Wierden, april 1993
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Hoe kom je tot de aanleg van een 
golfbaan.

1979.
De heer J. van den Enk, tandarts te Wierden, 
enthousiast golfer, weet eind jaren zeventig de heer 
H.Kromhof warm te maken voor het idee op diens 
landgoed De Koepel aan de Rijssensestraat te 
Wierden een golfbaan aan te leggen.
Hij is er stellig van overtuigd dat er ruimte is voor 
een tweede golfbaan in Twente. Een op te richten 
golfclub zal voldoende leden aantrekken. 
Eerste vereiste voor de uitvoering van het plan is 
de medewerking van de gemeente Wierden. 
Op 19 december 1979 vraagt de Heer Kromhof aan 
de gemeente of men in principe bereid is het 
bestemmingsplan ter plaatse te wijzigen.

De initiatiefnemers J. van den Enk (rechts) en H. Kromhof
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1980/1981. 1982

Burgemeester en wethouders reageren bij brief van 
4 februari 1980 positief. Er moet een schetsplan 
worden ingediend.
De initiatiefnemers oriënteren zich uitgebreid mid
dels kontakten met de Nederlandse Golf Federatie, 
gemeentelijke en provinciale diensten en bezoeken 
aan golfbanen, o.a. in mei 1980 aan de Veluwse 
Golfclub, met het college van b & w. 
Een en ander resulteert via bemiddeling van de 
huidige president van de NGF, de heer Olland in 
een opdracht aan de Engelse golfarchitect J.J. 
Penning voor het maken van een schetsplan.

Het plan \
Penning wordt\

op 24 maart \
1982 bij de
gemeente inge
diend. Zoals uit
de tekening
blijkt, wijkt de
huidige baan op
een aantal plaatsen
van dit ontwerp af.
De procedure bestemmingswijziging wordt in wer
king gesteld, beginnend met vooroverleg met 
diverse instanties. Hierbij blijkt dat ook de

tussen Wierden en 

gebo
houd
is.

Concurrentie tusso Plannen golfbaan ! 
tegelijk ter tafel

NIJVERDALAMERDEN - De gingsgebied heeft, lijkt het niet aan
plannen voor golfbanen in de „noa- nemelijk dat beide banen rendabel 

ber-gemeenten” Hellendoom en te maken zouden zijn. Wierden worden begin november De gemeente Wierden maakt zich
tegelijk behandel! door de commis- sterk voor de golfbaan De Koepel, 
sie voor gemeentelijke plannen, on- tussen Wierden en Rijssen; Hellen- 
derdeel van de. belangrijke provin- doom spant zich in om zo’n openba- 
ciale planologiscie dienst (PPD). De re golfcourse te krijgen in de Evers- 
commissie voor jemeentelijke plan- berg, aan de weg Zwolle-Almelo. 
nen zal gedeputeerde staten advise- In Wierden is de grond in handen
ren over de aaneg van zo’n baan in van taxateur H. Kromhof, in Hellen- 
Wierden of in 'lellendoorn. doom is het bouwbedrijf Hegeman

Zoals bekent liggen er in Zwolle eigenaar van het terrein. In beide 
twee plannen,waarvan er hooguit gevallen gaat het om een bos, waar 
één kan wordo uitgevoerd. Aange- bomen zouden moeten worden ge 
zien een golfban een groot verzor- kapt om er te kunnen golfen. Beid»

gemeente Hellendoorn in de markt is en wel met 
een plan voor een golfbaan op het landgoed 
Eversberg bij Nijverdal. Twee golfbanen op korte 
afstand kan niet. Er komen van provinciewege uit
voerige vergelijkingsrapporten, waarbij lokatie 
Nijverdal in eerste instantie een lichte voorkeur 
krijgt. Dankzij de inzet van het gemeentebestuur 
van Wierden komt januari 1983 een aanvullend 
rapport. Op basis van dit rapport wordt de strijd in 
het voordeel van Wierden beslist.
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Golfbaan De Koepel op z’n laatst zomer ’86 bespeelbaar

Golfsport is te mooi om elitair te zijn”

• Uit onze krant.

dag na dag

X
l

oor Ronald Vrugteman) 
iRDEN - Het heeft lang ge- 
d, maar de eerste openbare 
»aan in Twente kan worden 
jelegd. Het had allemaal nog 
langer kunnen duren, maar 
nig overgebleven bezwaarde 
ie zich bij de positieve beslis- 
3 van de provincie neer. Voor 
bijna 300 leden van de Golf- 
b Almelo e.o. is een periode , 

n onzekerheid voorbij. Op zijn 
atst kunnen ze zomer '86 te- 
cht op de golfbaan op land- 
oed De Koepel aan de rijksweg 
jssen Wierden en Rijssen.

<1

Voor de heren H. Kromhof, J. van 
den Enk en P. I. C. Stork (v.l.n.r.) is 
een lange periode van wachten 
voorbij. Met de aanleg van de 
golfbaan zal nog dit jaar worden 
begonnen.

Natuur- en Milieuzorg akkoord met plan De 

Groen licht voor goM

„Ik hoop dat we in oktober kun
nen beginnen met de aanleg”, zegt 
eigenaar Kromhof. „Op zijn vroegst 
zouden we dan volgend najaar over 
een goede grasmat kunnen beschik
ken. Als het tegenzit wordt het wel 
zomer ’86. Maar komen doet de 
golfbaan er zeker. Een golfbaan is 
gewoonweg de beste oplossing voor 
dit landgoed. Zij verfraait bet'ter

rein. Zoals het er nu bijligt is het 
ook niets; een paar stormen hebben 
grote schade toegebracht aan de 
bomen en de kosten voor onder
houd rijzen.de pan uit”.

Van den Enk vouwt een papier 
open waarop de tekening staat van 
de golfbaan, zoals die is uitgedacht 
door de vorig jaar overleden En
gelsman Frank Pennink. De initiato- 
ren Kromhof en Van den Enk nodig
den de golfbaan-architect in ’82 uit 
om eens een kijkje te nemen op De 
Koepel. De Brit was meteen ent
housiast. „Hij vond het landgoed 

• uitermate geschikt voor de aanleg 
van een golfbaan. Het terrein heeft 
mooie, natuurlijke glooiingen, die 
vanzelfsprekend blijven bestaan. 
Het heideveldje blijft ook behou
den. Ik denk erover om er een paar 
Schapen neer te zetten om het te 
onderhouden”, aldus Kromhof.

Zo te zien zal het niet meer lang 
düren of de Golfclub Almelo e.o. 
zal een wachtlijst moeten instellen 
vanwege de enorme toestroom, van 
leden, vooral de laatste tijd. „Voor 
deze baan is zo’n 350 leden de

weggelegd voor de happy few”, 
aldus Stork.

Met de komst van de golfbaan 
tussen Wierden en Rijssen krijgt 
Twente de eerste openbare baan. 
„Bij de Golfclub Almelo zal niet 
worden geballoteerd. Een ieder die 
er pakweg f 1700 per jaar voor over 
heeft kan lid worden van de golf
club. Of hij straatmaker is of tan
darts maakt niet uit. Van ambtelijke 
zijde werd er bij ons op aangedron
gen dat de golfbaan een openbaar, 
karakter moest hebben. Zoniet, dan 
wilde men geen medewerking ver
lenen. Maar bij ons heeft nooit de 
gedachte aan een besloten baan 
geleefd. De golfsport is te mooi om 
elitair te zijn”, zegt'Van den Enk.

Vorige week is bekend geworden 
dat de stichting Natuur- en Milieu
zorg Wierden niet verder zal proce
deren'tegen aanleg van de golfbaan 
op landgoed De Kqepel. Woord
voerder Douwe Harsta zei, desge
vraagd, dat de stichting schoorvoe
tend akkoord was gegaan met de 
motivitatie van de provincie voor
aanleg van de golfbaan. 

„We stonden natuurlijk te juichen 
en wij niet alleen. Nadat in de pers 
een artikel verscheen waarin gewag 
werd gemaakt van het groene licht 
voor de golfbaan stond bij de club 
de telefoon roodgloeiend. Mensén 
die tot dan hadden getwijfeld wil
den opeens lid worden”, zegt voor
zitter Van den Enk.

De léden van Golfclub Almelo 
e.o. komen uit dé gehele regio. 
Hoewel de golfsport door velen nog 
altijd als een elitaire sport wordt 
gezien neemt de belangstelling er
voor snel toe. In Nederland zijn 
momenteel zo’n 35 banen en Van 
den Enk is ervan overtuigd dat dit 
aantal binnen tien jaar zal zijn 
verdubbeld.

Instemmende geluiden klinken 
uit de monden van H. Kromhof, 
eigenaar van landgoed De Koepel 
en P. I. C.'Stork, bestuurslid van de 
golfclub.

Volgens Stork - die ervan is 
overtuigd dat de golfsport niet meer 
slechts voor enkelen is - heeft de 
golfsport haar elitaire karakter ook 
te danken gehad aan het feit dat de 
sport in Nederland nog erg jong is. 
„Tennis en hockey zijn ook lang 
elite-sporten geweest en wat dacht 
u van de beginjaren van voetbal.') 
Die sport was toen ook slechts

Op het eerste gezicht doet het een 
jeetje vreemd aan. Tussen de bo
men en de weilanden in ligt een 
immens grasveld; de „driving ran
ge” (het oefenveld om op in te 
slaan). Het ligt er nog maagdelijk 
bij. „Toch hebben wé hiér al wat 
balletjes op geslagen”, zégt de 
Wierdense tandarts J. van den Enk,, 
voorzitter van de golfclub. Voor de 
leden van de club bleven gedurende 
een kleine twee jaar de golfactivitei- 
ten beperkt tot het oefenen, ten
einde „de goede swing te pakken te 
krijgen”.

„We hebben op hockeyvelden in 
Almelo geoefend en in een garage 
in Rijssen. Sinds een poosje kunnen 
we op deze driving range terecht. 
Hier moet ook het clubgebouw ko
men te staan. Als noodoplossing 
willen we er voorlopig een keetje 
neerzetten, waar de golfspelers 
kunnen schuilen”, aldus Van den 
Enk.

limiet. Wanneer hi 
meer worden dan« 
veel belast. Sommil 
we het onder o 
maar dat is pertin 
maar naar een v 
ook naar gelang 
meer velden mo 
de bestaande ve 
speeld raken”, 

De mogelijkh 
om zomaar een 
blijft altijd a 
dan wel van 
men dan op 
wordt toegela 
dat een leek o 
schade aan de 
omdat hij de 
Zijn activitei 
moeten blij 
de driving 
leiding van ei 
kundigheid, 
over een c 
men dan o 
dienen ee 
worden bea 
bak komeiJ

WIERDEN - De eerste openbare golfbaan in Twente kan 
worden aangelegd. De erug overgebleven bezwaarde tegen 
het plan om van landgoed De Koepel, tussen Wierden en 
Rijssen, een golfbaan te maken, zal het niet hogerop zoeken. 
Die bezwaarde. Natuur- en Milieuzorg Wierden. legt zich

•
.-X

rijzen.de


De weg is nu vrij voor ter visielegging van het 
plan. Dit gebeurt op 31 maart 1983. Er komen 4 
bezwaarschriften.
Op 5 juli 1983 besluit de gemeenteraad tot de 
gevraagde wijziging van het bestemmingsplan, 
met ongegrondverklaring van de bezwaren. 
De Stichting Natuur en Milieu handhaaft in 
beroep bij Gedeputeerde Staten haar bezwaren: 
aantasting ecologische waarden van het terrein, 
er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de 
aldaar voorkomende natuurlijke gegevenhe
den, een andere lokatie wordt voorgesteld. 
Gedeputeerde Staten achten de bezwaren niet 
zodanig dat goedkeuring onthouden moet 
worden.
Op 7 augustus 1984 wordt het plan goedge
keurd. Gelukkig weet men de Stichting af te 
brengen van beroep bij de Kroon. Er wordt 
een intentieverklaring getekend waarbij 
afspraken zijn vastgelegd over de uitvoe
ring van het plan en de herinplant te com

pensatie van de te rooien bomen.

r beduidend 
It de baan te 
j denken dat

houden 
let waar. MJ* 
ldub. Die zal 
ledental stijgt 
lebben, omdat 
mders overbe- 
Vm den Enk. 
oor niet-leden 
. ts gaan golfen
g. „Het hangt 
genheid af of 
echte gol^an 
et is namelijk zo 
sportgebied veel 
i ban toebrengen 
id niet beheerst 
jllen dan beperkt 
t mallen slaan op

of niet onder 
riser. Bij 
scaijnlijk zal daar 
:sie beslissen, mag 
olbaan. Ook leden 
j dun techniek te 
•eld voor ze aan de 
das Van den Enk.

1983U984

De leden van het eerste uur zullen zich herinneren ln aanleg 

hoe de te maken fairways met gele linten in het ter
rein waren afgezet. Reeds eerder was het terrein, 
bestemd voor een driving-range, ingericht en 
waren de nodige voorbereidingen getroffen voor 
de baanaanleg.

De aanleg start in oktober 1984, nadat voor de uit
werking nieuwe tekeningen zijn gemaakt door 
Donald Steel, compagnon van de in 1983 overle
den heer Penning.
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1985

ook van de inbreng van onze huidige greenkeeper, 
Berend Pluimers, die vanaf het begin als uitvoerder 
bij de aanleg betrokken is geweest.
Al met al heeft de procedure, gerekend vanaf de 
datum van de aanvrage ruim vier en een half jaar 
gevergd.

Zo is het geworden!

De aanleg loopt voorspoedig; in oktober 1985 is 
het zover dat er gespeeld kan worden, zij het met 
afslagmatjes.
Met dankbaarheid moet gewag worden gemaakt 
van de tomeloze inzet van de initiatiefnemers en
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Ontstaan, ontwikkeling.

1982
De eerste stap richting golfclub wordt gezet mid
dels een informatieve bijeenkomst op 19 okt. 1982 
in café De Boer te Wierden.
Inleider is de Heer van Ballegooyen de Jong van 
de Nederlandse Golf Federatie. Aanwezig een 
twintigtal belangstellenden. Vertoond wordt een 
golfinstructiefilm.

Een werkgroep krijgt de taak na te gaan of vol
doende belangstelling bestaat voor een golf-terrein 
in Wierden.

De respons op de gehouden ledenwerfactie is 
zodanig dat op 9 december besloten kan worden 
tot oprichting van een golfclub.
Als voorlopig bestuur fungeren de leden van de 
werkgroep, te weten John van den Enk (voorzit
ter), Martha de Koning (secretaresse), Hennie van 
den Enk (penningmeester) en Karei Jansen, aange
vuld met Piet Stork, Hans Kemp is juridisch 
adviseur.

12



1983 1984

Op 28 februari 1983 wordt de oprichtingsakte van 
de “Golfclub Almelo en omstreken" gepasseerd. 
De genoemde personen vormen het eerste bestuur. 
De kersverse vereniging start met 83 leden. 
De eerste ledenvergadering vindt plaats op 22 
maart 1983. Er zijn dan inmiddels 126 leden. 
De contributie bedraagt ƒ 25.- per familie. 
Op 10 juni is er een excursie naar de Twentsche 
Golfclub met 30 leden.
Op 10 november begint een cursus “12 indoor-gol- 
flessen voor beginners" in een bedrijfshal te 
Rijssen, gegeven door de profs Paul Saunders en 
Pim van den Toren. 78 leden nemen hieraan deel. 
Eind 1983:222 leden.

In de op 22 maart gehouden ledenvergadering 
wordt de contributie bepaald op ƒ 200.- voor een 
echtpaar, ƒ 140.- voor een single lid en ƒ 50.- voor 
een jeugdlid. Diverse commissies worden inge
steld. Ter afronding van de indoorlessen worden 
bezoeken gebracht aan de golfbaan Spaarnwoude. 
Vanaf begin april tot eind augustus is het mogelijk 

Het eerste onderkomenles te nemen en te oefenen op een gedeelte terrein 
van de Hockeyclub Almelo.
De eerste investering heeft plaats in de vorm van 
een ballenautomaat en 6 afslagmatten! Een direc- 
tiewagen wordt gehuurd om te dienen als clubhuis.

13



Burgemeester Lie uwen (rechts) en wethouder 
Buitenweg in actie.

Het eerste bestuur in het zonnetje gezet t.g.v. de 
inwijding van de driving-range. V.l.n.r. Karei Jansen, 
Piet Stork, Hennie van den Enk, John van den Enk en 
Martha de Koning.

Voor de golflessen wordt een regeling getroffen 
met pro Ben Janmaat. Twee dagen per week is hij 
aanwezig. Een eerste personeelslid is verder Jan 
Kleinpenning, die zorgt voor het ballenrapen, het 
schoonhouden e.d. Vrijwilligers houden bij toer
beurt de wacht. In de maand mei zijn er open-huis- 
dagen.
Op 6 oktober is het zover dat de driving-range op 
“De Koepel” in gebruik genomen kan worden, met 
het aldaar geplaatste noodclubhuis.
Met Ben Janmaat is een overeenkomst aangegaan 
voor het geven van golflessen en de verkoop van 
golfbenodigdheden. Ook op de nieuwe plaats blijft 
Kleinpenning werkzaam voor het ballenrapen. Hij 
verzorgt tevens het beheer van het clubhuis, de 
regeling van de lessen e.d. Als onderkomen voor 
de pro wordt een caravan bij het clubhuis 
geplaatst.
Het gemeentebestuur van Wierden wordt op de 
hoogte gesteld van de stand van zaken op een bij
eenkomst op 3 november waarbij de inwijding 
plaats heeft van de driving-range met welgerichte 
afslagen van de Burgemeester en van Wethouder 
Buitenweg.
Eind 1984: 340 leden.

14



1985

Ledenvergadering op 29 maart. De contributie 
vastgesteld op ƒ 750.- voor een echtpaar, ƒ 400.- 
voor een single-lid en ƒ 150.- voor een jeugdlid. 
Om de relatie met de gemeente Wierden beter tot 
uitdrukking te brengen wordt de naam van de club 
middels statutenwijziging veranderd in “Golfclub 
De Koepel”, gevestigd te Wierden.
Afscheid genomen van de bestuursleden van het 
eerste uur, Hennie van den Enk en Martha Koning. 
In hun plaatsen komen Coen Hofenk (penning
meester) en Pieter van Iddekinge (secretaris). 
In de maand mei verschijnt het eerste nummer van 
het clubblad “De Colver”.
Veel werk is verzet door met name de handicap- en 
regelcommissie in samenwerking met de pro. 
Hierbij is dankbaar geprofiteerd van de kennis van 
golfregels van leden met ruime golfervaring opge
daan als lid van een andere golfclub.
Met het naderen van het gereedkomen van de baan 
groeit de vraag van de leden naar toekenning van 
het predikaat “golfvaardig”.
De door de N.G.F/ ingevoerde golfvaardigheids- 
bewijzen mogen nog niet door de club worden 
afgegeven. Hiervoor moet worden verwezen naar 
andere golfclubs. In afwachting van de erkenning 
door de N.G.F. wordt een lokaal baanrecht inge
voerd.

ORGAAN VAN GOLFCLUB ”DE KOEPEL ” TE WIERDEN

15



De baan is open!

WedstrijdMarker
Netto score

Handicap

De eerste scorekaart Datum

METERS
heren dames

De houders hiervan, herkenbaar aan een gele 
sticker op hun tas, en uiteraard degenen die al in 
het bezit zijn van een bewijs van golfvaardigheid 
kijken -begrijpelijk- verlangend uit naar het tijdstip 
waarop zij de baan op mogen.
Hun geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld. 
Een openstelling begin oktober 1985 kan op het 
laatste moment niet doorgaan omdat er nog geen 
akkoord is over de huur van de baan. 
Een aantal verontruste leden vraagt een buitenge
wone ledenvergadering te beleggen om duidelijk
heid te verkrijgen. Deze wordt gehouden op 26 
november. Uit de bij de oproep gevoegde stukken 
blijkt dat de besprekingen over het huurcontract 
zijn vastgelopen. Besloten wordt een commissie 
van goede diensten in te stellen met als opdracht 
de impasse te doorbreken.
Eind 1985 zijn er ruim 400 leden.
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1986

Het jaar 1986 begint met onzekerheid op een aantal 
essentiële punten: exploitatie van de baan, de finan
ciën, het ledental. Al spoedig komt er duidelijkheid 
omtrent het eerste punt. De commissie van goede 
diensten bereikt een principe-akkoord, inhoudende 
een andere opzet dan aanvankelijk de bedoeling 
was. Met duidelijke voordelen (meer zelf kunnen 
regelen) doch ook met aanzienlijke lasten. De club 
zal het baan-onderhoud verzorgen en het clubhuis 
bouwen. De ledenvergadering stemt op 26 maart in 
met het akkoord en aanvaardt de daaruit voortvloei- 
ende financiële consequenties. Dit betekent een 
verhoging van de contributie voor de gewone leden 
tot f. 950.- per jaar (het echtparen-tarief vervalt), 
invoering van een entreegeld voor nieuwe leden ten 
bedrage van de helft van de contributie en de ver
strekking van een renteloze lening van f. 1000.- 
Met het bereiken van een akkoord komt een eind 
aan een verwarde situatie. Nadat al enige tijd is 
gespeeld met gebruik van afslagmatjes, volgt op 1 
april de officiële openstelling van de baan. 
Onzekerheid blijft nog bestaan over het ledental; 
hoe zal zich dit ontwikkelen bij de hogere financië
le bijdragen. Een dieptepunt wordt halverwege het 
jaar bereikt met in totaal 336 leden, waarvan slechts 
220 “volbetalend”. Lang niet genoeg voor een kos
tendekkende exploitatie. Hiervoor zijn volgens de 

kostenopzet, gebaseerd op het bereikte akkoord, 
tenminste 350 gewone leden nodig. Mede dankzij 
de inspanningen van de ingestelde ledenwerfcom- 
missie neemt het ledenbestand in de loop van het 
jaar gestadig toe. Eind 1986 zijn er ruim 400 leden, 
waarvan 279 “volbetalend”.
Ook het ingestelde proeflidmaatschap, met moge
lijkheid tot oefenen en lesnemen, heeft een gunstige 
uitwerking.
Door de genoemde onzekerheden wordt voorlopig 
pas op de plaats gemaakt met de uitvoering van het 
plan voor de bouw van een permanent clubhuis en 
met de definitieve aanstelling van een golfleraar. 
Om toch te kunnen voldoen aan de eisen gesteld 
voor het N.G.F. lidmaatschap wordt het noodclub- 
huis uitgebreid en aangepast.

In de door de ontbinding van het contract met Ben 
Janmaat ontstane vacature van golfleraar wordt 
ingaande 1 april 1986 Andrew Young in tijdelijke 
dienst benoemd.

Nadat het beheer van het clubhuis aanvankelijk, na 
het vertrek van Jan Kleinpenning, is verzorgd door 
een aantal leden, wordt aan het eind van het jaar 
Yvonne van Asselt als beheerster aangesteld. 
In de ledenvergadering van 29 maart 1986 nemen 
de bestuursleden van Iddekinge en Stork afscheid. 
Het bestuur wordt uitgebreid van 5 naar 7 leden. 
Benoemd worden Toos Luger, Frans van Dop, 
Arnold Peeters Weem en Ab Wijnstra. Frans van 
Dop wordt voorzitter in plaats van John van den 
Enk, die in verband met de verwikkelingen rond 
het huurcontract is afgetreden als voorzitter.
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1987

De EGGS (Elderly Gentlements Golf Society

De dames

De club begint nu echt gestalte te krijgen. 
Op 27 maart komt erkenning door de N.G.F., zij 
het voorlopig in de status van B-lid. Er kunnen nu 
golfvaardigheidsbewijzen en handicapkaarten wor
den afgegeven.
De overeenkomsten betreffende de huur van het 
terrein en het recht opstallen te hebben, worden 
begin 1987 notarieel vastgelegd.
De club wordt eigenares van de opstallen (afslag- 
hut, machineloods) en van het machinepark. 
Berend Pluimers komt ingaande 1 april 1987 in 
dienst van de club als greenkeeper.

Na een sollicitatie-procedure wordt Andrew Young 
in vaste dienst aangenomen, ingaande 1 april.

Het clubleven komt op gang met o.m. een dames- 
en een (senioren) herendag. Er verschijnt een wed- 
strijdkalender.

In de loop van het jaar neemt het ledental zodanig 
toe dat met vertrouwen verder gewerkt kan worden 
aan de plannen voor de bouw van een permanent 
clubhuis. Het schetsplan is besproken in de leden
vergadering van 2 november 1987. Machtiging 
wordt gegeven voor verdere uitwerking.
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Verdere besluiten van de ledenvergadering:
• wijziging statuten en vaststelling huishoudelijk 
reglement;

• invoering vijf-dagen lidmaatschap en uitbreiding 
categorie jeugdleden;

• invoering verplichte catering-bijdrage van ƒ 50.- 
per jaar.

Karei Jansen, bestuurslid vanaf het begin neemt 
afscheid. Hij wordt opgevolgd door Jur Keuning. 
In de door het vertrek van Yvonne van Asselt ont
stane vacature is voorzien door het aangaan van 
een overeenkomst met het echtpaar Bonsel voor 
het beheer van het clubhuis.
De geschetste ontwikkeling- groei van de club en 
het zelf exploiteren van een golfbaan- leidt tot een 
sterke toename van de werkzaamheden. De handi
cap- en regelcommissie is druk met het geven van 
regelavonden, het afnemen van examens en met de 
daaraan verbonden administratie.
Er komt een kantoor- en vergaderruimte. In 
november 1987 wordt deze in gebruik genomen in 
een pand aan de Violierstraat in Wierden. 
Voor het baanonderhoud worden uitleenkrachten 
ingeschakeld.
Het jaar wordt afgesloten met 469 leden, waarvan 
336 gewone leden.

Een regelavond
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1988

In dit jaar is gewerkt aan de vervolmaking van de 
accommodatie. De golfbaan is waar nodig aange
past en bijgesteld. Zo is de 8e hole verbeterd door 
renovatie en verplaatsing van de aarden wal en 
heeft dunning van de bosstroken tussen de holes 
plaats.

De groei van het ledental en de toename van het 
aantal personen met baanrecht noodzaken tot het 
instellen van een ledenstop ingaande 1 mei 1988. 
Er komt een wachtlijst. De daarop geplaatsten kun
nen wel lesnemen en oefenen. Het proeflidmaat- 
schap vervalt.

Medio 1988 start de bouw van het permanent club
huis. In de ledenvergadering van mei is het beno
digde krediet beschikbaargesteld en is akkoord 
gegaan met de voorgestelde financiering (aangaan 
geldlening van maximaal ƒ 400.000.- en verhoging 
van de door de leden te verstrekken renteloze 
lening met ƒ 500.-).
Op 23 april wordt het eerste lustrum gevierd met 
een zeer geslaagde golfdag.

De werkzaamheden maken personeelsuitbreiding 
nodig. Op 7 november komt Jan ter Steege in 
dienst als assistent-greenkeeper en op
18 juli Yvonne Hagelen als administratief mede
werkster op part-time basis. Gestart is met de auto
matisering van de administratie.
Eind 1988: 453 leden, waarvan 357 seniorleden.

Viering eerste Lustrum
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1989

De heer Olland verricht de ojficiele opening

Met het gereedkomen van het clubhuis is de 
accommodatie compleet.
De in verband daarmede verwachte toekenning van 
de A-status blijft echter nog uit. De desbetreffende 
commissie van de N.G.F. vindt dat een aantal 
greens nog niet aan de eisen voldoet.

—

TE

Gereed en in vol bedrijf!
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De golfshop niet enkele 
van de verkopers

Op 20 mei heeft de officiële opening van het com
plex plaats door de Heer Olland, president van de 
N.G.F. Het is het sluitstuk van een geslaagde golf- 
week met deelname van veel leden.

In het clubhuis wordt een golfshop ingericht door 
Golfhouse. Het beheer is in handen van enkele 
leden.Voor de exploitatie van het restaurant is een 
regeling getroffen met het restaurant “De Marke” 
in Wierden.
Met veel dankbetuiging wordt afscheid genomen 
van de initiatiefnemer van de golfbaan John van 
den Enk. In zijn plaats komt in het bestuur Hennie 
van Asselt.
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Naast de wekelijkse Eggs en Damesdag vindt de 
oprichting plaats van de “Koepelaars” (heren met 
een handicap van 24 of lager).

Eind 1989 zijn er 462 leden, waarvan 367 seniorle
den en 67 jeugdleden.
Door het bedanken van een aantal leden kunnen 
vrijwel alle op de wachtlijst geplaatsten lid worden

belang. De noabers op bezoek

Ledenvergadering nu in eigen huis.

Een goede verstandhouding met de buren is van groot
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1990

Stormschade

Golfdemonstratie van professionals

Begin 1990 krijgt de baan veel te lijden van hevige 
stormen. De eerste aanblik is ontmoedigend. De 
opruiming en het herstel van de schade hebben 
veel extra werk en kosten betekent. De eigenaar 
van het terrein heeft hierbij veel inbreng geleverd. 
Achteraf kan worden gesteld dat een vervroegde 
schoning heeft plaatsgevonden.
Veel gesneuvelde bomen moesten vroeg of laat 
toch verdwijnen. De inspanningen de baan aan te 
passen en te verbeteren, mede naar aanleiding van 
de opmerkingen van de beoordelingscommissie 
van de N.G.F., hebben geleid tot toekenning van de 
A-statusop28 september 1990.

Bijzondere aandacht krijgt de structuur van de ver
eniging, met het doel het verkrijgen van een effi
ciënte werkwijze en goede samenwerking van 
bestuur en commissies. Medewerkers van de Hoge 
School Twente worden bereid gevonden als studie
project een organisatie-onderzoek te verrichten. 
Voor het eerst is met een aantal teams deelgeno
men aan de landelijke N.G.F. competitie. Er wor
den bijzondere evenementen georganiseerd: een 
benefietwedstrijd van 4 professionals, een bedrij- 
venwedstrijd en diverse clinics.Bij de feestelijke 
afsluiting van de benefietwedstrijd kunnen twee 
instanties worden verblijd met een gave:
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Benefitwedstrijd met veel 
toeschouwers

de Stichting Paardrijden Gehandicapten Wierden 
(ƒ 8000.-) en de Stichting Welzijn Ouderen Rijssen 
(ƒ4.300.- voor een alarminstallatie).
De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt verhoogd 
met ongeveer 10%.
Het cluborgaan “De Colver” krijgt een geheel 
nieuwe opmaak in kleur.

Tot bestuursleden worden benoemd Emilie Smit en
Els van Zanten in de vacatures van Toos Luger en 
Hennie van Asselt.
Het ledental daalt iets, 351 seniorleden en 56 
jeugdleden. Ook nu kunnen alle personen op de 
wachtlijst lid worden.

Big Bang!
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199U1992

De oude machineloods. Op de achtergrond de nieuwe.

Het in het vorige jaar ingezette beraad over de 
organisatie-structuiir van de vereniging wordt 
voortgezet, resulterend in een notitie van het 
bestuur, begin 1992.
Deze is besproken in de ledenvergadering van mei 
1992. Overeenkomstig het voorstelde organisatie
schema zal worden gewerkt.
Ook het toekomstig beleid komt aan de orde. De 
ledenvergadering van mei 1991 stemt in met het 
bestuursstandpunt dat uitbreiding naar 18-holes in 
principe nagestreefd moet worden.
Ter uitvoering hiervan zijn voorbereidende bespre- 
kingen gevoerd en is op 26-9-91 een verzoek inge
diend het bestemmingsplan te wijzigen. Het dage
lijks bestuur van de gemeente heeft positief gere
ageerd. De procedure is in werking gesteld. 
Met de enige tijd uitgestelde bouw van een nieuwe 
machineloods wordt eind 1991 begonnen. In de 
ledenvergadering van november 1991 is het beno
digde krediet beschikbaar gesteld.
Een in 1991 gevormd PR-team organiseert in dat 
jaar een kennismakingsavond voor nieuwe leden 
en een golf-promotiedag, met als resultaat een 
twintigtal aanmeldingen voor een proeflidmaat- 
schap.
Zeer geslaagd is de door het team -met als grote 
animator Jur Keuning- ondernomen aktie een golf-
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kar voor gebruik door minder valide golfspelers op 
de baan te krijgen. Eind 1991 is het streefbedrag 
van ƒ 15.000.- bereikt.
Met dit bedrag is het gebruik van een door de lan
delijke Stichting Handicart in bruikleen te geven 
golfkar voor een aantal jaren zeker gesteld. 
De overdracht van de handicart heeft plaats op 30 
april 1992. Het is een feestelijk gebeuren met een 
golftoernooi ten bate van de stichting. Tevens is 
die dag de nieuwe machineloods officieel in 
gebruik genomen.
Voor de stalling van de handicart is de afslaghut 
uitgebreid. In de nieuwe loods is tevens de golfs
hop gevestigd.
Er kan daardoor worden voorzien in de dringend 
nodige afzonderlijke kantoorruimte in het clubhuis 
voor de handicap- en wedstrijdcommissie. 
De exploitatie van het restaurant is in mei 1991 
overgenomen door Hotel ‘t Lansink uit Hengelo. 
Ingaande 1992 worden opnieuw consumptiekaar- 
ten in rekening gebracht.
De maximumgrens voor het ledental is iets ver
hoogd, waardoor meer leden kunnen worden toe
gelaten. Als gevolg hiervan en van de ingevoerde 
contributieverhoging wordt het financieel resultaat 
aanzienlijk gunstiger.
In de mei-vergadering 1992 nemen afscheid de

De handicart in bedrijf

bestuursleden Jur Keuning en Ab Wijnstra. In hun 
plaatsen worden benoemd Victor Coopman en Jan 
Hollink. Els van Zanten wordt secretaris. 
De vrijdagavonden worden vanaf begin 1992 gere
serveerd door de Hooghe Heeren (heren met een 
handicap van 24 of hoogher).
De landelijke toename van de belangstelling voor 
de golfsport is ook bij de Koepel merkbaar. 
De wedstrijdborden in het clubhuis getuigen van 
een intensief wedstrijdgebeuren op de club. 
Jaarlijks worden clubkampioenschappen match- 
play en strokeplay verspeeld, het seniorenclubkam- 
pioenschap en het jeugdkampioenschap.

27



Op de Nieuwjaarsreceptie vindt de uitreiking 
plaats van de beker voor de beste golfer en golfster 
van het jaar.
In het jaar 1992 namen 6 competitieteams deel aan 
de landelijke NGF competitie.
Naast een wachtlijst wordt een reservewachtlijst 
van gegadigden voor het lidmaatschap aangehouden. 
Aan het eind van de verslagperiode is het ledenbe
stand als volgt: seniorleden 424, vijf-dagen leden 
24, jeugdleden A (tot 21 jaar) 31, B (21 t/m 24 
jaar) 7, C (25 t/m 29 jaar) 27, studentenleden 11, 
buitenleden 3, theeleden 16

Andrew geeft de voorzitter les.

Medewerkers van de club.

Zonder de inspanning van veel mensen is het doel 
van de club: “het doen beoefenen en het bevorde
ren van de golfsport” niet te verwezenlijken. 
Deze “medewerkenden" zijn, naast de bestuursle
den, de commissieleden en de medewerkers in 
dienstverband.
De commissies vervullen een belangrijke taak in 
de vereniging. De club verkeerde in de beginjaren 
in de gelukkige omstandigheid dat er een kader 
aanwezig was voor de opzet van het commissie
werk. Dit kader werd gevormd door leden met 
ruime ervaring opgedaan als lid van een andere 
golfclub. Een mentorclub, zoals thans bij nieuwe 
clubs voorgeschreven, was niet nodig. 
Met name voor de handicap- en regelcommissie 
was de inzet van genoemde kader van eminent 
belang. Veel werk is en wordt nog verzet: scholing 
van de leden op het gebied van de golfregels, afne
men examens voor het g.v.b., verwerken van sco- 
rekaarten, bijhouden handicaps enz.
De door de N.G.F. aangebrachte wijzigingen in het 
handicap-systeem vormden een extra belasting. 
De medewerkers in dienstverband zijn in het voor
gaande al genoemd. De eerste was Berend 
Pluimers, die zich naast het werk als greenkeeper 
verdienstelijk heeft gemaakt als technisch man: 
zorg voor onderhoud gebouwen, het goed functio-



Steun en toeverlaat Yvonne

neren van apparatuur, toezicht op de bouw enz. 
Voor het baanonderhoud kwamen in dienst Jan te 
Steege en Arjan Peeters.
Pro Andrew Young, in dienst vanaf 1 april 1986, 
kreeg in de loop van de tijd, afhankelijk van de 
vraag naar lessen, assistentie van achtereenvolgens 
Joost Huurman, Ronald Visser, Nicolas Hubbard, 
Kieran Quatermain, Frank Willems, Gary 
Grootelaar en Tom Blanckaerdt.
Een onmisbare medewerkster tenslotte is op het 
secretariaat Yvonne Rutgers. Begonnen als z.g. 
oproepkracht op 18 juli 1988, is zij thans een all
round burosecretaresse van de club en als zodanig 
een gewaardeerde vraagbaak voor de leden.

Het greenkeepers-trio (v.Ln.r. Arjan, Berend en Jan)

De werkers op de haan met 
hun machines
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Het financiële reilen en zeilen

Dat er heel wat omgaat bi j een golfclub die zelf een 
baan exploiteert moge blijken uit de financiële over
zichten.
Het jaarlijks budget liep op van ƒ 411.000,- in 1984 
tot ƒ690.000,-in 1992.
Er werd in de afgelopen tien jaar voor een bedrag 
van ƒ 1.640.775,- geïnvesteerd, gespecificeerd als

Tijdelijke machineloods en afslaghut f. 39.200.
Bestratingen, asfaltverharding
Voorzieningen golfbaan
Hekwerken, afrasteringen

” 51.670. 
” 85.415. 
” 20.900.

Machines 347.920.
Bouw clubhuis
Inrichting clubhuis
Horecavoorzieningen/keuken
Karrenbergingen/lockers
Administratie/hulpmiddelen 
Geluidsapparatuur/TV
Nieuwbouw machineloods

” 147.040.— 
" 42.875.— 
" 45.370.— 
" 35.790.— 
” 10.270.— 
” 177.115.—

Afgeschreven ten laste van de exploitatie is 
ƒ471.235.— zodat per 1 december 1992 een 
boekwaarde resteert van ƒ 1.169.540.—.

De financiering geschiedde middels renteloze 
leningen van de leden (op 31 december 1992 
ƒ 761.500.—) en bankkredieten.

De jaarlijkse bijdrage steeg voor de seniorenleden 
van ƒ400.— in 1985 tot ƒ 1050.—in 1992.

Ingaande 1986 is een entreegeld ingevoerd ten 
bedrage van de helft van de contributie en wordt 
een renteloze lening van de seniorenleden 
gevraagd van ƒ 1000.—, ingaande 1988 verhoogd 
tot ƒ 1.500.—.

Na enkele jaren van (beperkte) tekorten is er 
ingaande 1991 een voordelig saldo op de exploita
tie.

TOTAAL ƒ 1.640.775.—

* na aftrek van de door sponsoring verkregen midde
len ten bedrage van f.63.900.—
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Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dank zij 
financiële bijdragen van o.m.:

ABN-AMRO, Wierden
De Apotheek, Hengelo
Drukkerij Olijdam b.v., Enschede
Emotech b.v., Enschede
A. Gelink, Hengelo
C.J.M. Jansen, Rijssen
ING bank, Enschede
J.H. Kemp, Hellendoorn
Landerijenburo Kromhof, Markelo
Kwekkeboom Juwelier, Enschede Hengelo 
Hotel Restaurant 't Lansink, Hengelo
A.G. van Leersum, Wierden
Lithographie b.v., Enschede
Logoforma b.v., Hengelo
Modehuis Lohuis, Almelo
J.M. Löwik, Almelo
M. Luiten, Enschede
J.K. Plaggemars, Wierden
Roberine Motorgazonmaaiers b.v., Enschede 
J. Smit, Ommen • P. Voorthuis, Hengelo 
Somhorst Art Studios vof, Enschede
Wolters Makelaardij, Enschede
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