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VOORWOORD VOORZITTER
Toen mij gevraagd werd een voorwoord te schrijven voor dit lustrumboek heb ik vanzelfsprekend direct ja gezegd. 

Het is pas het tweede lustrumboek, ondanks het feit dat wij een vierde lustrum vieren. Een lustrumboek vergt veel energie en 

misschien is een keer per tien jaar ook wel voldoende. Voor de huidige lustrumcommissie is het echter niet meer dan logisch 

dat wij naast een heel lustrumjaar en een spetterende lustrumweek, ook een fraai lustrumboek voorgeschoteld krijgen. 

Het motto van de lustrumcommissie is dan ook niet voor niets 'ruim baan'. De geschiedenis van onze golfclub is voornamelijk 

tot stand gekomen dankzij de familie Kromhof en heel veel vrijwilligerswerk, ook in de toekomst zal dat moeten blijven 

gebeuren, gezien de typische koepelsfeer twijfel ik daar ook niet aan.

Natuurlijk zullen wij daarnaast, vooral nu wij een 18-holes golfbaan zijn geworden, de professionalisering verder moeten ontwikkelen.

Gelukkig hebben wij sinds enige tijd een meerjarenplan dat daarbij kan helpen, tevens moet de komende jaren de jeugd en in het verlengde daarvan de 

competitie m.i. meer aandacht krijgen. Tot slot spreek ik de verwachting uit dat ook in de komende jaren onze vereniging haar plaats in de samenleving meer dan 

waard zal blijken te zijn!

Leo van Bergeijk, voorzitter Golfclub De Koepel.
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VOORWOORD
Begin maart 2002 heeft het bestuur de aanzet gegeven tot het vormen van een Lustrumcommissie. In 2003 wordt niet 

alleen het 4e Lustrum gevierd, maar worden ook de nieuwe 9 holes in gebruik genomen én hoogstwaarschijnlijk zal de 

opening van het verbouwde en uitgebreide clubhuis plaatsvinden. Met deze gegevens als bagage is op 18 maart 2002 de 

Lustrumcommissie ten huize Kouwenberg geboren. De eerste activiteiten bestonden vooral uit veel brainstormen over hoe 

en wat te organiseren. Nadat een voorlopig programma in elkaar gedraaid was, dat gesteund, gestuurd en aangevuld 

werd door het bestuur, zijn we aan de slag gegaan. De Lustrumcommissie, reeds bestaande uit Fikko Witkop, Hanneke 

Kouwenberg-Bendel en Herman Zwaga, werd uitgebreid met Hanneke Sinninghe Damsté en René Werger.

Onder het motto "RUIM BAAN" kreeg het Lustrum steeds meer gestalte, zowel door het in eigen beheer ontworpen logo, als door de ruime bijval van de 

Lustrumsponsoren. Een van de doelstellingen was om Golfclub de Koepel, zowel intern als extern, zo positief mogelijk in beeld te brengen, waarbij de leden 

centraal staan.

Om deze ambities te kunnen verwezenlijken hebben we, gevraagd en ongevraagd, enorm veel steun van bestuur, commissies, personeel en leden ontvangen. 

Van caddyboekje, een voor onze vereniging nieuw fenomeen, via nieuwe scorekaarten, het organiseren van een Pro-Am, een prachtig Lustrumboek, 

naar uiteindelijk een Lustrumweek-programma waar alle leden zich in zouden kunnen vinden. Dat was en is het belangrijkste streven.

Het bewijs dat het clubleven bloeit als nooit tevoren. En dat zullen we Ruim Banig vieren.

De Lustrumcommissie 2003



GELUKWENSEN VAN DE BURGEMEESTER
De golfclub "De Koepel" in Wierden heeft de afgelopen 20 jaar bepaald niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

De golfsport heeft zich sterk ontwikkeld. Het aantal golfers is stijgende en daarmee ook de noodzaak tot uitbreiding. 

Het bestuur van De Koepel heeft binnen onze gemeenschap een duidelijke bijdrage geleverd om het spel op een hoger 

plan te brengen en de kwaliteit te verbeteren.

Twintig jaar is een mijlpaal, die meer dan een felicitatie waard is: waardering voor de inzet en de opzet. 

De vitaliteit van een gemeente hangt nauw samen met de activiteiten vanuit de bevolking.

De Koepel bundelt de krachten in de vereniging en levert als vereniging een bijdrage in sportieve en sociale zin.

Het bestuur van De Koepel en de ingestelde commissies leggen met de leden bij het 20-jarig jubileum uitstekende accenten. Een beleid naar de toekomst om 

het spel de glans te geven die het verdient, een uitbreiding van het complex van 9 naar 18 holes en een uitbreiding en modernisering van het clubhuis.

Met voortvarendheid werkt het bestuur en de vereniging om ambities inhoud te geven.

Proficiat met uw jubileum en veel succes naar de toekomst.
t

L.B. Kobes

Burgemeester van Wierden





DE CLUB

TWINTIG JAAR GOLFCLUB DE KOEPEL

9 holes-baan, de tweede golfbaan van Twente. Op 6 oktober 1984 wordt een driving range

Nadat al enige tijd is gespeeld met gebruik 
van 'afslagmatjes' volgt de officiële open 

de Rijssensestraat: de leden oriënteren zich 
op andere banen, oefenen onder andere op 
hockeyvelden in Almelo en krijgen van de 
profs Paul Saunders en Pim van den Toren 
golfles in een bedrijfshal van Gerrit 
Bloemendal in Rijssen.

stelling van de baan op 1 april 1986. 
Op 27 maart 1 987 wordt de club officieel 
erkend door de Nederlandse Golf Federatie, 
zodat golfvaardigheidsbewijzen - 
aanvankelijk 'baanpermissie' genoemd - en 
handicapkaarten kunnen worden afgegeven. 
Voorlopig heeft De Koepel de status van 
B-lid van de NGF. Andrew Young treedt per 
1 april 1988 aan als pro. Een directiekeet 
doet dienst als clubhuis maar er zijn plannen 

In mei 1993 wordt het tienjarig bestaan 
gevierd. "Met dankbaarheid moet gewag 
worden gemaakt van de tomeloze inzet van 
de initiatiefnemers en ook van de inbreng 
van onze huidige greenkeeper Berend 
Pluimers, die vanaf het begin als uitvoerder 
bij de aanleg betrokken is geweest", schrijft 
Ab Wijnstra in een jubileumboekje, dat dan 
het licht ziet.

later, op 28 september 1990, kent de NGF 
De Koepel de A-status toe. Aan ambities 
geen gebrek: in mei 1991 stemmen de 
leden in met het bestuursstandpunt, dat 
'uitbreiding naar 18 holes in principe 
nagestreefd moet worden'.

Op 29 maart 1985 geven de leden de 
voorkeur aan de naam De Koepel naar 
de naam van dat landgoed, eigendom van 
Hein Kromhof. Die grond heeft dan 
inmiddels officieel de bestemming 
recreatieterrein gekregen. John van den Enk 
is de eerste voorzitter, Ben Janmaat treedt 
aan als professional. In het eerste levensjaar 
van de club wordt er nog niet gespeeld aan 

Talloze vergaderingen en jaren van overleg, studie en voorbereiding zijn eraan voorafgegaan als op 28 februari 1983 Golfclub Almelo en Omstreken wordt opgericht, 
met 83 leden. Voor de initiatiefnemers staat vast, dat er een golfbaan zal komen op het landgoed De Koepel halverwege Rijssen en Wierden. Anderhalf /aar later, in 
oktober 1984, begint de aanleg van een
in gebruik genomen.
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De Koepel krijgt intussen steeds meer 
tradities en bijzondere wedstrijden. Vanaf 
1986 is er een jaarlijkse wedstrijd om de 
Andrew Young Trophy. Sinds dat jaar wordt 
er elk jaar ook gespeeld om de Twente 
Koepel Trofee, leden van de Twentsche 
Golfclub spelen dan tegen leden van 
Golfclub De Koepel. De wedstrijd is een 
uitvloeisel van de hulp, die De Koepel kreeg 
van leden van de Twentsche bij het 
samenstellen van bestuur en commissies.

2001 begint aannemer Groenewoud met 
de aanleg, die twee jaar zal duren.

In de 21ste eeuw groeit het aantal jeugd
leden opvallend, wat tot grote drukte op 
zondagochtend leidt. Gelet op de groei van 
het ledental - de 800-grens wordt begin 
2003 bereikt - en vooruitlopend op 
uitbreiding van het clubhuis in het najaar 
wordt in het voorjaar van 2003 een ruim 
parkeerterrein aangelegd.

In de jaren 1996-1997 zijn de holes 7 en 8 
maandenlang buiten gebruik. Ze moeten 
worden omgeploegd en opnieuw inge
zaaid. Competitiespelers wijken uit naar 
banen elders. Op 12 juli 1997 wordt de 
baan heropend. In mei 1 998 wordt het 
derde lustrum gevierd.

Uitbreiding naar 1 8 holes houdt bestuur 
en leden maar ook de gemeente en de 
omwonenden meer en meer bezig. Een 
vele malen besproken plan om de baan 
in fasen uit te breiden haalt het niet. 
Uiteindelijk wordt het baanverdubbeling. 
Alan Rijks maakt een schetsontwerp, in

In 2002 lanceert het bestuur een beleids
plan voor de jaren 2002 - 2005 met een 
Mission Statement: streven naar minimaal 
800 volbetalende leden per 31 december 
2006. Op 20 juni 2002 draagt de 
aannemer de nieuwe baan over aan het 
bestuur. De groenaanleg begint in het 
najaar en krijgt in 2003 een vervolg.

Nadat 28 februari 2003 al een 'lustrum- 
inloopdag' is gehouden, waar de 
Wierdense burgemeester Bernard Kobes 
de baanverdubbeling karakteriseert als “een 
bekroning op de nimmer aflatende ambities 
van golfclub De Koepel" wordt er vanaf

22 maart op de nieuwe baan gespeeld. 
In juni 2003 is de viering van het 
vierde lustrum.

Hoogtepunt daarvan is de officiële 
ingebruikneming van de 9 nieuwe holes op 
zaterdag 7 juni.

Inkomsten GC
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 Proefleden 
 Tijdelijke leden 
 Jeugdleden 
■ Buitenleden 
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OMVANGRIJK MAAR TRANSPARANT

Het bestuur in het lustrumjaar is als volgt 
samengesteld: voorzitter Leo van Bergeyk, 
le secretaris Erik Schott, 2e secretaris 
Mary Verdam, le penningmeester Roelant 
Belderbos, 2e penningmeester Gerrit 
Wolthuis, baancommissaris Jan Jansen. 
De bestuursleden Schott en Jansen gelden 
als de stuwende krachten voor de baan- 
verdubbeling.

Het clubhuis is gepacht door Elly en Eef 
Nieuwlaar, die zich door enkele parttimers 
laten bijstaan.
Golf-professionals van de club zijn Richard 
Cosgrove en David Love. Reina Maters en 
Klaziena Spikker assisteren op parttime 
basis in de golfshop.
Bestuursassistenten zijn Yvonne Rutgers en 
Nicole Vorderman.

De Koepel is rijk aan commissies. Tal van 
leden zijn in commissieverband actief voor 
de vereniging.
Twee commissies hebben een tijdelijk karak
ter en worden binnenkort weer ontbonden, 
de uitbreidingscommissie en 
de lustrumcommissie.

baancommissie 
handicap- en regelcommissie 
rabbit-begeleidingscommissie 
clubhuiscommissie 
jeugdcommissie 
wedstrijdcommissie 
marshallcommissie 
sponsorcommissie 
pr-commissie 
redactiecommissie

Het terreinonderhoud is in handen van 
greenkeepers. De baanverdubbeling 
noodzaakte het bestuur in 2003 het 
aantal greenkeepers uit te breiden. 
Hoofdgreenkeeper is Berend Pluimers. 
Assistenten zijn Arjan Peters, André 
Nijmeijer, Henny Nijmeijer, 
Anita Wichers, Seine Ekkelkamp en 
Stefan Hallink.

De organisatie van de 20-jarige golfclub De Koepel is omvangrijk maar transparant. Er is een bestuur, er is een redactie voor het vijfmaal per jaar verschijnende 
clubblad De Colver en de eigen website, voor exploitatie van het clubhuis is een pachter aangetrokken en er zijn negen medewerkers in vaste dienst, van wie een aan

tal op parttime basis.

De andere commissies zijn:



VAN KEET TOT COUNTRYCLUB

"Van keet tot country club". Zo is volgens 
Karei Jansen, voorzitter van de clubhuis
commissie, de geschiedenis van het 
clubhuis van De Koepel kort samen te 
vatten. De eerste zes jaar een eenvoudige 
directiekeet met uitbouw, de daarop
volgende jaren een gezellig clubhuis met als 
populairste plek het zonneterras. 
En in het najaar ondergaat dit gebouw een 
metamorfose waarna er van een 'country 
club' kan worden gesproken.

Voor de bouw worden alleen bedrijven van 
leden ingeschakeld. Harrie Weghorst heeft 
het ontwerp gemaakt, aannemer Löwik gaat 
het bouwen. "Het clubhuis wordt een stuk 
groter", legt Jansen uit. "Het terras wordt 
ook groter en ten dele overdekt. Verder 
komt er een bestuurskamer bij en een petit 
restaurant, de golfshop wordt groter, de 
keuken wordt uitgebreid en er zal veel 
achterstallig onderhoud worden gedaan.

We gaan heel wat investeren, maar het 
blijft een echt clubhuis. Tegelijkertijd wordt 
de afslaghut tweemaal zo groot en wordt er 
een karrenberging aan de materialenloods 
gebouwd. Eind 2003 is alles klaar." 
Tot vreugde van Elly en Eef Nieuwlaar, 
sinds 1 998 naast exploitanten van het 
specialiteitenrestaurant De Ijzeren Pot 
pachters van het horecagedeelte van 
De Koepel. Ze komen al heel lang ruimte

tekort. Een combinatie van vergaderen, 
feesten en dineren is nu haast niet mogelijk. 
Straks wel, hoopt iedereen. "Dan vind je 
hier wel het mooiste terras van Twente", 
zegt Nieuwlaar.

"En bovendien een gezellige huiskamer." 
Maar ook op de baan is voortaan een 
horeca-uitgiftepunt, waar bij evenementen 
een hapje en een drankje kunnen worden 
genuttigd.



DE PRO'S EN DE SHOP

Hij spreekt Nederlands maar als hij een 
tekst maakt voor het clubblad De Colver 
schrijft Richard Cosgrove altijd in het 
Engels, in zijn moerstaal. "En ik heb onder
werpen genoeg", zegt hij. "Over golf is 
heel veel te vertellen". Hij kent zijn vak en 
hij kent de meeste leden. Enkele honderden 
Koepel-golfers heeft hij al vertrouwd 
gemaakt met putten en chippen en met golf- 
etiquette. Sinds 1 996 is Richard 
professional bij De Koepel, als zelfstandig 
ondernemer met een eigen golfschool en

een eigen golfshop. Nieuwe en gebruikte 
ballen, kleurige golfkleding, clubs, cadeau
tjes, tassen - de showruimte mag dan 
beperkt zijn, hij heeft het allemaal wel. 
Leden komen bij hem met kapotte clubs en 
voor allerlei aankopen maar vooral voor 
lessen. Speciaal voor de verkoop heeft 
Richard twee parttimers in dienst, Reina 
Maters en Klaziena Spikker. 
Vorig jaar kwam David Love erbij als 
freelance-professional. Hij is Schot maar 
spreekt ook Nederlands en is evenals 
Richard in Engeland opgeleid. Richard en 
David vangen nieuwe leden en bezoekers 
op. Ze werken allebei zes dagen in de 
week als 'golfteacher', maar de shop is 
zeven dagen in de week open. Aan zelf 
spelen komen ze nauwelijks nog toe. 
"Blijven oefenen", zeggen ze vele malen in 
de week, tegen iedereen. "Je kunt je spel- 
niveau altijd verbeteren. Dan heb je er nog 
meer plezier in. Zelfs Tiger Woods neemt 
nog regelmatig lessen. Als golfer ben je 
nooit klaar."



Hein Kromhof is waarschijnlijk het bekendste lid van de golfclub De Koepel, al sedert de oprichting. Niet zozeer door zijn sportieve prestaties als wel door het feit, dat 
het terrein, het landgoed van hem is. En doordat hij tot voor kort bewoner was van de villa die als De Koepel bekend stond. Maar vooral doordat hij het was, die, eind 
jaren zeventig, daartoe mede aangespoord door John van den Enk, het idee van een golfbaan aan de rand van Wierden lanceerde. En realiseerde. Het duurde jaren 
voordat er kon worden gespeeld, maar eigenschappen als geduld en uithoudingsvermogen zijn hem niet vreemd. Bij het vierde lustrum van 'zijn' club en 'zijn' baan tien 
vragen voor de inmiddels 76-jarige Hein Kromhof.

Wat is jouw handicap en hoe vaak speel je 
nog?
Ik speel, tot nu toe zeg ik er maar bij, vier 
keer in de week en mijn handicap is 26. 
Een tijdje is het 18 geweest maar dat hield 
ik niet vol.

Werk je nog?
Nee hoor. Toen ik 60 werd, heb ik het 
landerijenbureau dat ik jarenlang had, 
aan een van mijn zoons overgedaan, 
Kromhof en Pullen is het nu. Met taxaties, 
bij onteigeningen vooral, ben ik nog een 
tijd doorgegaan, maar ook dat is nu 
verleden tijd.

Waarom heet De Koepel eigenlijk De Koepel? 
Wierdense Duinen heette het hier 
oorspronkelijk, 't Was voornamelijk schraal 
stuifzand toen bankier Dikkers dit landgoed 

in 1909 kocht. Hij woonde eerst op het 
Weleveld bij Zenderen. Dat verkocht hij 
toen aan de familie Hönisch ten Cate, 
die nu nog eigenaar is. Een theehuisje dat 
er stond, nam hij mee naar Wierden. 
Het werd hier herbouwd als jachthuis. 
In de jaren twintig verkocht Dikkers het 
landgoed aan de Almelose tabakshandelaar 
Ten Bruggencate en die bouwde er een 
woning bij.

De buurt sprak toen al van De Koepel 
vanwege het theehuisje. Die naam bleef. 
In 1938 kocht de Almelose textielonder
nemer Smits het van hem. In 1965 zijn die 
naar Zwolle verhuisd en toen heb ik het 
gekocht. Toen de golfclub kwam, hebben 
we het gehad over de naam golfclub 
Wierden maar De Koepel vond iedereen 
veel beter.

Sloegen ze wel eens een bal bij jullie door de 
ruiten?
Met Kerstmis een keer. We hadden net 
nieuw glaswerk op het aanrecht staan. 
De bal ging dwars door de ruit en door 
het glaswerk heen. Deuken in het autodak 
hebben we ook vaak gehad en ballen in het 
zwembad.

Hoe staan flora en fauna er nu bij? 
De golfbaan is de vogelstand ten goede 
gekomen. Als er bos wordt gekapt, zal de 
wielewaal verdwijnen, vreesde de milieu
beweging destijds. We hebben er toen een 
deskundige van Twickel bij gehad en die 
zei dat er zelfs meer vogels zouden komen. 
Dat is waar gebleken. We hebben zelfs 
uilen. En het bos vertoont meer variatie dan 
vroeger. Konijnen zijn er volop en er zit 
nogal wat haas. Reeën is minder geworden. 
Voor die beesten is het te onrustig.

Was een grotere baan ook jouw wens? 
Ach, een 9 holes-baan noemen ze een 
baantje. De jongere garde spreekt pas van 
een baan als er 1 8 holes zijn. Ik behoor 
zelf tot de oudere golfers, die meer voor 
hun plezier spelen. Een wedstrijd hoeft voor 
mij niet meer zo.



Je was eigenaar van het landgoed, hoe is nu 
jouw financiële relatie tot de club? 
De eerste 9 holes heb ik zelf voor eigen 
risico aangelegd en verhuurd aan de club. 
Voor de tweede 9 holes heb ik de grond 
gefinancierd. Die huren ze dus van mij. 
De Koepel is dus nog gewoon van mij, 
maar 't loopt allemaal prima.

Heb je wel eens slapeloze nachten gehad 
over de financiële exploitatie?
De eerste vijf jaar zeker. In 't begin was 't 
allemaal heel moeizaam, maar dat is nu 
wel voorbij.

Hoe zie je de toekomst van de club? 
Dan moet ik beginnen met complimenten 
voor het bestuur. Ik vind het reuze knap, 
wat ze als vrijwilligers, als amateurs 
eigenlijk, tot stand hebben weten te 
brengen. Misschien is De Koepel 
langzamerhand rijp voor een manager, 
't Is tenslotte een bedrijf geworden, waar 
langzamerhand heel wat geld in omgaat. 
Een hele groep mensen is ervan afhankelijk 
geworden. Maar wat de toekomst van de 
golfclub betreft: dat zit wel goed. Daar 
hoeven we ons geen zorgen over te maken.

Is er in dit deel van Twente nog noaberhulp? 
Wij zitten zelf in een echte noaberschop 
met een groepje buren, met alle verplicht
ingen die daarbij horen. En wat de buren 
van de baan betreft, die zijn er van begin 
af aan bij betrokken en dat loopt ook 
uitstekend.





DE LEDEN

CLUBS IN DE CLUB
Golfclub De Koepel telt in het jubileumjaar 840 leden.
Hoe de ledengroei sinds 1983 was, wordt duidelijk aan de hand van dit diagram.

LEDENONTWIKKELING
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De meeste leden van golfclub De Koepel zijn aangesloten bij een of meer 'clubs in de club'. 
Elke club heeft een eigen profiel en eigen handicap-eisen.
De belangrijkste in het lustrumjaar zijn:

• Eggs (Elderly Gentlemen Golf Society) - op woensdag
• Hooghe Heren - op vrijdagmiddag
• Toppers - dames die op donderdagmiddag spelen
• Koepelaars ■ heren die op woensdagmiddag spelen
• Maandagochtend - 9 holes-spelers
• Dinsdagochtenddames

COMPETITIE
Aan de landelijke competitie van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) doen 9 teams van 
De Koepel mee, met gemiddeld zes leden per team:
• 3 senioren-damesteams
• 2 senioren-herenteams
• 2 dames-teams
• 2 heren-teams

In de regionale pre-competitie, waarvoor een hogere handicap geldt,
komt één dames-team van De Koepel uit.
Twee van de jeugdleden doen mee aan de NGF-jeugdtour.
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BAANRECORDS
Sinds 1989 worden baanrecords op de
9 holes-baan van De Koepel geregistreerd. Voor de 'oude' baan 
geldt par 70, voor de nieuwe par 71. Het lijstje baanrecords van 
de heren ziet er anno 2003 als volgt uit:
• Andrew Young (pro) Hol- 1989 - 65
• Henk Bongers - 1989 - 75
• Franc Willems - 1990 - 73

HANDICAPPERS ONDER DE 10
De Koepel telt bij het 4e lustrum 19 leden 
met een handicap onder de 10, 3 dames 
en 1 6 heren. Het zijn:
. Jurrian van der Vaart - 3.4 
. Jan Maarten Nijhof - 3.9 
. Eef Wessels - 4.4 
. Emilie Smit-Pauli - 5.3

•Jan Smit - 1991 - 72
• Rinus van Zanten - 1993 - 71
• Eef Wessels - 1999 - 70

Voor twee dames staan baanrecords 
geregistreerd, van wie één zelfs tweemaal:
• Emilie Smit-Pauli - 1992 - 74
• Eva van Aller - 1 994 - 73
• Emilie Smit-Pauli - 1999 - 70 

. Martin Pluimers - 7.7. 

. Rinus van Zanten - 7.9 

. Jeroen Spaans - 8.3 

. Tom van Kamperdijk - 8.5 

. Erik Schott - 8.5 

. Ludo Korsten - 8.6. 

. René Loek - 8.9 

. Theo Bartels - 9.0 

. Johan Löwik -9.1

. Aagt van der Horst-Schuurman - 9.2 

. Henk-Jan Wendrich - 9.2 

. Willem van Wulfften Palthe - 9.2 

. Rian Wendeis - 9.3

. Els van Zanten - van der Harst - 9.5 

. Theo van Eerden - 9.7



CLUBKAMPIOENEN

03-07-1993 
05-06-1993
30- 09-1993
13-1 1-1994
10- 08-1995
25- 06-1997 
03-07-1997 
16-08-1997
26- 06-1998 
01-04-1999
18-08-2000 
09-1 1-2000
31- 03-2001 
02-04-2001 
04-07-2001
11- 07-2001 
30-07-2001

Toos Luger - hole 9 
Henk Lichtenbeld - hole 2 
John van den Enk - hole 9 
Tom van den Enk - hole 9 
Menno Luiten - hole 18 
Theo Huigens - hole 1 1 
Annerieke Uland - hole 9 
Wim van de Horst - hole 9 
Gabriëlle Doek - hole 2 
Stein Magnusson - hole 1 8 
Stein Magnusson - hole 2 
Helen Rutten - hole 2 
Sjouke Kupers - hole 9 
Dorette Kuppens - hole 8 
Eva van Haller - hole 2 
Ilonka Horsselenberg - hole 9 
Dorette Kuppens - hole 18 
Focco Vollema - hole 18 
Rein Wendeis - hole 9 
Johann Langkamp - hole 1 8 
Gerrie Blank - hole 9 
Rinus van Zanten - hole 9 
Dick Grunwald - hole 9 
Harry Kölner - hole 1 1

Senioren-heren
1998 Wil Telgenkamp
1999 Wil Telgenkamp
2000 Jan Jansen
2001 Theo Bartels
2002 Theo Bartels

Senioren-dames
1998 Els van Zanten
1999 Ank Wendeis
2000 Aagt van der Horst
2001 Emilie Smit
2002 Emilie Smit

Matchplay-heren
1998 Jeroen Spaans
1999 Rinus van Zanten
2000 Eef Wessels
2001 Jurrian van der Vaart
2002 Jurrian van der Vaart

Matchplay-dames
1 998 Emilie Smit
1999 Emilie Smit
2000 Emilie Smit
2001 Emilie Smit
2002 Emilie Smit

Strokeplay-heren
1998 Rick Tabois
1999 Rick Tabois
2000 Eef Wessels
2001 Jan Maarten Nijhoff
2002 Theo Bartels

Strokeplay-dames
1998 Eva van Aller
1999 Emilie Smit
2000 Emilie Smit
2001 Emilie Smit
2002 Emilie Smit
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UIT HET DAGBOEK VAN JAN JANSEN

Als voorzitter van de baancommissie heeft Jan Jansen van de eerste dag af, in de zomer van 2001, in een dagboek bijgehouden wat er op de Koepel 
gebeurde. Toen hij een keer verhinderd was, trad Rinus van Zanten op dagboekenier. Enkele willekeurige grepen uit dit gedetailleerde geschrift.

Week 34
- Het werk begint met het weghalen van de 

hekwerken.

Week 35
- Uitzetten tees, greens en doglegs, resp.

wit, groen en oranje.
- Maaien manshoge onkruid op gebied 

Bartels door loonwerker
- Opsnoeien houtwal door AOC-stagiaires 

en André

Week 36
- De eerste bulldozer arriveert.
- Het negatief van de holes 9/13 begint 

vorm te krijgen.
- Eerste werkbespreking met o.a. Rijks en 

fa. Groenewoud. Tekeningen zien er 
indrukwekkend uit. Rijks geeft aan hoe de 
greens zijn opgebouwd: lichte glooiingen, 
vlakke partijen, omzoomd door mounds,

waar nodig hier en daar een bunker. De 
tees zijn rond of ovaalvormig en vooral 
breed en daardoor voor de greenkeeper 
gemakkelijk te onderhouden.

- Op 8 september eerste spade door de 
burgemeester van Wierden.
Meer dan 150 leden zijn aanwezig.

Week 37 - Maandag 10-9
- Met twee kranen, twee bulldozers en twee 

dumpers wordt met man en macht 
gewerkt aan de vormgeving van het 
terrein achter het clubhuis.

Dinsdag 11 -9
- Vanochtend bijtijds op weg naar de

Koepel om de eerste boom in de houtwal 
te zien vallen. Helaas, bij aankomst ligt 
alles al tegen de vlakte, 's Middags met 
de greenkepers naar demodagen op 
Papendal.

Woensdag 12-9
- Omstreeks 10 uur gaat de hens in de tak- 

kenberg met behulp van wat stro en een 
door Berend gebrouwen cocktailtje van 
diesel en andere oliën. Fikt fantastisch. 
Intussen gaan de werkzaamheden op de 
'oude baan' gewoon door: vorige week is 
bezand en belucht; deze week bemesten, 
doorzaaien, verticaalmaaien etc.

Van 13 t/m 19 september
- Hole 18 en 13 krijgen in snel tempo

vorm. De overige greens en tees zijn uit
gegraven en fairways worden 'gestript'.

- Maandag 17-9 gesprek met de heer 
Polman, regio-inspecteur waterschap
Regge en Dinkel. De bestaande water- 
schapssloot ligt golftechnisch gruwelijk in 
de weg. Verplaatsen naar een meer 
acceptabele lokatie en opname in het 
baanontwerp, lijkt ons. Wensen kenbaar

gemaakt en aangeboden het onderhoud 
in eigen beheer uit te voeren. Waterschap 
werkt met zwaar materieel, dat de baan 
niet ten goede zal komen. Reden temeer 
e.e.a. zelf te doen, aldus Polman. We zijn 
het daar roerend mee eens.
Kijkend naar de in stand gebleven bomen
groep en de solitaire eik in de voormalige 
houtwal op hole 13 bekruipt me het 
gevoel, dat de eerste de beste storm een 
eind zal maken aan de huidige situatie. 
Dat zou jammer zijn, want daardoor gaat 
het karakteristieke van deze hole verloren.
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Van 21 t/m 28 september
- Ondanks het slechte weer van de 

afgelopen dagen vordert het werk vlot. 
Ook Piet Meijers valt de nattigheid mee. 
De vijver tussen hole 18 en hole 13 lijkt 
inmiddels op een soort Wierdense Grand 
Canyon. De vijvers worden ingegraven in 
bestaande leemlagen.

2 oktober
- Vandaag is het zover: Rijks komt de 

gereedgekomen greens keuren.
Hij vindt de Grand Canyon van Rinus 
prachtig: "nergens in Nederland is 
zoiets te vinden". Tevredenheid alom. 
Zwerfkeien goed bewaren. Kunnen 
eventueel worden gebruikt voor 
afstandsmarkeringen. Rijks stelt voor hole
9 te renoveren. De heren-tee zou moeten 
worden opgehoogd en bestaande 
betonnen vijverwand moet 
verdwijnen. Ervoor in de plaats komt 
een langzaam in de richting van de vijver 
aflopende fairway (1:20), die geleidelijk 
in de vijver overgaat.

3 oktober
- Vandaag de eerste gedeeltelijk 

onwerkbare dag.

4 oktober
■ Met man en macht worde de afwaterings- 

sloot uitgegraven. Hiervoor is zelfs een 
extra kraan ingehuurd. Toevallig is de 
machinist de man van Henny.
We dopen de sloot tot Rijkskanaal.

5 oktober
- Green 1 8 is vandaag voorzien van de 

toplaag. Het is een lust voor het oog om 
te zien hoe de machinist, geassisteerd 
door de boys van het AOC, stukje bij 
beetje de green opbouwt.

8 oktober
- Vanmorgen is bij het doortrekken van 

het meanderende Rijkskanaal naar de 
spoorsloot een 30- of 50-aderige 
telecommunicatiekabel kapot getrokken. 
Op mijn vraag of Groenewoud en 
Oosterveld, de onderaannemer die de



graafwerkzaamheden doet, voldoende 
verzekerd zijn, werd gelukkig 
bevestigendgeantwoord.

10 oktober
- De kabel is weer gemaakt. De mollen, 

die worden weggejaagd uit het 'nieuwe' 
terrein, bedreigen de oefengreen.

15 oktober
- Vandaag inspecteert Alan Rijks de inmid

dels zaaigereed gemaakte tees en greens. 
Blijken er perfect bij te liggen. Het mean
derende Rijkskanaal wordt door de 
ontwerper schitterend bevonden. Maar 
dan..."Wie heeft hier die dam gemaakt? 
Waarom weet ik daar niks van? Mijn hele 
ontwerp naar de kloten. Altijd hetzelfde 
hier. Er wordt zonder overleg maar wat 
aangerommeld. Ik heb dit nog nooit 
meegemaakt." De dam ligt bij nader 
inzien inderdaad op een ongelukkige 
plaats, waardoor de zichtlijn op vijver 2 
is verdwenen. Gepoogd zal worden de 
dam te verlagen.

17 oktober
- Vandaag zijn de eerste greens en tees 

ingezaaid. Ook zijn de eerste bunkers 
met bunkerzand gevuld.

19 oktober
- De jachtdag van de familie Kromhof, 

maar van jagen komt niet veel: er is 
nauwelijks wild en wat daarvoor moet 
doorgaan eet zo'n beetje uit de hand. 
Werkzaamheden kunnen ongestoord 
doorgang vinden.

24 oktober
- Vanmorgen is een start gemaakt met de 

aanpak van hole 9. Boer Bode en zonen 
proberen met groot materieel de beton- 
nenelementen van de beschoeiing te ver
wijderen. Aandoénlijk om het 'geklungel' 
aan te zien als je de efficiënte werkwijze 
van de machinisten van Groenewoud 
gewend bent. Maar het lukt. Vandaag 
ook met enkele Eggs (12) de uitbreiding 
bezichtigd. Men was aardig onder de 
indruk.

25 oktober
- Hole 9 wordt een plaatje
- zelfs de eenden lijken content.

27 oktober
- Vandaag de eerste excursie met leden 

naar de nieuwe uitbreiding. Ze zijn 
enthousiast.

28 oktober
- Met de ontwerpcommissie enkele onder

werpen besproken. Het lijkt noodzakelijk 
tussen hole 1 en 18 een lint te spannen: 
er zijn onverlaten die toch hun balletje 
van de akker halen.

29 oktober
- Vanmiddag staat Rijks ineens in gezel

schap van Henny van de Graaf (Sybrook) 
op het terrein. Natuurlijk onmiddellijk de 
kans aangegrepen om de pijnpunten te 
bespreken. Zo is op enkele plaatsen pias
vorming ontstaan op ingezaaide gedeel
ten. Kennelijk is het afschot onvoldoende. 
Volgens Rijks hadden de machinisten het

wel goed gedaan. Moet dus zijn veroor
zaakt door inslepen tijdens het maaien.
Groenewoud zal worden opgedragen een 
en ander te herstellen.

30 oktober
- Hiep. Hiep! Green 18 toont voor het eerst 

een groen waas. Hole 9: de fairway rond 
de vijver is vandaag ingezaaid.

5 november
- Green 16 (vorige week ingezaaid) is niet 

helemaal oké. Plezierig als er bij tijd en 
wijle een plensbui komt.Kun je mooi zien 
waar nog eventueel water blijft staan. 
Vanochtend is de fairway van hole 13 
geëgaliseerd en nu is een loonwerker 
bezig deze fairway om te spitten met een 
3 ton zware spitmachine achter een 260 
pk tractor. Tot op 50 cm diepte wordt de 
grond omgewoeld en vermengd 
(verschraald). De bedoeling is dat 
daardoor de kwetsbaarheid van deze 
fairway vermindert. Helaas is het 
fototoestel nog niet terug.



7 november
- Inspecteur Polman op visite. Hij vindt het 

Rijkskanaal er prima bij liggen, 's Avonds 
genoeglijk samenzijn van een delegatie 
van GC de Koepel (greenkeepers, 
baancommissie, bestuur) met de mensen 
van Groenewoud in het etablissement van 
Andre. Was nog nooit vertoond dat de 
opdrachtgever op deze wijze de werkers 
in het veld fêteerde. Kromhof liet weten 
de helft van de kosten voor zijn rekening 
te nemen. Ik heb hem daarvoor inmiddels 
hartelijk bedankt.

15 november
- Vandaag de zesde bouwvergadering. 

Alles loopt naar wens. Rijks is eind van 
de middag langs geweest met zijn 
moeder. Volgens Hein was ze erg trots op 
haar zoon en erg onder de indruk van 
zijn prestaties.

16 november
- Vandaag een prachtige dag. De drie 

greenkeepers zijn met man en macht 
bezig de gisteren in de baancommissie 
vergadering besproken actiepunten af te 
werken. De 'pruik' op de bulten in de

fairway van 8 (aangebracht om het 
probleem engerlingen aan te pakken 
althans om kraaien de engerlingen niet 
al te gemakkelijk als op een schoteltje 
aan te bieden) wordt door sommigen 
als oneerlijk beschouwd en zal worden 
verwijderd.

19 november
- De laatste tees en greens worden 

opgebouwd en van drainage dan wel 
beregeningspijpen voorzien.

22 november
- Overleg met Rijks en Eelerwoude over 

het inplantingsplan. Rijks is opnieuw 
lyrisch over 'zijn' baan. "Wordt 
fantastisch. Mooier dan Sybrook of 
Twentse. De greens zijn perfect 
aangelegd door de beste machinist van 
Nederland." Prachtig te zien hoe Rijks 
als een jachthond links en rechts de baan 
over rent. Niet bij te houden door het 
klootjesvolk. Zelfs de geur van pas 
omgezette grond wordt al van veraf 
opgesnoven: "Ruik je het? Stront!
Overbemesting van de oude 
boerengrond."

29 november
- Op verzoek van Eef, de cateraar, is nog 

een elektriciteitskabel en een waterleiding 
naar de schuilhut in het achterveld 
getrokken. Voorzichtig manoeuvreren met 
de sleuventrekker, want enkele leidingen 
moeten worden gepasseerd. Daarna vol 
gas en dus 'krak' - de laatste buis lag 
toch nog even op een andere plaats. 
Gelukkig was het euvel snel verholpen. 
Piet Meijers denkt nog 3 6 4 weken 
nodig te hebben om de baan verder af 
te maken en in te zaaien.We gaan nu de 
winterslaap in. Nattigheid noopt de 
aannemer het werk voorlopig op te 
schorten. Hij is op de Koepel toch al nog 
vrij lang kunnen doorgaan. Overal elders 
ligt het werk al drie tot vier weken stil.

10 april 2002
- Wakker worden! De winterslaap is 

voorbij. Groenewoud en Smits zijn weer 
begonnen. Net als bij de start in 
september is dit gevierd met een groot 
vreugdevuur, een uitgesteld paasvuur 
zogezegd,, waarbij de hens ging in 
snoeispul en andere rommel. De eik 
staat er nog steeds in volle glorie.

11 juni 2002
- Met de crew van Groenewoud,

Oosterhuis, Smits, de greenkeepers en de 
baancommissie wordt een laatste borrel 
gedronken. Heel gezellig. Iedereen is 
hartstikke tevreden over het resultaat. 
Zelfs de architect - helaas niet aanwezig 
- lijkt trots en terecht. De aannemers zijn 
klaar, de baan is ingezaaid en de 
grommende machines zijn opgehaald.
Nazorg en onderhoud zijn nu in handen 
van het greenkeeperteam. Op z'n vroegst 
in het voorjaar van 2003 kan de 
uitvoering van het inplantingsplan van 
Eelerwoude beginnen.
Volgende week donderdag is de 
officiële oplevering in aanwezigheid van 
delegaties van bestuur en uitbreidings- 
commissie. Helaas ben ik er niet bij: 
vakantie. Ook leuk!

22
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TIEN VRAGEN VOOR GOLFBAANARCHITECT ALAN RIJKS

Alan Rijks uit Naarden heeft een uniek beroep: golfcourse-architect. Hij heeft er de bv Alan Rijks voor opgericht en heeft inmiddels meer dan 35 golfbanen op zijn 
naam staan, in binnen- en buitenland. Het bestuur van De Koepel schakelde deze 'landschapskunstenaar' in voor de baanverdubbeling en kreeg er een schitterend 
ontwerp voor terug. Er waren meningsverschillen en 'aanvaringen' tijdens de aanleg, maar het eindresultaat stemt iedereen, ook de ontwerper, tof grote voldoenin. 

Tien vragen voor Alan Rijks.

Hoe vaak golft u en met welke handicap? 
Ik ben zo druk, dat ik niet meer dan een
maal per week kan spelen, met handicap 
3,4 en het liefst in Noordwijk. Ik ben ook 
lid in Hattem, maar de uitdaging in 
Noordwijk is groter.

Met welke andere banen bent u op dit 
moment bezig?
Dan praten we over voorbereiding en aan
leg. In voorbereiding heb ik onder andere 
Sybrook van 18 naar 27 holes en Texel van 
9 naar 18 holes. In uitvoering zijn 9 holes 
Heilo, 1 8 holes en 9 oefenholes in Spanje, 
Reymerswael in Zeeland 3 holes erbij, een 
18 holes baan in Nam Cheng in China, 
renovatie van Zeewolde en Appelscha van 
18 naar 27 holes. En dan De Koepel 
natuurlijk.

Wat is in uw optiek typisch voor De Koepel? 
De bestaande 9 holes zijn in een 
stuifduin-landschap aangelegd, prachtig 
ingepast in het bos. Dat is uniek. 
Ik heb geprobeerd in de nieuwe holes 
diezelfde sfeer terug te brengen. Als de 
aanplant een feit is, krijg je op termijn 
datzelfde karakter.

U wilde toch eigenlijk veel minder 
beplanting?
Klopt. Ik wist niet, dat er zeven hectare 
herplantplicht op zat. Er zijn nu veel jonge 
gewassen en de leden zullen straks die 
beplanting echt moeten ontzien. In plaats 
van veel heesters zijn er in goed overleg 
veel solitaire bomen gekomen en daar 
ben ik wel blij mee.

Er zijn ook veel geonduleerde fairways 
gekomen - passen die eigenlijk wel in het 
Twentse landschap?
Als je zo weinig ruimte hebt zoals op 
De Koepel, dan valt er weinig te sturen, 
't Was passen en meten om 9 holes kwijt te 
kunnen. Het bekende Twentse coulissenland- 
schap zie je hier niet, maar 't is wel mooi 
geworden. Par 5 is overigens mijn 
lievelingshole.

Wat zijn in uw visie de pluspunten van 
De Koepel?
Het buitengewoon familiaire karakter van 
de vereniging. Echt een familieclub. 
Men is ontzettend vriendelijk, 't Is één grote 
familie en je voelt je snel thuis. Iedereen 
doet gewoon. En dan het unieke uitzicht 
vanuit het clubhuis. Je waant je in een 
schilderij van Voerman.

De namen van de architecten Pennings en 
Steel van de eerste 9 holes dreigen te 
worden vergeten, maar uw naam is 
vereeuwigd in het Rijkskanaal - is zoiets 
meer gebeurd?
Dat geloof ik niet, maar ik vind het wel 
leuk. We moesten water afvoeren en dan 
moet je het niet verstoppen, vind ik.
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Hoe zou u, als u dat gevraagd werd, de 
oude baan aanpassen?
Ik heb geprobeerd de nieuwe holes zo te 
ontwerpen, dat ze bij de oude passen en 
zeker op den duur. Ik zou aan de oude 
baan trouwens niets veranderen, hoogstens 
enkele greens en fairways, die nu vlak zijn, 
wat modelleren en dan terugbrengen in de 
sfeer van het vroegere duinlandschap.

Krijgt De Koepel weer de A-status al liggen 
de greens en tees soms vlak bij elkaar? 
Die A-status komt er zeker. De holes zijn 
absoluut de A-status waardig en het 
clubhuis wordt immers nog mooier. 
Dat is geen punt. Maar je moet er wel 
veiligheidsgrenzen in acht nemen als je 
speelt. De spelers zullen soms wat geduld 
moeten opbrengen, even wachten, niet 
haasten. Iedereen komt er tenslotte om een 
paar fijne uurtjes te hebben.

Hoe ziet u de toekomst? 
't Is een prachtig stukje werk geweest, met 
alle waardering voor bestuur en aannemer, 
't Is nu aan de greenkeepers om de baan 
nog mooier te maken. Als zij de holes goed 
onderhouden - en dat doen ze - en de bos
sen zijn mettertijd volgroeid, dan is dit een 
van de mooiste plekjes van Nederland. Ik 
kom er dan graag één keer per jaar kijken, 
vooral over 30 jaar.



I PLANNING ■ REALISATIE ■



SPONSORS

Jan Boomkamp
G R 0 E N B E 0 R I J V E N

Deloitte 
& Touche

t
Rabobank
Noord-West Twente

KEIZER & VAN C 0 0 R
NOTARISSEN

a
Kondor Wessels 

Projecten

John Deere Enschede B.V.
Eef Wessels Automobielbedrijf 

Moxba Metrex
Split Level mode voor Men-Women 

Familie Kromhof

FOTO 
foto FLB

; Adviseurs - Sedert 1890 V.O

stationsstraat 4 - borne 
telefoon 074-2666666





e-mail: info@golfclubdekoepel.nl 
www.golfclubdekoepel.nl

mailto:info%40golfclubdekoepel.nl
http://www.golfclubdekoepel.nl

	4-de lustrum003
	4-de lustrum



