




een 
Twentsche 

Golfsymfonie 
ln 

JulI swing 

)or ~\ 
\~~ ~ O-~ ~/~ 

V-v ~ '" \.,Q ;"v- 0--. '-<>.0; \ "t.. Vtu ~e,{-t... . ( 

t, ~'-'-'" \J~ .~ ~, 



MELODIE: BRUSSEL IS TOCH ZO 'N PRACHTIGE STAD ..... 

(Jacques BreI) 
tek.~t ell regie: K.A R. Olie" (DeIlIman) 

Zorenlag 30 jlllli 2001, lIitreikillg jllhilelill/hoek 

I DE - TGC - IS ZO'N PRACHTIGE CLUB I 
AL VIJF- EN- ZEVENTIG - JAAR - BESTAANDE .. 

WIJ HALEN IN - MENIG - GROOOOTSE-CUP .... 

ZO HOUDEN WIJ -ONS -OOK -STRAKS -GOED STAANDE .... 

OOOOH - DIE SCHONE DREVEN 

MET HOUT - WALLEN DOORWEVEN 

GEEN LAWAAI - VAN - AUTOBAAN 

GEEN VIEZE LUCHTJES - BIJ HET SLAAN ! ! ! 

MKZ - LIET ONS LICHT BEVEN 

NIET ZONDER MAT - DE VOETJES VE - GEN 

HET KWAM GOED -

'T K!VJ AM ALLEMAAL GOED 

AAN ONZE HANDEN KLEEFT GEEN BLOED 

BEGIN! ! ! ! ! ! EN LALALA ENZO ENZO .... 



TWENTSCHE GOLF CLUB 

1926 

een 
Twentsche 

Golfsymfonie 
. 
ln 

2001 

full swing 

U I TGEVER I ] 

boekhandel ~ Broekhuis 
Siml_~IRli8 ~ 



SPONSORS 

De uitgave van het jubileumboek is mede mogelijk 

gemaakt door een bijdrage van: 

Stichting Twickel 

ABN-AMRO 

N.v. Essent 

Koninklijke Ten Cate n.v. 

GE Power Controls Nederland Odink & Koenderink 

Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. 

KienhuisHoving advocaten en notarissen 

Demag Delaval Turbomachinery B.V. 

Urenco Nederland B.v. 

Volker Wessels Stevin 

Bouw & Vastgoedontwikkeling bv 

Brugman Machinefabriek B.v. 

COLOFON 

Dit boek verschijnt op 29 juni 2001 ter gelegenheid 

van het 75jarig bestaan van de T.C.c. 

Tekst 

DrW.Y. Sijtsema 

Fotografie / TIlustraties 

De Twentsche Golfclub T.G.C. 

Bert Bertelink, Hengelo, omslag en pag. 70 en 179 

Vormgeving 

Sepp Bader 

Productie 

Joep Scheffer 

Lithografie 

Scan Four, Enschede 

Druk 

Drukkerij Wormgoor bv, Almelo 

Restaurant & Hotel Carelshaven 

Hobbelink Efficiency B.v. 

Nelissen van Egteren regio noordoost 

Salix assurantiën bv 

Spectrum Prints Hengelo B.v. 

SuwijnLedeboer notarissen 

Visser Vogelzang Chemie BV 

Tuin- en Cultuurtechnisch Bureau De Enk B.v. 

Van Heek Schilderwerken B.v. 

Makelaars-Assuran tiekan toor 

Leverink & Assen Borne B.V. 

AutobedrijfSmudde bv 

© T.G.C.I Boekhandel Broekhuis 

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd , 

opges lagen in een geautomatiseerd gegevensbe

stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zon

der voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever. 

ISBN 90 70162 29 6 



SPONSORS EN COLOFON 

INHOUD 

VOORWOORD 

voorzitter N.G.F. 

VOORWOO RD 

voorzitter T.G.c. 

VERANTWOORDING 

TEN GELEIDE 

HOOFDSTUK 1 

Prelude 

HOOFDSTUK 2 

Ouverture 

HOOFDSTUK 3 

Intermezzo 

HOOFDSTUK 4 

Continuo 

HOOFDSTUK 5 

Crescendo et Con Spirito 

Inhoud 
4 BIJLAGEN 

Pastorale 203 

5 

Ereleden en Voorzitters 209 

6 

Bestuur en Commissies 209 

7 Clubkampioenen 211 

Twente Cup 213 

9 

Professionals 214 

11 

Twentse Trofeeën, 215 

17 Wedstrijden en Baanrecords 

Foto's Voorzitters 223 

29 

Foto's Commissies 224 

71 nIustraties 227 

Verklaring muziektermen 237 

89 

Geraadpleegde bronnen 239 

147 Personenregister 242 



DE TWENTSCHE GOLF CLUB 

75 jaar 

Graag heb ik het verzoek ingewilligd 

om een voorwoord te schrijven bij het on

]an Kruyt 
President NGF 1995-2001 

getwijfeld interessante jubileumboek dat thans voor u ligt_ Allereerst natuurlijk mijn bij-

zondere gelukwensen aan het bestuur en alle leden met het bereiken van deze mijlpaaL 

De Twentsche behoort met haar 75 jaar tot de oudste clubs van Nederland. Binnen de NGF 

gelederen is de Twentsche de achtste vereniging die lid werd. 

In feite viert de club een dubbel lustrum, aangezien er al weer 5 jaar verstreken zijn sinds 

de club op een nieuwe lokatie een nieuw leven begon. Met het sfeervolle clubhuis en een 

baan gesitueerd in een prachtig stuk natuur is de Twentsche een parel in de Nederlandse 

golfwereld. 

Persoonlijk heb ik de beste herinneringen aan de gastvrijheid en de gezelligheid die de 

Twentsche van oudsher kenmerkt; als lid van de Sallandsche in het 'oude' clubhuis in 

Hengelo en de laatste jaren als president van de NGF in Ambt-Delden. 

De realisatie van de 18 holes baan heeft heel wat jaren van voorbereiding gekost. Een unie

ke oplossing werd gevonden voor het feit dat de oude lokatie in stand werd gehouden. Vele 

nieuwe leden traden toe, maar ook oude tradities werden in ere gehouden zoals bijvoor

beeld de uitwisseling tussen de senioren van de Twentsche en de Sallandsche. 

Om een goede toekomst tegemoet te gaan is het belangrijk dat het verleden bekend en ge

kend is. Ditjubileumboekvormt daaraan een bijzondere bijdrage. 

(Ia-.- l_~an~!uv, 
President NGF 1995-2001 



DE TWENTSCHE GOLF CLUB 

75jaar 

Johan Groeneveld 
Voorzitter 

Voor de leden een uitstekend moment om 

terug te blikken op de oprichting van de 

club door middel van dit lustrumboek dat de geschiedenis van de Twentsche GolfClub be

schrijft vanaf1926. 

Gelukkig is er genoeg historisch materiaal bewaard gebleven en hebben gesprekken 

met leden, familie van oud-leden en professionals veel feitenmateriaal opgeleverd. 

De Twentsche GolfClub met haar rijke historie heeft vele hoogtepunten beleefd en 

dieptepunten overwonnen. Een club met traditie doch open voor veranderingen om aan de 

wensen en de eisen van de toekomst te kunnen voldoen. Hoe gezellig het ook was in Driene, 

de toekomst werd niet uit het oog verloren en ziedaar een prachtige uitdagende 18-holes 

baan met een mooi clubgebouw dat aan alle huidige eisen voldoet en een club met jeugd -

de basis om op voort te bouwen de komende 75 jaar. 

Toen ik twee jaar geleden het bestuur polste over het idee om een lustrumboek te ma

ken werd dit met veel enthousiasme ontvangen. Unaniem werd de naam van ons oud-be

stuurslid Dr. W.Y. Sijtsema genoemd om dit op zich te nemen. Op dat moment konden wij 

niet bevroeden hoeveel uren Watze erin heeft moeten investeren. Het boek ligt voor u en 

wij zij n hem zeer veel dank versch uldigd voor dit prachtige resul taa t. 

De geschiedenis ligt vast en wij kijken nu naar de toekomst met veel sportief genoegen. 

(Ç- Johan Groeneveld 
Voorzitter 

Voorwoord 



Mensen van het eerste uur bij de ingang van het clubhuis, 1927. 
v.l.n.r.: ir. WH. Boom (2de voorzitter), dhr. K.W Ledeboer (penningmeester), dhr. H. Copijn (tuinarchitect) , WG.Janssen (secretaris), 

jhr. mr. Calkoen van Limmen, mw. K.E. Stork-Coldewey, mr. G.M. del Court van Krimpen (adviseur bij de aanleg), 
dhl~ A.H. van Heek (voorzitter) en P. van Delden Jzn. (2de secretaris/penningmeester). 

---- - - --- -



Verantwoording 

De Twentsche GolfClub viert op 30 juli 2001 zijn vijfenzeventigste verjaardag. Ander

halfjaar geleden kreeg de auteur de vererende opdracht ditjubileumboek te maken. 

Geschiedschrijving over het Twentse golfgebeuren houdt in, dat men enigszins tracht orde 

te scheppen of enige lijn aan te brengen in de redelijke chaos van documentatie en monde

linge overleveringen. Men zou de vrije opdracht kunnen beschouwen als het maken van 

een historische legpuzzel, waarvan veel stukjes door de tand des tijds verloren zijn gegaan. 

Hetjubileumboek over het golfverleden dient men niet louter te zien als een terugblik op 

dat wat er allemaal heeft plaats gevonden, maar het geeft ook inzicht in de huidige situatie 

èn in onze toekomstige sportieve uitdagingen en mogelijkheden. 

Via verschillende ijkpunten (de oprichting, de Tweede Wereldoorlog, de decennia nadien 

en de lange weg naar Twickel in Ambt Delden) wordt de lezer naar het vijfenzeventigjarig 

jubileum in 2001 geleid. 

Er kon niet naar volledigheid worden gestreefd; wel kwam er een globaal overzicht van het 

reilen en zeilen van de Twentsche tot stand. Waar mogelijk kreeg ook het (inter)nationale 

golfgebeuren summier aandacht. Elke generatie maakt haar eigen verleden. Daarom mag 

men niet vergeten, dat een andere generatie met andere ogen naar het golfverleden zal kij

ken. 

Crux interpretum was de vermelding van alle opeenvolgende besturen. Dit probleem 

kon enigszins worden opgelost door de besturen te vermelden onder het opschrift 'alterna

mente' , hetgeen vrij vertaald zo veel betekent als elkaar afwisselen, beurtelings. 

Hopelijk is de inhoud van het boek voor een ieder herkenbaar geworden en roept het beel

den uit het verleden op. Het werd een 'ontmoeting' tussen heden en verleden. 

Soms kon nader worden ingegaan op 'details' van de golfgeschiedenis, omdat deze met na

me zo precies aangeven wat er heeft plaats gevonden. 

Golfheeft, evenals muziek en kunst, de potentie de mens plezier te geven en gelukkig 

te maken. In 'Ten Geleide' wordt getracht om golf en muziek met elkaar in verband te bren

gen. Dit verklaart waarom is gekozen voor de titel 'Een Twentsche Golfsymfonie' . 

Om de verschillende episodes van de Twentsche GolfClub goed te belichten werd hetjubi

leumboek in vijf nauw met elkaar verbonden hoofdstukken ingedeeld. Onvermijdelijk 

bleek de dikwijls wat fragmentarische beschrijving van de geschiedenis, waarbij met name 

in hoofdstuk 2 (ouverture) heden en verleden soms enigszins door elkaar lopen. Getracht 

werd de tekst niet al te clichématig te rangschikken. Daarom heeft de auteur gebruik ge-

Verantwoording 



maakt van muziekterminologie, waarvan de betekenis onder de bijlage 'Verklaring Muziek

termen' (blz. 237) kan worden teruggevonden. Een aantal authentieke teksten in woord en 

schrift is ongewijzigd overgenomen en is cursiefweergegeven. Cursiefvermeld zijn ook-de 

verschillende muziektermen. 

Nadere gegevens over de genummerde foto's zijn onder de bijlage 'Illustraties' (blz. 227) te

rug te vinden. 

In de vijfenzeventig jaar van haar bestaan is de Twentsche gevestigd geweest op twee lo

caties: vanaf de oprichting tot 1 juli 1997 in Driene (gelegen tussen Hengelo en Enschede) 

en nadien op Twickel in Ambt Delden. 

Tenslotte dankt de auteur het bestuur en de sponsors, die de gelegenheid hebben gebo

den 'Een Twentsche Golfsymfonie' in deze vorm te doen verschijnen. 

Het lustrumboek komt uit in een oplage van 750 exemplaren, waarvan er 50 zijn genum

merd. 

Delden, juni 2001 w. Y. Sij tsema 



Ten Geleide 

Eenheid van lichaam en geest 
Evenwicht van ritme en harmonie 

In verwondering kan men zich afvragen hoe men op de gedachte komt een 

JU BIL E U MBO EK, dat handelt over de golfsport op de Twentsche Golfcourse, 

de titel te geven van: 

EEN TWENTSCHE GOLFSYMFONIE. 

Welke relatie moet er in vredesnaam tussen sport en muziek worden gelegd? 

Een terugblik op de leefwijze van de oude Grieken zou een mogelijke verklaring hier

voor kunnen geven. Per slot was Griekenland in de grij ze oudheid de bakermat van veel tak

ken van sport. Vanuit dit land werd aan het eind van de 19de eeuw gestreefd naar een 'phi

Na de muziekles volgt de sporttmining. 
Deze afbeelding wijst op de eenheid van lichamelijke en 

geestelijke ontwikkeling. Lichaam en geest zijn 
onafscheidelijk met elkaa r verboJ1den. (1) 

losophie du mouvement olympique', die de 

sportbeoefening een geweldige impuls zou 

gaan geven. Helaas speelde toen in dat gehele 

Olympische denken de golfsport nog geen en

kele rol van betekenis. Thans zou men zich 

wel eens kunnen gaan afvragen of golf niet in 

de rij van Olympische sporten moet worden 

opgenomen. 

In het Griekse denken van de enkuklios 

paideia 'algemene, alzijdige opvoeding' paste 

geheel en al sport en muziek. Bij hen was trai

ning in zowel muzische vorm als sport heel 

belangrijk. Training in sport was gericht op 

het lichaam met als eventueel resultaat con-

ditieverbetering; oefening in muzische vor

ming oriënteerde zich op de menselijke geest. 

Voor hen was duidelijk, dat lichaam en geest onafscheidelijk met elkaar waren verbonden. 

Muziek zou naar harmonie verwij zen en ze was de basis voor verschillende kunstuitingen. 

In de antieke oudheid was muziek geen muzak (achtergrondmuziek), maar een zeer essen

tieel onderdeel van het dagelijkse leven. Er werd een grenzeloze macht aan muziek toege

schreven. Met muziek kon de natuur worden betoverd en muzikale ldanken deden de gren-

11 
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zen vervagen tussen leven en dood , tussen hemel en aarde. Tot de muzische vorming be

hoorde o.a. het leren spelen op muziekinstrumenten, zoals snaar-, blaas- en slaginstrumen

ten. Tijdens sportwedstrijden werd soms de dubbelhobo, een blaasinstrument, dat bestond 

uit twee buizen van riet ofbeen, gebruikt om de atleet tot grote prestaties op te zwepen. Uit 

recent onderzoek van Engelse sportpsychologen zou zijn gebleken, dat muziek sportpresta

ties verhoogt, dat wil zeggen het uithoudingsvermogen kan met minstens tien procent toe

nemen. 

In de vijfde eeuw v. Chr. was er op de grote oorlogsschepen, de zogenaamde triremen, 

een dubbelhobospeler aanwezig, die met zijn snerpende toon het ritme aangaf waarin 

moest worden geroeid. Een en ander leidde ongetwijfeld tot grotere prestaties. 

Sport werd dikwijls beoefend op het ritme van de muziek, waarbij men onder meer zwaai

bewegingen maakte : een soort euritmiek. Met ritmische pianobegeleiding kan men thans 

min of meer hetzelfde waarnemen tij dens de och tendgymnastiek op de televisie. En ook he

den ten dage volgt de balletdanser met zijn vloeiende, harmonische bewegingen de volle 

klanken van de verschillende muziekinstrumenten. 

Volgens de Engelse onderzoekers verhoogt muziek het emotionele en lichamelijke be

wustzijn, maar werkt het ook kalmerend. Onbewust slaat men in zijn geheugen mentale 

beelden op van situaties die men verbindt met melodietjes die we het meest inspirerend of 

kalmerend vinden. Wanneer ze worden gespeeld, start het geheugen automatisch de beel

den. 

In de tachtiger jaren gaven twee vrouwelijke professionals uit Amerika op de Twentsche on

der meer les in bunkerslagen. Hun advies luidde om door de melodie 'Das muss ein Stück 

(vam Himmel sein)' te zingen het swingritme te perfectioneren. 

Om een goed ritme in de golfswing te vinden zou op de driving range over deze mogelijk

heid van samenspel van muziek en swingritme kunnen worden nagedacht. In verband met 

geluidsoverlast vraagt dit uiteraard wel om privéles!! 

Momenteel oefenen veel professionals (playing!) met een walkman op, vooral om zich van 

de omgeving af te sluiten (verbetering van concentratie gepaard gaande met verhoging van 

emotioneel en lichamelijk bewustzijn), maar ook om op deze wijze een bepaalde rustgeven

de stemming te creëren. 

In feite vereist het gehele leven van de mens een evenwicht van ritme en harmonie. Ook bij 

de golfsport is het al niet anders gesteld. Backswing en follow-through vormen bij de golf

swing een harmonieus geheel, waarbij voor het bereiken van een goed evenwicht en een 

juiste balans het ritme van de swing van fundamenteel belang is. Een soepele swing met 

een goede timing, waarbij de bal zuiver wordt geraakt, is dan het resultaat. 

De menselijke natuur streeft ernaar niet alleen op een juiste manier (lichamelijk) ac

tief te zijn, maar ook om zich goed te ontspannen. Ontspanning is de basis van alles. 



Inspanning en ontspanning zijn beide nodig, maar ontspanning is beter en vormt het doel 

van inspanning. Muziek werkt ontspannend voor de menselijke geest en geeft door het ge

voel van genieten een gevoel van rust. Over de aard van het genieten kan men van mening 

verschillen. Het verschil in opvatting is afhankelijk van ieders natuur, aanleg en gewoonte : 

de meest verstandige ldest het goede genieten uit, namelijk het genot dat voortkomt uit het 

beluisteren van muziek of bijvoorbeeld sportief gezien uit de mooiste en meest effectieve 

golfswing. Evenwel: 

'Golf should be kept in proper perspective. The most important tip anyone can give you at this stage is 

to Have Fun' (Richard Aultman, 1969). 

Ook Gerard de Wit (1978) drukte zich min of meer in gelijke bewoordingen uit: 'Het is niet be

langrijk hoe goed u wel zou kunnen worden, het is belangrijk hoeveel plezier u aan het golfspel beleeft'. 

Een natuurlijke geaardheid is nodig om op belangrij~e momenten een golfoverwin

ning te kunnen behalen. Deze geaardheid houdt ten nauwste verband met de algemene le

venshouding. Er moet een zekere onverstoorbaarheid aanwezig zijn om voor- en tegen

spoed in het spel te kunnen accepteren. In de golfsport komt het nogal eens voor dat angst 

en spanning storend werken - zowel lichamelijk door het spelvermogen aan te tasten, als 

geestelijk door de concentratie en het beoordelingsvermogen nadelig te beïnvloeden. 

Terloops zij vermeld dat ook een zekere mate van gevoel voor humor in sommige situaties 

niet mag ontbreken. 

Men kan de natuurlijke geaardheid gedeeltelijk aanleren en met enige wedstrijdroutine, 

waarbij door het winnen van wedstrijden het zelfvertrouwen zou kunnen toenemen, ver

werft men een zekere rust of onverstoorbaarheid bij het spelen van wedstrijden. 

In het oude Griekenland ontwikkelde sport zich tot een vorm van vrijetijdsbesteding, 

die aanvankelijk alleen binnen het bereik van een elite lag. Geleidelijk, parallel aan de so

ciale ontwild<eling, werd in dat land de sportbeoefening democratischer. Hier ziet men een 

duidelijke parallel in de ontwikkeling van de golfsport in Nederland. Golfis in de huidige 

tijd door de toegenomen welvaart en vrije tijd voor veel meer mensen mogelijk geworden 

en men heeft thans de gelegenheid zijn vrije tijd op een sportieve en sociaal plezierige wij

ze in te vullen. Uit een en ander moge blijken, dat het golfspel geen prerogatief meer is van 

een elite. Met golfis het in ons land gegaan zoals met voetbal, hockeyen tennis: van een eli

taire is het tot een populaire sport geworden. Op mondiaal niveau was het dat al veellan

ger; er wordt geen andere sport beoefend, waarin men als sporter zowel in méér clubs als 

ook in federatiefverband is georganiseerd; het gaat hier om tientallen miljoenen golfers. 

Ontwikkeling van gevoel voor ritme en harmonie zou volgens de oude Grieken tegelijker

tijd het menselijk gedrag verbeteren. Het gedrag of beter gesteld de omgangsvorm wordt in 

de golfwereld 'etiquette' genoemd en zonder 'etiquette' is golfsport geheel onmogelijk. 

- --- - --- ---
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De uitspraak van de Latijnse satiricus 

]uvenalis (ca. 58-130 n.Chr.) 'mens sana in 
corpore sano' ('een gezonde geest in een ge

zond lichaam') bracht François Rabelais 

(1483-1553) er toe te stellen: 

'Mens sana non potest vivere in corpore sicco ', 
hetgeen betekent dat een gezonde geest 

niet gedijt in een droog lichaam. Men zal 

moeten drinken. 

Oud T.G.C.-lid N.H. (Nico) van Heek, zo

wel bekend om zijn creativiteit als zijn 

Twents idioom, moet deze spreuk geheel 

hebben onderschreven, want in 1980 bood 

hij tijdens de Hattum-Twente wedstrijd 

voor senioren een door hem zelf fraai be

schilderde kruik aan waarop een Grieks 

golfer met baard zijn follow-throughjuist 

had voltooid. Hij gaf met deze kruik sym

bolisch weer, dat na een golfwedstrijd de 

gezelligheid niet mag ontbreken en dat 

zelfs met 'enkele' spiritualiën de menselij

ke geest gezond moet kunnen blijven! 

Volledige abstinentie zou aldus een risico

factor kunnen betekenen en bij die consta

tering zal het in deze context evenwel 

moeten blijven. 

Een door het TG.C.-lid Nico van Heek beschilderde kruik 
met een Grieks golfer, 1980. (2) 

In de tweede helft van de 20ste eeuw werden oude grenzen overschreden en te benauw

de hokjes opengebroken. De vroeger zo streng gescheiden werelden van het 'oude' en het 

'eigentijdse' overlappen elkaar nu in een sfeer van wederzijds vertrouwen. Ook in de 'oude 

muziek' en het 'eigentijdse' componeren vindt men dit terug. 

Thans viert De Twentsche GolfClub in 2001 zijn 75-jarige golftraditie! 

Met zijn historische gebondenheid aan het golfverleden zal de club - met zijn vele enthou

siaste leden! - er ongetwijfeld voor moeten zorgen, dat deze waardevolle traditie in de 

Nederlandse golfwereld gehandhaafd blijft. Als één van de oudere golfclubs in ons land 

heeft ook de Twentsche een voorbeeldfunctie te vervullen! 

Gedachtig de Griekse filosofie van een subtiele LINK tussen MUZIEK en SPORT èn 

om voor de lezer een enigszins ludieke sfeer op te roepen kreeg dit gedenkboek over het wel 

_ ___ _ .~~:,414 
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en wee van de Twentsche GolfClub een vrije indeling in verschillende muziekterminolo

gieën. 

'De Twentsche Golfsyrnfonie' in 'Full Swing' is een vijfdelig werk geworden, dat verschil

lende tijdsbeelden van de Twentsche GolfClub belicht. Het aantal uitvoerenden ('houten' 

en 'ijzers', vaak aangevuld met enig 'slagwerk') bestaat uit Twentse golfspelers , soms onder

steund door een gerenommeerd solist van elders. 

In deze symfonie, waarin heden en verleden van de Twentsche GolfClub harmonieus sa

menklinken, zullen talrijke sportieve herinneringen in veel- ook moderne - toonzettingen 

worden opgeroepen. 

LUC I E -1 5 . Lustrumcommissie 2001 . 

Het voor ditjubileumjaar samengestelde 'Twentsche Golfsymfonie-orl<est' stond geheel 

onder leiding van 'L veIE - 15' met de volgende bezetting van rechts naar links: 

Gijs Numan (dirigent) , Cecile Tromp, Peter Baars, Geert Klein Ovink, Carolien Deutman en 

Watze Sijtsema. 

De 'orkestratie' van de 'Twentsche Golfsymfonie' was in handen van laatstgenoemde. 

Ten Geleide 



Wi.nterlandschap geschilderd door Aert van der Neer (ca . 1603-1677). 
De 'coIJers' spelen naar een stok in het ijs. (3) 

'Colf op de Ijssel bij Kampen 
door Hendrik Avercamp (zeventiende eeuw). (4) 



HOOFDSTUK 1 

Prelude 

Pro logo 
, OORWOORD 

Men zal er vanuit moeten gaan, dat de neiging van de mens om met een rond voorwerp 

te gooien, te rollen of om er met een stok tegen te slaan een ieder min of meer is aangebo

ren. Onvermijdelijk werd de ontwikkeling om met een stok een stilliggende bal op het gras 

of op het ij s weg te slaan. 

Dientengevolge evolueerde deze bewegingen tot het soort van 'golfspel', dat ongeveer 

tegelijkertijd in Holland en Schotland moet zijn ontstaan. Het golfspel zoals men dat thans 

kent is te danken aan het bewaren van het oude spel ('colf) en het ontwikkelen daarvan in 

de tweede helft van de 18de eeuw door zes golfclubs in Schotland en één bij Londen. Deze 

stamvaderen waren: The Royal Burgess Golfing Society te Edinburgh (1735), the Honour

able Company ofEdinburgh Golfers (1744), The Royal and Ancient GolfClub te St. Andrews 

(1761), The Royal Musselburgh GolfClub (1774), The Royal Blackheath GolfClub te Londen 

(1766) en The Crail Society te Crail (1786). Opmerkelijk is de achtergrond van de vrijmetse

laars bij deze clubs. Deze beschouwden golf niet als een specifiek doel doch meer als een ge

zonde lichaamsoefening vóór de omvangrijke maaltijden die er plachten te volgen. 

Sommige onderdelen van het ceremonieel bij de jaardiners en andere maaltij den herinne

ren op enige van die clubs ook nog aan dat lange verleden. Zij omvatten samen in die tijd 

hoogstens 500 leden. Het is aan die leden te danken dat de golfsport in de 19de eeuw zijn 

weg vond. In die eeuw nam de golfsport vanaf 1830 zij n wereldwijde vlucht. 

De moderne historicus van het Britse en het Hollandse golf, Steven J.H. van Hengel 

('mr. Golf) prefereerde twee namen: 'colf voor de sport, die zeshonderd jaar geleden werd 

beoefend en 'kolf, dat eind 1700 werd gespeeld. Volgens Van Hengel, die jarenlang in tal 

van functies de golfsport belichaamde en o.m. bekendheid kreeg als auteur van 'Early Golf, 

waren deze sporten duidelijk verschillend. 

Co If 
Het vroege 'colf is waarschijnlijk in de 12de/13de eeuw ontstaan uit de Franse spelen 

'chole' en 'mail à la chicane' (malie). Chole was een spel waarbij eenzelfde soort stok werd 

gebruikt als bij golf (wèl had de stok een holle kop). Malie was een spel waarbij een houten 

hamer aan een flexibele steel werd gebruikt voor hetzelfde doel als golf. 

De eerste wedstrijd in Nederland speelde men misschien al op 26 december 1297 te Loenen 



en dit evenement had slechts een uiterst symbolisch en historisch begin. De oudste vermel

dingen van het spel zijn uit 1360 (Brussel) en 1387 (Brielle). 

Het colfspel werd gespeeld op een open terrein , soms langs landelijke wegen en dik

wijls op bevroren meren en rivieren. Bekende meesters als Aert van der Neer en Hendrik 

Avercamp, die beiden in de zeventiende eeuw leefden, hebben schilderijen nagelaten, 

waarop dit spel duidelijk staat afgebeeld . Dit zou echter de suggestie kunnen wekken, dat 

het in die tijd voornamelijk een winterspel was. Er waren in 'colf geen 'holes ' ; in plaats 

daarvan was de 'target' een boom of de deur van een huis of een molen. Op het ij s was het 

mikpunt een vastgevroren paaltje. Soms werd dit spel verplaatst naar de straten in de dor

pen*, hetgeen aanleiding gaf tot ongelukken bij de omstanders en tot schade aan huizen en 

kerk. Dit was de reden dat de autoriteiten uiteindelijk de enthousiaste spelers uit de steden 

trachtten te weren en ze naar de wallen buiten de muren of open terreinen zouden verwij

zen waar minder schade kon worden aangericht. 

* Het parcours en de regels: 
:De partij werd doortwee viertallen met houten 
lcolven.en een houten bal gespeeld. Bij de afslag 
plaatste men de bal op elln hoopje los zand ('de bal 
op hettuitje zetten' = een zaak beginnen). 
De deuren waren de 'targets', waar de spelers door 
een notabel werden getracteerd. De baan was zo'n 

Kolf 
Na een enorme populariteit van het 

colfspel in de 16de en 17de eeuw stierf het 

in de achttiende eeuw een tamelijk myste

rieuze dood en kwam het 'kolf in de 

plaats van dit luidruchtige cross-country

spel. Het principe van 'colf kan op de 

Twentsche nog steeds worden teruggevon

den, want bij de opening van elk golfsei

zoen speelt men een 'cross country' om de 

'Sabiha Shaker', die in 1935 door ons en

thousiaste lid mevrouw SAcha Blerens de 

HAan de club was aangeboden en in dat 

jaar door golftalent F. (Frits) Scholten werd 

gewonnen. 

'Kolf werd beoefend op een binnen

plaats of pleintje en meestal was er een 

herberg in de nabije omgeving, zodat er 

4500 meter lang. Bij een gemiddelde slaglengte van 
100 meter en enig 'verblijf' in de 'rough' zou men 
zich ronden van 50 tot 70 slagen kunnen voorstellen: 
De slagen werden op een kerfstok bijgehouden. 
Er bestond een spelvariant waarbij een zo groot 
mogelijke afstand moest worden afgelegd in een 
vastgesteld aantal slagen. 

Een Nederlands spel: 'kolf, beoefend in een afgesloten 
box, achttiende eeuw. (5) 



wat gedronken en nagepraat kon worden. Tegenwoordig kennen alle golfcourses een derge

lijke pleisterplaats, ook wel de '19de hole' genoemd. Met deze '19de hole' als clubhuis heeft 

men van deze eind 18de eeuwse opzet heel handig gebruik weten te maken. 'Kolf zou in de 

19de eeuw bijna zijn verdwenen, maar toch vond er weer een opleving plaats door de op

richting van de Nederlandsche Kolf Bond (1885)* in Noord-Scharwoude. Sinds 1985 is deze 

Bond Koninklijk. 

* Het tegenwoordige kolfspel: 
Het kolven kende eind 1700 hoogtijdagen toen er 
door het hele land ruim 200 banen waren. 
Daarvan zijn er thans nog maar enkele tientallen 
overgebleven. De meeste liggen in West-Friesland, 
waar de traditie van het spel, en in feite ook de 
folklore, nogin ere wordt gehouden. 
i", .. ' : i. L.~ •. L:·, . .. . 

Caddie 

De achterzaal van een café in Zuid-Scharwoude 
vormde in oktober 2000 het strijdtoneel van het 
112de nationaal kampioenschap kolven bij de man
nen. Bij het kolfspel is het de bedoeling om in drie 
slagbeurten zo veel mogelijk punten bij elkaar te 
slaan. Hoe dichterde bal bij de paal komt, hoe meer 
punten. 

Historisch is voor de golfwereld Maria Stuart (1542-1587) een interessante dame. Zij is 

beter bekend onder de naam 'koningin Maryvan Schotland'. In Frankrijk werd Mary opge

voed en zij huwde met Frans II van Frankrijk. In dit land beoefende zij reeds het 'golfspel'. 

Dagelijks werd haar golftas gedragen door charmante lieden, jonge zonen van Franse adel

lijke families. Deze studenten van de militaire academie noemde Maryhaar 'cadets'. Toen 

zij later na de dood van haar man in 1560 naar Schotland terugkeerde, verbasterde het 

woord 'cadet' in 'caddie' . 

Ook op de Twentsche zou in de beginjaren van de golfclub veelvuldig van caddies gebruik 

worden gemaakt (zie blz. 31). 

ladies Club 
Nu was het in Schotland en Engeland bepaald geen usance dat dames golf speelden; 

eerst in 1867 kwam op het befaamde 'St. Andrews' in Schotland een 'Ladies Club' tot stand, 

maar wel duidelijk gescheiden van de heren. 

HET 'MODERNE' GOLFSPEL IN NEDERLAND - 1890 - het prille begin 
Het golfspel, zoals men dat tegenwoordig kent, deed in Nederland zijn intrede vanuit 

Schotland in 1890 toenA.N.J.M. Baron van Brienen van de Groote Lindt op de Schapenweide 

van zijn landgoed 'Clingendael' bij Den Haag enkele holes ('een vijftal gaten') liet aanleg

gen. Hiervoor had hij ]ohn Duncan Dunn uit Bournemouth laten overkomen. In Schotland 

en Engeland was het spel in anderhalve eeuw namelijk zeer populair geworden en daarom 

werd de Schot met de nodige ervaring tevens als oefenmeester aangesteld. 
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Op de putting-green van de Clingendaelsche e.c., augustus 1913. (6) 

De baan zou snel te klein worden en Dunn kreeg opdracht een 9 holes baan aan te leg

gen. Driejaar later op 3 april 1892 werd de Hague GolfClub opgericht en op 7 oktober 1893 

werd de eerste wedstrijd gespeeld. Ere-president werd de Britse gezant Sir Horace Rumbold. 

De notulen van de bestuurs- en ledenvergadering werden enige jaren in het Engels opge

maakt. 

In die dagen had de golfstok een zwiepende notenhouten shaft, die als een soort slag

werk werd vastgehouden. De 'guttapercha' bal* sloeg men afvan een pyramidevormig 

zandhoopje, dat door de caddie nauwkeurig met zand uit de teebox was opgebouwd. Over 

het vertoonde spel hadden de Engelsen zo hun gedachten. In 1894 schreef de golfredacteur 

van de Birmingham Post: ' ... The Dutchmen have taken kindly to the game, but their me

thods would hardly pass muster in some of our competitions here. Ifthe balllies in long 

f Féathery, Guttapercha- en Haskell-bal: 
Oe eerste golfQ~1 was de 'feathery', een leren 
:baHetle, gichtgenaaid met koeien- en paardenhaar. 
N.a 1850 werd de goedkopere en hardere 'gutta
pe~.cha' bal uitgevonden. Aanvankelijk werd deze 
bat.met de hand gevormd en daarna in elkaar ge
perst Lateryoegde men aan de'gutty' chemiSche 
pro:ducten toe ~n had men de mogelijkheden deze 

ballen machinaal te. vervaardigen. 
Na 1900 kwam În Amerika een geheelnieuwe bal op 
de markt, de z.g. 'Ha§kell' bal, genoemd naarziîn 
ontwerper. Deze bestond uit drie kernen, een harde 
kern omwonden met een lange rubberen strip en 
daar omheen eenschilvan 'gutta-percha' materi
aaLDe bal was duurzamer en zachter, zodat hij de 
clubface niet beschadigtie. 

---- - - ---- ----~ --- - - - .- -- .. --...- --- - -~--- - ---------------- -



grass they pick it out and place it in a better lie without penalty, a process which suggests 

simplicity ofmind, ifnothing else .. .' (bron: Honderd - Uit over de Haagsche 1893-1993). 

De Hague Golf Club kreeg een toeloop van nieuwe leden en daarom besloot men in 

1920 uit te zien naar een terrein waarop een 18-holes-baan kon worden aangelegd. De oude 

9-holes zou blijven bestaan en de tweede 9 

werden geprojecteerd tussen de Waalsdorper

De afslag op de Rosendaelsche G.c., 
oktober 1913. (7) 

weg, Clingendael en de spoorbaan Den Haag

Scheveningen. Op 24 mei 1924 werd deze 18-

holes-baan officieel geopend. Pas in mei 1947 

kon men gaan spelen op de nieuwe baan in 

Wassenaar. De club zou als eerste en voorals-

nog enige in 1993 het predikaat Koninklijke 

krijgen. 

Na de Haagsche van 1893 volgde De 

Doornsche (1894) . Op deze baan had in 1896 

de eerste nationale wedstrijd plaats. Er werd 

gespeeld om de 'Challenge Cup'. 

In 1895 werd de Rosendaelsche de derde Ne

derlandse club. Daarna volgde De Hilversum

sche in 1910. Merkwaardig genoeg nam deze 

club al op 14 november 1896 deel aan wedstrij

den op de Doornsche samen met de Haagsche 

en de Rosendaelsche. 

In 1910 richtte men De Kennemer Golf & Country Club op, die bij Duin en Kruidberg te 

Santpoort een course inrichtte. 

Deze clubs sloten zich op initiatiefvan]hr. G.F. van Tets , secretaris van de Doornsche, in 

1914 aaneen, daar verschillende zaken, zoals de nationale kampioenschappen en de inter

nationale wedstrijden beter door een centraal lichaam konden worden verzorgd. Tevens 

had men daardoor de mogelijkheid geschapen reglementen'" vast te stellen en uniformiteit 

aan te brengen in de handicaps van de leden van de verschillende verenigingen. 

* Reglementen: 
In het begin nam men het in ons land niet zo nauw 
met de 'rules'. De heer A.A. del Court van Krimpen 

; beschreef in 'Het Boekder Sporten', dat men nogal 
eens 'airshots', bunkerslagen en strafslagen voor 
een 'lost bali' 'vergat' te tellen. 

De Nederlandse golfwereld zat bepaald niet stil, want in 1914 volgde in Domburg De 

Domburgsche en in Noordwijk in 1915 De Noordwijksche GolfClub. Hield de eerste wereld

oorlog de opbloei van het golfspel in Nederland eerst nog tegen, vanaf 1924 dateerde de gro

te opbloei van deze tak van sport. In 10 jaar tijd werden er verschillende clubs opgericht. 
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In 1926 kwam, evenals de Voornsche, die aan de Golf Club Kralingen vooraf ging, de 9-

holes-baan van De Twentsche GolfClub gelegen tussen Hengelo en Enschede in beeld. In 

dat jaar verscheen ook de op bescheiden wijze opgerichte Golfclub Enghuizen bij 

Hummelo en Keppel. 

Bij het 25 jarig jubileum van het Nederlands Golf Comité (N.G.C.) kreeg de Twentsche 

GolfClub zelfs het predikaat 'een golfcentrum van beteekenis'. 

In 1927 nam de Kennemer* de nieuwe baan in Zandvoort in gebruik en een jaar later 

vond de uitbreiding van de Noordwijkse baan plaats . In 1929 werd de Doornsche G.c. omge

doopt in Utrechtse GolfClub 'De Pan' (gelegen bij Huis ter Heide). Toxandria bij Breda volg

de in 1928 en de De Eindhovensche G.c. bij Valkenswaard in 1930. 

Golfclub De Dommel bij St. Michielsgestel verscheen in 1928 en De Hattumse G.c. in 

1930, terwijl Rotterdam er in zou slagen in 1933 een 9-holes-baan bij de Kralingse Plassen 

aan te leggen, die aan hoge eisen voldeed. 

~. De narchiteet H.S.Colt: 
.De Ke emer was in eerste instantie het werk va n 
pe ~e .' gerenolmneerde .Brit~ebé!ané!rQ~i~ect, ,. 
Harry~. Colt. Hij legde ook de banen aan van de 
EÎndhovensche en De Pan; eveneens was hij 
betrokken bij de uitpreiding in Hilversum en 

Noordwijk. Karakteristiek voor zijn wer.k zijn de 
sterk golvende greens. 

In 1934 werd de Nederlandse golfurereld weer twee banen rijker: De Sallandsche G.c. 

'De Hoek' opende op 8 september een 9-holes-baan in Diepenveen en op 29 september vond 

er een oprichtingsvergadering van de Amsterdamse Golf Club plaats om in de Duiven

drechtse polder een 18-holes-baan aan te leggen. 

De golfsport drong in vrijwel alle provincies door, de Noordelijke uitgezonderd, en de 

verbreiding zou steeds verder gaan. Aan het eind van de dertiger jaren kon Nederland be

schikken over een behoorlijk aantal goede banen, waarvan enkele tot de beste van het 

Europese vasteland mochten worden berekend. 

Pas in 1950 vond de start plaats van de Noord Nederlandse Golf & Country Club op het 

Landgoed 'De Poll' . G.C Lauswoltvolgde in 1965 en de Drentse G.c. 'De Gelpenberg' in 1970. 

CHAMPIONAAT VOOR GOLF - In 1898 vond het Eerste Amateurkampioenschap voor Heren plaats en acht jaar later 

volgden de Dames met hun eigen kampioenschap. Uit een andere bron kwam de informa

tie, dat al twee jaar eerder Walrave Boissevain de eerste kampioen van Nederland was. Als 

prijs ontving hij een petroleumlamp! 

Het 'Championaat voor Golf, het tegenwoordige Internationale Amateurkampioenschap, 

___ __ ........ ~_, _____ ~ ___ ~_~ ___ --=o......:=-_~ _______________ _ 



werd ook in 1898 ingesteld. Tot 1917 werd het over 36 holes medalplay beslist, daarna door 

matchplay. In de periode tussen 1898 en 1937 werd de amateurtitel niet minder dan elf 

maal gewonnen door het Haagse golflid en Twentse erelid mr. G.M. del Court van Krimpen. 

Golfwas in die jaren zeker geen populaire sport en bij het aanvragen van een lidmaat

schap werd zeer nadruld<elijk naar de afkomst gekeken. Door strenge ballotage werd het le

dental sterk beïnvloed. Men mag concluderen, dat golf in het begin van de twintigste eeuw 

in Nederland een zeer kleine en uiterst elitaire sport was . 

NEDERLANDS GOLF COMITÉ - Het in 1914 opgerichte 'Nederlandse Golf Comité (N.G.C.)' veranderde zijn naam later 

in 'De Nederlandse Golf Federatie (NGF)'. Z.K.H. Prins Bernhard, zowel lid van 'De Pan' 

(sinds 1938) als de 'Haagsche' (sinds 1939), aanvaardde in 1940 het Beschermheerschap van 

deze landelijke organisatie. 

In het eerste bestuur van het NGC waren slechts vier verenigingen vertegenwoordigd. 

Dit bestuur zag er als volgt uit: 

Mr. C. Ridder van Rappard (Haagsche G.c.) voorzitter; Jhr. G.F.van Tets (Doornsche G.c.) se

cretaris; H. Heldring (Hilversumsche G.c.) enJhr.J.W. Schorer (Kennemer G. en c.c.). 

In 1916 legde de secretaris zijn functie neer en hij werd opgevolgd door mr. G.M. del 

Court van Krimpen, terwijl de voorzitters zetel in 1920 door Jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje, 

tevens voorzitter van de Haagsche en 'den grooten ijveraar voor golfin Nederland', werd in

genomen. Een zeer groot deel van het succesvolle werk van het N.G.C. kwam op naam van 

deze beide heren, de eerste een golfkenner par excellence, veeljarig kampioen en tevens 

een bekwaam golfarchitect, wiens ontwerpen en adviezen bij de inrichting van menige 

course in Nederland zijn gebruikt. 

Voor De Twentsche zou het Haagse golflid mr. G.M. (Gerry) del Court van Krimpen, 

vooral bij het ontwerp en de aanleg van de baan en voor de talrijke adviezen nadien, onmis

baar blijken te zijn. 

'Een stille man met gezag', die voor de golfsport nationaal en international van eminent 

belang is geweest. 

Jhr. Snouck Hurgronje was een voortreffelijk organisator, een schitterend golfspeler en te

vens vele jaren de toegewijde captain van het nationale zestal. 

INTERNATIONALE ONTMOETINGEN - Op de eerste vergadering van het Nederlands Golf Comité in 1914 werd al besloten wed-

strijden te organiseren tegen België en Duitsland; in hetzelfde jaar verloor het Nederlandse 

team met 5-4 van Duitsland. De ontmoeting tegen België kon in verband met het uitbreken 

van de Eerste Wereldoorlog niet doorgaan. Pas na 1920 werd er tegen de zuiderburen ge-
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speeld. In 1922 speelde men voor de eerste keer tegen Frankrijk in Chantilly. Op de 

Haagsche werd de strijd tegen Zweden aangebonden; thuis werd er weliswaar gewonnen, 

maar in Falsterbo ging de overwinning naar het gastland. In 1937 eindigde de ontmoeting 

tegen Italië in het voordeel van het Nederlandse golfteam. 

De eerste wedstrijd van de Nederlandse damesploeg werd in 1926 tegen België op de 

Haagsche gespeeld. Ook tegen Duitsland en Frankrijk kwam een ontmoeting tot stand. De 

resultaten vielen echter tegen en om het damesgolf op een hoger plan te brengen werd in 

1937 het 'Nederlands Dames Golf Comité (N.D.G.C.)' opgericht. Daarentegen kende men in 

Engeland al sinds 1893 'The Ladies GolfUnion (L.G.u.)'*, met uitsluitend als doel reële han

dicaps te creëren. 

In 1937 kwam men in Luxemburg bovendien tot samenwerking van verschillende golf

landen, zodat ook een 'Europese Golf Associatie (E.G.A.)' zijn beslag kon krijgen. 

ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN - Bij de golfspelers gingen er steeds meer stemmen op om onderling de krachten te kun

nen gaan meten. Daarom kwam men er toe om in 1929 het eerste 'Nationale Open Kam

pioenschap' te organiseren en te spelen over 36 holes medalplay. De titel was steeds voor 

een professional, te weten: Dirk Oosterveer van de Haagsche G.c. (in 1929, 1933/1934) en 

Jos van Dijk van de Utrechtse G.c. 'De Pan' (in 1931 en 1936). 

Bovendien werd er door 'Revue der Sporten', destijds het officiële orgaan van het N.G.C. 

en de clubs, een wisselbeker voor amateur kampioenschappen beschikbaar gesteld (win

naars: mr. A. Kerkhoven (in 1933/1934 en 1936), R.F. Schill (in 1934/1935) en Jhr. mr. A. 

Calkoen van Limmen (in 1935/1936). 

Op initiatiefvan de Hilversumse ir.].H.C. Salberg samen met de heer Putman Cramer, werd 

in 1930 besloten tot de oprichting van de '2de Jeugd Competitie', de huidige 'Veteranen 

Competitie'. Men organiseerde een medalplaywedstrijd, waarvoor alle spelers ouder dan 

50 jaar mochten inschrijven. De heer A.P.R. van Tienhoven was jarenlang voorzitter van de

ze vrienden van veteranen. 



DE PARTITUUR - Maandblad 'Golf' 
De oprichting van het maandblad 'Golf met als initiatiefnemer de heer B. Knol vond 

op 15 maart 1937 plaats . Voordien putte men informatie uit de dagbladpers, 'De Corin

thian' en 'Revue der Sporten'. Het maandelijks te verschijnen blad'" zou als officieel orgaan 

de spreekbuis worden van het N.G.C., maar vooral zou het de golfspeler voorlichting moe

ten geven. De redactie was in handen van Jhr. mr. A. Calkoen van Limmen en de heer ].A. 

Brongers . De uitgevers van het blad boden een wisselbeker aan, te verspelen door spelers en 

speelsters van erkende clubs. Het werd een handicapwedstrijd op een baan naar keuze te

gen bogey met een maximum van één slag per hole , te spelen over 18 holes. Alle inleggel

den 1J1,- p.p.) moesten door de clubs aan het N.G.C. worden afgedragen. 

De golfer of golfster met de laagste score mocht de beker één jaar in zijn of haar bezit hou

den; de club met de beste score kreeg een herinneringsmedaille. 

Op 14 mei 1938 werd op 16 banen de eerste wedstrijd om de 'Golf-beker' gespeeld. De 

wedstrijd was een groot suc~s en sindsdien staat deze beker elkjaar op het wedstrijdpro

gramma. 

* Van de redactie: 
Aan de Nederlandsche Golfwereld! 
De mededeeling, dat het maandblad 'Golf' komt, 
is door de Nederlandsche Golfwereld met 
enthousiasme ontvangen {-J. 'Golf wil een 
duurzamen band vormen tusschen de Nederland
sche golfers. U zult in het blad al/es kunnen vinden, 

wat U als Golfer interesseert (-J. 'Golf' wil zijn 
instructief en leerzaam, een onmisbaar orgaan voor 
ieder, die in Nederland golf speelt (-J ... 
een rijke aanwinst voor de Nederlandsche 
golf-literatuur'. 

Rotterdam, februari 1937 

In 1988 werd het 'Golf journaal' het officiële orgaan de Nederlandse Golf Federatie; 

het maandblad 'Golf werd voortgezet onder de naam 'Golf Benelux' . 

VIBRATO - Trillend van kracht 

'Hoe schoon is Twenthe, uw krachtig heden'. 
E. J. Potgieter, 1861 

Twente, Twenthe, Thuente, Tuvante, Tubantia, ofhoe men de naam ook verder mag 

hebben gespeld ofuitgesproken, bleef een boeiende landstreek met een nog eigen karakter. 

Het was topografisch scherp begrensd, volkenkundig nu minder duidelijk bepaald maar 

taalkundig in de huidige tijd nog steeds hoorbaar aanwezig. 

Ook in Twente stond de geschiedenis niet stil en tradities zijn nu eenmaal een aan de tijd 

gebonden begrip. Veel gewoontes zouden in dit landje tussen Dinkei en Regge worden afge-
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schaft. Uiteraard gaf dit aanleiding tot frustraties, maar dikwijls maakte het de weg vrij 

voor verdere vooruitgang op velerlei gebied. Zo ook voor de ontwikkeling van de golfsport! 

Twente bleef zoeken naar industriële mogelijkheden, terwijl het zijn agrarisch karakter 

niet wilde verloochenen. Het moest natuurlijk ruimte afstaan aan toerisme, sportaccomo

datie, nieuwe bewoners, goede huizenbouw, industrieterreinen en een modern wegenstel

sel. Toch mocht het zijn weiden, bossen, vennen en zandwegen niet geheel hieraan opoffe

ren. Aan de eigen behoefte aan recreatie bijvoorbeeld in de vorm van (golf)sport, aan rust 

en stilte diende ook te worden voldaan. 

En Twente zou wat het landschap betreft de mogelijkheid tot golfbeoefening heel goed

kunnen bieden. Het wachten was alleen nog op de eerste stap en die zou spoedig worden ge

nomen! 

EERSTE INITIATIEVEN (1924) - 'een enkele toonzetting' 
Eind negentiende eeuw gingen zonen van Twentse textielfabrikanten in Engeland aan 

de 'Manchester School ofTechnology', thans 'The University of Manchester-Institute of 

Science & Technology (U.M.LS.Tl', studeren en zo kon het gebeuren, dat de heer J.B. aan 
Bernard) van Heek (1860-1923), echtgenoot van Edwina Burr Ewing, in 1885 de eerste voet

bal vanuit Engeland naar Twente meebracht 'en hier P.W deed ontstaan' (bedoeld is Football

club Prinses Wilhelmina, opgericht in 1884). Bovendien achtte de heer W.G. (Willem) Jans

sen het 'zeer aannemelijk' dat de genoemde J B. van Heek 'ook de stoot heeft gegeven aan het beoe
fenen van Lawntennis', want in 1897 volgde de oprichting van de 'Enschedese Lawn Tennis 

Club (E.L.T.C.l'. De heer J H. aoan Herman) Stroinkwas een van de medeoprichters. 

Cricket en hockey ging men beoefenen en tegelijk met deze sporten kwam ook het golf

spel uit Engeland naar ons land. Langzamerhand ontwikkelde zich hier hetzelfde enthou

siasme voor dit spel zoals dat er eens was voor het oud Nederlands spel dat er heel erg op 

leek: colf. Beide spelen hadden een aantal overeenkomsten, zoals matchplay, strokeplay, de 

equivalenten van de holes en het hoopje zand als tee. 

Ongetwijfeld heeft een en ander er toe bijgedragen, dat in 1924 de geestdriftige sports

man E. (Ebs) van Heek aan Edwina van Heek het verzoek deed eens na te gaan of op het 

Landgoed Zonnebeek, dat sinds 1946 in het bezit is van de Stichting Edwina van Heek, golf

beoefening mogelijk zou zijn (bron: de heer J B. (Bernard) van Heek) . 

Niet onvermeld mag blijven, dat inmiddels de plannen van W.G. (Willem) Jansen, N. G. 

(Gijs) Jannink, JH. aan) en A.H. (At je) van Heek en K.W. (Willem) Ledeboer om een golfbaan 

op het Twekkelerveld (het latere stadsdeel de Sahara) aan te leggen wegens een te beperkt 

aantal leden waren mislukt. 

In Hengelo beoefende men met de heren W.H. (Wim) Boom en A.M. (Arnold) Dikkers als ini

tiatiefnemers wel sinds 1924 provisorisch de golfsport op het zogeheten Pruisische Veld. 



SAMENWERKING (1926) - 'goed stemmend' ensemble 

Het mag als bekend worden verondersteld, dat de samenwerking tussen de Twentse 

steden in vroeger jaren niet optimaal was, maar ..... initiatief van enkele Enschedese, 

Hengelose en Almelose fabrikanten had in de twintiger jaren tot gevolg, dat het plan om 

samen in dit prachtige coulissenlandschap de golfsport te gaan beoefenen toch zijn beslag 

zou krijgen. 

De Enschedese golfers in spe zochten contact met de andere steden van Twente en de 

Enschedese en Hengelose plannen zouden er uiteindelijk toe leiden, dat medio februari 

1926 bij de heer A. H. (At je) van Heek te Enschede een vergadering werd belegd om na te 

gaan ofmen zou kunnen komen tot de oprichting van een Twentsche GolfClub. 

De heer A. H. van Heek memoreerde, dat de pogingen van enkele Enschedese 'Heeren' om 

een golfbaan vlak bij Enschede op te richten op niets waren uitgelopen. Een golfclub voor 

een beperkte kring had geen kans van slagen gehad en men diende zich daarom regionaal 

te oriënteren. 

Ook de heer W. Bouman, die voor de 'Heeren' van Almelo sprak, was zeer ingenomen 

met de voorgenomen plannen. Hij meende, dat voor Almelo een ligging in de onmiddellij

ke nabijheid van Delden een eerste vereiste was (welk een vooruitziende blik!). De heer J. J. 
van Wulfften Palthe kon zich hier geheel bij aansluiten; hij kon zelfs mededelen, dat de 

heer Kluvers, eigenaar van het sinds 1772 bestaande en gerenommeerde Hotel Carelshaven 

in Delden, zijn medewerking zeker wilde verlenen. 

Er volgde een discussie over de vraag welke terreinen aan de Twentenaren in optie konden 

worden gegeven. De notulist formuleerde het gesprek aldus: 

'Onder de aanwezigen ontspint zich een beschouwing over geschiktheid van terreinen, die als eenigszins 

voorbarig verder natuurlijk geen resultaat heeft'. 

Desalniettemin zou de oprichting van 'De Twentsche Golf Club' spoedig tot stand komen! 

Prelude 
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HOOFDSTUK 2 

Ouverture 
TWENTSCHE GOLF CLUB IN DE JAREN 1926-1940 

Introducione 
Een vijftiental Twentenaren was aanwezig bij de vergadering van 13 februari 1926 ten 

huize van de heer A.H. (At je) van Heek 'inzake de Oprichting Golfclub Twenthe'. 

De heerW.G. (Willem)]anssen, een van de initiatiefnemers van dit project, verzocht de aan

wezigen dringend geen enkele ruchtbaarheid aan deze vergadering te geven, daar dit in 

een beginstadium schade zou kunnen opleveren. In het weekblad 'De Corinthian' was na

melijk melding gemaakt van een mogelijke oprichting van een golfclub. 

Vervolgens richtte de heer A.H. van Heek zich tot een ieder en wel in de allereerste plaats 

met de vraag of men in principe een beslissing over het oprichten van een golfclub in 

Twente wilde nemen. De reacties waren zeer positief, want de aanwezigen vroegen nadruk

kelijk de plannen verder uit te werken, opdat de aanleg van een golfbaan levensvatbaar zou 

kunnen zijn. 

Besloten werd met algemene stemmen een 'Voorloopig Comité' te benoemen 'om te trach

ten een of meer geschikte terreinen aan de hand te krijgen '. In het 'Voorloopig Comité' werden geko

zen: de heren dr. ir.].]. Borren,].]. van Wulfften Palthe en W.G.]anssen. 

De heer Palthe benadrukte, dat met name A.H. van Heek hierin ook zitting moest hebben, 

om de nodige onderhandelingen met Baron van Heeckeren van Twickel te kunnen voeren. 

Men was algemeen de mening toegedaan, dat Twickel in Delden de eerste locatie was waar 

men het oog op moest laten vallen. 

K. W. (Willem) Ledeboer sprak de heren moed in om toch vooral niet bij de pakken neer te 

gaan zitten als de plannen in Delden schipbreuk zouden lijden. En inderdaad bleken de ge

sprekken in Delden tot mislukking gedoemd. Maar wie kon in 1926 bevroeden, dat de 

Twentenaren medio 1997 wèl op een 18-holes-baan zouden gaan spelen op het prachtige 

Twickel in Ambt-Delden? 

OPRICHTING - 30 juli 1926 
Acclamatio 

Gelukkig werd er een oplossing voor een goede andere locatie van de golfbaan gevon

den. De Twentse plannen kwamen door de voortvarendheid van de heer A.M. (Arnold) Dik

kers in een stroomversnelling, omdat hij het 33 hectare grote terrein, gelegen in de ge

meente Hengelo aan de 'straatweg Hengelo-Enschede' tegenover zijn villa 'De BeIder' en de 

........:-~- -------------------



Uitspanning 'De Kettingbrug' (het latere 'Wiener Café'), geheel disponibel stelde, waarbij 

hij op contractuele voorwaarden dit gebied zo goed als gratis in bruikleen aan de golfclub 

afstond voor de huur van twintigjaar. 

Er was voldoende verschil in hoogte en afwisseling in natuurschoon. De Drienerbeek, die 

door het fraaie landgoed slingerde, zou vele malen in het golfspel voorkomen. 

Een voorwaarde voor de levensvatbaarheid van de club was dat men een groot aantal leden 

moest werven. Dit zou alleen maar mogelijk zijn door de contributies en de entreegelden 

niet te hoog te stellen. Het aandelenkapi

taal, nodig voor financiering van baan en 

clubhuis, achtte men voldoende. De golf

course zou kunnen worden aangelegd 

door de bekende tuinarchitecten H. Copijn 

& Zn. te Groenekan bij Utrecht en dit on

der de deskundige leiding en begeleiding 

van het lid van de Haagsche, mr. G.M. del 

Court van Krimpen en W.G.]anssen, die sa

men ook het baanontwerp zouden maken. 

Het 'Voorloopig Comité' was van mening, dat 

in feite niets meer de verwezenlijking van 

de plannen in de weg kon staan. 'De baan 

beloofde van bijzondere schoonheid te worden!!' 

Dit betekende, dat de heer A.H. van Heek 

in Hotel 't Lansink in Hengelo op 30 juli 

1926 de aanwezigen van de 'Algemeene 

Mr. e.M. del Court van Krimpen. (9) 

Oprichtingsvergadering van de Twentsche Golf Club' mocht verzoeken over te gaan tot de 

definitieve oprichting van de Twentsche Golf Club (T.G.c.). Door 'enthousiast handgeklap' 

stemde de vergadering met de oprichting in! 

En hiermee was de achtste golfbaan in Nederland een feit geworden! 

OPRIC HTINGSBE STUUR - 30 juli 1926 
Premier Orchestre Symphonique de Twenthe 

Toen in de vergadering de 'Bestuursverkiezing' aan de orde werd gesteld, zou W. Stork 

het woord krijgen. Hij stelde voor het 'Voorloopig Comité' tot bestuur te benoemen. 

De heer E. van Heek kon hierin meegaan en deed de suggestie het bestuur tot tien personen 

uit te breiden. Inmiddels had hij met J.J. Borren een candidatenlijst samengesteld. 

Bij acclamatie werd het volgende bestuur gekozen: 



De heren: 

De dames: 

A.H. (At je) van Heek, voorzitter 

ir. W.H. (Wim) Boom, 2de voorzitter 

W.G. (Willem)]anssen, secretaris 

K.W. (Willem) Ledeboer, penningmeester 

P. (Piet) van Delden]zn., 2de secretaris/penningmeester 

A.H. (Arnold) Dikkers, permanent bestuurslid 

J. Goan) Gelderman 

].]. G an) van Wulfften Pal the 

Ida S. Schol ten 

K.E. (Kune) Stork-Coldewey 

Aldus besloot men een definitieve overeenkomst met Arnold Dild<ers te sluiten. Heel 

veel dank kreeg hij voor zijn bewezen diensten toegezwaaid! Men ging tot inning van aan

delen en giften over en H. Copijn & Zn. kregen definitief opdracht tot het aanleggen van 

een golfcourse tot een bedrag van ten hoogste f 18.500,-. Statuten, reglementen e.d. konden 

worden gemaakt. 

Te zijner tijd zouden deze aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd om 

vervolgens een Koninldijke Goedkeuring hiervoor aan te vragen. Tenslotte werd het bestuur 

gemachtigd alle stappen te ondernemen voor de bouw van een clubhuis, aanschafvan ma

chines e.d. 

Bij de rondvraag kwam een duidelijk standpunt over het golfspel naar voren: 

Wij (het bestuur) wenschen voor al onze leden de mogelijkheid te scheppen om zich op de club op aan

gename wijze aan het spel te wijden. Daarmee is bedoeld, dat de beginneling en de speler, die uit spel

oogpunt steeds beginneling blijft, evenveel rechten heeft als de goede spelers. Doch noodzakelijkerwijze 

volgt uit het steeds grooter wordend verschil in capaciteiten, dat de beste spelers de krukken een last 

vinden en de krukken de goede spelers. Hieruit volgt weder, dat op ieder, hoezeer wij ook voor genoege

lijkheids-golf zijn, de plicht rust zooveel mogelijk zijn spel te verbeteren, om zooveel mogelijk het tempo 

van de betere spelers te benaderen. Het is duidelijk, dat men bij eenige vordering ook veel meer pleizier 

in het spel zal krijgen, terwijl men het zijn medeleden minder lastig maakt. Het bestuur zou daarom 

vooral willen aanraden regelmatig eens een paar lessen te gaan nemen en verder de regels en de etiquet

te goed te leren, opdat over de geheele linie het spel zoo danig verbeterd worde, dat onze leden ook op an

dere links zonder cracks te zijn, gaarne gezien worden' (wie zou durven beweren, dat deze filoso

fie na vijfenzeventigjaar is achterhaald?) . 

Tenslotte bracht Willem Stork als laatste bij de rondvraag 'een hartelijk woord van dank 

uit aan het 'Voorloopig Comité', dat door hard werken in korten tijd reeds zooveel tot stand heeft ge

bracht en hoopt dat de vergadering hiermede instemt'. Te oordelen naar het handgeklap bleek dit 

ook werkelijk zo te zijn. De voorzitter sloot hierop de vergadering en gafin overweging het 

terrein nog even te gaan bezichtigen, waaraan met groot enthousiasme gevolg zou worden 

gegeven. 

Ouverture 



Continuo 
In september 1926 ging men over tot het aanstellen van een aantal commissies. Afge

zien van een dagelijks bestuur, waarin zitting hadden A.H. van Heek, voorzitter, ir. W.H. 

Boom, 2de voorzitter, K.W. Ledeboer, penningmeester, W.G. Janssen, secretaris en P. van Del

den, 2de secretaris/penningmeester werden de volgende commissies geïnstalleerd: club-, fi

nanciële-, terrein- en reglements-commissie. 

Bijna wekelijks moest er worden vergaderd en de verschillende commissies wisten wat 

hun te doen stond. 

Over de financiële kant van het geheel werd goed nagedacht; er zouden 91 aandelen van 

f 500,- worden uitgegeven (f 45.500,-), waarvan de meeste werden omgezet in een gift. En 

zo hielpen de Twentse fabrikanten de club van de grond. Mogelijk was dit toen ook al een 

vorm van sponsoring! 

De heer A.K. Beudt werd als architect voor de bouw van het clubhuis aangezocht; in

middels hadden voorzitter en secretaris een studiereis naar Hilversum, Noordwijk en Den 

Haag gemaakt om ideeën op te doen voor de bouw van een fraai clubhuis. Mr. P. de Moor 

zou zich ontfermen over statuten, reglementen en contracten. 

Alom werd de vraag gesteld wie nu eigen-

lijk de Twentenaar de techniek van golf 

zou moeten bijbrengen. 

Gelukkig had Jan van Wulfften Palthe in 

Zwitserland overleg gehad met de profes

sional P.e. Shoesmith. 

In de notulen stond het volgende op

getekend: 

'(-) Het is zaak om te trachten hem te engageeren 

op niet te hooge kosten, daar adverteeren enz. 

veel moeite geeft en geen zekerheid op betere 

candidaten. Besloten wordt Shoesmith aan te 
bieden vrije woning voor hem en zijn gezin 

(vrouwen dochter) en een gegarandeerd mini

mum inkomen uit lessen van f 2000,- per jaar , 

ongeacht inkomsten uit verkoop en reparaties 

van golfattributen en eventueele regeling van 

verdiensten uit de keukenexploitatie'. 

Voordat de baan zou worden geopend, 

kon de professional op de 7de en 8ste hole 

Frank Spalding. 
De eerste professional, 1927. (11) 



golfles gaan geven. Helaas liepen de besprekingen vast, maar in januari 1927 kon men 

Frank Spalding*, professional en greenkeeper van de Green Drive Golf Club te Lytham 

Lancashire, als eerste professional van de T.G.C. in dienst nemen. Samen met zijn vrouw 

zou hij het clubhuis gaan bewonen en beheren. Eenjaar later kreeg hij van de bekende pro

fessional Isherwood tijdelijk enige assistentie. Deze zou Twente spoedig gaan verlaten, daar 

hij als professional een aanstelling bij de Rosendaelsche Golfclub kreeg. Ook gaf Isherwood 

in 1929 reeds golflessen aan belangstellenden in de golfsport in Deventer en omgeving en 

wel op het Park Brabant, dat gelegen was tegenover het gemeentehuis te Diepenveen. 

Natuurlijk kregen in die dagen etiquette** en reglementen*** de nodige aandacht. 

* Benoeming professional: 
Omstreeks 1900 had Nederland geen golftraditie 
en dus ook geen professionals. Het lag dan ook voor 
de hand dat de eerste decennia na de eeuwwisse
ling alle pro's Engelsen en Schotten waren. 
Willem G. Janssen wist zich in zijn 95ste levensjaar 
nog te herinneren, dat in de dagen van de oprich
ting van de club de heer Delcourt het bestuurten 
sterkste aanraadde één persoon te benoemen als 
professional, groundsman en clubhuisbeheerder. 
Dit alleen gaf vanuit Engeland mogelijkheden solli
citanten te verwerven. De advertentie in een Engels 
blad leverde zeker 100 brieven op, waaruit na veel 

** Alle begin is moeilijk! 
Dames contra Heren: 
In het golfspel waren de dames veel fanatieker dan 
de heren. Als secretaris, aldus Janssen, moest ik 

*** Bookhold'n: 
Steeds weer kwamen na een wedstrijd bepaalde 
golfleden met een uitermate lage score binnen. 
Een zeer populair, integer lid, olijk knipogend naar 

selecteren de benoeming plaatsvond van de 
Engelsman Frank Spalding als professional en 
groundsman, terwijl zijn vrouw het beheer over het 
clubhuis voerde .. 
Door een lid van een gerenommeerde golfclub werd 
Frank Spalding beschreven als 

'een soort vermagerd Michelin-mannetje: een klein, 
rond, gedrongen figuur met een rond, rood kopje, 
waarin de twee vooruitstaande voortandjes direct 
opvielen. Een signalement dat tegenwoordig 
nauwelijks meer zou kunnen slaan op onze goed
gesoigneerde professionals'. 

vooral in de beginperiode arbitreren bij onenig
heden omtrent de regels van het spel en had ik uit
spraken te doen over etiquette en de toepassing 
daarvan door dames in vergelijking met heren. 

de secretaris, merkte op: 
"t Is ook eigenlijk maar een kwestie van book
hold'n'. 

Het clubhuis werd in 1927 met bekwame spoed door de gebr. Kreyenveld gebouwd en opge

leverd. Het resultaat was een clubhuis in 'oud-Engelse-Iandhuis-stijl' . Bovendien kon in de

ze periode de baan worden overgedragen en door het bestuur in beheer worden genomen 

met Rein Schipper als groundsman en Olde Nijhuis als zijn assistent. 

De aanstelling van Rein Schipper had op 17 september 1926 plaatsgevonden en hij zou 

veertig jaar bij de Twentsche actiefblijven. Samen met Copijn was hij met de aanleg van de 

baan begonnen. 

Ouverture 



TWENTSCHE GOLFCLUB ++ 
++ ENSCHEDE 

Twentsche Bank 
Kas 

BALANS PER 31 DECEMBER 1927. 

L f 2\.87 
J .. 30.51 

v. D ... 143.22 

f 2709.09 Obligatieleening . . . . . . 
Reserve van giften . 
Algem. onkosten (nog te betalen) 
Chr. Janssen & Co .. 
Personeel (nog te betalen) 

Algem. onkosten (nog 
Kosten Clubhuis : 
Totaal kosten . 
Bijdrage Dikkers . 

195.60 
te vorderen) . . .. 365.~ 

f 24844.52 
.. 7226.70 

Onderhoud terrein (nog te betalen) 
Brandstoffen (nog te betalen) . 
Onderhoud paarden (nog te betalen) . 

14 m. afschrijving 

Vordering Dikkers 1) 
Aa.nleg T errein : 
Totaal kosten. . 
14 m. afschrijving 

f 17617.82 
1027.70 

f 19039'. 15 
.. 11 10.62 

.. 16590.12 

.. 2226.70 

.. 17928.53 
Omrasterin,g. bruggetjes. zandkisten. etc. .. 806.95 
Loodsen. ; ' . . . . . . 564.30 
Machines en Gereedschappen .. 1122.82 
Inventaris Clubhuis .. 3394.64 
Paarden . 400.-
Saldo . . 966.87 

f 47270.62 1-. 
') Daar dit bedrag nog niet officieel vaststaat. kan een geripge wijziging nog moeten volgen. 

EXPLOIT A TIE.REKENING 
SEPTEMBER 1926 (OPRICHTING) - 31 DECEMBER 1927. 

Administratiekosten f 388.83 Interest 
Algemeene onkosten. .. 2761.82 Entrée's 
Personeel .. 2326,6 1 . Contributies 
Onderhoud terrein .. 436.04 Caddie bons . 
Onderhoud machines en gereedschappen .. 38,74 Introducties, 
Seoring Cards. Rules. etc. .. 19.- Huur kastjes 
Brandstoffen .. 407.40 Saldo 
Onderhoud paarden. .. 255.77 
Afschrijvingen: 

5 % f Op kosten Clubhuis 1027.70 
.. aanleg Terrein 5 % .. 1\10,62 
.. omrastering. 

25 % bruggetjes. etc. " 268.98 
.. loodsen 10 % .. 62,70 
" machines en 

gereedschappen 50 % .. 1122,82 
.. inventaris Clubhuis . 20 % .. 848.66 
.. pàarden .. 100.- .. 454 \,48 ---- ---

f 11175,69 

Balans per 31 december 1927 van de IG.C. (10) 

--

f 36000.
.. 10250.-

469.46 
300.-
114.86 
60r 
15.30 
61.-

f 47270.62 

f 550.97 
.. 4512,50 
.. 4612.75 
.. 167.10 

" 163,-
.. 202.50 .. 966.87 

f11175,69 



Het clubhuis, 1927. (12) 

De huidige putting-green als parkeerterrein, 1927. (13) 

Rein Schipper citerend: 

'De heer Van Heek was toen voorzitter en de 

heer Van Delden penningmeester, waar ik vrijdags

avonds het geld moest halen'. (-) 'Ikzelf was het jon

getje voor alles van de vroege morgen tot de late 

avond, plus de zaterdagmiddag en de halve zondag. 

Mijn vrouw zei vaak tegen mij, zou je niet op de club 

blijven, ik zie je haast niet meer!'. 

Om nu zijn werkzaamheden in de beginperio

de enigszins te verlichten dienden de nieuwe 

leden, afkomstig uit de villawijk 'De Grundel' 

in Hengelo , één dag in de week hun eigen 

tuinman aan de T.G.c. afte staan. 

Groundsman Schipper had een geweldige 

plichtsbetrachting. Ook in later jaren stond 

hij 's zondagsochtends reeds om 5 uur voor de 

'herenclub' de greens te vegen. 

Als caddiemaster stelde men W. Paskamp 

aan, omdat het aantal caddies gestaag toe

nam. In hem had het bestuur een zeer ge

schikte caddiemaster gevonden, want er 

stond aldus genotuleerd: 

'deze caddiemaster zal er zeer toe bijdragen de goe

de geest en manieren onder deze jongelieden aan te 

kweeken'. 

Een en ander had tot gevolg, dat Piet van 

Delden met goedkeuring van het bestuur in 

1928 een 'caddiewedstrijd' , strokeplay 9 ho

les , mocht organiseren. 

De spelers konden caddiebonnen kopen voor 

f 0,35 per stuk; hiervan ging f 0,25 naar de 

caddie en f 0,10 ging in de clubkas. Per bon mocht maar één tas worden gedragen! Er dien

den geen fooien te worden gegeven. 

Ook de hygiëne in de baan kreeg alle aandacht, want op 24 augustus 1928 zou in de be-

stuursvergadering de volgende mededeling worden gedaan: 

'De caddies zullen een gemakje krijgen, waarvoor de 2de secretaris zich met Kreyenveld in verbinding 

zal stellen. Tevens zal hij met den caddiemaster regelingen treffen tot het rein houden van deze inrich

ting'. 

--------
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KONINKLIJKE GOEDKEURING - '25 januari 1927' 

Op 25 januari 1927 trad de T.G.c. tijdens de jaarvergadering van het Nederlandsch Golf 

Comité toe als lid van dit gezelschap en bij besluit van 2 maart 1927 kregen statuten en re

glementen Koninklijke Goedkeuring. De T.G.C.telde in 1926 bij de oprichting 286 leden en 

ze was na de Haagsche Golfclub de grootste van Nederland. Dit duurde niet zo lang, want 

de Kennemer Golf & Country Club zou na de opening op hun nieuwe locatie in Zandvoort 

in 1927 de Twentsche snel gaan overtreffen. 

le. enz~ 

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning 

van de daarin genoemde, voor minder dan dertig jaren aangegane, 

vcreenigingen door goedkeuring van hare daarbij overgelegde statuten ; 

Gelet op de voorschriften der wet van '22 April 1855 (Staatsblad No. 32) 

in het algemeen en op art. 6, tweede lid, dier wet in het bijzonder ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van justitie van den 

~ cl ~<-<~~,.~ ::y 2 ;; Ie Afdeeling B, No . .3 :77'.: 
/ v 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

de overgelegde statuten der navolgende vereenigingen goed tc keuren 

en deze vereenigingen mitsdien te erkennen; te weten_.: 

7e .. de vereen.1gin.g; nTwentsctle GolfCluo".gevestlgct. te }:~n scrl,e ae; 

8e. en z-

Onze Minister van justitie is belast met de uitvoering van dit besluit,~. 

'd S:"4·~J7-e , den <: --d ~.~ 1927 

(get,) WILHELMJNA / 

De Minister van justitie, 

(gel.) 7' cl 
/l' / ,() 7"1-- "- 'l,..,...--

(/ 

Overeenkomstig het oorspronkeli jke, 

De. Secretaris-Generaal bjij, let D. epartement. van justitie, 

,.:(get.) ?>-'">, J:3...~~-.-v. 

Voor eensluidend uittreksel, 

De Koninklijke Goedkeuring, 5 maart 1927. (14) 



DE OFFICIËLE OPENING VAN DE BAAN - 27 augustus 1927 
Vivace 

'It's a well known fact that golfers are a tribe apart'. 
Op zaterdag 23 juli 1927 kon de baan door het bestuur worden geopend en in het week

end van 27 augustus vond onder grote belangstelling bij prachtig zomerweer de officiële 

opening plaats. 

De professionals Jas van Dijk (G.c. de Pan) en Frank Spalding speelden een 'Exhibition 

Match'; op zondag bonden de heren G.M. del Court van Krimpen en Jhr. A. Calkoen van 

De openingswedstrijd, 27 augustus 1927. (15) 

Limmen de strijd aan tegen van Dijk en 

Spalding. 

Het bestuur had vele beslissingen te ne

men; twee maal per maand vergaderde het da

gelijks bestuur zonodig met alle commissies. 

Aan de orde kwamen onder meer verbeterin

gen en veranderingen van de baan en van het 

clubhuis. Ook werd er zelfs drie jaar later al 

serieus over de aanleg van een 18-holes-course 

nagedacht. In de Algemene Ledenvergadering 

d.d . 27 maart 1930 kwam dit onderwerp aan 

de orde: 

'Hoewel wij nog lange jaren in het bezit van dit 

terrein zullen blijven, gezien de toenemende belang

stelling van de heer Dikkers in het spel en de T.G.C., 
meent hij (de voorzitter) toch dat het te raden is om 

reeds thans aandacht te wijden aan hetgeen na afloop van dit contract zal moeten gebeuren. Hij vreest, 

dat indien wij wachten tot afloop van dit contract, er groote moeilijkheden en zeer belangrijk hoogere 

kosten gepaard kunnen gaan met het verkrijgen van een nieuwe en dan natuurlijk 18-holes-baan'. 

De heer Dikkers gaf zelfs wandelkaarten uit aan personen, die het recht hadden op het 

terrein te wandelen. Ook hadden deze introducé's toegang tot het clubhuis. Wel werden 

ruiters, jagers en honden* van de baan geweerd, terwijl de heer Ch. (Charles) Stork het drin

gende verzoek kreeg niet meer met zijn auto op het terrein te rijden. In een schrijven aan de 

heer H.A. van Heek NGzn. werd dringend verzocht de hippische sport niet op de terreinen 

van de T.G.c. te beoefenen. 

---- ----------------------------------------
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l* Honden op de baan.: 
Het bestuur verbood ook de aanwezigheid van 
honden op de baan. Er werd één uitzondering 
gemaakt; een bijzonder goed gedresseerd hondje 
van een lid werd getolereerd. Hij rende feilloos naar 
,de vv!lggeslagen bal ('}n wachtte dan totde baas 
,kwarn aanlopen. Toen een ander lid dit allemaal zag 
gebeuren, nam ook hij zijn agressieve graaf- en 

jachthond mee. Hij werd erop geattendeerd dat dit 
niet kon met als gevolg dat hij zich beriep op boven
genoemde ·uitzondering'. Dit bijzondere geval kon 
hij evenwel niet accepteren met als gevolg dat het 
brave hondje niet meer mocht komen. 
Zonder hondje wilde het golflidniet spelen en hij 
bedankte prompt voor het lidmaatschap, 

Het ~&a-tnlU" 4er 5;.G.C • . lleneht. nt:"1aIJ.
gen bli!''bb~de. dat U ~ OOldaran ,tapaa,:rt! G'VU' ~~.j ~~_ 
.rein .va:n de 'l'. ; ... 0 •• althans 413 :OP.l:'yl~ • heb~t 
$êreden. ma.el e:r ti 01)- VJ]Z~, ltdai dit c;i~t la,:~tl)~e 
staan en~~1: ~agen den WêB.1Jeh ~ 4a~ ~!gena.az va 
!l~," t'eJn"sin lSl. Bet :Bes'ttml" zal het ·~~··QlP, ~'9 
f~n, IJ qJ~~ :Jl.tm. 'iJ" , ' :la~', -Wil.'" 

,,' ' ~~ ;jFOO'l' htmlle ' hipp1i"f;l1.~'t de 
'entèine. ~ dt)T. ... Q.C. m~n' g&~ru1lt~; '" ' > 

\ 

1:!Q'~eh~~d:. 

1 ('?!/f::;'.N~;:~', . ' 
;J/ SEt~.'l. G.C. 

Geen hippische sport op de golfbaan. (16) 

Banden met Twentsche Jachtvereeniging 
'Ie chasseur maudit' 

De Twentsche had nauwe banden met de 'Twentsche]achtvereeniging (T.J.V.)'. In de 

twintiger jaren werd er op de golfcourse nog enthousiast gejaagd op het edele gevogelte, zo

als de fazant , patrijs ofkorhoen. Gezien deze aanhoudende venatorische activiteiten meen

de het bestuur handelend te moeten optreden. Aldus geschiedde! 

Het jachtseizoen op de Twentsche diende te worden beëindigd en elkjachtgeweer behoor

de men door een golfset te vervangen. 

Was golf dan toch een modernere uitgave van het jachtritueel? Een onschuldige 'club' 

kwam in de plaats van het wapen en de prooi was nu de 'hole' geworden. Als de golfer maar 

goed kon mikken en met zijn golfbal een 'par' (toen nog 'bogey') of 'birdie' zou kunnen ma-



ken , ja dan genoot hij eenzelfde triomf als dejager, die zijn prooi had gedood. 

In Bad Boekelo werd in november 1935 en in oktober 1936 b.v. een gemeenschappelijk 

'Groot Herfstfeest' georganiseerd door Wim Boom van de T.G.C. en Charles Stork van de 

T.J.V. Misschien was het ook daarom, dat: 

'Op verzoek van de Twentsche jachtvereeniging werd besloten, bij eventuele vaststelling van golfwed

strijden rekening te houden met het programma van de TJ.V' 
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TwENTSCHE ~OLFCLUB TwENTSCH~ACH1VEREENIGING 
I lJ 

N amens de Besturen van de TWENTSCHE GOLFCLUB 
en van de TWENTSCHE JACHTVEREENIGING hebben 
ondergeteekenden de eer U uit te noodigen als 

. lid dezer clubs voor het 
Introducé(e) dezer besturen 

hetwelk in BAD BOE K E LOgegeven zal worden op 
ZATERDAG 21 NOV. 1936, uitsluitend voor de leden (en 
huisgenooten boven 18 jaar) dezer beide clubs en introducé·s. 
Het zal worden op prijs gesteld, voor 12 November a.s. op 
bijgaande kaart te vernemen ol U van deze uitnoodiging 
gebruik zult maken, waarna U de op naam gestelde toe
gangskaarten zullen worden toegezonden. 

Namens de bovengenoemde Besturen: 

TWENTSCHE GOLFCLUB TWENTSC HE JACHTVEREEN. 
Ir. W. H. BOOM, Voorz;l!e" CHARLES STORK. Voorz;!le" 

HENGELO 
ENSCHEDE' 30 October 1936. 

Toegang uitsluitend tegen elfgifte der op naam gestelde en strikt persoonlijke Enlréekaarl. 

Entréeprijs : Het verschuldigde ad f 0.50 voor abonné's van Bad Boekelo op verloon van 
abonnement, alsmede voor de leden der T wenlsche Gol/dub of Twentsche Jachtvereeniglng, 
en f 1.00 VOOr niel-abonné's of niet-lede n op 21 November ean de loketten te voldoen. 

TWENTSCHE GO LFCLUB 

ZONDAG 22 NO VEMBER 
ECLECTIC 9 HOLES SINGLE 
OPEN VOOR LEDEN VAN 
ERKENDE GOLFCLU BS. 

AANVANG : HALF NEGEN UUR. 
A V 0 N D K LEE DIN G. 
MUZIEK: TOM VAN DER STAP 
MET ZIJN ACHT WITTE RAVEN 
(V AN P .... lERMO, SCHEVEN INGEN) 

KOUDE BUFFETTEN - BAR. 

De Besturen behouden zjch hel recht voor, te 
laat aangevraagde toegangskaarten te ,weigeren. 

Groot Herfstfeest in Bad Boekelo, 30 oktober 1936. (17) 
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Shaft en kleding 
In dejaren dat de T.G.C. van start ging waren de golfclubs van 'Hickory hout'. De uitvin

ding van 'Hickory houten' en shafts deed men omstreeks 1850. Deze Amerikaanse shafts 

waren een openbaring en zij waren het begin van een ontwikkeling, die leidde tot onze te

genwoordige shafts. 

Als kleding voor de heren moest er per se een plus-fours worden gedragen. En vogue ge

raakten de jasjes met dubbele split; hoge mode voor de dames waren de pothoeden, cardi

gans, stevige kousen, lage schoenen met sluitbandjes en tweed-rokken tot op de kuiten. 

Competitie speelde men tegen 'De Rosendaelsche', 'De Pan', en 'De Hattumse' . 

Men maakte toen gebruik van 'sand-boxes', die met vochtig gehouden wit zand waren ge

vuld. Van dat zand werd een klein hoopje gemaakt en hiervan sloeg men af. Wat later kwa

men de houten tees in gebruik en de teeboxes konden als afvalbakken worden gebruikt. Op 

de Twentsche was één lid zo fanatiek dat hij niet alleen zijn ballen maar zelfs ook zijn tees 

merkte! (notities van Henny Jordaan). 

Vermeldenswaardig zijn de geschiedenis en oude benamingen van de golfuitrusting*, 

maar ook wedstrijdvormen** en golfuitdrukkingen uit vroegere tijden mogen niet onver

meld blijven. 

* Oude golfuitrusting 
1 .. Schoeisel 

t 

:OndEH'de golfschoenen droeg men vroeger een 
beprofileerde rubberzool, want van spikes had men 
'nog nooit gehoord (thans raken de soft spikes in 
ilwang, omdat deze de greens minder beschadi
gen). 

2. Stokken 
De benamingen van de clubs waren vroeger veel 
aardiger dan nu. In de dagen toen golf nog met een 
'feathery' werd gespeeld, hadden de clubs namen 
.in pi ats van nummers. 
Een stond in vroeger dagen uit 
de hou en: driver, brassie (houten 2). spoon (fairway 
houten, speciaal een houten 3) en sommigen 
hadden daarbij nog een wooden baffy en nr. 5 wood; 
de ijzers: driving iron, iron cleek (afslagijzer, 
een iron 1), mid iron (2), mid mashie (3), mashie iron 
(4), mashie (5), spade mashie (6), mashie-niblick (7), 

pitching niblick (8), niblick (9), pitching wedge I sand 
wedge (10) en putter. 

,Oudegolfuitdrukkingen 
• ',1. Spelen tegen 'bogey' of 'par' 
Vroeger maakte men geen 'par', want 'pa rf bestond 
niet. Er werd gespeeld tegen 'bogey'. Men sprak 
wel van spelen tegen de fictieve 'Colonel Bogey'. 

Omstreeks 1890 stelde Mr. Hugh Rotherham van 
de Coventry Golf Club het concept voor van een 
blinde opponentin match play. 
Hij werd door dr. Thomas Browne van Great 
Yarmouth 'Colonel Bogey' genoemd. Colonel Bogey 
was een lage handicap speler die gewoonlijk een 
4 op een lange par-3 maakte en een 5 op een lange 
par-4, maar verder speelde hij foutloos golf. 
Zijn score lag op de meeste golfbanen tussen 
76 en 80 (bron: The History of Course Rating). 
Par is het Engelse woord voor 'Pari' (= van gelijke 
waarde) en dit woord wordt gebezigd in de effec
tenwereld. 
Fondsen staan pari; boven of beneden pari. 
Zo kan men ook onder of boven 'de par' van de baan 
spelen (men speelt niet' onder de baan, zoals men 
wel eens hoort zeggen!). 

2. Stymie leggen ('De stymie-twistappel'l 
De uitdrukking 'Stymie' komt in de 'Regels' en op 
de Twentsche niet meer voor, maar wordt nog wel 
gebruikt als men in het spel of dagelijks wordt 
belemmerd of gehinderd. Oorspronkelijk drukte 
woord 'stylllie'Ult, dat de bal van je opponent de 
rechte weg naar de hole belemmerde. 
Voor de speler zat er dan niets anders op om te 
proberen de bal er omheen of overheen te slaan 



zonder de bal van je opponent te raken. Reeds in 
1744 was het niet toegestaan iemand met opzet 'sty
mie'te leggen, maar dit bleek meestal moeilijk aan 
te tonen. Wanneer twee ballen tegen elkaar of vlak 
bij elkaar lagen was er sprake van 'stymie' en 
mocht één van de ballen worden opgenomen. 
Vele aanpassingen van de regel vonden plaats; 
zo was een periode lang een bal 'stymie' als de 
afstand tussen de ballen op de green 6 inches 
(= ca . 15 cm (lengte van de score kaart)) en door 
de baan 1 stoklengte was. Zeer spijtig voor de 
stymie-aanhangers werd de 'stymie' in 1951 afge
schaft. 
Eigenlijk is de stymie te beschouwen als een 
logisch gevolg van het oeroude grondbeginsel van 
golf dat de bal 'maun be played whaur it lies', 
zoals de Schotten zeggen (bron: Maandblad Golf, 
feb r. 1939). 
N.B. 'Ilaid him a stymie'blijkt nog wel door de 
gerenommeerde Foursome Club te worden 
gebezigd. 

3. Een Veltmannetje 
De uitdrukking 'Veltmannetje' komt van Sam 
(Ch.E.M.M.) Veltman, de enige Nederlander die 
ooit zijn naam gaf aan een golfslag: het 'Veitman
netje', zo veel betekenend als een mislukte chip 
naar de green (lengte b.v. 1 meter). 

4. Een Mulligan 
De uitdrukking 'Mulligan' betekent een herkansing 
van de eerste afslag. Anders geformuleerd: 
'Ik denk dat ik deze slag maar even over doe'. 
Sommige golfers denken, dat Mulligan nooit heeft 
bestaan en dat het woord een samentrekking is 
van de Engelse uitdrukking 'maul it again', wat 
zoveel betekent als 'geef'm nog eens een ram'. 
Ingewijden gaan er echter vanuit, dat Thomas 
Mulligan een Anglo-Ierse aristocraat en enthou
siast golfer was die op 5 mei 1793 werd geboren en 
in de buurt woonde van Lough Sclaff, aan de 
monding van de rivier de Shannon. Een week na 

Leren paardensloffen 

zijn dood op 1 april 1879 brandde zijn gehele huis af. 
Als eerbetoon voor de man die de eerste tee temde 
èn te zijner nagedachtenis wordt door sommige 
golfers gesuggereerd om elk jaar op de eerst 
zaterdag in mei een Mulligan te slaan bij de afslag
plaats van elke hole die op die dag wordt gespeeld 
(uit: Mulligan's Laws door Thomas Mulligan). 

** Wedstrijdvormen 
1. Matchplay 

De wedstrijd wordt bepaald door het aantal 
gewonnen holes i.p.v. hettotale aantal slagen. 

2. Medal play 
Een andere naam voor Stroke play; een wedstrijd 
gewonnen door het laagste aantal slagen. 

3. Stableford 
Een wedstrijd met een speciale puntentelling tegen 
par werd geïntroduceerd door de excentrieke 
chirurg Frank Barney Gordon Stableford. Hij was de 
man die in 1931 op 60-jarige leeftijd het systeem 
uitvond, waar de golfer vandaag zoveel mee wordt 
geconfronteerd, èn dat bovendien het enige 
afwijkende scoringsysteem is dat door de Royal 
& Ancient is geaccepteerd en in de Rules of Golf is 
opgenomen. Sinds kort kan men er een handicap 
mee halen. Vroeger kon dit alleen op strokeplay 
resultaten, maar nu dus ook op behaalde sta ble
fordpunten. 

Frank Stableford werd als chirurg opgeleid in het 
beroemde St. Thomas Ziekenhuis in Londen en 
begin 1900 diende hij als chirurg in het leger in de 
Boerenoorlog. Na zijn terugkeer uitZuid-Afrika 
vestigde hij zich in Wales, waar hij in 1907 spelend 
van handicap 1 de halve finale bereikte van de 
Welsh Amateur Kampioenschappen. Als golflid van 
de Wallasey Links, gelegen in de buurt van 
Liverpool, organiseerde hij op 16 mei 1932 zijn 
eerste stableford wedstrijd. Helaas sloeg het nood
lot toe. Hij werd blind; golf en biljart bleken niet 
meer mogelijk en op 16 april 1959 pleegde hij, 
88 jaar oud, met zijn revolver zelfmoord. 

De baan werd gemaaid met behulp van een paard dat vier leren sloffen droeg om maar 

vooral de baan niet te beschadigen. Groundsman Olde Nijhuis zat wekelijks de gehele dag 

op de machine. De greens werden door Rein Schipper met een handmachine gemaaid en 

dit nam uiteraard ontzettend veel tijd in beslag. De leren schoenen van het paard hadden 
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geen erg lang leven, want in de bestuursvergadering d.d. 6 december 1929 werd medege

deeld dat er twee stel schoenen moest worden besteld. 

In de 'Algemeene]aarvergadering' van 1930 werd de interessante vraag gesteld waarom 

het paard niet was verzekerd. Hierop kon de voorzitter het volgende antwoorden: 

'Dat destijds in een bestuursvergadering na ampele besprekingen besloten was het paard niet te verze

keren, daar deze paardenverzekeringen betrekkelijk onbetrouwbaar zijn. De premie is hoog en de be

talingen van de polissen zijn veelal van dien aard, dat in de meeste gevallen uitkeeringen geheel of ge

deeltelijk geweigerd worden. Waar het paard thans ook reeds afgeschreven is van f 500,- op f 200,-, acht 

hij het niet gevaarlijk om zelf de risico's te dragen ... '. 

Het was de golfleden opgevallen, dat het paard open wonden op zijn rug had en dientenge

volge veel pijn leed. Veearts Zwijnenberg werd er bij geroepen. Hij stelde een therapie in 

waardoor de wonden wel enigszins genazen, maar de kwaal bleek helaas chronisch. 

De secretaris had toen een lumineus idee: 

'Op zijn voorstel zal nog eens een proef genomen worden met een ander dieet, minder haver. Als het niet 

anders gaat, moet het paard maar worden verkocht'. 

In 1932 bleek het edel dier waarschijnlijk toch door het tuig van de kar weer een over

gevoeligheid van de huid te hebben. De heer Dikkers wilde bovendien stalhuur gaan heffen 

en men besloot daarom het paard in de schuur te stallen. Groundsman Schipper, inmiddels 

tot 2de caddiemaster benoemd, was toch manusje-van-alles en hij zou het paard mooi kun

nen verzorgen. 

De oude parkeerplaats 
Aanvankelijk was de verharde weg, die gelegen was tussen de 1ste en 9de hole en die 

uitkwam op de 'Hengelose Rijksstraatweg', openbaar. Hierdoor kwam de privacy van de 

golfspelers in het geding en in overleg met de zeer uitgestrekte gemeente Lonneker èn en

kele particulieren kon de grond onteigend worden en werd gelukkig een acceptabele oplos

sing gevonden. Ook bevond zich in die beginjaren de parkeerplaats voor auto's vlakbij het 

clubhuis en wel op de plek waar later de puttinggreen zou worden aangelegd. 

Het tolhuis, later het veldwachtershuis genoemd, was gelegen aan de Hengelose Rijks

straatweg, hoek Zelversweg, en werd bewoond door Rein Schipper met zijn echtgenote. De 

achtertuin grensde aan de green van de 2de hole. Elke middag fietste de greenkeeper* om 

12.00 uur langs de fairway van de 1ste hole naar huis voor zijn lunch. Zo ook op die gedenk

waardige zomerdag! 

* De 'Ionghitter': 
Vermeldenswaardig is het anekdotische verhaal 
van Re'in Schipper, die op een middag naar huis 
fietsend op bovengenoemde weg een golfer op 
de 1 ste tee (388 m,) zag afslaan. De bal verdween in 
zijn fietstas, toen hij het pad zeker voor de helft had 

afgelegd. Aangekomen bij de green van de 1 ste 
hole dropte hij ongezien de gemerkte golfbal op zo'n 
100 meter voor de green. later zou hij van één van 
de caddies vernemen, dat de golfer versteld stond 
van zijn uitmuntende lange drive. Hij werd prompt 
tot 'Ionghitter' van het jaar uitgeroepen! 



Clubhuis vanuit de lucht gezien, 1928. (18) Het veldwachtershuis aan de Hengelosestraat. (19) 

Gedrag van leden en caddies 
Het bestuur achtte het noodzakelijk om de leden op verschillende dingen attent te ma

ken: 'Waterbakjes op de tee's voor ballenreiniging, wenschelijkheid de leden meer netheid te leeren, 

vooral wat betreft het gladmaken van bunkers, nadat zij hierin gespeeld hebben, het wegwerpen van 

papiertjes, cigarettendoosjes etc. op de baan en last but not least het replacen van turf. Naar aanlei

ding van dit laatste merkt de voorzitter op, dat het bestuur nog geen andere leden heeft ontmoet dan 

die beweren het altijd nauwkeurig te doen. Men weet dus klaarblijkelijk niet dat men het vergeet. Een 

goede methode is de club direct neer te leggen bij de plek des onheils. De caddie'" zal dan begrijpen, dat 

hij eerst de uitgeslagen graszode moet terugplaatsen alvorens de club mee te nemen'. 

Frank Spalding met cap, Rein Schipper met vest en de caddies. (20) 
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* Caddie: 
Eind negentiende eeuwwas op de Hague Golf Club, 
zoals die club toen nog werd genoemd, het loon van 
een B-caddie 20 cent en van een A-caddie 25 cent. 
Spoedig werd het loon van een A-caddie tot 30 cent 
verhoogd, mits er geen bal verloren ging. 

Om met een beginnende golfer de baan in te 
moeten was voor een caddie een straf. Een niet 
teruggevonden bal betekende meestal een 
geldelijke boete van 5 cent! 

Van de golfbaan werd veel gebruik gemaakt, want uit de verkoop van 'caddiebons' 

bleek dat er in 1928 met assistentie van caddies'" zeer druk was gespeeld , minstens '10.000 

holes!?'. Bovendien gaf het 'introductieboek' aan, dat de baan bekendheid kreeg en reeds ta

melijk veel golfspelers van buiten de regio aantrok. Toch klaagde twee jaar later de voorzit

ter over de geringe golfactiviteiten van zijn leden en wel met name van de dames . 

'Slechts een kleine kern van de meer dan 200 spelgerechtigden beoefenden regelmatig het spel'. 

* Gesprek met een caddie: 
De heer Arnold Dikkers (die soms wat stotterde) 
vroeg op een mooie zondagochtend na een afslag 
op de 3de hole aan z'n caddie: 'He-hes-hestoe 

zei: 'N-n-nee, meneer! 'Dekselse jongen', sprak 
de heer Dikkers, 'moej m'j ok nog nadoon?!' 
'N-n-nee', meneer, antwoordde Onno - 'ik-k stot
stotter ok!!'. 

'm see'n?' Waarop de caddie, een zekere Onno, 

Voor het bestuur bleef het caddievraagstuk steeds weer alle aandacht vragen. 'Het zal 

wel niet licht in een industriestreek als de onze goed kunnen worden opgelost', verzuchtte de secreta

ris in 1930. 

Toaval1ig is mij tal' oor e gékOl:a.~.ll, da:l: gij 
be:1d3;l n .gal h~:haa.ld€!l:i.J k tegen de l"egel zondigt OLl 

cagdieo u~t!lhLi 'h~nd ;m al1M!l met 'b;>ns te bt:l·~al e:a. 
De ~~Jdh:l ]Hfbben fJtl"9nt~'l instl"'.l<l ties om Îl,~taling in 

: bQn te '!f.~rla~en en. galq: ti; 7i'ê1û e:eèll, dooh 3lj durven 
' dH dik:tijlo n!ot ~n d<t:.lrdool"':1;)sil ~n '\t~:t'!<eel'l:!!!) g·~l;'Il)OnM 

tèn biJ deze tooh al moe i li,j k "te l">aga-el'en j \ll.'lgèn$ Mn. 
3!!:cfae:r:;. C ...... e1,'i;:;~:1iS ö _.tn~~i!:'; giJ, ~ :>o_ dp. eaddiea 25 
ilt. te!::étalen dè Qlub 10 ot. in~:O:;;',3".;en. 

V<ll:rde:r iHlb i:~ 00:< eehooSd , ~at Bic() v .H~$k 
QZlgem~l'jt'ea g !'l"1'o:.lden ;-;a11:4"l van·, Gilddies h~~ft ;)pg~l';:OCir;t, 
h~tga!:Jn QO~ gaheel ~n al t~Sl)n dé ::oegela in~aa.'t* 
rta~ ::c·~:stuu:r nae:rt groot')! lllt) ~ilij:.ched sn met hé't he.nd» 
~aven van alla voorsc~ift~n. dia ooger~ohiJnlijk ~el. 
H oM op zillh3.elf i.otlêin:l,gncQl1In ziJn. l'!W.s.-r di" hcn '. 
a,,301 uu·~ naod!3a:.<~1iJ 11; lÛJ!l 'voór esn gO$ en g~ van 
zakon en :11;; verzoak danook dl'~.)'lgend cm ~l$eht'.!el e . m~ a
":7lll"~ing dool' streng naa.!' da '"Ie"'a~hill ·;mde '7ool'ilclüdl'
hn te handelen. Is het onb·J.k'lmlllaid, d:a::l b ·en i k , 
evena.l.l Van Delden gaZ).~na "oa1.'àid om in! i~l:l'tingan te 
varschaff n. 

Het zondigen tegen de regels, 1929. (21) 
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Zo werd het bestuur in da t j aar de vraag voorgelegd ofhet niet mogelijk was om 1 ste en 

2de ldas caddies aan te stellen, want een golfer speelde 'gisteren en vandaag met een dikke jong

en, 'Fatty' genaamd, die er hoegenaamd niets van kon' . Piet van Delden gaf hierop het volgende 

antwoord: 'Deze quaestie wordt bij het bestuur overwogen. Aan 'Fatty' mogen nog geen hooge eischen 

worden gesteld, want hij is hier pas 14 dagen'. 

Ook kwam er regelmatig de klacht binnen, dat de caddies de clubs na de wedstrijd 

slecht schoonmaakten. Aangezien dit schoonmaken was inbegrepen in de caddiebons 

moest hier meer op gewezen worden! 

Bij wijze van proef mochten kinderen van 10 tot 16 jaar reeds vrij snel na de opening 

van de baan injuli 1927 als caddies mee gedurende de weekdagen. Ieder speler had natuur

lijk slechts één kind-caddie en dan alleen als er geen caddies waren. 

Om de wedstrijden vlot te laten verlopen werd er een wedstrijdcomité benoemd: 

'Vanwege het bestuur zal de heer van Piet van Delden hierin zitting hebben'. 

De green van de 5de hole. (22) 

Eerste Clubbekers 
In het openingsjaar werden al bekers aangeboden: als eerste een trofee van mevrouw 

M.L. Stork-Tyner en kort daarna een beker van de Rotterdammer ].W. van Hoey Smith (Rot

terdamsche e.c.), die directeur was van de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maat

schappij (K.N.S.M.) en die zakelijke relaties met Twentse fabrikanten onderhield. Aanvanke

lijk was hij de voorzitter van de Voornsche. Deze beker werd in 1928 voor het eerst gewon

nen door mevrouw C.H. Scheffer-ter Kuile ('Lady Tine'). 

In 1929 schonken de heer en mevrouw Den Tex-Bakker een fraaie Cup, die onder de 

naam van Den Tex Beker zou zijn bestemd voor een jaarlijkse wedstrijd voor damesleden 
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van Nederlandsche golfclubs en de aangeboden beker betekende een geste voor de genoten 

gastvrijheid van mevrouw Den Tex op de Twentse baan. 

Later werd de beker verspeeld voor een echtparenwedstrijd. In 1931 ging de beker naar 

het echtpaar Laura en Piet Bouman. 

De Bernard Bowl werd in 1929 als 'Cup van Sedgwick, Collins & Co Ltd' geschonken 

door W.B. (Bernard) Ross Collins, een firmant van een grote verzekeringsfirma in Londen, 

die veel zaken deed in Twente. De heer William Haslam Walker, die als technisch inspec

teur werkte in opdracht van Lloyd's in Londen en in dienst was van Sedgwick, Collins & Co 

Ltd., speelde als zeer gewaardeerde gast regelmatig op de Twentsche. Hij toonde zijn grote 

belangstelling voor de Twentsche door in 1929 een schitterende beker (de Walker Cup, me

dal play voor Dames) namens zijn firma Sedgwick, Collins & Co Ltd. aan te bieden. Me

vrouw L.E. (Laura) Bouman-Dekker (hcp. 7) zou vanaf1931 jaarlijks dit Dames Kampioen

schap winnen. In 1937 mocht ze deze Cup definitief in haar bezit houden. 

In 1931 werd de Law Cup door Freddy 

Greig, lid van de firma Samuel Law & Sons 

aan de club geschonken. De firma Law was 

leverancier van onderdelen voor de ka

toen- en wolspinnerijen en Freddy bezocht 

jarenlang de Twentse textielfabrieken. 

Het bestuur had voor deze Cup een 

goede bestemming gekozen en wel het 

Heren Clubkampioenschap zonder handi

capverrekening. Dit kampioenschap werd 

voor de eerste keer in 1931 gewonnen door 

A. B. (Bram) Hulshoff Pol. 

De Bernard Bowl en de Law Cup zijn 

thans gereserveerd voor de Clubkampioen

schappen Dames en Heren, open match

play. Voor de Van Hoey Smith Beker en de 

Collins Cup, die in 1938 door de reeds eer-

Final Collins cup, 1932. (23) 

der genoemde firmant W.B. (Bernard) Ross Collins was geschonken, speelt men match play 

met handicapverrekening. Er zijn thans twee handicapcategorieën. 

Eén van markantste leden van de Twentsche in de vooroorlogse jaren was de heer N.G 

(Gijs)Jannink. Hij overleed in 1937 en ter nagedachtenis aan hem werd jaarlijks de fraaie en 

kostbare 'Gijs ]annink Herinneringsbeker' uitgereikt aan de overwinnaar van het netto 

strokeplay clubkampioenschap (de drie laagste scores over de zesmaal gespeelde holes dien-



den te worden ingeleverd) . De beker kreeg 

in 1976 een andere bestemming en werd 

de prijs voor de overwinnaars van de 

Pro/Am. Sinds 1989 is de beker als wissel

prijs voor de winnaar van 'the Matchplay 

during the Season (single)' bestemd. 

Het T.G.C. Blad wordt sinds 1929 ver

speeld op de eerste zondag van de golf

week. 

T.G.C.-Cup I Twente Cup 
'confuoco' 

Portret van Gijs ]annink. 
Getekend door Nico van Heek. (24) 

Na de start van de T.G.C. werden zowel de groundsman als de professional geprezen om 

hun kwaliteiten. De baan werd steeds beter bespeelbaar en dit bracht het bestuur ertoe een 

vergunning afte geven voor het verspelen van een 'Profkampioenschap' op de Twentsche. 

Uiteraard diende een prij s ter beschikking te worden gesteld. Frank Spalding zou actie on

dernemen wat tot gevolg had dat de prof Douglas Monk, initiatiefnemer en secretaris / 

penningmeester van de in 1927 opgerichte 'Nederlandse Professional Golfers Associatie 

(N.P.G.A.)', een zeer goede deelname kon garanderen. 

De reglementen werden goedgekeurd en in overleg met N.G.C. en N.P.G.A. speelden de 

Nederlandse professionals op 25 april 1929 om de 'Harlequin Cup '. De legendarische pro

fessional van de UG.c. De Pan en voorzitter van de N.P.G.A. Jos van Dijk won deze wedstrijd 

met de fraaie score van 139 over 4 x 9 holes . 

Van dit evenement ging een grote propagandistische waarde uit; reden genoeg voor het be

stuur om een dergelijke wedstrijd jaarlijks in de vorm van een T.G.C.-Cup - de huidige 

Twente Cup - te organiseren. Uit een schrijven van Douglas Monk in 1930 zou blijken, dat 

de leden van de N.P.G.A. voortaan alleen genegen waren op zaterdag een wedstrijd te spelen 

als er minstens f 300,- aan prijzengeld zou worden uitgeloofd. De houding van de profs om 

geld te vragen werd echter door het N.G.C. niet onverdeeld goedgekeurd, te meer daar het 

N.G.C. de N.P.G.A. reeds metf 150,- per jaar subsidieerde. 

Deze wisselbeker is sindsdien jaarlijks verspeeld, met uitzondering van de jaren' 45, , 56, , 59 

en '94. Door de N.P.G.A. werd in 1954 aan het bestuur de 'Profs Cup ' aangeboden voor het 

verspelen van een match van Twentse leden. De wedstrijd tegen par vindt plaats in de week, 
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die aan de Twente Cup voorafgaat. Bij de prijsuitreiking van de 'Profs Cup' door de voorzit

ter van de N.P.GA krijgt de Twentse winnaar in de Cup een golfballetje van elke meespelen

de pro mee naar huis. 

Toch was dit niet de eerste Cup die door de N.P.GA aan de winnende amateur zou wor

den aangeboden. Toen in 1938 de T.G.c.-Cup ('Den Beker van Twente') voor de tiende maal 

werd verspeeld, stelde Douglas Monk namens de professionals ook al een cup beschikbaar 

'voor den amateur, die in den Zaterdagschen wedstrijd de eerste plaats bezette' (in deze zaterdag

wedstrijd werden foursomes, amateur-professional, 36 holes handicap-medalplay, ge

speeld). 

Voor het Twentse golfwas de organisatie van dit toernooi een evenement, want door

gaans kwamen de 9-holes banen ook in die jaren niet in aanmerking voor grote toernooien 

van professionals. Dat dit echter logisch maar tegelijk te betreuren is, werd in deze kampioenschap

pen bewezen, want zelden vonden deze kampioenschappen zoo'n vlot en sportief verloop. Het feit dat 

men de baan telkens tweemaal moest rondgaan, legde geen enkel gewicht in de schaal, integendeel 

steeds was het weer een genoegen die typische moeilijkheden van de verschillende holes te zien zoomede 

de oplossing welke de spelers er voor vonden of .. . trachtten te vinden'. 

Als kampioenen van de Twente Cup staan in de Twentse annalen zeer bekende profes

sionals, zoals: 

Gerard de Wit (8x), Piet Witte (3x), JooP Rühl (6x), en Martien Groenendaal (5x). Uiteraard 

liet de roemruchte Twentse pro Cees Cramer zich al die jaren ook niet onbetuigd. Cees zou 

viermaal met de hoogste eer gaan strijken. 

Grote solisten- in verleden en heden 
'gevoel voor ritmiek' 

Gerard de Wit won deze Cup driemaal achtereen, zodat hij de bekers in 1955 en in 1963 

mocht behouden. Zijn weduwe schonk de

ze bekers aan de T.G.C. en ze sieren nu de 

Twentse prijzenkast. 

Heel veeljaren was hij ongetwijfeld de 

bekendste pro van Nederland; hij won in 

totaal 15 keer het besloten professional 

kampioenschap en nam deel aan alle grote 

wedstrijden in de wereld. 

Tot zijn tegenstanders behoorden o.a. 

Ben Hogan, 

Bobby Locke, 

Roberto de Vicenzo, 

Byron Nelson, 

Ken Bousfield. Professional Gerard de Wit. (25) 
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Een van zijn beste prestaties was de achtste plaats op 'The Open' . Vanaf1953 vertegen

woordigde hij Nederland in de 'Canada Cup', de latere 'World Cup '. Ook speelde De Wit 

driemaal in 'The Masters'*, in Augusta (Georgia), een eer die aanvankelij k geen andere 

Nederlander te beurt viel. 

*The Masters (the annual putting contest): 
Sillds1934 wordt 'The Masters' jaarlijks verspeeld 
op Augusta National, een voormalig aangelegde 
plantage en gelegen zo'n 250 km. ten oosten van 
Atlanta. De club telt ongeveer 300 leden. 
De organisatie gelichiedt niet door een golfinstan
tie, zoals bij de andere grote toernooien, bijvoor
beeld het USA Open of het British Open, maar is in 
handen van de leden van Augusta National. 
Deze zijn allen gekleed in een groene clubblazer! 

Het eerste zwarte lid werd pas in 1970 aangenomen. 
Vijay Singh was in 2000 de tweege zwarte golfer, na 
liger Woods, die als overwinnaar de groene 
Mastersblazer mocht aantrekken. 
De leden mogen in de winter vijf maanden - de rest 
va n het jaar is de baan gesloten - spelen op de 
mooiste ba an ter wereld, die is opgeluisterd met 
talloze azalea's. 
Rec lameborden zijn op de baan taboe! 

Maar in 1991 zou RolfMuntz ook een uitnodiging ontvangen, omdat h ij in 1990 het 

'British Amateur Championship', het meest prestigieuze toernooi voor amateurgolfers , 

had gewonnen. Muntz schreef op 12 maart 2000 historie door op de Tour van de 'European 

Professional Association' het 'Quatar Masters' te winnen met een totaal van 280 (-8) . De 

Brabander maakte in 1994 een overstap naar de professionals en was de eerste Nederlander 

die een toernooi op de Europese Tour op zijn naam schreef. 

Drie maanden later tijdens het sterk bezette 'Murphy's Ierse Open' in Ballybunion, op 

één van de lastigste banen van de wereld, bewees Rolf Muntz dat zijn toernooizege in 

Quatar geen toevalstreffer was. Hij zou namelijk op een gedeelde derde plaats eindigen. 

Andere toppers van nu zijn bijvoorbeeld Chris van der Velde , Robert-Jan Derksen en 

Maarten Lafeber, die begin 2001 een topprestatie leverde door tijdens de Singapore Masters 

het brons te delen met de Schot Colin Montgomerie. De achttien onder par was zijn beste 

prestatie tot nu toe op de Europese Tour. 

Ook Piet Witte was een speler van formaat. In 1953 werd hij tweede in het 'Internatio

naaI Open' te Eindhoven. Winnaar werd toen de beste golfer van het Europese vasteland 

van dat momen t, de Belg Flory van Donck (Waterloo Golf Club). Piet Wi tte beëindigde na 54 

jaar pro te zijn geweest in 1975 zijn carrière. Hij was alom bekend om zijn psychologische 

manier van lesgeven, helemaal toegesneden op zijn pupil. 

JooP Rühl schreef in 1947 het 'Dutch Open' op de Eindhovense G.c. op zij n naam. Hij 

leerde het spel in zijn jonge jaren op de Haagsche; dagelijks was hij als kleine jongen, even

als Dirk Oosterveer en Gerard de Wit op deze baan te vinden. Later was Rühl als pro werk

zaam op de Kennemer. Ook gaf hij een dag in de week les op de Rosendaelsche. 
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'Dat was een groot succes. De handicaps vlogen omlaag', zo stond in het 'Gedenkboek van de 

Rosendaelsche (1895-1995) vermeld. 

JooP Rühl, in 1986 overleden, was de laatste Nederlander, die het 'Dutch Open' in eigen 

land wist te winnen. 

Dutch Open - toen en nu 
Het eerste 'Internationale Open', gespeeld over 36 holes, werd in 1912 op de oude Haag

sche gehouden en zou worden gewonnen door de bekende Engelse pro G. Pannell. 

De eerste jaren mochten de professionals het clubhuis niet betreden, maar werden wel in 

een andere lokaliteit ontvangen. 

Nederlandse overwinningen waren er niet veel, d.w.z. totaal slechts vijf, te weten de ama

teur Del Court van Krimpen (in 1915), driemaal de Haagsche pro Dirk Oosterveer (in 1917, 

1919 en 1930) en eenmaal JooP Rühl. 

Later zouden alle winnaars van het 'Dutch Open' zonder uitzondering gaan behoren 

tot de beste golfers van hun tijd. Een sprekend voorbeeld is de dikwijls spectaculair spelen

de Spanjaard Seve Ballesteros, die in 1976 zijn grote carrière als winnaar op de Kennemer 

begon. Hij won het 'Dutch Open' ook in 1980 op de Hilversumsche en in 1986 op de Noord

wijkse. Het is nog steeds de grote verdienste van de heer R.E. (Robbie) van Erven Dorens, dat 

hij in de huidige tijd veel mondiale topgolfers naar Nederland weet te halen. 

Wat betreft de prestaties van de Nederlandse golfsters: 

Pas in 1994 won de 24-jarige Nederlandse Liz Weima op de Groesbeekse Baan van het Rijk 

van Nijmegen het SENS Dutch Ladies Open. Zij verbaasde vriend en vijand door met een sco

re van twee onder par een sterk veld twee slagen voor te blijven. Het was het eerste en me

teen het laatste grote succes van Liz Weima. Een chronische polsblessure hinderde haar zo

danig, dat ze moest stoppen met wedstrijdgolf. Ze is thans teaching pro én coach van de 

jongste selectie van de N.G.F. 

T.C.C.-Cup / Twente Cup als Order of Merit 
In 1967 doopte men de T.G.C.-Cup voor profs om tot Twente Cup en hij werd in dat jaar 

gewonnen door de pro M. (Martin) Roessink, die in de vijftiger jaren caddiekampioen van de 

Sallandsche was en later de trots van deze club zou worden. In het begin zou Martin 

Roessink financieel door alle leden van de Sallandsche worden gesponsord. 

De Twente Cup voor top-professionals in Nederland telt jaarlijks mee voor de j aarranglij st, 

de z.g. 'Order of Merit' , waarvan de eerste twee plaatsen recht geven op deelname aan de 

wedstrijd om de 'World-Cup'. 

Met Ruud Bos in Twente Cup 
Het T.G.C.-lid Ruud Bos brak zijn studie in 1985 af aan de Universiteit van Twente en 
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-oos voor full-time professional. Hij ging bij de Engelse pro ]ohn Woof (o.a. pro van de Hoge 

Kleij en later van 't Sybrook) in de leer. Ruud zou in 1987, 1988 en 1989 de Twente Cup win

:1en. Zijn laagste score bedroeg 134*. Als student leverde hij een bijzondere prestatie door in 

1983 op de Haagsche het 'Internationaal Amateur Kampioenschap' te winnen. 

* Verbetering van de score? 
Wat de resultaten betreft blijft het verwonderlijk 
dat door de enorme verbetering van het materiaal 
waarmee de laatste jaren wordt gespeeld, men 
op de Twentsche niet tot een significant betere 
score is gekomen. Titanium, grafite Calloway lijken 
de topspelers niet echt nodig te hebben en deze 
zijn mogelijk meer ontwikkeld voor de commercie 
en de minder getalenteerde spelers. 
De topspelers hebben blijkbaar geen behoefte aan 
zichzelf corrigerende clubs, omdat daarmee de 

De eerste maandbeker 

kans bestaat dat een bewust geslagen draw of fade 
onvoldoende tot zijn recht komt. 

Willem Swart, zoon van de greenkeeper Klaas 
Swart en professional in Frankrijk, meende tijdens 
een Twente Cup, dat ver slaan op deze baan nietde 
eerste vereiste is maar veeleer het nauwkeurig 
spelen. Dat laatste had hij vooral op zijn baan 
'Golf International de La Prèze', Ecuras, Monbron in 
Frankrijk geleerd. 

De in 1930 door het bestuur beschikbaar gestelde Maandbeker, die elke eerste zaterdag 

\·an de maand moest worden verspeeld en vij finaal door dezelfde persoon moest worden ge

wonnen om hem in zijn bezit te krijgen bleek een groot succes. De beker werd dit eerste 

j aar gewonnen door: 

P.S. Noyon, e.N.E.]anssen,A. HulshoffPol, mevr. A. Noyon-van den Bergh, W.H. Boom, HW. 

Jordaan, P. Bouman, L.P. van Gelderen en P. van Delden. 

Handicap-Competitie 
Andere leden, die ook in de z.g. Handicap-Competitie meespeelden, waren: 

J.H. Scheffer,].]. Borren, H. Chadwick, e.E. ter Kuile, N.]. ter Kuile, P.].G. van Heek, 

N.G.]annink, F. Scholten, M. ter Kuile, B.M. Maurik, W. Storkjr., W.G.]anssen, 

M. Westerdijk,]. Gideonse, ]. Rozendaal,]. van Dam, M.e. Bergsma, mw. Bouman, 

mw.]ordaan, mw. Scheffer, mw. Bierens de Haan, mw. Sillevis en mw. Westerdijk. 

Minder leden door crisisjaren 
De jaren dertig werden verduisterd door de economische depressie, die in Nederland 

een half miljoen werklozen veroorzaakte. Door deze crisisjaren werd het aantal leden in 

1934 bijna gehalveerd. Het jaarverslag uit 1931 van de secretaris Willem]anssen betekende 

al een duidelijke vingerwijzing in die richting: 

'Het zou welhaast onmogelijk zijn dat onze club niet geheel en al zou worden beïnvloed door de alles uit 

zijn verband rukkende crisis'. 

------- - ---
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De Massawedstrijd 
'con allegrezza' 

Op 8 september 1934 werd door de Burgemeester van Diepenveen de c1ubvlag van de 

Sallandsche GolfClub 'de Hoek' gehesen ter opening van de baan en het clubhuis. Zowel de 

heren Boom als golfpionier Van Delden * waren aanwezig. In overleg met het N.G.e. werd de 

officiële openingsdag van de Sallandsche vastgesteld op 30 mei 1935. En zo kon het gebeu

ren, dat in 1936 door de heren D.L. Ankersmit, voorzitter van de Sallandsche, en W.H. Boom, 

voorzitter van de Twentsche, 'De Presidents Tankard' werd aangeboden, die ook wel de 

'Boom-Ankersmit Beker' wordt genoemd**. 

* Erelid en pro: 
Zowel aan de in Deventer geboren Piet van Delden 
als aan de Twentse pro Frank Spalding had de 
Sallandsche veel te danken. Beiden gaven veel 
adviezen omtrent het ontwerp en de aanleg van de 
baan. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat Piet 
van Deld e officiële opening van oe baan tot 
erelid wer enoemd. 

** De Twentsche en Sallandsche samen een 
18-holes baan? 

De beide voorzitters hadden aan de borreltafel 
zelfs gefilosofeerd over de vraag of een centraal 
gelegen, gemeenschappelijke l8-holes baan op de 
uitgebreide heide van Haarle tot de mogelijkheden 
zou kunnen behoren. Daar op de heidevelden 

sin 1903 uit een koepel op een 
eltop' e Sprengenberg' voor de heer 

. van Wulfften Palthe. 

Frank Spalding kreeg in 1934 de 
tweemaal per week de nieuwbakken 
primaire beginselen van het golfspel bij te brengen. 
'Bovendien wist hJÏ vreemdsoortige tweedehands 
stokken voor veel gerd aan de argeloze Sallanders ' 
te slijten'(citaat uit: het Gedenkboekje Sallandsche 
Golfclub 'De Hoek', 1934-1984). 

Doordat de eigenaar een verwoed liefhebber van 
de astronomie was, werd een hoge toren het 
huis gebouwd. 

Karel Muller was in die jaren een geliefd architect 
van Twentse fabrikantenhuizen en hij had hier het 
meest merkwaardige landhuis in de reeks Twentse 
buitens geschapen. Thans maakt dit huis temidden 
van bos en hei een originele 

Deze tankard werd aanvankelijk door beide clubs als z.g. massawedstrijd verspeeld. 

Een ieder kon zich hier voor inschrijven. In 1970 deed captain e.N.E. (Chris) ]anssen nog een 

dringende oproep aan alle spelende leden. In zijn rondschrijven stond o.m. het volgende: 

'Helaas is de regelmaat in de zestiger jaren verstoord doordat de wedstrijd moest worden afgelast door 

te weinig animo zowel hier als in Salland (-). De laatste keer is er in 1967 in Twente gespeeld waarbij wij 

de beker wonnen. Wij zijn er hartelijk welkom en u zult er heus geen spijt van hebben'. 

De tankard werd aan de vergetelheid prijsgegeven, maar in de zeventiger jaren kwam hij 

weer boven water. De banden werden door de T.G.e.-ers H.J.D. Qan) Ankersmit en W.B.K. 

(Willem) Boom, zonen van beide oud-voorzitters, opnieuw aangehaald en jaarlijks wordt er 

afwisselend op beide banen op de derde vrijdag in augustus op uitnodiging om deze tan

kard gespeeld. 



Inmiddels hadden de Sallandse Heren Senioren zich op 5 maart 1970 als 'The Old 

Sockets' (60 jaar en ouder) gemanifesteerd. De Twentse Senioren boden in 1974 een fraaie 

beker aan en nogjaarlijks staat de Twente-Salland wedstrijd op het programma. 

Enkele Perikelen 
Om een juiste indruk te krij gen van het Twentse golfverleden dienen enkele golf- en 

baanperikelen de revue te passeren. Zo werd het schrijven van brieven over étiquette-kwes

ties door de secretaris niet aangeraden. Hij vond het verstandiger deze problemen eerst 

mondeling te behandelen. De heren K. Spanjaard en A.B. HulshoffPol voerden namelijk een 

uitvoerige correspondentie over het z.g. 'doorlaten': 

'Het passeeren op de baan'. 'Hoewel de secretaris van oordeel is, dat het beter zou zijn wanneer de lang

zame spelers de vluggere zonder verzoek doorlieten, acht hij het, indien zulks niet geschiedt, gewenscht 

om doorgang te vragen'. 'Mondeling overleg ware beter g~weest'. Tegenwoordig roept men nogal 

eens luidruchtig 'fore'!* 

~Forecaddie: 
!Fore' komt van het woord 'forecaddie'. 
De functie van 'forecaddie' werd in 1956 door de 
Royal & Ancient opgeheven. Vroeger had de golfer 
:een 'draagcaddie' n of meer 'forecaddies'. 
be banen hadden i roeger dagen veel holes met 
blinde slagen. Jongetjes werden ingehuurd om 
~ooruitte lopen en de plaats waar de bal van hun 

De zorg van de baan had alle aandacht van het bestuur. Veel hoofdbrekens gaven de 

mollen, die afkomstig waren uit de aangrenzende weilanden. De heer J. Oohan) Rozendaal 

vroeg nadruldcelijk ofhet bestuur de mollen* niet kon laten wegvangen. 

In oktober 1927 had men hier wat op gevonden namelijk' door het plaatsen van flesschen 

en door gedurende 14 dagen een premie uit te loven van 20 centen voor iedere gevangen mol. Een jaar 

later had een honderdtal zeker het veld al moeten ruimen'. 

Gelulddg was het bestuur niet voor één gat te vangen; naarstig zou er naar oplossingen 

worden gezocht om de baan in optimale conditie te krijgen. 

anger: 
Nu zijn mollen nuttiger solitaire beestjes, maar niet 
'op de golfbaan. Hun territorium kan wel4 à 5 ha. 
groot zijn. Ze werden in vroeger tijden gevangen 
:Voor de bontindustrie; men kreeg voor een gevang
en mol dan drie kwartjes en voor een kort bont jasje 
moesten ongeveer 275 mollen worden gevangen. 
Afgezien van de mens hebben ze weinig natuurlijke 

Ouverture 



Gerard Brummelhuis, gerenom
nger, op klompen, fietsend over de · 
gesignaleerd. AI als 8-jarig jongetje 

~I mee met een oude mollenvanger uit Almelo. 
AI direct bij de aanleg van de nieuwe baan werd hij 

or het tuin- en cultuurtechnisch bureau 'Oe Enk' 
hakeld; hij signaleert precies de gangen 
len en plaatst dan daar de klemmen. 
nd van boer Hazenkamp en Pek was uitste
mol!engrond; nÎette kleiïg en nÎette nat. 

Wedstrijdkalender - 1930 

eerste jaar ving hij meer dan 400 mollen. 
Mollen maken steeds gebruik van deze 
gangswegen en 'paadjes'. Wanneer ze 
gevangen, zou binnen een paar jaar de baan weer 
zijn vergeven van mollen. Als de aanplantgroter 
wordt, zal ook het vangen moeilijker worden, 
omdat dan de grond ruiger wordt. In het voorjaar 
als er jongen zijn is hij drie à viermaal per week aan
wezig; in andere jaargetijden één à tweemaal. 

Om eens na te gaan wat zich bijvoorbeeld in 1930 op de Nederlandse banen op (in-

ter)nationaal niveau afspeelde volgt hier een korte terugblik op de wedstrijdkalender: 

Dames Kampioenschap Open Internationaal: 24 en 25 juni te Noordwijk. 

Heren Amateur Internationaal: 4, 5 en 6 juli te Hilversum. 

Open Kampioenschap, Amateurs en Profs , Internationaal: te Zandvoort, direct na het 

Duitse Kampioenschap. 

Nationaal Kampioenschap: 27 juli op de Twentsche. 

Holland - België: te Hilversum 25 mei. 

Holland - Frankrijk: te Zandvoort 11 mei. 

Wat betreft de competitie: 

Er werd besloten weer een open competitie te houden èn een handicap competitie. Naar 

aanleiding van dit laatste werd tot districtsvorming overgegaan. 

In het zuiden speelden: Toxandria en de Domburgsche, later wellicht de Eindhovensche 

(opening 12juli 1930) en De Dommel. 

In het westen: Den Haag, Kennemer, Hilversum en De Pan. 

In de open competitie: Den Haag, Noordwijk, Kennemer en Hilversum. 

In het oosten handicap competitie: De Pan, Rosendaelsche en de Twentsche. 

Twentse resultaten 
In 1930 en 1932 won het Twentsche Team het Kampioenschap in de Handicap Compe

titie en op 4 november 1935 wisten de Twentenaren op de Hilversumsche de wedstrijd om 

het Clubkampioenschap van Nederland tussen de Haagsche en de Twentsche in hun voor

deel te beslissen. 

De professional Frank Spalding zou op de Twentsche op 27 juli 1930 het Nationaal Kampi

oenschap (het Nationaal Open) winnen met de kleinst mogelijke voorsprong van 1 stroke 

op 36 holes over Dirk Oosterveer (één van de Haagse toppro's). 

De tijdens deze wedstrijden van april enjuli door de beste Nederlandse professionals en 

amateurs gemaakte scores toonden wederom aan, dat: 



'de Twentsche zelfs voor scratch spelers zeer belangrijke moeilijkheden oplevert, die het eenige gebrek, 

een klein tekort aan lengte, volkomen compenseeren. Door gestadige systematische aanleg van bunkers, 

verbetering van slechte plekken, drainering van te vochtige gedeelten, verharding van de approaches en 

doeltreffende behandeling van de greens hoopt het bestuur erin geslaagd te zijn de baan ook dit jaar 

weer verbeterd te hebben, en zal op deze weg blijven doorgaan'. 

Positieve en negatieve activiteiten in de 30er jaren 
'en wa'k zeggen wol en leegen nich' 

Toch dient nog wat verder te worden ingeg~an op de gang van zaken op de Twentsche. 

Het onderhoud* en de bemesting van de baan vroegen alle aandacht: 

'Zowel een wagon van in Sneek gekochte 'koemest' als het 'Thomas-slakkenmeel' (= fijnge

malen hoogovenslakken (fosfaatrneststof)) dat bij de Nederlandse Heidemaatschappij was 

besteld en die beide voor bemesting waren bestemd', brachten de baan in een goede condi

tie. Koemest en meel gaven het bestuur en de groundsman alle voldoening. 

* Revolutionaire uitvinding: 
Het onderhoudsmateriaal werd steeds verbeterd en 
een revolutionaire uitvinding van de Secretaris van 
de KennemerG.&C. in 1936 was de sleephark voor 
de greens. Een iepenhouten plank, voorzien van 

4000 stalen spijkers, met twee loopwielen en eeh 
trekstang werd door drie man voortgetrokken. 
Als een soort roskam trok de hark de groeibelem
merende platliggende grasplant jes omhoog. 
Daarna werd er met de hand gemaaid. 

Inmiddels had de heer Piet Noyon al enige tijd over de emancipatie van de dames op de 

baan nagedacht, want als bestuurslid van de T.G.C diende hij bij het Nederlandsch Golf 

Comité een voorstel in om met hun samen een dames competitie te regelen. 

Pro Spalding kreeg het illustere idee een oefeninrichting te maken voor indoor-golf op 

de zolder van het clubhuis. Hiervoor moesten cocosmat en oefennet besteld worden. In de 

baan werd voor een ronde van 18 holes met Spalding aanvankelijkf 2,-, later f 3,- gevraagd. 

De prijs van 9 holes of een les bedroeg f 1,50. Voor een knipkaart van 5 lessen rekende hij 

f 5,-. Bij wijze van proef werd een Duitse jongen, Adolf Krane, als caddie aangenomen en 

Spalding zou proberen deze jongen als mogelijke assistent te instrueren. 

De secretaris meende een briefte moeten doen uitgaan naar de heer W. Storkjr. naar aan

leiding van introductie van inwoners van Twente bij een concert op de golfclub. Men achtte 

dit een ontduiking van het reglement en hiervoor diende men te waken, daar het tot on

aangename moeilijkheden zou leiden, 'als op deze wijze geïntroduceerden den wensch te kennen 

zouden geven lid te worden en het bestuur hen als zodanig niet zou willen uitnodigen'. 

Bovendien protesteerde Wim Boom tegen het te eigenmachtig wijzigen van een Eclec

tic wedstrijd door ]ohn Scheffer ('Sir ]ohn'). 

Ouverture 



Heel veel hinder hadden de golfers van het geluidsoverlast van de Uitspanning 'De 

Kettingbrug', die gelegen was aan de 'Rijksstraatweg' ter hoogte van de afslag van de 9de 

hole. Door brand werd dit café in de naoorlogse jaren geheel verwoest. 

De heer Boom betreurde het ten zeerste, dat bij de verandering van de 8ste hole de beek bui

ten de baan was komen te liggen. Ook de green lag in die dagen nog achter de beek gepro

jecteerd. De nieuwe situatie ontstond door onteigening van de grond, aangezien er een ver

breding van de 'Rijksstraatweg' diende plaats te vinden. 

In het voorjaar van 1930 kreeg het bestuur bezoek van een zekere heer Barry, de grootste ex

pert op het gebied van greenkeeping. Hij gaf zeer waardevolle aanwijzingen en adviezen. 

En hoewel er geen water voor besproeiing aanwezig bleek, was zijn opmerking betreffende 

de baan opmerkelijk: 'Here is little for me to improve'. Uiteraard stemde dit het bestuur tot gro

te dankbaarheid. 

Vollofwas men over het personeel, dat met krap gehouden middelen de baan in goede 

staat had weten te houden èn vooral ook over Frank Spalding, 'die met groote blijmoedigheid 

onverstoord zijn pogingen voortzette om den leden de geheimen van de techniek van het spel bij te bren

gen'. 'De wenschelijkheid werd geuit om te trachten Schipper onbezoldigd gemeente-veldwachter te ma

ken'. (Het huis, waarin familie Schipper aan de Hengelosestraat woonde, diende vroeger 

waarschijnlijk als veldwachterswoning. Thans wordt het nog door de oud-greenkeeper 

Henk Roering bewoond.) 

Op 4juli 1930 boden de heer en mevrouw A.H. van Heek de club een antieke hangklok 

voor het clublokaal aan; tot op de dag van 

vandaag hangt en tikt dit uurwerk nog 

naast de haard in het nieuwe clubhuis. 

De dames deden het bestuur een verzoek: 

'een kleedje op tafel in de dameskleedkamer (-); 

hiervoor dienen de dames zelf te zorgen'; 'Er za

ten gaten in de handdoeken in de dameskleed

kamer'; 'Voor een kapstok in de hal zou worden 

gezorgd'. 

Eenjaar later werden er grote veran

deringen aangebracht. 

'In de approaches van de eerste en vijfde hole, 

welke na het goed aangroeien der zoden onte

genzeggelijk groote verbeteringen zullen blij

ken', zo notuleert de secretaris. 

De brug over de beek werd vervangen door 

een duiker en het clubhuis kreeg aanslui

ting op de waterleiding van de gemeente 

Hengelo. 

Het bruggetje over de beek bij de 5de green. (26) 



Op de begroting diende het bestuur helaas te bezuinigen: 'Een van de groote steeds terugkomen

de uitgaven was electrische stroom. Zuinigheid met de kleedkamerverlichting werd den leden dringend 

verzocht!'. 

In de notulen van de ledenvergadering d.d. 24 maart 1932 stond vermeld, dat de heer Schef

fer het bestuur aanraadde om geen gelden meer in fondsen te beleggen doch deze à depo

sito te plaatsen om stroppen als de thans op de balans voorkomende koersverliezen te voor

komen. De voorzitter bedankte 'den penningmeester (de heer Ledeboer) tenslotte voor zijn accu
raat beheer'. De secretaris (de heer W.G. Janssen) deelde verder nog mede, 'dat de Heer Dikkers 

zich met de keuze van den Heer Del Court gaarne verenigde, zoodat hij voorstelde deze ook thans weer 

voor een jaar te benoemen als arbiter inzake het contract met de Heer Dikkers. Aldus geschiedde! 

HET JAAR 1936 - J. Oosterveer wint Twente Cup en de goede prestaties 
van Jordaan 
Op de Twentsche won Jacob Oosterveer de jaarlijkse wedstrijd voor professionals. 

Evenals de beide vorige jaren werd deze wisselbeker wederom gewonnen door de oefen

meester van de Amsterdamse G.c. Hij behaalde een totaal van 153. Door de recente nacht

vorsten in het Oosten des lands waren de greens wat onbetrouwbaar, waardoor nog wel 

eens onverdiend met putten een slag verloren ging. 

Een goede prestatie werd in deze wedstrijd verricht door de amateur H.W.Jordaan (hcp.4), 

de kampioen van de T.G.C., die buiten mededinging meespelend, evenals P. Witte een to

taal-score van 154 binnenbracht. In de foursomes eindigde Henny Jordaan 's zaterdags met 

de pro Douglas Monk op de eerste plaats. 

Suggestion Book- door de jaren heen 
Ongetwijfeld werd er in de wandelgangen al dan niet binnensmonds gemopperd, ge

mord en gefoeterd. Reden genoeg om e.e.a. eens schriftelijk vast te leggen. In 1929 werd er 

een Suggestion Book aangeschaft. Antiquarisch is het een uniek boek, dat in rood leder ge

bonden en met gouden letters bedrukt een plaats in het huidige clubhuis van de T.G.C. 

heeft gekregen. In december '29 werden er bridge drives in het clubhuis georganiseerd, 

maar helaas was de verlichting 'ten eenenmale' onvoldoende. Het bestuur werd daarom ver

zocht 'in de verschillende hoeken' meer lichtpunten aan te brengen en deze te voorzien van 

'deugdelijke, zoomogelijk ook smaakvolle lampekappen'. 

57 
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Op 22 februari 1936 schreef een golflid het volgende: 

'Het schijnt bij de T.C.C. alles prima te zijn. Sedert 18 november 1934 zijn er tenminste geen klachten 
meer binnen gekomen. Hulde aan het bestuur! Of hebben de leden geen suggestieve verbeeldingskracht 

meerT 

Gedurende de oorlogsjaren werd er van het klachtenboek uiteraard geen gebruik ge

maakt, maar van 1947 tot en met 1983 werden maar liefst vijftig klachten c.q. suggesties ge

noteerd. Dit betekent een gemiddelde van 1.6 per jaar! Zeker 30% van deze klachten betrof

fen de caddies: 

Waarom krijgen deze geen poetsdoeken mee?; 

'De caddieboekjes dienen genummerd te worden'; 

'Ze moeten meer aangespoord worden, weigeren 's middags te spelen'; 

'Ze gaan liggen bij de bunkers van de 1ste en 6de hole en veroorzaken zo kale plekken; 

Dit geeft een slordig aanzien van de course en de caddiemaster dient hierop te worden gewezen'. 

Verder werd er diverse malen aangedrongen op het aanschaffen van een 'deurdranger' 

bij de 'Heerenkleedkamer'; waarschijnlijk durfden de 'Heeren' zich niet bloot te geven. 

In de notulen uit de dertiger jaren stond opgetekend, dat: 

'de tarieven van de lunches te hoog waren, n.l. f 2,20 voor twee gebakken eieren met spek, brood, kaas, 

biscuits, koffie en appel; waren de pantoffels van het paard versleten en veroorzaakten de hoeven méér 
slijtage aan de fairway dan rabbitplayers; had men er bezwaar tegen dat er gejaagd werd op de course 

(en dat niet uitsluitend op birdies!) en werd men ook toen steeds vriendelijk verzocht de plaggen te
rug te leggen'. 

In oktober 1954 begonnen de leden een putting green te missen, zodat een viertal le

den suggereerden om toch maar een putting green aan te leggen. Een maand later vroeg 

een bekend golflid om 24 grotere lepels, want: 'Nasi-goreng of erwtensoep eten met een groot mo
del theelepel is niet prettig'. 

Eén van de meest oplettende leden uit de tachtiger jaren de heer E.(Eduard) Frankenhuis, 

vooral bekend om zijn ontwapende zelfspot, schreef op 14 oktober 1987: 

'Aangezien er sinds ruim vier jaar geen klachten zijn ingeschreven, verzoek ik het bestuur beleefd er 

voor te willen zorgen, dat er spoedig enige klachten te melden zijn. Anders heeft dit boek geen zin!'. 

Golf talent Henny Jordaan 
'Ik voelde me met die pijp in mijn rechter mondhoek ontspannen, 

anders zag ik die bal niet goed'. 

Fortissimo 

H.W. (Henny) Jordaan was de meest talentvolle golfer, die de Twentsche ooit heeft 

voortgebracht. Een groot golfer, scratch speler, die zich altijd verdiepte in de techniek van 

het spel en daarover veel boeken las , zoals van de Engelsman Harry Vardon*. Altijd was 

Jordaan bezig met het verbeteren van de grip en met de kleine kneepj es van het spel. 

Jordaan begon vrij laat met golf, pas op zijn 26ste. In die tijd ging hij naar de hei, groef 

---~ -- -- -- ---- --------------
- --- - ---~~---------- -----~ 



Golf. De(.'ember 1940 

Henny Jordaan met zijn karakteristieke hoed en pijp. (27) 

* Triumviraat: 
In de Britse golfwereld domineerden gedurende 
21 jaar, van 1894 tot 1914, drie grote golfers. 

Henny Jordaan tijdens de afslag op de Twentsehe. (28) 

Dit grote triumviraat bestond uit Harry Vardon, 
John Henry Taylor en James Braid. 

daarin plaggen uit en creëerde zo een aantal provisorische greens. 'Daar sloeg ik dan naar 
toe', waren zijn nuchtere woorden. 

In zijn tuin in Diepenheim had hij ook een green aangelegd. Zo vertelde hij nog in zijn gIste 

levensjaar: 

'Soms sla ik op m'n goede dagen nog zo'n zestig à honderd banen'. 

In de prij zenkast werden de talloze bekers als relikwieën bewaard. Vol trots nam hij de 

fraaie ']ordaanbeker' ter hand en zei zonder enig nadenken: 

'Deze trofee heb ik zelf nog eens in 1958 gewonnen tijdens de EXPO in Brussel'. 

Tot zijn 30ste speelde hij eersteklas voetbal bij P.W. in Enschede. Hij biljartte (een moyenne 

van 7!) en beoefende de cricket- en de hockeysport. Soms voetbalde hij 's morgens en hock

eyde hij 's middags . Het resultaat was wat kramp in beide benen! 

------ - - -
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Ook was hij een begenadigd tennisser; in 

zijn glorieuze tennisjaren stond hij in de 

finale tegen Henk Timmer. 

Henny Jordaan zei in 1930 de tennisport 

vaarwel en kreeg op Noordwijk van de le

gendarische professional B. Dunn* eind 

twintiger jaren zijn eerste lessen. Kort 

daarop werd Jordaan lid van de Twentsche 

en hij zou snel doordringen tot de nationa

le golftop. In de vooroorlogse jaren verte

genwoordigde hij Nederland -onder ande

re tegen Frankrijk - in enkele Interlands. 

De meest op de voorgrond tredende 

Twentsche golfster was Laura Bouman

Dekker. 

Het nog gemengde Eerste Team van de Twentsehe, 1936. (29) 

Evenals Henny Jordaan (hcp. 4) zouden zij beiden vele malen Clubkampioen worden. 

* De naam Dunn: 
Professional B. Dunn was geen familie van baan
ontwerper en professional John Duncan Dunn 
van de Haagsche eind negentiende eeuw. 
John keerde in 1894 naar Engeland terug en hij zou 
worden opgevolgd door zijn vriend en naamgenoot 

Bestuurswisseling 

de Schot John Dunn 11, die aanvankelijk een 
hoedenzaak in Den Haag had en 'het spel wel eens 
gedaan had'. Zijn zoon Bertie Dunn blee~een 
voortreffelijk speler en werd de geroemde pro op 
de Noordwijkse Golf Club. 

'alternamente' 
In 1934 traden Atj e van Heek en Willem Janssen tij dens de jaarvergadering uit het be

stuur; de plaats van de voorzitter werd door het bestuurslid Wim Boom ingenomen. 

De heren van Heek en Janssen waren de mannen van het eerste uur geweest en hun initia

tieven hadden een golfclub in het leven geroepen, die een terechte bekendheid in de gehele 

Nederlandse golfwereld zou krijgen. 

Aan At je van Heek, een der oprichters en eerste voorzitter van de T.e.c., was de club veel 

dank verschuldigd. Hij verzette veel werk bij de oprichting, de aanleg van de baan, het creë

ren van het clubhuis en het op gang brengen van bestuurs- en onderhoudsbeleid. 

Als groot natuurliefhebber was het vooral aan hem te danken dat de baan kon uitgroeien 

tot zo'n prachtig stuk natuurschoon met het daarin zo passende fraaie clubhuis. 



Reorganisatie Twentsche 

Het bestuur bracht gedurende 1936 een reorganisatie tot stand welke de club en vooral 

de leden en bezoekers ongetwijfeld ten goede zou moeten komen. Vanaf het begin was 

Frank Spalding aangesteld tot professional en tevens met zijn vrouw tot beheerder van 

clubhuis en buffet.'Waar de eischen aan dit laatste gesteld steeds groter werden en meer en meer de 

behoefte gevoeld werd de 'catering' en de geheele sfeer in het clubhuis beter en aantrekkelijk te maken, 

zijn de twee functies bovengenoemd gesplitst. Spalding, eervol ontslagen, heeft ons met zijn gezin verla
ten en is in 1937 weer naar Engeland teruggekeerd' 

(bron: Maandblad Golf, 15-03-1937). 

Voor het beheer van clubhuis, buffet en keuken stelde het bestuur een gepensioneerde ser

geant-hofmeester der Kon. Nederlandse Marine aan om samen met zijn vrouw het club ge

beuren aantrekkelijker te maken. 

Als professional werd aangesteld B. Lagcher, leerling en assistent van Douglas Monk van de 

Hilversumsche G.c. 

-

'De Twentsche baan bleek helemaal niet gemakkelijk met de zwaar-gebunkerde greens 

op de korte holes, de speelsche dogleg-holes met out-ofbounds kansen, 

de twee lange holes, waar 'far and sure' beloond werd'. 

Dagblad Tubantia, 1937. 

HET JAAR 1937 
'Om den Beker van Twente' 

'Piet Witte wint met record-score. Baanrecord verbeterd' 
In Dagblad Tubantia deelde de sportredacteur 

Handicap .............. .. . .. Strokes 
received .. ...... _ .... '" .. . 

TWENTSCHE GOLFCLUB. 

mede, dat de 'jaarlijksche wedstrijd om den Twen

te-beker, 36 holes medalplay, in september 1937 op 
de Twentsche C.C. was gewonnen door Piet Witte 

met een score van 137 - op een baan waar de bogey

score een moeilijke 72 is'. Hij verbeterde en pas

sant het baanrecord, dat op naam stond van 

Jacob Oosterveer, driemaal winnaar van de 

Twente-beker, met 68. Als tweede volgde B. 

Lagcher, verbonden aan de Twentsche G.c. en 

dus als de beste met de baan bekend, met een 
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W07;1 ;0 
WQO ;It 

Scort Opp',n 't L03t -
Hal .. edo 

5coa. Opp"!). 't Lost -
H~!"fdo 

I 10 H'::'~ ____ _ 

18 11 130 3 -------
7 12 38i 4 

5 13 390 ., 
- ï21T 238 - ., - - ----

-------15 15 174 3 - --- ---- -------- -
5 10 16 i30 5 

f-'3ï7 - 394 i ----, --
I- ï3ï8 2251------

2805 36 

i\dd ICQfC ror 6111 9 !Iolu ----

1'01a1 rOf 18 Hola ---

Handicap ----

Ntlt KN~ ------
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Scorekaart van de Twentsehe. Bogey·score 72! (30) 
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achterstand van zestien (!!!) slagen. 

De lastige vijfde hole! 

Dat jaar had men de vijfde hole aanzien

lijk veranderd en dit zou voor veel deelnemers 

problemen gaan opleveren. De green was ach-

--------
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ter de beek verplaatst, waardoor vijftig meter aan lengte werd gewonnen en 'thans de appro

ach als een hoog pitch-shot over de beek moest worden gespeeld, daar voor een running-shot de beek als 
een meedoogenloze hazard wachtte. Die beek 
bracht de zorgen en één der deelnemers - zijn 

naam zullen we niet noemen! - moest er een 11 

op zijn scorekaart noteeren! Een ander ver

scheurde zijn kaart in arren moede ... Dat de 

course door deze verandering veel interessanter 
was geworden, viel overigens niet te ontkennen 

en Piet Witte was het sprekend voorbeeld hoe de 

hole wèl moest worden gespeeld'. 

Bovendien was de 8de hole bogey 4 

(was 5) geworden en na het verplaatsen 

van de parkeerplaats naar de huidige loca

tie had men de green van de 9de hole over 

de beek gelegd. Aldus had men in de baan 

in 1937 'opgewaarderd' van een gemakke

lijke bogey 74 naar een moeilijke bogey 72! 

De uitslagen waren: 

1 P. Witte 137 (70-67); 

2 B. Lagcher 153 (78-75)*; 

3 E.J. Hill (Sallandsche C.c.) 154 (75-79); 

4 B. Dunn (Noordwijksche C.c.) 155 

5 

6 

(80-75); 

Jos van Dijk (De Pan) 158 (78-80); 

J. Blansjaar 162 (77-85). 

De uitslag van de op zaterdag gespeelde 

Om den beker van Twenfe. 

" 'itte wint Inet record .. score. Baan .. 
rtcord .ve,rbetcrd. 

De ja.al'lij·ksche w~dst1"ijd om dtm Twentie:' 
beker , 36 . holes mednlplQy. werd Zondag op de 
T wentsche G.O. gewonnen door p . W!ttte ("de 
Dcmmel" en Eindh. G .C.) met een scor,e van 

;!~ ~st~~n~~ ~ltt e~~'eta;~î~~~ndd~ ~~~~!: 
score een moeull'ke 72 Ls . Witte speelde zijn 
golf op een ongema'kkelljke, zw;\re baan door 
de recente regens, echter met zooveel gemak 
en zonder zich in eenigerlei rnoe~iijkhei'd te 
v.rerken. dat er voor de andere deelnemers geen 
kans was hem in de verste verte te benaderen. 
Met zijn 67 in de middagronde, bestaande Ult 
34-33, verbeterde hij en passant het baan
;record, dat op naam stond van J . OOSterveeI, 
drie:ma-al winnaar \"an den Twell.te-bekeI'\ met 
68 , Als tweede volgde A. Lagoher , verbonden 
aan de Twentsohe G.C. en dus als de tièste 
met de baan bekend, met . , .. een achterstand 
van zestien slagen, ".1. met 153 . (78- 75>. ,Dit 
lJlustreert wel duldelljk de ovél'i"aoJ,"t ';van 
Wit.te, wiens go:lf wa.al'Scliij l)1îjk n et bést~ : ' \\(ás 
dat dit jaar op een ' l~ol!a\,dsche baan" lS ' ge_' 
speeld. .. . " :' :~/~i, 

Typisch was te constat eet:cn hoe doe . y, 
hole: ' .... aaraan dit 'jásr elikele vera. 
h ebben plaats gO'Vonden. voor vel." cli~ln.e,r 
de meeste moeil ijkheden -opleverde:' Men heeft! 
daar de green "erplaatst tot a.chter .. de')l.ee.k. 1 
waardoor een vijftig meter fiAn l lengte· wordt 1 

~~\~~~~t' ~~f';h~~be~k a~~~~l·~~' ·~~·~~w. ~ 
daar HIOr een running-lil')ot . de beek ' itls ~ een 
m eedoogenlooze hazatd wacht. 'Die .be'elC btacht 
de zorgen en één del' deelnemers, ..!.- zijn ~ ll'a~m
zullen we niet noemen - moest er een !11 < op 
ziin ~orekBart noteeren!' Een ' a.ndèr " ver.-' 
sèheurde zij::1 kaart in arren . moede:.::' I:5at:: 
de course door deze Yerandertng veel in t.eres
santer is geworden, vUlt overigens (niet '. '1.e 
ontkennen en \Vitte '1.-aG het · sprekend voo;: .. 
beeld hoe de hole ' wél moet worden 1gespeeld. 

Had het Zaterdags nog al geregend, Zon'dags 
werden de wedstrijden begunst igd .door uie
steken-d zonnig weer. Ir. W. H. Boom. voor
zitter van de Twentschc G.C., reikte de prijzen 
uit , waarna. D. Monk namens de professiormls 
donkte en voor het volgend jaar - de tiende 
maal dat de beker \\"ordt verspeeld - ' een 
beker namens de profs beschikbaar stetde voor 
den amateur, die In den Zaterdagsohen wed-
strijd de eerste plaats bezet. . 

De uitslagen waren a.v.: 1. P, Witte · 137 
(70-67): Z. A. Lageher 153 (78-75); 3, E. J. 
RiJl (Salland.che G C.l 154 (75-79); 4, B' j 

~o~nnva~. N~lj~Wi{~!Chl'>a~'Cl58 15t7~%oï?5k ., S: 
llJansjaar 162 (77--85>. 

,v~~~ts'~f ciar6 ~6Yes W~~~~Pwo~~;d;~~ 

Vennelding Twente Cup. 
Dagblad Tubantia, 193Z (31) 

foursomes, waarbij een amateur aan een professional werd gekoppeld, luidde: 1 en 2 J. van 

der Lande (9)' P.Witte en H.W.Jordaan (5) ' H. Lambert beiden 151; 3 en 4 W. Stork (21) tW. 

van Dijk en W.H. Boom (12) 'E. Hill, beiden 153. 

* Een mislukte approach: 
'Ein Annäherungsversuch zum Grün' van de Duitse 
pro Lageher mislukte tweemaal op de 5de hole, 
want de bal verdween in de sloot'. 

Eenjaar later zou Douglas Monk de Twente-Cup winnen met een totaal van 144 (70-74); 'de 

overwinning was zeer populair, want in vorige jaren waren zijn leerlingen hem vaak voorbij gestreefd 
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(0. m. is Piet Witte een leerling van Monk), doch ditmaal kon de 'leermeester' eens een lesje geven. Het 

was zijn eerste overwinning in een dergelijke wedstrijd in negentien jaar'. 

Drie van de jongere professionals, namelijk Witte, Lagcher en Stoop ( recentelijk als pro bij 

de Sallandsche G.c. aangesteld), gaven Monk's morgens nog goed partij . Ragless die dat 

jaar zowel het Besloten als Nationaal Kampioenschap had gewonnen, scoorde 's morgens 

77 en was daarmee uit de 'running'. 

Jos van Dijk leverde op de derde hole de opmerkelijke prestatie een drive van 340 yards te 

slaan, welke juist tien meter vóór de green lag. 'Zoo iets was op de Twentsche baan nog niet ver

toond', aldus Dagblad Tubantia. 

Willem Janssen 
'pronunciato' 

In 1938 werd W.G. (Willem) Janssen, all-round sportsman* en organisator, tot erelid van 

de Twentsche Golf Club benoemd vanwege zijn zeer grote verdiensten voor de club 

'één der meest krachtdadige oprichters van de T.G.C.' 

Ook was hij de grote stimulator bij andere 

sportverenigingen** in Twente. 

Hij had met zijn geweldige werkkracht de 

Twentsche in de oprichtingsfase en de vele 

jaren nadien dat bijzondere aanzien in de 

Nederlandse golfwereld gegeven. Typische 

eigenschappen van hem waren integriteit, 

doelbewustheid en het aanvaarden van de 

verantwoordelijkheid om de dingen afte 

maken. 

Zestig jaar later zou er door zijn kleinkin

deren een jaarlijks te verspelen 'Janssen 

Trofee' worden aangeboden. 

* Twente's eerste voetbalinternational: 
In 1906 werd Willem Janssen reeds opgesteld in het 
nationale voetbalelftal. 
** Oerbron W.G. Janssen: 
Hij was gedurende 10 jaar secretaris van de 
Enschedese Lawn Tennis Club IE.L.T.C.). 

(Maandblad Golf, 1938). 

Bestuurs-en erelid Willem lansen. (32) 

Wegens zijn grote verdiensten voor het nationale 
tennisgebeuren werd hij tot erelid benoemd van 
zowel de E.L.T.C. als de K.N.L.T.B. Bovendien was hij 
jarenlang secretaris van de voetbal-, cricket-
en hockeyclub 'Prinses Wilhelmina (Pw.)' te 
Enschede. 

Zijn zoon Chris Janssen (Christiaan Everhard) werd al van jongs af aan meegenomen 

naar de golf en hij leerde met houten golfshafts het spel van pro Spalding. Later bleek hij 
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een hartstochtelijk sporter. Hij speelde mee in verschillende competitieteams. In de organi

satie van de Twentsche spendeerde hij heel veel tijd als voorzitter van de wedstrijdcommis

sie en hij was enige tijd secretaris van de B.v. Golfterrein Twente. 

Het jaar 1938 
Oost verliest van West 

In november 1938 werd op de Rosendaelsche voor het eerst de Oost-West-Wedstrijd ge

speeld. Het resultaat van deze Oostelijke 'uitdaging' was dat de Westelijke golfers met 7-2 

wonnen. De uitslagen luidden: Foursomes: Calkoen-Trip wonnen met 4 en 3 van Scholten

van der Lande. Heemkerk-Groskamp wonnen met 1 up van Schol ten-Scheffer; Ruys en 

Mundt wonnen met 4 en 2 van Stroink-Engelberts. Singles: Jhr. mr. A Calkoen van Limmen 

won met4 en 2 van H.W. Jordaan; Jhr. H. Trip won met4 en 2 vanJ.AL. van der Lande;J. Ruys 

won met 1 up van F. Scholten; 1. Bysterus Heemskerk verl. met 6 en 4 van J. Scheffer; AM. 

Groskamp verl. met 2 en 1 van H.O. Stroink en H. Mundt won met 6 en 5 van E.D. Engelberts 

(ingevallen voor mr. Hogerzeil) 

Dagblad Tubantia vermeldde het volgende: ']ohn Scheffer bleek een speler van kwaliteiten te zijn, 

waarvan we nog veel mogen verwachten. Hij is nog wat kort, doch altijd recht, terwijl hij op de greens 

weinig fouten maakt. Verder bezit hij het juiste wedstrijd-temperament'. 

(N.B. op 5 november 1939 namen de 'Oosterlingen' in de wedstrijd Oost-West op 'De Pan' re

vanche en ze behaalden een even onverwachte als fraaie 7-2 overwinning op West.) 

Nationaal Amateurkampioenschap 
In mei 1938 zou op De Dommel om het Nationaal Amateur Kampioenschap van Nederland 

worden gespeeld. In dit toernooi wist mr. A Kerkhoven zijn in 1937 op de Hattumsche baan 

gewonnen ti tel te behouden door van Jhr. mr. A Calkoen van Limmen in de finale te win

nen (helaas zou Jordaan in de halve eindstrijd op de 19de hole het onderspit delven). 

Het jaar 1939 
Internationaal Amateur Kampioenschap van Nederland 

Op de baan van de Kennemer in Zandvoort zou de titelhouder van het Internationaal 

Amateur Kampioenschap van Nederland , Brigade-Generaal AC. Critchley van Royal & 

Ancient G.c. St. Andrews in de eindstrijd winnen van de Sunningdale-speler P. Clive. In de 

kwart-eindstrijd was Henny Jordaan tegen de 'generaal' nog 'all square' bij de turn, maar op 

de llde kwam Critchley 1 up, toen hij Jordaan een stymie legde. Een lange putt op de 15de 

bracht de stand weer 'all square'. Maar helaas de 18de deed geen recht wedervaren aan Jor

daan's goede spel in deze ronde. 'Hij was wat 'shaky' en verloor de hole in zes tegen vijf slagen', al

dus De Telegraaf. 

----------



Internationaal Open Kampioenschap 
Een week later werd op de Kennemer ook het Internationaal Open Kampioenschap van 

Nederland verspeeld. Winnaar werd de Zuid-Afrikaan AD. Locke. Ingeschreven als 'assis

tant' stonden o.m. jan en Cees Cramer, beiden toen nog van de Noordwijksche G.c. 

Nationaal Amateur Kampioenschap 
In een 'uitnemend geslaagd tournooi' (De Telegraaf) op de Twentsche, waaraan door zes

tien golfers werd deelgenomen, won B. Carp (Hilversumsche G.c.) in de finale van de titel

houder mr. A Kerkhoven (Haagsche G.c.). In de halve eindstrijd versloeg de kampioen 

Henny jordaan. Ir. W.H. Boom, voorzitter van de T.G.c., reikte de wisselbeker aan de win

naar uit, waarna Carp voor de zeer goede ontvangst dankte en 'zijn groote waardering uitsprak 

voor de organisatie en den uitstekende toestand van de baan (voor de tijd van het jaar waarlijk uitzon
derlijk!). , 

Oost-Zuid 
Najaarsgolf op de Rosendaelsche 

Voor het eerst ontmoetten elkaar twee ploegen geformeerd uit spelers van golfclubs uit het 

Zuiden en Oosten des lands op de baan van de Rosendaelsche. In beide teams speelden één 

van onze internationals mee: voor het Zuiden mr. o. van Zinnicq Bergmann, voor het 

Oosten H.W. jordaan. Beide teams deden niet voor elkaar onder; het resultaat was een gelijk 

spel: 4-4. Interessant was de partij van A van Lanschot tegen A (Anton) Ankersmit eerstge

noemde ging in zijn partij ten onder aan een aantal stymies. Geheel 'gedemoraliseerd' ver

loor hij met 5 en 4. 

Golfis voor 90% geestelijk en voor 10% ..... geestelijk 

Thomas Murphy 

(Postlacademisch Golfgenootschap 
'io vivat' 

Op 15 april 1937 had er op de Kennemer een golfuitwisseling plaats gevonden tussen een 

'Oxford & Cambridge' team en een Nederlandse ploeg. E.e.a. had tot gevolg, dat studenten, 

die net aan de Universiteit van Leiden en Utrecht waren afgestudeerd en die bovendien de 

golfsport beoefenden, naar analogie van de Oxford-Cambridge Golf Society in 1939 een 

uniek Golfgenootschap Leiden-Utrecht zouden oprichten. 

Nu moest er voor dit (post)academische Genootschap nog wel een tegenstander worden ge

vonden. 

Het Nederlands Golf Comité wist een team, genaamd 'Rest van Nederland', samen te stel-
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len, waarin uiteraard ook Henny Jordaan en Frits Scholten ac te de présence gaven. Op De 

Pan zouden dejonge academici met 7-11 verliezen. Alle goede initiatieven ten spijt - dit il

lustre golfgenootschap was maar een kort leven beschoren. 

Grandioso 
12 1/2 jarig bestaan der T.G.C . 

'das is meine Welt, und sonst gar nichts' 
De Twentsche Golfclub had een bewogen maar ludieke tijd achter de rug. Nu was de 

tijd aangebroken om het 121/2jarig bestaan van de club eens goed te vieren. Op de 11de fe

bruari 1939 werd er 's middags eerst een foursome vlaggenwedstrijd gespeeld waaraan 

door 16 paren werd deelgenomen, waaronder enkele leden van de Sallandsche GolfClub 

'De Hoek' , 'met welke vereeniging de T.C.C. steeds bijzonder vriendschappelijke betrekkingen onder

hield; de eereleden de heerenA.M. Dikkers en oud-secretaris WC.]anssen ontbraken evenmin op het ap

pel'. 

Tableau de la troupe.]ubileumwedstrijd, 1939. (33) 



Wein, Weib und Gesang' 

en in Hotel 't Lansink in Hengelo de bloemetjes goed buiten gezet. 

::e= '.-oorrreffelijk diner van 'Versche Kreeft en gebraden Reebout met een goede Roode Bordeaux (f3,

;~~- .es) of een Bourgogne op dronk (f 4,-) had eigenaar Weijschede bereid en klaar staan'. 

Feestvierders; 12'/2 jarig bestaan. Hotel 't Lansink, 1939. (34) 

Op de voorgrond: v.l.n.r.: Max Westerdijk en Nico van Heek. 
1 e rij v.l. n. r.: Agaath Dikkers-Zeeman, Lyda van Heek]annink, Grace Gelderman-Führken, Tiny Scheffer-ter Kuile, 

Nans ter Kuile-ter Kuile, Wiesje Boom-de Hoop Scheffe!; Kune Stork-Coldewey, mw. Ankersmit-Bakhuis. 
2d<? rij (staand) v.l.n.r.: Berto Doedes Breuning ten Cate, Henny jordaan, Lies van Delden, Geert jordaan, Abel Westerdijk, Piet van 
~ :dt"l. B. H. Maurick, Mej. Wurfbain (gast), Arnold Dikkel's, mw. van Bunschoten, Toon Ankersmit (Deventer) en Leo Bierens de Haan. 

3':" rij (s taa nd) v.l. n.r.: johan Rozendaal, Wim Boom, Piet Bouman, Olga Doedes Breuning ten Ca te-van Delden, Nol Zonnevylle, 
,-: S heffer, Lyda V.d. Lande]urgens, (daarvoor: Charles Stork), Laurette Rozendaal,jan V.d. Lande (daarvoor tussen Abel Westerdijk 

en Piet van Delden: Mela Smits), naast V.d . Lande: mw. Sillevis, mw. A. Zonnevylle, Non Borgerhoff Mulder, 
geheel achteraan: joan Gelderman, dhr. BorgerhoffMulder, dhr. Bunschoten en Matthieu ter Kuile. 

-------------------- -
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De feestvreugde kreeg een climax met een gedicht van Nico van Heek. 

Het jubileum-gedicht 

I 
! 
I 
! 'En hoe zouden wij jubileeren 
i I zonder Schipper te memoreeren 
j. een dergelijk man 

I die werkt wat hij kan 
i dien weten wij te waarderen. 
I 

Het prettigst van alle dingen 

Is de clubgeest te bezingen 
Een borrel op tijd 
Brengt de juiste jolijt 
Helpt de ernst van het spel te verdringen. 

i 

, De SaUandsche kan er op bogen 

I De feestvreugde steeds te verhoogen. 
! Zijn z'in Twenthe te gast 

I Het fuifje slaagt vast 
: Daarzijn we nog nooit in bedrogen. 

Johan, onze captain van het tweede, 
Is met 't resultaat nog steeds niet tevrede 

En dat is te lov'n 
Z'n team moet naar bov'n 

I I Het stond lang genoeg reeds benede. 

I 
't Is sneu Wim en Mary ontbreken 
dat hebben ze niet goed bekeken. 
Maar Mary die lacht 

Want Amerika wacht 
Terugkomst duurt nog zestien weken. 

Zoowel Loesberg, z'n vrouwen ook Mien 
Geven wij allen voor vlijt een tien 
't is alles weer frisch 
zoowel vloer als disch 
en 't is smakelijk wat zij U biên. 

Ook de dames die hebben hun dagje 
Ze spelen als ging 't om hun hachje 
De prijs is een blad 
Een zilveren schat 
Zij spelen soms goed, waarom lach je? 

John, onze captain van 't eerste 
Die voorwaar het spel goed beheerschte, 

Sleepte zonder abuis 
Alle bekers naar huis 
Maar 't zijn wissels, dit spijt hem, ten zeerste. 

Politie kwam ernstig manen 
Verwijder die tapkast met kranen. 
Vergunning gekocht 

En Piet tapt het vocht 
En houdt 't in veilige banen. 

De greens die baarden veel zorgen 
Veel mos zat er tusschen verborgen 
Maar Max wist 't best 
De mest deed de rest 
En nu is 't bestuur zonder zorgen'. 
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Menukaart 12,5 jarig bestaan. 
Getekend door Nico van Heek. (35) 

Tot vroeg in de ochtend duurde de feestvreugde 

verhoogd door de dansmuziek van het uitstekende 

strijkje 'Harry Polak'. 

Helaas zou na het loflied van Nico van Heek 

op het Twentse golfleven en de gezelligheid 

op de dansvloer het tij weldra keren! 

Een Militair Golfteam 
Kort na de algemene mobilisatie in 1939 

werd door beroeps- en reserve officieren de 

Nederlandse Officieren Golf Bond (N.O.G.B.) 

opgericht. Als groot initiator en organisator 

wist reservekapitein F. (Frits) Scholten 36 spelers samen te brengen in een Militair Team, 

waarvan sommigen in het nationale team hadden geëxcelleerd. Dit Militaire Team, waar

van ook Z.K.H. Prins Bernhard deel uit maakte, speelde op 28 april 1940 op De Pan tegen een 

samengesteld team van Burgers. Door het grote aantal deelnemers werden 'foursomes' ge

speeld. De militairen wonnen op vredelievende wijze met 18-14. 

Onder de toeschouwers bevond zich H.K.H. Prinses Juliana, die zich uitgebreid liet voorlich

ten over de sportieve prestaties van haar echtgenoot. De returnmatch kon niet meer door

gaan, want nog geen twee weken later brak de oorlog uit. In feite hield toen de N.O.G.B. op 

te bestaan. 

De oorlog bracht ontluistering. Ons land raakte gedurende vijf jaar in duisternis gehuld! 
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Clubhuis Driene. 



HOOFDSTUK 3 

Intermezzo 
DE TWENTSCHE GOLF CLUB IN DE JAREN 1940-1945 

UE OORLOGSJAREN -
'con amarezza' 

Op de 10de mei 1940 vielen de Duitsers tot grote verbijstering en diepe verontwaardi

ging van een ieder in alle vroegte via de spoorlijn Oldenzaal- Hengelo Twente binnen. De 

militaire strijd in Nederland was in een paar dagen beslecht en de bevolking moest een 

houding zien te bepalen tijdens de bezetting, die vijf jaar zou gaan duren. Uiteraard was er 

ook een repercussie van de bezetting op het Twentse golfgebeuren. 

Al snel nam het aantal auto's op het autopark van de Twentse golf af. Er brak een periode 

aan, waarin de leden alleen nog per fiets, tandem, te voet ofin een rijtuig de baan konden 

bereiken. Maar de liefde voor de golfsport was zo groot, dat wat meer lichamelijke inspan

ning om naar de baan te komen niemand ervan weerhield het spel te blijven beoefenen. 

Met de fiets naar de Twente Cup, 1941. (36) 

N.V. Golfterrein Twenthe 
Om niet het risico te lopen dat na beëin

digen van het twintigjarig huurcontract de 

baan aan derden zou worden verkocht nam 

het bestuurslid B.H. Maurick het initiatief tot 

oprichting van de N.V. Golfterrein Twenthe. 

Nadat de benodigde gelden voor de nieuw op 

te richten N.v. waren voltekend en de Konink

lijke Goedkeuring was verkregen, werd op 16 

april 1940 de akte ten kantore van notaris 

Zonnevylle gepasseerd. Duur: onbepaalde 

tijd; bestuur 5-7 leden, kapitaal f 500.000,- ge

plaatste aandelen àf 500,-. Het terrein, dat in 

handen kwam van de N.v., werd verhuurd aan 

de Golfclub, die de banen in orde moest hou

den. Hiermee was de gelegenheid om golf te blijven spelen gewaarborgd. 

Als eerste bestuursleden van de N.v., die in 1980 in een B.v. zou worden omgezet, werden be-

noemd: 

De heren B.H. Maurick, A.M. Dikkers, M. ter Kuile, W. van Heek en H.W.]ordaan, terwijl het 

golflid notaris A. Zonnevylle als administrateur optrad. 
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Injanuari 1941 overleed de geestelijke vader van deze N.v. en ter nagedachtenis zou jaar

lijks een foursome wedstrijd worden verspeeld. 

Oorlogsperikelen 
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bestonden er in ons land naast de 17 

clubs ook nog de Nederlandse Officieren Golfbond en de Leidse Studenten Golfbond. Onder 

meer werd er gespeeld op de Haagsche, De Pan en De Dommel. 

De eerste oorlogsjaren waren voor de golfwereld nog betrekkelijk rustig. Problemen ont

stonden er wel bij het onderhoud van de banen, omdat de groundsman zonder brandstof 

kwam te zitten en hij noodgedwongen op paardekracht moest terugvallen. 

Er werd in de eerste oorlogsperiode op de Twentsche nog veel gespeeld, vooral op de zon

dagmiddag. 

Helaas waren er dan moeilijk caddies te krijgen, maar de oplossing werd gevonden door de 

caddie geen f 0,50 maar f 0,70 per zondagmiddag te betalen. Door het bestuur moest er 

nog eens opgewezen worden geen ballen van caddies te kopen om eventuele knoeierijen te 

voorkomen. Eén caddie kwam zijn handeling duur te staan, want hij werd onmiddellijk 

ontslagen. 

De club was ten zeerste onder de indruk toen in oktober 1942 zijn geliefde vice-voorzitter 

mr. Piet Noyon als gijzelaar naar Brabant werd weggevoerd. Hooggeplaatste en bekende 

mensen met een hoog politiek profiel werden namelijk in St.-Michielsgestel samenge

bracht. Gelukkig zou Piet Noyon" na enige tijd naar Enschede terugkeren. Ook John 

Scheffer en Frits Schol ten ondergingen later hetzelfde lot van detinering, maar ze kwamen 

tot grote vreugde van de club ongeschonden weer naar Twente terug. 

* Deportatie Buchenwald: 
Later zou advocaat Noyon naar Duitsland worden 
gedeporteerd. Na de bevrijding keerde hij terug uit 
,het kamp Buchenwald en in Enschede werd hij o.a. 
voorzitter van één van de Tribunaal-kamers. 

Jan Cramer 
Februari 1940 werd op staande voet de juist aangestelde professional B. Lagcher ontsla

gen. Zijn opvolger werd Jan Cramer", die door B. Dunn, professional van de Noordwijksche 

Golfclub ,werd aanbevolen om zijn kundigheid en relationele kwaliteiten. 

Op 6 maart zou Jan Cramer als professional op de Twentsche worden aangesteld. De eerste 

tijd namen Jan en zijn echtgenote Truus hun intrek bij de altijd gastvrije familie Schipper. 

Vanaf eind december 1939 tot maart 1940 was er niet gespeeld door een lange periode van 

vorst en sneeuw. De baan bleek echter in het voorjaar in een uitstekende conditie, doordat 



de heer Westerdijk en Rein Schipper met een grote kennis van zaken aan de fairways en de 

greens alle aandacht wisten te geven. In de nazomer werd de club helaas zwaar getroffen, 

omdat het verboden werd motorbrandstof te gebruiken. Men leefde in een periode van ac

commodatie, maanden waarin men zich zo goed mogelijk in de nieuwe omstandigheden 

probeerde te redden. Het was een tijd van verwarring, van aftasten. Bijna alles was erop ge

richt om het gewone bestaan zo goed mogelijk voort te zetten. 

* Een compliment: 
Een jaar daarvoor was Jan Cramer als assistent van 
Wim van Dijkbij de Amsterdamsche G.C. aange
steld. Hij kreeg in dat jaar als caddie van generaal 

lidmaatschap 

Critchley bij het Amateurkampioenschap een pluim 
voor zijn kundige adviezen 
(bron: Maandblad Golf, febr. 1939). 

Aspirant-leden werden officieel uitgenodigd als lid te willen toetreden tot de Twent

sche Golf Club, waarbij ze de gelegenheid kregen 'het mooie en sportieve spel, hetwelk prac~isch 

het geheele jaar door te beoefenen is, te leeren kennen'. 

Bovendien verzocht men deze leden de contributie-regeling aandachtig te bestuderen. 

Het theelidmaatschap kostte slechts f 10,-, terwijl daaraan het recht was verbonden, gedu

rende drie maand, na toetreding, het spel gratis te beoefenen. Clubs werden dan doorvrien

den gaarne beschikbaar gesteld. 

De Massawedstrijd 
Het reizen naar andere golfclubs werd 

langzamerhand steeds moeilijker en dit 

had tot gevolg dat de competitiewedstrij

den niet meer konden plaatsvinden. Toch 

wist men soms nog een oplossing te vin

den voor de door de Duitse bezetting ont

stane reisproblemen. De reis naar de 

Sallandsche" in Diepenveen voor het spe

len van een 'massawedstrijd' is hiervan 

een voorbeeld. 

* Ludieke oplossingen: 
De 'massawedstrijd' tegen de Sallandsche Golfclub 
in Diepenveen kon men laten doorgaan, omdat men 
pertrein Deventerwistte bereiken. Daar stonden 
een Jan Plezier en een open landauer voor het 
station klaar om de gOlfers naar de baan in 
Diepenveen te brengen. De 'Tankard' werd met 
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Vanafhet station per koets naar 'De Dommel', 
1941. (37) 

succes door de 12 golfers verdedigd (eindscore 
9-8). Deze ontmoeting bleek zo'n succes, dat er in 
september weer een wedstrijd werd georgani
seerd; nu kwamen de leden per fiets van het station 
Deventer naar Diepenveen gereden. Hetwerd een 
geslaagd weekend en alle spelers waren bij de 
Sallandse vrienden ondergebracht. 

- ----
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Golfers van Toxandria' voor het station van Hengelo, 1941. (38) 

Andere hoogtepunten 
Het hoogtepunt van dit golfseizoen was de wedstrijd om het 'Kampioenschap van 

Twenthe' op 13 en 14 september 1940, waaraan werd deelgenomen door: H.O. Stroink, W. 

van Lanschot, J. van der Lande, H.W. jordaan, o. van Zinnicq Bergmann, jhr. A. Calkoen van 

Limmen, jhr. W. Snouck Hurgronje, J.G. Scheffer, A. Ankersmit, R.F. Schil!, J. Ruys en H. 

Boissevain. Kampioen werd W. van Lanschot* die in de eindstrijd H. Boissevain met 4 en 2 

versloeg. 

* Bib van Lanschot: 
De heer W.Ch.J.M. (Bib) van Lanschot was lid van 
De Dommel. Hij was in de Tweede Wereldoorlog 
een bekend verzetsman en werd na de oorlog 

onderscheiden met de Militaire Willemsorde 
(de hoogste Nederlandse dapperheidsonder
scheiding). 

Om de maandbeker werd wegens de terrein- en weersomstandigheden maar zeven 

maal gespeeld. De clubwedstrijden kon men redelijk goed afwerken: 

Van Hoey Smith beker: mej. E. Höpink; Sabiha Shaker: P. van DeldenJzn.; Collins Cup: 

H.O. Stroink; Law Cup: H.W.Jordaan; Den Tex Cup: dhr. en mevr. Scheffer-ter Kuile 

('Sir John' en 'Lady Tine') en de 'Gijs Jannink Herinneringsbeker' ging naar H.W. Jordaan. 

Saamhorigheid 
Recapitulerend bleek het jaar 1940 een moeilijk jaar te zijn geweest met veel extra ad

ministratie en beslommeringen*, maar toch ook een jaar waarin duidelijk bleek dat de 
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Twentsche GolfClub voor velen in deze onzekere tijd een grote bron van ontspanning was. 

En zo lang de goede geest van vriendschap en saamhorigheid onder de leden maar kon blij

ven bestaan, zo lang was er voor het bestuur geen moeite te veel* om deze toestand te be

stendigen. 

Er werd een houtgas-generator aangeschaft om de tractor toch nog volledig te kunnen ge

bruiken. En memoreerde de secretaris: 'Lange tijd was de grasmachine door paarden getrokken, 

dat wel een dure grap betekende voor de club'. 'Maar op de 2de juli 1941 werd de eerste proefrit met de 

generator gemaakt'. 

* Extra werk: 

Uit een schrijven van de redactie van Maandblad 
'Golf' d.d. 25-6-'40 bleek, dat het kantoor en ook 
de gehele administratie van 'Golf' door het bombar
dement op Rotterdam in de meidagen van 1940 was 
verwoest. Aan de clubs werd verzocht een nieuwe 
ledenlijst op te sturen. 
In een tweede schrijven d.d. 27-9-'40 van de redac-
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teur van 'Golf', de heer JA Brongers, stond ver
meid, dat de treinverbindingen zo slecht waren dat 
het hem onmogelijk was de wedstrijd om de Twente 
Cup te komen verslaan. Bovendien moest de 
redacteur 's avon9s voortienen 'binnen' zijn. 
De Twentsche werd daarom verzocht in de 
namiddag telefonisch enkele inlichtingen te 
verstrekken. 
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Bezetting golfbaan 
De club kwam echter in grote moeilijkheden toen de bezetter onaangekondigd het 

golfterrein in beslag nam om spiegelgevechten op de baan te kunnen uitvoeren. Er werd 

veel en vooral luid gecommandeerd, geschoten en door de beek gewaad, terwijl er toch 

overal bruggetjes waren aangelegd. Ook de bunkers en de greens werden ernstig bescha

digd. Gérant G.A. Loesberg, die met zijn familie en zijn zoon Alex Loesberg* (later de beken

de professional op de Haagsche) sinds kort het clubhuis bewoonde, verwittigde de voorzit

ter van de ontstane situatie. De uitvoerende commandant werd beleefd verzocht het golf

terrein daarvoor niet te gebruiken en hij kreeg te verstaan, dat met heel veel zorg en grote 

kosten deze baan werd onderhouden. De bevelvoerder antwoordde hierop, dat hij de beve

len van hogerhand had ontvangen. ('BefehI ist Befehl'.) Omdat de voorzitter het besluit om de 

golfbaan als militair oefenterrein permanent te gaan gebruiken zeer apocriefvoorkwam, 

verwees de Duitser het bestuur voor nadere inlichtingen naar het stadhuis in Hengelo of 

Enschede. 

De Enschedese burgemeester Rückert had zich echter ziek moeten melden en zou niet 

meer terugkeren, maar men werd ontvangen door de waarnemend burgemeester mr. G.J. 

van Hattum, die vanuit het gemeentehuis veel illegaal werk verzette en die door zijn be

middelend optreden nog meer exercities wist te voorkomen. 

Eind september 1941 nam het bestuur het besluit geen nieuwe leden meer aan te nemen en 

op 1 november werden alle joodse leden door de bezetter gedwongen als lid van de T.G.e. te 

bedanken. 

* ~rofessional Alex Loesberg: 
Alex Loesberg kwam in 1977 bij de Haagsche. 
Hij was aanvankelijk assistent bij Joop Rühl op de 
Kennemer, werkte nadien jarenlang op de Hattumse 

Voortgang der wedstrijden 

en was twaalf jaar voorzitter van de N.P.G.A., 
de bond van de Nederlandse Professionals. 
Ook als bondstrainer van de N.G.F. kreeg hij alom 
bekendheid. 

De clubwedstrijden werden normaal afgewerkt; bij de dames won zoals gewoonlijk me

vrouw L.E. Bouman-Dekker de Walker Cup en bij de heren werd de Law Cup gewonnen door 

de heer J.G. Uohn) Scheffer. 

De Twente Cup medal play 36 holes voor professionals werd in 1941 gewonnen door JooP 

Rühl van de Kennemer Golfclub met een score van 140 slagen. Jan Cramerwerd 2de met 146 

slagen. Voor deze altijd toch weer interessante wedstrijd hadden 15 professionals ingeschre

ven. 

Het hoogtepunt was ook dat jaar de wedstrijd om de Twente Cup voor Amateurs , die men 

gerust een officieus Nationaal Kampioenschap zou mogen noemen. Hieraan deden jaar

lijks de beste Nederlandse spelers tot een maximum handicap van 10 mee. Er waren nu 20 

deelnemers . De kwalificatie vond plaats op de zaterdagochtend: 18 holes medal play om de 
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8 besten aan te wij zen voor de slotronden, 

waarin men elkaar in match play moest 

uitschakelen. In de halve eindstrijd ver

sloeg R.F. Schill (de Haagsche) H.O. (Harry) 

Stroink (De Pan, later de Twentsche) en mr. 

O. van Zinnicq Bergmann* (De Dommel) 

verloor van W. Verloop (De Pan) . De finale 

tussen de heren Schill en Verloop werd 

met 3 en 2 door Schill gewonnen. 

* Fair play het ware fundament van 
sportbeoefening: 
De essentie van golf is sportiviteit, fair play en 
niemand had dat op de Twentsche in die oorlogs
jaren meer getoond dan mr. O. (Olivier) van Zinnicq 
Bergmann. Bekendheid kreeg de strijd op de 
5de hole tussen de finalisten de heren O. van Zin
nicq Bergmann en W. Verloop. Eerstgenoemde 
sloeg de bal bij de afslag tussen de bomen, maar op 
een zeer spectaculaire wijze legde hij vervolgens 

Prijsuitreiking. Officieus Nat. Kampioenschap, 1941. (40) 

Piet van Delden en Jan van der Lande (Sallandsche), 1941. (41) 

de bal met zijn 2de shot dood bij de pin. Ook Verloop 
legde zijn bal met een fraaie approach vlak bij de 
pin. Iedereen meende, dat Van Zinnicq Bergmann 
met zijn te maken birdie de kans op de overwinning 
nu niet meer kon ontlopen. Welk een groot sports
man! Hij vertelde, dat hij tussen de bomen de ba l 
tweemaal had aangeraakt. Niemand had deze dub
belslag gezien. Voor hem betekende dit een par en 
dat kostte hem het kampioenschap. 

De laatste winterwedstrijd in 1941 op 'De Pan' werd door Henny Jordaan gewonnen, 

een resultaat waarover 'Golf schreef: 'De overwinning van Jordaan is een welverdiende belooning 

voor zijn stug volhouden en zijn nimmer versagende animo om bij belangrijke wedstrijden -reismoei

lijkheden ten spijt -steeds aanwezig te zijn. Altijd eindigde hij in de kopgroep, doch vrijwel nooit kwa

men z'n capaciteiten tot uiting door het bezetten van de eerste plaats, zooals ditmaal op de Pan met de 

uitstekende cijfers 82-78=160. Jordaan moest altijd tot het bittere einde voor z'n cijfers vechten; vaak zag 

hij juist tegen het einde een overwinning in een nederlaag verkeeren'. 

Dit succes van Henny Jordaan betekende uiteraard ook een succes voor de T.G.c.! 



Enkele bestuursbeslommeringen 
In 1941 werd in de vacature Maurick voorzien door de heer A. Zonnevylle in het be

stuur te benoemen en als candidaat voor het aftreden van]. van Wulfften Palthe werd de 

enige lefthandervan de club P. (Piet) Bouman voorgesteld. 

Het tekort in de clubkas bedroeg in 1942 f 1400,- en van de leden, die geregeld speelden, 

werd een extra bijdrage gevraagd. De elkjaar terugkerende vraag van de heer M.e. (Tinus) 

Bergsma wanneer er eindelijk eens een zwembad zou komen werd beantwoord met de me

dedeling dat eerst betere tijden moesten worden afgewacht (jaarverslag", 1941). 

Ook de heer P. (Piet) Ruitinga, assistent van de chirurg Borst te Hengelo, voelde veel voor een 

zwembad, maar achtte een douche in de herenldeedkamer eigenlijk veel belangrijker. 

* Het jaarverslag: 
Twee leden werden in het jaarverslag speciaal 
genoemd, nl. Baron en Barones Creutz van 
WarmeiD, die vanuit Diepenheim gemiddeld twee 

keer per week naar Hengelo fietsten om 18 holes 
te spelen, om daarna laat in de middag weer huis
waarts te keren .. 

Van het voorstel om de contributie van theeleden te verhogen van f 10,- naar f 20,

moest worden afgezien, omdat er überhaupt geen thee meer in het clubhuis kon worden 

besteld. 

Zo kon ook B.J. ter Kuile zich niet geheel verenigen met het schenken van alcohol. Hij stelde 

daarom voor de bestaande regeling om alleen zaterdags één borrel te drinken zodanig te 

wijzigen, dat zij die zaterdags niet kwamen, dan toch in elk geval van die ene borrel op de 

herenmiddag (donderdags) moesten kunnen genieten. 

In 1942 gaf Jan Cramer 692 lessen en speelde 247 ronden van 9 holes met de leden. In dat 

jaar werd de Walker Cup gewonnen door Laura Bouman, de Law Cup door Henny Jordaan. 

Voor de statistiek zou het verder interessant kunnen zijn om te vermelden, dat er vanaf 

1928 tot en met 1942 318 clubwedstrijden werden gespeeld. 

De namen van de vijfbest geplaatste golfers waren in die periode: 

1. H.W.Jordaan 2.J.e. Scheffer 3. mevr. Bouman-Dekker 4. F. Scholten en 5. mevr. Jordaan

Ebbinge. 

T.G.C.-Cup 
De wedstrijd voor de profs over 36 holes medal play om de T.e.e.-Cup was in 1942 een 

groot succes voor de gebroeders Cramer. Cees Cramer, die zes jaar later zijn vaste aanstel

ling als pro bij de T.e.e. zou krijgen, won de Cup met een score van 140 slagen enJan werd 

2de met 142 slagen. De recordscore in deze wedstrijdserie , die sedert 1929 werd gespeeld, 

stond op naam van Piet Witte (De Dommel) met 137 slagen, gemaakt in 1937. In 1946 zou 

dit record gebroken worden door]. Cramer en worden gebracht op 135. Dit record had maar 
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een korte levensduur van 25 minuten, daar JooP Rühl, die als laatste binnenkwam, de win

naar werd met 134 slagen. 

Oorlogsperikelen 
Tijdens de Duitse bezetting hadden de golfleden op de baan soms opmerkelijke ont

moetingen. Ook konden sommige leden op een speciale , verbale wijze soms met hun ge

remde agressie t.O.V. de bezetter omgaan. Een drietal voorbeelden* is illustratief: 

*1. 
Toen op een golfochtend in 1942 mevrouw W. (Wim
mie) Ebbinge-Wisselink zich op de fairway van de 
1 ste hole bevond, kwam een bebaarde, verfomfaai
de man uit de struiken te voorschijn. Fluisterend 
sprak hij: Mevrouw, kunt u mij ook zeggen of ik hier 
op Nederlands grondgebied ben?' De toch enigs
zins geschrokken Wimmie Ebbinge kon zijn vraag 
gelukkig bevestigend beantwoorden en zij legde 
hem vervolgens uit hoe hij veilig zijn bestemming 
zou kunnen vinden. Deze vreemdeling bleek een 
uit een Duits kamp gevluchte krijgsgevangene, 
die zich overdag schuil hield en 's nachts wande
lend langs de spoorlijn richting Oldenzaal de 
Nederlands I Duitse grens was overgestoken, maar 
nu het spoor bijsterwas geworden. Hij wilde naar 
het Westen, d.w.z. naar huis en zij wees hem de 
weg naar Delden. 
2. 
In de vroege zomer van 1944 had mevrouw 
M. (Molly) Stomps-Hissink een opmerkelijke 
ontmoeting op de 7de hole. Rechts van de fairway 
vanuit de bosschage, waarachter in die dagen nog 
een boerderijtje van boer 'Muss'n Evert' lag, kwam 
een onderzoekende jongeman haar tegemoet en 
hij verzocht de golfsters - zo mogelijk- wat oplet
tend te zijn en een eventuele komst van Duitse 

militairen door te geven. In korte bewoordingen 
werd medegedeeld, dat hij met zijn 'groepje' 
radiografisch contact met Engeland probeerde te 
leggen. 
Ditwas zeker geen schijnvertoning, want spionage
groepen en met name de illegale inlichtingen
organisatie 'De Packardgroep Twente' opereerden 
vanuit verschillende locaties in deze regio. 
Met zendapparatuur werd dan radiografisch con
tact met Londen gelegd. 
Mevrouw F. (Frieda) Kuyper, heilgymnaste van 
beroep en koerierster van deze illegale organisatie, 
was in die tijd enthousiast golflid van de Twentsehe. 
Op haar fiets met massieve banden reed ze in 
Twente rond, waarbij de zendapparatuur in haar 
fietstas verborgen lag onder handdoeken en 
massage olie. In november 1944 werd de zend
groep door de vijand gepeild en gearresteerd. 
De meeste van hen zouden worden gefusilleerd. 
Frieda Kuyper zou tot de bevrijding in april 1945 bij 
de familie van Eck in Delden onderduiken. 
3. 
Mevrouw S. (Sacha) Bierens de Haan-Gaymans 
was een markante persoonlijkheid op de baan 
(en daarbuiten). Om haar swing ritmisch te 
perfectioneren riep ze: 'een, twee, drie, 'Rot Mof'. 

Een gast van formaat op de Twentsehe: Albert PIesman 
In dejaren '42 tot '45 was de grote KLM-man, Albert PIesman, een geziene gast op de 

T.G.c. Na zijn arrestatie door de Sicherheitspolizei en de daarop volgende opsluiting in een 

cel van het 'Oranje Hotel' in Scheveningen in mei '41, zou voor hem toch nog onverwachts 

in april '42 vrijlating volgen. Dit betekende een verbanning naar Twente! Daar had hij 

vrienden en daar was hij bovendien in de buurt van een aantal belangrijke mensen op in

dustrieel gebied. PIes man bewoonde, met de hulp van de familie Groeneweg uit Enschede, 

met zijn gezin in Driene een houten villa en in een klein vertrekje ('Coba's salon'), dat naast 



het huis lag, bedacht hij zijn tweede KLM. Volgens zijn vaste secretaresse, de jonge juriste 

mevrouw Bakhuis uit Hengelo, ontving hij in deze salon meer dan honderd bezoekers. 

's Middags zocht hij meestal wat afleiding; hij wandelde met zijn vrouw door bos en 

veld van Driene ofhij speelde golf* op de Twentsche. 

N.B.: Ook verbleef PIesman tijdens de bezetting dikwijls bij mevrouw J.G. (Tuuts) ter 

Kuile-ter Kuile in 'Huize de Heide' aan de Hoge Boekelerweg te Enschede (bron: de heer J.H. 

ter Kuile). 

Verbod op uitgave Maandblad 'Golf' 
Op last van de bezetter moest de uitgave van alle sportbladen, dus ook van 'Golf, met 

ingang van 15 juni 1943 worden gestaakt (papierschaarste!?). Hierdoor werd de mogelijk

heid tot contact in de golfwereld verbroken. Wel werd aan het N.G.C. toestemming verleend 

tot de uitgifte van een eenvoudig, op gezette tijden verschijnend mededelingenblad, waar

in alle uitslagen van clubwedstrijden, aankondigingen van wedstrijden etc. konden worden 

opgenomen. Pas in 1946 zou 'Golf opnieuw uitkomen. 

Bezetting clubhuis 
Op zondag 3 september 1944 werd de herenkleedkamer door de Duitsers bezet om 

dienst te kunnen doen als wachtlokaal voor de bewakingsmanschappen van munitieauto's, 

die op de golfbaan onder de bomen waren neergezet. De schuur moest als slaapgelegenheid 

dienen. 

Toch waren er nog mogelijkheden om op de baan van de fauna te genieten, want de notu

list tekende in die dagen het volgende op: 

Ot Is op dezelfde dag dat vogels van geheel andere pluimage het golfterrein ook komen bezoeken want 

ons lid, de heer F. WilIink, heeft het voorrecht gehad aan de overkant van de beek, bij de lste tee een 

zwarte ooievaar te hebben gezien, hetgeen in ons land tot de zeldzaamheden behoort'. 

Navrant was de wijze waarop de bezetter op 6 september 1944 het gehele clubhuis vor

derde, maar gelukkig mocht gérant Loesberg met zijn familie er blijven wonen. Hierdoor 

was er nog enig toezicht op de Twentse bezittingen mogelijk. 

Vanaf die datum zou door de 'moffen' het golfspel op de Twentsche worden verboden! 

Intermezzo 



Waarvoor de grote club zaal werd gebruikt bleefvoor iedereen onduidelijk. Op kleine 

tafeltjes, die vol lagen met allerlei kaarten, stonden diverse toestellen . Een overtollige hoe

veelheid papier vulde de ruimte. De bezetter had de telefoon van de bestuurskamer naar de 

zaal overgebracht. Motorordonnansen reden af en aan. Op het terrein stond een veldkeu

ken, terwijl er vlakbij het clubhuis gestolen varkens rondliepen, die met 'Van Houtens Ca

cao' werden vetgemest. De ene zondag kreeg een ieder van de twintig man bezetting een 

halve kruik Bols (niet van de Twentse golfvoorraad!) en het andere weekend werd de gesto

len Hollandse Advocaat, gemixed met Franse Cognac, uit soepborden genuttigd. Elke drie à 

vier weken werden de Duitse clubbewoners afgelost. Gelukkig bleven alle Twentse golfbe

zittingen in het clubhuis achter. 

'Het behoorde geheel niet tot de uitzonderingen dat heerlijke geuren van gebraden varkensvlees de 

reukorganen van de familie Loesberg prikkelden en deze voelden zich dan als de gevangene in vroeger 

tijden, die gestraft werden met hongerstraffen en gedwongen werden de geur van gebakken biefstuk op 

te snuiven maar er niets van kregen'. 

Baanbeschadiging 
De snelle vorderingen van de geallieerden na de landing van 6 juni 1944 in Normandië 

deed hopen op een spoedige bevrijding van het door de Duitsers bezette territorium. Op 17 

september 1944 vond een grote luchtlandingsoperatie (Market Garden) van de geallieerde 

troepen plaats op Eindhoven, Nijmegen en Arnhem, maar het offensief stuitte bij Arnhem 

op sterke vijandelijke pantserdivisies. De Britse veldmaarschalk Montgomery had zich hier

op verkeken en was gedwongen zich terug te trekken. Maastricht en een groot deel van 

Brabant was in september al bevrijd, maar het Nederlands grondgebied ten noorden van de 

rivieren moest nog maandenlang wachten op het eind van de beproevingen. De Duitse een

heden werden in oostelijk Nederland gehergroepeerd om het Roergebied tegen het aanstor

mende geallieerde offensief te verdedigen. 

Een aantal Duitse hoofdkwartieren lag in Twente verspreid. Dit moet zeer waarschijn

lijk de reden zijn geweest, dat veel pantserwagens eind september 1944 een schuilplaats op 

de Twentsche golfbaan zochten. 

Bij onvoldoende natuurlijke delddng werden de bomen tot 1 meter boven het maaiveld ge

kapt, opdat de 'Herrn' zich bij hun werkzaamheden niet hoefden te buld<en. De tald<en kon

den als camouflage voor de pantserwagens gaan dienen. Bij een veldsmidse werden de 

pantserwagens gerepareerd en vervolgens werd er op de 1ste fairway proefgereden. Dit ge

beurde met grote snelheid. Natuurlijk moesten er scherpe bochten worden gedraaid, waar

door er diepe sporen in het gras achterbleven. Dikwijls reed men via de 1ste green door de 

bunkers naar de 2de green. Dan weer zocht men een weg tussen de oprijlaan en de 9de ho

le, waarbij veel mooie dennen geheel werden vernield . De 7de en 8ste fairway bleven ook 

niet ongeschonden en werden als exercitieterrein gebruikt voor de op het terrein gestatio

neerde Duitsers. In november verdwenen de pantserwagens naar plaatsen, waar meer 



naaldhout stond en door de hevige kou in januari 1945 werd er door de W ehrmacht', als ook 

door Nederlanders , veel hout gekapt. 

Het clubhuis kreeg een andere bestemming: het werd gebruikt als opslagplaats van 'zo

als de moffen dat zelf zo bescheiden uitdrukten: 'erbeutete Sachen'. Het gebouw leek wel een volge

stopt warenhuis! Alle voorwerpen waren in de buurt van Arnhem gestolen en eens in de 

veertien dagen reed er een grote vrachtwagen voor om zo veel mogelijk gestolen goederen 

naar Duitsland afte voeren. (hele serviezen, zilverwerk, pendules, stoelen, tafels, schilderij

en etc.). De secretaris meldde: 

'Soms werden de leden Henny Jordaan, Frits Scholten en Berto Doedes Breuning ten Cate voor kor

tere oflangere tijd mee de grens over genomen'. 

TER NAGEDACHTENIS - Del Court van Krimpen 
Op 10 november 1944 zou het erelid van de Twentsche GolfClub de heer G.M. (Gerry) 

del Court van Krimpen te 's-Graveland komen te overlijden. Dit was niet alleen een groot 

verlies voor de Twentsehe, maar evenzeer voor de golfsport in geheel Nederland, waar hij 

de motor en promotor was. 

Hij was de man, die bij de oprichting van de club het bestuur met raad en daad had bij

gestaan en de gehele baan met de hulp van Willem]anssen had uitgezet. Ook nadien bleef 

hij als amateur-baanarchitect de club van advies dienen; deze golfpromotor werd vele ma

len achtereen landskampioen, had een weergaloze staat van dienst als international, was 

dikwijls referee bij belangrijke wedstrijden en informeerde altijd met veel belangstelling 

naar het wel en wee van de Twentsche GolfClub. 

Z.K.H. Prins Bernhard schreef over Gerry del Court van Krimpen het volgende: 

'Op de Haagsche heb ik nog voor de oorlog gespeeld. Met Gerry del Court. Een prachtige speler. Alles was 

bij hem langzaam. Een rustige swing. Niet te snel. Een plezier om naar te kijken' 

(citaat uit: 100 jaar Golfin Nederland, 1994). 

De heer Del Court van Krimpen schonk een landelijk te verspelen 'Del Court Beker''', waar

van de inleggelden ten bate zouden komen van behoeftige personeelsleden van golfclubs 

(Del Court Fonds"*). Omdat behoeftig personeel niet meer voorkomt, worden de fondsen 

thans voor andere doeleinden (b.v. opleidingen!) gebruikt. 

* Del Court Beker: 
De eerste wedstrijd om de Del Court Beker werd in 
1946 gespeeld en gewonnen door een lid van 'De 
Dommel'. 
Ter ondersteuning van het fonds worden ook de 
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landelijke inleggelden van de 'Golf Journaal Beker', 
die door het maandblad is aangeboden, hieraan 
toegevoegd. De datum voor deze wedstrijden wordt 
elk jaar door de N.G.F. vastgesteld. 

Intermezzo 



De taak van de grote stimulator van de golfsport werd overgenomen door Del Court's 

schoonzoon mr. A.A. Swane. Bij zonder moeilijk was het voor hem om hiermee te beginnen, 

want een deel van Nederland was bevrijd, het andere deel nog steeds bezet. 

DE BEVRIJDING - april 1945 
'vivace' 

De definitieve geallieerde doorbraak kwam in maart 1945 met de oversteek van de 

brug over de Rijn bij Remagen in Duitsland, waardoor het bezette Nederland in een tang

greep raakte . De situatie bleef gevaarlijk, de omsingelde Duitse troepen hadden het bevel 

gekregen tot op het laatst stand te houden en het land te verwoesten. 

Op 29 maart overschreed het geallieerde leger de grens bij Dinxperlo en twee dagen later 

werd Twente frontgebied. Het lag in de opmarsroute van zowel de 2de Canadese Divisie als 

de 4de Pantserdivisie en het 2de Britse leger. Op verschillende plaatsen in Twente zouden 

fanatieke 'Fallschirmjäger' (parachutisten) van de Hermann Goering Divisie veel weerstand 

bieden, maar op 1 april werd Enschede bevrijd. Vanuit die stad wilde men Hengelo langs de 

hoofdweg Enschede/Hengelo innemen. De tankspitsen wisten de Uitspanning 'De Ketting

brug' (tegenover de afslag van de 9de hole en nu een ruïne) te bereiken, waar ze echter op 

heftige Duitse weerstand zouden stuiten. De Duitse bezetters hadden zich in schuttersput

jes in de tuin van de villa 'De BeIder', aan de overkant van de weg langs de Enschedesestraat 

en op het golfterrein ingegraven. 

In deze spannende oorlogsdagen vonden Jan en Cees Cramer een gastvrij onthaal bij fa

milie Schipper, die vlakbij de 2de hole in het z.g veldwachtershuis aan de Hengelosestraat 

woonden. Ook de familie Lans woonde bij hun in. Willem Lans was in zijnjeugdjaren cad

die van mevrouw L.M. (Wiesje) Boom-Scheffer. 

Terloops zij vermeld dat in de tachtiger jaren de heer en mevrouw Lans de karrenloods we

kelijks schoonhielden en dat ze onder het toeziend oog van de heer J.c. Goop) Klinkspoor de 

emmers van de driving range dagelijks vulden met golfballen. Overigens zou JooP Klink

spoor zich jarenlang verdienstelijk maken in wedstrijd-, handicap- en baancommissie. 



Tijdens de bevrijdingsdagen moest ook de familie Lans naar het clubhuis uitwijken, daar ze 

aan de hoofdstraat in de vuurlinie lagen. Engelse infanteristen van het 5de Dorset Regi

ment hadden zich ingegraven in de linker bunker van de 5de green en hadden van daaruit 

de 6de, 7de en 8ste hole goed onder schot. Het was Willem Lans, die als eerste de bevrijders 

op het terras van het clubhuis een hand kon schudden. 

Helaas ging vlak voor de bevrijding van Hengelo 'De Grote Dorst', de aan de Enschede

sestraat gelegen villa van Lona en Wim van Heek, na heftige beschietingen in vlammen op. 

Steeds had deze villa een gastvrij onderkomen betekend voor veel TG.C.-ers, maar ook voor 

golfers van andere clubs. 

Op 3 april 1945 ging in Hengelo de vlag uit - Hengelo was bevrijd! 

Een dag later vielen Almelo, Goor en Diepenheim in Engelse en Canadese handen. Bij 

Delden werd nog zwaar gevochten, voordat het bevrijd kon worden. 

'Daarna kreeg een ieder inkwartiering en genoot men vooral van Engelsche en Amerikaansche sigaret
ten, chocolade en corned beef Er was één grote verbroedering tussen ons en onze bevrijders en het ene 

feest volgde op het andere, waarbij vooral de dames zich buitengewoon gastvrij toonden'. (-) 'Nadat de 

bevrijdingsroes een beetje was geluwd, kreeg voorzitter Boom het verzoek eens met de Engelsche Heren, 

die de ontspanning voor het leger verzorgden, te komen praten over het gebruik van de baan en club

huis. Daarna bracht hij in gezelschap van een Engelsche captain en onze secretaris een bezoek aan ons 
clubhuis, waar de Engelschman zeer verrukt over was. De baan vond hij minder belangrijk en interes

seerde hem eigenlijk heel niet. De besprekingen waren juist begonnen toen er een paar Canadeezen ook 

eens kwamen kijken, nadat deze bij het begin van onze oprijlaan een bord hadden laten plaatsen, 

waarop geschilderd stond: 'reserved 9th Canadian Armee'. 

Besprekingen met geallieerden 
Voorzitter Wim Boom moest weer opnieuw besprekingen gaan voeren met de Canade

zen en de Town Major. Maar steeds als hij met het ene stel net zijn besprekingen had afge

rond, verlieten zij Twente weer en kon hij de gesprekken opnieuw beginnen. Uiteindelijk 

viel de beslissing op 12 mei. Er zou een definitieve regeling tot stand komen tussen de 

Canadezen en de TG.C. Het clubhuis werd 'officierscasino', waarbij aan de TG.C.-ers werd 

toegestaan om te spelen en van het buffet gebruik te maken.Een grote tent werd naast het 

clubhuis gezet, omdat het clubhuis te klein was geworden. De leden zouden hun clubs be

schikbaar stellen voor de Canadezen, die uiteraard geen clubs bij zich hadden. De lonen 

van het personeel werden door de bevrijders betaald; aan Loesberg werd f 55,- per week toe

gezegd. De Canadezen veranderden de nieuwe schuur, het Eldorado van Rein Schipper, zeer 

tegen zijn zin in een douchegelegenheid. Verder bouwden ze er nog een aparte keuken in 

met een groot fornuis, waarop een kok gerechten zou klaar maken voor de diners van de 

militairen in het clubhuis. Het gras op de fairways was zo lang geworden dat het eerst met 

gewone maaimachines moest worden gemaaid. 

Intermezzo 



Heropening baan 
'This is the army' 

Van 14 tot 19 mei 1945 waren 48 man met hulp van Canadese militairen op de golf aan 

het werk om de baan in orde te krijgen voor de officiële heropening op 20 mei 1945 (lste 

Pinksterdag). 

'con sIancio' 

En zo brak dan met schitterend zomerweer 20 mei 1945 aan; een dag die na de ellendi

ge oorlogsj aren met gulden letters zou blijven gegrift in de geschiedenis der T.G.c. 

De secretaris schreef het volgende: 

"t Heeft een diepe indruk op mij als secretaris gemaakt de oprechte vreugde te zien waarmede onze le

den elkaar begroetten toen zij na een zo'n lange tijd van onderbreking elkaar terugzagen op de plaats 

waar de meeste in al die tijd niet meer waren geweest'. 

Op deze gedenkwaardige dag waren 111 leden en 25 Canadezen aanwezig. 

De brigadier en zijn staf werden door het bestuur in het clubhuis met een echte Bols ont

vangen. Vrolijk wapperden de clubvlag met het Twentse Ros, de Canadese vlag en het fiere 

rood, wit en blauw in top. En nadat een Canadese band het Wilhelmus, het Engelse en het 

Canadese volkslied had gespeeld, werd de eerste afslag gedaan door een Canadese bri

gadier. Eigenlijk zou generaal Crearer, de Canadese opperchef, de officiële afslag doen, 

maar door de naweeën van een groot avondfeest een dag eerder was hij niet bij machte dit 

zelf te doen. 

'De aanwezigen waren aangedaan door het indrukwekkende gebeuren en bovendien was aan de ope

ningsdrive te merken, dat ook de brigadier onder de indruk was, maar de bal kwam gelukkig wèl over 

de beek'. 

Tenslotte vond er een foursome wedstrij d plaats, waaraan Henny Jordaan, Jan Cramer 

en twee Canadezen deelnamen. Helaas hadden de Canadese profs verstek laten gaan, waar

door de Twentenaren de wedstrijd vrij gemakkelijk konden winnen. Een schitterend opge

maakt buffet stond klaar in het clubhuis, waar de meest exquise gerechten stonden uitge

stald. 

'Er heerste een ouderwetse opgewekte stemming en het was zeer laat in de avond voordat de laatsten 

huiswaarts keerden', aldus de secretaris. 

Wedstrijd tegen Canadezen 
Op 30 juni had een 'thé dansant' in het clubhuis plaats en op 1 juli was er een golfwed

strijd gepland tussen de best spelende Canadezen en een team van de Twentsche, die onder 

zeer slechte weersomstandigheden door de T.G.c. met 5 en 4 werd gewonnen. 

Er brak een tijd aan van een zeer gezellig clubleven met onze bevrijders. Geregeld speelden 



er veel Canadezen en ook de Twentenaren, die nog in het bezit waren van een golfballetje, 

menig partijtje. Hoe slecht het met de ballenvoorraad gesteld was, moge blijken uit het feit 

dat de secretaris, Jan Cramer en enkele Canadese vrienden tweemaal naar het westen wa

ren gereden om golfballen tegen enkele dozen sigaretten in te ruilen. De buit was helaas 

niet erg overweldigend! 

Het Oranjefeest 
'con spirito' 

Op 1 september 1945 werd op de Twentsche het Oranjefeest vastgesteld. Het feest bete

kende met tachtig personen, waarvan zo'n zestig eigen leden, voor de organisatoren een 

enorm succes. Volle schotels en wijn en bier naar avenant! 

Maar aan alle vreugde zou helaas een einde komen want op 20 september verlieten de Ca

nadese vrienden Twente voorgoed. Deze militairen hadden de Twentsche Golf Club de mo

gelijkheden geboden de ernstig beschadigde baan weer in een redelijke staat te herstellen, 

zodat er weer volop gespeeld kon worden. Helaas bleek dit niet bij alle clubs mogelijk*. 

* De Rosendaelsche: 
Na de bevrijding bleek een aantal golfclubs, zoals 
de Rosendaelsche, erg onder de bezetting geleden 
te hebben. Om daadwerkelijk hulp te kunnen bieden 
stelde de professional van de Amsterdamse Golf 
Club voor een wedstrijd voor pro's te organiseren, 

waarbij ieder als inleg naar keuze golfmateriaal, 
bestemd voor de leden van de Rosendaelsche, kon 
inleveren. Hieruit bleek eens te meer een grote ma
te van saamhorigheid bij de professionals in deva
derfandse golfwereld! 

Op de Twentsche sprak een ieder zijn grote dankbaarheid uit voor de herkregen vrij

heid, maar helaas hadden hiervoor veel Engelse en Canadese militairen hun leven moeten 

geven! 

In Twente gelegerde militairen, zomer 1945. (42) 

Nederland bleek na Duitsland het zwaarst getroffen West-Europese land. Eensgezindheid 

was nu geboden en wederopbouw werd de eerste opdracht voor het bevrijde Nederland! 

87 ~~~. ~~~~~--~--------------------------
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HOOFDSTUK 4 

Continuo 
DE TWENTSCHE GOLF CLUB IN DE JAREN 1946-1988 

FANFARE - The 60th Rifles Cup 
Na de oorlog hervond de Twentse golfer snel zijn ritme bij de golfswing. Ook kon spoe

dig weer van een opgewekt, harmonieus clubleven worden gesproken. Golfcontact met 

Engelse en Canadese militairen bleek goed mogelijk en de daaruit voortkomende golfwed

strijden gaven aan het clubleven een bijzonder accent. Wat geschiedde er zoal? 

Vlak na de bevrijding in 1945 verleende de T.G.C. gastvrijheid aan Engelse officieren 

van het Garderegiment 'The Queen's Own Rifles' , dat in Münster was gelegerd. De reden 

van deze gastvrijheid was gelegen in het feit dat de Engelsen in Duitsland zelf geen eigen 

golfbaan bezaten. Tegen hen speelde Twente jaarlijks een golfwedstrijd en toen het regi

ment in 1955 huiswaarts keerde werd er op gepaste wijze afscheid genomen. Dit geschiedde 

op de basis in Münster en ging gepaard met ldlo's kaviaar en andere genotmiddelen. 

Nog jaarlijks wordt er door de leden van de T.G.c. op de Twentsche om 'the 60th Rifles Cup' 

gespeeld; in 1960 werd hij door R. Hodgson gewonnen. Er zou nog een 'Dutch Rifles Cup 

Organization' bestaan, die regelmatig wedstrijden organiseert. 

Behalve tegen Twente speelde het Regiment ook mee in een Duitse competitie, waar ook 

Brüggen één der tegenstanders was. Na hun vertrek werd in Duitsland de Twentse traditie 

om tegen Engelse militairen te spelen voortgezet door twee keer per jaar een wedstrijd te 

spelen tegen de vertegenwoordigers van de 'Royal Air Force (R.A.F.)' te Brüggen. 

Brüggen-Twente 
Meer dan 40 jaar speelt de T.G.C. nu golfwedstrijden" tegen de in Duitsland gelegerde 

R.A.F., die aanvankelijk op de baan 'Bad EIsen' speelde. Deze 18-holes-baan was niet te ver 

van de Twentsche verwijderd. Frits Scholten was de Twentse grondlegger van deze wedstrij

den. Men zou zich kunnen afvragen hoe zijn contacten met de R.A.F. tot stand kwamen. 

Frits Scholten was begin 1940 samen met]hr. mr. W.H. den Beer Poortugaal, dhr. R.H. Schill 

en ir. T.F. Hubrecht de oprichter van de 'Nederlandse Officieren Golfbond (N.O.G.B.)''''' . Hij 

werd tot voorzitter gekozen, maar in deze hoedanigheid kon hij door de moeilijke oorlogs

omstandigheden evenwel niet veel doen. Van 1951 tot 1971 was hij vice-voorzitter van de 

N.O.G.B. , waarvan hij door zijn vele activiteiten bij zijn afscheid tot erelid zou worden be

noemd. 

Als bestuurslid van deze officieren golfbond kwam hij na de oorlog in contact met de 

R.A.F. en men besloot om gezamenlijk j aarlijks tegen elkaar een uit- en thuiswedstrijd te 

P. Muskens
Notitie
Bad Eilsen ligt  ± halverwege Osnabrück en Hannover net ten noorden van de  Autobahn. Bad Eilsen was het hoofdkwartier van de 2nd TAF.Daar bouwde de RAF in 1946 een 9 holes golfcourse; deze heeft minstens tot 1955 gefunctioneerd; toen ging men naar Rheindalen bij Brüggen. De RAF bouwde in die omgeving  een airbase, met uiteraard een golfcourse. In 2001 is de RAF daar ook vertrokken .De golfcourse is verder gegaan onder de naam "West Rhine GC".  Prachtige baan die nog geheel functioneert, ligt 2 km af van golfclub Herkenbosch in Nederland bij  Roermond.De basis ging verder als kamp voor de Royal Signals, met de naam  Javelin Barracks.   In 2003 bezocht ik Bad Eilsen.     Heb de plek van de baan gezien.  Het clubhuis doet dienst als recreatiehuis voor verslaafden.  Am Bremer Schullandheim.

P. Muskens
Notitie
The 60th Rifles  was de nickname van het KRRC (King's Royal Rifle Corps).Dit "Motor Battallion Infantry" was gelegerd in Münster. Bij hun vertrek aldaar in 1956 schonk men deze Cup aan de TGC mede voor de gastvrijheid genoten.



gaan spelen. Eerst vond de ontmoeting in Duitsland op de R.A.F. baan 'Bad EIsen' plaats . 

Omstreeks 1956 had de R.A.F. op de basis 'Brüggen' nabij Roermond een 18-holesbaan aan

gelegd en de wedstrijden verhuisden naar deze prachtige baan. Sindsdien vinden de wed

strijden plaats onder de naam 'Brüggen-Twente'. Voor zover bekend bestaat de baan 'Bad 

EIsen' niet meer, althans er wordt daar niet meer door de R.A.F. gespeeld. 

De golfclub Brüggen speelt elkjaar onder leiding van Allister Haggert tegen 13 clubs in 

Nederland en Duitsland. De Twentsche heeft de langste traditie in deze reeks! 

Frits Schol ten was de eerste captain van het Twentse team. Hij werd opgevolgd door res

pectievelijk Harry Stroink, Wim Jordaan, Arnold van Heek, Henk van Rinkhuyzen en Jan 

Reuder. 

I' Wedstrijdvorm: 
De teams bestaan uit 12 spelers. Er worden 36 holes 
gespeeld; een 'greensomes' en een '4 bali best bali'. 
Het is 'Brüggen' steeds gelukt een zeer sterk team 
op te stellen. In Twente heeft de IG.C. een paar 
keer gewonnen, slechts eenmaal in 'Brüggen'. 
** De Nederlandse Officieren Golf Bond 
(aanvankelijk 'f\jed, Militair Golf-Genootschap'); 
Een jaar na d.e bevrijding werden er wederom 
wedstrijden gehouden om het militairegolfkam
pioenschap van Nederland, waarbij ZKH de Prins 
der Nederlanden in hetteam van de Luchtmacht 
meespeelde. De eerste na-oorlogse wedstrijd 
vond in augustus 1946 plaats op de Amsterdamse 
Golf Club met 14 deelnemers en met WCh.J.M. van 
Lanschot als winnaar. 
Een groot probleem was in die tijd dat veel 
militairen zich in het buitenland (Groot Brittanië en 
Ned. Indië) bevonden, 
Tijdens de feestelijkheden van het 125-jarig 
bestaan van de K.M.A. werd op initiatief van 
Lt. Kol. K.J.H. Poll de N.O.G.B. 'opnieuw opgericht'. 
Voorzitter werd W Ch .J M. van Lanschot en 
secretaris\penningmeester K.J.H. Poll. 

Nationaal Open 

Op 19 oktober 1962 werd in een overeenkomst 
vastgelegd dat de wedstrijden voortaan opde 
Veluwse zouden worden gespeeld. 
De 'Nederlandse Officieren Golf Bond' organiseert 
nu sinds 1963 jaarlijks op de Veluwse een twee
daagse golfwedstrijd om het 'Nationale Militaire 
Golfkampioenschap voor de Strijdkrachten' met 
handicapverrekening, waarvoor Z.K.H, Prins 
Bernhard der Nederlanden een wisselbeker ter 
beschikking heeft gesteld. Ook kent de bond het 
'Nationaal Militair Kampioenschap Golf' uitsluitend 
voor in actieve dienst zijnde militairen (dames en 
heren) en een tweedaagse strokeplay-wedstrijd 
om het N.O.G.B. Kampioenschap zonder handicap
verrekening. 
N.B.: ook wordt in 2001 voor de tweede keer op de 
baan van het Rijk van Nijmegen het Open KL -Kam
pioenschap gespeeld, georganiseerd dOOfde 
Sportcommissie Koninklijke Landmacht; het OpEln 
KM-Kampioenschap wordt georganiseerd door de 
Sportcommissie van de Koninklijke Marine en 
vindt plaats op de baan van de Marine Golfclub 
Nieuwediep en elders, 

Voor de club viel één van de hoogtijdagen op 23 juni 1946 toen het Nationaal Open 

Kampioenschap voor het eerst op de Twentsche werd gespeeld en waaraan 11 amateurs en 

11 profs deelnamen. Het werd een groot succes voor de T.G.c. daar bij de amateurs Henny 

Jordaan met een score van 150 eerste werd met resp. M.H. Verloop en E. Schuil als tweede en 

derde , Bij de profs werd Jan Cramer eerste met 139, terwijl Piet Witte en Gerrit Dorrestein 

volgden met 144 en 148. 



Te weinig caddies 
Terloops zij vermeld, dat de club niet over voldoende caddies kon beschikken. De notulist citerend: 'De 

heren waren niet tevreden met dezelfde bepalingen, die ook golden voor de andere clubs in Nederland'. 

Statistiek 
Het is statistisch interessant, dat in 1946 van de baan en (of) van het clubhuis veel ge

bruikwerd gemaakt (totaal zo'n 2440 maal). Personen, die de lijst aanvoerden waren o.a. de 

heren W.H. van Lelyveld, G. Beltman, H.e.W. Schnitger, A.W. Tiedemann, P. van Gelderenjr., 

M.e. Bergsma en de dames Andrée Schnitger, Kea Tiedemann, Lona van Heek en Juke 

Kapelle . 

'alternamente' 
Het bestuur werd eind 1946 als volgt geconstitueerd: 

J.G. Qohn) Scheffer, voorzitter 

P. (Piet) van Delden, secretaris/penningmeester 

en de heren A. (Anton) Zonnevylle, H.W. (Henny) Jordaan, B.J. (Ben) ter Kuile jr., 

W. (Wim) van Heek en de dames R. (Rie) Weys en K. (Kea) Tiedemann-Bouman. 

De voorzitter, Wim Boom, werd geprezen voor het vele werk, dat hij voor de T.G.e. had ge

daan. Onder zijn leiding waren belangrijke besluiten genomen, zoals verdubbeling van de 

contributie, aanstelling nieuwe gérant en professional, het verkrijgen van de volledige tap

vergunning, oprichting N.V. Golfterrein Twente en een overeenkomst met de Canadezen na 

de bevrijding. 

Financiële perikelen 
De club had inmiddels met een groot financieel tekort van f 5.400,- te kampen. 

Er waren drie mogelijkheden om de financiën op orde te krijgen: verhoging van de contri

butie, steun van bevriende zijde of vermeerdering van het aantal leden. 

Voor het eerste werd gekozen: 

Echtparen van f 150,- naar f 190,

Herenleden vanf 100,- naar f 125 ,

Damesleden vanf 75,- naar f 90,

Theeleden vanf 10,- naar f 25 ,-. 

Gelukkig was het aantal bedrijfsleden tot 20 opgelopen. Hierdoor zou de financiële situatie 

iets gunstiger worden. 

In de naoorlogse jaren bestond er een groot tekort aan golfballen. In het Suggestion Book 

verscheen in het voorjaar van 1947 de volgende suggestie: 'In deze tijd van ballenschaarste ver

dient het aanbeveling over de beek vààr de 5de green kippengaas aan te brengen'. 

Nederlandsche Golf Alliance 
In 1947 kwam men landelijk tot de oprichting van de Nederlandsche Golf Alliance, een 
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vereniging van amateurs en professionals die het wedstrijdgolf gedurende de winter wil

den voortzetten. Zes wedstrijden zouden er in de wintermaanden op verschillende banen 

worden georganiseerd. De heer G.A. Abendanon en Cees Cramer waren ten zeerste bij deze 

organisatie op de Twentsche betrold<en. 

Overlijden Arnold Dikkers 
Tot groot verdriet van de club kwam in oktober 1947 het erelid en bestuurslid de heer 

Arnold Dikkers door een verkeersongeluk tegenover zijn villa om het leven. 

'Hij was de man die het ons mogelijk heeft ge-

maakt dat wij hier in Twenthe het mooie golf 

spel kunnen beoefenen door in 1926 het terrein 

beschikbaar te stellen. Vanaf de oprichting was 

hij bestuurslid en hij heeft zeer veel gedaan om 
de belangen der T.G.c. steeds zo goed mogelijk te 

behartigen'. 

(Bron: Jaarverslag der Twentsche Golf 

Club over het verenigingsjaar 1945). 

Vertrek Jan Cramer 
In november 1947 vertrok Jan Cramer 

naar Curaçao, waar bij acht maanden op 

proef zou gaan werken bij de Shell Golf

club. Zijn drie jaar oudere broer Cees zou 

hem tij dens deze proefperiode gaan ver

vangen. Hij ging in de kost bij familie 

Schipper en mocht Jan niet terugkeren, 

dan werd Cees als professional aangesteld. 

Ce es was in die jaren assistent op de 

Noordwijkse en leerde het vak van de 

bekende professional B. Dunn. 

Jan Cramer liet echter weten dat hij in 

Curacao zou blijven, zodat zijn broer Cees 

in 1948 zijn vaste aanstelling kon krijgen. 

Bestuurslid en erelid de heer A.H. Dikkers. (43a) 

Jan en Cees eramer (1~), zomer 1947. (43) 



Cees Cramer 
'variaties in C' 

Cees Cramer was een 'natural golfer' 

en ongetwijfeld een van de meest getalen

teerde Nederlandse professionals van zijn 

tijd. Hij kon zich meten met de cracks van 

toen, zoals Gerard de Wit, Piet Witte en 

JooP Rühl. Het was altijd een groot genoe

gen om hem te zien slaan en wat leek golf 

dan een gemakkelijke sport. Hij oefende 

nauwelijks, maar desondanks boekte hij 

menig succes. 

Cees werd tweemaal kampioen in Neder

land bij de Profs en tweemaal kampioen in 

Nederland in het Nationale Open. 

Om een goed tijdsbeeld van de periode 

rond de dertiger jaren te krijgen kan een 

gesprek in augustus 1973, dat de heer K. 

(Kees) van der Bijl, redacteur van 't Putter

tje', met Cees had, niet achterwege blijven. 

Van der Bijl maakte de volgende aanteke-

ning: 

Cees Cramer ~.) - 'natural golfer', 1948. (44) 

Als 15-jarigejongen werd hij derde in het Prof Kampioenschap; dat was in 1933 en hij 

verdiende daarmee f 25.- die hij van de heer Koster kreeg. Deze had namelijk gezegd: 'Cees, 

als je wint, krijgje fl00.-'. Dit was zijn eerste verdiende geld als prof. Als caddie had hij natuur

lijk ook al verdiend, maar dat ging naar moeder Cramer, die vroeg weduwe was geworden. 

Zijn vader was omgekomen als bemanningslid van een reddingsboot, die was uitgevaren 

om een Katwijkse logger te helpen. Cees kon zich nog goed herinneren, dat Koningin Wil

helmina bij hun op bezoek kwam om haar medeleven te betuigen. 

Als caddie (Cees: 'de mooiste tijd van mijn leven') verdiende je per 18 holes 2 bonnetjes van 

f 0.50. Als je 20 cent extra kreeg had je een 'kale klant' gehad. Meestal kreeg je meer; 72 ho

les per dag was niets bijzonders. Je was wel moe alsje's avonds thuiskwam na eerst nog op 

commando van de caddiemaster, oud politie-agent Tabel, de clubs schoon te hebben ge

maakt. Aan het eind van de maand werd het caddiegeld afgerekend en dan trok moeder 

Cramer zaterdags met haar drie zoons en een dochter naar Leiden om inkopen te doen. Wel 

moesten we de avond tevoren eerst nog in de badkuip. Stiekem verstopten we een enkele 

stuiver diep in onze broekzakken, maar moeder schudde de broeken altijd te flink uit, zo-

dat er nooit geld achterbleef om voor jezelfiets te kopen. 
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Cees was assistent bij de bekende professional Dunn in Noordwijk; echt les heeft hij 

nooit gehad. De woorden van Cees citerend: ~ls kleine jongen maakte ik van betonvlechtdraad 

een stok, die enigszins op een club leek en daar oefende ik mee van 's morgens vroeg tot 's avonds laat'. 

Hieruit moge voldoende blijken, dat Cees een groot natuurtalent was . 

Met Gerard de Wit (Cees: 'de beste golfer die we ooit hebben gehad') speelde hij in Tokio, 

Madrid", Mexico en Porto Rico mee om de World Cup (voorheen de Canada Cup). In Mexico 

was hij alleen, want Gerard stapte na motorpech in Shannon over op een vliegtuig terug 

naar huis; zelf ging Ce es door, omdat er 500 dollar plus 10 dagen vakantie op hem lagen te 

wachten. 

* World Cup in Madrid in 1965: 
Zieh ier - Cees ten voeten uit: in Madrid tijdens de 
World Cup sloeg hij in de zestiger jaren 'een hole-in
one' en hij won daarmee een auto. Omdat hij zelf 
geen auto reed, verkocht Cees de auto ter plekke en 
deelde spontaan de opbrengst met zijn partner. 

Na zijn wedstrijd in Madrid nam hij rijles maar wel 
met een afspraak met zichzelf, dat hij hiermee zou 
stoppen, als hij ná driemaal examen nog niet was 
geslaagd. 
En wie kende Cees ook anders dan blijmoedig 
wuivend op zijn fiets?! 

Cees maakte in zijn leven vier 'holes-in-one'. De eerste op de 7de hole in Noordwijk met 

een houten 2, toen hij 10 jaar oud was! 

Hij werd in 1933 professional; in die tijd kende de Nederlandse golfwereld zo'n 15 professio

nals . In 1973 waren dat er ruim 30. 

Het lesgeven (toen o.a. ook op de fairway van de 7de met nog aan de rechterkant een schuil

hut) gafhem voldoening, maar vermoeiend was het soms wel. Na een aantal lessen mocht 

je van Cees de baan in met handicap 36! (tenminste als je een redelijke bal sloeg). Na een 

golfles kwam Cees nooit eigener beweging in het clubhuis. Alleen wanneer hij werd uitge

nodigd, liet hij zich een borreltje aan de bar goed smaken. 

'Van iedereen een golfer maken kan ik niet', zei Cees peinzend. 

'Er moet een elementaire aanleg en kijk op de bal aanwezig zijn. Slechts eenmaal heb ik een leerlinge ge

zegd, dat ze er maar beter mee op kon houden. En dat was, nadat ze zelf had bekend het golfspel iets 

vreselijks te vinden'. 

Veel verhalen van hem en over hem zijn er te vermelden. Hij had een subtiel gevoel 

voor humor. 

Een golfer tijdens een golfles verschrikt opkijkend: 'Cees -heb je m'n bal ook gezien?' Antwoord 

van Cees: 'Ik zag de bal niet, maar het klonk wel goed!'. Een week later! 'Cees - wat sta ik nou ver

keerd te doen? Antwoord: 'Wilt U dat echt weten?' 

Op de driving range stond een mevrouw de ene bal na de andere te missen. Teneinde raad 

sprak hij voorzichtig: 'Mevrouw, U doet toch uw ogen niet dicht als u slaat?' 'Nee Ce es, er zijn pretti

ger dingen waar ik m'n ogen bij dicht doe!' 



De beroemde en beruchte 5de hole, 1947. (45) 

Nogmaals Cees: 'jaren terug sta ik te lessen 

met een dame op de 7de. Dié mevrouw stond op het 
punt haar up-swing te beginnen, stopt en vraagt, 

wat denkje, zal ik vandaag groente- of tomatensoep 
eten?' 

Vanaf 1956 verdwenen er in de dames- en 

herenkleedkamer regelmatig golfballen en 

ander materiaal. Men verdacht een Engelse 

majoor en zijn vrouw, omdat de diefstallen 

steeds plaats vonden als zij aanwezig waren. 

Cees wist wel raad. Hij boorde in augustus 

1958 twee kijkgaatjes in de zoldervloer, die 

boven de dames-en herenkleedkamer was ge-

legen. In de herenkleedkamer werden twee 

colbertjassen opgehangen, waarin portefeuil

les met bankbiljetten waarvan niet alleen de nummers waren genoteerd, maar die ook met 

een speciaal poeder waren bewerkt. Eenzelfde bewerking ondergingen bankbiljetten in een 

damestasje in de dameskleedkamer. Aangezien het een Engelse officier betrof, werd de Ko

ninklijke Marechaussee met het onderzoek belast. Spoedig wist men de boosdoeners, een 

Engels beroeps militair en gelegerd in Osnabrück, met zijn vrouw op heterdaad te betrap

pen! Een psychiater achtte de man verminderd toerekeningsvatbaar, zijn echtgenote zou 

lijden aan kleptomanie en was dientengevolge niet toerekeningsvatbaar. De majoor, bij de 

militaire autoriteiten hoog aangeschreven en met een schitterende carrière in het leger, 

zou uit militaire dienst worden ontslagen. 

Het meest markante uit zijn 'golfbestaan' vond Cees het winnen van het Nederlandse 

Kampioenschap in Eindhoven destijds. Cees en Gerard de Wit waren gelijk geëindigd en 

moesten 36 holes overspelen. Na 34 holes stond Cees 2 slagen achter. Na een onmogelijke lie 

op de 17de hole in het bos 'hole-de' hij uit en hij stond toen gelijk, waarna hij op de 18de ho

le de partij in zijn voordeel wist te beslissen. 

Het huidige T.G.C.-lid Henk Bongers, in 1990 landelijk Senioren Kampioen matchplay en in 

de negentiger jaren uitkomend in het nationale seniorenteam, begon na de oorlog als cad

die op de Twentsche. Hij leerde daar Alex Loesberg, Jan en Cees Cramer kennen. Henk was 

caddie van Jan. 'Niemand ter wereld kon beter golfen dan deze pro', aldus Henk Bongers. 

NaJan Cramer kwam Cees en meestal was Henk als caddie aan zijn zijde tijdens belangrijke 

wedstrijden. 

De toenmalige caddie citerend: 'Cees was gezegend met een paar knuisten, die zijn weerga in het ge
hele profcircuit van die tijd niet kenden. Het was verbluffend hoe deze man met de clubs toverde. Hij 

was zelfverzekerd en onverstoorbaar.(-) Toen ikzelf begon te spelen, nam de bewondering voor Ce es al-
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leen maar toe. Indachtig zijn houding en opstelling heb ik de spanning bij het spel overwonnen, welke 

bij mij altijd overvloedig aanwezig was en die de golf resultaten soms tot nul reduceerden. Ook hij moet 

echter deze momenten hebben gekend, zonder ze ooit te laten blijken'. 

Viermaal won de Twentse pro de Twente Cup: in 1942,1949,1960 en 1970. In 1982 

werd hij tweede met één slag achter de winnaar. Hij had toen maanden niet gespeeld en 

vlak voor de wedstrijd slechts enkele oefenballetjes geslagen. 

Reeds in zijn eerste jaar als profin Twente won Cees samen met Henny Jordaan de Prof

Foursome en in 1950 won dit tweetal op 'De Pan' het Alliance-kampioenschap over 36 holes 

scratch medalplay. In dat jaar bestond er grote belangstelling voor dit kampioenschap van 

de Nederlandse Golf Alliance, want 32 paren (een amateur met een professional) versche

nen aan de start. 

In 1968 bood deze gerenommeerde pro bij zijn 20 j arig jubileum de 'Cees Cramer Cup' aan, 

die bij zijn afscheid in oktober 1982 voor het laatst in deze vorm zou worden verspeeld. De 

herinnering aan Cees Cramer bleef echter levendig, want heden ten dage wordt door de 

jeugd in hunjaarlijkse wedstrijd om de Cees Cramer Club gespeeld. 

MAJESTUOSO - Henny Jordaan 
'Als een speler op de tee staat, dient hij zich af te vragen 

wat dan zijn plichten zijn en niet zijn rechten'. 
In 1948 trad Henny Jordaan toe tot het bestuur van het 'Nederlandsch Golf Comité; vier jaar 

later werd hij benoemd tot vice-presiden t van het N.G.e. Meer dan tien j aar vervulde hij zij n 

taken met grote inzet. In 1961 zou Jordaan als vice-voorzitter aftreden* en medio december 

vond er een verjonging van het bestuur plaats o.a. door de benoeming van het Sallandse 

golflid de heer R. (Richard) Rahusen. Als eerste niet-Brit werd hij (zowel oud-voorzitter 

(1976-1983) en erelid van de N.G.F. als voorzitter van de European Golf Association E.GA), in 

1990 gekozen in het General Committee van de Royal & Ancient GolfClub of St. Andrews. 

~ Aflossing van de wacht: 
De clubs waren de mening toegedaan dat er te 
weinig contact bestond tussen het bestuur en de 
golfwereld. Men vond dat een periodieke afwisse
ling van bestuursleden en verjonging in het bestuur 
een positieve uitwerking zou kunnen hebben. 

Vrijwel het voltallige bestuur trad af, te weten 
Jhr.mr. A. Calkoen van limmen (voorzitter), 
H.w. Jordaan (vice-voorzitterl, Ch.E. Veltman, 
secretaris / penningmeester en ir. T.F. Hubrecht. 
In het nieuwe bestuur werd de zoon van de oud
voorzitter, Jhr. mr. w.J.SnouckHurgronje, voorzitter. 

Henny Jordaan maakte door zijn voortreffelijk golfspel ook deel uit van het Selectie 

Comité van het Nationaal Herenteam. 

-- -~- ----c::-~-:'. 



Samen met zijn goede vriend en succesvol golfer Jhr. mr. Alfred Calkoen van Limmen, 

(ere)voorzittervan G.c. de Pan (1946-1964) en van de N.G.F. (1949-1961), richtte Jordaan in 

1948 de roemruchte Foursome Club op. Na een golfreis naar Engeland zetten Calkoen en 

Jordaan de toelatingseisen op papier. Tot op hoge leeftijd gaf hij nog acte de présence bij de

ze Foursome Club. Met zijn zoon Wim Jordaan won hij in 1951 op De Pan de 'ArmyTankard', 

De f inalisten van de i'\rmy Tankard'. 'De Pan', 1951. (46) 

de prijs voor het behalen van het Nationale 

Foursomes Kampioenschap. 

De 'Army Tankard' was in 1931 aangebo

den door de Army Golf Society, ter nagedach

tenis aan Jhr. mr. N.J.C. Snouck Hurgronje. 

Deze fraaie zilveren trofee was een mooie co

pie van een zilveren 'tankard' uit de William

and-Mary periode (1695-1713). In 1938 werd 

de tankard voor het eerst gewonnen door een 

'niet-Haagsch coupie' , namelijkjhr. mr. A. Cal

koen van Limmen en Jhr. mr. W.F. Roëll van De 

Pan. Dit betekende, dat deze 18-holes 'heeren

scratch-foursomes' op De Pan moest worden 

gespeeld, want één der voorwaarden van de 

wedstrijd was, dat de prijs zou worden ver-

speeld op de baan van de winnaars 

(bron: Maandblad Golf, november 1938). 

De 'Open Nationale Mixed Foursomes' was een wedstrijd, ingesteld op initiatief van 

Jhr. mr. Alfred Calkoen van Limmen naar voorbeeld van de in Engeland zo beroemde 

Worplesdon Mixed Foursomes (toen één van de beroemdste mixed toernooien in de we

reld) . Twee fraaie bekers waren beschikbaar gesteld, de eerste maal gewonnen door A.E.J 

(Annie) Buma-van Tienhoven, die een belangrijke rol in het (inter)nationale damesgolfzou 

spelen, en G.M. (Gerry) del Court van Krimpen. Annie Buma en Alfred Calkoen van Limmen 

waren het enige koppel, dat in de Foursomes in Engeland ooit de finale wist te bereiken. 

We pakken de draad over Henny Jordaan weer op! Ook hij kende zijn specifieke uitspra

ken: 'De grondregel van golf is beleefdheid en respect voor je opponent'. 

Zijn optreden, immer met pijp en hoed, verleidde Le Monde tot de volgende beschrijving: 

'Monsieur Jordaan, coiffé d'un Panama blanc, une pipe rivée entre les dents, pait paisible

ment son balIe, pas très fort, mais bien droit...'. 

In 1954 veroverde Henny Jordaan, 54 jaar oud, zijn eerste en enige individuele nationa

le titel. Op de Amsterdamse versloeg hij Hein Swane in de finale van het Nationaal Match-
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play Kampioenschap met 2 en 1. Dit kampioenschap betekende een revanche voor de neder

laag in de finale van twee j aar daarvoor. Toen verloor hij pas op de twintigste hole van Joan 

Dudok van Heel. 

Mevrouw H. (Hilma) Molkenboer-Mezger, 

een getalenteerd golfster, en de heer H.W. 

(Henny) Jordaan werden in 1949 in het Na

tionale Team gekozen. 

Tableau de la troupe. Dames-Heerenwedstrijd, 1947. (48) 

Henny Jordaan (2e 1.). Nationaal Amateur Kampioen, 1954. (47) 

T WENTSCHE GOLFCLUB 

ICOUNT'Y CLUB 

N ameo, het Bestuur van de TWENTSCHE GOLFCLUB 
hebben de ondergetekenden de eer U uit te nodigen als 
Lid dezer dub / Introducé van ons Bestuur voor het 

Jaarlijks (Dansfeest 
hetwelk in de zalen van BAD-BOEKELO gegeven zal warden 
op Zaterdag 13 Maart 1948. uitsluitend voor de leden (en 
huisgenoten boven 18 jaar). leden van erkende Gollclubs en 
introducé's. 

Het zal door ons op prijs gesteld worden voor 6 Maort o.s. 
door inzending van bijgaande koort te vernemen ot U van 
deze Uitnodiging gebruik zult maken en wie (J wenst Ie 
introduceren. waarna de toegangskaarten èi f 3.50 per persoon 
op de aangegeven adressen kunnen worden aigehoold of 00 

remittering van het verschuldigde zullen worden toegezonden. 
Nameru hel BeltUIJf der TWSf\!$d,e Gclkkabl 
J. G. SCHEFfER. Voouiltlr 
P. V/J.t.J DElDEN !zn_ Secretor!W'eI'klVll9:Jl.eJw 

ENSCHEDE. 21 Febtuon~. 
HENGelO. 

Aangeven ~ 00(Itc! uit te geve/'l koo,*, g.\lmIlMld il. " tijdig, 00""'009 .... ~;jl OÇJ &.d.aoelw/g 
zlJ ll geè/\ L::onltn YCII'cijgboer. !Cócllien kunnen wmden o~1d In b, tClClId ta Enx:h~ hlj deo heer 
J. G. Sd..!,Het. plo IfICt:lsw&.::ok. Plet Hl!ltutro<lt: I~ HenQeIo biJ ~n heer P. van Deld.n hn..lnrumkweg 57: 
lil Almelo bll Mevr. O. Oeedti Brt-ullill9 flin Co~. Sluiskode NZ 84. _ Zij. d,. tpe:.ond,~ wenRIn. bl'lneo 
hl ~c;huldi9d. ~mc~~ tl9 dIK T.G.Co <I<In ca 1~)I~nlt. ErucÎ'ledIL {pmlgiro 22847}. 

VOOR LOGiES iN BAD-BOEKElO KAN 

DESGEWENST WO'DfN ctZOROO. 

AANVANG: HAlF NEGEN UUR 
AVONDKlE()iNO 
MUZIEK: MARTIN KAPTEIN 
KOUDE BUFfETTEN 
BA' 

Uitnodigingjaarlijks da11Sfeest, 1948. (49) 



'alternamente' 
Inmiddels was in 1948 de all-round sportsman H.C.W. (Hans) Schnitger in het bestuur 

der T.G.c. gekozen. 

Nationaal Jeugdkampioenschap 
Op de baan van de Rotterdamsche GolfClub (Bogey 72) werden in juli 1948 de landelij

kejeugdkampioenschappen gespeeld. Dejongedames B. (Bibi) en]. Uoke)Jordaan en het 

huidige T.G.C.-lid de heer A. (Arnoud) Zijlker hadden zich hiervoor ingeschreven. De uitslag 

bij de Heren luidde: 1. Goderd van Reede (150); 2.Joan Dudok van Heel (152); 3. W.P. Hudig 

(168) en 4. Arnoud Zijlker (179). 

Golfagenda 1949 
Een compilatie van wedstrijden uit 1949 zou enigszins een indruk kunnen geven van 

wat zich jaarlijks zoal op de Nederlandse golfbanen afspeelde. 

Op de Haagsche won injuni 1949 de sterke Belgische speelster Janine Abbeloos in een Inter

nationaal Dameskampioenschap van Nederland van de Nederlandse kampioene mevrouw 

ED. Veltman (Hilversumsche). In dezelfde maand won Lt. CoL]. Ranells (Rhine Army) op de 

Eindhovensche het Internationaal Amateurkampioenschap van Nederland. 

Het Professional-kampioenschap van Nederland, waaraan zestien profs deelnamen, bete

kende op de baan van de Amsterdamse Golfclub te Duivendrecht een overwinning van 

Gerard de Wit, terwijl op de baan van de Golfclub 'De Dommel' te St. MichielsgestelJhr. mr. 

A. (Alfred) Calkoen van Limmen de titel nationaal amateurkampioen won. 

Het Open Golfkampioenschap op de Haagsche in augustus, waarvoor veel prominente bui

tenlandse profs hadden ingeschreven, werd door de Brit Jimmy Adams (Wentworth G.c.) ge

wonnen (de prijs bestond uitf 1.500,-, alsmede de wisselbeker en een herinneringsbeker

tje).Joop Rühl van de Kennemer G. & c.c. eindigde als vijfde. 

Onder de vele toeschouwers bevond zich o.m. Sultan Hamid II van Pontianak en de minister 

van Financiën van Oost-Indonesië, de heer Hamelink. 

Op 25 augustus vond op de Twentsche de wedstrijd Dames-Heeren plaats, die door het 

Nederlands Golf Comité (N .G.c.) werd georganiseerd. Na de foursomes 's morgens en de 

singles 's middags was de einduitslag 13.5-4.5 voor de heren. 

Op de Kennemer speelde in september het Nederlandse Amateurteam de jaarlijkse wed

strijd tegen de professional-ploeg. Na de foursomes stonden de professionals, die +2 als han

dicap speelden, reeds met 1-7 up. De amateurs verloren tenslotte met 3.5-20.5. 

De Maple Leaf Cup was in die maand voor Piet Witte. Deze wedstrijd, open voor dames, 

amateurs en professionals, werd op de Amsterdamse G.c. gespeeld. Mevrouw Stahl-Wytema 

(De Pan) was de enige dame, die met drie professionals de halve eindstrijd bereikte. Tevoren 

had ze van de professionals B. Trastour (de Haagsche) en B. Koudijs (Rotterdamsche G.c.) ge

wonnen. 
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Tableau de la troupe, 
Nationaal Dames-Heeren op de Twentsehe, 1949, (50) 

Zoals te verwachten was won R.P. Schill (Haagsche G.c.) de vierde Winterwedstrijd op de 

Haagse baan en daarmee de gehele serie Winterwedstrijden. Goede scores waren er te note

ren van Jhr. mr. W.H. den Beer Poortugael (Haagsche G.c.) enJhr. mr. A. Calkoen van Lim

men (De Pan). 

Uiteindelijk werd de totaaluitslag uit vier wedstrijden: 

1. Schill, 2. Calkoen van Limmen, 3. Van Lanschot (De Dommel) en 4. Van Reede. 

Dames Landskampioen 
'vivace' 

Met gouden rand omlijnd staat 30 juni 1950 in de Twentse annalen gegrift. Op deze ge

denkwaardige dag won het damesteam, dat voor het eerst aan een scratch competitie deel

nam, het kampioenschap van Nederland. 

Het team bestond uit de dames: 

H. (Hilma) Molkenboer-Mezger, K. (Kea) Tiedemann-Bouman (captain), A. (Anneke) van 

Wulfften Palthe-van Luttervelt en Cathryn Barones van der Borch van Verwolde. 

De tegenstanders waren de Haagsche G.c., De Hilversumsche G.c. en de G.c. de Pan. 
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Twentse golfexponenten 
Kea Tiedemann-Bouman behoorde tot de kleine groep van uitstekende spelers van de 

T.G.c., tezamen met haar schoonzuster mevrouw Laura Bouman-Dekker en de heren Henny 

Jordaan en Frits Scholten. Zij speelden in de periode van de dertiger jaren tot 1970 geregeld 

in clubwedstrijden en ook in de competitie. 

Het clubkampioenschap werd door Kea Tiedemann in 1952 gewonnen. Behalve deze over

winning won zij viermaal de Van Hoey Smith Beker en viermaal de Vlies Cup. 

Zij heeft vele j aren als enige vrouw deel uitgemaakt van het bestu ur en haar aanwezigheid 

bij de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur met oud-bestuursleden (de z.g. 'Old Timers') 

stelde een ieder steeds op hoge prijs . 

Kea Tiedemann behoorde tot de prominente leden van de Twentsche Golfclub, was een be

gaafde sportvrouw, die behalve in golf met name in de internationale tenniswereld* een 

grote naam wist te verwerven. 

* Tennissterren: 
In 1924 veroverden Kea Bouman en Henk Timmer 
op de Olympische Spelen van Parijs een bronzen 
medaille in het gemengd dubbelspel tennis. 
Zij waren de eerste tennistoppers van Nederland, 
die tot grote hoogten zouden reiken. Kea Bouman 
was de enige Nederlandse, die in het enkelspel 

Gering aantal leden 

een Grand-Slamtoernooi op haar naam schreef. 
In 1927 won ze Roland Garos. 
Henk Timmer bereikte op Wimbledon de toppen 
van zijn kunnen. Tweemaal haalde hij daar de 
kwartfinale (in 1927 en 1929), waarmee hij zich 
schaarde aan de zijde van wereldtoppers als 
Tilden en Lacoste. 

Het aantal golfleden op de Twentsche was in begin vijftiger jaren bepaald niet indruk

wekkend: 150 in totaal en hiervan stonden 50 personen als theelid ingeschreven. 

Twentse Gol fc lub 

Bewijs van lidmaatschap als lid 

HE REN KAA RT 

Ontvangen contributie over het 

Ilrwentse Golfclub 
c. 1

1 
Bewijs van lidmaatschap als dames-lid 

'-'=========:1 ~ ~._<=~K~f]~~ ==~ 
~ __ f~ 

Bewijs van lidmaatschap. (52) 

Tableau de la troupe, de Twentsche, 1952_ (51) 
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Standard Scratch Score 
Op 20 december 1950 deelde het Nederlandsch Golf Comité op de algemene vergade

ring mee, dat Nederland zich had aangesloten bij de 'Standard Scratch Score and Handi

capping Scheme (de S.S.S.l', zoals deze was aangenomen door de Britse GolfUnions (4) en 

zoals deze was gepreciseerd in een uitgave van 'The British Golf Unions Joint Advisory 

Council'. De 'New Rules ' kwamen in de plaats voor de imaginaire prestaties van Colonel Bo

gey en ze werden wereldwijd aanvaard, ook door de United States Golf Association, die voor

heen eigen rul es hanteerde. In Nederland zou de S.S.S. op 1 januari 1952 in werking treden. 

Dit betekende, dat ook de baan van de Twentsche opnieuw moest worden gemeten. 

Sommige tees werden herplaatst en scorecards en handicap verdienden enige aanpassing. 

Mevrouw A.M.E. Dikkers-Zeeman 
'pronunciato' 

Tijdens de jaarvergadering in 1953 kreeg mevrouw A.M.E. Dikkers-Zeeman het erelid

maatschap aangeboden wegens de grote verdienste van de familie voor de oprichting van 

de Twentsche. Haar man was reeds bij de start van de golfclub tot erelid benoemd. Door 

hun terrein, gelegen aan de overkant van villa 'Den BeIder', op zeer gunstige voorwaarden 

aan te bieden kreeg men mogelijkheden 

de golfsport in 1926 in Twente te introdu

ceren. De Twentsche Golf Club heeft van 

deze 'course with character' eenenzeven

tig jaar lang gebruik kunnen maken. En 

medio 1997 zou de nieuw opgerichte Golf 

Club Driene op deze baan gaan spelen. 

'alternamente' 
In de jaarvergadering van 1953 werd 

de heer R. (Rob) Horst als bestuurslid geko

zen. Afgezien van zijn bestuurlijke in

breng, zou hij vooral met zijn speciale le

vensstijl een bijzondere bijdrage gaan leve

ren aan het Twentse clubleven. Voor zijn 

vrienden was hij vanaf 1984 een uniek gas-

Het erelid mevrouw A.M.E. Dikkers·Zeeman, 1953. (53) 

theer in 'Les Pacots' , het dorp in Zwitserland, nabij Lausanne. De banen die bespeeld wer

den, waren o.a. die van Evian, Lausanne, Bonmont, Divonne en Aigle (Montreux). 



Mevrouw H. Molkenboer-Me zger 
'grandioso' 

Eenjaar later (1954) leverde Hilma Molkenboer bij de dames een geweldige prestatie 

door als eerste te eindigen bij de Amateur Kampioenschappen van Nederland. 

200 jaar St. Andrews 
De bakermat van golf, 'The Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews ' , bestond in 1954 

tweehonderd j aar. Zoals reeds werd vermeld, gingen de 'Royal & Ancient ' en de 'United 

States Golf Association (U.S.G.A.)' samenwerken en in 1951 zou de wereld zich aan de 'rules' 

van de 'Royal and Ancient' conformeren. Ech ter, h et was 'The Honourable Company of 

Edinburgh Golfers'(voorheen de 'Gentlemen Golfers' van Leith*), die al in 1744 de oudste op 

schrift gestelde regels van het golfspel had ontworpen. 

* 'Playthe bali as it lies'; 
In 1744 werden de golfregels voor matchplay, 
de oervorm van golf, opgesteld door John Rattray, 
captain van de 'Gentlemen Golfers' van Leith, en 

Henk Roering 

in 1758 herzag de nieuwe captain Thomas BosweIl 
de reglementen. 
En ige jaren later nam de R & A de regels over. 

Henk Roering kwam in 1956 als greenkeeper bij de T.G.C. te werken en werd door de 

heer W. (Wim) van Heek in goed Twents dialect met de volgende woorden aangenomen: 'Ie 

kömp oet 'n good nus (je komt uit een goed nest)'. Met een korte onderbreking zou Roering ge

durende 42 jaar zich op voortreffelijke wijze van zijn taak kwijten. Na het afscheid van 

groundsman Rein Schipper in 1966 nam hij de leiding over en vele jaren wist hij samen met 

JooP Elfering de baan in uitstekende conditie te houden. Laatstgenoemde verliet in juli 

1976 de Twentsche en Peter Weda zou als assistent-greenkeeper worden aangesteld. Deze 

aanstelling was niet van lange duur, want een jaar later nam Peter alweer afscheid en inju

ni 1977 werd Gerrit Oonk zijn opvolger. 

Om een beeld te krijgen van de werkzaamheden van een greenkeeper zal men de toch 

wat bescheiden Henk Roering zelf aan het woord moeten laten . Tijdens een interview, dat 

in de tachtiger j aren plaatsvond, zei hij het volgende: 

Wanneer je geen liefde voor het vak hebt moet je er ook niet aan beginnen. Thuis leerde ik gediscipli

neerd te werken en je leerde dat ook met plezier te doen. Het is tevens fij n werk. Ik kan wel zeggen, als 's 

morgens om een uur of half zes alléén nog maar de sproeiers aan staan en de vogels fluiten, dat ik dán 

geniet! 
Ik speel nu handicap 24 en speel ongeveer tweemaal per week. Vroeger begon ik met een stok tegen bier
dopjes aan te slaan en die raakte ik wel goed. Cees Cramer zei eens tegen me, dat ik het ook eens met een 
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balletje moest proberen. En zo is het begonnen. Het krijgt je te pakken, zo van, dat moet ik ook kunnen. 

De meeste greenkeepers spelen wel. We hebben met de Sallandsche, Hattumse, Keppelse, Veluwse en 
Rosendaelsche regelmatig contact en spelen tweemaal per jaar een echte wedstrijd met prijzen. Nu 
wordt de baan veel meer bespeeld dan vroeger. Je kunt dat vooral aan de greens zien, omdat die veel 

meer worden belopen en daardoor worden vastgetrapt. Voor de fairway maakt dat niet zoveel uit 

(waarschijnlijk veel meer plaggen!). Vroeger werd er eigenlijk alleen maar in de weekends gespeeld. De 

greens werden toen b. v. alleen 's winters eenmaal geprikt en dan met de hand. Dat was zwaar werk! Nu 

moeten de greens veel vaker worden geprikt en gesneden, maar daar heb je mooie machines voor'. 
'Ik zou de spelers nog een verzoek willen doen; hark het zand in de bunkers niet naar je toe, maar 

doe het van je àf - naar de hoge kant toe. En vooral 

niet hakken in het zand'. 

Ter nagedachtenis 
John Scheffer overleed in 1957. Als een 

voortreffelijk golfer was hij algemeen bekend 

en jarenlang had hij als bestuurslid en later 

als voorzitter zeer veel voor de club betekend. 

Als voorzitter werd hij opgevolgd door de heer 

Henny Jordaan. 

'alternamente' 

Het bestuur kreeg in 1957 de volgende 

samenstelling: 

H.W. (Henny) Jordaan,voorzitter 

R. (Rob) Horst, vice-voorzitter 

Veteranen landenwedstrijd 
met Henny Jordaan (r.), Brussel, 1958. (56) 

• 

r 

Bestuurslid John Scheffer in zijn gloriejal'en. (54) 

'éwentocke Golldub 

cAlgemene t:edenuergadering 
op DINSDAG 16 JULI 1957 om 20 uur 

in het clubhu is 

AGENDA: 
1 Verkiezing van een Voorzitter. 

Door het bestuur wordt voorgesteld de 
heer H. W. Jordaan. 

2. Notulen jaarvergadering 1955. 
3. Jaarverslag 1956 van de secretaris. 
4. Financieel jaarverslag 1956. 
S. Benoeming kascommissie. 
6. Verkiezing bestuursleden. 
7. Mededelingen. 
8 Rondvraag. 

Namens het Bestuur. 
R. HORST. Hon. 5ecr. 

O nde r verwij zing naar bovenstaande a~enda deelt het 
bestuur mede dat dit Jaar periodiek art reden Mev rouw 

• 
H. Molkenboer~Mez,ger en de heren H, W. Jordaaf) en 
W. van Heek. Mevrouw f"'folkenboe r stelt zic h niet 
herkiesb .. ar en heeft het bestuur Mevrouw E. Stheeman· 
Ledeboer bereid gevonden zich candIdaat te stelten. De 
heren Jordaan en Van Heek zijn terstond herk iesbaar. 
De leden hebben het recht te.;en-candidaten te stellen 
en kunnen dit doen door schrifteh:ke ogave van namen 
voór 15 Juli bij de secretaris 

Aankondiging Algemene Ledenvergadering, 
1957. (55) 

-.:1'04 • . 



W. (Wim) van Heek, penningmeester 

]. Uuuk) Scholten, secretaris 

en de leden: ir.].]. Uan) van den Broeke, A.F.G. (Dof) Gentis en H.C.W. (Hans) Schnitger. 

In de zestiger jaren* werd de wedstrijdcommissie met veel daadkracht en overwicht geleid 

door de heer F. (Frits) Scholten, daarbij o.m. geassisteerd door de heer H.F. (Herbert) Zwartz. 

* Bijzondere wedstrijden: 
Afgezien van de bekende jaarlijkse wedstrijden 
werd er in de zestiger jaren ook nog gestreden om 
enkele bijzondere trofeeën. Zo won in 1960 (en in 
1961) J. van Rhede van der Kloot (hcp. 25) de 
Krukkenbeker (18 holes vlaggenwedstrijd) met 
EG. (Frans) Stork (hcp. 30) als runner-up. 

Oe beker voorde langste dagwedstrijd (9 holes 
eclectie foursomes) ging naar A. van Huystee (hep. 
6) en B.lammers (hep. 30). terwijl de Siebesma
Spoon (2 stokken-wedstrijd) W. Stork (hep. 16) 
kreeg uitgereikt. 
Oe heer P.J.HA (Piet) van Glabbeek (hcp. 28) was 
een goede tweede. 

Laatstgenoemde fungeerde in de zeventiger en tachtiger jaren als captain van het handi

cap-team van de heren. 

Opera Semiseria 
'ernstige opera met komische episode' 

Het Stelletje Ongeregeld (H.S.O.) 

In het begin van de zestiger jaren kreeg de dinsdag- en vrijdagochtend club van de wat 

oudere heren enige bekendheid. Deze club werd opgericht door Bep Moormans en Mans 

Ledeboer, waarbij zich al spoedig Pien Papelard en Johan Rozendaal hadden gevoegd. 

Aanvankelijk speelde men op de maandagochtend, maar aangezien de 19de hole dan dicht 

was en er dus geen koffie kon worden gedronken, verhuisde men naar de dinsdagochtend. 

Langzamerhand konden meer gepensioneerden na strenge ballotage zich bij dit kleine ge

zelschap aansluiten. De opkomst was zowel in de zomer als in de winter meestal meer dan 

75%. 

Henk Stheeman stelde in 1974 een beker, de z.g. 'Oude Heren Beker', ter beschikking 

die als een stableford-wedstrijd met voor ieder handicap 30 (9 holes) werd verspeeld. Al in 

de eerste weken kwam de beker in het bezit van Pien Papelard, Tinus Bergsma en Ben ter 

Kuile (9 pt.!). Er werd altijd geloot wie met wie zou spelen. 

Lodewijk Bothenius Lohman citerend: 

'Deze gepensioneerde kerels lopen 2 ochtenden in de week hun vrouwen niet voor de voeten met gezeur 

om koffie e.d. Als we nu maar gezond blijven om deze ochtenden gezellig met elkaar door te brengen 

dan zijn wij uitermate dankbaar. Meer hoeft niet!!!' 

Midden zeventiger jaren kwam er toch wat meer structuur in het gezelschap. Waar

schijnlijk kreeg het in die dagen de naam 'Het Stelletje Ongeregeld'. In mei 1977 werd er 

voor het eerst op de Gelpenberg gespeeld om de 'Reis Trofee' , die door Jan Rethmeier en 

Lo(dewijk) Bothenius Lohman was geschonken tezamen met een reglement van 8 artikelen. 
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Men speelde zoveel mogelijk een driebal met Amerikaanse telling. Degene, die met de 

hoogste 'middenscore' eindigde, moest de koffie betalen. 

'Kortom, golf is een reusachtig soort goochelarij, 
verbazingwekkende hocus-pocus, 

een grote truc, een machtigjongleren'. 
John Updike 

Ook werd er een eigen variant ontwikkeld van het edele golfspel, de z.g. 'Appropu' stro

keplay, hetgeen staat voor 'Approach en Putt'. Deze 'short game ' om de 'Goa-Putter' werd 

door man/vrouw paren gespeeld, die door het lot waren aangewezen. De organisator legde 

de nodige faciliteiten in zijn tuin of elders aan en na de wedstrijd volgde een gemeenschap

pelijke lunch. 

Uit e.e.a. blijkt, dat het sociale en het gezelligsheidsaspect zeer belangrijk waren. Als 

afsluiting van het golfseizoen organiseer

de men in het clubhuis een 'Hazendiner' , 

waarbij ook de dames aanwezig waren. Dit 

was een initiatief van Lo Bothenius 

Lohman en Wim van Heek, die zelfhun ha

zen schoten. 

JooP Wevers nam in 1992 de dirigerende 

taak van Lo over en sinds 1999 houdtJac

ques Veeger 'Het Stelletje Ongeregeld' op 

de baan van de GolfClub Driene netjes bij 

elkaar. 

Tot het illustere gezelschap sloten zich 

door dejaren heen o.m. aan: Koos Abbas, 

Max Bogaerdt, Wout van den Boom, Wim 

Brunet de Rochebrune, Peter van Daalen, 

Harry Douglas, George Go Oen Giok, Kees 

de Gooyer, Rob Grijseels, Jan Peter Hartong 

van Ark, Wim en Nico van Heek, Han 

Heuff, Evert van Hoff, Pé Idema, Chris 

Janssen, Piet Koppen, Claus Korink, Wim 

Kijne, Jacques van Nes, Pieter de Maret 

Tak, Jan en Anne de Monchy, Bram Nord

beek, Chris Rent jes, Cees Rodenburg, Ferdi 

Rossmark, Nol Scholten enJan Visser. 

De heren La Bothenius Loman (1'.) en JooP Wevers, 1995. (57) 

De heren Chris ]anssen (r.) en Chris Rent jes, 1985. (58) 
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International Greenkeepers Association 
In de zestiger jaren vatte Steven van Hengel het plan op om met de nestor van de 

Nederlandse greenkeepers Klaas Swart, eertijds vele jaren greenkeeper van 'De Pan' een 

wedstrijd voor greenkeepers, de z.g. 'Greenkeeping Dag' te organiseren. In 1968 vond een 

dergelijke wedstrijd plaats op de Hilversumsche, waaraan zo'n 20 greenkeepers deelna

men. Ook richtte de Zwitserse Brit Donaid Harradine als baanarchitect in dat jaar een 

'International Greenkeepers Association' in Zwitserland op. Bovendien zou Harradine zo

wel in ons land (G.c. Grevelingenhout) als in Duitsland en Frankrijk (b.v. Golf Opio

Valbonne, Golf de Sainte-Maxime) een aantal golfbanen aanleggen. 

l8-holes-baan 
'Aj mie 't now op 'n man of vroagt mo-k oe zegg'n: 

ik zeg niks mear ik deank 't miene d'r van' 
Het bestuur wilde de zaken voortvarend gaan aanpakken en begon in 1963 serieus na 

te denken over de aanleg van een 18-holes-baan. Helaas liep het gesprek met Twickel over 

verhuur van het terrein Bentelo ('Benteler Haar') op niets uit. 
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Dames Landskampioen 
'fastosamente' 

Een prestatie van groot formaat betekende in 1964 op de Rosendaelsche het landskam

Dames I Landskampioen, 1964. (59) 

pioenschap van het dames-team. Het win

nende team bestond uit de volgende da

mes: Andrée Schnitger, Dieuwke van Rhijn, 

Henny Klinkspoor, Mieke Scholten, Lorette 

Rozendaal, Annelies van Beeck Calkoen en 

Dames I en IJ , de Twentsehe, 1963. (60) 

Oostelijke Damesdag, 1964. (61) 
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Hilma Molkenboer spelend met haar 'bad golfers iron' (houten 4) . Bovendien zegevierden de

ze dames tezamen met Francien Horst, AdaJanssen, Molly Stomps, Juke Kapelle, Joke Teu

tenberg en Wimmie Ebbinge tijdens de oostelijke damesdag. 

Nationaal Amateur Kampioenschap in 1965 
Het was al weer tien jaar geleden, dat het Nationaal Amateur Kampioenschap op de 

Twentsche was verspeeld, maar de T.G.C.-ers hoefden zich niet ongerust te maken, want 

vrijwel alle in aanmerking komende 9-holes banen kwamen sedert de start van dit kam

pioenschap in 1935 aan de beurt (Hattumse: 1937-'48-'52; 'De Dommel': 1938-'49-'53-'61); 

Twentsche: 1939-'47-'56-'65; Sallandsche: 1946-'51-'57 en de Rosendaelsche:1950-'55-'63). 

Het was ook op de Rosendaelsche, dat mr.J.F. Dudokvan Heel voor de eerste maal zijn naam 

zag verschijnen op de wisselbeker welke hij in 1964 definitief in zijn bezit kreeg. Op de 

maagdelijke beker, uitgereikt door de voorzitter Henny Jord~an, kon wederom de naamJ.F. 

Dudok van Heel worden gegraveerd. In de eindstrijd won hij met 6 en 5 van Richard 

Rahusen. Met zijn zes overwinningen wist hij hiermee de ere-voorzitter van het N.G.C., Jhr. 

mr. A. Calkoen van Limmen (5x kampioen), voorbij te streven. 

Rob Horst 
Reeds in 1956 had men tijdens de pinksterdagen op de Twentsche gestreden om het Ne

derlands matchplay golfkampioenschap voor amateurs. Toen debuteerde Rob Horst - in hye

na-achtige trui met rode klep-pet - zeer verdienstelijk. Want om achtereenvolgens sterke spelers 

als Swane, Olland en Jordaan sr. te ver

slaan moest je toch wel wat inje mars heb

ben ... , 'maar hij diende toch gauw Cees Cramer 

te vragen hem die horribele wip op de tenen tij

dens de downswing afte leren' (bron: Maand

blad Golf, 1956). De T.G.c.-er Hans Ebeling 

Koning was tijdens deze dagen 'verzot om 

zijn drive van elke tee 'out of sight' te slaan'. Dit 

lukte hem geregeld, maar het bleek nogal 

kostbaar en moeilijk om op deze wijze te 

winnen. Helaas was er geen doorbraak van 

de jeugd, maar de jeugdkampioen Hylke

ma boekte toch een kleine overwinning op 

de N.G.C.-voorzitter Jhr. Alfred Calkoen 

van Limmen. Uiteindelijk ging de heer 

W.Ch.].M. van Lanschot met de hoogste eer 

strijken; 2de werd O. van Zinnicq Berg

mann, 3de A.F. Knappert en Rob Horst ein-

digde fraai als 4de. 

Rob Horst ni). Nederlands 
Golfkampioenschap, 1965. (62) 



Rein Schipper 
'Lofzang' 

Na 40 dienstjaren nam Rein Schipper op 17 september 1966 als greenkeeper afscheid 

van de Twentsche. Zijn kwaliteiten werden door voorzitter Jordaan nog eens expliciet weer

gegeven. Schipper was in 1926 al ingeschakeld bij de aanleg van de baan en als greenkeeper 

was hij steeds zeer betrold<en bij het wel en wee van de Twentsche. Niets was hem teveel; hij 

fungeerde in de beginperiode als tweede caddiemaster en diende zo goed mogelijk het 

Groundsman Rein Schipper. 40:iarigjubileum, 1966. (63) 

Frits SchoIten (r.) tezamen met Rein Schipper, 1966. (64) 

109 

paard te verzorgen. Bovendien kreeg hij in die 

jaren ook nog de aanstelling als veldwachter. 

In een overvol clubhuis kreeg de terecht trotse 

jubilaris door de Enschedese burgemeester 

mr. A. J. Vleer de bronzen ere-medaille, ver

bonden aan de Orde van Oranje Nassau, op de 

borst gespeld. 

Op de ochtend van de feestdag speelde men 

een 'foursomes' om de nieuwe 'Schipper Be

ker', die beschikbaar was gesteld door de wed

strij dcommissie. 

Na zijn pensionering zagen oplettende golf

spelers bij het verlaten van de 7de green Rein 

Schipper dikwijls nog actiefbezig in de moes

tuin van het erelid mevrouw Dikkers. Hij 

bleefverknocht aan zijn hobby! 

Wedstrijden en 
Kampioenschappen 

In 1967 organiseerde men ter ere van de 

70ste verjaardag van de heer W. (Willem) 

Stork ('Wim Katoen') de z.g. Septagenarian 

wedstrijd, die door de heren A.J. (Toon) en 

A.M. (Ab) Borren werd gewonnen. 

In datzelfde jaar won Jkvr. H. (Henriëtte) 

Boreel-van Riemsdijk het dames clubkam

pioenschap; de heer 1. J.H. Scholten deed het

zelfde bij de heren. 

De 'massawedstrijd' Twente-Salland om 

de 'Presidents Tankard' betekende wederom 

een overwinning voor het Twentse team. Re-

---~--~~-
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Rob Horst (1'.) met de jubilaris, 1966. (65) 

Burgemeester Fleer (2e 1.) met enkele bestuursleden, 1966. (66) 

gelmatig werd er gespeeld om de 'Koperen Pot' voor dames en de 'Goa Stok' voor heren. De 

belangstelling voor de 'Goa Stok' , die men alleen van april t/m november verspeelde, was 

zodanig groot dat men tot het besluit kwam gedurende de winter om de door ir. A.J. Moor

mans uitgeloofde 'Winterwandelstok' te 

spelen. 

De Oostelijke Kampioenschappen bij de 

dames in oktober op de Rosendaelsche 

werden ook door de Twentse c1ubkampioe

ne Henriëtte Boreel gewonnen door in de 

finale Mieke Scholten te verslaan. 

De 'Twente Cup' ging met een totaal van 

138 naar Martin Roessink vóór Kees Dorre

stein en Ce es Cramer. 

In datzelfde jaar leverde het buitenlid 

Alice ] anmaa teen presta tie van formaat; 

zij werd zowel in strokeplay als in match-

Harry Stroink (r. ) met Henk Timmer (2e 1.). De Veluwse, 1966. (67) 

play kampioen van Nederland. Zij zou in haar golfcarrière totaal 32 (inter)nationale titels 

behalen en werd liefst acht keer uitgeroepen tot 'Golfster van het]aar'! 

---- - - ---- ------
------------ - ------



Baanveranderingen 
De 7de hole, die langer was gemaakt, kwam in gebruik. Meer holes werden in die jaren 

veranderd. Zo werd de 3de hole, waarvan de green in vroeger jaren op de plaats van de win

tergreen lag, een dogleg, terwijl de 5de green over de beek werd gelegd, hetgeen een aan

zienlijke verbetering zou betekenen. 

Zoals al eerder is beschreven lag de 8ste green in de beginperiode aan de andere kant van de 

beek. Na de verbreding van de Enschedesestraat was dat te gevaarlijk geworden, daar bij een 

slice de bal op de straat terecht kon komen. Vele golfers hadden hier problemen mee. 'Het 

was in die dagen een aardige hole om te spelen', aldus Henny Jordaan. 

De 9de green, die oorspronkelijk voor de beek lag, kwam op advies van de bekende baan

architectJohn. S.F. Morrison van de firma Colt, Alison & Morrison Ltd. GolfCourse Archi

tect Office over de beek te liggen. Zo wordt de green heden ten dage nog steeds aangespeeld. 

De driving range, de oefenhut van Cees Cramer, de pitching green en de oefenbunker kwa

men in 1970 gereed; eenjaar later werden enige tees vernieuwd en vergroot, hetgeen uiter

aard nog al wat werk met zich meebracht. 

Deze veranderingen kwam de Twentse golfspeler zeer ten goede, want de Oostelijke Kam

pioenschappen, gespeeld op de Twentsche in oktober 1971, waren geheel een Twentse affai

re. Bij de dames was de eerste plaats -hoe kon het ook anders! -voor Henriëtte Boreel en bij 

de heren de eerste en tweede plaats voor Toon Borren enJoop Trienen. 

Ludieke gedachten 
Toch maakte het bestuur zich in die dagen zorgen over het spelpeil van velen en over de 

onregelmatige deelname aan de clubwedstrijden. Men hoopte door het enthousiasme van 

de wedstrij dcommissie toch succesvolle j aren tegemoet te kunnen gaan. In die periode be

stond de commissie uit de dames A. (Annelies) van Beeck Calkoen-Fanoy, M.W. (Mieke) 

Scholten-Bouman en de heren E.P. (Peter) Pynn, C.N.E. (Chris)Janssen en]. Uoop) Klinkspoor. 

Op 30 april 1969 bood de heer Peter Pynn, sinds 1970 voorzitter van de wedstrijdcom

missie , de 'Queen's Cup' aan om hiermee zijn verbondenheid met zijn tweede vaderland 

tot uitdrulddng te brengen. In de wedstrijdcommissie, waarin hij jarenlang zitting had, zet

te hij zich steeds in voor de taak die hij op zich had genomen en met zijn charmante open

hartigheid was hij steeds behulpzaam als er wel eens onenigheid dreigde te ontstaan. 

De heer en mevrouw Bouman organiseerden een 'Rhodo Wedstrijd'*, die veel jaren een 

vervolg zou krijgen. Winnaars waren mevrouw AdaJanssen-van Woudenberg Hamstra en 

de heer Frits Scholten. 

* Een hobby: 
Laura en Piet Bouman dwongen bewondering af 
voor de wijze waarop ze hun veeleisende hobby, 
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de rhododendron-kwekerij, uitoefenden en 
zich daarbij door tegenslagen niet uit het veld 
lieten slaan! 
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Daar de groei van het aantal leden eind zestiger jaren stagneerde, werd er door het be

stuur van de Twentsche en de al sinds 1810 bestaande Enschedese vereniging 'De Groote 

Sociëteit'* overwogen te komen tot een vorm van samenwerking. Bovendien kwam deJu

nior Kamer Twente U.KT.), die zijn maandelijkse vergaderingen in die tijd in het clubhuis 

van de T.G.c. hield, met een plan de golfclub uit te bouwen tot een Golf & Country Club met 

een 18-holes baan in Driene. Er werd eindeloos onderzoek gedaan en een ontwerp werd aan 

het T.G.C.-bestuur gepresenteerd. Helaas hadden de goede initiatieven van de ].KT. geen 

kans van slagen. Wel mocht een aantal].KT.-Ieden een aanvraag indienen om lid te wor

den!! 

De Twentsche bleefin 1969 toch met het probleem zitten van een te gering aantal leden 

(292 in totaal, waarvan een groot aantal theeleden), zodat het bestuur een goede reden had 

om een ledenwerf-commissie in het leven te roepen. 

Succesvol bleek de ontvangst van potentiële leden voor de T.G.C. tijdens de wedstrijd voor 

professionals. Zij kregen uitleg over het spel en konden vervolgens de wedstrijden volgen. 

Deze activiteit leverde tot voldoening van velen een aantal nieuwe leden op. 

* De Groote Sociëteit: 
Het sociëteitsgebouw aan de Langestraat (op de 
plaats van de huidige Twentse schouwburg) was en 
is een belangrijk trefpunt voor onderling contact. 
Met de oprichting van toneelvereniging 'Tubantia' 
in 1885 en de regelmatige organisatie van 

Clubblad "t Puttertje' 

evenementen, muziekavonden, toneel-abonne
mentsvoorstellingen, bridgedrives werd en wordt 
nog steeds een belangrijke bijdrage geleverd aan 
het sociaal-culturele leven in Enschede en 
omgeving. 

'Eerste Partituur' 
In de winter van 1967 was men al plannen aan het smeden om een clubblad te laten 

verschijnen. Het idee kwam van Frits Scholten, het ontstaan is te danken aan het doorzet

tingsvermogen van de heer K (Kees) van der Bijl, daarbij gesteund door mevrouw M.W. 

(Mieke) Scholten-Bouman. 

Het blad, dat "t Puttertje' werd gedoopt, zou door de leden zeer enthousiast worden ont

vangen. 

De redactie slaagde erin zoveel adverteerders te vinden dat de kosten voor het uitgeven van 

het blad door de opbrengsten van de advertenties werden gedekt. 't Puttertje zou vijfmaal 

per jaar verschijnen en was in de huidige vorm opgezet voor drie jaar. Bij voldoende copij 

kon de redactie haar activiteiten zo mogelijk voortzetten. 

De redactieraad was als volgt samengesteld: 

De dames Mieke Scholten, Annelies van Beeck Calkoen en de heren Kees van der Bijl, Peter 

Pynn en Hans Schnitger. 



Clubblad 't Puttertje, 1967. (68) 

In 1973 vertrok Kees van der Bijl naar Frank

rijk. Gelukkig kreeg de redactie versterking 

van J. Qoyce) ten Bos-Mathyi, H. (Hein) van 

Glabbeek en W. (Wim) Stomps. 

Helaas moest het bestuur in "t Puttertje' 

het vervelende bericht laten uitgaan, dat er in 

twee jaar tijd ca. 3500 ballen op de driving 

range waren gestolen, veelal 's avonds en 's 

morgens vroeg. Om dit euvel te bestrijden zou 

Ben]anmaat na 19.00 uur geen ballen behoe

ven af te geven, zodat hij de ballen vóór de 

avond kon oprapen. Wél mochten de leden na 

sluitingstijd met eigen ballen op de driving 

range oefenen. Ochja - die goeie ouwe tijd! 

Alle begin is moeilijk 
De volgende historische woorden van Ben Janmaat werden op de oefenbaan opgetekend. 

Na een verzuchting van een beginner: 'Ben, ik kan er niets van'. Ben enigszins badinerend: 'Mevrouw, 

als ik het zo deed als u zou ik het ook niet kunnen'. 

Vaste medewerker van "t Puttertje' was Cees Cramer, die bekendheid kreeg met zijn ru

briekje 'Tip van Cees'. Deze tips mochten er zeker wezen, zoals: 

'Hoe te spelen bij windkracht acht'. 'Maak uw swing wat korter', schreefCees, 'dan heeft u meer con

trole over uw swing en staat u wat steviger op de Twentse bodem'. 'Bij tegenwind wat lager optieën en 
iets van uw linker voet spelen' (een doordenkertj e voor de 'lefties' !). 

Nog een tip: 'Bij een wind van links de linkerhand iets meer over de club en bij een bries van rechts uw 

clubblad een beetje meer openhouden en uiteraard ook iets op rechts houden'. 
Zeer poëtisch waren de ontboezemingen van mevrouw F. (Francien) Horst-van Heek (altijd 

actief in dames- en wedstrijdcommissie) over de Cees Cramer Cup: 
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'Cees startte in de mist 
welke score, geen mens die 't wist 

Hij had een twinkle in zijn oog 

Kijk omlaag en niet omhoog 

Arm gestrekt, zoals het hoort (-)'. 

-------
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Nog steeds "t Puttertje' citerend: 

In 1968 stelde de nieuwe green van de 7de hole het bestuur voor grote problemen, wel of 

niet opnieuw inzaaien, verticuteren of toch enige goede dressings met graszaad aanbren

gen? 

Typerend is de klaagzang van 'Pieternel': 

'Oh, nieuw 'Hole Zeven', 

hoe vergal je mijn leven: 

met je stoppels en pollen, 

waarop ballen niet rollen. 

Ik zeul met mijn kar, 

En voel mij een nar, 

Die het golfspel wil honen 

In plaats van te kronen. 

Oh, oude 'Hole Zeven' 

Tot jou dit nog even: 

Wij komen heel vlug 

Bij jou weer terug'. 

Waar blijft de jeugd? 

Cees Cramer. Getekend door Nico van Heek. (69) 

Periodiek liet de rubriek 'Etiquette en Regels' interessante maar toch noodzakelijke 

bladvullingen zien. Ook in die dagen van weleer werd wel eens tegen de regels gezondigd. 

Maar Hans Schnitger wist dan tekst en uitleg te geven. 

Hij stelde zich bovendien de vraag: Waar blijft de jeugd?'. 'Men heeft te veel het idee, dat het een 

spel is voor oudere mensen. Niets is minder waar'. 'Maak dejeugd 'golfminded'!' 

'As a general rule, golf is easier to learn when you are young'. 'Anderzijds moet de jeugd zich zeer zeker 

ook kunnen uitleven in een teamspel, waarin de lichamelijke conditie en de saamhorigheid worden ont

wikkeld'. 

De 'golfing megastar' ]ackWilliam Nicklaus" (1984) zei over jeugdgolf het volgende: 

'Every kid should have the chance to grow up on a golfcourse(-). It not only gives them a chance for 

selfexpression, but it's a great teacher of selfdiscipline'. 

- - - ----- - - - - -----
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* Jack Niklaus en liger Woods: 
Jack Niklaus speelde in juni 2000 op 61-jarige leef
tijd op Pebble Beach in Californië zijn 44ste en - zo 
goed als zeker - laatste U.S. Open. Oe beste golfer 
aller tijden noteerde achttien Major-titels achter 
zijn naam. Toch bleek Tiger Woods aardig op weg 
het record van 'mighty Jack' te breken. Tiger Woods 
toonde zich zeker zo dominant als Jack Niklaus in 
de jaren zestig en zeventig, want hij won in juni 2000 
op Pebble Beach de U.S. Open met vijftien slagen 
voorsprong. Nog nooit was het verschil tussen de 
winnaar en de nummertwee in een van de 'Majors' 
zo groot. Bovendien won Tiger Woods een maand 
later met zijn 24 jaar het Brits Open op de wereld
beroemde baan van St. Andrews.ln aanwezigheid 
van 230.000toeschouwers vestigde hij met een 
score van -19 een record in de geschiedenis van dit 
129ste Britse Open. In augustus 2000 won hij ook 
het U.S.P.G.A. Championship op de Valhalla Golf 
Club in louisville, Kentucky, en in november van dit 
jaar behaalde Tiger Woods te Kauai op Hawaii de 
elfde overwinning van het seizoen. 
Hiermee schreef hij de Grand Slam op zijn naam. 
Oe Grand Slam wordt gespeeld tussen de vier 
winnaars van de vier 'Majors'. Vijay Singh uit Fiji 
was de overwinnaar van de Masters en omdat 

'Uitgeputt' 

Woods de andere drie, de US Open, Brits Open en 
de USPGA had gewonnen werden zijn landgenoten 
Tom lehmann en Paul Azinger voor de Grand Slam 
uitgenodigd. Vijay Singh verloor in de play-off van 
Woods, zodat laatstgenoemde met de eer ging 
strijken. Met deze Grand Slam schaarde hij zich bij 
de vier legendarische golfers, die hetzelfde hadden 
gepresteerd, te weten Gene Sarazen, Ben Hogan, 
Gary Player en Jack Nicklaus. 
Maar de Williams World Challenge in Thousand 
Oakes te Californië, waarin Woods gastheer van 
12 deelnemers was, zou hij in december 2000 
van Oavis love gaan verliezen. Wel schonk hij zijn 
prijzengeld van een half miljoen dollar aan zijn 
TigerWoods Foundation, een stichting voor 
kansarme jongeren. In dezelfde maand bezorgden 
Tiger Woods en David Ouval de Verenigde Staten de 
wereldbeker voor landenteams in het Argentijnse 
Bella Vista te Buenes Aires. 
Tenslotte werd het golffenomeen door het 
gerenommeerde Amerikaanse sportblad Sports 
IIlustrated als eerste sportman in de geschiedenis 
voor de tweede keer uitgeroepen tot Sportman van 
het jaar. Oe eerste keer gebeurde dat in 1996. 
Woods won in 2000 twaalf toernooien (drie Majors 
en negen PGA-Tour-titelsl. 

'lacrimoso' 
In den beginne had de redactie het bepaald niet gemakkelijk. Het wachten was op pen

nenvruchten van de leden. Zo schreef Mieke Scholten in het najaarsputtertje van 1968: 

'We zijn totaal 'ui tgepu tt' door redactionele en organisatorische arbeid; nu kunnen we daaraan toe
voegen dat die uitputting weliswaar nóg groter wordt (-)'. 

Redding nabij! 
Er gloorde enig licht aan de horizon, toen Wim Stomps onder het pseudoniem van 

Guillaume de Borne en later van Willem van Delden een groot aantal briljante bijdragen 

begon te leveren. Stomps genoot binnen de club door zijn gevoel van humor algemene 

waardering en door zijn eigen levensstijl was hij zijn gezelschap meer dan waard. In verga

deringen wist hij dikwijls met een kwinkslag interrupties te plaatsen, die altijd geestig en 

'to the point' waren. Ook zijn pennenvruchten werden algemeen gewaardeerd! 

Een summiere compilatie van de wederwaardigheden van Guillaume de Borne moge 

daarom niet achterwege blijven: 
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'De Honderdduizend'. 
'De vlag wappert fier aan de mast; er is feest op de T.G.C. De heer ir. A.J. Moormans heeft deze ochtend 

zijn honderdduizendste hole geput en staat nu bovenaan op de 'Lijst aller tijden', op ruime afstand ge

volgd door de heer J. Cruyff uit Amsterdam, die zijn afgang hoofdzakelijk te wijten heeft aan zijn falen 

in de Benfica-wedstrijd, waar hij al zwoegend en ploeterend slechts twee holes wist op te brengen'. 

'(-j In de kleedkamer trof ik de kampioen aan, nog dampend van de douche en slechts vergezeld van zijn 

trainer, de heer F. Scholten en zijn masseur, de heer Stomps'. 

'Bent u tevreden', vroeg ik de jubilaris. 'Allerminst' antwoordde deze, 'dit kost mij weer een rondje van 

zesendertig, nee met u samen worden dat er achtendertig, en voor een amateur is dat wel een pittige 

aderlating'. 'Au', riep hij prikkelbaar, toen de masseur een spier in de kampioensbil rechtlegde. 

'Ziet u op de T.G.c. nog leden, die uw status zouden kunnen bedreigen', schoof ik er haastig tussen. 'Och 

meneer de Borne, elke stumper kan dat zien. Voorlopig ducht ik geen gevaar!' 

Typerend voor de schrijftrant van deze literator was een citaat uit zijn overbekende artikel: 

'Als de ballen willen vallen'. 
'Verwonderd keek ik Mathilde aan en deze sprak als volgt: GuiHaume, ik raad je gedachten; het is 

wijd en zijd en over de grenzen bekend, dat er's woensdags na zes uur op de T.G.c. niets meer te doen is 

en dat er na half zes niet meer getapt hoeft te worden, wegens gebrek aan deelneming. Hier moet dus 

iets bijzonders aan de hand zijn (-j. We groeten de muziek, borgen onze stokken op en gingen het club

huis binnen. Welk een schouwspel! Allereerst ontmoetten we de heer J. J. de Monchy. Deze stond te telefo

neren en zag er dus tevreden uit. De heer ir. J. c. PapeIard troffen we aan op het buffet; hij probeerde met 

zijn wedge balletjes vanaf een bierviltje in de nieuwe lampekap te mikken. Midden in de zaal zat de 

voorzitter, zijn goa-stok tussen de dijen geklemd, terwijl hij vergenoegd naar zijn leden keek. Op onze 

vragende blik antwoordde hij: Op de woensdagmiddag begint de victorie!'. 

In 1969 had ook de heer lB. Uan) Ebbinge 

zijn eerste schreden op het pad der journa

listiek gezet (op de golfbaan was dit al veel 

eerder gebeurd!). Met veel plezier ruimde 

de redactie een plaats in voor zijn geestes

product: 

1. 'Wie heeft mijn tees gevonden? Tijdens het 

golfweekend, om precies te zijn de wedstrijd van 

zaterdagmiddag, ben ik twee tees kwijtgeraakt. 

Beide van het lange type. Een oranje op de vijfde 

en een gele op de elfde. Gaarne afte geven aan 

het buffet. Bij voorbaat dank'. 

2. 'Golf heeft, en daar kan niemand onderuit, 

vele overdreven en soms totaal onbegrijpelijke 

Burgers van Calais (naar Rodin). 
Prominenten van de woensdagmiddag 65-club 

(getekend door Nico van Heek). (70) 



spelregels. Daarom kunnen deze er ook nog wel bij: 

a In onweer moèt er worden doorgespeeld. Hij of zij, die het eerst door de bliksem wordt getroffen, 

heeft verloren. 

b Holes-in-one worden gestraft met twee strafslagen. 

c Het is verboden op de oneven holes filtersigaretten te roken. 

d In matchplay-wedstrijden is het niet geoorloofd een tee van je tegenstander te lenen, tenzij deze dit 

na overleg met het bestuur toestaat. 

e Op de green mag men zijn bal uitsluitend met een dubbeltje merken en niet met andere muntstuk

ken. Dubbeltjes echter die vààr 1957 zijn geslagen, mogen niet worden gebruikt. enz,enz, enz'. 

Thans geniet Jan Ebbinge bekendheid als commentator bij Eurosport! 

'con amarezza' 
In het augustusnummer van 1974 bleek de 'tip van Cees' 'Hou d'r maar mee op' een omi

neus teken. want in het najaar van 1975 rolde dit bericht van de pers: 

'Het einde van "t Puttertje' in deze uitvoering en met deze redactie is in zicht. Na een negenjarig 

bestaan in deze vorm lopen 31 december 1975 alle contracten met de adverteerders af Bovendien heb

ben de nu actieve redactieleden reeds verleden jaar laten weten, dat zij zouden aftreden om anderen de 

ka ns te geven het clubverband op deze wijze te verstevigen. Dat het onderling contact moeten blijven be

staan middels een periodiek verschijnend clubblad is duidelijk een wens van velen'. 

Mededelingenblad 1976-1986 
En zo hield eind 1975 het clubblad van de T.G.C. - "t Puttertje' - op te bestaan. Toch 

werd de draad door mevrouw E.M.A. (Lizzy) van Heek-Nieuwenhuys weer opgepakt. Het me

dedelingenblad - 'de Twentsche Putter' - zou vanaf april 1976 t/m mei 1986 gaan verschij

nen. De redactie van het stencil stelde zich voor een deel van het werk voort te zetten en wel 

dat deel wat de berichtgeving zou betreffen. Het produceren van belletrie e.d. bleef achter

wege. In de zomer van 1986 verscheen het clubblad echter opnieuw onder de welluidende 

naam: 'De Twentsche Putter'. 

Verbouwing clubhuis 
Aanvankelijk leek het clubhuis van de Twentsche met zijn aangebouwde serres bij de 

in gebruikneming in 1927 op een fraaie villa, waar boven de recreatieruimte de eerste ver

dieping als woonhuis van de familie Spalding fungeerde. De villa diende geleidelijk een 

multifunctioneel pand te worden. Daarom moest de 19de hole in 1968 een omvangrijke ver

bouwing ondergaan. 

De heer Wim van Heek, als penningmeester van het bestuur, was geheel met de werk

zaamheden ervan belast. En hoe! Deze klus was hem ten zeerste toevertrouwd. Regelmatig 

kon men de heer Klumpers, baas van de timmerafdeling van de fabriek 'Schuttersveld' , met 

zijn timmerlui in het clubhuis aan het werk zien. 
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Er kwam een nieuwe herenkleedkamer, een nieuw entree en een kleine eethoek. Bij 

een noaber T.G.C.-lid rees de vraag of uitbreiding van de doucheruimte wel zo noodzakelijk 

was. 'Douch'n is zunde van de ceant'n. Dat kon hee bi'j mi'j in hoes toch ok aait doon'. En zeg nou 

zelf: 'Zukke noaberdènste kan men joo nig weigeren'. 

De dameskleedkamer werd verplaatst en onderging een aanzienlijke verfraaiing. Cees 

Cramer kreeg zijn behuizing in de vroegere dameskleedkamer, waardoor hij voor zijn 

nieuw clubs, karretjes en andere golfattributen veel meer ruimte had. 

In 1971 kreeg het clubhuis een nieuwe parketvloer en ook het overige interieur verbeterde 

men ingrijpend. De serre werd bij de clubzaal getrokken en kreeg een parketvloer. 

Indirecte verlichting en betimmering verfraaiden het zaaltje en het kon nu als vergader-, 

lees- en eetruimte gaan dienen. Wedstrijdbenodigdheden en gewonnen bekers kregen een 

plaats op de schoorsteenmantel. Het clubhuis werd met een feestelijke Schotse avond her

opend, waarbij veel leden van de metamorfose van het geheel kennis kwamen nemen. 

grandioso 
Wim van Heek 
De voorzitter sprak na dit verbouwingsjaar tijdens de Algemene Ledenvergadering 

vooral zij n dank ui t aan het adres van Wim van Heek, die gedurende vele j aren bij na on

schatbare diensten voor de T.G.c. had bewezen. Hij zou na de verbouwing als penningmees

ter begin 1969 afreden. Wel zou hij als gewoon bestuurslid aanblijven. 

Als jarenlang bestuurslid straalde hij een enorme levenslust uit. Praktisch vanaf het be

gin maakte hij deel uit van 'Het Stelletje 

Ongeregeld', dat altijd op dinsdag en vrij

dagmorgen met overgave het golfspel be

oefende. Als getalenteerd golfer behoorde 

Wim van Heek lange tijd tot de beste spe

lers van dit clubje. 

'alternamente' 
In 1968 waren Jhr. mr. G.F. (Geert) Bo

reel en als penningmeester ir. R.(Rob) Cox 

bij acclamatie in het bestuur benoemd, 

waardoor het de volgende samenstelling 

kreeg: 

H.W. (Henny) Jordaan, voorzitter 

R. (Rob) Horst, vice-voorzitter 

J. Uuuk) Scholten, secretaris 

Wim van Heek (r.) met Willem Muller (m.) en Hans Schnitger. (71) 



ir. R. (Rob) Cox, penningmeester en de leden: Jhr. mr. G.F. (Geert) Boreel, ir. J.]. Uan) van den 

8roeke, drs . A.F.G. (Dof) Gentis, W. (Wim) van Heek en H.C.W. (Hans) Schnitger . 

. ten vroeg zich af ofhet bestuur niet te groot werd, maar de voorzitter kon hierop antwoor

den, dat het huishoudelijk reglement de mogelijkheid openliet een bestuur van maximaal 

11 pe rsonen samen te stellen. Het dagelijks bestuur kon gezien worden als een uitvoerend 

orgaan, terwijl het gehele bestuur optrad als beleidsvormend orgaan. Hij meende, dat het 

bestuur thans met 9 personen alleszins verantwoord was. Toch zou er wel binnen afzienba

re tij d verandering in de samenstelling van het bestuur plaatsvinden. 

Twee jaar later trad de heer H.W. (Henny) Jordaan af als voorzitter en de voorzittershamer 

mocht door de heer].]. Uan) van den Broeke worden overgenomen. De aftredende voorzit

ter droeg vol vertrouwen zijn taak aan de heer van den Broeke over in het besef dat de conti

nuïteit hem evenzeer ter harte zou gaan als dit steeds bij hem het geval was geweest. 

De heer G. (George) Timan maakte het bestuur weer voltallig, terwijl de heer R. (Rob) Cox, 

naast het penningmeesterschap, ook het secretariaat van de heer]. Uuuk) Scholten kreeg 

toebedeeld. 

Tevoren was de heer O. (Otto) Schepers gepolst of hij de functie van secretaris op zich wilde 

nemen, maar dit bleek hem in deze periode helaas door te druld<e werkzaamheden onmo

gelijk. 

Twente Cup 1969 
'een professionele uitvoering' 

De T.G.c.-Cup (de Twente Cup), die vanafhet prille begin van de Twentsche GolfClub 

voortreffelijk werd georganiseerd, had voor elke professional steeds weer een bijzondere be

tekenis. De professionals kwamen - dikwijls vergezeld van hun echtgenotes - door het ge

moedelijke onthaal heel graag naar Twente. Daarnaast was het de presentatie van de pro

fessionals zelf, die gezamenlijk voor een unieke sfeer zorgden. Al deze factoren droegen er

toe bij, dat de wedstrij d aan populari tei t toenam. 

Men kan zich de vraag stellen of de baan ook in de beginjaren wel zo gemald<elijk te bespe

len was zoals nogal eens werd beweerd. Aan de gemaakte scores te oordelen zou het ant

woord gemakkelijk een volmondig 'neen' kunnen zijn. 

Terloops zij vermeld, dat per 1 januari 1969 op de T.G.C. de 'Bogey' van 72 was vervangen 

door de 'Par' van 70 met een S.S.S. van 69. 

In de periode De Wit was de winnende score steevast onder of om en nabij de 140. Sindsdien 

ging men echter aanmerkelijk verder slaan en dat zou zich wreken op een smalle baan als 

de Twentsche. Een ander argument van de dikwijls matige scores was het feit dat de profs 

zelfnauwelijks aan spelen toekwamen, laat staan oefenen. Er waren professionals, die zes 

dagen in de week tien uur les stonden te geven, soms nog meer. 

Welke indruk had de pro van de baan en hoe beleefde hij zo'n weekend in Twente? 
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Om hierover toch een indruk te krijgen mag een kort relaas van twee gerenommeerde pro

fessionals niet ontbreken. 

Martin Roessink was in Nederland een van de eerste gesponsorde pro's en was vooral be

kend door zijn lange drives, waarmee hij vele driving contests won. 

Hij gaf de volgende persoonlijke visie van de baan: 

'Afgezien of de course nu smal ofbreed is - deze baan ligt mij persoonlijk niet zo goed, omdat er maar 

enkele holes zijn waarop ik eigenlijk met een driver kan afslaan. En dat zijn dan de lste, 3de, 7de en 

8ste. 'Soms speel ik met m'n driver over de bomen van de 4de hole ineens naar de green, maar dat geeft 

wel veel risico's om in de bush bush terecht te komen'. 

Ook Martien Groenendaal gaf zijn oordeel: 

'Ik ervaar de baan vol voetangels en klemmen. Gezien de scores zit de baan met een groot aantal venij

nigheden, zelfs profs worden soms voor behoorlijke moeilijkheden geplaatst'. 

Enkele hoogtepunten: 

Een drive van wie anders dan van Martin Roessink op de 36ste hole, die netjes op de green 

belandde. 

Cees Cramer die zijn eerste 9 holes in 31 maakte. Akelig goed! 

En dan die dolgelukkige Twentse amateurs niet te vergeten, die door het goede spel 

van hun favorieten-partner tijdens de Pro/Am wedstrijd op het erepodium mochten ver

schijnen. Traditiegetrouw hadden o.a. Seahorse en Schuttersveld weer gezorgd voor een 

aanzienlijke textielvoorraad, waarvan de echtgenotes van de professionals dankbaar ge

bruik maakten. 

Tableau de la troupe. Pro I Am, de Twentsehe, 1969. (72) 

- - ---------- --'---
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Piet Witte complimenteerde mevrouw Boreel met haar gewonnen 'Profs Cup' en beloofde 

namens zijn collega's volgend jaar allemaal weer terug te komen, omdat: 

'Het bij de Twentsche altijd zo gezellig is'. 

De birdie-prij s werd ex aequo gewonnen door Cees Cramer, Martin Roessink en J. Dorrestein. 

Traditiegetrouw werd deze prijs door Rob Horst aangeboden. 

De Twente Cup ging met 140 slagen naar Martien Groenendaal. 

Mevrouw E. (Elly) van Glabbeek-Derks en de pro André van Pinxten (alias 'Pinkie') wonnen 

de Prof Am. 
Een ander hoogtepunt in 1969 was de derde prijs van Cees Cramer in het Nationaal 

Open Kampioenschap. De redactie van het clubblad "t Puttertje' deed een opmerkelijke 

'amende honorable' in het oktobernummer: 

'Met veel excuses aan Ce es Cramer vermelden wij dan nu dat Cees de 3de prijs (f 400,- waard) heeft ge

wonnen bij het Nationaal Open Kampioenschap. Om zijn eigen woorden te herhalen, die tevens onze ge

lukwensen en bewondering inhouden: 'Dat ik, op mijn leeftijd ... ' Ach kom Cees, als je de slanke lijn 

maar in de gaten houdt'. 

Toenemende belangstelling 
'toongevend' 

De Twentsche gafna 1970 een toenemende belangstelling voor de golfsport te zien , 

want het ledental steeg aanzienlijk (totaal 334 leden). Het was verheugend, dat veel jonge

ren als lid waren toegetreden. De belangstelling van de Technische Hogeschool Twente 

(T.H.T.), later Universiteit Twente, voor het golfspel werkte eveneens aan de verjonging van 

de club mee. 

Scherzando 
Het Drienerloos Studenten Golf Gezelschap 

Willem Selman, student van de Universiteit Twente (U.T.), kwam in 1963 met een paar 

stokken terug van zijn stage bij DSM Augusta. Hij en enkele enthousiaste studenten droe

gen ertoe bij, dat dr. ir. H.A. (Henk) Stheeman, curator van de u.T., op 25 maart 1968 officieel 

bij het hoofdsportveld op de campus een oefenhole kon openen. Het bleef echter bij een 

chip, bunkerslag ofputt. Cees Cramer was bereid wat golfles te geven, terwijl de studenten 

tweedehands schoenen en ander materiaal van hem kregen. Toen Cees op 1 oktober 1982 

als pro van de T.G.C. afscheid nam, werd hij door het bestuur van de D.S.G.G. tot erelid van 

dit genootschap benoemd. 

In 1970 ontstonden er contacten met de T.G.C., zodat ook door studenten jaarlijks op 

de Twentsche kon worden gespeeld. Er werd met de T.G.C. overeengekomen, dat de leden 

van het opgerichte 'Drienerloos Studenten Golf Genootschap (D.S.G.G.)' zonder ballotage 

jeugdlid van de T.G.c. konden worden. In 1970 speelde men voor het eerst om de D.S.G.G.

Beker, het officieuze clubkampioenschap van het D.S.G.G. Bij de overwinning hoorde jaar-
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lijks een mixture, het z.g. 'Gorilla-drankje'. Niet onvermeld moge blijven dat de komst van 

de lente werd gevierd met de 'Lente-Cup', steeds een wedstrijd voor seniorleden,jeugdleden 

en studenten. Een nachtelijke escapade kon plaatsvinden door jaarlijks een 'Nachtwed

strijd' te organiseren. In 1972 telde men reeds 30 leden. 

Op initiatiefvan mr. A. (Hans) Hooites Meursing, voorzitter van het eerste College van 

Bestuur van de toenmalige Technische Hogeschool Twente, speelde men in 1976 om de Z.g. 

T.H.T.-Wisselbeker, een reünistenwedstrijd. Deze wedstrijd stond open voor (oud)studenten 

en (oud)medewerkers van de D.T. In 1992 kwamen de verschillende studentengenootschap

pen tot een bundeling van krachten". 

* Nederlandse Golfvereniging: 
In 1992 richtte men de landelijke studenten de 
'Nederlandse Golf Vereniging' op. Deze coördineer
de alle studenten competitiewedstrijden en zou alle 
aangesloten genootschappen op de hoogte bren
gen van nationale en internationale studentenwed
strijden. Daarnaast werd contact onderhouden met 

de N.G.F. Men organiseerde landelijk o.m. een 
Nationaal Studenten GolfToernooi in teamverband, 
waarbij de verschillende studentensteden via hun 
golfgenootschappen de beste golfende studenten 
afvaardigden.Bij dit toernooi, dat jaarlijks door het 
D.S.G.G.zou worden verzorgd, werd gestreden om 
de Nederlandse Studenten GolfTrofee (N.S.G.T.) 

Bij het 4de lustrum van het D.S.G.G. werd A. Hooites Meursing in 1995 tot erelid van dit 

genootschap uitgeroepen; e.e.a. ging gepaard met het uit volle borst eenstemmig meezin

gen van het welluidende studenten-golflied ... 'oefenslag, weer een plag (-)'. 

Henny Jordaan erelidmaatschap 
'pronunciato' 

In de buitengewone ledenvergadering 

van 9 december 1970 was het agendapunt 

opgevoerd: 'Benoeming van Henny Jor

daan tot erelid'. En zo werd tijdens de 

nieuwjaarsreceptie van 1971 oud-voorzit

ter Henny Jordaan bij monde van voorzit

ter Jan van den Broeke tot erelid van de 

Twentsche GolfClub benoemd. 

'De voorzitter memoreerde in een voortreffelijke 
en welgemeende speech de grote verdiensten van 

de Heer Jordaan voor de golfsport in het alge
meen en voor de Twentsche Golf Club in het bij

zonder'. 
'Gedurende zijn 35-jarig bestuurslidmaat

schap, waarvan 13 jaar als voorzitter, heeft hij Henny Jordaan in zijn gloriejaren! (73) 
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Het erelid Henny jordaan M 
Gefeliciteerd door Willem janssen (m.) en jan van den Broeke, 1971. (74) 

zich o. m. intensief beziggehouden met de baan en het is voor een groot deel dankzij zijn grote deskun

digheid en zorg dat deze de huidige voortreffelijke kwaliteit bezit'. 

Het was zeer verheugend, dat de heer Jordaan met zijn grote ervaring de functie van 

baancommissaris op zich wilde nemen. 

Oostelijke Kampioenschappen 
Twentse successen 

Medio oktober 1971 werd op de Twentsche de Oostelijke Kampioenschappen georgani

seerd. Men speelde volgens het Round Robin-systeem* zodat slechts negen golfers konden 

deelnemen. Tony Trienen verzamelde 14 punten en hij werd kampioen. A.W. de Boer enJ.H. 

Wisselink maakten hem ieder een punt afhandig. Een andere Twentenaar, A.J. (Toon) 

Borren, werd met 11 punten tweede. Daarna volgden A.W. de Boer en R.H.B. Olland (Hat

tumse) met 10 punten enJ.H. Wisselink en de Veluwse Zweed K. Berlin met 9 punten. 

Ook bij de dames bleef de zege in Twente. Mevrouw Boreel won in de finale met 6 en 5 van 

mevrouw E. Persenaire. Omdat er hier een zeer geringe deelneming was, wilde men vol

gendjaar experimenteren met 27 holes open stableford, te spelen op één dag. 

* Round Robin: 
In een Round Robin wedstrijd is het aantal deelne
mers beperkttot 9, iedere deelnemer speelt match
play tegen iedere andere deelnemer, het veld is 
verdeeld in 3-bal groepen, d.w.z. dat er door ieder
een in totaal dus 72 holes moet worden gespeeld. 
Een gewonnen wedstrijd telt voor 2 punten, 

een gehalveerde voor 1 punt. 
'Round Robin' betekent: 'written petition or protest 
with signatures radiating from centre of circle to 
conceal the order in which they were written'. 
Het woord 'Robin' is waarschijnlijk een verbaste
ring van het Franse woord 'ruban' = 'ribbon', 
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'alternamente' 
In 1972 traden de heren Jhr. mr. G.F. (Geert) Boreel en G. (George) Timan uit het be

stuur; de heren H.J.D. Oan) Ankersmit* en ir. W.B.K. (Willem) Boom namen hun plaatsen in. 

De echtparen Geert en Henriëtte Boreel met George en Annemarie Timan organiseerden in 

verband met hun afscheid een wedstrijd voor de leden, die werd gewonnen door Mieke 

Scholten enJan Ebbinge, tweede werden Juuk Scholten met mevrouw S. (Sien) Rahusen en 

als derde eindigden Henny Klinkspoor enJacques van Nes. 

* Een uitnodiging: 
Het verzoek van voorzitter Jan van den Broeke aan 
Jan Ankersmit om in het bestuur zitting te nemen 
was heel uitzonderlijk. 
Toen Jan Ankersmit zich op de green van de 
5de hole bevond, kwam Jan van den Broeke uit 

het clubhuis naar hem toegerend met de woorden: 
'Jan, je vrouw Janine begintzo leukte spelen - mag 
ik jou voor een bestuursfunctie uitnodigen?' 

De toekomstige voorzitter van de Twentsche verliet 
de green met een 4-putt! 

Clubkampioenschap van Henriëtte Boreel 
'Elfmaal in successie' 

Jkvr. H. (Henriëtte) Boreel-van Riemsdijk zou in 1972 voor de elfde maal het Dames 

Clubkampioenschap ('The Bernard Bowl') winnen, vanaf 1961 onafgebroken. Een geweldige 

prestatie! 

Oostelijk Kampioenschap in 1972 
Wederom - en nu op de Veluwse -werd mevrouw H. (Henriëtte) Boreel, zij het voor de 

eerste keer als vertegenwoordigster van de Sallandsche, Oostelijk Kampioen; hetzelfde pres

teerde de 21-jarige jeugdinternational A.A. (Tony) Trienen (hcp. 2) uit Deurningen, die re

gelmatig drives van 280 yards sloeg. 

Een invitatie voor dit Round Robin-toernooi kregen o.a. de finalisten van de clubkampioen

schappen van de Hattumse, deRosendaelsche, de Sallandsche, de Veluwse en de Twentsche. 

Enkele activiteiten 
De bridgemiddagen, -avonden ( georganiseerd door mevrouw H. (Henny) Klinkspoor

van Gestel) en de traditionele filmavond droegen ook in de wintermaanden bij tot een nut

tig gebruik van het clubhuis; e.e.a. kwam het clubleven weer ten goede. De jaarlijkse hoog

tepunten, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, paaswedstrijd, golfweekend en het professio

nal-weekend, kregen de nodige belangstelling. De paasvuren werden jaarlijks ontstoken en 

groot en klein danste op goed folkloristische wijze 's avonds zingend hand in hand rond het 

knappend vuur. Voor het eerst werd er met een zeer grote inschrijving eenjeugdweekend 

georganiseerd. 



Seniorengolf 
Onder auspiciën van de Nederlandse Golf Federatie stelde men een commissie in met 

als taak het seniorengolf* in Nederland te activeren en te organiseren. Van elke club wer

den twee leden afgevaardigd naar deze commissie; voor de T.G.c. waren dat de heren Wim 

Stomps en Harry Stroink. 

* De veteranen in het jaar 2000: 
De heer MA (Marlof) Strumphler memoreerde in 
2000 bij zijn afscheid als voorzitter van de 
Commissie Senioren van de N.GJ., dat er steeds 
meer senior-golfers bijkomen. Van de 150.000 gol
fers in Nederland zijn er 65.000 senior (zoals bekend 
gaat het om dames van 50 jaar en ouder en heren 
van minimaal 55 jaar). Bij opsplitsing van hettotaal 
blijkt de groep senioren uit 27.000 dames en 38.000 
heren te bestaan. 
Ongeveer 100 senioren doen mee aan (inter)natio-

nale wedstrijden, 70 heren en 30 dames met een 
handicap tussen 2 en 12.5. AI een jaar of twintig is er 
de Rosendaelsche Senioren Week. 
Na de Arendsen de Wolft Trofee is er nog een 
evenement dat voor de senioren wordt 
georganiseerd: de Landelijke Seniorenwedstrijd, 
voor spelers en speelsters met een handicap 
vanaf 12.5 tot 36. Die spelen een voorronde op 
hun eigen baan. en de winnaars gaan naar de 
landelijke finale 

(bron: Golf journaal, 9,11,2000. p. 23-25). 

'alternamente' 
In 1973 nam de heer A.F.]. (Dof) Gentis afscheid van het bestuur en kon H. (Hein) van 

Glabbeek zijn plaats innemen, terwijl de heer 1. (Loed) de Roos de controle over de penning

en van de heer R. Cox overnam. 

25-jarig jubileum Ce es Cramer 
Op 7 oktober 1973 vierde Cees Cramer, vergezeld van zijn echtgenote en beide doch

ters, zijn 25-jarig jubileum als professional op de Twentsche. Alle leden deelden in de feest

vreugde, want 70 leerlingen speelden 18 holes tegen de score van de meester. Cees ging 

JooP Klinkspoor (m.) wint de 'Cees Cmmer Cup', 1973. (75) 
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rond in 71 en nergens werd een zes gescoord. 

De heer J.c. Goop) Klinkspoor zou met 7-up 

gaan winnen; runner-up was de heer H.].D. 

Gan) Ankersmit. 

De voorzitter was door ziekte verhinderd, 

daarom sprak de heer Cox aan het eind van 

deze heuglijke dag veel lovende woorden. Veel 

sprekers stonden in de rij om de jubilaris te 

kunnen toespreken en tenslotte zou Cees 

door alle aanwezigen staand worden toege

zongen: 'He is ajolly good fellow!'. 
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'een toonzetting' 
In 1973 was het men over het ledenbestand (ca. 350) redelijk tevreden, reden waarom 

in dat jaar werd nagedacht over de uitbreiding van een 9 holes naar een 18-holes-baan in 

Zuid-Oostelijke richting (en wel door aankopen van de gronden van 'De Tol' van de familie 

van Heek aan de Hengelosestraat). 

Een citaat 
Een doordacht citaat in 't Puttertje eind 1974: ~ls de gulden verder devalueert zullen we de riem Van 

den Broeke er een beetje bij moeten aanhalen en kunnen we hopen, dat al wat er in het dagelijks be

stuur wordt BeCoxstoofd, steeds een schot in De Roos zal blijken te zijn'. 

Een boutade 
Golf houdt de mens nederig. Soms geeft het aanleiding tot enige frustratie, maar dat is 

uiteraard 'part ofthe game'. Gelukkig kent de golfer ook zijn succesvolle dagen op de baan. 

Onderstaand woordenspel geeft op min ofmeer geestige wijze uiting aan het misnoegen 

waartoe het golfspel bij een golfer kan leiden (uit: 't Puttertje, 8e jaargang nr. 1, 1974). 

Boutade, opgedragen aan de Heilige Golf. 

( ... met excuses aan de Genestet: '0 land van mist en regen ... enz'.) 

o spel van bal en stok en véél te kleine gaten, 

van pinnig mikken en van zuinig weinig slaan, 

van stille trots na keihard schot (men kán 't niet laten!!) 

... tot men de bal weer out ofbounds ziet gaan ... 

o spel van 'grip' en 'swing', van 'timing' en van 'adresseren', 

van eindloos zagen over wel of niet gel ukte slag ... 

o spel voor grijsaards, arrivé's en bet're standen heren ... 

waarbij van alles moét en bijna niets mag ... 

Ziet hen daar zwijgend, roerloos, ernstig staan beleven 

het Groots Moment, als 't Heilig Instrument 

na plechtig ritueel in upswing worden geheven ... 

en aan de slag daarna men prompt de slaander kent ... 

Vól vastberaden ernst de zéér bedaagde koppen, 

En vroom geloof, dat is hen aan te zien!! 

Geen duivel zou de helden kunnen stoppen 

op weg naar 't einde: 't kleine gaatje op de green!! 



o spel, waarbij men mensen kent aan handicappen!! 

Hosannah!! 't Hoofddoel van ons aards bestaan, 

dat is bereikt, wanneer met't minste aantal meppen, 

die rotbal eindlijk in dat gaatje is gedaan. 

o spel van steeds opnieuw en onverwoestbaar hopen 

van telkens weer een doffe dreun, 

als ondanks oefnen, slaan en uren lopen 

men weer eens grandioos heeft misgekleund . 

.. .Ik geef het op en schud het juk afvan uw ijz 'ren hinder, 

uw humorloze chic! Ik geloof niet in uw heiligheid!! 

en denk: goddank, een dwangneurose minder 

en als het effe kan, ook véél meer vrije tijd!!! 

Elschedé 

Old Grand-Oad Club 
In 1974 werd de Stichting 'Old Grand-Dad Club Nederland' naar Amerikaans voorbeeld 

door de Kennemer Senioren opgericht. Jaarlijks spelen de grootvaders om de hoogste eer. 

Deze landelijke organisatie kent thans acht regio's. Lid worden is slechts mogelijk door lid 

te zijn van een golfclub, die bij de N.G.F. is aangesloten. De makers van de Grand Old Dad 

Whisky zijn de sponsor van het geheel en ze stellen elkjaar zestig flessen whisky als prijs 

beschikbaar. De baten komen geheel ten goede aan instellingen die zich belasten met de 

verzorging van kinderen, zowel op fYsiek, psychisch als sociaal gebied. In mei 2000 telde de 

O.G.D. 3051 grootvaders (contribuanten) in 84 bij de NGF aangesloten golfclubs. Het bedrag 

van één miljoen gulden aan schenkingen I donaties is inmiddels overschreden. 

In 1974 werd Hans Schnitger consul voor Twente van de 'aId Grand-Dad Club'; later 

kwam hij in het landelijk bestuur, terwijl W.H. (Henk) van den Toorn zijn functie op de 

Twentsche zou overnemen. In 1997 vervulde R.Th.J.M. (Rob) Ypma deze functie op de nieu

we baan. 

50 jaar T.G.C. 
'allegro con fuoco ' 

Het vijftig jarig bestaan van de club kreeg in 1976 alle aandacht in het 'Wapen van 

Beckum'; sprankelende cabaretliedjes met teksten o.a. van de heer en mevrouw Rethmeier

Dudok en de heer A.J. (Toon) Borren gaven weken nadien veel gesprekstof op de baan. 
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Start wildwedstrijden 
In 1976 boden Lizzy en Arnold van Heek voor een z.g. wildwedstrijd een 'Zilveren 

Fazant' als wisselprijs aan. De jagers onder de clubleden werd echter wèl gevraagd het wild 

te leveren. In feite kon met deze wedstrijd het golfjaar worden afgesloten. Om ook de hoge

re handicappers een kans te geven bood Wimmie Ebbinge in 1987 voor deze categorie een 

'Bronzen Fazant' aan. 

Winnaars van de wildwedstrijd. Het clubhuis, 1994. (77) 

Jagers van een wildwedstrijd, 1993. (76) 

'alternamente' 
Het jaar 1977 brak aan: de heer W. (Wim) van Heek trad af en mevrouw E.M.A. (Lizzy) 

van Heek-Nieuwenhuys zou met veel energie het secretariaat van de heer R. (Rob) Cox over

nemen. 

Het nieuwe bestuur constitueerde zich als volgt: 

ir.].]. aan) van den Broeke,voorzitter 

R. (Rob) Horst, vice-voorzitter 

mevrouw E.M.A. (Lizzy) van Heek-Nieuwenhuys, secretaris 

L. (Loed) de Roos, penningmeester en de leden : H.].D. aan) Ankersmit, ir. W.B.I<. (Willem) 

Boom, ir. R. (Rob) Cox, H. (Hein) van Glabbeek en]. auuk) Scholten. 

Collectieve jeugdlessen 
'con aIIegrezza' 

Voor het eerst organiseerde het bestuur collectieve jeugdlessen voor de categorie 14 

t/m 18 j aar, waaraan door een 12-talleden werd deelgenomen. 



Wijzigingen op de baan 
Omdat de financiële positie er wat gunstiger uitzag. besloot het bestuur de baan nog 

aantreld<elijker te maken. Er werd een begin gemaakt met een aantal wij zigingen. waarvan 

de plannen mede op advies van de baanarchitect J. J.F. (Frank) Pennink (opvolger van Harry 

Colt enJohn Morrison) zouden worden uitgewerkt en die in de loop van 1979 moesten zijn 

voltooid. Het adagium van Pennink luidde altijd: 

Bert Willemsen in gepeins verzonken, 1976. (78) 

'Het eindproduct moet zó natuurlijk zijn dat het 

lijkt alsof het altijd zo is geweest'. 

Gestart werd met de vergroting en veran

dering van de 7de green tot een ' two-Ievel' 

green en met de aanleg van de alternatieve 

tee van de 3de/12de hole door het creëren van 

een opening vanuit het bos. Door het noodza

kelijke kapwerk verkreeg men tevens een 

schoning van het bos. De strijd tegen de vogel

kers werd met behulp van de jeugd op grote 

schaal aangebonden en de acht jaar geleden 

aangebrachte beplanting tussen de 7de en 

8ste fairway kon worden doorgetrokken naar 

de 7de green. Naast de 3de green kwam een 

pitching-green, die in 1983 in gebruik werd genomen. Ook kwam in dat jaar een nieuwe 

loods voor de machines van de greenkeepers gereed; de tees werden van nieuwe borden 

voorzien. 

Eénmanscommissie 
In 1978 startte Hein van Glabbeek mede op verzoek van het bestuur met het z.g. Lotto

spel. Zijn commissie zou een permanente éénmanscommissie blijven. 

Veel administratieve rompslomp en vindingrijkheid bleken hiervoor noodzakelijk. Clubs, 

die al langere tijd aan de sporttoto meededen, kwamen in aanmerking voor een bijdrage 

van de Stichting Nederlandse Sporttotalisator. Door de goede initiatieven van Hein van 

Glabbeek bleek het mogelijk om met medewerking van alle Lotto-deelnemers noodzake

lijke interieur-benodigdheden aan te schaffen. Nog jaarlijks wordt onder zijn leiding de 

'Hein van Glabbeek' Lottowedstrijd gespeeld, waaraan bekers zijn verbonden. De holes, 

d.W.Z. de hindernissen. vragen een grote mate van 'slagvaardigheid'. 

'alternamente' 
Tijdens de Ledenvergadering van 1978 trad Rob Cox, een zeer waardevol bestuurslid, af. 

In een reeks van jaren vervulde hij een dubbelfunctie als secretaris/penningmeester. Hij 
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moderniseerde de administratie en wist 

telkens voor alle problemen een oplossing 

te vinden. Zijn standvastigheid ook als be

stuurslid had zich ook reeds tijdens het 

verzet in de oorlogsjaren geopenbaard. 

Het was inmiddels 1979 geworden en 

ook in dat jaar vond een bestuursmutatie 

plaats: ir. W.B.K. (Willem) Boom zou zijn 

zetel afstaan aan mr. F.A. (Floris) Bierman. 

Voor het eerst in de geschiedenis van de 

club moest het bestuur het uitnodigen van 

nieuwe leden afremmen; het absolute le

dental steeg weliswaar niet maar het aan

tal actieve spelers nam zodanig toe, dat de 

baan met golfers overbezet raakte. 

Jeugdcommissie 

Hein van Glabbeek geeft uitleg, Lotto-wedstrijd, 
80er jaren. (79) 

De heer H.J.D Uan) Ankersmit kreeg de functie van jeugdcommissaris toebedeeld, 

waardoor de activiteiten voor de jeugd aanzienlijk konden worden opgevoerd en de catego

rie jeugd meer betekenis kon krijgen. In de jeugdcommissie nam in de loop der jaren een 

aantal leden zitting, zoals de heer H.J.D. Uan) Ankersmit, mevrouw A. (Anke) Kan-Duyzings, 

Ewoud Mogendorff, Remco Overwater, Pim van den Toorn, de heer H.G. (Henk) van Rink

huyzen, mevrouw H. van Geijn-Colenbrander, Robert van der Wal, Richard Sternerdink, me

vrouw M.M. (Marga) Jonkman-Bakker, de heer A. van der Veen, de heer P.C.R. (Peter) Baars, 

mevrouwW. (Wilrna) Sijgers-Nolting, mevrouw A. Verhoef-van Herwaarden. 

Een elitaire sport - hoezo amice? 
Tot de tachtiger jaren viel het woord 'elitair'" veelvuldig. Misschien lagen er ook finan

ciële barrières? 

* Golf elitair - hoezo? 
Tot de tachtiger jaren leefde golf als een vrij elitaire 
sport voort in de luwte van het Nederlandse sport
gebeuren, maar na 1983 name het aantal banen toe 
van 36 naar 100 in 1996. 
De Rosendaelsche kon in 1980, drie jaar na de 
uitbreiding tot 18 holes, ook een nieuw clubhuis 
bpenen. Bij de opening van de openbare baan van 
het Recreatieschap Oude Maas te Rhoon in datzelf-

de jaar stelde ZKH Prins Claus, evenals zijn schoon
vader en zijn zoon Friso, een enthousiast golfer, 
dat golf in Nederland met twee vooroordelen te 
kampen had. 'Enerzijds geldt het als een elita ire 
sport. Maar wat is elitair? Heeft het die benaming, 
omdat golf door zo weinig mensen wordt beoefend? 
Anderzijds houdt het mogelijk verband met het 
tweede vooroordeel. namelijk dat golf duur is'. 



B.V. Golfterrein Twenthe 
In het verenigingsjaar 1980 slaagde de T.G.C. erin het terrein in eigendom te krijgen 

door het verwerven van alle aandelen in de RV. Golfterrein Twenthe, die nog niet in het be

zit van de club waren. Op initiatiefvan Rob Horst was dit onderwerp namelijk ter sprake ge

bracht en onder leiding van Jan van den Broeke kwam door aankoop van de resterende aan

delen in de B.v. Golfterrein Twenthe - en hiermee het geheel van golfcourse, opstallen en 

greenkeepers-woning - in volle, onbezwaarde eigendom van de club. Bovendien werden de 

statuten gemoderniseerd , waardoor onder meer de herkiesbaarheid van bestuursleden 

werd beperkt. 

Baanrecord en Kampioenschap 
'con spirito' 

Op het sportieve vlak werden in 1980 twee bijzondere prestaties geleverd: gast Frank 

Borren uit Nieuw Zeeland, spelend voor handicap 3, slaagde er in op 5 mei het baanrecord 

van de heer A.A. (Tony) Trienen met 5 slagen te verbeteren en op 62! te brengen. 

Gijs jannink Beker. 
Wimmie Ebbinge en pro jan Dorrestein, 1977. (80) 

Hopper Cup. Aangeboden door john Hartevelt (2e I.), 1979. (81) 

131 ... 

Het dames-seniorenteam, dat voor het 

eerst in de C-competitie meespeelde, werd zo

waar landskampioen. Het team bestond uit de 

dames Wimmie Ebbinge, Rietje Rommelaar, 

Andrée Schnitger, Wil Douglas, Aggie Gieskes 

en Diny Hartong van Ark. 

De Hopper Cup 
Aan het wedstrijdprogramma werd 'De 

Hopper Cup' toegevoegd, die namens de Na

tionale Luchtvaart Maatschappij (N.L.M.) in 

oktober 1979 was aangeboden door J.A. Uohn) 

Hartevelt en die moest worden verspeeld tus

sen de 'Dinsdag-dames' en de 'Woensdag-he

ren'. De eerste wedstrijd vond eenjaar later 

plaats . 

'alternamente' 
Na 16 jaar zou Mieke Scholten in mei 

1979 haar taak in de damescommissie neer

leggen. Als voorzitster zou ze worden opge

volgd door Diens Rethmeier-Jordaan, terwijl 

Lieke Goossens-Rieter de vacature in de com

missie zou opvullen. 
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Ingevolge de nieuwe regels, die op initia

tief van mevrouw A Kan-Duyzings om

trent de bestuurs- formatie werden opge

steld, traden de heren Rob Horst en Hans 

Schnitger in 1980 af. Dit gebeuren kreeg 

extra aandacht, gezien de buitengewoon 

vele jaren, 27 respectievelijk 32, waarin zij 

beiden hun diensten aan de club hadden 

verleend. 

De heer AJ (Toon) Borren werd als nieuw 

bestuurslid benoemd. 

Goed initiatief 

Damescommissie. Mieke Scholten (s taand) neemt afscheid,1979. (82) 

De heren]. Uorn) Nierstrasz en W.H. (Pem) van Heek organiseerden een nieuwe wed

strijd, 'Matchplay during the season' voor mixed foursomes en singles. De deelname was 

van dien aard, dat continuering hiervan gewenst bleek. 

llde Lustrum 
'divertimento' 

De T.G.c. bestond in 1981 55 jaar ter gelegenheid waarvan een zeer geslaagd feest met 

cabaret in Havezate 'Het Everloo' werd gehouden, waarbij de heren AJ (Ruud) van Wulfften 

Palthe en AAW. (Arnold) van Heek op de piano muzikale ondersteuning gaven. 

Lizzy van Heek, Anke Kan, Annelies ter Kuile, Toos Sijtsema, Wil Bongard, Henk van Gelde

ren enJorn Nierstrasz wisten met tekst, zang en dictie de toehoorders van begin tot eind te 

boeien. 

Prestaties jeugd 
De jeugdcommissie kon met enige voldoening terugkijken op geboekte resultaten: de 

14 jaar oude Kees Kan won het Herenclubkampioenschap en Sandra van Rinkhuyzen van 

dezelfde leef tij d werd' golfster van het jaar'; zij ging van handica p 30 naar 18 en behaalde 

de meeste wedstrijdpunten. 

Senioren Kampioenschap 
Tienmaal in successie 

Een novum was het verspelen van een Senioren Clubkampioenschap voor dames en he

ren. Ter nagedachtenis aan haar man, Willem Storkjr., stelde mevrouwT. (Tony) Stork-Tally 

een van haar man afkomstige Cup beschikbaar voor het herenkampioenschap. 

Willem Stork was één van de frequentste bezoekers van de T.G.C. en het clubhuis en in de 

60er en begin 70er jaren behoorde hij als trouw lid tot de 'c1ub-van-de-zondagmorgen-vier-



Willem Storkjr., 1981. (83) 

bal'. De band binnen dit gezelschap was zo 

hecht, dat in de wintermaanden als de Twent

sche onbespeelbaar was, werd uitgeweken 

naar de Rosendaelsche. 

Het kampioenschap voor de heren senio

ren werd in 1981 voor het eerst gespeeld en ge

wonnen door John Hartevelt. Vervolgens zou 

de Cup tienmaal achtereen worden gewon

nen door ].H.M.H. Goop) Goossens, een 'out

standing record" Ter nagedachtenis aan zijn 

schoonzuster schonk hij een 'Lieke Goossens 

Beker', die voor het dames senioren kam

pioenschap zou worden verspeeld. 

Uiteraard speelden de dames senioren ook in 

1981 om hun kampioenschap en 'het zilveren 

schaaltje' werd gewonnen door mevrouw H. 

(Henny) Klinkspoor-van Gestel. 

'alternamente' 
Ten gevolge van een statutenwijziging traden in 1981 na een lange reeks van jaren de 

voorzitter Jan van den Broeke en de oud-secretaris Juuk Scholten af. 

Bij zijn afscheid bood de aftredende voorzitter de 'President's Putter' aan, die jaarlijks op 

2de Pinksterdag zou worden verspeeld. 

J u uk Schol ten had 20 j aar deel uitgemaakt van het bestu ur en jarenlang met veel accura tes

se en op bekwame wijze de functie van secretaris vervuld. Hij wist als goede golfer veel van 

de baan en hij had een belangrijke bijdrage bij de besluitvorming van het bestuur. 

Mevrouw A. (Anke) Kan-Duyzings maakte het bestuur weer voltallig, terwijl de heer H.J.D. 

aan) Ankersmit als opvolger van de heer].]. aan) van den Broeke tot voorzitter werd geko

zen. 

Afscheid Cees Cramer 
'lofzang' 

Na 34 jaar professional te zijn geweest op de Twentsche nam Cees Cramer met zijn fa

milie op zondag 3 oktober 1982 tijdens een zeer druk bezochte receptie in het clubhuis af

scheid van alle vrienden en bekenden. Liefst 72 deelnemers op zondag en een dertigtal op 

vrijdagmiddag speelden voor de laatste maal tegen de score van Cees om de 'Cees Cramer 

Cup'. Deze cup had hij in 1968 bij zijn 20-jarigjubileum aan de club geschonken. 

Hij werd door verscheidene personen lovend toegesproken. Als afscheidscadeau kreeg hij 

--------
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o.m. een herdenkingsbord aangeboden. 

Het afscheidswoord van Cees, waarin hij 

op zijn eigen, bijzondere wijze over de 

Twentse golfgeschiedenis en over de posi

tie van de professional sprak, zou bij allen 

in dierbare herinnering blijven. Met grote 

voldoening kon hij op zijn carrière als pro

fessional op de Twentsche terugkijken. 

Cees met zijn imposante postuur was 

een markante persoonlijkheid en een op

merkelijk middelpunt, altijd aanwezig en 

vol humor. Hij wist alles van de leden, ken

de hun stokken en bepaalde welke schoe

nen of handschoenen ze moesten hebben. 

Hij ving de nieuwe leden op en stelde hen 

op hun gemak, leerde de beginners dik-

De legendarische pro Cees Cramer, Afscheid, 1983, (85) 

Paul Saunders 

Professional Cees Cramer, 1983, (84) 

wijls op de 7de fairway golfen en bepaalde 

wanneer ze allemaal met handicap 36 de 

baan in mochten. 

Na zijn afscheid verkocht hij zijn stold<en 

en hij zou nooit meer de golfsport beoefenen. 

Hij besloot terug te keren naar zij n geboorte

plaats Noordwijk om er te gaan wonen aan de 

rand van het duingebied, waar de holes van 

de oude Noordwijkse voor hem en zijn vrouw 

nog duidelijk zichtbaar waren. 

Cees zou in 1990 op 73-jarige leeftijd ko

men te overlijden. 

1982-1986 

Als opvolger van Cees kreeg de jonge Engelse professional Paul Saunders een aanstel

ling. Er kwam een nieuwe pro-shop, terwijl aan de nieuwe loods van de greenkeepers een 

ruimte voor indoor-golftraining werd gebouwd. Tijdens Saunders verblijf zorgde 'Ten Tije 

Bouw' in 1985 onder deskundig toezicht van de heer lA.M. (Hans) Nietsch voor een soliede 

overkapping bij de driving range. Het stijgende gebruik van oefenballen toonde aan, dat er 

een goede beslissing was genomen. Ook de karrenloods kreeg een facelift , terwijl er lockers 

werden aangeschaft om diefstal te voorkomen. 

De vernieuwing op de driving range maar vooral de komst van Paul Saunders droegen er 

~------- ------- -'-S' 



toe bij, dat de activiteiten op de oefenbaan aanmerkelijk toenamen. Dit werd mede moge

lijk gemaakt door de heer en mevrouw Lans, die bereid werden gevonden dagelijks golf

ballen te rapen. 

Professional Paul Saunders (m.) met Ria van Glabbeek a.) 
en Han van Geijn, 1984. (86) 

Het toenemend gebruik van de baan zelf ging steeds meer eisen aan het baanpersoneel stel

len, maar hun inspanning en deskundigheid maakten het mogelijk, dat de baan steeds uit

stekend was te bespelen. Joost Huurman liep in die dagen stage bij Paul Saunders. 

In de wintermaanden van 1982 gafPaul Saunders op verzoek van de heer]. Uohn) van den 

Enk, inkomend voorzitter van de Golfclub De Koepel, de nieuwe leden van deze club al in

door-golflessen. Deze activiteiten werden in het oprichtingsjaar van de club in 1983 op de 

driving range van De Koepel door de pro Ben Janmaat voortgezet. 

'alternamente' 
In de Ledenvergadering van 22 juni 1982 traden de heren L. (Loed) de Roos en H. (Hein) 

van Glabbeek statutair af; drs.].H. Uan) ter Kuile en dr. W.Y. (Watze) Sijtsema werden als be

stuurslid gekozen, terwijl eerstgenoemde de taak van L. (Loed) de Roos zou overnemen. 

De samenstelling van het bestuur was als volgt: 

H.J.D. Uan) Ankersmit,voorzitter 

mr. FA. (Floris) Bierman, vice-voorzitter 

mevrouw E.M.A. (Lizzy) van Heek-Nieuwenhuys, secretaris 

drs.].H. Uan) ter Kuile, penningmeester 

en de leden mevrouw A. (Anke) Kan-Duyzings, A.]. (Toon) Borren en dr. W.Y. (Watze) Sijt

sema. 

Voorzitter Jan Ankersmit bedankte Loed de Roos voor het vele en deskundige werk, dat 

door hem als penningmeester was verricht . De bloei van het golfspel op de Twentsche 
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kwam tot uiting in de door hem zo consciëntieus opgestelde financiële resultaten. Wel zou

den de contributies in 1982 met 5% dienen te worden verhoogd, maar ondanks deze verho

ging bleef het nog altijd goedkoop golfen op de Twentsche! 

Hein van Glabbeek werd door de voorzitter geroemd om zijn intensieve Lotto-activitei

ten. Nu kon ook de club aanspraak maken op subsidie van de Nederlandse Golf Federatie , 

als de club zou groeien naar de minimum-eis, die ten aanzien van de jaarlijkse inleg van de 

leden werd gesteld. Het was verheugend te horen, dat Hein van Glabbeek zich ook na zijn 

aftreden uit het bestuur zich voor de Lotto-gelden zou blijven inzetten. 

In 1983 nam de wedstrijdcommissie afscheid van zijn voorzitter Chris Janssen, die ja

renlang op voortreffelijke wijze de commissie had geleid. Zijn taak als voorzitter zou door 

de heer W. (Wil) Bongard worden overgenomen. 

Een groot kampioen 
Het Twentse jeugdlid Ruud Bos leverde in 1983 de knappe prestatie om op de Haagsche 

het internationaal amateurkampioenschap te winnen. 

'alternamente' 

De heer mr. G.J. (Gijs) Numan zou in 1984 de gelederen van het bestuur gaan versterken. 

Het jaar 1984 
1984 werd het jaar van het nieuwe handicapsysteem. Het resultaat was dat men meer 

in handicap werd verlaagd dan verhoogd en dat 1/3 van de spelers zijn / haar handicap wist 

te handhaven.Bovendien bleek uit een landelijk onderzoek, dat het niveau van de handi

caps van de leden van de T.G.c. hoog lag. Hieruit zou de voorzichtige conclusie kunnen wor

den getrokken, dat het spelpeil redelijk was. Dit kwam o.m. door het succesvol lesgeven van 

Paul Saunders. De werkdruk bij hem nam gestaag toe en het aanstellen van Joost Poppe als 

assistent-professional bleek noodzakelijk. 

Diens Rethmeier-Jordaan trad uit de dames commissie en droeg haar functie van voorzit

ster over aan Toos Sijtsema-Heijneker. Brita Zijlker-Heering trad toe tot deze commissie. De 

ode' opgedragen' aan de scheidende voorzi tster van de commissie werd duidelij k voorge

dragen door de nieuwe voorzitster: 

'Op Deze Dinsdag, de Dertiende, Denken wij dat een Dankwoord aan Diens op Deze Drukbezochte 

Damesmiddag Duidelijk een Deugdelijke Decisie is (-) Derhalve zijn de Dames van de Dinsdagmiddag 

en Donderdagmorgen Diens Doodgewoon Dankbaar, en zij Deponeerden Diverse Dubbeltjes in een 

Doosje etc, etc. Diens, veel Dank'. 

'toonzettingen' 

Dat de golfsport zich in een toenemende belangstelling mocht verheugen bleek uit het 

feit, dat aan de Wierdense Golfclub 'De Koepel' goedkeuring was verleend om een baan aan 



te leggen. Van deze golfclub was het T.G.C.-lid J. Uohn) van den Enk de oprichter en de eerste 

voorzitter. Bovendien startte de hockeyclub 'P.W: te Enschede met serieuze golf activiteiten 

op 'Het Slagman ' . 

De afschaffing van h et familielidmaatschap betekende dat elkjeugdlid contributie 

moest gaan betalen. 

Wegens voorschriften voor brandveiligheid dienden verbouwingen van het clubhuis plaats 

te vinden; dit gaf overigens de doorslag om de facilite iten in de dameskleedkamer en keu

ken eveneens te verbeteren . 

Een sponsorcommissie werd in het leven geroepen, die zowel aandacht aan de tee-spon

soring kon geven, als wel activiteiten mocht ontplooien bij de financiële organisatie van de 

'Twente Cup '. De regeling, die in 1984 met B.M.W. was getroffen, kon namelijk niet meer 

onveranderd worden gecontinueerd. 

Het jaar 1985 
De wedstrijdcommissie onder leiding van Wil Bongard kreeg in 1985 als taak een nieu

we vorm aan de Twente Cup te geven. Het wegvallen van de sponsor en de wens van de pro

fessionals om geen foursomes meer te spelen 

in de Pro/Am waren daartoe de aanleiding. 

Hierdoor kwam de sponsorcommissie onder 

leiding van de heer Th.B.V. (Theo) Dill voor de 

moeilijke taak te staan om nieuwe sponsors te 

interesseren. 

'alternamente' 
In 1985 legden Floris Bierman en Anke 

Kan hun functie neer, terwijl de heer W. (Wil) 

Bongard als nieuw lid werd benoemd. Toon 

Borren nam de functie van vice-voorzitter 

over van Floris Bierman. 

Jordaan Beker. Heren Senioren, woensdagmiddag , 1985. (88) Een uitbreiding van het bestu ur vond een jaar 

later plaats: 

De dames N. (Nans)]acobs-Ocldnga en 1. (Irene) Muskens-Smits en de heer Th.B.v. (Theo) Dill 

zouden achter de bestuurstafel plaats gaan nemen. 

Het bestuur had nu de volgende samenstelling: 

H.J.D. Uan) Ankersmit, voorzitter, A.J. (Toon) Borren, vice-voorzitter, mevrouw E.M.A. (Lizzy) 

van Heek-Nieuwenhuys, secretaris , J.H. Uan) ter Kuile, penningmeester en de leden: W. (Wil) 

Bongard, G.J. (Gijs) Numan, W.Y. (Watze) Sijtsema, Th.B.v. (Theo) Dill en de dames N. (Nans) 

]acobs-Ockinga en 1. (Irene) Muskens-Smits . 

- --- - - - - - ------- - - - --------
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'N.G.F.-partituur' 
Door de N.G.P. werden er drie soorten kaarten ingevoerd: de oranje kaart voor leden 

van een N.G.F.-club met een handicap 36 oflager, de oranje-witte kaart voor leden van een 

N.G.F.-club zonder handicap en de witte kaart voor niet-leden met een bewijs van golfvaar

digheid. 

In 1975 telde ons land nog maar 22 golfbanen met 8400 leden; begin 1985 waren er 10 clubs 

bijgekomen en 20 z.g. geassocieerde golfclubs, waarvan er ongetwijfeld nog een aantal lid 

zouden worden, na voltooiing en goedkeuring van de N.G.F. 

Deze toename van clubs zou de T.G.e. er echter niet van weerhouden om de blik op de toe

komst gericht te houden. 

Wanneer men zijn aandacht op het buitenland* zou vestigen, dan zou blijken dat de 

golfsport in een aantal landen al veel langer aanzienlijk populairder was. 

-

* Golf in het buitenland: 
In 1985 telde Engeland 2.660 golfbanen en 2 miljoen 
golfleden; Duitsland 190 golfbanen met 80.000 
golfleden. Frankrijk kende 170 golfbanen met 

70.000 golfleden, terwijl Amerika met 13.500 
golfbanen en 18 miljoen golfleden de kroon spande. 
Ook Japan liet van zich horen met zijn 10 miljoen 
leden verdeeld over 1.400 banen. 

60-JARIG BESTAAN DER T.G.C. 
Bad Boekelo 

'allegro con fuoco' 
Tijdens het slotweekend van de Golfweek in augustus 1986 werd het 60 jarig bestaan 

van de T.G.e. uitbundig gevierd. In Hotel Bad Boekelo vond onder leiding van de heer G.W. 

(Gerrit) Gelink een avondfeest plaats, volgens traditie met een uitstekend cabaret. Onver

getelijk waren o.m. de acts van mevrouw A. (Annelies) ter Kuile-Wigleven en de heer H.G. 

(Hendrik) Boom als een golfende 'scaramouche' . 

Met vlugge arabesken, die de accoorden omspeelden, vertolkte mevrouw e.M. (Toos) 

Sijtsema-Heijneker de ambivalente gevoelens van een aantal leden bij een mogelijke verhui

zing naar een 18-holes-baan: 

Af en toe gebeurt het.. .. (naar' Dobbe dobbe dobbe' van Jasperina de Jong) 

Af en toe gebeurt het 

Word ik gillend wakker 

Dank ik: waar moet ik naar toe? 

Moet ik nou naar Twickel 

Oldenzaalse Veen heen 

Of blijf ik gezellig hier op die ouwe Twentsche 

- -- ~----~ 

Zijn er minder mensen 

Maar zo'n nieuw baan heeft toch ook wel zijn at

tractie 

-vóór of tegen actie-

lieve mens denk je eens in: 
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2x zoveel vlaggen, 2x zoveel plaggen 

terug te leggen in de baan 

2x zoveel lopen, straks nog semi-open .. 

'k Heb geen oog meer dichtgedaan. 

Af en toe gebeurt het 

Zo onder het eten 

Krijg geen hap meer door m'n keel 

Eet met lange tanden 

Weet dat ik moet kiezen 

Wil ik nou naar 18 holes of blijf ik 

Bij negen 

Ben ik voor of tegen? 

Is zo'n nieuw baan nou écht zo te verkiezen? 

'k Heb wat te verliezen-

lieve mens denk je eens in: 

2x zoveel parren, 2x zoveel karren 

voortgetrokken op de baan 

2x zoveel spelers, als dat nou te vée1 is ... 

'k laat m'n eten verder staan. 

Af en toe gebeurt het 

Zo tijdens het spelen 

Sla ik echt geen bal meer goed. 

Als ik om mij heen kijk 

Wil ik hier dan weg gaan? 

Maar ach, Twickel is toch ook een mooi stukje 

Twente 

-kost alleen meer centen-

Zestigjaar dat is ook niet niks, niet niks 

Verdorie 

't is een stuk historie 

18 holes hoe zou dat gaan? 

2x zoveel shanken, 2x zoveel Henken 

op motormaaiers op de baan 

2x zoveel marken, 2x zoveel harken 

'k ga vast oefenballen slaan. 

2x zoveel marken, 2x zoveel harken, 

'k ga vast ..... '. 

Wedergeboorte 'De Twentsche Putter' 
'Tweede partituur' 

Een aantal jaren bleven de leden middels een stencil op de hoogte van het reilen en zei

len van de T.G.c., maar het clubblad verscheen injuli 1986 opnieuw en onder de welluiden

de naam: 'De Twentsche Putter'. Als echt clubblad was het voorzien van een nieuw clublogo 

en ter ere van het lustrum kwam het uit als feest-editie (het logo, dat door de leden was aan

geboden, had men in de nieuwe clubvlag verwerkt). 

Initiatieven van mevrouw A. (Anneke) Coppes-Prenger, die bij de heer R. (Rudie) Houwert te 

rade ging, zouden er toe leiden, dat het eerste nummer met veel enthousiasme werd ont

vangen. Al het typewerk was toevertrouwd aan mevrouw H. (Hanneke) Regtuit-Stuiver. Ook 

Z. (Zon) Borren-ter Kuile was bij de gehele redactionele opzet betrokken. 

Tot de redactiecommissie zouden verder toetreden de heer en mevrouw Sijtsema-Heijneker 

en de heer Rudie Houwert. In een latere periode kwamen de dames W. (Wilma) Sijgers

Nolting, S.M. Uet) van der Meij-Reeder, J.A. (Nan) Cosijn-van den Dungen en M. (Marijke) Mo

gendorff de gelederen versterken. 
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Geboorte van de Twentsche Putter', juli 1986. (89) 

Vivace 

Henk Roering 

Henk Roering. (90) 

Hoofd-greenkeeper van de T.G.c. Henk Roering werd aan het slot van de lustrumweek 

onder grote belangstelling gehuldigd. Met veel toewijding had hij de baan gedurende 30 

jaar steeds in optimale conditie weten te houden. 

'alternamente' 

Professional Paul Saunders ging de T.G.C. op 26 april 1986 verlaten; trouwplannen de

den hem verhuizen naar Portugal. Zijn motto: 'U krijgt uiteindelijk toch de handicap, die u ver

dient', bleeflange tijd nog op de Twentsche naklinken. 

Assistent]oost Poppe werd in de gelegenheid gesteld zijn functie als he ad-pro over te ne

men. Bovendien namen de gérant Ben Smit en zijn echtgenote Gerda afscheid; ze werden 

opgevolgd door de heer W. (Willem) Schoenmakers en mevrouw L. (Lammy) Timmer

Arends. Zowel golfer als theelid* wist steeds weer de weg naar de 19de hole te vinden! 

~ 
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Na hun vertrek, enkele jaren later, namen Gerrit en Ans Zwart de werkzaamheden van 

Willem en Lammy gedurende een korte periode over. 

* Een theelid 
Op een mooie middag in mei kwam een 'theelid' op 
het terras een kopje thee drinken. Hij genoot van 
het golfspel op de 5de hole. Voldaan wilde hij huis-

Stichting Handicart 

wa arts keren. De gérantvroeg hem of hij mocht 
afrekenen. Verbaasd keek het 'theelid' hem aan: 
afrekenen? Hij was toch theelid! 

Om minder valide golfers toch de mogelijkheid te bieden hun sport te blijven beoefe

nen werd in 1986 de landelijke 'Stichting Vrienden van Handicart ' in het leven geroepen. 

De Stichting heeft ten doel om minder valide golfers in staat te stellen tegen een kleine ver

goeding gebruik te laten maken van een handicart*. Veel T.G.c.-ers werden donateur en in 

1989 kon de Twentsche over een handicart gaan beschikken. Minder valide golfers ontvan

gen een z.g. gebruikerspasje, indien de aanvraag met een noodzakelijk medisch advies 

wordt gehonoreerd . Indien geen pashouders aanspraak maken kunnen niet pashouders 

van een handicart gebruik maken. De eerste rit van een glunderende A.Y.j. (Atze) Bosma 

moest toen helaas door een te natte baan worden beperkt tot het grindpad voor het club

huis . 

Consuls van de handicart-commissie waren respectievelijk de heren JW.H. Ooop) Wevers en 

P. (Peter) Sijgers. Verder hadden in de commissie zitting dr. JP. Oan) Visser en mevrouw J 

Oanny) Borst-Woerlee (plaatsvervangend consul); in 1997 zou drs. F.S . (Frits) Sjoerdsma als 

medisch adviseur de commissie op sterkte brengen, terwijl dr. T.j.A. (Hans) Huisman in 

1999 de functie van stichtingsconsul van de heer P. (Peter) Sijgers overnam. 

* Goed gebruik van een buggy: 
Schade aan de baan door gebruik van buggy's bij 
nat weer ontstaat niet doorte hoge wieldruk, 

Bad Boekelo-Twente Cup in 1987 

maar door te snel optrekken en te abrupt remmen, 
hetgeen voorkomen kan worden door zorgvuldig 
gebruik! 

Gelukkig was er voor de Twente-Cup een nieuwe hoofd-sponsor gevonden: Bad Boekelo, 

hetgeen betekende dat er om de 'Bad Boekelo-Twente Cup' kon worden gespeeld. 

Als vanouds betekende deze traditionele wedstrijd voor professional en toeschouwer weer 

een succesvol en spannend evenement. De Pro/Am werd in een nieuwe vorm gegoten, waar

bij teams werden gesponsord door bedrijven. Een en ander was het resultaat van de inspan

ning van de sponsorcommissie. 

Ook in 1988 speelden de profs om 'De Bad Boekelo-Twente Cup' ; het aantal toeschouwers 

viel, zoals gewoonlijk, enigszins tegen. De baan was door Henk Roering in een perfecte staat 

gebracht. 

~~~~~~~~- -~- -~-
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Greenkeeping: zo vader zo zoon 
Afgezien van greenkeeper Gerrit Oonk had Henk ook assistentie van zijn zoon Peter 

Roering, die in het kader van zijn opleiding één jaar part-time praktisch werk kon doen bij 

de T.G.c.. Gerrit Oonk zou Twente echter gaan verlaten, maar gelulddg kwam Johan Kroeze 

het greenkeepers-team in de negentiger jaren versterken. 

Verschillende activiteiten 
'toonzettingen' 

Een nieuwe wedstrijd werd ingelast, de zogenaamde 'Stedenwedstrijd'; een vijftal steden 

moest strijden om zich voor eenjaar de beste 'golfstad' te mogen noemen. Ook de redactie 

van de Twentsche Putter laste een wedstrijd in, waarbij werd gestreden om 'De Putter 

Trofee'. De 'Sponsor-avond' bleek zeer geslaagd; in het clubhuis kreeg men informatie over 

het golfspel door het laten zien van enkele golffilms. 

Op grond van een deskundig advies besloot men de B.Y. Golfterrein Twenthe B.T.W.-plichtig 

te maken. Over solide bouw in de twintiger jaren gesproken: het clubhuis kreeg pas na 60 

jaar een nieuw rieten dak! 

'alternamente' 
Twee bestuursleden, rijk aan ervaring en met een lange staat van dienst, traden in 1987 

uit het bestuur: Lizzy van Heek en Toon 

Borren. 

De functie van secretaris werd overgeno

men door Nans Jacobs, die van vice-voorzit

ter door Gijs Numan. In welgemeende be

woordingen dankte de voorzitter beide af

tredende bestuursleden voor het vele werk 

dat ze op zo'n deskundige wijze en met 

veel esprit voor de T.G.c. hadden verricht. 

De heer Borren zou zich op een bij zonde re 

wijze gaan inzetten voor het tot stand 

brengen van een 18-holes-baan op Twickel 

op het terras van de Twentsehe!. (91) 

en, zoals zou blijken, kreeg mevrouw van Heek een belangrijke functie bij de N.G.F. 

De aanzet van een 18-holes-baan 
'Was mir die Liebe für Golf erzählt' 

Onder leiding van de voorzi tter Jan Ankersmi t startte het bestu ur reeds begin jaren 

tachtig de ingewild(elde en moeizame procedure, die zou moeten leiden tot de uitbreiding 

van de bestaande 9-holes-baan of zelfs zou kunnen leiden tot een geheel nieuwe 18-holes

baan op een geschikte locatie elders in Twente. De bepaald niet eenvoudige taak van de 



voorzitter was om nu lijn aan te brengen in het overleg met de verschillende gesprekspart

ners èn met de leden van de Twentsche GolfClub. 

Injuni 1984 nam de ledenvergadering het besluit om bij voorkeur te streven naar uit

breiding van de baan in Driene. De eigenaren van het Landgoed 'De Tol' waren bereid voor 

dit doel hun landgoed ter beschikking te stellen. Twee jaar later rapporteerde het bestuur 

de leden, dat de studie naar het plan 'De Tol' tot een negatieve conclusie had geleid. 

Er waren (te) veel beperldngen in verband met landschapseisen, het overleg met de tussen

liggende landeigenaren bleek moeilijk en uiteindelijk zou er een baan ontstaan, die niet 

voldeed aan de gestelde eisen. De ligging van de baan langs een zeer drukke rijksweg zou 

ongetwijfeld tot problemen aanleiding geven. 

In het voorjaar van 1986 was het bestuur gebleken, dat het T.G.C.-lidJ. auuk) Scholten seri

euze activiteiten ondernam om een vergunning te krijgen voor de aanleg van een golfbaan 

op 't Sybrook. Het bleek toen niet mogelijk beide plannen samen te voegen. Op verzoek van 

de ledenvergadering werd nogmaals het samengaan met 't Sybrook expliciet door een com

missie bestaande uit de heren E.A. (Eddy) Jonker en H.G. (Henk) van Rinkhuyzen onder

zocht, hetgeen echter een negatief resultaat opleverde. 

Inmiddels hadden drie landeigenaren zich gemeld voor een onderzoek naar het realiseren 

van een geheel nieuwe 18-holes-baan. Het betrof 'Het Oldenzaalse Veen', Hoeve 'De Haar' en 

'Het Oosterveld'. Het bestu ur besloot deze drie mogelijkheden te onderzoeken. 

18-ho I es-comm iss i e 
In augustus 1985 benoemde het bestuur een 18-holes-commissie, die bestond uit de vol

gende leden: H.J.D. aan) Ankersmit, voorzitter,J.W. (Wim) Sternerdink, A.J. (Toon) Borren, 

mr. G.J. (Gijs) Numan, H.G. (Henk) van Rinkhuyzen en drs.J.H. aan) ter Kuile. De heren drs. 

F.J. (Fred) Engel en mr. J.H. aan Herman) van der Veer zouden wat later aan de commissie 

worden toegevoegd. 

De Bad Boekelo-vergadering 
'Das Vorspiel' 

Als voorbereiding voor de ledenvergadering werden in mei 1986 informatie-bijeen

komsten gehouden om de drie plannen met elkaar te kunnen vergelijken. In totaal woon

den ca. 150 leden deze bijeenkomsten bij. 

Injuni 1986 nam de ledenvergadering in Bad Boekelo enkele belangrijke besluiten: 

a Het bestuur werd gemachtigd de plannen voor een 18 holes baan te realiseren; 

b Het bestuur werd gemachtigd overeenkomsten te sluiten met de eigenaren van terrein

en en met de verschillende instanties overleg te plegen; 

c Het voorstel om eventueel na het jaar 2000 de baan in Driene te verkopen werd terugge

nomen. 
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Besloten werd in eerste instantie 'Het Oldenzaalse Veen', in eigendom van familie 

Ledeboer, nader uit te werken. Hierbij werden oriënterende gesprekken met de baanarchi

tect Donaid Steel gevoerd. Mocht dit plan geen resultaat opleveren, dan zou contact wor

den gezocht met Stichting Twickel betreffende Hoeve De Haar in Ambt Delden. 

Openbare baan of verenigingsbaan 
Door de vergevorderde plannen van de familie Scholten om een golfbaan op 't Sybrook 

aan te leggen ontstond er een complicatie. Deze initiatieven leidden tot een moeilijke keu

ze voor de Gemeente Enschede namelijk aan welk van de twee (vrijwel naast elkaar gelegen) 

projecten medewerking moest worden verleend. Hoewel B&W in eerste instantie voorstelde 

om voor het Oldenzaalse Veen te kiezen, bleek uiteindelijk de Gemeenteraad de voorkeur te 

zullen geven aan 't Sybrook als 'Openbare baan'(sic) boven de 'Verenigingsbaan' van de 

T.G.c. 

Toen begin 1987 dit besluit van de gemeente Enschede definitiefwas, ging de T.G.c. direct 

met de Stichting Twickel aan tafel om 

eventuele plannen voor een baan op het 

erve De Haar nader door te spreken. Dit 

terrein had Twickel in 1985 verworven. 

Het was voor de Stichting toen al duidelijk 

dat intensieve landbouw naast het kwets

bare gebied van Twickel niet wenselijk 

was. Een natuurlijke buffer tussen Twickel 

en de intensieve landbouw zou een golf

baan kunnen vormen. Per slot van reke

ning had Twickel ('S lands grootste land

goed) de zorg voor een zeer bij zonder land

schap! 

Voor de Twentsche bleek synergie met de 

Eerste overleg met Stichting Twickel, maart 1987. (92) 

Stichting Twickel van essentieel belang. Vanafhet eerste contact werkte men gezamenlijk 

langzaam maar zeker (soms ook onzeker!) toe naar het verwezenlijken van de 18-holes-baan 

in Ambt-Delden. 

Twickel, verleden, heden en toekomst 
De geschiedenis van Twickel gaat terug tot 1347. Toen kocht Herman van Twickelo 'hus 

to Eysinc' bij Delden. Naast deze plaats stichtte hij een nieuw huis dat de naam Twickel 

ging dragen. Door kwaliteiten en goede huwelijken van de bewoners groeide Twickel uit tot 

een groot en goed georganiseerd landgoed. Het kasteel werd achtereenvolgens bewoond 

door het geslacht Van Twickelo (de hereboeren), Van Raesfelt (de heersers), Van Wassenaer* 

Obdam (de regenten) en Van Heeckeren (de grootgrondbezitters). 

Unico Willem van Wassenaer Obdam reorganiseerde de pachtadministratie, zijn zoon 



Carel trouwde met de rijke Amsterdamse koopmansdochter Jacoba Elisabeth van Strijen, 

weduwe van Dirk Trip; Jacob Derk Carel van Heeckeren van Wassenaer liet woeste gronden 

ontginnen en boerderijen bouwen en de laatste baron Van Heeckeren van Wassenaer ver

fraaide het kasteel en de tuinen. Tussen 1886 en 1980 waren E. Petzold en E. André bij de 

aanleg van Twickel betrokken. Petzold gaf adviezen bij de landschappelijke inrichting van 

het uitgestrekte 'buitenpark' ten oosten van het kasteel, terwij l André formele parterres bij 

de oranjerie ontwierp. In 1907 werd in het park een rozentuin aangelegd door de Engels

man Rabjohn en op initiatief van de Barones werd in 1933 op de plaats van de achttiende

eeuwse hertenkamp een rotstuin aangelegd. 

Door de eeuwen heen verwierven de bewoners van Twickel ook gronden buiten 

Twente, zoals het even over de Duitse grens gelegen Lage, gronden bij Wassenaar en de 

Gelderse landgoederen Hof te Dieren, de Nettelhorst bij Lochem en de Gelderse Waard bij 

Zevenaar. 

In 1953 droeg Barones Van Heeckeren van Wassenaer -Gravin Van Aldenburg Bentinck 

het beheer van het ca. 6000 hectare grote bezit over aan de door haar in het leven geroepen 

Stichting Twickel. Na 628 jaar kwam aan de adellijke lijn van erfopvolging een eind. De sta

tutaire opdracht van de Stichting Twickel was het bezit in stand te houden als levend na

tuur- en cultuurmonument om daarmee de historische betekenis van Twickel te bestendi

gen. Zo is het kasteel een van de weinige Nederlandse huizen met een renaissancegevel. 

Een vleugel van het kasteel wordt thans bewoond door c.F.c. Graafzu Castell Rüden

hausen, een nazaat van Jacob Derk Carel van Heeckeren van Wassenaer. 

Ondanks het lange en rijke verleden richt de Stichting Twickel zich ook op de toekomst. Als 

gevolg van de steeds klemmender milieuwetgeving staat de agrarische sector voor grote 

problemen. Het bestuur van de Stichting Twickel probeert in samenspraak met de pach

terscommissie hiervoor oplossingen te vinden. Ook de stedelijke uitbreidingsplannen vor

men een bron van bestuurlijke zorg voor de Stichting. Nauwelijks is het ene gemeentelijke 

groei plan afgewend of er ligt alweer een nieuwe aanval op tafel, elders op het landgoed. 

Gericht op de toekomst is ook het herstelplan voor het landschapspark rond het kasteel, 

waarvoor de landschapsarchitect ir. Michael R. van Gessel de plannen thans op papier heeft 

gezet. 
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* Acht eeuwen familiecultuur en -geschiedenis: 
Het adellijke geslacht Van Wassenaer bestond in 
2000800 jaar; 3 november 1200 was de dag waarop 
Philips van Wassenaer in een officiële acte werd 
genoemd en het geslacht bewaarde daaraan de 
status het o!1dste van Holland te zijn. 
De mede door de familie opgerichte stichting zal 
diverse cultuurhistorische evenementen 
organiseren, waaronder exposities en het 
tweejaarlijkse Van Wassenaer Concours (genoemd 
naar de muzikale graaf Unico Wilhelm) . 

Vijf generaties Van Wassenaer hebben op Twickel 
gewoond en hun duidelijke sporen achtergelaten, 
zoa ls Twickeiervaart, Carelshaven en de bekende 
Concerti Armonici van graaf Unico Wilhelm. 
Het kasteel, de tuin en het park werden ingrijpend 
door hen uitgebreid~n v~rfraaid. Ter gelegenheid 
van het 800-jarige bestaan werden in de zomer van 
2001 in het kasteel rondleidingen georganiseerd. 
En zo kwamen alle Twickelervan Wassenaers 
opn ieuw tot leven op het kasteel. 
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Kasteel Twickel, zijaanzicht, 2001. 

EEN OPTIE: - Hoeve De Haar als clubhuis 
'unfinished symphony' 

Het eerste plan in 1987 ging uit van Hoeve De Haar vermeerderd met enige percelen 

aan de Krudersweg. Hoeve De Haar moest dan als clubhuis gaan dienen.Tekeningen van het 

clubhuis waren door golflid en architect ir. J.c. (Chris) Rent jes uitgewerkt en samen met 

J.W. (Wim) Stemerdink had hij boerderij De Haar opgemeten. 

Maar reeds voor de behandeling van de eerste startnotitie MER" bleek dat de gemeenteraad 

van Ambt Delden"" tegen de verwachting in over dit plan een negatief oordeel zou geven. 

* Het Milieu Effect Rapport (MER): 
Op grond van de Wet algemene bepalingen milieu 
hygiëne' voor bestemmingsplannen betreffende 
recreatieve vqorzieningen op terreinen groter dan 
50 ha is een Milieu Effect Rapport vereist, 
kortweg MER genoemd. Op grond van deze wet is 

** De Hof van Twente: 
Vanaf 1 januari 2001 vormen Stad en Ambt Delden, 
Diepenheim, Goor en Markelo één gemeente: 
de Hof van Twente. Deze nieuwe gemeente wordt 
gekenmerkt door hetfraaie Twentse landschap. 
De dragers van dit landschap zijn de stuwwallell 

het nodig dat reeds bij de aanvraag voor de aanleg 
van een golfbaan rekening wordt gehouden met 
deze MER-plicht. Dit betekent dat de aanvraag 
wordt ingediend in de vorm van een z.g. startnotitie, 
waarin uitvoering van dê plannen wordt 
uiteengezet. 

rond Markelo en Delden, de fraaie Twentse boer
derijen en buurtschappen maar vooral ook de vele 
landgoederen. Deze landgoederen, allen aange
sloten bij het Overijssels Particulier Grondbezit, 
beslaan circa 5.000 ha van de nieuwe gemeente. 



HOOFDSTUK 5 

Crescendo et Con Spirito 
DE TWENTSCHE GOLF CLUB IN DE JAREN 1988-2001 

Het jaar 1988 was voor golfminnend Nederland een belangrijk jaar. Het rapport 

'Behoefte Onderzoek Golf' , uitgevoerd op initiatiefvan de N.G.F., kreeg nationaal veel aan

daç:nt. Aandacht die een positieve invloed zou kunnen hebben op de publieke opinie over 

onZe golfsport. De resultaten van het onderzoek toonden aan, dat de verwachtingen om

trent de toename van het aantal golfers duidelijk boven die van 1986 lagen. Ook voor de 

plannen van de T.G.c. betekenden deze cijfers een steun in de rug bij de aanleg van een 18-

holes-baan. 

- HET COMPONEREN 

'Slechts vernieuwing kan behouden 
Achter raakt wie stil blijft staan'. 

E. J. Potgieter, 1868. 

Voor maart 1988 schreef het bestuur een bijzondere ledenvergadering uit, waarin werd be

sloten dat de vereniging naar erve 'De Haar', eigendom van Stichting Twickel, in Ambt 

Delden zou verhuizen, indien de 18-holes-baan aldaar zou kunnen worden gerealiseerd. 

In de ledenvergadering van 14 juni droeg de heer Jan Ankersmit het voorzitterschap over 

aan de heer J .W. (Wim) Stemerdink. Onder de bezielende leiding van Jan Ankersmit was er 

gedurende zeven woelige clubjaren veel oriënterend werk verricht en konden de lijnen 

naar de toekomst worden uitgezet. Hij droeg de fakkel met voldoening over aan de nieuwe 

voorzitter en deze zou het karwei gedurende negenjaar met groot doorzettingsvermogen 

en veel geduld afmaken. 

18-holes-Commissie 
'con spirito' 

Na drie jaar van verkennende werkzaamheden richtte de 18-holes-commissie in 1988 

zijn activiteiten op het realiseren van een 18 holes golfbaan op het terrein van Hoeve De 

Haar*. De 18-holes-commissie bestond in 1988 uit de volgende heren: 

J.W. (Wim) Stemerdink, voorzitter, A.J. (Toon) Borren, H.J.D. Uan) Ankersmit, J.H. Uan) ter 

Kuile, G.J. (Gijs) Numan en H.G. (Henk) van Rinkhuyzen.Jan ter Kuile moest helaas om per

soonlijke redenen aftreden; hij zou in 1990 worden opgevolgd door F. J. (Fred) Engel. 

Vervolgens trad de heer J.H. Uan Herman) van der Veer toe en in 1994 namen de heren 

J. Uohan) Groeneveld en G.H. (Henk) Mooij plaats in de commissie. 

- -- - - ---- - - - -



Zowel voor het maken van de startnotitie als voor het opstellen van het MER*" was een 

specifieke deskundigheid vereist. Mede om deze reden werd het adviesbureau voor land

schap-inrichting 'Van Empelen van Aaideren Partners BV' aangetrokken voor het opstellen 

van een startnotitie. 

Het eerste plan uit 1987, dat uitging 

van het terrein Hoeve De Haar waaraan 

enige percelen aan de Krudersweg (met 

Hoeve De Haar als clubhuis) konden wor

den toegevoegd, zou - zo bleek uit het 

overleg met de gemeente - moeilijk te rea

liseren zijn. Uit reacties van omwonenden 

bleek hetzelfde. Maar in augustus 1988 be

reikte Stichting Twickel overeenstemming 

met de familie Pek over de koop van een 

deel van haar terrein. Hierdoor bleek het 

mogelijk de baan geheel ten noorden van 

de Krudersweg te situeren. 

* Hoeve De Haar: 
Oe boerderij Hoeve De Haarwerd in 1927 als proef
boerderij gebouwd in opdracht van de N.V. land
bouw Maatschappij 'Boschoord'. Een deel van het 
woonhuisgedeelte van de boerderij was bestemd 
als jachtkamer voor de familie Stork uit Hengelo. 
De architecten Jans en Henneke maakten het 
ge\felontwerp bij een reeds bestaande plattegrond 
\fan de boerderij. De uitvoerder van het werk was 
J.B. Coenraadt, bouwkundige aan de Kon. Weef
fabrieken in Hengelo. De boerderij werd aangewe
zen als Rijksmonument. 
Stichting Twickel kwam op 11 oktober 1985 door 
aaQkoop van A.C. Nysingh, J.H. Bos en H. Wagener 

De architecten 

18·holes-commissie (1985-1997). (93) 

in het bezit van de boerderij Hoeve De Haar met 
de daartoe behorende landerijen, samen ruim 
43 hectare. Hieraan werden gronden toegevoegd 
door de aankoop van aangrenzende percelen in 
1986 en in 1988. 

* * Milieu Effect Rapport: 
De procedure van het Milieu Effect Rapport door
loopt een aantal fasen. Uiteindelijk mondt dit uit in 
een MER, die uitvoerig beschrijft wat het doel van 
het plan is en in detail ingaat op de effecten die 
het plan kan hebben op b.V. flora, fauna, waterhuis
houding. Ook wordt nauwkeurig beschreven hoe 
het onderhoud zal plaatsvinden. 

Het bureau 'Van Empelen van Aaideren' met landschapsarchitect Van Aaideren deed al 

het MER-werk en het had de T.G.c. voortdurend geadviseerd en begeleid in deze moeilijke 

materie. Uiteraard werkte men samen met de Ierse golfarchitect Thomas J.A. Macauley*, die 

vanaf eind 1988 de baanplannen concipieerde èn met het tuin- en cultuurtechnisch bureau 

'De Enk', dat al in 1987 bodemonderzoeken deed. 

In 1988 had de eerste kennismaking plaatsgevonden van de 18-holes-commissie met de 

golfarchitect Thom Macauley. Deze was voorgesteld door de heer Van Aaideren, die al met 

- ------------- - - -
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hem had samengewerkt. Zoals vermeld, dateerde het eerste ontwerp van dat jaar van de 

hand van Macauley", het laatste, het definitieve ontwerp van de golfbaan, dateerde uit 

1995. In de tussenliggende periode vonden vele sessies ter vervolmaking van het plan 

plaats. 

De bekende namen. (95) 

.. Golfarchitect Macauley: 

Tom Macauley voltooide zijn opleiding aan de 
Queens University als Master of Science en is sinds 
1968 architect van golfbanen. Hij was verantwoor
delijk voor het ontwerp van talrijke golfbanen in 

De Ierse golf architect Tom Macauley. (94) 

Ierland, Engeland, Kenia, Schotland, Frankrijk, Italië 
en Nederland (Purmerend, Het Zelle, Comstrij en) . 
Hij maakte o.m. gebruik van computers voor 
analyse en ontwerp van de baan. 

En zo kon eind oktober 1988 de nieuwe startnotitie aan de Gemeente worden aangebo

den, waarna in maart 1989 de Gemeenteraad van Ambt Delden de 'richtlijnen' MER vast

stelde. Tot grote voldoening had de architect een deskundig oordeel gegeven over het ont

werpen van een golfbaan en speciaal over het hoe en waarom van een lay-out van de greens 

met hun omgeving. Een green moest interessant zijn voor zowel de cracks als de beginners, 

er moesten tenminste 4 verschillende 'pin placements' mogelijk zijn en een green diende 

bij een speciale hole te behoren en moest ook in het landschap passen. 
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De opdracht aan de golfarchitectwas: 

een baan ontwerpen, die in de eerste plaats bestemd was voor de spelers van de club 

(dus niet te moeilijk!, waterpartijen komen 'modest in play'), maar anderzijds ook ge

schikt en interessant voor de allerbeste spelers; 

rekening houden met zowel vrouwelijke als mannelijke spelers; 

het clubhuis centraal in de baan, zodat vanuit het clubhuis een groot deel van de baan 

is te overzien; 

- ----------- - --- -
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enkele cruciale holes en wel in het bij zonder de greens van deze holes vlak voor het ter

ras van het clubhuis situeren; 

grote tees en greens met de daarbij behorende bunkers van het type zoals door Tom 

Macauley is aangelegd op de 'Purmer' , maar wel ingepast in het landschap; 

de loopafstanden tussen de greens en tees zo klein mogelijk houden; 

de baan op natuurlijke wijze in het landschap passen en daarbij zoveel mogelijk reke

ning houden met en gebruik maken van de bestaande natuur. 

NOG ZEVEN JAAR DRIENE - 1988-1995 
Vanzelfsprekend werd er van de leden een grote inzet in de verschillende commissies* ge

vraagd. De baancommissie besteedde opnieuw veel aandach~ aan de waterhuishouding van 

de baan; bovendien werd in 1988 door het 'Waterschap' eindelijk na vele jaren de ernstig 

verzande beek uitgegraven. Maar niet alleen was er grote activiteit in de baancommissie, 

ook op ander organiserend niveau zetten de leden zich in. 

* De commissies: 
De baancommissie stond onder leiding van Lizzy 
van Heek. Ze kreeg assistentie van Toon Borren, 
Wim Stemerdink en Irene Muskens. 
De wedstrijdcommissie metWil Bongard 
(voorzitter), Zon Borren, Toos Sijtsema, Marijke 
Mogendorff, Joop Goossens en Onno van der Meij 
organiseerden 79 wedstrijden, waaraan in totaal 
2505 leden deelnamen (een gemiddelde van 31.7). 
De andere commissies waren als volgt samenge
steld: 
Damescommissie: Trudy van Rinkhuyzen (voorzit
ter), Dini Hartong van Ark, Florence de Lange en 
lneke Knottenbelt. 

Handicapcommissie: Gijs Numan (voorzitter). 
Irene Muskens, BertWillemsen en Maud Woudstra. 
Herencommissie: Henk van den Toorn (voorzitter), 
Siem Kramers en Joop Wevers. 
Seniorencommissie: Joop Klinkspoor (voorzitter}. 
Aggy Gieskes, Anke Kan en Ruud van Wulfften 
Palthe. 
Jeugdcommissie: Albert van der Veen (voorzitter), 
Han van Geijn, Richard Stemerdink en Marga 
Jonkman. 
Sponsorcommissie: Theo Dill (voorzitter). 
Hetty Lopes Cardozo, Anneke en Herman Coppes en 
Wil Bongard. 

De Twente Cup kreeg een nieuwe sponsor, K.P.M.G. Klynveld Hengelo, waardoor de con

tinuïteit van dit belangrijke, historische gebeuren van het wedstrijdseizoen de eerstkomen

de jaren weer werd gewaarborgd. Verheugend was het feit, dat deze grootse happening 

steeds meer belangstelling van de leden begon te trekken. 

Inschrijving voor enkele nieuwe wedstrijden bleek voor de spelers mogelijk: 

de ABN Cup, een prachtige zilveren beker als opvolger van de 'Hertelo Beker', in 1987 

beschikbaar gesteld door de ABN en aangeboden door Onno van der Meij; 

de Hertelo Beker, die was geschonken door de heer H. ten Cate, zou in drie opeenvol

gendejaren worden gewonnen door Sandra van Rinkhuyzen, hetgeen betekende dat 

de beker definitiefin haar bezit kwam; 



een uitwisselingswedstrijd met de Golfclub 'De Koepel', De Twente-Koepel-Trofee, die 

het ene jaar in Wierden en het andere jaar op de Twentse baan zou worden verspeeld 

en die tot een jaarlijks terugkerend evenement zou moeten uitgroeien. 

Club-Regeldeskundige 
Op verzoek van het bestuur volgde de heer P.L.A.M. (Pius) Muskens in 1988 met goed ge

volg een workshop 'Regels'. Meer dan honderd personen hadden zich voor het toelatings

examen (een hele dag) ingeschreven; slechts veertig geselecteerden mochten de driedaagse 

cursus (met de laatste dag een examen) volgen. 

Winterkoninkjes 
Vanaf1988 kwamen in de wintermaanden de 'Winterkoninkjes' van Paul Lugard bij

een. Tot de winterkoningen werden gerekend Peter Sijgers, Rob Ypma, Jan Jordaan, Rudie 

Houwert, Edo Volker, Rein Feitsma, Jacques Veeger, Ronald Rütter, Claus Korink, Peter van 

Daalen en uiteraard de initiator. Wim Cosijn, Fred Engel en Willem Tieleman zouden zich 

bij hen aansluiten. 

Dit gezelschap trotseerde de kou en na de wedstrijd zochten de heren de warmte op bij het 

knappend haardvuur in het clubhuis, terwijl de drank rijkelijk vloeide. In 1996 zou dit ge

zelschap een zachte dood sterven (evenwel niet door te veel spiritualiën of een te strenge 

winter!). Maar ziedaar .... in april 2001 zorgde Peter Sijgers in goed overleg met de G.C.D. 

voor de wedergeboorte van een aantal 'Winterkoninkjes'. 's Winters wordt er nu eenmaal 

zowel in Ambt Delden als in Driene gespeeld. 

N.G.F.-75 jaar 
In 1989 bestond de N.G.F. 75 jaar; dit was ook het jaar dat Lizzyvan Heek tot het bestuur van 

de N.G.F. toetrad, terwijl Jan Ankersmit werd benoemd tot plaatsvervangend lid van de 

N.G.F.-commissie van beroep. 

Lizzy van Heek-Nieuwenhuys in N.G.F.-bestuur 
'pron unziato' 

Na 12 jaar bestuurlijke activiteiten bij de T.G.c. deed de N.G.F. een beroep op Lizzy van 

Heek; in 1987 werd ze lid van de 'Commissie Ontwikkeling Golfbanen (COGO)'. Deze sinds 

1984 bestaande commissie (de voormalige Commissie Openbaar Golf) begeleidde op aan

vraag alle initiatieven voor de aanleg van nieuwe banen èn de organisatie binnen nieuwe 

clubs. Bovendien was het de taak van de COGO om bij de overheid een gunstig klimaat te 

scheppen voor de aanleg van nieuwe banen en bestaande banen zo te reconstrueren dat ze 

milieuvriendelijk en goed te onderhouden zijn . 

Er bleek behoefte te bestaan aan een zwaardere opleiding voor professionals. Onder lei

ding van Lizzy van Heek, tevens vice-voorzitter van de N.G.F., werd een beroepsopleiding 
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voor golfprofessional opgezet; een tweejarige praktijkopleiding tot B-professional met 

daaraan gekoppeld nog een vervolg tot A-pro. In 1996 zou de opleiding worden overgedra

gen aan een extern opleidingsinstituut en worden omgezet in de 'Stichting Opleiding 

Professionals '*. 

* Opleiding erkend door P.G.A.Europe: 
In 1998 werd de opleiding voor golfprofessionals 
officieel erkend door de P.G.A. Europe. 
Begin 2000 studeerden de eerste dertig Neder-

landers van het 'Van Swinderen College' af met een 
Europees erkend diploma voor golfprofessionals. 
Alle afgestudeerden hadden direct een baan! 

Behalve de vakopleiding voor professionals heeft de afdeling 'Opleiding' van de N.G.F. 

de opleiding voor greenkeepers verder uitgebouwd in samenwerking met 'Innovatie en 

Praktijk Centrum (IPC) De Groene Ruimte', 

die tevens voor uitvoering zorgt. Boven

dien was er een cursus voor baancommis

sarissen en referees, welke laatste nu on

der de 'afdeling Spel' valt. Er werden ook 

informatieavonden voor wedstrijdcom

missies gehouden. 

In 1996 trad Lizzyvan Heek af, waarbij 

ze met haar leidinggevende kwali tei ten 

kon terugzien op enige succesvolle be

stuurlijkejaren binnen de Federatie. 

Baancommissie 
Bestuur van de N.G.F. met o.a. Lizzy van Heek (2e r.), 1991. (96) 

De baancommissie nam na vele jaren afscheid van Lizzy van Heek. Onder voorzitter

schap van Toon Borren werden de activiteiten van de commissie in samenwerking met 

Wim Stemerdink en Irene Muskens voortgezet. In een latere fase traden toe Jan Herman 

van der Veer, John van den Enk en Peter 

Baars ter opvolging van Irene Muskens, 

Wim Stemerdink en Toon Borren. 

Wederom Ruud Bos 
Hoofdsponsor van de Twente Cup was 

in 1989 wederom K.P.M.G. Klynveld, van

daar de naam 'K.P.M.G. Klynveld Twente 

Cup', die voor de derde keer in successie 

werd gewonnen door Ruud Bos. 

De Dinsdagmiddag·Dames, 1989. (97) 



Nieuw georganiseerde wedstrijden 
Afgezien van de vele bekende wedstrijden werden in 1989 de volgende wedstrijden 

voor het eerst gespeeld: - 'De Lottowedstrijd' , ludiek georganiseerd door de heer H. (Hein) 

van Glabbeek; - 'Texas Scramble', om ook non-handicappers gelegenheid te geven met ande

ren te spelen; - 'De Landelijke Lef ties Golfdag' , initiator en organisator W.Y. (Watze) Sijtse

ma, de enige wedstrijd in Nederland waar linkshandige golfers elkaar ontmoeten en 'die 

naar men hoopte nog eens naast de K.p.M.e. Klynveld Twente Cup, zou uitgroeien tot een tweede lande

lijke happening op de T.e.C'. Reeds in 1987 speelden de Twentse lef ties o.a. ook met Bill 

Stemerdink enJan Wolthuis onderling een wedstrijd. 

Variaties voor de linker hand - Nationale Lefties Golfdag 
Is links handig? 

Een aantal linkshandige spelers had zich in de vijftiger jaren georganiseerd in het 

'Broederschap van Linkshandige Golfers', ook wel 'De Linke Jongens'" genoemd. Helaas 

stierf dit illustere gezelschap een geruisloze dood. Ruim twintig jaar later had een poging 

om een nieuwe start te beginnen succes. In oktober 1988 deed Watze Sijtsema een oproep 

in Golf Journaal voor de oprichting van de 'Dutch Lefties Society' met daaraan gekoppeld 

een jaarlijks te organiseren wedstrijd. De reacties waren talrijk en de Twentsche Golf Club 

bood de initiatiefnemer van dit evenement de mogelijkheden om samen met zijn echtge

note de organisatie op zich te nemen. Zowel dames als heren konden aan dit jaarlijkse eve

nement meedoen. Aan de eerste golfdag voor linkshandigen (de z.g. Nationale Lef ties 

Golfdag) in 1989 namen dertig spelers deel. De pro van de Rosendaelsche Jan Dorrestein"" 

verrichtte als ambidexter met een perfect geslagen linkshandige drive de opening. 

Opmerkelijk was dat home-pro Wiljan van Mook, rechtshandig van nature, in 1989 links

handig meespeelde. Robbie Richards, de linkshandige Britse professional die in ons land 

werkzaam is, speelde mee en vestigde en passant een baanrecord voor linkshandigen. 

De Lef ties vierden in 1999 in Ambt Delden op uitbundige wijze hun tweede lustrum en 

eenjaar later kon een bestuur worden geformeerd, dat bestond uit: Watze Sijtsema, voorzit

ter, mevrouwW.J. (Mini) Molenkamp-Reef. secretaris en de heer J.H. Uo) de Leeuw, penning

meester. De sponsoring zou worden verzorgd door de heer A.J. (Bert) Aalbers en H.A.M. 

(Henk) Tijert. 

'The Dutch Lefties Society' telde in 2000 ca. 130 'Members ofthe Dutch Lefties Society' 

en het lag in de rede dat het ledental gestaag zou gaan toenemen. Het spelen 'on the wrong 

side ofthe balI' is internationaal"*" trouwens geen ongewone bezigheid; in Engeland b.V. 

wordt aljaren door 'the British Left Handed Society' een competitie georganiseerd. 
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* De linke Jongens: 
Op 10 september 1966 speelden de 'Linke Jongens' 
voor het laatst hun jaarlijkse wedstrijd om de 
'LJ.-Cup' op de Amsterdamse Golf Club. 

De Cup moest door de taaie Bloemendaler Piet de 
Jong worden verdedigd. 
Drie pur sang lefthanders hadden zich aangemeld: 
de heer G.C.J. Schoemaker, de Amsterdammer 

~~~~~~~~~~~--- - -
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J.F.K. Heering en de Wassenaarder L.B. Mac
michael. De heer H. (Herman) Ankersmit, 
organisator van de 'LJ.' en tevens lid van de 
Sallandsche, sprak de hoop uit dat meer 
lefthanders zich voor het lidmaatscha p van 
dit illustere Broederschap zouden melden. 
Nadat Heering als kampioen de Cup in ontvangst 
had genomen, nam lefty A.H. Eberwein als nieuwe 
voorzitter archief, notulen en ledenlijst in ontvangst. 
Tenslotte werd door de heer Vermeulen de nieuwe 
clubdas met de ingeweven letters LJ. aan een ieder 
overhandigd. 

Op (inter)nationaal niveau 

** Professional Jan Dorrestein: 
Jan Dorrestein was enkele jaren aan de Haagsche 
verbonden en werd in 1967 beginnend assistent. 
Hij werd tweemaal Open Kampioen van Kenia en 
tweede in het Zambia Open. 
Nadat hij was getrouwd en een gezin had, ging hij 
definitief als pro naar de Rosendaelsche. 
*** World Golf Championship: 
In November 2000 won de linkshandige Canadees 
Mike Weir het World Golf Championship in 
Valderrama (Spanje). Een jaar daarvoor lukte hem 
dat niet bij de PGA Masters, toen hij metliger 
Woods de slotdag als nummer één begon. 

Onze clubkampioene Sandra van Rinkhuyzen kwam in voorj aarswedstrij den dames in 

1990 uitstekend voor de dag. Zij won niet alleen de derde voorjaarswedstrijd in Hattem, 

maar ook nog eens het overall-klassement. Ze had een voorsprong op Alice Janmaat en Joyce 

Heyster* in het eindklassement 'Voorjaarswedstrijden'. In de zomer nam Sandra van Rink

huyzen met o.a. Nan Croockewit (Hilversumsche) en Mette Hageman (Roosendaelsche) deel 

aan het Internationaal Europees Amateur Kampioenschap voor Dames in Zürich (Zwit

serland). Laatstgenoemde golfster debuteerde in 1992 op de Ladies European Tour. Samen 

met Marj an de Boer (vijftien seizoenen) en Judith van Hagen (vier seizoenen) vertegenwoor

digen deze drie professionals Nederland op de European Tour. In 2001 krijgen ze gezel

schap van Nienke Nijenhuis en MarcelIa Neggers. Marieke Zelsmann (Rosendaelsche), door 

de N.G.F. in 2000 uitgeroepen tot Golfster van het Jaar, maakte ook de overstap naar de pro

fessionals . 

* Joyce Heyster: 
Joyce Heyster won als eerste Nederlandse in 1969 
het Girl's British Open Amateur Golf Championship 
op de Jlkley Golf Club in Engeland. 

Komst Wiljan van Mook 

Bovendien werd ze onder meer 5 maal clubkam
pioene van De Pan en 18 maal clubkampioene van 
de Haagsche. 

Op 1 juli 1990 vertrok de pro Joost Poppe en op dezelfde datum kon de nieuwe profes

sional Wiljan van Mook welkom worden geheten. Als achtjarige begon hij als caddy en spe

lenderwijs bracht hij het zover, dat hij als zestienjarige als assistent-pro op de Hilversum

sche aan de slag kon. Wilj an ging in dienst en na een 10-j arige carrière als he ad-pro bij de 

Aachener Golfclub zou hij deze gerenommeerde club in 1990 gaan verlaten. Tijdens deze 

periode, waarin hij met Kees Renders samenwerkte, werd hij met zijnjeugdcompetitie

team kampioen van Duitsland en met hetzelfde team werd een negende plaats gehaald op 

de befaamde baan van St. Andrews. 



-

Professiona l Wiljan van Maak. juli 1990. (98) 

13DE LUSTRUM 

Hotel 't lansink 

De vele handicapverlagingen spoedig na 

zijn aanstelling toonden aan, dat hij zijn spo

ren reeds had verdiend. Op zijn advies, maar 

uiteraard ook op dat van de N.G.F. werd de 

leeftijdsgrens van het jeugd-lidmaatschap 

verlaagd van 12 naar 10 jaar. 

Promotie Herenteam 

Helaas slaagde in 1992 Twente's Eerste er 

niet in om onder leiding van hun captain Jan 

Herman van der Veer te promoveren. Het 

team bestond verder uit de jeugdige spelers 

Diderik Ankersmit, Hans Nietsch jr., Jurren 

Baars, Frank van Ettinger, Michiel Langelaar, 

Richard Sternerdink enJan Marten Sijtsema. 

'bril1ante' 
Het 65-jarig bestaan van de T.G.C. werd ten tijde van de golfweek in augustus 1991 met 

een geweldig feest gevierd in hotel ' t Lansink in Hengelo . Als vanzelfsprekend stond de 
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Programma van het cabaret Tee Up'. 
1991. (100) 

Lustrumcommissie weer onder leiding van 

Gerrit Gelink. Een hoogtepunt was een fantas

tisch cabaret met een Twentsche Swing en 

met als motto 'Tee Up' , dat onder leiding van 

Pieter Verhoef door enkele creatieve leden op 

de planken werd gebracht, te weten: Claus 

Korink, Cornélie Houwert, Elly van Glabbeek, 

Hanneke Mooij, Hendrik Boom, Judith Bene

dict, Kees van den Berg, Marijke Mogendorff 

en Ruud en Toos Werner. 'Free-lance' cabare

tier Hendrik Boom sprong nogal vrijmoedig 

om met de invulling van de choreografische 

leemten, maar golfster Mien wist hij zeer 

waarheidsgetrouw op de planken (lees: dri

ving range) te zetten. Levensecht was het 

'Barlied' (pieter Verhoef en Ruud Werner). 

Ontroerend en met veel gevoel voor nuances 
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werd door Elly van Glabbeek-Derks, nestor van het gezelschap, het lied 'Het is moeilijk be

scheiden te blijven' ten gehore gebracht. Zoals gewoonlijk zette de ervaren regisseuse 

Carolien Deutman de juiste toon! Het lustrumfeest werd muzikaal opgeluisterd door 'Tzi

gane', waarvan Karel Verschoof - hoe kon het ook anders - 'Stehgeiger' was. 

'alternamente' 

De heren ].H. ter Kuile en W.Y. Sijtsema namen afscheid van het bestuur; als penning

meester had Jan ter Kuile de financiën optimaal beheerd, waarvoor hij veel lof ontving. 

Verheugd was het bestuur, dat Watze Sijtsema bereid bleek het redactiewerk van de 

'Twentsche Putter' te zullen voortzetten. De heren ].H.H. Gaap) Vermeer en O. (Onno) van 

der Meij werden als nieuwe bestuursleden gekozen; eerstgenoemde kreeg de functie van 

penningmeester toegewezen. 

Bestuur van de T.G.C., 1990. (101 ) Alle winnaars van de golfvveek, 1991. (99) 

Een tandem 
De N.G.F. was overgegaan tot een opleiding voor referee; met vreugde kon het bestuur 

constateren, dat Jan Herman van der Veer met goed gevolg het examen had behaald. 

Na 17 jaar wedstrijdcommissie, waarvan 9 jaar als voorzitter, nam Wil Bongard* in 1991 af

scheid. Hij had zich als een voortreffelijk golfmanager ontpopt. Zijn belangstelling en acti

viteiten gingen vooral uit naar de organisatie van de golfweek en de Twente Cup. Consciën

tieus kweet Wil zich van zijn taak, daarbij heel dikwijls functionerend met mevrouw Zon 

Borren in 'close harmony'. 

* Wil Bongard: 
Bij tijd en wijle had Wil een wat onderkoeld gevoel 
voor humor: 
Meneer Bongard kan ik u wat vragen? 

Mag ik de hark in de bunker van de 5de meenemen? 
Antwoord (enigszins verstoord om zich heen 
kijkend!): 'Dat weet ik niet- en ik wil 't niet weten 
ook!' 
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Door anno van der Meij zou hij op een voortreffelijke wijze worden opgevolgd. Eenjaar la

ter verliet Zon Borren" de commissie. Ze bleek een duizendpoot: de gehele administratie, 

Wedstrijdcommissie, zomer 1989. (102) 

Ria van Glabbeek-Lampe 

maar ook de competitie en de indeling van 

het jaarprogramma waren aan haar zorg toe

vertrouwd. 

* Zon Borren: 
In Z-vorm werden de kwaliteiten van Zon nog eens 
expliciet door 'Toos-van-de-Cadeaus' samengevat: 
'Zo meteen Zullen wij 's Zaterdags en 's Zondags Zonder 
Zon Zijn (-j. Wij Zullen Zeker alle Zeilen bij Zetten om te 
Zien Zonder deze Zeldzaam ter Zake kundige 
Zegsvrouw verderte Zwoegen Hete'. 

'pronunziato' 

Het lustrumjaar werd op de Algemene Ledenvergadering injuni 1992 afgesloten met de be

noemingvan een erelid. Onder luid applaus werd mevrouw Ria van Glabbeek vanwege haar 

vele verdiensten voor de club tot erelid benoemd. 

Het erelid Ria van Glabbeek, juni 1992. (103) 

Elke sport is gediend met mensen, die op 

hoog niveau hun sport beoefenen en daar

door deze op een sublieme wijze weten te pro

moten. Henny Jordaan is daar een groot voor

beeld van. Vaak zijn zij, ook als bestuurder of 

anderszins, van grote betekenis. 

In de laatste 10 à 15 jaar heeft de golfsport een 

geweldige vlucht genomen. Lid worden van 

een club, daarin opgenomen worden en je 

daarin thuis voelen ook wanneer je handicap 

niet zo snel daalt, is van groot belang. Ria van 

Glabbeek heeft op heel kenmerkende, inspire-

rende en warme manier de opvang van (nieu

we) leden inhoud gegeven. De leemte, die ont-

stond na het vertrek van Cees Cramer, werd door haar opgevangen. Niet alleen zo'n activi

teit te beginnen, maar ook vol te houden en aan te passen aan nieuwe situaties is haar grote 

verdienste geweest. Al deze woorden werden door voorzitter Stemerdink met volle overtui

ging uitgesproken. 
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Bijzondere Ledenvergadering 
In november 1992 vond in de 'Waarbeek' te Hengelo een cruciale ledenvergadering 

plaats onder leiding van voorzitter Wim Stemerdink. In meerderheid besloten de leden van 

de T.G.c. dat de vereniging naar de nieuwe baan in Ambt Delden zou verhuizen. 

Relatie met Golf Club Driene 
'Alle Menschen werden Brüder' 

In de notitie van 1992 'De Twentsche op weg naar 18 holes' werd met nadruk gesteld, 

dat het bestuur er alles aan wilde doen om een goede band met de nieuwe Golf Club Driene 

(G.C.D.) te creëren. Het afstemmen van het wedstrijdprogramma, het verlenen van speelfa

ciliteiten, het uitwisselen van 'know how' zijn o.a. goede middelen om als zusterverenigin

gen te fungeren. Vier jaar later waren de woorden van E.M.A. (Emile) van Thiel, voorzitter 

van de G.C.D., tijdens een interview met J.H. Oan) Niessen (hoofdredacteur 'De Twentsche 

Putter') van gelijke streld<ing. 

'Een goede relatie staat hoog in het vaandel. Uiteindelijk is er toch sprake van een nauwe familierelatie, 

doordat de G.G.D. voortkomt uit de cultuur van de T.G.C'. 

De G.C.D. was in feite voortgekomen uit de T.G.c.; 150 leden, de z.g. 'Vrienden van Driene' , 

namen initiatieven om de baan in Driene te behouden. Founders hierbij waren de heren 

H. (Harry) Douglas, J.A.M. (Hans) Nietsch sr., E.M.A. (Emile) van Thiel, later gecompleteerd 

met mevrouw C. (Cornélie) Houwert-Feith. 

In het bestuur zouden zitting gaan nemen: Emile van Thiel, voorzitter, Claus Korink, 

Hans Nietsch sr., Henk van der Toorn, Cornélie Houwert, secretaris, en Wil van Wijngaar

den-de Goede. Ruim 200 golfers, die om welke reden dan ook geen afstand konden doen van 

hun golfverleden aan de Enschedesestraat, verkozen te blijven op de baan in Driene en wer

den lid van de G.C.D.; sommigen verkozen een dubbel lidmaatschap. 

Het advocatenkantoor ]acobs Kranenburg gaf juridische adviezen en de heer J.G. de Vries 

Robbé trad als intermediair op tussen de T.G.c. en G.C.D. Een permanente commissie had 

als taak een goede relatie tussen beide verenigingen te bevorderen; in maart 1996 vond de 

ondertekening van de huurovereenkomst van de baan in Driene plaats. 

Op 1 juli 1997 kon de baan door 'GolfClub Driene' officieel in gebruik worden genomen. 

'alternamente' 
1992 was ook het jaar van aftreden voor Irene Muskens en Theo Dill uit het bestuur; Ire

ne had van handicapcommissaris en regeldeskundige tot consumabel haar grote verdien

sten bewezen en Theo had met veel allure de sponsoring voor de T.G.c. opgestart. De advie

zen van beiden zouden door het bestuur node worden gemist, maar mevrouw Coosje Op de 

Coul zou Irene uitstekend gaan vervangen. 



Dames Team I naar de hoofdklasse, 1992. (104) 

Familie Hobbel-lodder 

Hoofdklasse I Dames 
Het team van Dames I werd in 1992 kam

pioen in zijn klasse. promoveerde door op 

Crossmoor van Wittem te winnen en zouden 

in de hoogste landelijke klasse gaan uitko

men. Een fantastische prestatie! Het team be

stond uit de dames Lizzy van Heek. Toos Lu

ger. Manja Reef. Marieke Hardeman. Trudy 

van Rinkhuyzen en Anke Kan. Helaas liep het 

avontuur in de Hoofdldasse I na twee jaar ten 

einde. Meespelende dames waren later nog 

Irene Muskens.]oyce Rommelaar. Nans]acobs 

en Florence de Lange. 

In november 1992 konden]aap en Lily Hobbel als gérant-echtpaar worden verwelkomd. 

Ze zouden zich snel en enthousiast van het clubhuis meester maken en creëerden een ge

zellige sfeer. die bij alle leden bijzonder aansloeg. 

'alternamente' 

Vice-voorzitter Gijs Numan trad afin 1993 na 9 jaar van nijvere arbeid en deskundige 

inbreng. Mevrouw E. (Els) Bergsma-Duyzings en de heer J. Oohan) Groeneveld vulden de ge

lederen aan. 

De Twentsche werd gevraagd het mentorschap op zich te nemen van de Golf Club 't Sy

brook.]ohan Groeneveld werd contactpersoon voor dit mentorschap. waarna op plezierige 

wijze regelmatig overleg tussen beide besturen zou plaatsvinden. In 1994 trad Wil Bongard 

als bestuurslid af. 

In zijn plaats kwam de heer G.H. (Henk) Mooij het bestuur versterken, maar niet voordat 

Wil Bongard afscheid had genomen met de woorden: 'Besturen is voor mij altijd belangrij

ker geweest dan de edele golfsport'. Ook Els Bergsma en]aap Vermeer als penningmeester 

traden af. De heer H.H.C.V. (Hans) Breitbarth zou zich nu over de penningen gaan ontfer

men. 

Veel inzet 
Onder leiding van P.C.R. (Peter) Baars werd er door de jeugdcommissie veel aandacht 

besteed aan de begeleiding van dejonge golf(st)er. 

Het eerste Herenteam deed het in 1994 voortreffelijk; het werd kampioen en promoveerde 

naar de Hoofdklasse 11. Captain]an Herman van der Veer kreeg met Maarten]an]ordaan. 
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Kees Kan, Jurren Baars, Joost van Geijn, Robertjan Engel en Hans Nietschjr. een welverdien

de gelukwens van het bestuur. 

Vince Bredt werd derde in de finale 

van de Volvo-tour, een prestatie die hem 

een reis naar Florida opleverde. Het jaar 

daarop zou hij in het Nederlands Jeugd

team worden gekozen. 

De Twente Cup 1994 kon niet worden geor

ganiseerd, omdat de N.P.G.A. elders ver

plichtingen had en er geen andere ge

schikte datum voor de wedstrijd kon wor

den gevonden. 

HoofdsponsorK.P.M.G. Klynveld en Rottink 

Business Travel, alsmede de teamsponsors, 

konden niet accoord gaan met een finale 

op maandag, zodat de Twente Cup door de 

heer H.L.M. (Herman) Coppes moest wor-

Heren I kampioen en promotie Hoofdklasse II, 1994. (105) 

den afgezegd. De Pro/Am wedstrijd, met teams bestaande uit een professional en drie ama

teurs, ging echter wel door. 

Intussen vond overleg plaats met de N.G.F. om het nieuwe software pald<et aan te schaf

fen, dat speciaal voor golfclubs was ontwikkeld. Johan Groeneveld, Nans Jacobs en Coosje 

Op de Coul bouwden de zaken om, zodat het programma, dat ook aansluiting gaf op de ad

ministratie van de N.G.F., kon worden gebruikt voor de ledenadministratie en de facture

ring. 

De Handicap- en Regelcommissie had handen vol werk; de heer P.J. (Paui) Lugard was 

verantwoordelijk voor de computer, mevrouw A. (Annemiek) Driessen voor de golfvaardig

heidsbewijzen en heer P.L.A.M. (Pius) Muskens voor het baanrecht. Ook verzorgden de twee 

laatstgenoemden op gezette tijden regelavonden. 

Mevrouw A. (Anneke) Zijderveld-Blom nam zitting in het bestuur en zou door Nans Ja

cobs als secretaris worden ingewerkt. 

Er werd een Marshalcommissie in het leven geroepen, waarin respectievelijk Wil Bongard, 

Toon Borren, Watze Sijtsema en Hetty Bleker-Poot als voorzitter zouden gaan optreden. Af

wisselend zou een groot aantal enthousiaste leden zich als marshal op de nieuwe baan 

gaan inzetten. 

De Lotto, heel veel jaren op voortreffelijke wijze georganiseerd door Hein van Glabbeek, 

ging over naar de landelijke organisatie van de Abonnee-Lotto. 

Tot grote vreugde van het bestu ur werd het jeugdteam onder leiding van Pieter Overweg in 

zijn poule kampioen en het team nam daarna deel aan de landelijke open halve finale. 
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Een opmerkelijk feit was dat in dit golfjaar B. (Bert) Willemsen op 72-jarige leeftijd in 

de strijd om de Collins Cup, een matchplay met handicapverrekening, Vince Bredt in de fi

nale wist te verslaan. 

Het jaar 1995 was voor de leden een belangrij k j aar, want op 1 juli werden ze voor de 

moeilijke keuze gesteld met de T.G.C. te verhuizen naar de nieuwe baan ofhet lidmaat

schap van de Twentsche te beëindigen. Deze keuze zou in de club voor de nodige discussie 

gaan zorgen! 

-

De nieuwe 'Twentsche Putter' 
'Derde partituur' 

In het gedenkwaardige jaar 1995 verscheen onder leiding van de heer J.H. Uan) Niessen 

De nieuwe Twentsche Putter, 1995. (106) 

het eerste nummer van 'De Twentsche Putter' 

op nieuw formaat en in andere uitvoering. 

Het clubblad zag er zeer professioneel uit; 

naast clubnieuws verschenen er vaste rubrie

ken, foto's en interviews. De redactie bestond 

uit de herenJ.H. Uan) Niessen, hoofd- en eind

redacteur, B.M. (Boudewijn) Wabeke en me

vrouw J.W.J. Uoke) Feitsma-Meerdink Veld

boom. Men kreeg assistentie van A.G. (André) 

de Roos en mevrouw W. (Wilrna) Sijgers-Nol

ting, aan wie de fotografie werd toever

trouwd. Mevrouw R.M. (Renske) Bakker-Hem

mes zou weldra de laatste pagina van het blad 

gaan vullen met haar puntige en cryptische 

woordspelingen. Haar bijdrage kreeg als titel: 

'Bak(k)er Praat'. Zoals gewoonlijk verzorgde 

Hein van Glabbeek weer accuraat de verzen

ding. 

HET COMPONEREN (VERVOLG) 

Ongetwijfeld kan men zich de vraag stellen hoever het bestuur was gevorderd met zijn 

besprekingen met de locale overheid. Injuni 1989 kon het MER aan de gemeente worden 

aangeboden. Op verzoek van B&Wvan Ambt Delden werd het nog op enige punten gewij

zigd en kon het opnieuw in augustus 1989 worden gepresenteerd. 
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'con amarezza' 
Kort na elkaar vonden de volgende gebeurtenissen plaats: 

in september 1989 werd het MER in de raad behandeld en niet aanvaard; 

eind oktober 1989 kon een opnieuw aangevuld MER worden ingediend. Hoewel de ge

meente Ambt Delden van mening was dat het MER en het bestemmingsplan gescheiden 

moesten worden behandeld, dacht de landelijke MER-commissie hier anders over. Zij 

bracht dus geen advies uit , hetgeen voor behandeling in de gemeenteraad is vereist. Hier

door kon de behandeling van bestemmingsplan en MER pas in april 1990 plaatsvinden. Als 

motieven voerde de raad aan, dat er nog steeds te veel bos werd gekapt, de toegang naar de 

baan en het clubhuis diende via de Almelosestraat te lopen en de aangrenzende boerderij

en vreesden hinderwet-problemen. 

'con forza , 
Een klein aantal T.G.c.-ers, waaronder expliciet de woordvoerders Wim Stemerdink en 

Toon Borren, en de Stichting Twickel met zijn regenten]hr. mr. G.F. (Geert) Boreel (voorzit

ter), E.P. (Edzard) Krudop en rentmeester ir. A.H. GraafSchimmelpenninck gaven de moed 

echter niet op. 

Gedurende meer dan een jaar zou men onderhandelingen voeren met de families Pek en 

Hazenkamp over de verkoop van hun bedrijven aan Stichting Twickel. In augustus 1990 re

sulteerde de mogelijke koop van de vermelde boerderijen in een geheel nieuw plan, waarbij 

de ingang aan de Almelosestraat kwam te liggen, er wat minder bos zou worden gekapt en 

het lage bosgedeelte met de vennen buiten het plan kon blijven. Zo ontstond gedeeltelijk àp 

en gedeeltelijk naast de eerste locatie, hoeve 'De Haar', een nieuw terrein van ruim 60 hec

tare. 

Nu stond eerst de Raadscommissie-VROM en daarna de Raad positief ten opzichte van 

dit plan. Vanafhet najaar 1991 tot het najaar 1992 werd door Stichting Twickel bij monde 

van A.H. Graaf Schimmelpenninck onderhandeld met de families Pek en Hazenkamp over 

de definitieve verkoop van de bedrijven. Vooral voor de laatstgenoemde familie lag het 

moeilijk, omdat deze elders haar bedrijfwilde voortzetten. 

NAAR EEN NIEUWE BAAN - Nadat Stichting Twickel een oplossing voor de familie Hazenkamp had gevonden, 

werd in februari 1993 het gewijzigde MER en een maand later het Ontwerp Bestemmings

plan ingediend. In april en mei 1993 werden het Bestemmingsplan en het MER ter inzage 

gelegd, er kwam een vereiste hoorzitting, evenals de inspraakreacties en het toetsingsad

vies van de MER-commissies . 

In juni 1993 gingen de stukken naar de Provincie , waarna in september de Provinciale 



Planologische Commissie (P.P.c.) met een 'gedeeld advies' kwam, omdat een der leden van 

de P.P.c. meende, dat het plan in strijd zou zijn met de in het Natuur Beleidsplan bepaalde 

Ecologische Hoofd Structuur. 

Vanaf oktober tot december volgde er een intensief overleg met de Gemeente en 

Provincie, waarbij Sternerdink en Borren en Graaf Schimmelpenninck werden gesecon

deerd door 'Van Empelen van Aaideren'. In februari 1994 hadden deze gesprekken tot ge

volg dat men over het Bestemmingsplan tot overeenstemming kon komen. 

Maar injuni 1994 wilde de Raadscommissie VROM wederom geen positief advies geven, 

omdat de CDA-achterban vreesde voor beperkingen voor de boeren door de aanwezigheid 

van de baan. Spoedberaad van de T.G.c. en Stichting Twickel met het Landbouwschap, re

sulteerde in een vergelijk. 

Op 21 juli 1994 keurde de Gemeenteraad van Ambt Delden het Bestemmingsplan goed! 

Na de terinzagelegging bij de Provincie bleken drie bezwaarmakers te blijven persisteren. 

Begin november volgde een hoorzitting door de gedeputeerde Hertog van de Provincie. 

Eind november keurden de Gedeputeerde Staten van Overijssel het Bestemmingsplan 'Golf

baan Twentsche GolfClub' goed! 

Vanafhalfjanuari 1995 lag het besluit van Gedeputeerde Staten voor 6 weken ter inzage. 

Ook nu bleken nog twee partijen bezwaar te maken, hetgeen leidde tot het verzoek aan de 

Raad van State om het besluit van Gedeputeerde Staten te 'schorsen'. 

Begin mei 1995 volgde er een hoorzitting bij de Raad van State, waar beide partijen hun 

standpunt konden toelichten en op 9 mei werd het besluit van de afdeling bestuursrecht

spraak van de Raad van State ontvangen. De uitspraak luidde, dat de gevraagde voorziening 

om het besluit van de Provincie te schorsen door de Raad van State zou worden afgewezen. 

Met de aanleg van de baan kon nu definitief worden begonnen! 

Tekenen van huurcontract met Twickel 
'Con aHegrezza' 

Op 15 mei 1995 kon in de bibliotheek van Kasteel Twickel het huurcontract van 50 jaar 

Kasteel Twickel. Tekenen van het huurcontract, mei 1995. (107) 

met een optie van nog eens 30 jaar (tot 2075) 

van de T.G.C. met de Stichting Twickel worden 

getekend. Stichting Twickel en het duo Ste

merdink I Borren als representanten van de 

T.G.C. naar de overheid hadden tezamen een 

lange en zeer moeizame weg van Driene naar 

Delden moeten afleggen. Zowel door een 

groot vertrouwen in hun doelstelling als door 

een bij zonder doorzettingsvermogen kon het 

sein voor een nieuwe 18-holes-baan in Ambt 

Delden op groen worden gezet! 
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'toonzetting van de voorzitter' 
'De maatschappelijke ontwikkelingen gaan niet voorbij aan de golfsport, ook niet aan de T.G.C. 

Toch zal de Twentsche een eigen karakter moeten blijven behouden. Geprobeerd moet worden de sfeer en 

de opgebouwde traditie te bewaren en te continueren. We zijn meer open dan vroeger'. 

Wim Stemerdink, juni 1995 

Naar een nieuw clubhuis 
In maart 1993 werd er op verzoek van het bestuur een commissie gevormd, die op

dracht kreeg de eisen te formuleren voor het nieuw te bouwen clubhuis van de T.G.C. De 

'Programma van Eisen Commissie (P.E.c.)' bestond uit Florence de Lange (voorzitter), Chris 

Rent jes (secretaris), Coosje Op de Coul (namens het bestuur), Fred Engel (18-holes-commis

sie), Trudy van Rinkhuyzen, Maud Woudstra, Johan Groeneveld , Peter Baars, Wiljan van 

Mook (professional) enJaap Hobbel (adviseur t.a.v. de keuken). 

Uitgangspunten voor de bouw 
In het najaar van 1994 werd Johan Groeneveld als bestuurslid van de T.G.C. gevraagd 

het voorzitterschap van de Bouwcommissie op zich te nemen en begin 1995 gingen de he

ren]. aohan) Groeneveld, WJ (Wim) Hissink, JJL. aan) ten HeggeIer en mevrouw F. (Floren

ce) de Lange-Frederikse als leden van deze commissie van start. Mevrouw C.M. ( Marion) ter 

Keurs-Barendrecht werd begin januari 1996 aan de bouwcommissie toegevoegd om met na

me over het interieur van de 19de hole na 

te denken. Men diende rekening te hou

den met een echte verenigingsclub, waar 

traditie en clubleven hoog in het vaandel 

stonden geschreven en waar naast het be

oefenen van de golfsport ook de gezellig

heid een grote rol speelde. 

Samengevat: een sportief clubhuis, 

spikevriendelijk, waar het zowel met een 

kleine groep als met veel leden na een gro

te wedstrijd plezierig toeven zou zijn. Men 

kan thans gerust stellen, dat aan deze ei

sen uitstekend is voldaan! 

In juni 1995 werd aan architect Boy 

Wendrich* van de 'Ingenieurs- en Architec-

De Bouwcommissie, 1995. (108) 

tenassociatie (IAA)' te Enschede opdracht gegeven een voorlopig ontwerp te maken en inja

nuari 1996 kwam het definitieve ontwerp op tafel, waarin desondanks nog de nodige wijzi-

gingen werden aangebracht. 



Na een aanbesteding werd begin augustus 1996 opdracht verleend aan bouwbedrijf 

W.].Haafkes & Zn. b.v. uit Goor. 

* Architect BoV Wendrich: 
In de Twentsche Putter' werd het volgende 
gesprek lTiet de architect opgetekend: 
'De sfeer en het clubhuis en de omgeving waren 
het uitgangspunt alsmede natuurlijk het budget. 
Het clubhuis moest niet super modern worden 
maar een gebouw met alles onder een dak zoals de 
Twentse boer met zijn beesten onder een dak 
woont. Veel ideeën van de commissie moesten 
weggepraat worden en met veel moeite wist hij het 
schip op koers te houden. Ook Stichting Twickel 
had begrijpelijk inspraak en voor Graaf Schimmel
penninck, de traditie zelve, was het soms wat te 
modern. Maar voor boerderij Pek werd met eigen
tijdse middelen een passende oplossing gevonden; 
het gebouw kon als karren/oods en proshop gaan 
dienen~ 

Verbouwing boerderij Pek 

Architect clubhuis Boy Wendrich, 1997. (109) 

Behalve met de plannen voor de bouw van het clubhuis kreeg ook de verbouwing van 

boerderij Pek alle aandacht. Hier diende de proshop van Wiljan van Mook te worden gehuis

vest , terwijl een gedeelte van de ruimte als karrenloods moest dienen. Afgezien van een dri

ving range kwamen er aanpassingen bij de boerderij van Hazenkamp voor algemeen ge

bruik door personeel van de Enk en voor het plaatsen van de besproeiingsinstallatie. In 

overleg met Van Aaideren kreeg de infrastructuur rond het clubhuis en de tuinaanleg de 

volle aandacht. 

Voorzieningen electriciteit 
Een grote tegenvaller bleken de bestaande voorzieningen op het gebied van de electri

citeit te zijn. Deze waren onvoldoende voor alle gebouwen en het terrein. Er was een trans

formator-huisje, alsmede de benodigde bekabeling vanaf de Almelosestraat noodzakelijk, 

hetgeen een forse financiële aderlating betekende. 

Van douche tot verlichting 
De bestekbesprekingen waren intussen in volle gang, niet alleen bouwkundig maar 

ook wat betreft de technische installaties. Hoeveel mensen moesten in welk tijdsbestek 

kunnen douchen en welke warmwatercapaciteit was hiervoor nodig. Zo moest het hele ver

lichtingsplan worden uitgewerkt. Scheurink Installatietechniek uit Hengelo deed z'n werk 

uitstekend. 
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Binnenhuis-architecte Jacqueline Roos betekende een deskundige steun. Alle plannen 

rond de inrichting werden ontwikkeld; de eerste staal van het tapijt uit Schotland met het 

T.G.C.-Iogo kwam op initiatief van Johan Groeneveld naar Twente. Natuurlijk kregen de in

deling en inrichting van de keuken alle aandacht. Dit geschiedde in nauw overleg met Jaap 

en Lily Hobbel. De 'masterpainters' uit Hengelo , 'Van Heek Schilderwerken BV.', onder lei

ding van Jan ten HeggeIer leverden 'Qualitywith each stroke'. 

Start van de bouw 
In augustus 1996 nestelde Haatkes zich op het bouwterrein en werd de bouwput gegra

ven en men hoopte het gebouw voor de winter onder de kap te hebben, zodat er dan kon 

worden doorgewerkt aan de afwerking binnen. Op verzoek van de bouwcommissie werd de 

bouw geleid door een zeer deskundig en consequent man, de heer J. J. 00) de Groot. Als 

bouwkundig adviseur en opzichter had hij zijn sporen reeds verdiend. 

De uiteindelijke doelstelling was om in het voorjaar 1997 het clubhuis gereed te heb

ben voor gebruik. 

De eerste steenlegging 
'con slancio' 

De bouw verliep voorspoedig en de eerste steenlegging door Wim Stemerdink en Toon 

Borren vond plaats op 22 november 1996. 

Roderique Graaf zu Castell Rüdenhausen leverde met harmonisch trompetgeschal een mu

zikale openingsbijdrage, waarna Johan Groeneveld (met bouwhelm) als voorzitter van de 

Clubhuis in aanbouw. (110) 

Eerste steenlegging door Wim Stemerdink n.J 
en Toon Borren, november 1996. (111) 



-

bouwcommissie het woord nam. Steenlegger Toon Borren memoreerde hoe velen met ener

gie en vlijt hadden gewerkt om tot realisatie van dit geweldige project te komen. Daarna 

werd door de leden van de bouwcommissie gezamenlijk de vlag gehesen. Het clubhuis had 

zijn hoogste punt bereikt. 

Steeds bleek een goed overleg mogelijk tussen architect, opzichter, aannemer, neven

aannemers en bouwcommissie. Bouwen voor een vereniging met verscheidene opdrachtge

vers bleek geen sinecure, te meer omdat het gevoel bestond niet voor één opdrachtgever te 

moeten werken maar voor vijf. Toch werden zaken die zich tijdens de bouw voordeden 

steeds op een plezierige manier opgelost. 

Reeds op 1 juni 1997 kon het clubhuis in gebruik worden genomen; de officiële ope

ningvan baan en clubhuis zou echter op zaterdag 23 augustus 1997 plaatsvinden. 

DE GEBOORTE VAN DE BAAN - 90.000 m3 grond herschikken 
Het tuin- en cultuurtechnisch bureau 'De Enk b.v.' werd aangezocht om de aanleg van 

de baan ter hand te nemen. Namens de T.G.C. zouden Henkvan Rinkhuyzen enJan Her

man van der Veer het toezicht op de juiste uitvoering van de werkzaamheden houden en 

als enige tussenpersonen tussen de uitvoerder ('De Enk') en de opdrachtgever (T.G.c.) optre

den. Tom Macauley en Van Aaideren zouden verder de baan zesmaal bezoeken om, indien 

nodig, het ontwerp ter plaatse bij te sturen. 

Op 7 september 1995 tekenden voorzitter Wim Sternerdink en de directeur van de 'Enk' 

de heer E.H.Jansen het contract voor de aanleg van de baan op Twickel. Natuurlijk kreeg dit 

gebeuren een feestelijk tintje. 

De hoofd ui tvoerder van het proj ect van 'De Enk', was de heer J. van der Veen, de ui t

Tekenen contract aanleg baan door Wim Stemerdink n.J 
en E.H. lansen, september 1995. (112) 

voerder ter plaatse was de heer J. Uohan) Aal

derink. 

Op maandag 11 september 1995 begonnen de 

werkzaamheden daadwerkelijk en konden Jo 

en zijn assistent Wilbert de baan uit zetten. Al 

snel lieten de architect en Van Aaideren zich 

zien. De heer P.L.A.M. (Pius) Muskens zou door 

middel van een fotoreportage de leden op de 

hoogte gaan brengen met de vorderingen van 

de nieuwe baan. 

Crescendo et Con Spirito 
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De 'eerste' spade - 19 oktober 1995 
'con spirito' 

Veel leden van de T.G.c.. genodigden van Stichting Twickel, Gemeente Ambt Delden, 

maar ook omwonenden gaven gehoor aan de uitnodiging van het bestuur om getuige te 

zijn van de eerste 'spades' van de nieuwe baan, zoals ook de eerste steen wordt gelegd van 

een gebouw, waarvan de fundamenten reeds liggen. Per koets werden Geert Boreel en Wim 

Stemerdink, voorzitters van de Stichting en de T.G.c., naar de green van de 4de hole ver

voerd. 

Na het hanteren van een 'tweelingschop' werden vanzelfsprekend veel belangrijke 

woorden gesproken. Tenslotte nam Jan Ankersmit spontaan het woord en hij sprak zijn bij

zondere waardering uit voor Wim Stemerdink en Toon Borren voor hun beleid en hun ver

trouwen in de toekomst. 

Het tweespan Twickel·Twentsche Golf met Wim Stemerdink 
en Jhr. mr. G.E (Geert) Bareel, oktober 1995. 

(113) 

De heer Boreel kwam niet met lege han

den. Hij bracht manchetknopen mee, 

waaruit veel symboliek sprak. Ze droegen 

het zwart van Twickel, het rood en geel 

van de 'Van Heeckerens' en het groen van 

het landgoed (ofvan de T.G.c. voegde hij er 

aan toe) . 

De knopen zaten zodanig aan elkaar dat ze 

niet meer zijn los te krijgen. Dit betekende 

symbolisch de relatie tussen Twickel en de 

T.G.c. Voor 80 jaar waren ze aan elkaar ver

bonden. 

De tweelingschop met Geert Bareel 
en Wim Stemerdink, 1995. 

(114) 

De vlag op de 18de hole, 19 oktober 1995. (115) 
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Geert Boreel citerend: 'Wij en onze kinderen zouden nu rustig kunnen spelen. Daarna zouden 
wat puntjes moeten worden bijgesteld'. 

Pannebier 
'con moto' 

Eind oktober werden de bomen gekapt en langzamerhand kreeg men een idee hoe de 

baan er uiteindelijk uit ging zien. Vijfvijvers waren uitgegraven en met het zand had men 

Inspectie door o.a. Henk van Rinkhuyzen (Se 1.). (116) 

heuvels aangelegd ter plaatse van de tees en de greens. Sommige fairways waren opge

hoogd. Bij de opgravingen werd 1 à 2 meter onder het maaiveld in een keileemplateau uit 

de derde en voorlaatste ijstijd een fors aantal grote boulders (zwerfkeien) gevonden. Deze 

Opgegraven zwerfkeien. (117) 

zouden als markeringspunt gaan dienen op 

de fairway. Ze werden op 150 meter van het 

centrum van de de green geplaatst (evenals 

een rode baksteen). Een witte tegel werd als 

100 meter-markering op de fairway ingegra

ven. 

Op 3 november 1995 bereikte men het hoog

ste punt van de baan, de bunker van de 7de 

hole, en in de kou werd de mannen door Jaap 

en Harry verwend met bier, jenever en lekkere 

hapjes. Het uur van het 'pannebier' was aan

gebroken! 

Door het koude winterweer kon het echte 

werk pas in maart 1996 beginnen, maar met kunst en vliegwerk werd de B.T.W. deadline ge

haald. Op 31 maart 1996 ging het laatste graszaad in de grond. 

Crescendo et Con Spirito 



Nazorgfase 
'con precisione' 

In de volgende fase liet de golfbaan zijn ware gezicht zien. De 'Enk' kreeg opdracht de 

werkzaamheden van de nazorg te verrichten en vervolgens het verdere onderhoud uit te 

voeren. Veel onkruid en straatjesgras moest worden verwijderd en de optimale mix voor de 

greens diende te worden gevonden. De heer Kappen, een van de grootste grasexperts op de 

Nederlandse golfbaan werd om advies ge

vraagd. Fairways en greens werden ver

scheidene malen opnieuw ingezaaid. Inju

ni 1996 kwam architect Tom Macauley 

voor het laatst vooral om nog aandacht te 

besteden aan de juiste vormgeving van de 

fairways, de semi-rough en rough. Op een 

wat later tijdstip zouden op de hoekpun

ten van de baan solitaire rode beuken wor

den geplant, omdat deze bomen zo karak

teristiek voor het terrein van 'De Haar' wa

ren. 

De architect was zeer content zowel 

over de lay-out van de baan als over de 

voortgang van het gehele project. De baan 

en het clubhuis pasten goed bij elkaar en 

deze waren op een natuurlijke wijze in het 

landschap geplaatst. 

Niet onvermeld zou mogen blijven, 

dat de 'noabers ' kennis konden maken 

met de baan. Velen van hen hadden de uit

nodiging aangenomen en waren heel te

vreden over het resultaat. 

Begin juli 1996 trad Jan ter Steege als 

greenkeeper aan, een maand later kwam 

Harry Otten als tweede man. Barry Lotge

rink en Jeroen Huygens werden gedurende 

vele maanden door 'De Enk' aan het green

keepers-team toegevoegd. Jan Herman van 

der Veer en Henk van Rinkhuyzen zouden 

Inspectie op de driving range door Jan Herman 
van der Veer en Wiljan van Maak M 

(118) 

Groundsman Jan ter Steege ~.) en Wim Hissink in gesprek. (11 9) 

ten nauwste bij de werkzaamheden betrokken blijven. 

Op 18 november 1996 werd de baan officieel door de N.G.F. gemeten en konden de score-

kaarten worden gedrukt. 
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Speelgereed 
'con allegrezza' 

Op 1 januari 1997 was de aanleg van de baan zover gevorderd , dat er door de leden ge

speeld kon worden. Door de vorst kon het spelen pas daadwerkelijk in maart beginnen en 

in april gingen de zomergreens open. Boerderij 'Pek', waarin later de karrenloods en de 

shop van de professional zouden worden gevestigd, werd ingericht als 'clubhuis'. De mars

halcommissie zorgde er in deze eerste maanden 's morgens voor dat op de baan kon wor

den gespeeld. Bovendien hielden de marshals toezicht en ze zorgden als gastheer in de 

Boerderij Pek. Tijdelijk clubhuis. (120) Open Dag. Pius Muskens geeft uitleg, mei 1996. (121) 

boerderij voor de nodige gezelligheid. Nieuwe leden werden zo goed mogelijk opgevangen. 

Wat de status van de vereniging en baan betreft bepaalde de N.G.F. dat de vereniging 

uiteraard het A-lidmaatschap behield en dat ten aanzien van de baan voorlopig dispensatie 

werd verleend voor het spelen van Qualifying-wedstrijden (B-status). Vanaf de ingebruikne

ming van de baan tot het verkrijgen van de A-status (15 oktober 1997), was de baan '/2 quali

fying (handicap kon wel worden verlaagd, maar niet worden verhoogd) . 

In verband met de overgang naar het nieuwe handicapsysteem, op grond van het Course- en 

Slope Rating Systeem werd het computerprogramma aangepast. Vanaf 1 januari 1998 kreeg 

elke speler een nieuwe exact handicap. 

De werkzaamheden van de 18-holes-commissie konden na een periode van 12 jaar (augus

tus 1985-augustus 1997) als beëindigd worden beschouwd. 

De heren hadden hun prestigieuze opdracht volbracht en ze konden met recht terugzien 

op een uitermate succesvol resultaat! 

En op 1 juli 1997 zou de Twentsche Golf Club naar de nieuwe baan in Ambt Delden 

gaan verhuizen! 

Crescendo et Con Spirito 
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Het resultaat 
'grandioso' 

De Twentsche werd geen uitgesproken moeilijke baan en de architect had ook geen bij

zonder eigenaardige holes in het ontwerp opgenomen. Er zijn enkele grote vijvers, maar al

leen op de par-3 derde hole (158 meter) moet men over het water spelen. Het aantal bunkers 

(45 in totaal) is 'normaal' te noemen. Niet al te veel bunkers dus en weinig waterpartijen die 

direct in het spel komen. Voor de scratchspeler is de baan op het oog wellicht te gemakke

lijk, maar veel van de 45 bunkers zijn op strategische plaatsen neergelegd. En wie van het 

nemen van risico's houdt (d.w.z. de kortste lijn willen nemen) komt die bunkers èn de wa

terhindernissen wel degelijk tegen. Eén relatief korte par-3 is in het parcours opgenomen; 

de vijftiende hole resp. 139 (heren) en 119 (dames) heeft een ondiepe green en is omringd 

door vijfbunkers. Als de pin aan de rechter kant komt, is er ook nog een vijver in het spel. 

Het teeshot is bovendien tegen de heersende (zuid-westen) wind in ( bron: K.J. van der 

Velden: De Twentsche: Lang gewacht, goed beloond. Golf journaal, nr.9, november 1997. 

p.28-31). 

Commissies 
'con forza , 

Ten behoeve van de officiële opening van de nieuwe baan en het clubhuis moesten en

kele commissies worden samengesteld. De 'Openingscommissie' bestond uit de dames Liz

zyvan Heek, Nans]acobs, en de heren]anAnkersmit en Geert Klein Ovink. Zij zouden wor

den bijgestaan door een 'Evenementencommissie' , die werd geformeerd uit de dames Ady 

Tieleman, Cecile Tromp, Marjan Volker, Betty Westgren en de heren Rein Feitsma, Bou

dewijn Wabeke en Geert Klein Ovink. Twee jaar later zou Gerdien ten Brink aan deze com

missie worden toegevoegd. 

Veel werk moest er worden verzet; vanaf de ontvangst, de opening, de receptie tot aan 

het avondfeest zou het een en ander smetteloos moeten verlopen. De taken, bij de 

'Evenementencommissie' neergelegd, vielen na de opening niet meer te rangschikken on

der die naam, zodat deze verder zou gaan onder de nieuwe naam 'Clubhuiscommissie' . 

Men organiseerde bridgeavonden; bloemen voor de golfweek en de Twente Cup dienden te 

worden aangeschaft. Tijdens een sponsordag werd de aanwezigheid van een commissielid 

als gastvrouw ten zeerste op prij s gesteld. 

De 'Ledenwerfcommissie' ontplooide veel belangrijke activiteiten. Er werden zoge

naamde 'Golf-clinics' georganiseerd en er volgden met succes informatiedagen op de nieu

we baan. De pro Wiljan van Mook had zijn handen vol aan uitleg en demonstratie van het 

golfspel. De Commissie bestond in 1996 uit de heren M.G. (Maarten) ]acobs,voorzitter, N.R. 

(Bart) Op de CouI. G.H. (Henk) Mooij, K. (Klaas) de Roo,J.B.G. Oan) Bakker, W.J. (Wiljan) van 

Mook en de dames e.M. (Marion) ter Keurs-Barendrecht en E.M. (Betty) Westgren-Brugman. 

In 1997 kreeg men versterking van de heren S.P.]. (Peter) Paro en R.]. (René) Krol. 



Financiële aspecten 
Vanuit financieel oogpunt kwam de T.G.C. met de Stichting Twickel tot de volgende 

constructie. Men onderscheidde de vereniging Twentsche GolfClub met zijn golfactivitei

ten in Ambt Delden en de Stichting Twentsche Haar, de eigenaar van de nieuwe 18-holes-ac

comodatie. Wat betreft de financiële relatie met de GolfClub Driene: de B.V. Golfterrein 

Twenthe is eigenaar van de 9-holes-baan in Driene en deze zou worden verhuurd aan de 

GolfClub Driene. 

Sponsorcontracten 
Eind november 1996 sloten bestuur en sponsorcommissie een contract met de 10 

hoofd- sponsors. De commissie bestond in dat jaar uit de heren G.H. (Henk) Mooij, voorzit

ter, H.J. (Henk) Schipperheyn, A. (André) Schoondermark, K. (Klaas) de Roo, R.D.A. (Rein) 

Feitsma en mevrouw C.E.H. (Cecile) Tromp-van Agt. 

Reeds bij de start van de T.G.c. in 1926 werd de golfclub door de Twentse fabrikanten fi

nancieel ondersteund. De T.G.C., behorende tot de 10 oudste golfclubs van Nederland en 

alom bekend om zijn jaarlijkse Twente Cup, beschouwde een 18-holes-baan als essentieel 

om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige standaard. De club zou niet meer 

kunnen functioneren zonder steun en vertrouwen van de grote bedrijven in Twente. 

Johan Groeneveld formuleerde het aldus: 

'Hun sponsoring is voor ons een mentale steun, waaruit blijkt, dat de Twentsche Golf Club moet blijven. 

Laten we hopen, dat we met de sponsors een hechte band kunnen opbouwen waarbij de gezamenlijke 

belangen worden gediend'. 

NOG ÉÉN JAAR DRIENE - 'alternamente' 
In 1996 nam Nans Jacobs officieel na tien j aar als secretaris afscheid van het bestuur. 

De voorzitter prees haar inzet en werktempo, maar ook de door haar ingebrachte gezellig

heid. Ze had zich in een hectische periode van de T.G.C. op voortreffelijke wijze van haar 

taak gekweten. 

Na een korte inwerkperiode zou A. (Anneke) Zijderveld-Blom haar taak als secretaris overne

men. 

Het bestuur had zich als volgt geconstitueerd: 

De heren J.W. (Wim) Stemerdink (voorzitter), J. Oohan) Groeneveld, vice-voorzitter, mr. 

H.H.C.V. (Hans) Breitbarth, penningmeester, G.H. (Henk) Mooij, J.B.G. Oan) Bald<er en de da

mes A. (Anneke) Zijderveld-Blom, secretaris enJ.T. (Coosje) Op de CouI. 

Laatstgenoemde zou in 1996 afscheid nemen van het bestuur. De voorzitter bedankte 

haar voor de accurate wij ze waarop ze o.m. de functie van consumabel had vervuld. 

Crescendo et Con Spirito 
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Tableau de la troupe. De 'Old Timers',juli 1996. (122) 

Het bestuur werd weer voltallig met de dames C.E .H.M. (Cecile) Tromp-van Agt en 

F. (Florence) de Lange-Frederikse. 

4DE LUSTRUM 1996 - Dish Hotel Enschede 
'allegro con fuoco' 

Een hoogtepunt dit jaar was het 14de Lustrum (Lucie '96) dat plaatsvond in het Dish 

Hotel te Enschede. Opperlucie Gerrit Gelink had de algemene leiding, daarbij geassisteerd 

door JooP Hembrecht, Sytse en Tia Feen

stra, Helmich Ledeboer, Jan en Renske Bak

ker en Carolien Deutman. 

Een sprankelende show vol vaart en met 

geestige teksten kreeg men voorgeschoteld 

door Carolien Deutman (piano), Renske 

Bakker, Ankie Schoondermark, Hanneke 

Mooij, Marijke Mogendorff, Carla Engel, 

Jan Wolthuis (als 'Nikkelen Nelis'), Ruud 

Werner, Frank Overweg en Willem Vrie

sendorp. 

Lucie '96. Carolien Deutman in haar element. (122b) 

---------~ ~~-- - - ---- - - - - - - - ~ 



Ziehier - een summiere compilatie van de eerste regels van enkele cabaretteksten: 

'Met mijn handicap en mijn karretje maak ik easy mijn parretje'. 'Het golfen is haar hobby, zij 

golft met iedre man. Vandaag speelt zij met Robbie en morgen weer met Jan ('Nikkelen Nelis')'. 'Ach 

pleng een traan 't is om te huilen, het had veel mooier kunnen zijn- van baan kan je straks niet meer rui

len. Ja dat doet pijn, ja dat doet pijn'. 'Ik ga dus nu een les bespreken. Lekker zeuren over mijn gebreken. 

Maar helaas, helaas ... '. 

Onvergetelijk was de voordracht met de titel 'Baron van Twickelein' ten gehore ge

bracht door c.c. (CarIa) Engel-de Boer en W.].S. (Willem) Vriesendorp. De tekst was (hoe kan 

het ook anders!) van A. (Annelies) ter Kuile-Wigleven. 

Baron van Twickelein 

Bent U reeds allen weggeweest 
Met golfvacantie, twee weken? 
Bent U al ergens heen gepeest? 
Aan het gejakker haast bezweken? 
Waar golfde U dan in Noord of Zuid? 
Waar ging U nu weer heen? 
Want allemaal gaan wij er op uit 
Met de golfclubs in de plane. 

Vroeger was daar geen sprake van, 
Er was toen veel meer rust. 
je had nog geen Golfreizenplan 
Naar de Portugese kust. 
Men fietste of men kuierde 
Van Delden naar het kasteel 
Alwaar men dan wat luierde. 
Men reisde nog niet veel. 
Ach, die kasteelgrond in het bos 
Van Baron van Twickelein 
Is ook al weer de klos 
Het is nu een golfterrein. 
Eens was het onbereikbaar 
Achter vergulde hekken, 
Nu zieje in een file daar 
De golfers binnentrekken. 
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Vroeger liep Van Twickelein 
Zo eenzaam met zijn hond 
Uren over zijn terrein, 
Omdat hij stilte prettig vond. 
Hij zag reeën, soms een fazant, 
Nu klinkt er 'fooooore' van iedere kant. 

Waar eens in 't eeuwenoude hout 
Freule Metz vermeide 
En met vrolijke kout 
Haar compagnon verleidde. 
Daar staat nu een groot clubgebouw 
Met een bar en ook toiletten 
En tegen wind en erge kou 
Is er een shop met mooie petten. 
Waar eens Graaf van Bennekom 
Tegen Freule Pon zei: 'Snoes, 
Voor U draait mij het herte om '. 
Op die plaats staat nu een does. 

En kuste eens Van Twickelein 
Achter het poortje zijnjeanne. 
Daar moet je met je emmer zijn 
Want daar is de oefenbaan. 
Trok de slager vroeger aan de achterschel, 
Nu staat hij op het bordes te klessen 
na een rondje met vrouw Nel 
Na achtenvijftig lessen. 

- ------ -

Waar eens de Barones 
reed in haar pony-karretje 
Daar maakte nu mijn Inez 
Haar allereerste parretje. 
Zei vroeger, die lieve Bet 
'Baron, men vraagt belet' 
Nu hoort men - het is heel gewoon -
Overal een telefoon. 

En in de koepel bij de vijver 
Dronk men thee in zijden kleren 
Nu staat men daar in volle ijver 
Bunkerslagen aan te leren. 
Men snuffelde in het rozenperk 
Aan Pink Beauty of Lady Blaise 
Nu ruikt men ieders eigen merk 
En ook petat met mayonaise. 

Naast de ruime Orangerie 
Waar eens de Freules zongen 
Serveren jaap en Lil van twaalf tot drie 
heerlijke gebakken tongen. 
Zo werd dit trots kasteel 
Voor sommigen met spijt 
Nu een ieders deel 
Het is een teken van de tijd. 

En waar is nu Van Twickelein 
Met zijn echtgenoot en kind? 
Hij staat daar op de oefenbaan 
daar hij golf 't einde vindt! 

Crescendo et Con Spirito 



Divers 
'con alcuna licenza' 

Jaap en Lily Hobbel, geroemd om hun voortreffelijke keuken, namen een belangrijke 

hobbel; ze besloten, evenals Maaike Pieterse, met de T.G.C. mee te gaan naar de nieuwe 

baan. Bovendien zou familie Hobbel worden geassisteerd door Harry ten Heggeier, een 

kracht die door zijn directe, specifieke Twentse humor tot op de dag van vandaag niet 

meer in het clubhuis is weg te denken. 

Vreugdevol was het feit, dat hetjeugdteam onderleidingvanJochem Baars in de competitie 

startte in Klasse A met uitzicht op deelname aan de landelijke kampioensronden. 

Curieus bleek de bezetting van de locker van Rein Feitsma door een kleine zwerver*. 

* Bogey Feitsma: 
Een zwerfkat had zijn intrek genomen in de locker 
van Rein Feitsma. Dit betekende een prachtige 
aanloop om de muizenplaag in de karrenloodste 
bestrijden. 'Bogey Feitsma' werd liefdevol verzorgd 

Henk Roering 

door de dames Van den Toorn en Van Wijngaarden 
en hij ontpopte zich steeds meer als een echte mui
zenvanger. Uiteraard kreeg Rein tijdelijk een andere 
locker voor zijn kar. 

'con aIlegrezza' 
Een grote dag was de 30ste september 1996 toen Henk Roering zijn 40-jarige jubileum 

vierde. Het feest begon met een golfwedstrijd voor greenkeepers en de dag werd afgesloten 

met een zeer drukbezochte receptie. Uit de vele goede gesproken woorden bleek, dat het 

werken onder wisselende baancommissies geen sinecure betekende. Henk echter kenmerk

te zich al die j aren als een greenkeeper, die behoorde tot het gilde der vaklieden. 'Wies 

kiek'n, niks zegg'n', bleek voor Roering in feite de beste oplossing, wanneer er verschillende 

voorstellen op tafel kwamen. 

Cursus Baancommissaris 
Sinds een aantal jaren bestond er de mogelijkheid om een 'Cursus Baancommissaris ' te 

volgen. De heer P.L.A.M. (Pius) Muskens zou in de cursusjaren '95-'96 geheel op eigen initia

tief de cursus met goed gevolg afronden. Mevrouw A.W.M. (Lia) van Hagen-Grimbergen volg

de een paar jaar later zijn voorbeeld en zij zou op 25 mei 2000 met lofvoor het examen sla

gen. 

Jeugdig talent 
De woorden van de heer H.F. (Frank) Overweg: 'Een club met veel actieve jeugd is een club die 

leeft, nu en in de toekomst' werden bewaarheid, want hetjeugdteam met Robert Jan Engel 

(non playing captain), Pieter Overweg, Jurren Baars, Jochem Baars en Vince Bredt spelend 

,, -;" - ,-".- ~ 
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in de A-competitie (max. hcp.18) werd voor de vierde maal in successie kampioen. 

Vince Bredt liet duidelijk van zich horen; hij werd op het Europees Landenteam Kampioen

schap tweede Nederlander, werd eerste in de 'Wegener Tour' op de Lochemsche Golfclub en 

op de 'Hurtmore GolfCourse' bij Guilford in Engeland brak hij een grandioos baanrecord 

met maar liefst 6 onder par. 

Bouke van Rhijn was in 1996 met zijn 13 jaar het jongste lid van de vereniging met een golf

handicap (hcp.32) en volgens de pro Wiljan van Mook zou zijn handicap snel gaan dalen. 

Twente Cup 
'con spirito' 

Ook in 1996 was de sponsorcommissie er weer in geslaagd een sluitend budget voor de 

Twente Cup te realiseren, waarbij K.P.M.G. en Rottink Business Travel als hoofdsponsors op

traden. Aan de Pro/Am werd door 18 teams deelgenomen. De Twente Cup zou worden ge

wonnen door de pro Mark Metgod. 

Wimmie's wedstrijd 
'con amore' 

De dames speelden op de dinsdagmiddag de laatste 'Wimmie's-wedstrijd. Gezien de re

spectabele leeftijd van Wimmie Ebbinge, alsmede de geplande verhuizing van de T.G.C. 

naar Ambt Delden, werd besloten deze jaarlijkse wedstrijd niet meer te spelen. 

UNICO'S PARTITUREN; 15 JAAR WERK - In 1740 werden de 'Sei Concerti Armonici' gecomponeerd door de Deldense Graaf 

GraafUnico WiJheJm 
van Wassenaer Obdam. (123) 

Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam 

(1692-1766), bewoner van het zich op een 

historisch en architecturaal verleden be

roemend kasteel Twickel. Tussen 1725 en 

1740 werkte hij zijn muzikale ideeën uit. 

Helaas zag zijn familie niets in zijn activi

teiten op dit gebied. Bovendien was het in 

die tijd voor edelen 'not done' om met 

componeren de kost te verdienen. Het was 

voor Unica dus zaak om zijn werken ano

niem uit te geven. Zelfs een Britse muziek

criticus, onbekend met het werk van de 

Twickelse graaf, constateerde dat het met 

het muziekleven in achttiende-eeuws Ne-

derland droevig was gesteld. 
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Maar de zes verrassende meesterwer

ken zouden getuigen van een grote per

soonlijkheid en originaliteit. Pas in 1980 

werd het manuscript in de bibliotheek van 

kasteel Twickel herontdekt en kon het wor

den toegeschreven aan Unico en niet, zoals 

steeds werd verondersteld, aan de Napoli

taanse componist Giovanni Battista Pergo

lesi. 

De graaf gaf zijn compositie een bezet

ting van zeven instrumenten. Vernieuw

end bleek zijn idee om de 'leidende stem' 

door het orkest te laten zwerven en hem 

niet tot de eerste viool te beperken. Deze 

ruilverkaveling van 'stemmen' maakte dat 

alle instrumenten in het centrum van de 

muziek actief zouden zijn. Het resultaat 

Kasteel Twickel te Delden. (124) 

was een rijk en harmonisch geheel. De doordachte opbouw verraadde een verbluffend vak-

manschap. 

DE TWENTSCHE PARTITUREN; 12 JAAR INZET - Begin twintigste eeuw was het met het golfleven in Twente nog droevig gesteld. Maar 

gelukkig kwam daarin spoedig verandering. Er werden goede initiatieven genomen en 

reeds in 1926 overwoog men bij de start van het golfspel in Twente een 18-holes-baan in 

Delden aan te leggen. Overleg met Baron van Heeckeren van Twickel vond plaats - evenwel 

zonder resultaat. Ook in 1963 liep een gesprek met Twickel op niets uit. 

Pas na 71 jaar werd een nieuwe baan op het Landgoed Twickel door goede initiatieven èn 

door bestuurlijke visie van de Twentsche en Stichting Twickel realiteit. 

Een nieuw golfterrein voor de Twentsche was herontdekt! 

Veel uitvoerenden van het Twentsche Symfonieorkest (lees krachten van de T.G.C.) werden 

gemobiliseerd en grote persoonlijke inzet en originaliteit van velen droegen ertoe bij, dat 

de baan een rijk en harmonisch geheel werd. Uit dien hoofde zou men oprecht kunnen con

stateren, dat het met het golfleven in het 21e eeuwse Twente bepaald niet droevig is ge

steld. Ook de 'leidende stem' van de voorzitter van de T.G.C., Wim Sternerdink, bleek van 

fundamenteel belang, maar - zoals hij bij zijn afscheid als voorzitter stelde: 

'De T.G.c. is een vereniging met commissies die het werk doen wat nodig is. Daarvoor heb je leden nodig 

en dat bent U'. 



-

Clubhuis Ambt Delden. (125) 

Thans na ruim 12 jaar inzet is het resultaat in Ambt Delden een rijk en harmonisch geheel ge

worden en men moet terecht benadrukken, dat de nieuwe golfbaan een verbluffend vak

manschap laat zien! 

- DE OFFICIËLE OPENING 

'Ode an die Preude' 
De officiële opening op 23 augustus 1997 

was een groot succes. Het was de eerste keer 

in de Nederlandse golfwereld, dat een club uit 

eigen vrije wil verhuisde naar een andere 

baan. Andere verhuizingen waren steeds 

noodgedwongen door overheidsplannen. Er 

was een programma samengesteld rond het 

thema 'oud I jong' en 'verleden I toekomst', 

immers de meer dan 70 jaar oude club onder

ging een verjongingskuur en zou vanuit zijn 

rijke verleden een zeer belangrijke stap naar 

de toekomst gaan doen. 

Beslommeringen van een verhuizing. Anneke Zijderveld . (126) 

- --- - ------ - - - - - - - - - - - - ----- -
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Er was natuurlijk een openingswedstrijd, waaraan vijf, wat oudere, professionals deel

namen, te weten: Ben Janmaat, Henk Kuysters, Bertus van Mook, André van Pinxten en 

Wiljan van Mook. Zij traden in het strijdperk met vier goede amateur-jeugdspelers , Vince 

Bredt, Jeroen Germes, Hein Heyster en Joyce Rommelaar. Ze speelden een Z.g . 'shoot-out' 

over een parcours van 9 holes; de gerenommeerde pro Bertus van Mook werd de overwin

naar ('een echte wedstrijdspeler ben ik nooit geweest'). 

De wedstrijd stond onder leiding van gastheer Willem Vriesendorp , die met zijn bekende 

'flux de bouche' op ludieke wijze de spelers van start liet gaan. 

's Middags volgde er een spectaculaire 

openings-ceremonie; op het 'moment 

suprême' galoppeerde een schimmel ('Het 

Twentsche Ros') langs de bosrand naast de 

oefenbaan richting clubhuis om daar de 

laatste hindernis te gaan nemen. Het 

Ruiter met publiek. 

paard weigerde eenmaal (daarmee symbo

lisch aangevend dat de 'lange weg' van 

Driene naar de nieuwe baan in Ambt-Del

den niet geheel geplaveid en zonder hin

dernissen was geweest). Maar na de tweede 

perfecte hindernis sprong overhandigde 

de ruiter de vernieuwde clubvlag aan voor

zitter ].W. (Wim) Stemerdink, waarna de 

vlag door het oudste golflid de heer H.C.W. 

(Hans) Schnitger en het jongste jeugdlid 

Crystal-Gail Wiranto kon worden gehesen. 

Hiermee was de officiële opening een 

feit geworden! 

Het Twentsche Ros neemt de laatste hindernis, 
23 augustus 1997. (127) 

De clubvlag gehesen door Hans Schnitger (m.) 
en Crystal·Gail Wiranto, 

met assistentie van Rein Feitsma (1.). (128) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 180 
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De muziekvereniging 'Amicitia' uit Delden, gezeten in de lommerrijke schaduw van 

een grote boom bij de Pekboerderij, zorgde op stijlvolle wijze voor de 'Ode an die Freude'. 

De aanwezigen, onder wie de 'noabers' van de golfbaan, zongen vervolgens begeleid door 

'Amicitia' uit volle borst de eerste twee coupletten van het Twentse volkslied. 

De heer G.J. (Gijs) Numan toonde zich een uitstekend ceremoniemeester en leidde na 

deze prachtige opening de sprekers op korte en krachtige wij ze in. 

De rij werd geopend door de voorzitter der N.G.F. , ].W.L. Uan) Kruyt, die vaststelde dat er 

een prachtige, uitdagende baan was aangelegd. Nederland kende met zijn 107.000 golfers 

106 golfbanen, waarvan 85 met 18-holes. Dit jaar zouden er nog enkele duizenden spelers 

meer worden verwacht. De N.G.F. vond dit niet te veel en hoopte, dat het aantaljeugdleden 

zou toenemen. Namens de N.G.F. bood hij een oorkonde aan. 

Voorzitter der N.G.F.,].WL. Kruyt, spreekt het gezelschap toe. (129) De (oud)voorzitters geamuseerd bijeen. (130) 

De heer E.P. (Edzard) Krudop voerde het woord namens Stichting Twickel. Hij sprak 

over het contract dat was gesloten. Een prachtovereenkomst voor 50 jaar met de optie deze 

te verlengen met 30 jaren. Dat was uniek! Eén aspect had men echter over het hoofd gezien; 

er zouden nimmer paarden op de baan toegelaten mogen worden. Voor de Stichting was 

het een voorrecht samen te mogen werken met een 'first class' vereniging met integere en 

vasthoudende mensen. Ook de synergie met het landgoed kon voldoende worden terugge

vonden. Hij wees daarbij op de verbouwing van boerderij Pek (proshop en karrenloods), de 

architectuur van het clubhuis en de toepassing van de zwart-witte kleuren. 

Het cadeau van Stichting Twickel was 'richtingwij zend' en werd door de voorzitter van 

de Openingscommissie Jan Ankersmit onthuld. Het hek naast boerderij Pek was, in 

'Twickel-stijl' uitgevoerd, eveneens een Twickelgeschenk. 

De heer A.H.F. (Bert) van der Vegt, burgemeester van Ambt Delden was de derde spre

ker. Hij herinnerde er aan, dat zo'n 14jaar geleden twee aardige mannen bij hem kwamen 
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met de vraag hoe de gemeente aan zou kijken tegen de aanleg van een 18-holes baan op de

ze plaats. 

Achteraf bekeken gaf hij toen het infantiele antwoord: wat zou daar op tegen zijn? 

Nou, dat hebben we geweten, zei hij nu. Vaak was hij de heren tegengekomen in besprekin

gen en met groeiende bewondering voor het niet aflatende doorzettingsvermogen bij elke 

tegenslag en hindernis . Hij roemde hun stressbestendigheid, diplomatieke vaardigheid en 

geduld. Het ging hier om de heren A.J. (Toon) Borren enJ.W. (Wim) Stemerdink. Voor de 

club nam hij een ets van een Twickelboerderij mee. 

Vervolgens kreeg de vertegenwoordiger van een 30-tal golfclubs , de heer W. (Willem) 

Westerman, bestuurslid van de Sallandsche, het woord. Deze club had soms de schijn allan

ger te bestaan dan de Twentsche. De heer Westerman was nogal bedremmeld bij de verhui

zing van het oudere zusje . De meeste 71-jarigen kozen voor een service-flat. Zo niet dit vita

le zusje. Dat koos voor een royale nieuwe behuizing met 18 kamers, prachtige houtopstand 

en gastvrije 19de hole. Namens de 30 verenigingen bood hij een W.R.T.-500 aan. Deze kon 

exact de temperatuur, de windrichting en de windsterkte aangeven. Spelers konden nu pre

cies aflezen welke stok ze moesten kiezen. 

Tenslotte kreeg de voorzitter van de T.G.C., Wim Stemerdink alle gelegenheid enkele 

feiten nog eens op een rij te zetten Voor het aanleggen van een golfbaan is een goed terrein 

nodig en uiteraard de steun van de leden. Het aankoopbeleid van Stichting Twickel speelde 

hierin een belangrijke rol. De aankoop van Hoeve De Haar met 50 hectare grond maakte de 

aanleg voor deze baan mogelijk. Dit paste in het beleid van Stichting Twickel om inkom

sten te genereren. 

Steun werd ook verkregen van de gemeente Ambt Delden, die de T.G.c. op het spoor 

zette van veel te volgen procedures. Met name de heren Vennegoor en ter Braak van de afde

ling VROM (Gemeente Ambt Delden) konden worden genoemd. Bij de Raad van State kwa

men deze adviezen goed van pas. Hetzelfde zou men kunnen zeggen van de heer Westra, 

die als ambtenaar van de Provincie Overijssel een geweldige hulp bleek. De MER-plicht in 

1989 was geheel nieuw. Van Empelen Van Aaideren Partners B.V. hielpen hier zeer professio

neel. Van de N.G.F. kreeg de T.G.c. van de regioconsuls J. Bouma en c.c. de Graaf op de juiste 

momenten steun en advies. 

Bij de aanleg van de baan werd gekozen voor de combinatie van baanarchitect (Macauley) 

en landschapsarchitect (Van Empelen-Van Aaideren), een ideale combinatie. Boy Wendrich 

ontwierp het prachtige clubhuis, passend in het landschap. De stoldeenloods, die aanvanke

lijk zou worden afgebroken, werd een juweel in het Twentse coulissenlandschap. 

De aanleg van de baan realiseerde 'De Enk' met een belangrijk target van fiscale aard: 

voor 31 maart 1996 moest de baan ingezaaid en gereed zijn. Met groot materieel lukte dit 

wonderwel! 

De directie over de aanleg van de baan vond plaats door de T.G.C. zelf, die voldoende ex

pertise in huis had in de personen van Henk van Rinkhuyzen enJan Herman van der Veer. 



Deze hadden alles op alles gezet om het doel te bereiken. 

Aannemer Haafkes, de bouwer van het clubhuis, had de opdracht de zaak voor de win

ter glasdicht te hebben, hetgeen ook gelukte. 

Wat betreft de sponsoring werd van meet af aan geoordeeld, dat een kwalitatiefhoogwaar

dige 18-holes-baan van belang zou zijn voor het groeiend aantal leden en dejeugd maar ook 

voor het bedrijfsleven. Deze gelegenheid moest het bedrijfsleven dan ook geboden kunnen 

worden om in gepaste, bescheiden vorm er gebruik van te maken. Het ging de T.G.c. in eer

ste instantie niet om de 'pecunia' . 

De T.G.C. zou ook wat terug kunnen geven, namelijk een prachtige baan waarbij de infra

structuur in deze regio zou kunnen worden verbeterd. 

Een dankwoord richtte de voorzitter in eerste instantie tot de commissies, die de afgelopen 

12 jaren actiefwaren: de commissie 18-holes-baan, de baancommissie en de bouwcommis

sie maar ook de inrichtings-, de openings- en evenementencommissie. 

Tot slot werden de sprekers bedankt voor hun goede woorden en hun cadeaus! 

Als laatste kwam Ronaid Weel naar voren, die namens 'Spectrum Prints' te Hengelo de 

lay-out van de baan gescreend achter glas aanbood. 

De receptie was zeer geanimeerd, waarbij Jaap en Lily uit vier windrichtingen voor de 

nodige spiritualiën en hapjes zorgden. 

De woorden vanjan Niessen hoofdredacteur van 'De Twentsche Putter' citerend: 

'De T.C.C. heeft deze hindernis vlot springend genomen en kan met een gerust hart de toekomst te

gemoet!' 

Redactie Twentsche Putter, Jan Niessen en Wilma Sijgers. (131) Joke Feitsma aan de computer: (132) 

Het avondfeest met meer dan 250 aanwezigen werd opgeluisterd door een prachtig 

vuurwerk, waarbij het T.G.C.-embleem tegen de donkere lucht voorzichtig zichtbaar werd. 

De cabaretgroep met Carolien Deutman, Carla Engel, Jan Wol thuis en Willem Vriesendorp 

verzorgde een sprankelend optreden, waarbij nagenoeg alle problemen in de hedendaagse 

golfsport aan de orde kwamen. Een fantastisch aantal buffetten was door Jaap en Lily, met 
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ondersteuning van Harry, verzorgd: Mexicaans , Italiaans, Zweeds en Indisch. 

De 'Van Hoytema band' , met muzikale inbreng van het T.G.C.-lid Berend van Rhijn, wist de 

stemming er geheel in te brengen. 

En zo kon de Twentsche GolfClub op een bijzonder geslaagde openingsdag terugzien! 

Wim Stemerdink 
'pronunciato' 

In de Ledenvergadering van 18 september 1997 werd afscheid genomen van Wim 

Stemerdink als voorzitter van de T.G.c. Hij had dit werk ruim 9 jaar volgehouden en wist tel

kens met nieuwe moed verder te gaan voor de totstandkoming van de 18-holes-baan. De 

nieuwe T.G.C.-voorzitter, Johan Groeneveld, stelde daarom de vergadering voor Wim Ste

merdink tot erelid van de vereniging benoemen. Een luid applaus deed blijken dat dit de 

volledige instemming van de ledenvergadering had. 

'dirigeren' 

Bij de opening van de 18-holes-baan sprak Wim Stemerdink over het zetten van een eer

ste stap, wanneer men althans een doel voor ogen heeft. Maar zo'n stap zou dan ook beho

ren te eindigen met een laatste pas. In 1997 was de lange tocht volbracht. Dat 18-holes tra

ject bleek een hele uitdaging en het was Wim Stemerdink die op een voortreffelijke wijze 

dejuiste route kon vinden en aan dit project leiding wist te geven. Onversaagd en met grote 

volharding gaf hij als voorzitter van de T.G.c. uitleg aan onrustig wordende leden en bracht 

hij het geduld op om toelichting te geven in meestal niet eenvoudige ledenvergaderingen. 

Diplomatieke gespreld<en met overheden op verschillend niveau en niet te vergeten de ein

deloze contractbesprekingen waren noodzakelijk. Veel wijsheid was voor het gevoelsmens 

Wim Stemerdink nodig om de vele gesprekken met de G.C.D. te voeren, die soms toch wel 

enige emotionele lading hadden. 

Het voorzitterschap van de 18-holes-commissie was vrijwel vanaf het begin in handen 

van de T.G.c.-voorzitter met als belangrijke rechterhand/secretaris/notulist Toon Borren. 

Dit gemeenschappelijk functioneren zou uitgelegd kunnen worden als een soort symbiose, 

waarbij het functioneren van de één niet zonder de ander mogelijk zou zijn geweest. 

Bij de start van de 18-holes commissie bleek het bestuderen van het verslag over de aan

leg van 'De Hoge Kleij' zeer belangrijk te zijn geweest, omdat deze golfclub eenjaar voor 

zijn opening bijna terug moest naar af. Waarschijnlijk had dit voorbeeld de voorzitter de 

nodige moed en het vertrouwen in de toekomst gegeven. Ongetwijfeld kreeg ook het feit, 

dat juist de Stichting Twickel de contractspartner was en vooral het verenigingsbelang 

voorop stelde, een positieve uitstraling bij commissie en voorzitter. 

De kersverse voorzitter Johan Groeneveld citerend: 

je bent op 14 juni 1988 meteen als voorzitter in het bestuur gekomen en je hebt 3 zittingsperioden 

volgemaakt (-), je was een gedreven leider van een team (-), je had altijd alle aandacht voor en gaf ruim-
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te aan andere ideeën (-), je was punctueel, dat wat je beloofd had te doen, werd ook gedaan en je voerde 

het overleg steeds uiterst correct (-), je liet tegenstanders in hun waarde'. 

Johan Groeneveld beschouwde het daarom als een grote eer de oorkonde aan het erelid 

Wim Stemerdink te mogen uitreiken! 

In zijn dankwoord stelde Wim Stemerdink, dat dit soort werk op vrijwillige en niet op vrij

blijvende basis diende te geschieden. Bij het aantreden als voorzitter van de T.G.C. in 1988 

waren zijn woorden geweest: 'Ik zie het als een eer maar zie het niet als een erebaantje'. 

Zeer verguld met dit erelidmaatschap dankte hij een ieder voor het vertrouwen dat hij had 

gekregen en natuurlijk ook voor de prettige samenwerking die hij al die jaren had mogen 

ondervinden. 

DE T.G.C. IN VELERLEI TOONAARDEN - 1997 
Opvang en Begeleiding 
De golfclub had een hectische en emotievolle tijd achter de rug. Het werd nu zaak om 

het aantal nieuwe leden binnen de T.G.c. op goede wijze te integreren. Een Begeleidings

commissie werd ingesteld met Irene Muskens als voorzitter. Zij kreeg assistentie van Anke 

Bevers, Hennyvan den Enk, Nans Jacobs en Toon Borren. 

Om werkende spelers zonder ofmet een hoge handicap de gelegenheid te bieden spel

ervaring op te doen en een N.G.F.-handicap te behalen of deze te verlagen werd een Dinsdag

avondcommissie in het leven geroepen. Heel veel jaren had Ria van Glabbeek zich hiervoor 

ingezet en haar taak werd nu overgenomen door Rob Ypma (voorzitter), Pieter van Idde

kinge en Piet Buis. Later werden de volgende leden met Pieter van Iddelinge als voorzitter 

hieraan toegevoegd: Lies Lassche, Herien Renken, Gerard Schunselaar, Dick Schuitema, 

SonjaJansen, Theo Lancée, Gerard van den Broek en Francien Kleizen. 

De wedstrijdcommissie was met veel allure van start gegaan. De commisie bestond uit: 

Jan Bakker (voorzitter), Janny Borst-Woerlee, Wim Cosijn, Rein Feitsma, MargaJonkman

Bakker, Marijke Mogendorff, Hanneke Mooij en Cees Zijderveld. 

De Jeugd 
Een nieuwe baan betekende ook een nieuwe aanpak voor de aanstormende jeugd. 

De Jeugdcommissie ging met veel enthousiasme aan de slag met Frank Overweg (voorzit

ter), Peter Baars, Wilma Sijgers ( zondagmiddag-training) en in 1998 met Marcel Weerkamp 

en Trees Huisman. Wiljan van Mook ontfermde zich over dejeugd op de zaterdagmiddag. 

Bekende wedstrijden voor de jeugd waren: het traditionele Jeugdweekend, Cees Cramer 

Club en de Sinterklaaswedstrijd. 

In 1997 werd de 'T.G.C. Jeugd Wisseltrofee' gewonnen door Wim van Kaathoven van de 
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Oosterhoutse G.c., die voor het eerst in de jonge geschiedenis van de nieuwe baan 1 onder 

par wist te spelen. 

Tijdens een van de belangrijkste toernooien van Nederland 'De Tromp Beker' eindigde 

het T.G.C.-jeugdlid Vince Bredt (hcp 2) op de eerste plaats; bovendien speelde hij mee in het 

Europees Landenteam en hij werd wederom geselecteerd voor jong Oranje. 

Hopper Cup 
Deze gezellige wedstrijd, die sinds 

1980 jaarlijks wordt verspeeld door de 

'Dinsdag-Dames' en Woensdagmiddag-He

ren', lokte ook dit jaar veel spelers naar de 

baan. Helaas moesten de dames de heren 

in deze tak van sport als hun meerdere er

kennen. 

Handicap- en Regel
commissie 
De verhuizing naar de nieuwe baan 

had uiteraard ook consequenties voor de 

Handicap- en Regelcommissie . Door de 

toeloop van het aantal leden moesten er 

De Hopper Cup met Rob Ypma enJetvan der Meij, 1997. (133) 

veel meer dan in andere jaren Baanrecht en Golfvaardigheidsbewijzen (G.v.B.) worden afge

nomen. De commissie bestond uit: Florence de Lange (voorzitter), Annemiek Driessen en 

Kiek Thole (golfvaardigheidsbewijzen (G.v.B.), Paul Lugard (N.G.F. handicaps), Pius Muskens 

(baanrecht en regelavonden),jan Herman van der Veer (regio referee) en Irene Muskens (be

geleidingscie). 

Met name Pius Muskens was geen onbekende voor de beginners; zo regelde hij met 

heel veel verve op deskundige wijze de noodzakelijke regelavonden. 

In een latere fase zouden resp. Henny van den Enk en jan Kraak het voorzitterschap van de 

begeleidingscommissie op zich nemen. Ook Grace van Rhijn zou zich in 2000 met de GVB's 

gaan belasten. 

8aancommissie 
Vanaf 1 juli 1997 had de Baancommissie te waken over de staat van onderhoud van de 

nieuwe baan, die op basis van een onderhoudscontract door 'De Enk' werd onderhouden. 

De commissie bestond uit jan Herman van der Veer (voorzitter), Peter Baars, john van den 

Enk, Henk Mooij en Henk van Rinkhuyzen, die in 1998 de leiding over deze commissie zou 

krijgen. 



.. 

Traedon-Twente Cup 
In 1997 werd als 62ste editie de Traedon-Twente Cup verspeeld. Aan deze wedstrijd na

De Twente Cup, 1997. 
Gewonnen door Alan Saddington. (134) 

men 81 professionals deel en hij werd op over

tuigende wij ze gewonnen door Alan Sadding

ton, die tevens het baanrecord verbeterde en 

op 67 (-5) slagen stelde. Zoals bekend veron

dersteld wordt de Twente Cup gespeeld in het 

kader van de Order ofMeritvan de N.P.G.A., de 

organisatie van de Nederlandse professionals , 

en deze is als een van de wedstrijden in een se

rie ook de oudste in dit kader. 

Voor het eerst in de Twentse geschiedenis 

werd er gespeeld om de Sponsor Cup van de 

T.G.C.. De Pro/Am werd glansrijk gewonnen 

door het team van F. van Lanschot Bankiers. 

'alternamente' 

Het bestuur kreeg aan het eind van het jaar versterking in de persoon van G.H. (Geert) 

Klein Ovink, die in 1998 het penningmeesterschap kreeg toebedeeld. 

HET JAAR 1998 - Het jaar 1998 was het eerste hele jaar, waarin op de nieuwe inspirerende baan kon wor

den gespeeld. 

Nieuwe gezichten 
'alternamente' 

Er werd daadwerkelijk een begin gemaakt met het uitwerken van een rooster van aftre

den binnen de verschillende commissies. Ook vond er binnen het bestuur een mutatie 

plaats. 

Hans Breithbarth trad af als penningmeester. Sinds 1994 had hij de gelden beheerd in een 

hectische periode, waarin de belangrijkste operatie van de T.G.C. sedert zijn oprichting in 

1926 zou plaatsvinden. Het bestuur had ook ruimschoots kunnen profiteren van zijnjuri

dische kennis. Door de voorzi tter werd hem voor zij n degelijk werk veel lof toegezwaaid. 

Tot het bestuur traden G.H. (Geert) Klein Ovink en mevrouw M.F. (Rietje) Bendel-Sitter toe. 

Het bestuur constitueerde zich als volgt: 

De heren]. (Johan) Groeneveld (voorzitter), G.H. (Henk) Mooij, (vice-voorzitter), G.H. (Geert) 

Klein Ovink (penningmeester), ].B.G. (Jan) Bakker en de dames A.W. (Anneke) Zijderveld

Blom (secretaris), M.F. (Rietje) Bendel-Sitter, F. (Florence) de Lange-Frederikse en C.E.H.M. 

(Cecile) Tromp-van Agt. 
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De personele bezetting op het secreta

riaat was minimaal door ziekte van me

vrouw Inge Kleinheerenbrink, maar me

vrouw B. (Diny) Völkers-Wolters begon de 

administratie gelukkig geleidelijk over te 

nemen.Tegelijkertijd had de heer B.H.S. 

Swam, die gedurende tienjaar de adminis

tratie van de club verzorgde, zijn werk gro

tendeels aan haar overgedragen. 

Maaike Pieterse, de rechterhand van 

Jaap en Lily, besloot met haar partner de 

overstap naar de Sallandsche te maken en 

ze werd opgevolgd door Silvana Auteri. 

Twee jaar later zou het team versterking 

krijgen van Leon van Achteren. Niet onver-

Het onmisbare team op de 19de hole! (135) 

meld kan blijven, datJochem Baars negen jaar lang op voortreffelijke wijze zijn diensten op 

de 19de hole heeft aangeboden. 

Eind 1998 nam 'De Enk' het besluit om met instemming van de baancommissie Harry 

Otten te benoemen tot hoofd greenkeeper van de baan. 

Top-10 
In maart 1998 veroverde Vince Bredt (hcp 2.2) met 76 strokes de 3de plaats tijdens de 

Wegener Tour op de Lochemse Golfclub en tijdens de voorjaarswedstrijden van de N.G.F. 

eindigde hij eveneens op hoog niveau. Met zijn goede resultaten in Tilburg en op de Edese 

Golfclub werd hij gerekend tot de beste jeugdspelers van Nederland. 

Greenkeeper Henk Roering 
'lofzang' 

Nadat Henk Roering 42 jaar green

keeper van de T.G.C. was geweest, werd op 

5 juni 1998 in Driene afscheid van hem ge

nomen. Zijn werk was inmiddels overgeno

men door zijn zoon Peter en door Johan 

Kroeze. Zij wisten de baan in Driene in goe

de staat te houden. 

Op invitatie werd op de G.C.D. een 'Texas 

Scramble' gespeeld. Tijdens de receptie 

sprak Onno van der Meij het echtpaar Roe

ring lovend toe. Hij deelde mee, dat Henk Henk Roering. (136) 



zijn leven lang gratis op beide banen mocht spelen. Inmiddels was op deze feestelijke dag 

het clubhuis te klein geworden voor alle mensen, die hem tijdens de receptie persoonlijk 

wilden bedanken. Henk was een man met een grote plichtsbetrachting, hij ging als uitste

kend vakman geheel in zijn werk op en verzuimde geen dag! 

Golfweek en Stedenwedstriid 
De zomer was net voorbij toen de traditionele golfweek losbarstte. Dreigende weer

voorspellingen, donkere wolken en lage temperaturen ten spijt trokken weer grote aantal-

Winnaars van de golfweek, 1998. (137) De 5tedenwedstrijd, 1998. Gewonnen door Borne. (138) 

len golfers en golfsters in augustus ten strijde. De sfeer was opperbest, het weer klaarde op 

en aan het eind van de week blies de Delftsche Studenten Dans Harmonie de juiste accoor

den. De studenten brachten op ostentatieve wijze met hun symfonische jazz een ritme ten 

gehore, dat ook zijn echo vond in de ritmische bewogenheid op de dansvloer. 

De stedenwedstrijd was ook dit jaar weer een groot succes. Zeer verrassend ging de 'we

reldstad' Borne met de hoogste eer strijken. Borne kreeg evenwel versterking van Almelo. 

De deelnemende steden waren: Hengelo, Enschede, Delden, 'Boekbergen' (Boekelo I 
Haaksbergen), en een restteam uit de 'buitengewesten'. De aanvoerders worden altijd door 

de wedstrijd- commissie aangesteld en het is de bedoeling steeds andere mensen te laten 

meespelen. 

De Traedon-Twente Cup 
De Traedon-Twente Cup, die dus meetelt voor de nationale ranking van de N.P.G.A., zou 

worden gewonnen door Joost Steenkamer. Bovendien werd ook door hem het baanrecord 

van 68 (Alan Saddington) naar 66 gebracht. Friso Schulte sloeg een hole-in-one op de 6de; 

helaas niet voor hem de 'gouden' auto, die door het 100 jaar bestaande schildersbedrijfvan 

Heek was uitgeloofd, want deze stond op de 15de als prijs . 

Crescendo et Con Spirito 



Een nieuwe professional 
'alternamente' 

Als opvolger van Mitch Iguchi werd in juli 1998 Haidar el Mokdad als assistent-pro 

(part-time) van Wiljan van Mook aangesteld. 

Helaas zou ook Haider na twee jaar van de 

Twentsche afscheid nemen, maar er kwam 

op 2 mei 2000 gelukkig versterking van de 

Engelse fuH-time pro Neil Philip Moran, 

uiteraard met Wiljan van Mook als head

pro. Marij ke Mogendorff zou na 13 jaar (!) 

op korte termijn de wedstrijdcommissie 

gaan verlaten. Ze had al eerder te kennen 

gegeven dat ze wilde stoppen, maar door 

haar grote ervaring bleek ze feitelijk on

misbaar. 

Ter nagedachtenis 

Professional Neil Moran. 

In november werd ter nagedachtenis van de in 1997 overleden Theo Dill officieel door 

Aadje Dill en haar kinderen een rode beuk aangeboden (tussen de green van de 6de hole en 

de 9de tee). Theo Dill, bekend om zijn groot gevoel voor humor, was een markant lid van de 

T.G.C., een goed golfer en op en top sportsman. 

Ter nagedachtenis van de in 1996 overleden Hans de Lange zou er zomers in de namid

dag om de door zijn echtgenote geschonken en naar hem vernoemde trofee worden ge

speeld (hcp. 24 oflager, working man only, no phones).]aarlijks is de winnaar degene met 

het beste gemiddelde over zijn beste 8 resultaten. Hij ontvangt de groene blazer! 

HET JAAR 1999 - Goede opvang 
'crescendo' 

Het jaar 1999 was 'crescendo' in veel opzichten. Aan het eind van het jaar bedroeg het 

totaal aantal leden 722, waarvan 69 jeugdleden t/m 20 jaar. De toename van nieuwe leden 

bracht heel veel werkzaamheden met zich mee, niet alleen voor het bestuur maar ook voor 

de begeleidings-, baan- en regelcommissie en professionals. Heugelijk was het feit, dat er 

zich onder de nieuwe leden 20 jeugdleden bevonden. Dit betekende voor de jeugdcommis

sie, dat ze voor een adequate begeleiding had zorg gedragen. 



Het greenkeepers·team, 2001. (139) 

Zorg voor de baan 
Door het veelal uitstekende weer verliep 

de ontwikkeling van de baan volgens de ver

wachtingen. Harry Otten, geslaagd voor het 

diploma Hoofdgreenkeeper, had er met zijn 

collegae voor gezorgd dat de baan het hele 

jaar in zeer goede conditie verkeerde. Het 

team van greenkeepers kreeg versterking in 

de persoon van Rob Volmer. Eenjaar daarvoor 

was de komst van Arjan Hummelink als 

greenkeeper van 'De Enk' al een feit gewor

den. 

Na het aflopend driejarig onderhoudscontract met 'De Enk' tekende de T.G.c. op 30 novem

ber opnieuw een contract voor onbepaalde tijd. De heer E.H. lansen, directeur van dit bu

reau, bood het bestuur op deze dag officieel de destijds door hen aangelegde oefenholes 

aan en hij sprak de volgende woorden: 

'Voor 'De Enk' is van belang dat een club als de T.G.C., een oude en gerenommeerde club (die tot 

drie jaar geleden zijn eigen personeel had), ons bureau in de arm heeft genomen; hier gaat een voor

beeldfunctie van uit, waardoor hopelijk meer clubs de voordelen gaan inzien. Wij hebben zo'n 100 men

sen in dienst en zij kunnen op diverse banen worden ingezet. 'De Enk' beschikt over heel dure machines, 

zoals een roughmaaier, die het gras opzuigt. Die zou je als club niet kunnen aanschaffen(-). De green

keepers zijn zelf ook gaan golfen; zij krijgen van de T.G.c. de mogelijkheid hiertoe. Dit is belangrijk, 

want zo krijgen ze veel meer feeling voor hun werk(-)'. 

Dat er onder het personeel talent aanwezig moest zijn bleek uit het feit, dat Harry Otten op 

8 mei 2000 op de Rosendaelsche kampioen werd bij de regionale greenkeepers-wedstrijd. 

Traedon -Twente Cup in 1999 
Traditiegetrouw werd door de sponsorcommissie in samenwerking met de wedstrijd

en clubhuiscommissie de Traedon Twente Cup georganiseerd. Deze professionele, twee

daagse wedstrijd werd door Allan McLean, na een play-off met Hayo Bensdorp gewonnen. 

De score was 137 (69 en 68). De Pro/Am, waaraan 32 teams deelnamen, werd gewonnen door 

het team van Traedon. Volgens plan werd ook de 12de hoofdsponsor gevonden; het totaal 

aantal bedrijfsleden kwam op 17. 

'alternamente' 
Tijdens de najaarsvergadering nam het bestuur afscheid van consumabel Cecile 

Tromp. Door de voorzitter werd ze bedankt voor haar vele activiteiten, zoals haar inbreng 

sinds 1992 in het Twentecup comité, maar vooral ook voor haar activiteiten bij de bouw, in

richting en verzorging en aankleding van het clubhuis. 

- ~-- ~-----------
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De redactie van De Twentsche Putter kreeg een bijna geheel nieuwe bezetting: 

S.W. (Sytse) Feenstra, coördinatie, mevrouw e.M. (Toos) Sijtsema-Heijneker, A.G. (André) de 

Roos , mevrouw e.M.E. (Carolien) Deut

man, mevrouwW. (Wilrna) Sijgers-Nolting 

(fotografie), mevrouw R.M. (Renske) Bak

ker-Hemmes (column) en de heer H. (Hein) 

van Glabbeek (verzending). 

Ook het secretariaat onderging een aantal 

mutaties; van mevrouw 1. Kleinheeren

brink moest door omstandigheden af

scheid worden genomen. Mevrouw B. (Di

ny) Völkers-Wolters als office-manager 

wist zich echter snel in te werken en sa

men met de heer M. (Marc) Geerlings zou 

ze, na het afscheid van B.H.S. Swam, de 

De dames van het secretariaat. (140) 

boekhouding overnemen. In de zomer werd ze tijdelijk door mevrouw A. Groenendijk bijge

staan, terwijl maart 2000 mevrouw H.H.M. (Miriam) Diepenmaat-Hofsté -ook als part-time 

kracht - de gelederen kwam versterken. Het secretariaat kon bovendien gaan beschikken 

over een verbeterd software pakket. 

De damescommissie bleef élegance' uitstralen met Albertine Baars, Ineke Buis, Trees 

Huisman, Will Reef en Willy van Wijngaarden. Jet van der Meij en Trees Huisman verlieten 

de commissie onder dankzegging voor de bewezen diensten. 

De jeugdcommissie nam afscheid van Wilma Sijgers, die zich 6 jaar lang met veel en

thousiasme voor hetjeugdgolfhad ingezet. Twee nieuwkomers, Carla Engel en Jeanette 

Hettema, konden in de commissie welkom worden geheten. 

Na veel jaren trouwe dienst en bijna onvervangbaar in de wedstrijdcommissie was Rein 

Fei tsma aan de beurt om af te treden; Jan Kraak zou hem gaan opvolgen. 

Ook vonden er mutaties plaats in de mars

ha1commissie: Toos Luger, Henk Bongers , 

Walter Gravenbergh, Johan Hassing, Jet 

Bieringa en Wim Halserna werden onder 

leiding van Hetty Bleker op hun taak voor

bereid. 

Jonge solisten op het podium 
De jeugd bleef optimaal begeleid. Zo 

kon het traditionelejeugdweekend zich in 

een grote belangstelling verheugen (110 

deelnemers). De open strokeplay over 27 Het jeugdig talent Vince Bredt. (141) 
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De belofte voor de toekomst. (142) 

holes werd met 109 slagen gewonnen door 

Vince Bredt (hcp 2.6). 

Marlinde Pierik werd met netto 65 slagen 

strokeplay kampioen 1999, de Pietje Bel Tro

fee ging naar Ingeborg Bock en de Cees Cra

mer Club naar Robbie de Vos. De Timan-pan 

voor de grootste handicapverlaging ging naar 

RoyNijenhuis (van 27.1 naar 10.7). 

Na veel jaren kon er gelukkig weer een vol

waardig jeugdteam aan de competitie gaan 

deelnemen. Het team bestond uit Frederique 

Laboyrie (capt.), Roy Nijenhuis, Marloe Weer

kamp, Gustaaf Bock, Ingeborg Bock, Carlijn Volker, Nicky van Mook en Marlinde Pierik (res.). 

Heren Senioren 
Het bestuur van de woensdag senioren viel het niet moeilijk om de Trophy die men be

schikbaar wilde stellen, op te dragen aan een T.G.c.-exponent. De eer viel te beurt aan Hans 

Schnitger, nestor van de Twentsche. Afgezien van zijn vroegere activiteiten voor de club 

had hij zich onder meer verdienstelijk gemaakt als internationaal referee en leidde hij na

tionale jeugdteams door Europa. In zijn jongere jaren maakte hij als all round sportsman 

naam in het nationale hockey- en cricketteam*. 

Op 17 maart werd voor de eerste keer door de heren senioren om de 'Hans Schnitger 

Trophy' gespeeld. Hierbij diende door een ieder van de forward-tees te worden afgeslagen, 

uiteraard met een aangepaste handicapverrekening. 

Lofzang op de kampioenen 1999 
Cl ubkampioenen: 

Bernard Bowl: (matchplay dames): Grace van Rhijn (voor Florence de Lange); Law Cup 

(matchplay heren): Pieter Overweg (voor Joost Hembrecht). 

Strokeplay dames: Grace van Rhijn (voor Florence de Lange); Strokeplay heren: Vince Bredt 

(voor Jochem Baars). 

Matchplay met h.c. verrekening: Van Hoey Smith Beker (dames): Wil van Wijngaarden (voor 

Grace van Rhijn); Collins Cup (voor heren) : Henk Bongers (voor Arnold van Heek). 

Crescendo et Con Spirito 

-- - -

I 
I 



Heren Senioren Team I,juni 1999. (143) Dinsdagmiddag Dames, 2000. (144) 

Senioren: Lieke Goossens Beker: Irene Muskens (voor Lizzyvan Heek); Willem Storkjr. Cup: 

Jan Bakker (voor Johan Groeneveld). 

Matchplay during the season singles (Gijs Jannink Beker): Menno van der Veen (voor Jan 

Bakker); mixed: Ellen Ie Poole/Jan Marten Sijtsema. 

NGF-Handicaptrofee (gemiddelde stableford score over 10 beste kaarten): dames: 

Frederique Laboyrie 39.5; heren: Roy Nijenhuis 40.8. 

Golfer en Golfster van hetjaar:Jan Bald<er (18pt.) en Grace van Rhijn (14 pt.). 

Senioren in actie 
De 'Senior-Player-of-the-Year' Beker 

ging naar GJ (Gerard) Groothuis met 28 

wedstrijdpunten; runner-up was AJM. 

(Fons) Borre met 26 punten.].W.H. (Hans) 

Bruggink, dit jaar met het golfspel begon

nen, presteerde het zijn handicap te verla

gen naar 16.5. Een vermeldenswaardige 

prestatie! Ook P. (Piet) Buis liet van zich ho

ren. Hij bleek de best spelende grootvader 

tijdens de locale 'Old Grand-Dad' wed

strijd. 

Heren Senioren woensdagmiddag, 2000. (145) 

Het aantal woensdagmiddag-senioren nam gestaag toe. Hieruit mag voorzichtig de conclu

sie worden getrold<en, dat de relatief veilige sport golfveel senioren aan het bewegen kreeg, 

die anders wellicht een (louter) zittend bestaan zouden hebben gehad. En ongetwijfeld 

moet een sportieve leefstijl positieve effecten hebben op welzijn en gezondheid. 

Richard Aultman (1969) drukte zich expliciet aldus uit: 'Golf could become an important part of 

your life for an even langer period of time. It is truly a game for all ages. If you can walk and sweep a 

broom, you can play golf!' 



De Goof y's 
De Goofy's, hetgeen de afkorting in zich draagt van GOlf On FridaY's, presenteerden 

zich in dit jaar op de vrijdagmiddag en begonnen onder leiding van de heer J.H.M. Goop) 

Tiehuis langzamerhand een vast gezelschap te vormen. Deelname zou mogelijk moeten 

zijn voor spelers met minimaal G.v.B . Er wordt gestreden om de titel 'Goofy-van-het

Jaar' ,waarvoor de beste acht resultaten van het seizoen tellen. Deze vrijdagmiddag-heren

club wil in deze organisatievorm in een golfbehoefte gaan voorzien en het gezelschap zou 

een aanvulling binnen de T.G.c. kunnen gaan betekenen. 

HET JAAR 2000 - Van NGF naar EGA Handicap 
In april 1998 verdween het begrip Standard Scratch Score (SSS) definitief uit de golf ter

minologie en werd vervangen door de term Course Rating (CR), een veel nauwkeuriger ge

tal dat de moeilijkheidsgraad van een golfbaan voor de scratchgolfer aangeeft. Van alle ba

nen in Nederland had men de Slope Rating (SR) bepaald , hetgeen de relatieve moeilijk

heidsgraad zou aangeven voor golfers die geen scratchspeler zijn. 

Hoe hoger de SR, hoe moeilijker de baan. Voor de Twentsche werd de SR 124 voor heren en 

119 voor dames. Voor beide getallen betekende dat een moeilijkheidsgraad boven het ge

middelde, want een baan met een standaard moeilijkheidsgraad heeft een SR van 113. 

Voor de Twentsche was Florence de Lange inmiddels toegetreden als lid van de Commissie 

Course Rating van de N.G.F. 

Per 1 januari 2000 werd in Nederland overgegaan van de NGF handicap op de z.g. European 

Golf Association (EGA) handicap. In Europa bestonden er verschillende handicapsystemen 

en daarom nam de EGA de beslissing om over te gaan op de EGA handicap. Niet alle landen 

waren begin 2000 klaar het hun 'course rate ' ; zolang ze hier nog niet mee klaar zijn zal 

men op zo'n buitenlandse baan moeten uitgaan van een SR van 113, het gemiddelde. 

De voorgeschreven kleuren van de tees werden voor geheel het Europese vasteland: 

Tees: Dames: Heren: 

Back Blauw Wit 

Standard Rood Geel 

Forward Oranje Zwart 

Wat doet de EGA? 
De in Lausanne gevestigde EGA - opgericht in 1937 - heeft momenteel dertig landen 

die lid zijn. Deze zijn over vier regio's verdeeld. De EGA houdt zich voor een groot gedeelte 

bezig met het organiseren van Europese Amateur Kampioenschappen (Championship 

Committee). Voor professionals zijn de PGA European Tour (spelers) en de European PGA 

(teaching pro's) de overkoepelende organisaties. 
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De EGA kent een viertal commissies: Executive Committee, Championship Committee, 

Professional Technical Committee en de EGA Handicapping & Course Rating Committee. 

De heer W.E.L. (Lou t) Mangelaar Meertens is lid van de Rules Committee van de R & A. 

Jongste winnares NK golf 
'prix d'excellence' 

De pas 14-jarige en zeer getalenteerde golfster Dewi Claire Schreefel van de Salland

sche werd in mei op 'De Pan' de nieuwe amateur kampioene strokeplay ten koste van de er

varen Marcella Neggers . Hiermee werd ze 

de jongste kampioene in de Nederlandse 

golfhistorie. 

'alternamente' 
Op 23 mei kreeg het bestuur verster

king van de heer ].c.c. Uan) Kraak, die na 

een inwerkperiode de functie van secreta

ris zou gaan overnemen. Op 21 november 

nam mevrouw M.F. (Rietje) Bendel-Sitter 

afscheid van het bestuur. Consciëntieus 

had zij zich van haar taak gekweten; te

recht werden haar dan ook veel lovende 

woorden door de voorzitter toegedicht. 

Competieteams 2000 

Het bestuur van de T.G.e., 2001. (146) 
Staand: v.l.n.r.]. Groeneveld, F. de Lange-Frederikse, 

A.W Zijderveld-Blom, G.H. Mooij. Zittend: v.l.n.r.].B.G. Bakker, 
].e.e. Kraak, G.H. Klein Ovink. 

'variations sérieuses' 
Vanzelfsprekend werd er ook door verschillende leden in teamverband competitie ge

speeld. Ter voorbereiding op de samenstelling vond er door de competitiecommissie een in-

Aldus konden de volgende teams worden samengesteld: 
Dames 1 (2de klasse van de standaardafdeling): G. van Rhiin, E. van Maak, F. Laboyrie, W. van Wijngaarden, 
L. Yap, C. Volker; 2de in de poule. 
Dames 2 (3de klasse van de reserveklasse): H. Mooij, L. Overweg, M. Candrian, C. Engel, E. Le Pao Ie, 
M. Mogendorff, R. Bendel; wisten zich goed te handhaven. 
Dames 3 (4de klasse van de reserveklasse): A. Schoondermark, M. Boom, C. Tromp, M. Huisman, T. Kummer, 
T. Feenstra, M. ter Keurs . Reserve: C. Pino; 3de in de poule . 
Dames 1 Senioren: M. Jonkman, F. de Lange, W. Sijgers, R. Bakker, W. Reef, I. Rommelaar. 
Reserve A. Driessen; kampioen en promotie naar de 2de klas . 
Dames 2 Senioren: A. Baars, H. Bleker, T. Huisman, A. Zijderveld, N. Jacabs, C. Reuder, I. Vermeer, C. Deutman; 
kampioen in de h.p.afdeling . 
Dames 3 Senioren: H. Grutterink, M. van den Broek, L. Rang, E. Boelens, T. Hassing, E. Kors, J. Aalbers. 
Reserve: A. Kale en A. Groothuis; 4de in de poule. 
Heren 1: J. Hembrecht, J. Baars, M.J. Jordaan, R.J. Engel, P. ter Hofstede, P. Overweg, J. Baars; wel ka mpioen, 
helaas geen promotie naar de standaardklasse. 



Heren I kampioen,juni 2000. (147) 

Heren 2 (2de klas van de reserveklassel: 
J. van Geijn, F. Willems, H. Nietsch, R.J . Hekket, 
J.M. Luchies, J.M. Sijtsema, F. Engel; klasse behoud . 

Heren 3 (4de klas van de reserveklassel: 
G. Numan, F. Pino, B. van Rhijn, F.J . Engel, B. Op de Coul , 
P. Baars, J.H. van der Veer; klassebehoud. 

Heren 4: J.Bakker, J.Groeneveld, H. Mooij, C. Bendel, 
A. de Roos, M. Jacabs, R. Feitsma; ongeslagen 
kampioen en promotie naar de 4de klas. 

Heren 5: J. Reuder, J. Tiehuis, B. Goseling, H. Vorderman, 
J. Kersemaekers, D. Hortensius. Reserve: J. Groeneveld; 
3de in de poule. 

Heren 6: F. Overweg, P. Kale, G. Kle in Ovink, M. Weerkamp, M. Nijenhuis, K. Huisman, A. Verkuyten, S. Feenstra; 
laatste in de poule. 

Heren 1 Senioren: H. van Rinkhuyzen, H. Bongers, O. v.d . Meij, J. Gaassens, P. Muskens, J. Ankersmit, 
W. Sijtsema, W. Boom; 3de in de poule (versterking van 'jeugdige' senioren met M.Jacobs en R. Feitsma zal 
volgend jaren plaatsvindenl. 

Heren 2 Senioren: J. van den Enk, P. van Iddekinge, F. Sjoerdsma, W. Stemerdink, C. Zijderveld, J. Kraak, 
J. Hassing, F. van Dop; 3de in de poule. 

Heren 3 senioren: B. Aalbers, H. Bosch, G. Groothuis, H. Bruggink, F. Barre, H. Koebrugge, W. Gravenberch, 
H. Stegeman; 3de in de poule. 

Heren 4 Senioren: P.Sijgers, H. Huisman, W. Halsema, G. van den Broek, G. Schunselaar, W. Cosijn, W. Tieleman, 
D. Schuitema, R. Ypma, P. Buis, H. Rang. 

Twente 1 Jeugd: Roy Nijenhuis, Nicky van Maak, Matthew Wiranto, Robbie de Vos, Jeroen Weerkamp. 
Twente 2 Jeu gd: Carlijn Volker, Ben van Duyn, Marloe Weerkamp, Ingeborg Bock, Gustaf Bock. 

ventarisatie plaats van de leden, die voor de competitie belangstelling toonden. Zo bleek 

het voor het eerst sinds jaren mogelijk een 'nieuw' dames I samen te stellen, met als streven 

een verjonging op termijn. Ook had zich een nieuw heren senioren team aangemeld dat in 

de handicap competitie zou gaan spelen. Nadat vorig jaar voor het eerst sinds jaren een 

jeugdteam aan de competitie had meegedaan, kon dit jaar een tweede team worden gefor

meerd. 

Technische Commissie 
Door de sterke groei van het aantal leden bestond er een groeiende behoefte om duide

lijkheid te verschaffen over de wijze waarop de competitieteams zouden worden samenge

steld. Vanuit het bestuur werd er een beleidsnota opgesteld over de doelstelling, de taak en 

de bevoegdheden van de Technische Commisie (T.c.). Er was een beleidskader aangegeven 

vanuit het bestuur over het aantal teams dat aan de competitie zou kunnen deelnemen op 
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grond van de baanbezetting, de soorten teams, het aantal spelers per team en welke teams 

financiële ondersteuning zouden krijgen. De T.e. kreeg tot taak om leden, die competitie 

wilden spelen, te selecteren en om vervolgens teams samen te stellen. Er werd een onder

scheid gemaakt tussen prestatieteams, gezelligheidsteams enjeugdteams. De prestatie

teams werden op sterkte door de T.e. samengesteld; gezelligheidsteams zouden in samen

spraak met de captains worden geformeerd. De T.e. kreeg de volgende samenstelling: Jan 

Herman van der Veer (voorzitter), Marcel Weerkamp (namens de jeugdcommissie), Willem 

Vriesendorp, Florence de Lange en Koosje Op de Coul. 

Lofzang op de kampioenen 2000 
Clubkampioenen: 

Bernard Bowl: (matchplay dames): Florence de Lange (voorWill Reef); Law Cup: (matchplay 

heren): Franc Willems (voor Maarten Jan Jordaan). 

Open Strokeplay Kampioenschap (dames): Florence de Lange (voor Lizzy van Heek en Marga 

Jonkman). 

Open Stroke Play Kampioenschap (heren): Hans Nietsch (voor Frank Engel en Franc Wil

lems). 

Strokeplay: Kampioenschap Üeugd): Roy Nijenhuis, (voor Nicky van Mook en Marloe 

Weerkamp). 

Matchplay met h .c. verrekening: Van Hoey Smith Beker (dames): Annemiek Driessen (voor 

Hanneke Grutterink); Collins Cup (heren):Jan Bakker (voor JooP Tiehuis). 

Senioren Clubkampioenschappen: 

Lieke Goossens Beker (dames): Florence de Lange; Willem Stork jr. Cup (heren): Johan 

Groeneveld. 

Golfer-of-the-Year (heren): Franc Willems; (dames): Florence de Lange. 

De andere winnaars: zie pagina 199. 

Baanmodificaties 
This course is within five years in excellent condition'. 

Tom Macauley, juli 2000 

Injuli 2000 werd door de Ierse baanarchitect Macauley de gehele baan aan een uitvoe

rige en kritische inspectie onderworpen. Hij was in goed gezelschap van de heer Van 

Aaideren, vertegenwoordigers van de 'De Enk' alsmede van enkele leden van het bestuur en 

de baancommissie. De lage handicappers vonden de baan over het algemeen niet zo moei

lijk; de hogere handicappers vonden de baan te lang. Toch meer bunkers en wat meer water 

in het spel? Verschillende opties werden doorgenomen. Uiteindelijk was de conclusie dat er 

meer bunkers zouden komen, terwijl de waterpartijen meer in het spel zouden worden be

trokken met name op de 10de hole. In september zou daadwerkelijk met de uitvoering wor

den begonnen, zodat in mei 2001 tijdens het lustrumjaar de baan optimaal kon worden be

speeld. 
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De andere winnaars: 
Sabiha Shaker: Pieter Overweg. 
3-bal in teamverband: Eppie Kors, Neelie Krol en Miriam Boom. 
Schrikkelwedstrijd (mixed greensome, stableford): Miriam Boom en Jan Kraak. 
Texas Scramble (strokeplay): Peter Paro, José Siemerink, Sytse Feenstra en Wilma Westra. 
Ouders met kinderen: Liberta en Pieter Overweg. 
Paashaa~fChapman Foursome (2 stokken en 1 putter): Jeanette Hettema en Martijn Boelens. 
Oranje Blad: Jet Vriesendorp. 
Uueen's Cup: Florence de Lange. 
ABN-AMRO Cup: Ellen Le Poole en Onno van der Mei]. 
Handicartwedstrijd: Jan Trooster. 
Ontbijtwedstrijd: Peter Para. 
Hein van Glabbeek-Lottowedstrijd: Frederique Laboyrie, Nicky van Mook, Marijke Holtus en Joseph Derksen. 
Zomeravondwedstrijd (Havesa Blad): Will Reef en Ineke Vermeer. 
President's Putter: Herman Koebrugge en Marijke Holtus. 
60th Rifles Cup: Dirk Hortensius. 
Twente-Koepel; gewonnen door Twente. 
Stedenwedstrijd (four-ball): gewonnen door Delden, 
De Profs Cup (tegen par): Peter Para. 
Del Court Beker (4 bali better bali tegen par): Gijs en Tiki van Doorn. 
TG.C.-Driene: gewonnen door de TG.C. 
Bad Boekelo Beker (heren) (9 h. eclectic):lste cat.: Jan Reuder; 2de cat.: Noell O'Domnaill. 
TG.C.Blad (heren): Henny Nijenhuis; (dames): Irene Muskens. 
Vlies Cup (dames) (9 h. eclectic):l ste cat.: Will Reef; 2de cat.: Dory Dam. 
RabbitTrofee (9 h. stableford): Bram Delfos (voor Heleen van de Stadt en Greetje Scheerder). 
Mixed Seniorenwedstrijd: Gerard Groothuis en Frieda Bosch (voor P.Donen/Toos de Leeuwen Herman 
Koebrugge/Fia Niënhaus). 
Vossenjacht: Frans en Annie Hobbelink. 
Vrijdag beker: Fia Niënhaus (voor Kees Hettema, Frans Hobbelink, Walter Gravenb~rch en Th. Dam). 
Salland Cup: gestaakt. 
Golfjoumaalbeker: Eppie Kors (voor Immy Hortensius en Cecile Tossaint). 
Echtparenbeker (foursome strokeplay): Beninka en Fans Barre (voor Irene en Pius Muskens en Tiki en Gijs van 
Doorn), 
Midwinterhoorn (stableford): Toon Borren (voor Henk Bongers, Wilma Sijgers en Jan Herman van der Veer). 
Mixed Foursome, 27 holes: Irene Muskens en Fans Barre (voor Jeanette HettemalHenk Bongers en Margrit 
Candrian/Bert Goseling), 
Cees Cramer Club: Bas de Bruijn (voor Roy Nijenhuis en Marloe Weerkamp). 
Zilveren Fazant (stableford): Robert Jan Engel (voor Michiel Schepers, Elzo Prenger en Hans Huiskes). 
Bronzen Fazant (stableford): L.H. Huiskes (voor G,C. de Munnik, Cecile Tossaint en EB. Abbink). 
Timan pan:.Robbie de Vos. 
Jumi Beker: Els van Maak. 
Dames- en Herenmiddag: Dames: 
Sluitingswedstrijd (greensome): Annemiek Driessen en Jet Vriesendarp. 
Matchplay during the Season: Irene Muskens wint van Anke Bevers. 
Wedstrijdpunten (lage handicappers): Eppie Kors (voor Marga Jonkman en Hanneke Grutterink. 
Wedstrijdpunten (hoge handicappers): Fia Niënhaus (voor Ans Tangelder), 
Heren: 
Senior Golfer of the Vear: Henk Bongers. 
Vossenjacht: Theo Tangelder. 
Jeugdbekerwedstrijd: (18 holes stableford): Marloe Weerkamp (voor Coen Pots en Nicky van Maak) en een 
Jeugdbekerwedstrijd op latertijdstip: Eva Klein Ovink (voor Nicky van Mook en G.~ert Dijkstra). 
Matchplay during the season (jeugd): Marloe Weerkamp voor Roy Nijenhuis. 
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Aannamecommissie 
Injanuari 2001 registreerde het secretariaat ca. 700 leden, hetgeen betekende dat de 

club de ledenaanwas enigszins wilde gaan kanaliseren. Een aannamecommissie werd in 

het leven geroepen, waarin Maarten Jacobs, Anke Bevers en Gijs Numan zitting hadden. 

Gewerkt zou worden met een z.g. puntensysteem (familierelatie, handicap, oud-lidmaat

schap, N.G.F.-lidmaatschap en leeftijd leveren punten op!). 

'In de vaart der 'golf'volkeren' 
'coda' 

In Nederland zet de groei van de golfsport zich onverminderd voort. In twaalf jaar tijd 

groeide het aantal clubleden van 30.000 naar 160.000 geregistreerde golfers in november 

2000 (107.000 leden van clubs en 53 .000 houders van een Wit GVB). Dientengevolge is golf 

de snelst groeiende sport in ons land geworden. Deze progressie past geheel in de maat

schappelijke trend van individualisering. Mensen kiezen zelfwanneer ze wat willen doen 

en dat zieje terug in de golfsport. Men kan min of meer zelf bepalen wanneer men wil spe

len. 

In 2001 verwacht de N.G.F. 112.000 clubleden en 60.000 GVB'ers, ofwel 172 duizend ge

registreerde golfers . We weten dat er de komende jaren zeker veertig- en misschien wel tachtigdui
zend nieuwe spelers op de markt komen', aldus de 'visionaire' Jan Kruyt, negende voorzitter in 

de geschiedenis van de N.G.F. tijdens een interview met Golfjournaal in maart 2001. De af

tredende voorzitter zou op de dertigste van deze maand worden opgevolgd door de heer 

F.W.L.R.].M. (Frans) Sevenstern, clublid van de Eindhovensche. 

Golf, dat als grootste balsport ter wereld wordt gezien met 26 miljoen spelers in Ameri

ka, 22 miljoen in Japan, 2.5 miljoen in Engeland en vele miljoenen elders, is inmiddels door 

steeds meer mensen in ons land ontdekt. Het is opmerkelijk, dat de golfsport in Nederland 

doorgroeide zonder grote nationale voorbeelden. Echte internationale toppers, spelers met 

uitstraling die een inspirerende werking op de golfende jeugd hebben, ontbreken nog. 

Wel zijn RolfMuntz en Maarten Lafeber gelukkig de enige Nederlanders die er in zijn ge

slaagd een vaste positie op de Europese Tour te veroveren. Andere professionals zijn Robert

Jan Derksen, Hayo Bensdorp, Niels Kraay, Stephane Loveyen Ralph Miller (voor de professio

nals b~i de dames zie blz. 154). 

Een goede start bij de amateurs maakte Guido van der Valk door in maart 2001 de Troia 

Cup in het Portugese Setubal te winnen. Hoofdcoach van de N.G.F. Phil Helsby zal alle zei

len bijzetten om de Nederlandse golfsport op een hoger plan te brengen. 

Het scholenproject 
'Preludes' 

In Nederland is sport (nog) niet een integraal onderdeel van de (school)opvoeding zoals 

b.v. in Engeland. Daar gaat elk spelletje golf als het ware meer om de sport van het winnen, 



ongeacht tegen wieje speelt. In ons land is het sociale contact overheersend, tenminste 

wanneer het geen echte topsport meer betreft (Heyster, H.L.). 

Maar in golfkomt de jeugd eraan. De jeugd staat eerst in de rij voor teamsport en later 

komt de individuele sport aan de beurt. In 2000 groeide het aantal jonge golfers met maar 

liefst 25 procent naar een totaal van 7.900. Het aantal clubs met tien procent jeugd in hun 

gelederen neemt toe. Thans 'voldoet' een vijfde van de clubs al aan de algemene wens dat 

10 procent van het aantal leden uit jeugd moet bestaan. Ook de Twentsche kan zich in dit 

percentage verheugen en dat roept verwachtingen op voor de toekomst! 

In samenwerking met de N.P.G.A. hoopt de ]eugdcommissie van de N.G.F. met het 

'Scholenproject Nieuwe Stijl'*, waarbij een paar honderd docenten lichamelijke opvoeding 

worden geschoold in de beginselen van de golfsport, deze sport bij de jeugd te stimuleren. 

Met golfin het leerprogramma moet het net zo'n gewone sport worden als volleybal, bas

ketbal en voetbal. 

* Golfles in de brugklas: 
In 2000 gaven reeds een aantal professionals op 
regionaal niveau een applicatiecursus golf. 
Deze gecertificeerde docenten kregen een 
speciale 'teaching kit' met matten, golfclubs en 
speciale zachte ballen, waarmee ook in de gymzaal 
geslagen kan worden. 

Ook was er gedacht aan clubs voor linkshandigen! 
De N.G.F., de landelijk coördinator golfprofessional 
Jimmy van Heuven van Staereling en de Fortys 
Sporthogeschool in TIlburg zijn overtu igd van de 
grote pedagogische waarde van dittypische karak
terspel! 

Bovendien vindt er wederom een Mini Tour 2001 plaats voor jonge golfers in de leeftijd 

van acht tot en met twaalf jaar. In totaal zullen er twaalfwedstrijden worden gespeeld. 

'LET'S SWING AGAIN' - 15de lustrum 2001 
75 jaar geleden werd de T.G.C. de bakermat van het golfgebeuren in 'het land tussen 

Regge en Dinkel'. Dit impliceert, dat de club alle reden heeft dit 15de lustrum in 2001 'swin

gend' te vieren onder het motto van 'Let's Swing Again'. 

De lustrumcommissie bereidde een uitgebreid jaarprogramma voor o.a. met het Natio

naal Amateur Strokeplay Kampioenschap Heren met 72 deelnemers, een Senioren Four BalI 

Better BalI 'Oude Clubs', een speciale Lustrumwedstrijd voor genodigden (noaberclubsf

N.G.F.fandere 50+-verenigingen), een grote Lustrumwedstrijd voor alle leden (met uitrei

king van het eerste lustrumgedenkboek), een Pietje Bel Trofee Wedstrijd (voor de jeugd), 

een wedstrijd met ontvangst van noabers, baanpersoneel van 'De Enk' en een afvaardiging 

van de Stichting Twickel (met demonstratie profs), een grote Carrousel Wedstrijd (met high 

tea) voor leden met nadien cabaret en feest, een Sponsorgolfdag, een Lustrum Bridge Drive 

en een Houten Hoofden Wedstrijd. Uiteraard is in de Essent Prof Tour 2001 de Essent 

Twente Cup opgenomen. 
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Tenslotte 
Zonder geschiedenis heeft een golfclub geen identiteit. Ziehier ... met zijn rijke geschie

denis kreeg ook de T.G.C. een duidelijke identiteit in de Nederlandse golfwereld. Laat het ju

bileumboek hiervan getuigen! 

Wat de beschreven (golf)historie betreft heeft de uitspraak van een spottende Voltaire 

'L' histoire n'est qu'une fabIe convenue' hier geen betekenis en ze kan met recht naar het rijk der 

fabelen worden verwezen. De lezer zal hebben ervaren, dat het lustrumboek getrouwe ge

schiedschrijving is geworden van (Twentse) golfsport en (streekgebonden) cultuur, hier en 

daar verluchtigd met anekdotische historiografie. 

Moge deze uitgebreide compilatie enigszins bijdragen tot een sportieve golfbeleving op een 

fraaie 18-holes-baan, gesitueerd in een eeuwenoud Twickels landschap. 

In juIl swing en met een juiste timing' heeft de Twentsche GolfClub 75 jaar geschiedenis 

gemaakt. Het spreekt voor zich, dat de golfclub dit met groot enthousiasme tot in lengte 

van dagen zal blijven doen! 

NASPEL - 'Epiloog' 

In alle hoofdstuld<en klonk een grote mate van enthousiasme door en met name in het 

laatste hoofdstuk kwam een 'geestdriftig crescendo' duidelijk tot uiting. Bovendien vonden 

gedurende 75 jaar veel moderne 'toonzettingen' plaats. 

Dynamiek was in 'velerlei toonaarden' aanwezig en nog meer 'ritmische' bewogenheid kan 

in de toekomst worden verwacht. Een toekomst, waarin b.v. symfonische jazz of rock de ver

diensten van de traditionele westerse symfonische muziek met die van 'big bands' tracht te 

combineren. Het is een vaststaand feit dat generaties steeds hebben willen vernieuwen - en 

dit is goed, want vernieuwing betekent vooruitgang. 

De vernieuwingsdrang van de Twentsche Golf 

Club is zowel bij de traditionele klassieke mu

ziek als bij de 'modernere' vormen van mu

ziek door de j aren heen terug te vinden. 

Ongetwijfeld houdt dit in, dat beide 'levend' 

zullen blijven. 

Bovendien zal de zinspreuk 

'Let's Swing Again' 
- zo nadrukkelijk hoorbaar tijdens het 15de 

lustrum -een langdurige nagalm op de Twent

sche blijven geven! 



BIJLAGEN 

Pastorale 
FLORA EN FAUNA OP EN ROND DE TWENTSCHE 

Systematisch onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden is van essentieel belang. 

Het is een goede zaak dat vanuit de vereniging door enthousiaste leden of deskundigen po

gingen in het werk worden gesteld een beeld te krijgen van hetgeen er op de golfbaan leeft 

en groeit. De resultaten kunnen dan zowel onder de aandacht van de overheid als van de le

den worden gebracht. 

Evaluatieprogramma 
Bij de aanleg van de golfbaan werd het bestemmingsplan gewijzigd en voor die wijzi

ging diende er een Milieu Effect Rapport (MER) te worden opgemaakt Bij deze rapportage 

voorspelde men een aantal milieu-effecten en daarom vroeg men naar een evaluatie-pro

gramma om te kunnen nagaan of deze milieu-effecten zich ook werkelijk zouden voor

doen. Bij het ecologisch beheer diende men er voor te zorgen dat de golfbaan een harmoni

eus geheel met het natuurlijk landschap zou vormen. Daarnaast trachtte men een goede 

balans te vinden tussen de belangen van de golfer en de bescherming van de plaatselijke 

flora en fauna. 

Met de gemeente Ambt-Delden sprak men af, dat er door de T.G.c. in 1999, 2001 en 2003 een 

evaluatierapport zou worden ingeleverd. 

De baancommissie vroeg de T.G.C.-Ieden de heer G. (Han) van Hagen en mevrouw A.W.M. 

(Lia) van Hagen-Grimbergen te assisteren bij het evaluatieprogramma. Bovendien zou 

laatstgenoemde deel gaan uitmaken van de baancommissie. 

Zij gingen zeer enthousiast van start, waarbij ze aanvankelijk enige hulp kregen van enkele 

deskundige leden van het I.V.N., de vereniging voor natuur- en milieu- educatie. 

Het ging bij de evaluatie om (grond)water* gegevens , verandering van het landschap (aan

leg houtwallen), verandering in de boomlaag, de struiklaag, de kruidlaag en om verande

ringen in het (broed)vogelbestand door de aanleg van de golfbaan. De fauna zou worden 

geïnventariseerd door part-time jachtopziener Willie Asteleijner. 

* Zes waterpartijen 
Ophet terrein bevinden zich 6 waterpartijen. 
Alle waterpartijen zijn bij de aanleg van de baan 
gegraven met uitzondering van een deel van de ver
bindingssloot. De volgende waterpartijen zijn aan
wezig: bij de oefenholes, bij de puttinggreen, bij 
hole 3/5, bij hole 8/9/10, bij 14/15/18 en bij 10/18 

(natuurplasl. De waterpartijen worden gevoed met 
regenwater en via de drainagebuizen met gebieds
eigen (grondlwater. De drainagebuizen komen uit 
op de waterpartijen en de verbindingssloten. 
Een goede waterkwaliteit is voorwaarde voor het 
ontstaan van soortenrijke levensgemeenschappen. 
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'BLOEMENWALS' - Historie 
Een groot deel van het terrein van de golfbaan was in de 19de eeuw woeste (heide)

grond waarop vooral schapen liepen. Toen rond 1880 het houden van sch apen niet meer 

rendabel was, werd geprobeerd van de woeste grond productiebos te maken. 

In de Tweede Wereldoorlog kapte men zeer veel hout als brandstof en dat is de reden waar

om er op de baan maar enkele echt oude bomen staan. 

Inrichtingsbeheersplan 
Men maakte bij de aanleg van de golfbaan een inrichtingsbeheersplan, waarin voor el

ke hole werd aangegeven waar bestaand bos was en waar nieuw bos moest komen, waar ou

de houtwallen waren, waar nieuwe dienden te komen en welke soort van overgangsgebie

den (mantel-zoom vegetaties) er naar de fairways werden verwacht. Ook gafmen aan welke 

(karakteristieke) soorten er na 6 j aar werden verwacht in boom-, struik- en kruidlaag. 

Op deskundige wijze werd door Han en Lia van Hagen de inventarisatie uitgevoerd, 

d.w.z. men gaf een beschrijving van alle in het terrein aanwezige natuureenheden. 

Gezien de leeftijd van de baan was het niet te verwachten, dat er al veel bijzondere soorten 

te zien zouden zijn. Toch vond men in de buurt van de natuurplas bij de 18de hole de Kleine 

Zonnedauw en Wolfsklauw. Het waren vooral de pionierssoorten die veelvuldig voorkwa

men. Deze zullen na een aantal jaren verdwijnen. 

Bij de tellingen maakte het echtpaar een onderscheid in de drie verschillende lagen: 

1. De boomlaag 

Bij de boomlaag overheerste de eik: vooral de Zomereik en de Amerikaanse eik, maar 

ook de Wintereik en de Moseik werden geregistreerd. Daarnaast werd genoteerd de aanwe

zigheid van de Beuk en de Esdoorn, evenals de tot de dennenfamilie behorende Douglas

spar, Grove den en Lariks, die vooral voorkomen tegen het gebied van de waterscheiding bij 

hole 7/8/12 en 13. Ten behoeve van de houtproductie werden daar ook een groot aantal 

Amerikaanse eiken aangeplant. 

Karakteristiek op Twickels bezitting 'De Haar' waren de prachtige rode beuken. Daarom 

leek het gewenst om op de hoekpunten van de baan een aantal van deze boompjes te plaat

sen. 

2. De struiklaag 

In de struiklaag werden gezien de opvallende Kardinaalsmuts en de Vuilboom; daar

naast de Gelderse roos, de Hazelaar, de Lijsterbes en een paar Amerikaanse krentenboom

pjes. Ook werd de Gele Kornoelje gevonden. De Vogelkers verklaarde men vogelvrij en deze 

werd in de winter van 1999 onder meer bij de afslag van de 17de hole rechts aangepakt. 

3. De kruidlaag 

Vooral in het bosgedeelte kwam de struikheide al aardig voor; jammer genoeg ook het 

Pijpenstrootje. Regelmatig werd al geregistreerd de Brede Stekelvaren en het Vingerhoeds-



kruid . In het grasland, de rough en semi-rough zag men verschillende grassoorten en daar

naast Duizendblad, Moerasrolklaver, Witte en Rode Klaver, Kruipende Boterbloem, Kamille 

en het Akkerviooltje. 

Houtwallen 
Een paar nieuwe houtwallen stonden er nog niet zo florissant bij; tussen hole len 2, bij 

hole iS links en bij 16 rechts . Er was weinig groei, maar men zou er de nodige aandacht aan 

gaan besteden. Andere houtwallen, zoals bij hole 1 links, bij 4 links en 7 links, deden het 

goed. 

Aanleg Paddenpoel 
Er werd in 2000 een begin gemaakt met de aanleg van een amfibieënpoel bij de Sde ho

le aan de rechter kant tegen de bosrand. Bij het uitgraven van de poel werden een aantal 

heildkl<ers gered, die diep verborgen zaten. Sinds de inventarisatie van 1999 waren ze al ge

signaleerd. Dit zou een goed teken kunnen zijn, want de heikikker is erg gevoelig voor een 

verstoord milieu en zijn aanwezigheid zou dus een positieve indicatie kunnen zijn. Het be

leid werd aldus tot 2004 afte wachten en niets te doen. Amfibieën kunnen helpen bij de 

biologische bestrijding van de engerlingen waarmee de golfbaan in 1999 werd geconfron

teerd. Een plaag van engerlingen duurt meestal driejaar. 

'CARNAVAL DES ANIMAUX' - Ot Is ne lóst te lustern nao al den vöggeIn-zaank' 
Willie Asteleij ner, in zij n vrij e tij d beëdigd j ach top ziener van Twickel en woonach tig 

Jachtopziener Willie Asteleijner, 2001, 

op de golfbaan tussen de 3de en de 4de hole, 

is zeer vertrouwd met het 4000 ha. grote land

goed. 

Voor een groot deel is het landgoed verpacht 

aan diverse jachtcombinaties en Twickel ont

leent een deel van zijn inkomsten uit pacht 

van grond zoals ook de T.G.C. de grond heeft 

gepach t . Twickel heeft zelf zij n kasteelj ach t, 

die SOO ha. groot is. 

De jachtopziener constateerde, dat de 

omgeving de zo natuurvriendelijke golfbaan 

heeft geaccepteerd en dat dit zeker als een 

verrijking mag worden beschouwd. 

Zijn observatie bevestigde de aanwezigheid 

van een gevarieerde fauna. 

.,----------------------------
Pastorale 



Groot wild is er weinig, behalve reeën; hun 

eigen territorium is eigenlijk te klein, zo

dat ze het woongebied tegen soortgenoten 

moeten verdedigen. Ze jagen elkaar weg, 

maar niet als gevolg van gebrek aan voed

sel. Enige jaren geleden werd er een aantal 

zwijnen gesignaleerd, die waarschijnlijk 

over de Duitse grens uit de buurt van Bent

heim afkomstig waren. Ze hebben het hier 

niet overleefd. Twickel is voor wilde zwij

nen trouwens ook te klein van omvang. 

Wat er wel leeft en woont zijn de vos

sen, die elke dag wel 20 km. kunnen lopen. 

Ook zij hebben een eigen territorium. Men 

Een jonge ree houdt zich schuil. 

komt ze niet gemakkelijk tegen; dit geldt ook voor de steenmarter, die in oude bomen en 

gebouwen leeft. Het zijn zeer snelle en schuwe dieren en ze behoren tot de groep van ro

vers. Veel ratten en muizen nemen ze voor hun rekening, maar een eend versmaden ze ook 

niet. Soms vallen ze zelfs een hond aan als ze zich bedreigd voelen. Met de komst van de 

steenmarter is de boommarter verdwenen. Dit laatste roofdiertje is 15 jaar geleden voor het 

laatst gesignaleerd. Kennelijk zijn het geen vrienden van elkaar. Twee jaar geleden werden 

er geen konijnen waargenomen. Dit tot grote vreugde van de greenkeepers . De hazenstand 

was toen laag; er mocht ook niet op worden gej aagd. Voor de haas en voor ander wild is een 

lage begroeiing van belang. Deze ontbreekt nog op de Twentsehe . Muskusratten worden 

door Asteleijner niet meer waargenomen, maar wel de gewone rat, de muis en de veldmuis. 

Bunkers vormen een belangrijke bron van informatie voor de oplettende waarnemer. 

Elke morgen, voordat er is geharkt, zijn er diverse sporen in het zand te zien. Ook op de fair

way zijn diersporen en uitwerpselen waar te nemen. 

De vijvers beginnen geleidelijk leven te vertonen. Er zwemmen vissen en de watervogels ver

schijnen. Gezien zijn al de knobbelzwaan, de rotgans en de grauwe gans, die vrij zeldzaam 

is. Deze laatst genoemde watervogel lijkt aanzienlijk zwaarder dan de andere ganzen en 

zijn snavel is opvallend groot. Zijn gedrag is gezellig en hij voegt zich vaak bij andere soor

ten. 

Ook de eenden komen. Naast de bekende wilde eend zijn ook gezien de slobeend, de pijl

staart en de dodaars (kleinste eend). De fuut en de taling zijn ook geen onbekenden meer en 

de reiger staat zeer frequent in de vijver te vissen. Niet onvermeld mag blijven, dat het land

goed Twickel een reigerkolonie kent. Ook ooievaars werden gesignaleerd! 

Door een golflid werd in de natuurplas bij hole 10/18 een spaarzaam voorkomend ijsvogel

tj e waargenomen. De ij svogelstand heeft zich het afgelopen broedseizoen in 2000 na enkele 

magere jaren weer hersteld (ca. 250 broedparen) en dit zou te danken zijn zowel aan een 



aantal opeenvolgende zachte winters als aan 

het herstel van de natuur (o .a. schoner rivier

en beekwater). Als inheemse broedvogel met 

zijn opvallend felblauwe en oranje veren

kleed en zijn grote kop voedt hij zich zowel 

met insecten die aan de waterkant leven als 

met vissen. Ook werd er door een vogelkenner 

in hetzelfde jaar een tiental voornamelijkjon

ge patrijzen bij de paddenpoel van de 5de hole 

gezien. De aanwezigheid van deze vogels kon 

door greenkeeper Harry Otten worden beves

tigd. 

Een patrijs in het hoge gras. In de bomen en struiken bevinden zich 

natuurlijk de nodige zangvogels hoewel door 

de jonge aanplant dit struikgewas op de baan nog beperkt is . 

Aanwezig zijn lijsters, vinken in diverse soorten, spechten, boomklevers en boomkruipers, 

het goudhaantje, de putter, de groenvink en de sijzen, die in groepen optrekken. Het aan

planten van fijnspar en douglasspar heeft ertoe geleid, dat de zwarte mees, sijs, goud- en 

vuurgoudhaantje zich als broedvogel in Nederland konden vestigen en uitbreiden. 

Ua en Han van Hagen beschreven, dat uit het oogpunt van de natuur en de natuur

waarde moet worden bevorderd, dat de dode bomen zolang mogelijk blijven staan. Dood 

hout geeft nieuw leven; dood hout leeft. In dood hout zitten talloze insecten, torren en ke

vers, die als voedsel dienen voor vogels zoals de zwarte, de groene en de bonte specht. 

Spechten zijn holenbroeders en maken bij voorkeur hun gaten in dode bomen. Ze laten 

zich regelmatig horen op de 12de en 13de hole! De boomklever en -kruiper leven van insec

ten op de stam. Zij zijn op zoek naar torretjes en insecten, die zich onder de schors ofin het 

dode hout hebben verborgen. 

De zeldzame nachtegaal en de wielewaal (je ziet ze niet, maar hoort ze wel) zijn present. De 

zang van wielewaal is nog voller dan van de ons bekende zanglij ster. 

De kraaiachtigen, waaronder vooral de gaaien, eksters, kraaien, roeken en kauwen, geven 

van hun aanwezigheid blij k en hebben een dikke snavel, een opvallend verenkleed, een 

goed vliegvermogen en een hard stemgeluid. Ze zijn zomer en winter aanwezig, geneigd tot 

een sociale levenswijze en passen zich zeer snel aan. In Nederland zijn alle kraaiachtigen 

beschermd en mogen alleen met vergunning worden afgeschoten. Zwarte kraaien zijn al

leseters : wormen, insecten en aas zoals doodgereden wild . Op de baan helpen de kraaien 

met het opruimen van engerlingen. 

Ook aan roofvogels is geen gebrek; er zijn veel buizerds, maar ook haviken, sperwers en 

torenvalken. Deze laatsten nestelen in oude ekster- en kraaiennesten. Ook de rode wouw, in 

de vlucht bekend om zijn lange, diepgevorkte roestrode staart, is gesignaleerd. Volgens 

~~~~- - - -----
~---- - --- - - - - ----- - - - -- -----_._--~ 
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Willie Asteleijner neemt de stand van de roofvogels duidelijk toe nu het gebruik van pestici

den is verminderd. 

Bij het kouder worden vertrekt de buizerd, die meestal zo trouw boven de driving ran

ge zweeft. De plaats van de Nederlandse buizerd wordt meestal ingenomen door de buizerd 

uit Oost-Europa. In de winter kan deze prachtige witte buizerd soms worden gezien. Ook 

kan in dit jaargetijde een torenvalk biddend boven de baan worden waargenomen. Hij is op 

zoek naar veldmuizen, die evenals mollen het gehele jaar actiefblijven (muizengaatjes zijn 

op de baan goed te zien). Aangezien muizen tamelijk vaste sporen volgen, loont het voor de 

valk de moeite om even te blijven hangen om aandachtig het muizenspoor te kunnen trace

ren. 

Van de uilensoorten zijn de steen- en ransuil vermeldenswaardig. De steenuil is klein en le

vendig; hij heeft een kleine kop, lichtgele ogen en een korte staart. Hij zit rechtop op palen, 

heggen e.d. enjaagt in de schemering en 's nachts, maar dikwijls is hij ook overdag actief en 

luidruchtig (waarschuwingskreten klinken als een luid kwiejoe ofkoewiet) . Vooral in de 

balts periode (rond maart I april) maken ze ook wel grappige 'keffende' geluidjes. 

Met een lengte van 21-24 cm is de steenuil het kleinste uiltje in ons land. Hij is nauwelijks 

groter dan een merel. Een steenuilenpaartje blijft zowel elkaar als de broedplaats levens

lang trouw. De slanke, middelgrote ransuil met zijn lange oorpluimen, zit alleen 's nachts 

niet stil; overdag zit hij verscholen in hoge bomen. 



Ereleden 
A.H. Dild<ers 
mr. G .M. del Court van Krimpen 
W.G.]anssen 
mevrouw A.M.E. Dild<ers-Zeeman 
H.W.]ordaan 
mevrouw M.l. van Glabbeek-Lampe 
J.W. Sternerdink 

1927 
1927 
1938 
1953 
1971 
1992 
1997 

A.H. van Heek 
ir. W.H. Boom 
J.G. Scheffer 
H.W.]ordaan 

Voorzitters 

ir. J. J. van den Broeke 
H. J.D . Ankersmit 
J.W. Sternerdink 
J. Groeneveld 
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1926-1934 
1934-1946 
1946-1957 
1957-1970 
1970-1981 
1981-1988 
1988-1997 
1997-

Bestuur en Commissies 
2000-2001 

Bestuur 
J. Groeneveld (voorzitter) 
G.H. Mooij 
A.W. Zijderveld-Blom 
G.H. Klein Ovink 
F. de Lange Frederikse 
J.B .G. Bald<er 
J.e.e. Kraak 

Lustrum Commissie 
Lucie 15 

G.J. Numan (voorzitter) 
e.E.H.M. Tromp-van Agt 
e.M.E. Deutman 
w.Y. Sijtsema 
G.H. Klein Ovink 
P.e.R. Baars 

Wedstrijd Commissie 
J.B.G. Bakker (voorzitter) 9 
J.A.M. Boom (secretaries) 10 
A.W. Goseling (penningmeester) 
H.J.W. Beintema-]ansen 
J. Borst-Woerlee 4 
W.L. Cosijn 2 
M.M.]onkman-Bald<er 13 
J.H. Kersemaekers 7 
J.e.e. Kraak 3 
J.H. Mooij-Analbers 8 
e. Zijderveld 11 
W. Sijgers-Nolting 12 
P.e.R. Baars 14 
K.T. Hettema 5 
M.F. Bendel-Sitter 

Baan Commissie 
H.G. van Rinkhuyzen (voorzitter) 4 
A.W.M. van Hagen-Grimbergen 2 
G.H. Mooij 1 
J.H. Hassing 3 

Van links naar rechts genummerd 

Handicap en Regel Commissie 
F. de Lange-Frederikse (voorzitter) 5 
A.M. Driessen-Groeneveld 2 
G. van Rhijn-van Hamel 3 
P.J. Lugard 4 
P.L.A.M. Muskens 6 
TJA Huisman 8 
E.e. Le Poole 1 
W. F.]ansen 9 
P. Buis 7 

Heren Commissie 
R.Th.J.M. Ypma (voorzitter) 2 
F. van Dop 1 
F.S . Sjoerdsma 4 
W.Y. Sijtsema 3 
J.W.H. Bruggink 
Th.Lancée -

Dames Commissie 
A.J. Baars-van Royen (voorzitter) 4 
C.J. Buis-Zaaij er 1 
WA Reef -Ter Keurs 2 
W. van Wijngaarden-de Goede 5 
H.G. Grutterink-Asveld 6 
H.F. Vermeer-Abrahamse 3 

Senioren Commissie 
J. Ypma-Defoer 
W.Y. Sijtsema 

Jeugd Commissie 
H.F. Overweg (voorzitter) 4 
T. Huisman-Hellendoorn 6 
J. Hettema-Ezerman 3 
M.P. Weerkamp 5 
e.e. Engel-de Boer 2 
W.J. van Mook 1 



Redactie Twentsche Putter 
S.W. Feenstra (voorzitter) 5 
e.M. Sijtsema-Heijneker 4 
W. Sijgers-Nolting (foto's) 3 
A de Roos 2 
e.M.E. Deutman -
R.M. Bakker-Hemmes 

Marshal Commissie 
AH.H. Bleker-Poot (voorzitter) 6 
HA Bongers (vice-voorzitter) 5 
e.M. Luger-Smeets 2 
M.E. Huisman-Steenbergen -
L.E. Overweg-van den Bergh 3 
W.Halsema 1 
W.R. Gravenberch -
H.G. Grutterink-Asveld 4 
J .H. Hassing 7 

Dinsdagavond Commissie 
PAA van Iddekinge (voorzitter) 2 
H.Renken 4 
CJP. Jansen-van der Mark 5 
FAM. Kleizen-Ebberink 3 
A.e.M. Lassche-Alink 1 

Handicart Commissie 
T.J.A. Huisman (stichtingsconsul) 3 
P. Sijgers 1 
]. Borst-Woerlee 2 
F.S . Sjoerdsma -

Competitie Commissie 
F. de Lange-Frederikse (voorzitter) 
W.J.S. Vriesendorp 

Clubhuis Commissie 
(v.h . Evenementen Commissie) 
M. Volker-Timmermans (voorzitter) 4 
e.E.H.M. Tromp-van Agt 1 
CJA Bendel 2 
R.D.A. Feitsm a 5 
G. ten Brink-Verveld 3 
Ae. Tieleman-v.d. Al<ker 6 

Begeleidings Commissie 
].e.e. Kraak (voorzitter) 3 
HJ van den Enk-Hondebrink 7 
A Bevers-Duyzings 6 
].H.M.H. Goossens 1 
AE.M. Kole-van Nugteren 4 
N.R. Op de Coul 5 
M.e. Kraak-Onink 2 

Sponsor Commissie 
G.H. Mooij (voorzitter) 4 
PAe. Kole 1 
R.S. Weel 3 
].H. de Leeuw 5 
A.w. Zijderveld-Blom 2 

Wervings Commissie 
(thans Aanname Commissie) 
M.G.Jacobs (voorzitter) 3 
N.R. Op de Coul 5 
e.M. ter Keurs-Barendrecht 
E.M. Westgren-Brugman 4 
GJNuman 2 
A Bevers-Duyzings -

Technische Commissie 
J.H. van der Veer (voorzitter) 
WJS. Vriesendorp 
M.P. Weerkamp 
F. de Lange-Frederikse 
J.T. Op de Coul-Bootsma 

Bridge Commissie 
1. Niessen-Brummelhuis 1 
L.E. Overweg-van den Bergh 2 
J.T. Op de Coul-Bootsma 3 
Ae. Tieleman-v.d . Al<ker 4 

Regio Referee 
].H. van der Veer 

Professionals 
WJ van Mook 
N.P.Moran 

Secretariaat 
B. Völkers-Wolters (office-manager) 
H.H.M. Diepenmaat-Hofsté 

Gérant 
J.w.L. Hobbel 
L. Hobbel-Lodder 

Greenkeepers 
Harry Otten (hoofd) 
Remco Rupert 
RobVolmer 
Arjan Hummelink 
Jeroen Huijgen 
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1931 A. HulshoffPol 

1932 H.W.Jordaan 

1933 H.W.Jordaan 

1934 H.W.Jordaan 

1935 H.W.Jordaan 

1936 F. Scholten 

1937 J.C. Scheffer 

1938 H.W.Jordaan 

1939 J.C. Scheffer 

1940 H.W.Jordaan 

1941 J.C. Scheffer 

1942 H.W. Jordaan 

1943 

1944 P. Ruitinga 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 W.vanHeek 

1950 

1951 R. Horst 

1952 J.C. Scheffer 

1953 W.W.K.Boom 

1954 W. van Heek 

1955 F. Scholten 

Clubkampioenen 
Heren Clubkampioenschap T.G.C. 

Matchplay 

TheLawCup 
presented to the Twentsche Golf Club 

Fred Law Greig, Esq. 
April 1931 

1956 A.M. van Huystee 1981 

1957 1982 

1958 A.M.]. van Huystee 1983 

1959 W.vanHeek 1984 

1960 H.W. Jordaan 1985 

1961 C.A. Abendanon 1986 

1962 W.Jordaan (Wim) 1987 

1963 F.E. Moore (U.S.A) 1988 

1964 C. Scholten 1989 

1965 H. Ebeling Koning 1990 

1966 H. Ebeling Koning 1991 

1967 L.J.H. Scholten 1992 

1968 H. Ebeling Koning 1993 

1969 1994 

1970 J.B. Ebbinge 1995 

1971 J. Scholten 1996 

1972 A. Trienen (Tony) 1997 

1973 A. Trienen 1998 

1974 A. Trienen 1999 

1975 A. Borren 2000 

1976 H.Ockinga 

1977 A.J. Trienen 0 oop) 

1978 A.J. Trienen 

1979 J.B. Ebbinge 

1980 P.J. de Bruin 

K.Kan 

D.Ankersmit 

R.Bos 

R.Bos 

R.Bos 

H. Nietschjr. 

K.Kan 

H. Nietschjr. 

H. Nietschjr. 

H. Nietschjr. 

D. Ankersmit 

D. Ankersmit 

R.J. Engel 

M.].Jordaan 

J. Baars Ou) 

M.].Jordaan 

H. Nietschjr. 

J. Baars 00) 
P. Overweg 

F. Willems 

Clubkampioenen 



Clubkampioenen 
Dames Clubkampioenschap T.G.C. 

1938 1.E. Bauman-Dekker 

1939 1.E. Bauman-Deld<er 

1940 -

1941 1.E. Bauman-Dekker 

1942 1.E. Bauman-Dekker 

1943 1.E. Bauman-Dekker 

1944 -

1945 -

1946 -

Matchplay 

The Bernard Bowl 
presented by 

WE. Ross Collins 
1938 

1961 H. Bareel-van Riemsdijk 

1962 H. Bareel-van Riemsdijk 

1963 H. Bareel-vanRiemsdijk 

1964 M. Schalten-Bauman 

1965 H. Bareel-van Riemsdijk 

1966 H. Bareel-van Riemsdijk 

1967 H. Bareel-van Riemsdijk 

1968 H. Bareel-van Riemsdijk 

1969 H. Bareel-van Riemsdijk 

1984 S. van Rinkhuyzen 

1985 S. van Rinkhuyzen 

1986 S. van Rinkhuyzen 

1987 S. van Rinkhuyzen 

1988 S. van Rinkhuyzen 

1989 A. Kan-Duyzings 

1990 S. van Rinkhuyzen 

1991 M. Hardeman- Straink 

1947 S. Bierens de Haan-Gaymans 1970 H. Bareel-van Riemsdijk 

1992 H. van den Enk-Handebrink 

1993 M. Hardeman-Straink 

1948 C. Baronesse Creutz 

1949 H. Malkenbaer- Metzger 

1950 -

1951 1.E. Bauman- Dekker 

1952 K. Tiedemann-Bauman 

1953 H. Malkenbaer-Metzger 

1954 H. Malkenbaer-Metzger 

1955 -

1956 -

1957 -

1958 -

1959 1. Rozendaal 

1960 A. Schnitger -Boom 

1971 H. Bareel-van Riemsdijk 1994 -

1972 H. Bareel-van Riemsdijk 1995 M. Hardeman-Stroink 

1973 F. Horst-van Heek 1996 G. van Rhijn-van Hamel 

1974 H. Klinkspaar-van Gestel 1997 F. de Lange-Frederikse 

1975 K. Thale-van Glabbeek 1998 F. de Lange- Frederikse 

1976 G. Gentis-Wichert 1999 G. van Rhijn- van Hamel 

1977 1. van Heek-Nieuwenhuys 2000 F. de Lange-Frederikse 

1978 J. Ankersmit- Schaemaker 

1979 1. van Heek-Nieuwenhuys 

1980 A. Kan-Duyzings 

1981 A. Kan-Duyzings 

1982 A. Kan-Duyzings 

1983 A. Kan-Duyzings 



Twente Cup 
Verschillende Cup-benamingen 
In 1929 werd in Twente om de Harlequin Cup" gespeeld; nadien om de T.G.c. Cup en in 

1967 werd 'Den Beker van Twente' omgedoopt tot Twente Cup*". 

Door de professionals werd jaarlijks ook op andere banen gespeeld om de Harlequin 

Cup. De winnaar kreeg de titel 'Professional-kampioen'. 

1929" Jos van Dijk 1955 Gerard de Wit 1981 Jan Dorrestein 

1930 Josvan Dijk 1956 1982 Brian Gee 

1931 Josvan Dijk 1957 C. Pennington 1983 M.J. Groenendaal 

1932 Dirk Oosterveer 1958 Gerard de Wit 1984 M.J. Groenendaal 

1933 Josvan Dijk 1959 1985 John Woof 
1934 J. Oosterveer 1960 Cees Cramer 1986 Wilfred Lemmens 

1935 J. Oosterveer 1961 Gerard de Wit 1987 RuudBos 

1936 J. Oosterveer 1962 Gerard de Wi t 1988 RuudBos 

1937 Piet Witte 1963 Gerard de Wit 1989 RuudBos 

1938 Douglas Monk 1964 Gerard de Wit 1990 Brian Gee 

1939 Piet Witte 1965 Martin Roessink 1991 JohnWoof 

1940 JooP Rühl 1966 Martin Roessink 1992 Brian Gee 

1941 JooP Rühl 1967 ** Martin Roessink 1993 Mark Metgod 

1942 JooP Rühl 1968 Gerard de Wit 1994 

1943 Cees Cramer 1969 M.J. Groenendaal 1995 Ruben Wegchelaer 

1944 Jan Cramer 1970 Cees Cramer 1996 Mark Metgod 

1945 1971 Jan Dorrestein 1997 Alan Saddington 

1946 JooP Rühl 1972 Bertus van Mook 1998 Joost Steenkamer 

1947 Gerard de Wit 1973 M. Groenendaal 1999 Allan McLean 

1948 Piet Witte 1974 P.Ackerley 2000 Chris van der Velde 

1949 Cees Cramer 1975 Colin Mackay 

1950 JooP Rühl 1976 Bertus van Mook 

1951 Gerard de Wi t 1977 M.J. Groenendaal 

1952 JooP Rühl 1978 Simon v.d. Berg 

1953 Gerard de Wit 1979 Bertus van Mook 

1954 Gerard de Wi t 1980 Wim Stevens 



Professionals 

Frank Spalding (head-pro) 

mr. Isherwood (assistent-pro) 

B. Lageher (assistent-pro) 

Jan Cramer (head-pro) 

Cees Cramer (head-pro) 

Ben Janmaat (assistent-pro) 

Paul Saunders (head-pro) 

Joost Huurman (stagiaire) 

JoostPoppe (assistent-pro) 

(head-pro) 

Jasper Gorter en nadien Hein Kaal 

ged. 1 jaar stagière bij Joost Poppe. 

Wiljan van Mook (head-pro) 

Mitch Iguchi (assistent-pro) 

Haidar el Mokdad (assistent-pro) 

Neil Philip Moran 

1927 -1937 

1928 (part-time) 

1937 -1940 

1940 -1947 

1948 -1982 

zestig en zeventiger jaren 

1982 -1986 

1983 

1984 -1985 

1986 -1990 

1 juli 1990-

1997 (part-time) 

juli 1998 - mei 2000 (part-time) 

2 mei 2000-



Twentse Trofeeën, 
Wedstrijden en Baanrecords 

Twentse Trofeeën en Wedstrijden 

Storl<-Tyner Beker: in het openingsjaar aangeboden door mevrouw M.L. Stork-Tyner en be-

stemd voor de mixed single handicap matchplay competitie 18 holes. b~klt.û._l 

Den Tex Bel<er: in 1929 geschonken door de heer en mevrouw Den Tex-jial~lc-ér; aanvanke

lijk bestemd voor een jaarlijkse wedstrijd voor damesleden van Nederlandse golfclubs. De 

heer Den Tex was, evenals de heer Van Hoey Smith, directeur van de Koninldijke Nederlanct

sche Stoomvaart Maatschappij (K.N.S.M.). 

De aangeboden beker betekende een geste voor de genoten gastvrijheid van mevrouw Den 

Tex op de Twentse baan. In 1931 was de beker bedoeld voor de echtparenwedstrijd. 

Sabiha Shal<er: in 1935 ter beschikking gesteld door de in 1994 overleden mevrouw Sacha 

Bierens de Haan voor een 'Cross Country' ter opening van het wedstrijdseizoen; deze wed

strijd wordt op zaterdag gespeeld, hcp t/m 22.0 

H.H. Vlies Cup: om deze Cup werd van 1939 t/m 1964 jaarlijks gespeeld. 

3-bal in teamverband: wordt op de zondag gespeeld en is de eerste wedstrijd voor hcp 

o t/m 36.0 

Texas Scramble: is de eerste wedstrijd in maart; hcp t/m 36.0 speelt met hcp 37.0 t/m C.v.B. 

Ouders met ldnderen: wedstrijd wordt altijd gespeeld op Paaszaterdag. Voor het eerst ge

speeld in 1965. 

Cees Cramer Cup: in 1968 door Cees Cramer bij zijn twintigjarig jubileum aan de club ge

schonken. Deze wedstrijd tegen de score van Cees werd na zijn afscheid op 3 oktober 1982 

niet meer verspeeld. 

Paashaas Chapman Foursome: wordt gespeeld op 2de Paasdag met 2 stokken en 1 putter. 

Sambal Trofee: is in 1993 ter beschikking gesteld door het gérant-echtpaar Jaap en Lily 

Hobbel en de pro Wiljan van Mook en echtgenote Els. Traditiegetrouw wordt er door de 

moeder van Lily een Indische rij sttafel bereid. 

Echtparen Beker: deze beker, voor het eerst verspeeld in 1985; is de opvolger van de Den 

Tex Beker (1929) en geschonken door mevrouw E.M.A.van Heek-Nieuwenhuys. 

Wedstrijdvorm: mixed foursomes vlaggenwedstrijd. In 2000 verspeeld als strokeplay met 

shotgun. 

30 April Queen's Cup: deze Cup is op 30 april 1969 geschonken door Peter Pynn, die hier

mee zijn verbondenheid met zijn tweede vaderland tot uitdrulddng wilde brengen. Hij was 

jarenlang voorzitter van de wedstrijdcommissie. Stableford hcp t/m 22.0 



Oranje Blad: is in 1994 geschonken door mevr. Wimmie Ebbinge-Wisselink; stableford hcp 

22.1 t/m 36.0 

Handicart-wedstrijd: de 'Stichting Handicart' werd in 1986 in het leven geroepen; sinds 

1989 wordt deze wedstrijd op de Twentsche gespeeld. De Stichting heeft ten doel minder va

lide golfers in staat te stellen tegen een kleine vergoeding gebruik te laten maken van een 

handicart. De wedstrijd, waarvan de baten voor de Stichting zijn, wordt eenmaal per jaar 

gespeeld. 

Ontbijtwedstrijd: wordt gespeeld om een tinnen bord als wisseltrofee op Hemelvaartsdag 

om 6 uur in de vroege ochtend . Na de wedstrijd wordt er gemeenschappelijk ontbeten. 

Aanvankelijk werd de wedstrijd elk jaar op de 21ste juni, de langste dag van het jaar, ge

speeld. Men sloeg zelfs om 5 uur af om ook de werkende mens mee te kunnen laten spelen. 

President's Putter: geschonken door de heer J. van den Broeke, ex-voorzitter van de T.G.c. 

(1970-1981); deze wedstrijd wordt altijd gespeeld op 2de Pinksterdag (voor het eerst in 1980). 

Havesa Blad: zomeravondwedstrijd op woensdag rondom de langste dagen; dit is een in

loop-wedstrijd. In 1966 geschonken door de indertijd dichtstbijzijnde 'zuster' golfclubs 

Hattem, Veluwe en Salland. 

Zomeravond-wedstrij den: eclectic 

Lieke Goossens Beker: in 1991 geschonken door de heer ].H.M.H. Goop) Goossens ter nage

dachtenis aan zijn schoonzuster Lieke Goossens. Deze beker wordt voor de dames senioren 

clubkampioenschappen verspeeld. 

Willem Storl{jr. Cup: in 1981 geschonken door mevr. Stork-Tally ter nagedachtenis aan 

haar man Willem Stork. Deze Cup wordt voor de heren senioren clubkampioenschappen 

verspeeld. 

Arendsen de Wolff Trofee: geschonken door deze familie die haar sporen heeft verdiend 

voor de N.G.F. gedurende ruim 20 jaar; senioren stableford mixed greensome hcp 15 t /m 30, 

gezamenlijke hcp niet meer dan 55. Het is een wedstrijd voor de gemiddelde hcp's voor se

nioren. De playing hcp van het paar is: 0.6 x de laagste hcp + 0.4 x de hoogste hcp. De win

naars worden afgevaardigd naar de landelijke finale (evt. bij verhindering de runner-up). 

Del Court Beker: landelijke beker geschonken door wijlen G.M. (Gerry) del Court van Krim

pen; de inleggelden komen ten goede aan behoeftige personeelsleden van golfclubs . De 

heer Del Court, lid van de Haagsche, was jarenlang kampioen van Nederland en lid van het 

Nederlandse team. Hij was één van de grootste promotors. Bovendien was hij ten nauwste 

betrokken bij de aanleg van de Twentse golfbaan. De datum van deze landelijke wedstrijd 

wordt door de N.G.F. bepaald. 

Law Cup: deze werd in 1931 geschonken door Freddy Greig, lid van de firma Samuel Law & 

Sons. De firma was leverancier van onderdelen voor de katoen- en wolspinnerij en en Freddy 

bezocht jarenlang de Twentse textielfabrieken. Het bestuur had in 1931 voor deze Cup een 

goede bestemming en wel het Heren Clubkampioenschap zonder handicapverrekening. 

Bernard Bowl: deze werd in 1929 als 'Cup van Sedgwick, Collins & Co Ltd' geschonken 

"'P."'-



door W.B. (Bernard) Ross Collins, een firmant van een grote verzekeringsfirma in Londen 

die veel zaken deed in Twente. Vanaf 1938 wordt er jaarlijks bij het Dames Clubkampioen

schap zonder handicapverrekening om de Bernard Bowl gespeeld. 

Collins Cup: in 1938 werd deze Cup geschonken door de firma Sedgwick, Collins & Co Ltd, 

waar W.B. (Bernard) Ross Collins firmant van was (matchplay-wedstrijd voor heren met 

handicapverrekening, die over twee dagen wordt verspeeld). 

Wall{er Cup: in 1929 aangeboden door de heerWilliam Haslam Walker namens zijn firma 

Sedgwick, Collins & Co Ltd., waarbij Walker als technisch inspecteur in dienst was. Hij 

werkte in opdracht van Lloyd's in Londen en ~s'een gewaardeerde gast op de Twentsche. 
Lh .. til t-{,. ~ 

De Walker Cup, Dames Kampioenschap medal play, werd vanaf 1931 jaarlijks door me-

vrouw L.E. Bouman-Dekker gewonnen. In 1937 mocht zij deze Cup definitiefin haar bezit 

houden. 

Van Hoey Smith Bel{er: de Rotterdammer j.W. van Hoey Smith was voorzitter van de 

Voornsche Golf Club en directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maat

schappij (K.N.S.M.) en onderhield zakelijke relaties met Twentse fabrikanten. De beker is be

stemd voor de matchplaywedstrijd (verspeeld over twee dagen) voor dames met handicap

verrekening. 

President's Tankard: in 1936 aangeboden door D.L. Ankersmit, eerste voorzitter van de 

Sallandsche, en W.H. Boom,voorzitter van de T.G.C. Officieel heet deze beker de 'Boom

Ankersmi t' Beker. 

Golf Journaal Beker: in 1938 werd de eerste wedstrijd om de 'Golf-beker' gespeeld. De 

wedstrijd bleek een groot succes en sindsdien staat de beker elkjaar op het wedstrijdpro

gramma. In 1988 werd het 'Golf journaal' het officiële orgaan van de Nederlandse Golf 

Federatie. 

Hopper Cup: in oktober 1979 aangeboden door de heer J.A. Oohn) Hartevelt namens de 

Nationale Luchtvaart Maatschappij (N.L.M.). De wedstrijd moet worden verspeeld door de 

'Dinsdag-Dames' en de 'Woensdag-Heren'. Het enejaar zijn de dames gastvrouw, het andere 

jaar de heren gastheer. Wedstrijdvorm: 4BBB matchplay. 

Midwinterhoorn: in 1961 geschonken door mevr. Emma Scholten-Kamp, weduwe van de 

destijds welbekende T.G.c.-er de heer F. (Frits) Scholten. Op de midwinterhoorn wordt vanaf 

de eerste Advents zondag t/m Drie Koningen geblazen om de boze geesten te verjagen. De 

wedstrijd wordt meestal in november gespeeld. 

Zilveren Fazant: in 1976 aangeboden door de heer A.A.W. (Arnold) en mevrouw E.M.A. (Liz

zy) van Heek. Voor deze wildwedstrij d worden jagers gevraagd om het wild te leveren. 

Bronzen Fazant: in 1987 aangeboden door Wimmie Ebbinge-Wisselink. Een wildwedstrijd 

voor de golfers met een hogere handicap. 

60th Rifles Cup: vlak na de bevrijding in 1945 verleende de T.G.c. gastvrijheid aan Engelse 

officieren van het Ga~gime.Il-~ue--eTI'SOwn Rifles', dat in Münster was gelegerd. 

Door dit regiment werd in 1960 een Cup aangeboden; nog jaarlijks wordt om deze Cup ge-

-- - - -- -- - ---- - -- - - - - -
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speeld. Er zou een 'Dutch Rifles Cup Organization' bestaan, die regelmatig wedstrijden or

ganiseert. 

Lucas Bols Trofee: spreekt voor zich; de opbrengst is voor het 'Del Court Fonds'. Wordt 

thans niet meer verspeeld. 

Hertelo Bel<er: geschonken door wijlen H. ten Cate. De beker werd in drie opeenvolgende 

jaren gewonnen door Sandra van Rinkhuyzen, hetgeen betekende dat de beker definitief in 

haar bezit kwam. De ABN Cup werd de opvolger van de Hertelo Beker (zie ABN Cup). 

Profs Cup: in 1954 aangeboden door de Nederlandse Professional Golfers Assocation 

(N.P.G.A.) ter gelegenheid van de 25ste wedstrijd voor de Twente Cup; de wedstrijd tegen par 

vindt plaats in de week die aan de Twente Cup voorafgaat. De prijsuitreiking geschiedt door 

de voorzitter van de N.P.G.A. 

Twente Cup: aangeboden door het bestuur van de T.G.c. voor een wedstrijd van professio

nals, die sinds 25 april 1929 jaarlijks wordt gespeeld. Deze wedstrijd voor top-professionals 

in Nederland telt mee voor de jaarranglij st de z.g. 'Order ofMerit', waarvan de eerste twee 

plaatsen recht geven op deelname aan de wedstrijd om de 'World-Cup'. 

Gijs Janninl< Beker: een zeer fraaie beker geschonken door de de familie van een zeer mar

kant en enthousiast lid van de Twentsche in de eerste tien jaar van de club. De heer 

N.G. (Gijs) Jannink vertegenwoordigde de T.G.C. vele jaren in competitieverband. Hij over

leed in 1937. In dat jaar werd deze beker verspeeld als 'Gijs jannink Herinneringsbeker' met 

de heer H.W. (Henny) jordaan als overwinnaar van het netto strokeplay kampioenschap (de 

drie laagste scores over de zesmaal gespeelde 18 holes dienden te worden ingeleverd). In 

1938 werd de heer j .G. Scheffer winnaar, evenals in 1939 met 69,67,70 totaal 206. 

Vanaf 1976 speelde men om deze beker tijdens de Pro/Am en sinds 1989 is de beker als wis

selprijs voor winnaar van de 'matchplay during the season single' bestemd. 

T_G_C. Blad: ter beschikking gesteld door het bestuur ter gelegenheid van het eerste golf

weekend in 1929; het blad wordt verspeeld op de eerste zondag van de golfweek (18 holes 

strokeplay). 

Salland Cup: aangeboden door de Sallandsche GolfClub bij ons 40-jarigjubileum in 1966; 

18 holes stableford in de golfweek. 

Old Timer's Tanl<ard:jaarlijkse wedstrijd voor bestuursleden en oud-bestuursleden en in

gesteld door het bestuur. 

Wil Bongard Trofee voor 'Old Timers': in 2000 werd dit zilveren lepeldoosje aangeboden 

door mevrouw M. (Marjan) Bongard-van de Berg als wedstrijdtrofee ter nagedachtenis aan 

haar echtgenoot. 

Jumi Bel<er: als wisselbeker in 1965 geschonken door de oud-leden de heer J Quuk) en me

vrouw M.W. (Mieke) Scholten en bestemd voor die persoon, die in een jaar het meest de 

maandbeker wint (z.g. Maandbeker Kampioen). 

Timan Pan: in 1972 geschonken door het oud-lid de heer G. (George) Timan, voor diegene 

die in een jaar het meest in handicap is gedaald. 



, 

Bad Boekelo Beker: in 1941 aangeboden door Bad Boekelo; 19 holes eclectic voor heren; 

wordt gespeeld in de golfweek 

Vlies Cup: 9 holes eclectic voor dames sinds 1975; wordt gespeeld in de golfweek 

Rabbit Trofee: wordt gespeeld in de golfweek voor hcp 37 t/m G.V.B. 

Mixed Senioren Wedstrijd: four-ball, 18 holes stableford en sinds 1985 verspeeld in de 

golfweek; niet voor echtparen. 

Vrijdag Beleer: 18 holes stableford; deze beker wordt sinds 1972 verspeeld in de golfweek. 

Vossenjacht: mixed foursome; gespeeld in de golfweek 

Invitatiewedstrijd: 18 holes mixed greens ome, 6-ballen carrousel.; gespeeld in de golf

week 

Maandbeker 1: in 1930 door het bestuur beschikbaar gesteld. De maandbeker wordt 8 keer 

per jaar gespeeld. Hcp t/m 22.0 

Maandbeker 2: beker voor hcp 22.1 t/m 36. 

Maandbeleer 3: beker voor hcp 37 t/m G.Y.B. 

ABN-AMRO Cup: in 1987 door de heer o. (anno) van der Meij geschonken als ABN-AMRO 

Cup. Een wedstrijd tegen par; er is een beker zowel voor de heren als voor de dames (opvol

ger van de Hertelo Beker). 

Captain's Cup: wedstrijd voor captains van voormalige en huidige competitieteams. Na 20 

jaar captain van het lste damesteam te zijn geweest werd deze cup in 1983 aangeboden 

door mevrouw M.W. (Mieke) Scholten-Bouman. Op 24 april 1983 werd deze cup voor het 

eerst verspeeld tussen de captains (+ echtgen.) van alle heren- en damesteams. De wedstrijd

vorm was 18 holes tegen par met handicap. 

Lefties Trofee: beschikbaar gesteld door de heer W.Y. (Watze) Sijtsema; in 1989 initiator en 

organisator van de jaarlijkse 'Nationale Lef ties Golfdag' op de Twentsche. 

Bestuurscup van de Twentsche Golf Club: een in 1997 door de heer en mevrouw Borren

ter Kuile aangeboden Cup, afkomstig uit Nieuw Zeeland. Een jaarlijks te spelen wedstrijd, 

waarbij het bestuur alle commissies uitnodigt. Afslag van alle tees. 

Classic Golf tour: landelijke wedstrijd voor oudere topamateurs. 

Open Amateur Golf Tour: 36 holes strokeplay. 

Tropheé Grand Marnier: mixed greensome hcp dames t/m 30.0, heren t/m 24.0 

Hein van Glabbeek Lottowedstrijd: dames en heren; hcp t/m G.Y.B. 

Deldense Koeler: jaarlijkse wedstrijd voor inwoners van (Ambt) Delden. Initiatiefnemer 

en organisator was R. (Rob) Horst in de zeventiger jaren. Later werd de organisatie overgeno

men door R.D.A. (Rein) Feitsma. 

Ijsemmer: wedstrijd in 1999 geïnitieerd door de heer H. (Hein) van Glabbeek als wisseltro

fee voor een aantal winterwedstrijden (de ij semmer was in 1981 door hem gewonnen in een 

Old Grand Dad wedstrijd). Een Ijsemmer wedstrijd wordt aljaren verspeeld op de Salland

sche en nu dus ook op de Twentsche onder het motto van: 'De leden moeten elkaar beter le

ren kennen'. 
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Schrild{elwedstrijd: deze mixed greensome stableford wordt eenmaal in de vier jaar ge

speeld; geen echtparen, hcp tlm 36. De dames nodigen uiteraard de heren uit. 

Handicart wedstrijd: deze wedstrijd wordt sinds 1987 jaarlijks gespeeld; 

stableford hcp tlm 36. 

Houten Hoofden Trofee: wordt eenmaal in de 5 jaar tijdens het lustrum als laatste wed

strijd gespeeld. De 'Houten Hoofden' werden gemaakt door de heer J.E. (Hans) Gieskes. 

Steden wedstrijd: fourball-wedstrijd, waaraan golfleden, woonachtig in de verschillende 

Twentse steden, deelnemen. Geïnitieerd door de heer W. (Wil) Bongard. 

Super Cup: hierom wordt gespeeld sinds 1992. 

Sponsor Cup: voor het eerst verspeeld in 1997. 

Non Handicap Cup: om deze Cup werd van 1981 tlm 1990 jaarlijks gespeeld. 

Beginners Cup: hierom wordt gespeeld sinds 1991. 

Matchplay During the Season: sinds 1990. 

Uitwisseling 
Twente-Bruggen: j aarlijkse wedstrijd tegen R.A.F. militairen van de basis Brüggen. 

Twente-Kennemer:jaarlijkse wedstrijd voor heren senioren. 

Twente-Salland: Boom-Ankersmit Beker (team-wedstrijd) (op uitnodiging). 

Twente-Salland: jaarlijkse wedstrij d voor heren senioren. 

Twente-G.C.Driene:jaarlijkse wedstrijd voor heren senioren. 

Twente-Koepel: deze wedstrijd voor dames en heren wordt sinds 1988 jaarlijks gespeeld. 

Damesdag 
Koperen Pot: wordt eenmaal per maand gespeeld door golfsters met hcp tlm 24.0 

Koperen Smorre: wordt gespeeld door dames met hcp 24.4 tlm 36. 

Dames Super Cup: wordt eenmaal per jaar gespeeld door de dames die een qualifying 

wedstrijd in dat jaar hebben gewonnen. 

Eclectic Blad: om dit Blad wordt sinds 1957 gespeeld en wordt gewonnen door de golfster 

die de beste ec1ectic score heeft in dat jaar. 

Grootmoeders wedstrijd: wordt sinds 1979 eenmaal per jaar gespeeld door grootmoe

ders; de wisselprijs is een zilveren koektrommel; initiator mevrouw H. (Heleen) de Roos

Henning. 

Dames Vossenjacht: de vos van deze wedstrijd is de winnares van de Van Hoey Smith 

Beker. 

Matchplay During the Season. 
Sluitingswedstrij d. 
Hopper Cup (zie blz. 213) 

Arendsen de WolffTrofee (zie blz. 212). 



Herenmiddag 
Jordaan Beker: geschonken door het erelid en oud clubkampioen de heer H.W. (Henny) 

Jordaan. Deze beker werd door Henny Jordaan als derde prij swinnaar gewonnen tij dens de 

internationale Expo-wedstrijd in 1958 in Brussel. Deze wedstrijd, iedere eerste woensdag 

van de maand - meestal stableford, soms (3x) stroke play en (lx) tegen-par -wordt verspeeld 

door de heren senioren (v.a. 55 jaar). Afslaan van de standard-tees! 

Piet Bouman Trofee: kandelaber in 1977 geschonken door mevrouw L.E. (Laura) Bouman

Dekker ter nagedachtenis aan haar echtgenoot, die jarenlang als zeer enthousiast speler de 

enige lefthander op de club was. Deze 18-holes eclectic wedstrijd wordt in alle oneven 

maanden op de woensdagmiddag gespeeld. 

Hans Schnitger Trophy: deze trofee werd door de Heren Senioren Commissie opgedragen 

aan de heer H.C.W. (Hans) Schnitger en in 1999 zou deze wisseltrofee worden ingesteld als 

qualifying stableford wedstrijd voor (oudere) senioren vanaf de forward tees. De wedstrijd 

wordt maandelijks op de woensdagmiddag verspeeld. 

Old Grand Dad Trofee: een in 1974 gestarte landelijke 18-holes stableford wedstrijd ten be

hoeve van gehandicapte kinderen. Voorrondes vinden plaats op de homecourse. De locale 

winnaar wordt afgevaardigd naar de landelijke finale. De nummers 2, 3,4 en 5 mogen spe

len op de regionale wedstrijd. 

Hopper Cup (zie blz. 213). 

AIendsen de Wolff Trofee: (zie blz. 212). 

Senior-Player-of-the-Year Bel{er: in 1998 beschikbaar gesteld door de heer o. (Onno) van 

der Meij. Winnaar is degene, die het afgelopen golfseizoen de meeste wedstrijdpunten 

heeft behaald. 

Glazen Vos: de Vossenjacht wordt als Sluitingswedstrijd op de laatste woensdag van no

vember gespeeld. Vos is de winnaar van de matchplay-during-the-season. 

Zilveren Vaasje: wordt uitgereikt aan de winnaar van de matchplay-during-the-season. 

Senioren Matchplay during the Season: deze matchplay competitie wordt sinds 1983 

voor senioren georganiseerd. De wedstrijd vindt plaats in de maanden april tot november. 

Hcp.-verrekening: 3/4 van het verschil in playing hcp. De winnaar is de vos in de Vossenjacht 

(Sluitingswedstrijd). 

Winter Eclectic: gedurende het winterseizoen (dec. tot maart) kan wekelijks op een lijst de 

beste netto score per hole worden vermeld (alleen de resultaten behaald op de woensdag

middag!). 

Invitatiewedstrijd: voor het eerst gespeeld in 2001. Senioren nodigen een gast uit. Wed

strijdvorm: foursome stableford. 

Jeugd wedstrijden 
Cees Cramer Club: een door de legendarische professional Cees Cramer beschikbaar ge

stelde putter, die permanent met naamplaatjes in het clubhuis hangt. 
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Jeugd Beker: deze beker wordt sinds 1980 viermaal per seizoen gespeeld. 

Pietje Bel Trofee: voor dejeugd tfm 20 jaar; sinds 1998 gespeeld op de eerste zondag van de 

golfweek (voordien vanaf1982Jeugd Trofee). 

Club Kampioenschap Strol{eplay: sinds 1999 

Jeugdweel{end T.G.C. Wisseltrofee: om deze 'swingende golfer' wordt gespeeld tijdens 

hetjeugdweekend (eerste weekend van juli). Deze trofee werd in 1997 aangeboden door 

'Velthuis Schoenen' . Wedstrijdvorm: 27 holes strokeplay; hcp tfm 22.0. 

Sinterldaas wedstrijd. 

Baanrecords 

Baanrecord Dames Alnateur 
1998 

Dewi Claire Schreefer (74) 

Joyce Heyster-de Wit Puyt (73) 

Baanrecord Heren Alnateur 
1997 

Wim van Kaathoven (71) 

Vince Bredt (69) 

1998 

Tim Nijenhuis (67) 

Baanrecord Professionals 
1997 

Alan Saddington (68) 

1998 

Joost Steenkamer (66) 
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A.H. van Heek 
1926-1934 

H.WJordaan 
1957-1970 

j.W Stemerdink 
1988-1997 

ir. WH. Boom 
1934-1946 

ir. j. j. van den Broeke 
1970-1981 

j.G. Scheffer 
1946-1957 

H. j.D. Ankersmit 
1981-1988 

j. Groeneveld 
1997- . 

Voorzitters 
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Wedstrijd Commissie 

Baan Commissie 

Handicap- en Regel Commissie 

Heren Commissie 

Dames Commissie 



Jeugd Commissie 

Handicart Commissie 

Marshal Commissie 

Hand- en Span Commissie 
('Driene') 

Redactie Twentsche Putter 

Dinsdagavond Commissie 

Commissies 



Clubhuis Commissie 

Begeleidings Commissie 

Sponsor Commissie 

Bridge Commissie 

Aanname Commissie 



Illustraties 

Ten geleide 
1 Na de muziekles volgt de sporttraining. Deze afbeelding wijst op de eenheid van licha

melijke en geestelijke ontwikkeling. 

Roodfigurig Grieks vaastype (diepe drinkbeker met lage voet en twee horizontaal ge

plaatste oren), van de Zeus-schilder, ca. 460/450 v.Chr. Berkely, University ofCalifornia, 

Lowie Museum of Anthropology (inv. Lowie Museum 8/4581). 

De man rechts op de afbeelding houdt een lier, een z.g. ldthara, in zijn linker hand; de 

ander (waarschijnlijk de sporttrainer) houdt in zijn rechter hand een sikkelvormige 

metalen schraper, een z.g. strigilis, waarmee de atleten hun huid van stof en olie ont

doen. Hij heeft een leunstok bij zich en is ouder dan de jongeman, die nog geen baard 

heeft. 

2 Een door het T.G.C.-lid Nico van Heek beschilderde kruik met een Grieks golfer. In 1980 

door hem aangeboden tijdens de Hattum-Twente wedstrijd Heren Senioren. 

Hoofdstuk 1: Prelude 
3 In dit winterlandschap geschilderd door Aert van der Neer (ca. 1603-1677) spelen de 

'colfers' naar een stok in het ijs. Uit: Stirk, D. : Golf, the History of an Obsession, Phaedon 

Oxford, 1987. 

4 'Colfop het ijs op de Ijssel bij Kampen geschilderd door Hendrik Avercamp (17de eeuw). 

Uit: Stirk, D: Golf, History of an Obsession, Phaedon Oxford, 1987. 

5 The title page of A New Game afGolf, a Dutch play by D. Schuurman published in 1782, 

shows two kolf courts. Dit spel contrasteert sterk met 'colf op het ijs. Uit: Stirk, D.: Golf, 

the History of an Obsession, Phaedon Oxford, 1987. 

6 Puttende dames op de putting-green van de Clingendaelsche G.c., augustus 1913. 

7 De afslag op de Rosendaelsche G.c., oktober 1913. 

Hoofdstuk 2: Ouverture 
8 Briefvan dhr.J.J. Borren d.d. 16-1-'26 aan de secretaris , waarin hij zijn aanwezigheid op 

de oprichtings-vergadering d.d.13-2-'26 meedeelt. 

9 Mr. G.M. (Gerry) del Court van Krimpen, lid van de Haagsche, erelid van de T.G.c. Ten 

nauwste bij de oprichting van de T.G.c. en bij de aanleg van de baan betrold<en. 

10 Balans per 31 december 1927 van de T.G.c. 

11 Frank Spalding. De eerste professional van de T.G.C., 1927. 

12 Het clubhuis , gebouwd door de gebr. Kreyenveld, 1927. Archief T.G.c. 
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13 Het parkeerterrein; thans de putting-green, 1927. Archief T.G.c. 

14 De 'Koninklijke Goedkeuring' 5 maart 1927. Destijds had een vereniging naast op 

schrift gestelde statuten 'Koninklijke Goedkeuring' nodig om een vereniging te zijn 

met volledige rechtsgeldigheid. 

15 De openingswedstrijd op de Twentsche tussen G.M. del Court van Krimpen enJhr. A. 

Calkoen van Limmen tegenjos van Dijk en Frank Spalding, 27 augustus 1927. 

16 Briefvan de secretaris aan H.A. van Heek NGzn. Onderwerp: geen hippische sport op 

het golfterrein. Gedateerd: 30 september 1927. 

17 Uitnodiging van de Twen tsche Golf Club en de Twen tsche J ach tvereniging voor een 

'Groot Herfstfeest' in Bad Boekelo op 30 oktober 1936. 

18 Clubhuis en parkeerplaats voor auto's (thans putting-green) vanuit de lucht gezien, 

1928. Archief T.G.C. 

19 Veldwachtershuis gelegen aan de Hengelosestraat en bewoond door familie Schipper 

en later door familie Roering. 

20 Frank Spalding (pro) met pet en Rein Schipper met vest tezamen met de caddies, 1930. 

21 Briefvan de secretaris aan de heren N.H. en P.J.G van Heek, De Tol. Gedateerd: 1 augus

tus 1929. Onderwerp: het herhaaldelijk zondigen tegen de regels. 

22 De green van de 5de hole, gelegen voor het terras . Ouders hadden hun kind als 

caddie. 

23 'Final Collins Cup', 1932. Staand v.l.n.r. : dhr. Willink, dhr. A. HulshoffPol, Henny Jor

daan, Johan Rozendaal, Frits Scholten, dhr. Stork, dhr. Chadwick, Nico ter Kuile, Lo van 

Gelderen. Zittend: John Scheffer, Piet van Delden, Wim Boom, Piet Noyon. 

24 Door Nico van Heek getekend portret van Gijs Jannink. 

25 De bekende professional Gerard de Wit 

26 Bruggetje over de beek bij de green van de 5de hole . 

27 Golftalent Henny Jordaan in actie. Steeds met zijn pijp in rechter mondhoek. 

28 Henny Jordaan op de Twentsche tijdens de afslag. 

29 Eerste Team Twentsche, 1936. In die jaren nog een gemengd team. Voor het het club

huis van de Twentsche, toen nog met veranda. Staand v.l.n.r. : Frits Scholten, Henny Jor

daan, Matthieu ter Kuile . Zittend v.l.n .r. : John Scheffer, Laura Bouman-Dekker en Lo 

van Gelderen. 

30 Scorekaart van de Twentsche waar de bogey-score een moeilijke 72 is. 

31 Krantenartikel in Dagblad Tubantia met vermelding van de Twente Cup, die door Piet 

Witte werd gewonnen. September 1937. 

32 Het bestuurs- en erelid WillemJanssen. 

33 Jubileum wedstrijd 'One club foursome vlaggenwedstrijd' . 11 februari 1939. 

Tableau de la troupe: Zittend 1ste rij v.l.n.r.: Henny Jordaan, Piet van Delden, Arnold 

Dikkers, Wim Boom, WillemJanssen, B.H. Maurick enJohn Scheffer. 2de rij staand: 

Wiesje Boom, Nans ter Kuile, (daartussen) Isaac Spanjaard, Max Westerdijk, Lies van 

------ - - . 



Delden, Laura Bouman, Olga Doedes Breuning ten Cate, Johan Rozendaal, Johan 

Gelderman, Chrisje Scheffer, Geertruid Jordaan-Ebbinge, Jan van der Lande, Piet 

Bouman, J. Zonnevylle, Berto Doedes Breuning ten Cate. 

3de rij staand: Matthieu ter Kuile, Toon Ankersmit, mw. Bunschoten, Lyda van der 

Lande, Tinus Bergsma, Nol Gideonse, Job Borgerhoff Mulder, dhr. Van Bunschoten, 

Chris Janssen, Hans Sillevis, Lo van Gelderen en dr. J. van Dam. ArchiefT.G.C. 

34 Diner 12,5 jarig bestaan T.G.c. Hotel 't Lansink, 11 februari 1939. 

Op de voorgrond: v.l .n.r.: Max Westerdijk en Nico van Heek. 

1e rij v.l.n.r.: Agaath Dikkers-Zeeman, Lyda van Heek-]annink, Grace Gelderman

Führken, Tiny Scheffer-ter Kuile, Nans ter Kuile-ter Kuile, Wiesje Boom-de Hoop 

Scheffer, Kune Stork-Coldewey, mw. Ankersmit-Bakhuis. 

2de rij (staand) v.l.n.r.: Berto Doedes Breuning ten Cate, Henny Jordaan, Lies van 

Delden, Geert Jordaan, Abel Westerdijk, Piet van Delden, B.H. Maurick, Mej. Wurfbain 

(gast), Arnold Dikkers, mw. van Bunschoten, Toon Ankersmit (Deventer) en Leo Bierens 

de Haan. 

3de rij (staand) v.l.n.r.: Johan Rozendaal, Wim Boom, Piet Bouman, Olga Doedes 

Breuning ten Cate-van Delden, Nol Zonnevylle, John Scheffer, Lyda V.d. Lande-Jurgens , 

(daarvoor: Charles Stork), Laurette Rozendaal, Jan V.d . Lande (daarvoor tussen Abel 

Westerdijk en Piet van Delden: Mela Smits), naast V.d. Lande: mw. Sillevis, mw. A. 

Zonnevylle , Non Borgerhoff Mulder, geheel achteraan: Joan Gelderman, dhr. 

BorgerhoffMulder, dhr. Bunschoten en Matthieu ter Kuile. 

35 Menukaart ter ere van het 12,5-jarig bestaan van de T.G.C. 11 februari 1939. Hotel 't 

Lansink te Hengelo. Menukaart getekend door Nico van Heek. 

Hoofdstuk 3: Intermezzo 
36 Drukte tijdens de Twente Cup voor Amateurs (officieel Nationaal Kampioenschap) met 

Laurette Rozendaal in de deur van het clubhuis, zomer 1941. 

37 De wedstrijd Zuid-Oost, 9 juni 1941. Golfclub 'De Dommel'. Golfers werden met koets 

en fiets opgehaald. Oost won met 6.5 - 5.5. 

38 Golf(st)ers van de G.c. Toxandria voor het station te Hengelo , juli 1941. Het vervoer ge

schiedde met de fiets. 

39 Officiële uitnodiging om als lid van de T.G.C. toe te treden; e.e.a. gepaard gaande met 

beschrijving van de contributie-regeling. Verzonden door de secretaris op 12 maart 

1941. 

40 Prijsuitreiking bij de wedstrijd om de Twente Cup voor Amateurs (officieus Nationaal 

Kampioenschap) door de voorzitter W.H. Boom. 1941. 

41 Jan van der Lande en Piet van Delden poserend bij het clubhuis, 1941. 

42 De in Twente gelegerde geallieerde militairen die vlak na de oorlog hun bevrijde gast

heren partij gaven. De militair links was wrs. de Engelsman Walter Ronaid Skinner, die 

- --------- - --- - - - - -
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in febr. 1946 werd gedemobiliseerd. Hij speelde hcp. 4 op de Royal Automobile Club 

Course, Epson, England (Skinner had een uitvoerige, na-oorlogse correspondentie met 

Henny Jordaan). 

Hoofdstuk 4: Continuo 
43a Bestuurslid en erelid de heer AH. (Arnold) Dild<ers. 

43 Jan en Cees Cramer (r.). Zomer 1947. 

44 Cees Cramer - 'natural golfer', 1948. 

45 De beroemde 5de hole. Ce es Cramer vist naar de bal, 1947. 

46 De finalisten van de 'Army Tankard' op 'De Pan', 1951. V.l.n.r.: Hein Swane, Henny 

Jordaan, Wim Jordaan en Olivier van Zinnicq Bergmann. Particulier bezit. 

47 Henny Jordaan. Nationaal Amateur Kampioen, Amsterdamse GolfClub, 1954. 

V.l.n.r.: G.A. Cox, H.W.Jordaan, H.W.]. Swane en Jhr. A Calkoen van Limmen. 

48 Dames-Heerenwedstrijd. Voor het clubhuis op De Twentsche, april 1947. 

V.l.n .r.: staand: John Scheffer, Johan Rozendaal, Leo Bierens de Haan, Ernst van der 

Velde, Chris Janssen, Harry Stroink, Hans Schnitger, Alex Tiedemann, Piet Bouman, 

Piet van Delden. 

Zittend: Sacha Bierens de Haan, Rie Weys, Eva Höpink, Kea Tiedemann, Cathryn 

Baronesse Creutz, Olga Doedes Breuning ten Cate. 

Vooraan: Andrée Schnitger, Miep Avéres, Liesbeth van der Velde. 

49 Uitnodiging voor het jaarlijks dansfeest, 13 maart 1948, Bad Boekelo. 

50 Nationaal Dames-Heeren op de Twentsche, 25 augustus 1949. Georganiseerd door het 

Nederlands Golf Comité. 

Heren v.l.n.r.:].G. Scheffer, A Jurjans, F.Scholten, W. Verloop, H. Millward,]. Ruys, H. 

Timmer,]. Dudokvan Heel, H.W.Jordaan,J.van Lanschot, A Calkoen van Limmen, D.W. 

Jordaan. 

Dames v.l.n.r.: mw. Molkenboer, mej. K. Bouman, mw. Y. Dudok van Heel, mw. A van 

Wulfften Palthe, mw. Buma, mw.].Schiff, mw. S. Bierens de Haan, mw. N. Fabius, mw. K. 

Tiedemann, mej. E. Mees, mej. B.Jordaan en mej. Schiff. 

51 Tableau de la troupe, Twentsche, 1952. 

Boven v.l.n.r. : Kea Tiedemann, John Scheffer, Gijs van Heek, Lona van Heek, Wim 

Ockinga, Sacha Bierens de Haan, ?, Henny Jordaan, Leo Bierens de Haan, Ernst v.d . 

Velde, Frits Scholten, Wim Tilanus. 

Onder v.l.n.r.: Kalkhoven (USA), Eddy Jonker, Jensen (USA), KittyWichers, Rob Horst, 

Andrée Schnitger, Wim van Heek, Johan Rozendaal, Loukie van Heek, Willem Muller, 

Hans Schnitger, Herman Wichers, Alex Tiedemann, Arnold van Wulfften Palthe, Piet 

Bouman, Wim Jordaan en Cees Cramer. 

52 Bewijs van lidmaatschap (Dames- en Herenkaart). 

53 Het erelid mevrouw AM.E. Dild<ers-Zeeman, 1953. 

--- --- -- - --



54 John Scheffer in zijn gloriejaren. 

55 Aankondiging Algemene Ledenvergadering op 16 juli 1957. 

56 Uitreiking 3de prijs aan Henny Jordaan door A. Verkoutere tijdens de internationale 

Expo-wedstrijd in Brussel in 1958.Een veteranen landenwedstrijd. Foto: particulier be

zit. 

57 De heren lH.W. Wevers (1.) en L. Bothenius Loman. Voorzitters van 'Het Stelletje 

Ongeregeld', mei 1995. Foto: particulier bezit. 

58 Chris Janssen (r.) en Chris Rent jes. ('Het Stelletje Ongeregeld'), Almelo, 1985. Foto: parti

culier bezit. 

59 Dames I Landskampioen, 1964. 

V.l.n.r.: Laurette Rozendaal, Dieuwke van Rhijn, Hilma Molkenboer, Henny Klinkspoor, 

Mieke Scholten en Andrée Schnitger. 

60 Dames Team I tegen Dames Team 11 op de Twentsche, 1963. 

Bovenste rij v.l.n.r.: Guusje Gentis, Hanny Menko, Annelies van Beeck Calkoen, Iti 

Ocl<inga en Francien Horst. 

Middelste rij: Dieuwke van Rhijn, Mieke Scholten, Henny Klinkspoor, Wimmie Ebbinge 

en Molly Stomps. 

Onderste rij: Henriëtte H.Boreel en Joke Teutenberg. Een onverwachte overwinning van 

team 11. 

61 Oostelijke Damesdag, september,1964. 

Staand v.l.n.r.: AdaJanssen, Francien Horst, Henny Klinkspoor, Andrée Schnitger. 

Zittend v.l.n.r.: Annelies van Beeck Calkoen, Molly Stomps, Juke Kapelle, Joke Teuten

berg en Wimmie Ebbinge. 

62 Rob Horst 4de tijdens het Nederlands golfkampioenschap op de Twentsche, 1965. 

63 Rein Schipper bij zijn 40-jarig jubileum. Hij kreeg bij zijn afscheid de eremedaille, ver

bonden aan de Orde van Oranje Nassau, door de Enschedese burgemeester mr. A.J. 

Vleer opgespeld. Het clubhuis, 17 september 1966. (rechts: Emma Scholten-Kamp, mid

den: Kea Tiedemann-Bouman, links: Alex Tiedemann). Foto: particulier bezit. 

64 Frits Scholten leest samen met Rein Schipper de oorkonde, 17 september 1966. 

65 Rob Horst feliciteert de jubilaris met zijn benoeming, 17 september 1966. Foto: particu

lier bezit. 

66 Burgemeester Vleer krijgt van Rob Horst een hand toegestoken. Tussen beide heren 

Henny Jordaan; te linker zijde Wim van Heek, rechts Juuk Scholten. 

67 Harry Stroink (1.) neemt een score in ontvangst. Hierbij gadegeslagen door Henk Tim

mer (m.). De Veluwse, september 1966 

68 Het eerste clubblad 't Puttertje', maart 1967; verscheen 5x per jaar en was in de huidige 

vorm voor 3 jaar opgezet. 

69 Cees Cramer in gevecht met een onwillige dame. Tekening van Nico van Heek. 

70 Enkele prominenten van de woensdagmiddag 65-club. Vrij naar de 'Burgers van Calais' 

--~ - ---- -- ~~---------~ 
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van Rodin. Getekend door Nico van Heek 

v.l.n.r.: Frits Scholten, Rob Cox, Willem Stork, Harry Stroink, Wim Stomps, Henny 

Jordaan en Henk ten Cate. 

71 Wim van Heek (re) in gezelschap van Willem Muller en Hans Schnitger (1.). 

72 Tableau de la troupe. Pro/Am, de Twentsche, september 1969. 

73 Henny Jordaan in zijn gloriejaren! 

74 WillemJanssen feliciteert het erelid Henny Jordaan, terwijl de nieuwe voorzitter lach

end toekijkt. Clubhuis, 1 januari 1971. 

75 Cees Cramer overhandigt JooP Klinkspoor de 'Cees Cramer Cup'. 

Achter JooP Klinkspoor staat Hein van Glabbeek, achter de Cup is Dolf Cox zichtbaar; 

zittend o.a. Lyda van Heek-Jannink, Johan Rozendaal en Henny Jordaan. De T.G.C., 1973. 

Foto: particulier bezit. 

76 Jagers van een wildwedstrijd. Het clubhuis, 1993. 

V.l.n.r. :Bram Deu tz Ebeling, Jan Konink, Lizzy van Heek, Frans van Heek, Jan Jordaan en 

Arnold van Heek 

77 Winnaars van de wildwedstrijd. Het Clubhuis, 1994. 

v.l.n.r.: (zittend): Frans van Heek, Henkvan Rinkhuyzen, Els van Mook,JanJordaan,Jan 

Herman van der Veer. 

V.l.n.r.: (staand): Wiljan van Mook, Maarten Jacobs, Toon Borren, Gijs Numan, 7, Henny 

van den Enk, Kor Huisman, Jan Reuder, Laura Dalinghaus, Felix Hardeman, Pieter 

Verhoef, Anneke Zijderveld, Ruud Werner, 7, Henk Mooij en Renske Bald<er. 

78 Bert Willemsen in gepeins verzonken (de gemiste Putt!). Het clubhuis, 1976. 

V.l.n.r.: Harry Stroink, Hetty Lopes Cardozo, Heleen Stork met Maurits, Hein van Glab

beek, Evert van Hoff, Anneke van Wulfften Palthe , Tiny van Hoff en Eduard Fran

kenhuis. 

79 Hein van Glabbeek geeft uitleg bij zijn 'Hein van Glabbeek' Lotto-wedstrijd, 80er jaren. 

80 De Gijs Jannink-Beker wordt door Wimmie Ebbinge-Wisselink getoond aan de pro Jan 

Dorrestein; zij wonnen samen deze beker tijdens de Pro/Am in 1977. Foto: particulier 

bezit. 

81 John Hartevelt biedt namens de Nationale Luchtvaart Maatschappij (N.L.M.) de Hopper 

Cup aan. Het clubhuis, oktober 1979. 

V.l.n.r.: Marian Bongard, John Hartevelt, een stewardess, Ferdie Rossmark, JooP 

Klinkspoor, Ria van Glabbeek, Atze Bosma, Rietje Rommelaar. 

82 Mieke Scholten neemt na 16 jaar voorzitterschap van de damescommissie afscheid. 

Terras T.G.c., mei 1979. Particulier bezit. 

V.l.n.r.: Henny van den Enk, Kiek Thole, Rietje Rommelaar, Diens Rethmeier, Mieke 

Scholten en Ria van Glabbeek 

83 Willem Storkjr. Bij de putting-green, 1981. 

84 Professional Cees Cramer, 1983. 



85 Cees Cramerbij zijn afscheid op 3 oktober 1983. 

V.l.n.r.: Martien Groenendaal (professional), Dolf Abendanon, Cees Cramer, R.B.H. 

Olland, Ria van Glabbeek, Anneke Willemsen, 7, Wimmie Ebbinge, Tinus Bergsma, 

Aggy Gieskes en Lizzy van Heek. 

86 De Engelse professional Paul Saunders met Ria van Glabbeek(l.) en Han van Geijn. 

Algarve, februari 1984. 

87 De heer en mevrouw Lans, 1986. 

88 Heren Senioren, woensdagmiddag. Jordaan Beker (18 holes stableford), mei 1985. 

V.l.n.r.: achterste rij: Hans Bergsma, JooP Goossens, Evert van Hoff, Hans Gieskes . 

Middelste rij: Loed de Roos, J ohn Hartevel t, Chris Ren tj es, Jan Drost. 

Voorste rij:Jan Visser, Wil Bongard, Wim Stomps enJoop Klinkspoor. 

89 De geboorte van de nieuwe 'Twentsche Putter', juli 1986. 

90 Greenkeeper Henk Roering. 

91 Op een prachtige zomerse dag op het terras van de Twentsche. Ce es Zijderveld deelt de 

prijzen uit! 

92 Het eerste overleg met Stichting Twickel, maart 1987. De pro Joost Poppe holet uit op 

de putting-green. 

v.l.n.r.: Joost Poppe (professional), j.B. (Bernard) van Heek (voorzitter Stichting Twickel), 

H.J.D. Oan) Ankersmit (voorzitter T.G.c.), ir. A.H. (Albert) Graaf Schimmelpenninck 

(rentmeester Stichting Twickel), j.W. (Wim) Sternerdink (voorzitter 18-holes-cie) en G.J. 

(Gijs) Numan (vice-voorzitter T.G.c.). 

Hoofdstuk 5: Crescendo et Con Spirito 
93 18-holes-commissie (1985-1997). Bij de start in 1985 bestond de Cie uit: Jan Ankersmit 

(voorzitter), Toon Borren,Jan ter Kuile, Wim Sternerdink, Henkvan Rinkhuyzen en Gijs 

Numan. In 1990 verving Fred Engel Jan ter Kuile, vervolgens trad Jan Herman van der 

Veer toe en in 1994 namen Johan Groeneveld en Henk Mooij plaats in de Cie. 

V.l.n.r.: Johan Groeneveld, Henk Mooij, Gijs Numan, Jan Ankersmit, Toon Borren, Wim 

Sternerdink (voorzitter), Jan Herman van der Veer, Fred Engel en Henkvan Rinkhuyzen. 

De Twentsehe, 11 augustus 1997. 

94 De Ierse golfarchitect Tom Macauley. 

95 Het bord met de namen van de Opdrachtgever, Golfarchitect, Landschapsarchitect en 

tuin- en cultuur-technisch bureau. 

96 Het bestuur van de N.G.F., 1991. 

V.l.n.r.: dhr. F.l'Herminez (penningmeester), mw. M. Kerdel-Meijer (sport), dhr. R.H.B. 

Olland (voorzitter/algemene zaken), dhr.j.Jonker (Commissie Ontwikkeling Golf (CO

GO)), mw. E.M.A. van Heek (opleidingen), dhr. W.E.L. Mangelaar Meertens (spel). 

97 De dames van de dinsdagmiddag bijeen op het terras , mei 1989. Amba Boone, Maud 

Woudstra, Mariette van Ree, Willem Schoenmakers (gérant), Hetty Lopes Cardozo, Toos 

Sijtsema en Annelies ter Kuile. 
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98 Wiljan van Mook als professional op de Twentsche, 1 juli 1990. 

99 Alle winnaars van de golfweek, 1991. 

V.l .n.r. (achteraan): Anneke Coppes, Joost van Geijn, Toon Borren, Will Reef, Annemiek 

Driessen, PieterVerhoef, Peter Baars en Maarten Jan Jordaan. 

Vooraan: Ineke Knottenbelt, Wim Kijne , Toos Sijtsema, Judith Benedict en Jeroen Jor

daan. 

100 Programma van het Cabaret met als motto 'Tee Up' , 24 augustus 1991. 

101 Bestuur der T.G.C., 1990. 

V.l.n .r.: Jan ter Kuile, Wim Stemerdink, Irene Muskens, Watze Sijtsema (gehurkt), Nans 

Jacobs, Theo Dill, Wil Bongard en Gijs Numan. 

102 De wedstrijdcommissie, zomer 1989. 

V.l.n.r. Zon Borren, Onno van der Meij, Marijke Mogendorff, Wil Bongard (voorzitter), 

Toos Sijtsema enJoop Goossens. 

103 Ria van Glabbeek; benoeming tot erelid der T.G.c., juni 1992. 

104 Promotie van het Dames Team I naar de hoofdklasse, 1992. 

V.l.n.r. (achterste rij): Anke Kan, Trudyvan Rinkhuyzen, Marieke Hardeman. 

Voorste rij : Lizzyvan Heek, Toos Luger en Manja Reef. 

105 Familie Hobbel. 

106 De nieuwe 'Twentsche Putter', 1995. 

107 Het tekenen van het huurcontract met Stichting Twickel in de bibliotheek van kasteel 

Twickel, 15 mei 1995. 

V.l.n.r. staand:].B. van Heek, c.F.c. Graafzu Castell Rüdenhausen, E.P. Krudop, mw. N. 

]acobs-Ockinga, mw.J.T. Op de Coul-Bootsma,]. Groeneveld. 

Zittend: ir. A.H. GraafSchimmelpenninck, Jhr. mr. G.F. Boreel, G.J. Numan en].W. Ste

merdink. 

108 De Bouwcommissie, 1995. 

v.l.n.r.: Jan ten Heggeier, Florence de Lange, Marion ter Keurs , Wim Hissink en Johan 

Groeneveld 

109 Boy Wendrich, de architect van het clubhuis, 1997. 

110 Clubhuis in aanbouw. 

111 De eerste steenlegging door Wim Stemerdink en Toon Borren, 22 november 1996 

112 Het tekenen van het contract voor de aanleg van de baan op landgoed Twickel door de 

heren ].W. (Wim) Stemerdink en E.H. Jansen, directeur van 'De Enk', 7 september 1995. 

113 De 'eerste' spade. Het tweespan Twickel-Twentsche Golf brengt Jhr. mr. G.F. (Geert) Bo

reel en].W. (Wim) Stemerdink naar de green van de 4de hole . Op de voorgrond r.: G.H. 

(Henk) Mooij. 19 oktober,1995. 

114 De tweelingschop wordt door Geert Boreel en Wim Stemerdink stevig in het zand ge

plaatst, 19 oktober 1995. 

115 De vlag van de 18de hole wappert fier, 19 oktober 1995. 



V.l.n.r.: Dhr. van Veen (hoofduitvoerder), Wim Sternerdink, dhr. E.H.Jansen (directeur 

van 'De Enk') en Henk van Rinkhuyzen. 

116 Inspectie door de heren Jan Herman van der Veer, Tom Macauley (architect), Henkvan 

Rinkhuyzen en RoeI van Aaideren (landschapsarchitect). 

117 Opgegraven zwerfkeien, die dienst doen als markeringspunt op de fairway (plaatsing 

150 meter van elke green). 

118 Inspectie op de driving range door de pro Wiljan van Mook enJan Herman van der 

Veer. 

119 Groundsman Jan ter Steege en Wim Hissink in gesprek. 

120 Boerderij Pek (aanvankelijk als clubhuis), waarin de karrenloods en pro-shop wordt ge

vestigd. 

121 Pius Muskens geeft uitleg. Open Dag, 11 mei 1996. 

122 De 'Old Timers' , juli 1996. Voor het laatst op deze baan. 

V.l.n.r.: Heleen de Roos, Lizzy van Heek, Wim Sternerdink, Jan ter Kuile, Andrée 

Schnitger, Hans van den Broeke,Johan Groeneveld, Irene Muskens , Annelies ter Kuile, 

Anneke Pie, Marian Bongard, Jan Ankersmit, Janine Ankersmit, Wil Bongard, Anke 

Bevers, Anneke Zijderveld, Kees Zijderveld, Jaap Verrneer, Zon Borren, Hein van 

Glabbeek, Guusje Gentis, Ineke Verrneer, Kees Bevers, Jan Bald<er, Bart Op de Coul, Pius 

Muskens. 

Geh urkt/zi ttend: Wa tze Sij tsema, Renske Bakker, Onno van der Meij, N ans J acobs, Kea 

Tiedemann, mw. Cox en Ria van Glabbeek. 

122b Lucie '96. Carolien Deutman in haar element! 

123 De Deldense GraafUnico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1692-1766). Componist van 

o.a. Sei Concerti Armonici. Gravure naar een portret van G. de Marees, 1745. 

124 Kasteel Twickel te Delden. 

125 Foto van clubhuis Ambt Delden. 

126 Anneke Zijderveld met de handen in het haar. De beslommeringen van een verhuizing! 

127 Het Twentsche Ros neemt de laatste hindernis, 23 augustus 1997. 

128 De clubvlag, die door de ruiter aan Wim Sternerdink werd overhandigd, wordt door 

Hans Schnitger en Crystal-Gail Wiranto gehesen. 

129 De voorzitter van de N.G.F., ].W.L. Kruyt, spreekt het gezelschap toe. 

130 De (oud)voorzitters geamuseerd bijeen! 

V.l.n.r.: Johan Groeneveld,Jan Kruyt, Wim Sternerdink enJanAnkersmit. 

131 Hoofdredacteur van 'De Twentsche Putter' , Jan Niessen, met fotografe Wilma Sijgers. 

132 Joke Feitsma in functie voor 'De Twentsche Putter' . 

133 De Hopper Cup gaat wederom naar de heren senioren, 1997. Rob Ypma (voorzitter seni

oren-commissie) spreekt Jet van der Meij (voorzittter van de dames-commissie) bemoe

digend toe . 

134 De Twente Cup, 1997. Gewonnen door de pro Alan Saddington. 

Illustraties 



135 Het onmisbare team op de 19de hole. 

V.l.n .r. Jaap Hobbel, Lily Hobbel-Lodder, Harry ten HeggeIer, Sylvana Auteri en Leon van 

Achteren. 

136 Greenkeeper Henk Roering. 

137 Winnaars van de golfweek, 1998. 

v.l.n.r.: Vince Bred t, Frits Sjoerdsma, Gerard Groothuis, Lizzy van Heek, Hetty Bleker en 

Will Reef. 

138 De Stedenwedstrijd, 1998. Gewonnen door het team van Borne! 

V.l.n .r.: Herman Reef, Henny van den Enk, Jan Kraak, Marga Oonk, John van den Enk, 

Marijke Mogendorff en Will Reef. 

139 De greenkeepers, 2000. 

V.l.n .r. (staand): Remco Rupert, Rob Volmer en Arjan Hummelink (gehurkt) : Jeroen 

Huijgen en Harry Otten. 

140 Het secretariaat met mevrouw B. Völkers-Wolters en mevrouw H.H.M. Diepemaat

Hofsté. 

141 Vince Bredt met zijn trofee tijdens hetjeugdweekend , 1999. 

142 De belofte voor de toekomst, voorjaar 1999. 

V.l.n .r.: Marloe Weerkamp, Carlijn Volker, Nicky van Mook, Frederique Laboyrie, Inge

borg Bock en Roy Nijenhuis. 

143 Heren Senioren Team I, juni 1999. Het oorspronkelijke team van o.a. Toon Borren, Hans 

Schnitger, Willem Boom, Jan Ankersmit enJoop Goossens. 

V.l.n.r. (staand ): Henk Bongers, Jan Ankersmit, Willem Boom, Henk van Rinkhuyzen , 

JooP Goossens en Pius Muskens. (gehurkt) : Jan Reuder, Onno van der Meij en Watze Sijt

sema. 

144 Dinsdagmiddag Dames, 2000. 

145 Heren Senioren woensdagmiddag, 2000. 

146 BestuurT.G.C. 2001. 

147 Heren I kampioen, juni 2000. Helaas geen promotie naar de standaardklasse. 

V.l.n.r. (staand) : Robertjan Engel, Maarten Jan Jordaan, Jurren Baars, Pieter Overweg. 

(zittend): Pieter ter Hofstede, Jochem Baars en Joost Hembrecht. 

Illustraties achterflap: Bestuur 1926 en Bestuur 2001. 
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Verklaring van kunsttermen op muzikaal gebied 

Acclamatio: door toejuiching met algemene goedkeuring aannemen. 

Allegro con fuoco : vlug en met vuur. 

Alternamente: afwisselend. 

Andante: gaande, maar in matige beweging. 

Brillante: schitterend 

Coda: afsluitend gedeelte van een muziekstuk. 

Componeren: van lat. componere 'samenstellen'; naast muzikaliteit zijn o.a. de volgende 

eigenschappen nodig: intelligentie, creativiteit, inventiviteit, activiteit, vernieuwings

drang. 

Con abbandono: met overgave. 

Con alcuna licenza: met enige vrijheid. 

Con amore: met liefde. 

Con allegrezza: met opgewektheid. 

Con amarezza: met droefheid. 

Con forza: met kracht. 

Con fuoco: met vuur, met temperament. 

Con moto: met beweging, met vaart. 

Con precisione: met nauwkeurigheid, met duidelijkheid. 

Con slancio: met élan, met vuur, met gloed. 

Con spirito: met geest(drift). 

Continuo: (bestendig), voortdurend. 

Crescendo: (groeiend), in kracht toenemend. 

Divertimento: tot een geheel samengevoegde opeenvolging van ontspanningsmuziek

stukken. 

Fanfare: korte fanfares komen, met name in de 19de eeuw, herhaaldelijk voor als toon-

schildering in symfonische muziek. 

Fastosamente: feestelijk, met pronk. 

Fortissimo: zeer sterk. 

Grandioso: groots. 

Harmonie: samenklank van twee ofmeer tonen in geordende reeksen (harmonie, melodie 

en ritme zijn de elementen van de muziek). 

Introduzione: inleiding 

Intermezzo: 1. tussenspel, 'middendeel' . 2. (fig.) iets dat gezegd of gedaan word t in afwij

king, als afdwaling van het eigenlijke onderwerp (incident) . 

10 vivat: overwinnings- ofvreugderoep. 

Lacrimoso: ldagend. 
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Orkestratie: het voor een orkest schrijven ofbewerken van een muziekstuk. 

Ouverture: openingsstuk. 

Partituur: boek, waarin alle partijen van een werk genoteerd staan. 

Prelude: voorspel. 

Prix d'excellence: prijs van uitnemendheid. 

Prologo: voorwoord. 

Pronunciato: (geprononceerd), sterk uitkomend. 

Ritme: regelmatige afwisselende beweging in de tijdsduur van de muziek, een van de drie 

elementen van de muziek. 

Scherzando: schertsend. 

Stemmen: het onderling zuiver zijn van partijen; ook het op zuiverheid of op de juiste 

toonhoogte brengen. 

Symfonie: 1. veelstemmig muziekstuk, meestal geschreven voor vol orkest, gewoonlijk be

staande uit vier delen; -2 . (fig.) een symfonie van golfgebeurtenissen, een samen
gesteld harmonisch geheel van een groot aantal gebeurtenissen en 'pinnacles' 
(eng.:toppunten) in de golfsport in Twente en elders (voorbeeld: 'De Twentsche 
Golfsymfonie'). 

Symfonischejazz: de muziek die tracht de verdiensten van de traditionele westerse symfo

nische muziek te combineren met die van de muziek voor big bands. 

Symfonische muziek: muziek voor een symfonieorkest. Als genre dateert de symfonische 

muziek van de vroege 16de eeuw, dat is de tijd waarin overal gespecialiseerde instru

mentale ensembles van grotere omvang ontstonden. De bloeiperiode ligt in de twee 

eeuwen tussen 1750 en 1950. 

Symfonische rock: in navolgingvan de symfonischejazz: popmuziekwaarin op de een of 

andere wijze (aspecten van) het traditionele klassiek-romantische symfonische muziek 

maken zijn verwerkt. 

Toonzetting: 1. (eig.) componeren; in muziek brengen; -2. (fig.) de toon van een geschrift 

bepalen. 

Vibrato: vibrerend, trillend van kracht. 

Vivace: levendig, opgewekt, (levens)krachtig. 
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Gesprekken en Interviews 

Met de volgende personen werden gespreld<en gevoerd ofvonden interviews plaats: 

(in alfabetische volgorde) 

mevrouw W. Ebbinge-Wisselink. 
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Naast bovenvermelde personen is de auteur veel dank verschuldigd aan de navolgende 

T.G.C.-ers voor het kritisch doorlezen, voor de belangrijke aanvullingen en het commenta

rieren van het manuscript (in alfabetische volgorde): 

de heer H.] .D. Ankersmi t 

de heer A.]. Barren 
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Tens lotte traden mijn echtgenote Toos en dr. J.A. Mazel opals 'corrector taalgebruik'. 
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