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Professionals op de Twentsche Golf Club 
 

 
 

Frank Spalding  HP            1927-1937 
Levi Isherwood  AP    1928  
Bertus Lagcher HP              1937-1940                         
Jan Cramer HP            1940-1947 
Cees Cramer HP              1948-1982 
Ben Janmaat AP             1970-1975 
Paul Saunders HP              1982-1986 
Joost Poppe  AP / HP            1984-1990                       
Wiljan  van Mook HP         1990- 
Mitch Iguchi AP                  1997-1998 
Haidar el Mokdad  AP       1998-2000   
Neil Philip Moran   AP      2000 
Andrew Allen  HP               2008- 
 
HP Head-professional 
AP Assistent-professional 

     
        
 



                      
                                          It is better to travel hopefully than to arrive.   

 
                                (Gerard de Wit, pro op de Haagsche, de Hilversumsche en de 
                                    Noordwijkse, over de vele duizenden uren die hij oefende.) 
 

 
Het is een bonte en markante stoet met vooral head-professionals die hieronder aan het 

oog van de lezer voorbij zal  trekken. In de optocht treffen we getalenteerde en serieuze 

beoefenaars van de golfsport aan. Onze landelijk bekendste TGC-pro, Cees Cramer, een 

natuurtalent, speelde als vijftienjarige al van scratch. Een tijdlang had De Twentsche zelfs 

de jongste head-pro van Nederland in huis, Joost Poppe. En misschien waren we ook wel de 

eerste golfclub in Nederland met een indoor golffaciliteit. Over al die zaken verderop meer. 

 

Het belang van een goede pro op een golfclub was in de begintijd van de golfsport 

al uiterst essentieel, maar het belang ervan kan ook vandaag de dag eigenlijk nog 

nauwelijks worden overschat 

 

Een uiterst centrale figuur op iedere golfclub was en is de professional. Nieuwe leden krijgen 

het eerst met de pro te maken en na de eerste lessen en aankopen blijft het contact bestaan 

of wordt zelfs verstevigd. Ook was en is, zij het wat minder nu, de pro het visitekaartje van 

de club naar buiten toe. Zo wist in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw 

iedere golfer dat Martien Groenendaal bij De Dommel hoorde en dat Geysteren het domein 

van Bertus van Mook was. En nog weer eerder in de tijd wist de golfbeoefenaar dat Joop 

Rühl het gezicht van De Kennemer was, zoals Jos van Dijk dat ooit van De Pan was geweest. 

Nu was dat ook nog niet zo moeilijk om te weten, gelet op de toenmalige kleinschaligheid 

van de golfsport. In 1933 telde Nederland vijftien professionals, in 1973 ruim dertig en in 

1983 ruim zestig. Dat is nu wel anders! In 2013 telde PGA Holland ruim 600 pro’s, van wie 

er ongeveer 330 A-professional zijn. In de meeste gevallen is de huidige head-professional 

een A-pro. 

 

 

 

De PGA Holland onderscheidt de beste golfscholen van Nederland 

met het keurmerk PGA Erkende Golfschool. Op dit moment hebben 

80 golfscholen het keurmerk, waaronder De Twentsche. Het 

lichtblauwe schildje hangt sinds juli 2012 rechts naast de ingang van 

ons clubhuis.  

 

 

 

 

http://pgaholland.nl/
http://pgaholland.nl/


Tot en met de jaren tachtig van de vorige eeuw bestond er echter nog geen formele 

opleiding tot golfprofessional; men leerde het vak door te doen en als zij goed waren en hun 

best deden konden zij daarin hun loopbaan maken: ze moesten les kunnen geven en clubs 

kunnen repareren, ze moesten adviezen kunnen geven en golfartikelen kunnen verkopen 

en ook moesten ze de winkel bijhouden en zorgen voor tevreden leden. Het was onze eigen 

voormalige secretaris Lizzy van Heek-Nieuwenhuys die in de jaren negentig als lid van het 

NGF-bestuur een beroepsopleiding voor golfprofessionals opzette, het Van Swinderen 

Golfcollege. De cursisten liepen twee jaar stage bij een professional en hadden het eerste 

jaar twee, en het tweede jaar één dag per week les. Na twee jaar moest de handicap 5 of 

lager zijn en ontvingen de geslaagden het diploma B-professional. Lizzy ‘was doordrongen 

van het feit dat we juist in tijden van snelle groei maatregelen moesten nemen om golf gezond 

te houden. Het spel moet binnen een goede geest worden gespeeld. Een golfleraar kan een 

belangrijke rol spelen bij de ‘opvoeding’ van nieuwe golfers.’ En terecht stelde ze in een 

terugblik in twee nummers van het Golfjournaal uit 1996  vast: ‘Golfleraar is geen beschermd 

beroep. Het enige wat wij als NGF tegen beunhazerij kunnen doen is goed pro’s opleiden. Zodra 

de klant het verschil merkt tussen een gekwalificeerde professional en een niet-gekwalificeerde 

verdwijnen de beunhazen vanzelf.’ 

Welke eisen stelde men vroeger en welke stelt men nu aan een goede pro? Moet hij (zij)  

didactisch sterk en methodisch goed onderlegd zijn en daarnaast een grote dosis 

enthousiasme uitstralen? Dat zeer zeker. Of zocht/zoekt men bovendien een pro die 

vervolgens met je wil dromen over de toekomst en een weg met je wil uitstippelen om daar 

te komen? Zeker is wel dat een pro naast een goede instructeur, een innemende 

persoonlijkheid moet zijn. ‘Onze’ Cees Cramer was in ieder geval dat laatste, zo zullen we 

verderop zien. 

 
 

Op de foto’s hierboven: een ijzer en een hout van zo’n zeventig jaar geleden. Professionals 

die vroeger hun clubs maakten, signeerden hun clubs. Hier een door Frank Spalding 

gesigneerde mashie met de naam Deepface Mashie en een zogeheten Hickory Play Club 

met zijn naam erop. 



Stokken van vroeger: een vergelijking. De vergelijking is een benadering en betreft de hedendaagse club 

die er het dichtst bij komt. Het assortiment stokken waarover men vroeger kon beschikken was veel 

uitgebreider dan nu. Daar staat tegenover dat de wedges er nog niet waren.  

 

In 1939 werd het maximum aantal clubs teruggebracht tot 14.   

 

Houten 1      driver 

Houten 2      brassie 

Houten 3      spoon 

Houten 4     buffie (ook wel wooden cleeck) 

IJzer 1            cleek 

IJzer 2           iron 

IJzer 3           mid-iron (ook wel mid-mashie) 

IJzer 4           jigger (ook wel mashie-iron) 

IJzer 5           mashie 

IJzer 6          spade-mashie 

IJzer 7          mashie-niblick 

IJzer 8          pitching-niblick 

IJzer 9          niblick 

 

Bron: 100 jaar Hilversumsche Golf Club (2010) 

 

Was een pro aanvankelijk een echte ambachtsman die zelf(s) clubs maakte en repareerde, 

zo is de huidige pro inmiddels veel meer iemand die geacht wordt met moderne 

hulpmiddelen de swing van zijn lesklanten aan te passen en te verbeteren. Constant 

daarentegen bleven door de jaren de (te?) hoge verwachtingen bij leden ten aanzien van de 

heren golfprofessionals.  

 

Wat is er, terugblikkend, in bijna honderd jaar golf toch veel veranderd in deze 

beroepsgroep, en wat is er desondanks toch ook heel veel gelijk gebleven 

 

Al in de beginjaren regende het klachten over professional Spalding die de betere golfers al 

niets meer zou kunnen bijbrengen. In de notulen van een bestuursvergadering uit 1934 

lezen we letterlijk: ‘De verschillende klachten worden niet gedeeld door de andere 

bestuursleden, die zich zeer wel bewust zijn van tekortkomingen, doch die van meening zijn, 

dat deze geenszins opwegen tegen de vele goede eigenschappen van Spalding. Men weet wat 

men heeft en men is lang niet zeker dat men het beter zal krijgen. Het bestuur heeft rekening 

te houden met de groote categorie van hooge handicapspelers, die geen van alle grieven tegen 

Spalding hebben’.   De moderne golfer is zo mogelijk nog kritischer en haalt doorgaans veel 

van zijn golfmosterd van het internet, via instructiefilmpjes.  

Slechts twee professionals wisten (en weten) het tientallen jaren vol te houden op De 

Twentsche, Cees Cramer en Wiljan van Mook. Een enkeling raakte elders in Nederland 

betrokken bij de inrichting en het beheer van een nieuwe golfbaan (Joost Poppe), en weer 

een ander werd in Portugal commercieel succesvol als manager-directeur van een 

golfschool (Paul Saunders).  



Frank Spalding (1927-1937) 

Gosjemijne … splendid 
 

Omstreeks 1900 had Nederland geen golftraditie en dus ook geen professionals. Het lag dan 

ook voor de hand dat in de eerste decennia na de eeuwwisseling alle pro’s Engelsen en 

Schotten waren. Willem G. Janssen, secretaris van het eerste uur, wist zich in zijn 95e 

levensjaar nog te herinneren, dat in de dagen van de oprichting van de club de heer Delcourt 

het bestuur ten sterkste aanraadde één persoon te benoemen als professional, als 

groundsman en als clubhuisbeheerder. Alleen dan zou het mogelijk zijn om in Engeland  

sollicitanten te verwerven. De advententie in een Engels blad leverde zeker honderd brieven 

op, waaruit na veel selecteren de benoeming plaatsvond van de Engelsman Frank Spalding, 

professional en greenkeeper van de in 1913 opgerichte Green Drive Golf Club te Lytham 

Lancashire. Eerdere pogingen om de professional P.C. Shoesmith te contracteren, waren op 

niets uitgelopen. 

      

 

 
         1927, Frank Spalding       

          

                                                                                                                                                                                

Tien jaar (1927-1937) is hij verbonden geweest aan onze 

club. Daarnaast was deze niet al te getalenteerde pro ook 

een aantal dagen per maand werkzaam voor De 

Sallandsche. Vele jaren later, in 1959, wist een lid van die 

club zich te herinneren: ‘Spalding was een klein rond 

gedrongen figuur met een rond, rood kopje, waarin de 

twee vooruitstaande tanden direct opvielen. Ik zag hem 

nooit anders dan in plusfours, de dracht trouwens van 

ieder zich zelf respecterende golfspeler uit die tijd, maar 

de zijne was juist iets te lang en juist iets te wijd met nét 

iets te grote ruiten. Hij paarde een zonnig humeur aan een 

slechte uitspraak van the King’s English. En zijn stijl was 

om op te schieten. Niettemin hing in het clubhuis van De 

Twentsche een ingelijste scorekaart met een score van 63, 

een baanrecord. Zijn lessen werden gegeven aan het begin 

van de derde hole, de enig beschikbare ruimte in verband 

met de baanaanleg. Het was daar vaak een gezellige doch 

levensgevaarlijke drukte. Ik herinner me de eerste les, 

wanneer na drie ‘zoef’ slagen de bal nog untouched op de 

tee stond. En als je bij de vierde poging, om volkomen 

onbegrijpelijke reden, de bal wél raakte en deze met 

tegenzin van de tee afkwam om vier meter verder in het 

gras te smoren, dan juichte Spalding  gosjemijne … 

splendid. Dat werd in die jaren een gevleugeld woord.’ Het 

lijkt zeer aannemelijk dat Spalding dit hilarische gezegde 

ook op De Twentsche bezigde.



Maar deze hilarische anekdote kan niet verhullen dat dezelfde  Spalding wel degelijk successen 

als professioneel golfer boekte. Op 27 juli 1930 won hij op de Twentsche het Nationaal 

Kampioenschap (Het Nationaal Open) over 36 holes, met een voorsprong van één slag op de 

Haagse toppro Dirk Oosterveer. Ook kreeg Spalding het illustere idee een oefeninrichting te 

maken voor indoor-golf op de zolder van het clubhuis. Hiervoor moesten een kokosmat en een 

oefennet besteld worden. In de baan werd voor een ronde van achttien holes met Spalding 

aanvankelijk ∫2,-, later ∫3,- gevraagd. De prijs van negen holes of een les bedroeg ∫1,50. Voor een 

knipkaart van vijf lessen rekende hij ∫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. 

 

          
 

Tijdens de wedstrijden om het Nationale Kampioenschap te Hengelo in 1930. Een mooi plekje op de  course 

van de Twentsche Golfclub. De winnende score over 36 holes kwam met 155 slagen op naam  van onze eigen 

pro Frank Spalding. De Twente Cup zelf zou hij nooit winnen, maar dat lot trof ook vrijwel al zijn opvolgers. 

Alleen Jan en Cees Cramer zouden daarin wel slagen.  

 

Samen met zijn vrouw was Spalding al die jaren tevens verantwoordelijk (geweest) voor het 

beheer van het clubhuis en het buffet. Maar in 1936 besloot het bestuur die combinatie van 

functies te splitsen. Spalding werd eervol ontslagen en keerde met zijn gezin terug naar 

Engeland. 

 

Bertus Lagcher (1937-1940) 

Geen blijvertje 
 

Tot opvolger van Spalding werd de jonge Bertus Lagcher benoemd, leerling en assistent van 

Douglas Monk van de Hilversumsche Golf & Country Club, en op dat moment nog maar 22 jaar 

oud. De verwachtingen waren hooggespannen: hij zou alle eigenschappen bezitten om zich als 

uitstekend speler, leermeester en clubmaker te ontwikkelen. Uit de notulen van 



bestuursvergaderingen rijst echter het beeld op van een ietwat luie en stugge pro, die bij 

herhaling door de voorzitter werd gemaand meer werk van zijn baantje te maken. Na een incident 

in het clubhuis werd Lagcher in februari 1940 op staande voet ontslagen. Hij keerde terug naar 

Hilversum. Tijdens diverse wedstrijden om de Twente Cup had hij een goed figuur geslagen. Toen 

Piet Witte in 1939 de Twente Cup won, was Lagcher op een gedeelde derde plaats geëindigd; met 

een totaal van 153 slagen (80 en 73) bleef hij negen slagen achter op de winnaar (144). Het jaar 

daarvoor, in 1938, had hij met twee rondes van 74 alleen zijn leermeester Douglas Monk niet van 

zich af kunnen schudden (70 en 74).  En ook in zijn eerste jaar als TGC-pro, in 1937, was hij op 

een verdienstelijke tweede plaats geëindigd, achter Piet Witte maar toen wél vóór Douglas Monk.        

                                          

 
 

Bestuursleden en enkele professionals rond de Twente Cup (1938). Staand vlnr: Willem Stork, Ir. Wim Boom 

(voorzitter), Piet van Delden Jzn (secretaris/penningmeester), Henny Jordaan (lid van het TGC-bestuur), 

Wim van Dijk (Amsterdamsche), William Ragless (Toxandria) en Nico Stoop (Sallandsche); zittend: D.H. 

Maurick (amateur), Piet Witte (Dommelsche), Douglas Monk (Hilversumsche), Bertus Lagcher 

(Twentsche) en Jos van Dijk (De Pan).  

 

Overigens, wat Walter Hagen ooit mogelijk maakte voor Amerikaanse tourprofessionals, dat 

maakte genoemde Douglas Monk mogelijk voor Nederlandse professionals. Deze uiterst lovende 

vergelijking ontleen ik aan een recente beschouwing van Iain Forrester, archivaris van PGA-

Holland, over Monk.  

 

Zowel Hagen als Monk kunnen wegbereiders worden genoemd: beiden stonden in 

verschillende landen aan de wieg van de professionalisering van het beroep van pro 

 



Het nu volgende relaas over de zeer grote betekenis van Monk steunt op de bevindingen van 

Forrester. De beslissing van de Engelse pionier Monk om in 1923 als PGA-professional naar 

Nederland te komen, zou grote gevolgen hebben voor het Nederlandse golf. Al vrij snel, in 1924, 

werd Monk betrokken bij de oprichting van de Nederlands Professional Golfers Associatie 

(NPGA, nu PGA Holland). Monk werd benoemd tot secretaris en was verantwoordelijk voor de 

onderhandelingen met alle golfclubs in Nederland en met het Nederlandse Golf Comité 

(voorloper van het NGF). Hij kopieerde de statuten van de Britse PGA, en vroeg erkenning als 

associatie van de PGA, (die werd gegeven in 1928).  Golf in Nederland was waarschijnlijk heel 

anders geweest zonder de professionals die hij heeft begeleid: Piet Witte, Gerrit Dorrestein (vader 

van Jan, Cees en Wim) en vele anderen.  

 

     
 

Douglas Monk, links, met zijn caddies op de Hilversumsche, ongeveer 1924. Monk deed in Nederland wat 

Johan Cruijff en Ard Schenk later voor het voetbal en voor het schaatsen in ons land zouden doen: zich sterk 

maken voor onder meer de financiële belangen van de beroepsbeoefenaren.  

 

In zijn functie bij de NPGA heeft Monk heel veel bereikt. Het is niet bewezen maar wel 

waarschijnlijk dat het idee om een beroepsvereniging te vormen van hem kwam. Hij was in elk 

geval een van de zeven founder members. Een van zijn doelen was om meer wedstrijden te 

organiseren voor de NPGA-leden. De NGC had begin jaren 20 beloofd om een Nationaal Open 

Kampioenschap te creëren. Er gebeurde niets en Monk vond dat het tijd was om er zelf iets aan 

te doen. Hij vond de Harlequin Golf Company bereid om een Nationaal Professional 

Kampioenschap te ondersteunen. Het was de eerste keer dat een bedrijf de golfsport sponsorde 



in Nederland. Harlequin schonk een zilveren beker en stelde geldprijzen beschikbaar voor de 

beste spelers.  

Het NGC was niet blij met deze ontwikkeling, men vond dat het comité het exclusieve recht had 

om een Nationaal Kampioenschap te organiseren. Na veel onderhandelingen en geruzie heeft 

Monk toch zijn zin gekregen. Het eerste kampioenschap werd gespeeld op de Twentsche Golfclub 

in 1928. De Twentsche verzocht om permanent gastheer van het kampioenschap te worden. Monk 

vond dat onverstandig,  maar als prima zakenman stelde hij voor dat de Twentsche een eigen 

jaarlijkse wedstrijd zou organiseren  en zo was de Twente Cup geboren. 

 

Als prima zakenman stelde Douglas Monk voor dat de Twentsche een eigen jaarlijkse 

wedstrijd zou organiseren en zo was de Twente Cup geboren 

 

Monk heeft in het belang van de NPGA-leden ook veel met golfclubs gesproken over 

werkomstandigheden, contracten en tarieven. Zijn onderhandelingen betekenden een 

belangrijke stap voorwaarts in het opwaarderen van het beroep van golfprofessional in 

Nederland. Hij is in functie gebleven bij de NPGA tot zijn vlucht naar Engeland in de Tweede 

Wereldoorlog. Toen hij in 1957 met pensioen ging - hij was in 1946 teruggekeerd op de 

Hilversumsche - is Monk benoemd tot erelid van de PGA in 1970. Hij stierf in Zeist op 8 juni 1976. 

 

Jan Cramer (1940-1947) 

Goede tweede keus 
 

Ditmaal was voor het aantrekken van een nieuwe professional niet Douglas Monk als 

hofleverancier benaderd, maar Bertram - Bertie - Dunn, professional van de Noordwijkse 

Golfclub vanaf 1915. Het bestuur van de Twentsche had in eerste instantie het oog laten vallen op 

Cees Cramer. Maar omdat deze in de mobilisatie zat, viel de keuze op diens jongere broer Jan. 

Deze talentvolle leerling van Dunn werd aanbevolen om zijn kundigheid en relationele kwaliteit. 

In 1939 was Jan aangesteld als assistent van Wim van Dijk bij de Amsterdamse Golf Club. Hij had 

datzelfde jaar als caddie van generaal Critchley bij het Amateurkampioenschap een grote pluim 

ontvangen voor zijn kundige adviezen: ‘Nog nooit heb ik van een caddie zooveel goede adviezen 

gehad!’  In het archief troffen we onderstaande tips van hem voor de leden van de Twentsche aan, 

voor het komende seizoen (1941); ze zijn in onze huidige ogen misschien aandoenlijk in hun 

eenvoud, maar daarom niet minder juist:                                                                                                                                     

 



In 1944 zou hij de Twente Cup winnen met een mooie score van 137 (drie onder par). Jan was 

daarmee de eerste pro van de Twentsche die de cup won. Zijn broer Cees had de cup al een jaar 

eerder gewonnen, maar was toen nog niet in dienst bij de Twentsche.  Maar zijn finest moment 

was toch de overwinning in het Nationaal Open Kampioenschap in 1946, welke ook op de 

Twentsche werd gespeeld.   

 

Zijn finest moment was  onbetwist de overwinning in het Nationaal Open 

Kampioenschap in 1946, welke op de Twentsche werd gespeeld 

 

In de eerste ronde had hij met een weinig spectaculaire 73 al wel de leiding genomen, maar in de 

tweede ronde had hij slechts 66 slagen nodig (zeven birdies, een eagle - op 10 -, een dubbelbogey 

- op 6 - en een bogey) en verbeterde hij met één slag het baanrecord dat toen nog op naam van 

Piet Witte stond.  

 

Een praatje bij een plaatje en tevens een 

verhaal om ook in te lijsten 

We zien hier  de local pro Jan Cramer tijdens 

de middagronde op de Twentsche, toen hij 

met een slotronde van 66 en een totaal van 139 

het Nationaal Open Kampioenschap van 1946  

won.  

‘s Ochtends  was de echte vorm er even nog 

niet geweest. Tot het moment dat op de 

fairway van de tiende hole zijn jonge vrouw 

zich bij de flight voegde. Cramer zei alleen 

maar heel gewoon: ‘Ik heb je gemist’.  

Om vervolgens verder te spelen als een  

kampioen en de tweede negen in 34 slagen  

te voltooien.     

In november 1947 vertrok Jan Cramer naar 

Curaçao, waar hij acht maanden op proef zou gaan 

werken bij de Shell Golfclub. Zijn drie jaar oudere 

broer Cees zou hem tijdens deze proefperiode gaan 

vervangen. Jan liet echter weten dat hij in Curaçao 

zou blijven, zodat zijn broer Cees in 1948 zijn vaste 

aanstelling kon krijgen. 

 

 



Cees Cramer (1948-1982) 

Natural golfer & fine gentleman 
 

Aan het slot van zijn toespraak tijdens de afscheidsreceptie in het volgepakte clubhuis van 

de Twentsche Golfclub (zie foto hieronder), op zondag 3 oktober 1982, richtte Cees Cramer 

het woord tot zijn opvolger Paul Saunders. 'Paul,' sprak hij, 'één ding wil ik je mee geven. 

Twentenaren hebben allemaal het hart op de goede plaats, alleen zit de portemonnee nog 

wel eens op de verkeerde plaats.' Pats, die zat! Daar konden de leden van de Twentsche het 

mee doen. Cees Cramer had een hart van goud en een groot gevoel van humor en was ook 

nog eens zo eerlijk als goud. Daarom werd er hard en lang om zijn opmerking gelachen. 

 

  
 

Zaterdag 2 oktober was Cees  65 jaar geworden. Aan een rijk gevuld golfleven kwam 

daarmee een einde. In zijn hart had Cees altijd boswachter willen worden. Hij mocht graag 

buiten zijn, in de natuur. Op de golfbaan was hij veel in beweging. Veel van die beweging 

had te maken met een liefhebberij van hem: zoeken en vinden. Hoe vaak hebben de leden 

van de club niet het vertrouwde beeld gezien van de grote gestalte van Cees die met een 



stok in de hand langs de rough en de slootranden liep, met het hoofd naar beneden gericht 

op zoek naar golfballen. Hij keek, zag én vond. In totaal zou hij op golfbanen ook nog vier 

gouden ringen vinden!  

 

‘Als 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’ 

 

Toenmalig jeugdlid Jan Ebbinge  herinnerde zich in 1982, toen hij inmiddels hoofdredacteur 

was van het maandblad Golf: ‘Ik ben in 1962 met golf begonnen, op de Twentsche Golfclub. 

Cees was derhalve m1jn professional. Samen met Joost Commandeur was ik het enige 

jeugdlid. Erg aanmoedigend was het niet, maar de invloed van Cees was voor ons voldoende 

om door te zetten. Speltechnisch zijn we niet veel wijzer van hem geworden (doch dat kan 

ook onze stijfkoppigheid zijn geweest), maar zijn humane kwaliteiten werkten aanstekelijk 

op ons. Vaak kregen we gratis ballen van hem en ook onze verjaardagen vergat hij niet. Hij 

was altijd vrolijk en vol verhalen. Een soort vaderfiguur van de golf was hij en bovendien 

keken we enorm tegen hem op, omdat hij zo verschrikkelijk goed kon spelen.’  

 

De leukste kant van zijn vak vond Cees de omgang met mensen 

 

Op de Noordwijkse Golfclub, waar hij eerst caddie was en daarna assistent van Dunn, waren 

veel gevarieerde mensen, zoals Cees dat noemde, en vooral daar heeft hij grote 

mensenkennis opgedaan. Later op de Twentsche zou hij een blad als Privé hebben kunnen 

gaan redigeren, zó véél wist hij van de leden af. Als je bij Cees les had, hoorde je veel en niet 

alleen over golf.  'Lessen' bij Cramer was hoe dan ook gezellig. Als de leerling niet 

honderduit praatte, dan was het Cees zelf wel. Dunn had altijd tegen hem gezegd: 'Als je 

tijdens de lessen niet meer weet wat je moet zeggen, zeg dan maar wat.  Als je maar blijft 

praten.' Zelf had hij nooit echt les gehad, ook niet van Dunn. 

 

‘Van iedereen een golfer maken kan ik niet’ 

 



Zijn stijl was ritmisch hoewel niet bepaald 

oogstrelend - zijn linkerarm was altijd 

gebogen en in de backswing keek je nog op 

je horloge so to speak - maar zijn spel was 

zeer betrouwbaar. Zelden sloeg hij in de 

rough en legio waren zijn hoge klasseringen 

in de toernooien. In de jaren voor de oorlog 

tot ongeveer 1960 maakte hij samen met 

Gerard de Wit, Joop Rühl en Piet Witte de 

dienst uit. Maar ook in de jaren tachtig kon 

Cramer nog moeiteloos het niveau van zijn 

vaak 40 jaar jongere collega's volgen. In de 

Twente Cup van 1981 werd hij tweede 

achter Jan Dorrestein. Zonder enige 

voorbereiding eindigde hij met twee birdies 

voor een gave ronde van 70. Zijn verklaring 

toen: ‘Alle jonge jongens moeten zich 

waarmaken. Ik hoef dat niet meer en je hebt 

geen idee hoeveel makkelijker het spel 

daardoor wordt. Ik had ruim drie maanden 

niet meer gespeeld. Drie dagen voor de Twente Cup heb ik een emmer met twintig ballen leeg 

geslagen. Die sloeg ik zo lekker, dat ik dacht 'wat doe ik hier, ik stop ermee'. Cees kon sowieso 

met voldoening terugkijken op de tientallen keren dat hij vanaf de jaren dertig had 

meegestreden om de Twente Cup. Hij won de Cup vier maal: in 1943, in 1949, in 1960 en in 

1970.  

 

Cees won de Twente Cup vier maal: in 1943, in 1949, in 1960 en in 1970. 

 

Tijdens belangrijke wedstrijden had Cees vaak Henk Bongers als caddie aan zijn zijde. Vol 

bewondering blikte Henk ooit terug op die jaren met Cees: ‘Cees was gezegend met een paar 

knuisten, die zijn weerga in het gehele 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 Cees alleen 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 golfresultaten soms tot nul reduceerden. Ook hij moet echter deze momenten 

hebben gekend, zonder ze ooit te laten blijken’.  

 

Het Nationaal Open was voor Cees altijd het jaarlijkse hoogtepunt, maar gaandeweg 

veranderde hij steeds meer van wedstrijdgolfer in een gezelligheidsmens. Daarom stond de 



laatste vijftien jaren de Lauswolt Pro-Am bij hem bovenaan het lijstje. Buiten Lauswolt 

kwam hij het liefst op de Eindhovense en de Rotterdamse. Praten over vroeger. Cees zou er 

een boek over hebben kunnen schrijven.  

 

Cees maakte een enorme vlucht van de golfsport mee als men bedenkt dat er in 

het jaar 1933 (het jaar dat hij pro werd) 15 professionals waren, in 1973 ruim 30 en in 

1982 ruim 60. 

 

Cees zei daarover ooit: 'De professionals van nu hebben het heel goed. In mijn begintijd waren 

er bijvoorbeeld geen shops. En contracten waren er ook niet. Dat woord kenden we niet eens, 

zelfs de hoofdprofessional niet. Als ik naar een toernooi ging vroeg ik Dunn om twee nieuwe 

ballen en dat kon dan net. In die dagen kreeg je nooit iets voor niks. Het beroep van golfpro 

was vroeger nogal onzeker en in zekere zin is het dat nu nog. Wij zijn niet georganiseerd en 

hebben geen verzekeringen.' 

Desondanks was zijn moeder apetrots op haar zoons, en zo liet zij zich een keer ontvallen: 

'Mijn zoons hebben he1 ver geschopt: de een is golfprofessor in Curaçao en de ander 

golfprofessor in Twente!'  

 

De mooiste wedstrijdherinneringen bewaarde Cees  aan de twee play-offs met Gerard de 

Wit om het Nationaal Open Kampioenschap. Kees won beide keren. In de 36 holes play-off 

op de Eindhovensche in 1956 was hij na 34 holes twee slagen achter op de Wit. Op de par-5 

17e hole lag Cees met twee slagen diep in de struiken een eindje voor de green. Nog meer 

slagen achter raken mocht niet, dus nam hij alle risico. Na twintig proefswings tussen de 

takken slaagde hij erin de bal uit de bosschages weg te werken. De bal stuiterde een paar 

keer op de fairway, huppelde zowaar de green op en ... en verdween tot ieders opwinding 

in de hole voor een eagle. Gerard de Wit maakte van de weeromstuit een 6 en stond één 

slag achter. Kees: 'Dat was mooier dan een hole-in-one.'  

Over een hole-in-one gesproken. Daarvan had Cees Cramer er ook de nodige op zijn 

geweten. De mooiste vertelde hij ooit zelf: 'Het was tijdens de World Cup in Spanje in 1965. 

Achter ons speelden Jack Nicklaus en Tony Lema voor Amerika. Overal om ons heen was 

het daarom zwart van de mensen. En toen gebeurde het dat ik een hole-in-one maakte. De 

bal kwam één meter achter de hole terecht en kwam do0r de backspin terug in de hole. Het 

was een consternatie vanjewelste. Eigenlijk was het de verkeerde hole voor een hole-in-one, 

want alleen op de 9e stond een auto. Toen die daar niet gemaakt werd, kreeg ik alsnog de 

Seat. Omdat ik geen rijbewijs had en die auto niet wilde hebben, heb ik via de omroeper de 

auto te koop aangeboden. Binnen het kwartier kwam er een oud mevrouwtje met een kant 

en klare cheque.' Wat Cees er in al zijn bescheidenheid niet bij vertelde, was dat hij de 

opbrengst deelde met zijn partner Gerard de Wit. Cees ten voeten uit.  



 

Cees in 1965 in Spanje: hij kust 

de bal waarmee hij zojuist een 

hole-in-one heeft gemaakt (z’n 

vierde in zijn leven). Z’n eerste 

hole-in-one maakte hij op de 7e 

hole in Noordwijk met een 

houten twee, toen hij tien jaar 

oud was.   

 

 

 

Terugblikkend vond Cees Cramer wel dat hij te lang op één club is geweest: 'Op een gegeven 

moment raak je erop uitgekeken, de leden net zo goed als ik.' De laatste jaren begon hij 

bovendien de gezellige, onderlinge sfeer van vroeger te missen. Bij zijn afscheid kreeg de  

gepensioneerde een herdenkingsbord, een schilderij van de hand van Nico van Heek, een 

dikke enveloppe met inhoud, bijeengebracht door de leden, en nog veel meer. Namens het 

bestuur bood voorzitter Jan Ankersmit hem voor de rest van zijn leven gastvrijheid aan op 

de Twentsche. Cees had op dat moment zijn golfset al verkocht, aan Floris Bierman. Met 

zijn vrouw Neeltje Tromp keerde hij terug naar zijn geboorteplaats Noordwijk, om er te 

wonen aan de rand van het duingebied, waar de holes van de oude Noordwijkse nog 

duidelijk zichtbaar zijn. Daar zou hij in november 1990 overlijden. Hij heeft na zijn afscheid 

nooit meer gegolft. 



          
 

 

In 1968 bood Cees bij zijn twintigjarig jubileum de Cees Cramer Cup aan (zie foto 

linksboven), 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 vandaag de dag 

wordt door de jeugd in hun jaarlijkse wedstrijd om de Cees Cramer Club gespeeld. In 1993 

was Ben van Duyn (zie foto rechtsboven) de trotse winnaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul Saunders (1982-1986) 

Professioneel & commercieel 
 

Toen Cees Cramer in 1982 afscheid nam, werd daarmee in zekere zin ook afscheid genomen 

van een generatie pro’s die al vóór de Tweede Wereldoorlog waren begonnen met hun 

carrière. Vaak waren ze ongediplomeerd, hoe deskundig in de praktijk ook. Soms hadden 

ze zich ook niet meer verdiept in de nieuwste ontwikkelingen binnen de sport. En het 

golfspel was nog steeds een tamelijk elitaire aangelegenheid. Paul Saunders daarentegen  

kwam van Spaarnwoude, de eerste, in 1977 opgerichte, openbare golfbaan van Nederland, 

alwaar de Schot Colin MacKay als head-pro de golfsport probeerde op te stuwen tot een 

volkssport. Daarnaast was Paul een tijdlang nog assistent geweest van Wim Dorrestein op 

de Amsterdamse. 

 

                                                             

Paul Saunders (hiernaast, met links van 

hem zijn toenmalige vriendin Margriet 

de Haan, lid van Dames 1) kwam van 

oorsprong uit Birmingham, was aldaar 

lid geweest van de 1893 opgerichte 

Robin Hood Golf Club en bracht een 

specifieke (Britse) methodiek mee: 

nogal stilistisch,  ¾ achterswing,  beetje 

Luke Donald-achtig zouden we nu 

zeggen. En waar de lessen van Cees 

vaak waren begonnen met het oefenen 

met een ijzer 5 of zelfs met   de driver, 

daar startte Paul met chippen; eerst 

een halve swing; eerst oefenen met 

ijzers ook; pas later de driver. Paul had 

overigens wel iets van Robin Hood, 

gewaarschuwd bovendien door Cees 

Cramer voor de Twentse zuinigheid. 

‘Twenten zijn krenten’, zo verzuchtte 

Paul soms. Maar de Twentenaar mocht 

het geld dan diep in de zak hebben 

verstopt, Paul wist het zelfs uit die diepte omhoog te krijgen. 

 



Op de Twentsche 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 J.A.M. (Hans) Nietsch 

voor een soliede overkapping bij de drivingrange. 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 toe bij dat de 

activiteiten op de oefenbaan aanmerkelijk toenamen. Dit werd mede mogelijk gemaakt 

door de heer en mevrouw Lans die bereid werden gevonden dagelijks golfballen te rapen. 

 

De samenwerking tussen Paul en het dagelijks bestuur verliep soepel; één 

bestuurslid merkte zelfs op dat Paul in alles wel erg vaak zijn zin kreeg 

 

Paul was al spoedig zodanig bezet dat hij nieuwe leden groepslessen aanbood. Twee jaar na 

zijn komst, verzocht hij het bestuur een asistent-pro naast hem te benoemen. Gezamenlijk 

zouden ze dan de lessen en de shop kunnen doen. Clubs uit de regio, PW in Enschede en 

De Koepel in Wierden, deden namelijk in toenemende mate een beroep op Paul voor 

toezicht en advies. De samenwerking tussen Paul en het dagelijks bestuur verliep soepel; 

één bestuurslid merkte zelfs op dat Paul in alles wel erg vaak zijn zin kreeg. Het lesgeld ging 

in ieder geval omhoog: van ∫16,- naar  ∫ 18,- per dertig minuten. Paul wordt ervaren als een 

goede en plezierige pro, maar al in het voorjaar van 1985 heerst het vage vermoeden dat hij 

weg wil.  

Op 26 april 1986 verliet Paul de TGC; trouwplannen deden hem verhuizen naar Portugal. 

Zijn motto, ‘U krijgt uiteindelijk toch de handicap, die u verdient’ , bleef lange tijd nog op de 

Twentsche naklinken.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Joost Poppe (1984-1990) 

Jongste headpro ooit 

 
Als jongste in een gezin met vier broers, getogen in het Gooi, is Joost altijd met sport bezig 

geweest. Eerst vooral nog met voetbal, maar op zijn 13e  wordt hij gegrepen door de golfsport. 

Wat je doet, doe je zo goed mogelijk, kreeg hij van huis uit mee. Hij ontwikkelt zich dan 

ook dusdanig in de golfsport, dat hij wordt ontdekt door de Schot Colin MacKay. Deze 

headpro van Spaarnwoude (bakermat van het moderne golf in Nederland), stimuleert hem 

om golfprofessional te worden. Dit betekent dat hij de middelbare school niet afmaakt. 

Enige overtuigingskracht is nodig om zijn ouders hiertoe over te halen. Dit besluit zal hem 

geen windeieren leggen. Vanaf dat moment volgt er een loopbaan, eerst als assistent-

golfprofessional in Spaarnwoude en Amsterdam, later als professional met betrekkingen als 

PGA-hoofdprofessional bij de Twentsche Golfclub. Naast het geven van lessen, krijgt hij op 

de oude baan de kans zijn commerciële talenten ten toon te spreiden als eigenaar van de 

golfshop. 

                                                                                                 

 

In april 2017 bezocht ik hem op Golf- en 

Businessclub De Scherpenbergh, waar hij 

inmiddels alweer vele jaren de scepter 

zwaait als general-manager. In een 

uitvoerig en geanimeerd gesprek blikte 

hij openhartig en welbespraakt terug op 

zijn ‘Twentsche’ jaren.  

 

 

Joost was in 1984 naar de Twentsche 

gehaald omdat Paul Saunders wel 

assistentie kon gebruiken, nu ook 

andere banen in Twente steeds meer 

een beroep deden op diens adviezen en 

steun. In 1985 haalde Joost zijn diploma 

assistent-pro en in 1987 dat van head-

pro. Tijdens de Twente Cup van 1985 

speelde Joost twee geweldige negens (35 

en 36), terwijl hij de dag ervóór een 81 

had gemaakt (46 en 35); Joost vermoedt 



dat hij mede aan die slotscore z’n aanstelling tot head-pro te danken heeft. Zijn beste ronde 

op de oude baan ging in 68 slagen.  

 

Als eerste introduceerde Joost videolessen op de TGC 

 

Als eerste introduceerde Joost videolessen op de TGC; via Ruud Bos kon hij een oude Philips 

VHS-camera kopen; die hield je dan op de schouder en vervolgens werden de beelden 

zichtbaar gemaakt op een tweedehands televisie. Met Ruud Bos trok hij veel op in die jaren, 

maar ook met Kees Kan, Diderik Ankersmit, Hans Nietsch, Martine Goldschmeding, 

Sabine, Melanie en Roeland Reef, Jochem en Jurjen Baars. Joost kwam met een mooi 

voorbeeld van Twentse zuinigheid: op de eerste hole was hij met twee fabrikanten in de 

baan (Jannink en Ten Cate), heren die met oude en versleten ballen speelden; Joost 

verwisselde bij de afslag de slechte bal door een nieuwe Pinnacle; op de fairway bij deze bal 

aangekomen, verving Jannink deze bal meteen door een oude; de Pinnacle verdween in zijn 

broekzak.  Joost gaf landelijk C-training aan jongeren vanuit het NGF, ook aan leden van de 

TGC; sommigen van hen speelden naar verloop van tijd zo goed, dat het bestuur hen 

verbood nog aan bepaalde wedstrijden mee te doen (buiten mededinging in ieder geval). 

Ook verzorgde hij een tijdlang lessen voor het DSGG: het Drienerlo’s Studenten Golf 

genootschap. In lovende bewoordingen blikt hij terug op het voorzitterschap van H.J.D 

Ankersmit (1981-1988), voor bekenden Haajeedee en voor vrienden Jan. Uiterst aimaibel en 

een voorzitter die golf ademde; het was hem als zoon van een vader die de Sallandsche 

Golfclub had opgericht én er de eerste voorzitter van zou worden, dan ook met paplepels 

tegelijk naar binnen gegoten. De komst van Wim Stemerdink in 1988 was een beetje het 

begin van het vertrek van Joost. Wim was op zoek naar een ietwat oudere pro, met iets meer 

standing graag ook. Het spel werd hard gespeeld. De club schakelde een advocaat in, en 

vervolgens deed Joost dat ook maar. De club verloor de zaak en moest zelfs smartegeld (fl. 

5000,-) betalen, hoogst ongebruikelijk, ongekend zelfs, in het arbeidsrecht. Niettemin 

overheerst bij Joost nog steeds een ‘lommerrijk, zomers beeld’ van de TGC. Hij kreeg een 

feestelijk afscheid in Enschede, buiten het bestuur om, van de leden aangeboden, waarbij 

hem vele briefjes van vijftig gulden (zonnebloem) werden overhandigd. De vader van 

Marie-Claire Rutten had het geregeld, in het American Hotel. 

Nu was de interesse van Joost in de TGC geleidelijk al wel wat aan het verminderen. Pro’s 

elders in Nederland (Donald Armour, Alan Saddington, Jonas Saxton) trokken steeds meer 

aan hem en probeerden hem over te halen elders nieuwe zaken op te starten. Onvergetelijk 

blijft voor hem een pro-Am in Portugal met drie leden van de TGC: Bart Op De Coul, Rudy 

Reef en Maarten Jacobs. Een uiterst memorabele en ware gentlemen-flight, welke diep in 

de nacht nog op zoek ging … naar fado-muziek.  

 



Wiljan  van Mook (1990-) 

Een altijd aanwezige pro 

 

De reden waarom golfpro’s zeggen dat je je hoofd naar beneden moet houden, is dat je dan 

tenminste niet ziet hoe ze je uitlachen. Deze amusante kwalificatie van het beroep van 

golfprofessional staat op naam van de Amerikaanse comédienne Phylis Diller. Menig 

beoefenaar van deze (denk)sport op gras, welke zo vaak uitnodigt tot nederigheid,  zal in 

deze typering van pro’s vol leedvermaak over hun ‘klanten’  wel iets herkennen. In de kern 

refereert de uitspraak natuurlijk aan de ongelofelijke hoeveelheid tijd die de grote 

meerderheid van golfbeoefenaren in het spelletje moeten steken om die kleine bal een 

beetje behoorlijk te kunnen raken. 

 

Het citaat hierboven is echter 

tevens een passende opmaat naar 

de pro die we hier behandelen, 

Wiljan van Mook, opnieuw geen 

Tukker, maar een Brabander uit 

Dorst (!), en een neef van Bertus 

van Mook. Als zestienjarige zat 

Wiljan al op hcp één én op veel 

nederigheid kan men hem dan ook 

niet snel betrappen. Wiljan is sinds 

1990 verbonden aan de Twentsche 

en hij moet in staat worden geacht 

het lange dienstverband van Cees 

Cramer (34 jaar) te evenaren, of 

zelfs te verbeteren. Cees zag met 

zijn spiedende ogen  misschien 

echt  alles, we memoreerden het al, 

maar ook Wiljan ontgaat vrijwel 

niets. In het clubhuis aan de bar 

kan hij je zeggen dat je die dag 

ergens in de baan een goede (vaak 

slechte!) bal sloeg. Maar niet alleen 

zijn ogen reiken ver; ook zijn stem 

is op veel plaatsen te verstaan, niet alleen in zijn ‘hok’ op de drivingrange. En het 

schaterlachen is daarbij zelden van de lucht. Zijn lesagenda is goed gevuld. Met grote 



regelmaat nemen zijn ‘klanten’ lessen bij hem af. En evenals Cees Cramer zou ook hij een 

boek kunnen schrijven over de vele confidenties die leden hem tijdens de lessen 

toevertrouwen. En waar Cees vier holes-in one op zijn naam bracht, staat bij Wiljan de teller 

al op zestien, waarvan één met links. Cees had de club in 1968, ter gelegenheid van zijn 20-

jarig jubileum, een Cup geschonken voor een wedstrijd Open Strokeplay Heren; ook stelde 

hij voor een jaarlijkse jeugdwedstrijd een putter beschikbaar, de Cees Cramer Club, welke 

permanent met naamplaatjes in het clubhuis hangt; Wiljan en zijn echtgenote Els zouden 

in 1993, samen met het gérant-echtpaar Jaap en Lily Hobbel, de Sambal Trofee beschikbaar 

stellen. Na afloop werd er dan door de moeder van Lily een Indische rijsttafel bereid. Alleen 

om de Cees Cramer Club wordt nu  soms nog gestreden.  

 

             ‘De meeste mensen concentreren zich alleen op de lange slagen,  

      maar op de green wordt het geld verdiend’ 

 

Ter gelegenheid van Wiljans 25-jarig jubileum in 2015, besloot het TGC-bestuur de driving 

range te vernoemen naar hem: De Wiljan van Mook Driving Range. In het augustusnummer 

van ons clubblad De Putter uit 2015, valt middels een fotocollage nog de sfeer te proeven 

van de receptie die het bestuur hem op 1 juli aanbood. Als lovend onderschrift bij al die 

impressies, stond geschreven: ‘Hoeveel startende golfers heeft hij niet de beginselen van de  

golfsport bijgebracht? Hoeveel spelers heeft hij niet geholpen hun handicap verder te 

verlagen? En wanneer we soms beginnen te twijfelen aan ons zelf omdat het ineens niet 

meer lukt, weet hij ons in de kortste keren weer ‘op de rails te krijgen’. Maar bovenal heeft 

Wiljan velen van ons het plezier in het golfen bijgebracht en ons soms wankele 

zelfvertrouwen hersteld.  Hij ziet alles, waar je ook in de baan loopt. In de volgende les krijg 

je dan te horen: ‘Ik zag je vorige week op hole 17 en bij je tweede slag deed je dit of dat’. Hij 

is altijd goedgemutst en is nooit ongeduldig wanneer je dezelfde fout blijft maken. En als je 

dan weer een bal goed raakt is een welgemeend ‘wow’ steevast zijn reactie. Zo zien we 

Wiljan graag nog vele jaren doorgaan!’   

 

Het TGC-bestuur had destijds, in de zomer van 1990,  met vijf pro’s gesprekken gevoerd om 

een opvolger voor Joost Poppe te zoeken, en de keuze was op Wiljan gevallen. Als kleine 

jongen was hij al zeer vertrouwd geraakt met golf. Zo was hij op z’n achtste al caddie op 

Toxandria. In 1976 en 1977 doorliep hij te Papendal de Golfschool van Piet Witte en Martien 

Groenendaal. Daarna werd hij voor een aantal jaren assistent-professional op de 

Hilversumsche Golf Club, waar de kleine Schot Roy Cattell zojuist begonnen was de 

reputatie op te bouwen van een down-to-earth pro, die nadrukkelijk de meeste affiniteit had 

met golfers die een natuurlijke swing kunnen maken. Zo werd de Amerikaan Fred Couples 

regelmatig door Cattell in de lessen als  inspirerend voorbeeld aangeprezen.  In 1978 en in 



1979 deed Wiljan meerdere malen heel verdienstelijk mee aan wedstrijden voor 

professionals onder de 37 jaar.  De wedstrijden waren bedoeld om deze jongere (!) pro's  

enige wedstrijdervaring te geven om zodoende het peil van de Nederlandse pro's op te 

voeren. Op Toxandria werd hij tweede en op de Domburgsche derde. 

 

 

  

 

In het november/december-

nummer van het Maandblad 

Golf uit  1989 verscheen de 

nevenstaande advertentie. 

Vijf respondenten werden 

uitgenodigd voor een 

gesprek.  

 

                                   

 

 

 

 

In 1980 ging Wiljan naar Aken, waar hij met Cees Renders  ruim twee jaar samenwerkte op 

de Aachener Golf Club. Renders won in 1980 bijna alles wat er te winnen viel, zo bijvoorbeeld 

het Nationaal Open Kampioenschap en het Nationaal Professional Kampioenschap, en 

werd Golfer van het Jaar. Daarmee kreeg hij echt loon naar werken, want er waren maar 

weinig professionals die elke dag, naast de vele lessen, nog zovele uren oefenden. Daar in 

Aken voelde Wiljan zich al aangetrokken tot het lesgeven aan de jeugd. Hij zou er tien jaar 

blijven. Met  jonge golfers behaalde hij in die periode  grote successen: tweemaal een Duits 

kampioenschap en driemaal kampioen van Noordrijn-Westfalen. Zijn eigen golftechniek 

had hij in 1989 nog bijgewerkt door een tweeweekse golfcursus in Portland (VS) te volgen. 

In het sollicitatiegesprek met het TGC-bestuur had hij benadrukt dat het spelpeil omhoog 

moest. Competitietraining en groepslessen waren voor het realiseren van die ambitie 

essentieel. Maar het allerbelangrijkste was toen al volgens hem de betrokkenheid van leden 

bij het clubgebeuren.  

 

‘De mensen gaan tegenwoordig golfen, omdat het erbij hoort, terwijl het technisch één 

van de moeilijkste sporten is die er bestaan’ 

                                 



 
 

Hierboven Wiljan in 1984 op de Royal Antwerp Golf Club. Hij werd daar winnaar van het 

Corps Diplomatique. 

 

 

Wiljan is door de jaren heen op de Twentsche een pro geworden waar je niet omheen kunt, 

zelfs niet als je dat zou willen. Als pro is hij misschien meer een swingcoach dan een 

puttingcoach. Iemand vergeleek zijn werkwijze ooit met die van Kwik-Fit Autoservice: in no 

time heeft Wiljan jouw golflek boven en weet hij jouw ‘gebreken’ te repareren.  

 

Inmiddels speelt hij zo’n tien maandagen per jaar mee aan de door hemzelf, samen met 

Brian Gee, Focko Nauta en Gerry Jeurissen,  in 2010 opgerichte Senior Pro Tour. Ze spelen 

om de Jan Dorrestein Bokaal (50+) en om de Gerard de Wit-beker (60+) 

Tussen 1975 en 1985 speelde Wiljan geregeld mee tijdens Nationale Opens. Op De 

Kennemer zat hij ooit bij golflegende Severiano Ballesteros in de flight; ook speelde hij 

oefenrondes in die jaren met Bernhard Langer. 



 

 

 

Hiernaast Wiljan in zijn 

karakteristieke rol op de 

driving range. De dan vijfjarige 

Stan Meijerink (2001) krijgt 

golfles van de oefenmeester. 

Let op de driver in de handen 

van het ventje!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de wedstrijden om de Twente Cup moest hij zich tot op heden tevreden stellen met een 

gedeelde vierde plaats als hoogste eindnotering (141 / drie boven par). In 1990, zijn eerste 

jaar op de Twentsche,  hoefde hij alleen Brian Gee (137), Tim Giles (138) en Jonas Saxton 

(140) voor te laten gaan. Het was een prachtig debuut als TGC-pro geweest. Wiljan zat in 

de laatste flight met Gee (Domburgsche) en Giles (Hoge Kleij), maar de putter liet hem 

ietwat in de steek. Maar hij had wel de harten der TGC-leden gewonnen. In het oktober-

nummer van De Twentsche Putter kon men lezen:  ‘Nog niet eerder toonde zo’n grote schare 

golfliefhebbers hun emoties en enthousiasme tijdens de verrichtingen van hun pro op de 

laatste holes’.  

 

 

 

 



En dan was daar nog het jarenlange lidmaatschap van de zogeheten Hots Knots Groep. Deze 

groep golfers, bestaande uit Marcel Weerkamp, Jan Mosman (de beide oprichters), Peter 

Kole, Kees Hettema, Wiljan van Mook, Marcel Nijenhuis, Fons Aarents en Geert Klein 

Ovink trainde op de woensdagavonden van 18.00 tot 19.00 uur, dit buiten het golfseizoen. 

Op de oude baan was men hier al mee gestart. Eerst les van Wiljan en daarna gezellig 

borrelen en eten. Dit wekelijkse ritueel was daarnaast ook vooral bedoeld ter voorbereiding 

op het jaarlijkse laatste weekend in oktober, als er golfbanen in Portugal of soms Zuid-

Spanje werden bezocht.  

 

 
 

De Hots Knots Groep in 2004, in Gramacho (Portugal) 

 

 

 

 

 



Hieronder Wiljan in 2017 met een ijzer 7 op hole 8 van de Fox Hollow Golf Club in Lakewood 

(Colorado). De baan ligt op ongeveer 1750 meter hoogte en biedt prachtige vergezichten.  

 

 
 

 



               
 
Zoals hierboven al werd opgemerkt, bezit De Twentsche sinds juli 2012 het keurmerk PGA 

Erkende Golfschool. Het blauwe bordje hangt rechts naast de ingang van ons clubhuis, naast 

misschien wel de belangrijkste vergunning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andrew Allen (2008-) 

Links- én rechtshandige golfer 

 
Sheffield is de geboorteplaats van de overleden zanger Joe Cocker. Ook bekende golfers als 

Danny Willet en Matthew Fitzpatrick hebben er hun wieg staan, en onze eigen Andrew  

(Keith) Allen komt er ook vandaan. Zijn vader werkte er in de staalindustrie. Het golfspel 

werd hem aangereikt door één van zijn beide oudere broers. Hij begon als een linkshandige 

speler, maar om praktische redenen ging hij verder als rechtshandige golfer. Nog steeds kan 

hij een mooie bal met links slaan. 

 

 
 

Foto hierboven: de dan 18-jarige Andrew slaat een bal uit de bunker, op de baan van de 

Abbeydale Golf Club te Sheffield. De wedstrijd waarin hij dat deed, verschafte hem 

toegang tot de opleiding tot golfprofessional.  



 

Omdat er in Sheffield geen toekomstperspectief was, verhuisde hij 1984 naar Northhampton 

waar ie 1986 als golf-professional aan de slag kon op Delapre Golf Complex. Dat jaar haalde 

hij tevens zijn examen A-professional.  In 1989 kwam   hij via Martin Morbey,  collega op 

Delapre Golf Complex en  toen head-pro op de Hilversumse, naar Nederland. Via deze pro 

van de Hilversumsche kreeg Andrew contact met  Golfclub de Berendock te Wijchen (Van 

1989 tot 1994 werkte hij in Wychen. Daarna maakte hij de switch naar het ’t Sybrook, waar 

hij van 1994 tot 2008 zijn golfkunsten demonstreerde.  De eerste twee jaar nog in loondienst, 

daarna als zelfstandige. Samen met zijn toenmalige collega en vriend Gary Jack, wist 

Andrew zowel het mannen- als het jeugdcompetitieteam naar hoofdklasse niveau te 

brengen. 

 

                                     
 

 

‘Het was een uitdaging, het was financieel aantrekkelijk en er was in Nederland 

meer perspectief’                                                                                                                                                                                                 



Harry Slotema haalde hem naar de Twentsche. Andrew kende de Twentenaren dus al heel 

goed, alvorens hij de overstap naar de Twentsche maakte, inclusief zijn toekomstige collega 

Wiljan. Bovendien had hij in het verleden al vaker meegespeeld om de Twente Cup.  

Burggolf) bij Nijmegen en kon daar gaan werken. 

 

Op de club noemt men hem soms The Grey Shark maar The Artist zou ook mogen, gelet op 

zijn hobby van kunstschilder en handy man. Onderstaande IJsvogel maakte hij in zomer 

2017 ter gelegenheid van de eerste Jan Bekkers Memorial, ter nagedachtenis aan de in 2016  

veel te vroeg overleden Jan Bekkers. 

 

 

 

 

 

De door Andrew van ebbehout 

vervaardigde IJsvogel-trofee, ter 

nagedachtenis aan Jan Bekkers, die op deze 

plaats aan de bar menig biertje dronk én 

weggaf. Andrew kende Jan al uit zijn 

Sybrook-tijd. Het werden vrienden. 

Wonend aan de IJsvogel in Delden schonk 

Jan in de maanden voor zijn dood aan 

sommigen een kleinood, een ijsvogeltje. 

Daarmee drukte deze mensenmens 

nogmaals zijn genegenheid en liefde uit 

voor de dierbaren om hem heen. 

 

Andrew wordt door velen bovenal geroemd 

om zijn korte spel, in het bijzonder op de greens. Nagenoeg zonder oefenslag speelt hij - 

met zijn favoriete oude (lichte) putter - trefzeker de bal in de hole. Je kunt hem vaak op de 

oefengreen aantreffen. Alsof hij wil zeggen: het komt ook mij niet aangewaaid. Uiterlijk 

straalt hij altijd veel rust uit en dat is des te verrassender, omdat hij wel degelijk zeer 

gedreven in het golfspel staat. Naast een teaching-pro is hij toch ook een echte playing-pro. 

Vraag hem naar het Heineken Dutch Open van 1991 op De Noordwijkse (Andrew zat in de 

flight met Brett Ogle en Per-Ulrik Johansson) en hij begint te stralen.   

 



In 2015 won Andrew hij het PGA 

Holland Senior Kampioenschap. Op 

de baan van Golfclub  De Dommel 

had hij aan een level par 70 

voldoende. Andrew maakte drie 

birdies en drie bogeys op de par-70 

baan in het Brabantse St. 

Michielsgestel. Het was zijn eerste 

titel in Nederland, het land waar de 

Brit in 1989 naartoe verhuisde. 

 

‘It was a long time coming’, verzuchtte Andrew na afloop van zijn ronde.  

 

‘Ik ben een paar keer tweede geworden, maar nu was het eindelijk mijn dag’ 

 

Andrew had in het eindklassement twee slagen voorsprong op Pieter Krets. Het brons werd 

met een score van 73 gedeeld door Sven Muts, Gordon Hutchison en voormalig Senior-

kampioen Brian Gee.  

In 2013 had hij te Dordrecht (Crayestein Golf) al eens het National Senior Open gewonnen, 

maar daar doen naast professionals ook amateurs aan mee. In 2017 won hij dit 

kampioenschap voor de tweede keer. Ook Andrew doet al jaren mee aan de mede door 

Wiljan opgerichte  Senior Pro Tour. Sterker nog: hij won de Jan Dorrestein Bokaal al 

driemaal. 

 

Evenals bij zijn collega Wiljan is een gedeelde vierde plaats Andrews hoogste notering in 

een Twente Cup, en wel in 2014, toen Inder van Weerelt voor de tweede keer  winnaar werd.   

Met twee solide rondes van 69 eindigde Andrew  op -6 (138). 

 

 

Some people believe golf is a matter of life and death. I'm very disappointed with 

that attitude. I can assure you it is much, much more important than that 

 

                                                                  Andrew Allen 


