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Twentsche Golf Club
Secretariaat:
Almelosestraat 17
7495 TG Ambt Delden
tel. 074-3841167
fax 074-3841067

e-mail: info@twentschegolfclub.nl
website: www.twentschegolfclub.nl

Openingstijden en accomodaties

Clubhuis, hal en kleedkamers open:
vanaf 8.00 uur tot donker.
Buffet van 9.00 uur
(maandag tot 10.00 uur)
tot 1 uur na donker.

Karrenloods open van:
8.00 uur tot donker.

Drivingrange:
Maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 19.30 uur.
Zaterdag en zondag van
8.00 tot 17.00 uur.

Horeca The Eagle:
Jan Braakhuis: 074-3841691

Professionals:
Wiljan van Mook 06-53460716
Andrew Allen 06-53519396

2019
jaargang 53 nr. 01

verschijnt 2 tot 3x per jaar

Opzeggingen en wijzigingen van het
lidmaatschap dienen schriftelijk aan
het secretariaat bekend gemaakt te
worden voor 1 december voorafgaand
aan het nieuwe verenigingsjaar.
De jaarlijkse bijdrage blijft geheel
verschuldigd, indien het lidmaatschap 
in de loop van een verenigingsjaar
wordt opgezegd, gewijzigd of eindigt.

VAN DE REDACTIE

You don’t know what pressure is until you’ve played for five dollars a hole with only two
in your pocket.                                                                                         Lee Trevino (1939-)

Zij die in dit nummer het interview met Rudy Goetzee lezen, zal dit citaat van de uiterst 
markante Amerikaanse golfprofessional Trevino wellicht aanspreken. Het TGC-bestuur 
onder leiding van Rudy voelt namelijk een soortgelijke druk: men weet wat er te doen 
staat maar, de financiële middelen blijven achter bij de ambities.

Wederom treft de lezer in dit nummer een wedstrijdkalender aan. Ook is er opnieuw 
aandacht voor leden die ons in 2018 ontvallen zijn. En  andermaal treft u de winnaars 
van wedstrijden uit 2018 aan.

Daarnaast is er ook in dit eerste nummer van 2019 speciaal ruimte gemaakt voor iets.
We starten dit jaar namelijk een reeks interviews met mensen van buiten onze
vereniging. De keuze viel op Inder van Weerelt, drievoudig winnaar van de Twente Cup. 
We willen op deze manier nadrukkelijk ‘verhalen’ van buiten naar binnen halen. 

De rubriek Van het bestuur is deze keer geheel verzorgd door het kersverse bestuurslid 
Els van Kleef-Visser. Haar enthousiasme spat van de tekstpagina af! 

We ruimen in dit nummer ook een pagina in voor de onlangs overleden architect van 
ons clubhuis, Boy Wendrich. 

We wensen u allen een sportief, gezond en succesvol 2019!                                                   

Het strenge devies van Ben Hogan,  I play with friends, but we don’t play friendly games, 
zal de meesten van ons daarbij waarschijnlijk niet vergezellen.

Marcel Kienhuis mfskienhuis@gmail.com
Arie Kuiper strastera@hotmail.com
Ko Meerwaldt jaheme46@hotmail.com

De volgende Putter verschijnt in Augustus. Copy inleveren voor 1 Juni!



En nu denkt u misschien, ja, alles mooi en wel, maar wat gebeurt
er eigenlijk op de baan ? En wanneer wordt er nu een begin
gemaakt met de renovaties volgens het nieuwe masterplan baan, 
dat al in 2017 de ALV is gepasseerd?
  
Wat betreft het baanonderhoud, hoofdgreenkeeper Remco
Rupert en zijn team zijn druk bezig om de baan weer in een 
goede staat te brengen en de schade die de droogte vorig jaar 
heeft berokkend zo snel mogelijk te herstellen.

Ook m.b.t. het nieuwe masterplan wordt vooruitgang geboekt.  
Tijdens mijn aantreden tot het bestuur werd dit aangemerkt 
als hebbende een hoge prioriteit.  Inmiddels is er een offerte 
uitgeschreven, hebben verschillende partijen gereageerd en is 
verdere uitwerking gaande.  Het bestuur zal de leden op de
komende ALV hier goed over informeren. Duidelijk is dat – als 
het uiteindelijk allemaal door zal kunnen gaan – de baan erg 
mooi gaat worden en dat  de samenwerking tussen de architect 
Jurrian van de Vaart en de leden van de werkgroep Baan tot een 
prachtig ontwerp heeft geleid.  Onze baan wordt niet alleen
uitdagender voor elk niveau speler, maar zal tevens meer
beleving en afwisseling van de natuur bieden.

Op onze prachtige baan zult u na jaren dus steeds meer kunnen 
genieten van uw spel.  U zult zien dat het met het verlagen van de 
handicap dan vanzelf ook goed komt!

Veel speelplezier gewenst!

Els van Kleef-Visser
Bestuur TGC- portefeuille Baan & Opstal
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Beste mede-TGC-leden,

Het voorjaar staat weer voor de deur !  

En met haar toch ook altijd weer het gevoel van een nieuwe
lente en de belofte om dit jaar toch echt de handicap te gaan 
verbeteren!

In dat geval hebben we goed nieuws voor u, want op de TGC 
wordt er van alles aan gedaan om de baan en de opstallen in 
goede staat van paraatheid voor het nieuwe seizoen te brengen!

De afgelopen winter had al de grote uitdunning van de
bospercelen plaats gevonden- noodzakelijk voor het duurzame 
beheer van de bomen en de baan-  en uitgevoerd onder de
kundige leiding van de werkgroep Baan. Overig zaag- en
snoeiwerk is daarna uitgevoerd door mannen van de TGC-
bosploeg die onverschrokken doorwerkten en zich niet liet
lieten afschrikken door kou of sneeuw.

Ook heeft er inmiddels een heuse voorjaarsschoonmaak
plaatsgevonden;  enkele vrijwilligers, samen met de greenkeepers, 
hebben letterlijk de bezem gehaald door de boerderij Pek, zodat
de zolder en de parkeerplekken voor de handicarts er weer keurig 
bij staan. De dames van de bloemencommissie hebben in het 
clubhuis laten zien dat zij aardig wat pk’s Flower Power in huis 
hebben!

De nieuwe leden van het klusteam wedijveren met de spechten in 
de bomen op de baan; het getik van de hamers en gebrom van de 
boren is weer regelmatig te horen!

VAN HET BESTUUR
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Vanaf januari 2019 beschikken we zelfs over een wereldranglijst 
voor golfers met een beperking. Die wordt bijgehouden door de 
R&A en USGA.

Hieronder treft u een recent overzicht aan. Onze eigen Pieter 
Overweg (hcp 10.8) treft u op een verdienstelijke 81e plaats aan. 

WERELDRANGLIJSTEN VOOR GOLFERS
MET EEN BEPERKING (10 FEBRUARI)
Nederlanders in de top 100 van de WR4GD
Gross Ranking (bruto strokeplay tot hcp 18,4)
•	 25	(25)	Daphne	van	Houten
•	 36	(36)	Mari	Berkers
•	 48	(48)	Willem-Aart	Vlug
•	 56	(56)	Hans	van	Elven
•	 66	(66)	Marcella	Neggers
•	 67	(67)	Tineke	Loogman
•	 69	(69)	Levi	Maxim	Verwoert
•	 81	(81)	Pieter	Overweg
•	 89	(89)	Richard	Kluwen
•	 92	(92)	Bob-Jan	Dietrich

Steeds vaker gaan mensen met een fysieke en/of verstandelijke 
beperking de golfsport beoefenen. Golfen zorgt ervoor dat veel 
van deze mensen een aanzienlijke verbetering van hun fysieke
en mentale gezondheidstoestand ervaren. 

PGA-Holland heeft de laatste jaren meer dan 50 PGA-
professionals opgeleid om les te geven aan mensen met fysieke
beperkingen. In 2016 heeft een golfteam voor het eerst meege-
daan	aan	de	National	Special	Olympics.	In	Nederland	zijn	meer	
dan 20.000 mensen geregistreerd bij de Stichting Handicart.
Deze pashouders kunnen tegen een kleine vergoeding gebruik 
maken van de meer dan 600 handicarts die verspreid over meer 
dan	200	golfclubs	aanwezig	zijn.	Sinds	2014	is	de	NGF	lid	van
de EDGA (European Disabled Golf Association).
Hierdoor	komen	Nederlandse	golfers	met	een	fysieke	beperking	
ook in aanmerking voor een EDGA-pas. Deze pas geeft recht
op deelname (mits aan de aanvullende wedstrijdvoorwaarden 
wordt voldaan) aan de wedstrijden die vermeld staan op de 
EDGA-kalender. 

Onder leiding van Wiljan van Mook 
werd in februari 1998 een oefenstage 
doorgebracht in Portugal door de 
teams van heren 1 en 2. Helaas kon 
niet iedereen deelnemen.

In totaal namen dat jaar 1200 teams 
deel	aan	de	NGF-competitie	tegen	
700 teams twee jaar eerder, in 1996. 
De golfsport maakte een explosieve 
groei door. De TGC nam in 1998 met 
dertien teams deel aan de landelijke 
competitie. Ter vergelijk: in 2019 gaan 
2472 teams met elkaar de sportieve 
strijd aan.

Op www.golf.nl van 22 december
2016 kunt u lezen welke trends er in 
het moderne competitiegolf opgang 
doen. Zo beweert Mr. Competitie
Abe Jan ter Beek daar, in antwoorden 
op een vijftal vragen, dat de 36-
holescompetitie kleiner aan het 
worden is: ‘Mensen willen gewoon 
minder holes competitie spelen.’

GOLFEN MET EEN BEPERKING

HEREN 1 EN 2 TGC IN 1998 OP TRAININGSKAMP IN PORTUGAL

Op de bovenste rij van de foto v.l.n.r:
Jochem Baars, Joost van Geijn, Maarten Jan Jordaan, Jan Marc Luchies en Pieter Overweg.

Onderste rij v.l.n.r.:
Pieter ter Hofstede, Wiljan, Joost Hembrecht en Vince Bredt.
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Marinus Snijders hun vertrek aan, waardoor er een bestuurscrisis 
dreigde	te	ontstaan.	Zowel	oud-penningmeester	Henny	Nijenhuis
alsmede Rudy zelf werden bereid gevonden  om de ontstane 
leemtes op te vullen en als tandem te streven naar een herstel van 
de beschadigde verhoudingen binnen onze vereniging. Samen
hebben ze in 2018 gedurende vele honderden uren gesprekken 
gevoerd met mensen binnen én buiten de club, om zo nieuw 
draagvlak te creëren voor de te maken keuzes, voor de te nemen 
maatregelen. Wat aanvankelijk misschien nog een interim-klus 
leek te zijn, bleek al snel een zoektocht naar veel nieuws. Op 
maandagavond 12 november j.l. kreeg hij tijdens een drukbezochte 
ALV onder ovationeel applaus van interim-voorzitter Henny
Nijenhuis	de	voorzittershamer	aangereikt.

Hoe blik je terug op het turbulente jaar 2018?
Welke gevoel overheerst dan bij je?
Voor het eerst tijdens deze ochtend proef ik aarzeling bij
Rudy en de gebruikelijke woordenstroom blijft zelfs even uit. 
Dan, bedachtzaam, antwoordt hij: ‘Je hebt nu de wind mee,
meegekregen ook, maar je hebt tot op heden nog niets bereikt. 
Het echte werk moet nog beginnen. En soms vraag ik me zelfs
af: ‘Is er wel voldoende besef van urgentie?’ De toon is gezet
op deze prachtige ochtend. ‘Het karakter van een club kan
veranderen en verandert dus soms ook. Dat gegeven moet je
faciliteren, niet bevechten.’ Rudy haalt z’n moeder Ida aan, die
de gewoonte had om te zeggen: ‘It takes all sorts of people to
make a world’, en varieert dan met: ‘It takes all sorts of members 
to make a club’. Hij benadrukt oprecht het grote belang van de 
diverse commissies binnen onze vereniging. In tijden waar de 
ledeninstroom achterblijft bij de behoefte, is het volgens hem

door Marcel Kienhuis

Iets voor het dorp Ruurlo, komende van Barchem, sla ik in een 
uiterst lommerrijke omgeving linksaf en bevind ik me toch 
plotseling op een oprit naar een heus landhuis. Bij aankomst is er 
beslist meer dan voldoende plek voor de auto, en terwijl ik uitstap, 
staat de vriendelijke eigenaar me al glimlachend op te wachten: 
‘Welkom Marcel!’ Het is woensdagmorgen en, aangezien er weer 
een papieren PUTTER in de maak is, tijd voor een nadere
kennismaking met de nieuwe voorzitter van de Twentsche Golf 
Club, Rudolf Cornelis Goetzee (1947). Rudy is juist een paar dagen 
terug van een vakantie in Zuid-Afrika (zie foto). Hij woont met 
zijn vrouw Barbara al ruim twaalf jaar hier aan de Barchemseweg.
Voor iemand die gedurende zijn leven wel op vijftien plaatsen 
heeft gewoond, best wel lang. Welgeteld is Rudy inmiddels de 
veertiende voorzitter van onze golfclub, en dat kan geen toeval 
zijn, zijn meanderende spreekstijl roept namelijk associaties op 
met de even onnavolgbare bewegingen van onze onvergetelijke 
Nummer Veertien uit hetzelfde geboortejaar. Op een rapport uit 
zijn jeugd stond ooit over het joch Rudy vermeld: ‘Zo snel hij 
schrijft, zo snel hij denkt, zo snel hij praat’. Twee uur lang voer
ik met Rudy aan de keukentafel een uiterst geanimeerd en
openhartig gesprek over zijn zorgen, wensen en ambities
betreffende de Twentsche.

Wie is hij?                                                                                                                                             
Rudy is geboren in Willemstad (Curacao) maar hij zal daar niet 
opgroeien. Zijn vader werkt namelijk voor Shell en verhuizingen 
horen daar op (on)gezette tijden bij. De lagere school doorloopt hij 
in	maar	liefst	vier	landen:	in	Nederland,	Zuid-Frankrijk,	India	en	
in Australië. Al jong leerde hij zich aan te passen en zelfredzaam
te zijn. In Den Haag deed hij zijn HBS-B en daarna toog hij
naar Delft om chemische technologie te studeren. Over zijn
toenmalige, gepromoveerde (vandaag de dag vinden we dat
opmerkelijk) scheikundeleraar op de HBS, Dr. Zepers, spreekt 
Rudy nu nog met bewondering. Mede daardoor was de keuze voor 
Delft snel gemaakt; bovendien zou een studie medicijnen, wel even 
overwogen	namelijk,	hem	vermoedelijk	aan	Nederland	kluisteren.	
En hij wist dat de wereld lonkte. Evenals zijn vader werd hij een 
heuse Shell-man,	met	‘geel	en	rood	bloed’.		Na	zijn	pensionering	bij	
deze multinational werkte Rudy nog zes jaar voor de grote Indiase 
multinational Reliance, voor welk bedrijf hij een leiderschaps-
ontwikkelings-programma opzette en uitvoerde. Rudy en Barbara 
hebben drie kinderen (Juliëtte, Inez en Olivier) en tevens drie 
kleinkinderen. Inez overleed plotseling in 2007.

Hoe kwam je met golf in aanraking?                                                    
‘Met het golfspel kwam ik al heel vroeg in aanraking aangezien 
mijn beide ouders van jongs af aan golfden en lid waren van de 
Haagsche	waar	zij	speelden	als	zij	in	Nederland	waren.	Mijn	vader	
heeft later de Golfclub Kleiburg bij Brielle opgericht en was daar de 
eerste voorzitter’. Toen Barbara en Rudy hun onderkomen
in Ruurlo vonden, is zelfs nog even het lidmaatschap van de
Sallandsche Golfclub overwogen. Een goede vriend van Rudy bleek 
evenwel	tevens	een	goede	bekende	van	Gijs	Numan	te	zijn	en	toen	
hing deze oud-voorzitter zomaar plotseling aan de telefoon. De 
rest is geschiedenis, zeggen we dan.  Acht jaar lang was Rudy de 
onvolprezen en altijd goedgemutste volijverige rekenaar van de 
Hans-de-Lange-groep; daarnaast was hij jaren een gezaghebbend 
lid van de wedstrijdcommissie, een tijdlang zelfs haar voorzitter. 
Dat Rudy TGC-voorzitter zou worden, had hij zelf niet bedacht. 
Maar aan het slot van de tumultueus verlopen ALV van 18
december 2017 kondigden voorzitter Henk Bijleveld en secretaris 

IN GESPREK MET …
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ondenkbaar om geen actieve commissie begeleiding nieuwe 
leden te hebben.  In het bedrijfsleven heeft het woord ‘commis-
sie’ al snel een negatieve connotatie, zo vervolgt Rudy, alsof je een 
beslissing nog niet durft te nemen, maar in een vereniging zijn 
commissies onmisbaar, zijn ze zelfs de gewenste structuur. Hij 
was niet meteen overtuigd van de noodzaak of wenselijkheid van 
een clubmanager, maar inmiddels is hij al enige tijd helemaal om. 
Waarom nu dan wel? Omdat een golfclub een steeds complexer 
bedrijf aan het worden is. Enerzijds moet je veel meer inspelen op 
een sterk verander(en)de golfmarkt met geprononceerde wen-
sen van potentiële leden, anderzijds word je als club geacht een 
professionele(re) organisatie te hebben, die voortdurend kwaliteit 
levert. Rudy komt met het voorbeeld van onze ledenstatistiek. 
Hebben	we	ons	huiswerk	wel	op	orde?	Nu	we	al	jaren	veel	meer	
soorten lidmaatschap kennen, weten we echt op welke inkomsten 
we wel en niet mogen rekenen? Een bedrijfsleider kan hier echt 
het verschil maken.

Waar stoor jij je aan?   
‘Respectloos gedrag daar stoor ik me aan. En daar verzet ik mij 
ook tegen, al zal niet iedereen dat altijd merken.’ Vervolgens 
komen we op mijn verzoek te spreken over bekwaam leiderschap. 
Welke kenmerken horen daarbij, zo vraag ik hem. Rudy hoeft 
dáár geen seconde over na te denken en begint meteen te spreken 

over het grote belang van zelfbewustzijn, groei en authenticiteit. 
Besef je wel hoe je overkomt? Ben je voldoende zelfkritisch? Wil 
je echt beter worden en investeren in jezelf? Durf je eerlijk te 
zijn naar jezelf maar ook naar anderen? Durf je mensen tegen 
te spreken? Leidinggevenden moeten voortdurend om feedback 
vragen om uiteindelijk mede daardoor de beste dingen te kunnen 
blijven doen. 

Wat hoop je hier op de Twentsche als voorzitter te realiseren?                                                            
‘Ik hoop natuurlijk als eerste het door de ALV aangenomen 
beleidsplan uit te voeren. Als ons dat lukt kunnen we de TGC 
weer tot een financieel gezonde club maken.’ Hij hoopt bovendien 
spoedig van het zeskoppige bestuur met nieuwkomers als Els van 
Kleef en  Paul Scholte op Reimer een high performing team te 
maken. ‘Helaas moet de energie van ons soms ook uitgaan naar 
zaken die geen energie opleveren maar energie slurpen. Maar dit 
nieuwe bestuur heeft een stevig mandaat gekregen en nu moet en 
zal er doorgepakt worden.’ Hij hoopt dat de inkomsten uit green-
fees snel zullen toenemen en dat investeringen in zaken zoals dri-
ving range en baanaanpassing op termijn mogelijk zijn. En met 
het uitspreken van die hoop zijn naast allerlei zorgen en wensen 
van onze nieuwe voorzitter ook diens ambities ter tafel gekomen 
in dit boeiende en enthousiasmerende gesprek.  We wensen Rudy 
ook in zijn nieuwe rol welgemeend succes!

Tot op heden is dit de beste prestatie van een TGC-lid buiten
de gelederen van onze club. Vele malen speelde Henny in het
nationale team en hij droeg daardoor bij aan de faam van onze
vereniging. Van 1957 tot 1970 was Henny voorzitter van de TGC
en	een	tijdlang	was	hij	zelfs	vice-voorzitter	van	de	Nederlandse
Golffederatie. Henny was tot voor kort ook het enige TGC-lid
dat enige tijd – in het oorlogsjaar 1944 – van scratch wist te
spelen. Henny was vermaard om zijn korte spel. Achter zijn
huis in Diepenheim (Huize Kiekover) bevond zich een korte
hole met een prachtige green, waar hij in zijn vrije uurtjes

duizenden ballen sloeg. 
Inmiddels hebben we anno 
2019 in Joris Spanjer 
(2001-) een lid dat zelfs een 
plus-handicap heeft (- 0,1).

Van de 23 deelnemers aan het nationaal amateurkampioenschap 
matchplay bereikten dat jaar deze vier de halve finale. Op Tweede 
Pinksterdag wist Jordaan ’s ochtends  Cox  te verslaan (4/3) en 
wist Swane van Calkoen (1 up) te winnen. In de finale ’s middags 
won de immer onverstoorbaar zijn pijp rokende Jordaan van 
Swane met 2/1; hierboven zien we hem overigens met sigaar.
Het maandblad Golf schreef destijds letterlijk over deze
overwinning van Jordaan: ‘Een fraaie en welverdiende beloning
en bekroning van een respectabele “staat van dienst”, welke
hiermee zeker nog niet is beëindigd.’ 

HENDRIK (HENNY) WILLEM JORDAAN (1899-1995) 

V.l.n.r.: G.A. Cox
(Noordwijkse Golf Club), 
Henny Jordaan (TGC),
Hein Swane (GC De
Dommel) en jhr. Jo Calkoen 
van Limmen (UGC de Pan) 
op de Amsterdamse Golf 
Club te Duivendrecht
in 1954.



8

IN HERINNERINGEN 2018
In 2018 kwamen elf leden ons te ontvallen, te weten in deze volgorde: Jan de Vries Robbé (buitenlid), Koos Huffermann,

John Pierik, Dirk Hortensius, Tonny Monnink, Jan Froentjes, Paul Steggink, Mieke van der Meer-Hanterink, Taco Krol,

Sytse Feenstra en Jan Willem Top. Jan de Vries Robbé en Dirk Hortensius herdachten we reeds in de eerste PUTTER van vorig jaar. 

Over Sytse Feenstra verscheen een dierbare herinnering op de website van onze vereniging van de hand van oud-voorzitter

Johan Groeneveld, tevens ere-voorzitter. We willen Sytse als oud-redactielid van ons clubblad ook in deze papieren PUTTER

gedenken, en daarom drukken we die terugblik hier af. Ook plaatsen we hier de terugblik van Jeroen Krol op zijn vader Taco Krol.

Jan D. Froentjes 
12 februari 1944 – 2 april 2018

Jacobus (Koos) Hufferman
7 mei 1941 – 7 januari 2018

Taco Gooitzen Krol
Arnhem 24 mei 1953 – Almelo 22 juni 2018

Mieke van der Meer-Hanterink
Enschede 15 februari 1946 – Amsterdam 21 mei 2018

Tonny Monnink 
† Borne 22 februari 2018

John Pierik
9 augustus 1949 – 14 januari 2018

Paulus Jozef (Paul) Steggink 
† Hengelo 5 mei 2018

Jan Willem Top
† 13 augustus 2018

Jan Schrieken
24 oktober 1938 – 26 september 2018
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Sytse Feenstra werd op 1 januari 1994 lid van de Twentsche Golf Club, toen nog 
gevestigd	in	Driene.	Na	een	actieve	hockeyloopbaan,	als	coach	bij	het	eerste	dames-
team van de Hengelose MHC, volgde hij zijn tandartsmaatjes Rein Feitsma en Jan
Bakker richting de golfsport. Sytse speelde verdienstelijk golf onder andere in een 
zondagcompetitieteam en door zijn kennis als fotograaf werd hij al vaak gevraagd 
door	de	toenmalige	hoofdredacteur	Jan	Niessen	om	behulpzaam	te	zijn	bij	het	
maken van foto’s voor de Putter, die destijds nog zes maal per jaar werd uitgebracht.

Het	was	dan	ook	een	logische	stap	dat	Sytse	in	januari	1999	Jan	Niessen	als	
hoofdredacteur opvolgde. Dat was voor Sytse een grote uitdaging en ik weet dat
hij vaak tot in de vroege uurtjes de lay-out voor de Putter, inclusief de foto’s,
digitaal in elkaar paste voordat het geheel naar de drukker gestuurd kon worden.

Zijn hobby voor fotografie verwaarloosde hij niet. Vaak was hij met de camera in 
plaats van met de golfclubs op de golfbaan om de mooie seizoensveranderingen 
vast te leggen. Dat resulteerde twee keer in een TGC-kalender met fraaie foto’s.

Voor mij als voorzitter was hij een vaste waarde door wie ik veel info via zijn Putter 
up-to-date bij de leden kon brengen. In september 2004 droeg hij het stokje over 
aan Freek Lassche.

Sytse was, ondanks zijn steeds hogere handicap, altijd een enthousiaste en trouwe 
aanhanger van onze DiDoclub, waarvan de leden op dinsdag en donderdag 9-holes 
speelden. Ook tijdens onze echtparenwedstrijd altijd enthousiast, zoals bij de lange 
putt op de vierde hole. Helaas heeft hij de afslag op de vijfde niet meer gehaald.
Sytse, we missen je!!

Johan Groeneveld

Sytse W. Feenstra

Winschoten, 5 maart 1944 – Ambt-Delden, 23 juni 2018

Mijn vader begon al op vroege leeftijd met golf, destijds bij de Rosendaelsche
Golfclub, dit onder toeziend oog van mijn oma. Hij maakte al snel de keuze dat
golf	toch	beter	voor	hem	was	dan	hockey.	Na	een	prachtige	sportieve	golftijd	kwam	
hij Wilma, mijn moeder, tegen en was de keuze snel gemaakt. Hij koos voor haar 
en stopte met golfen.

Toen een van mijn vrienden ging golfen, en ik me bij hem aansloot, pakte ook Taco 
zijn geliefde sport weer op. Daardoor heb ik in mijn jeugd vaak met hem mogen 
spelen. Of beter gezegd: tégen hem. Toen ik ging studeren, en stopte met golf, 
ging mijn vader wél door. Hij ging op De Koepel en later op de Twentsche spelen. 
Voor hem was de Twentsche een warm bad, met ook nog een fantastische baan. 
Hij haalde me, na mijn terugkomst in Almelo, over om weer te gaan spelen. Hier 
heb ik tot op heden nog geen moment spijt van gehad. Wat mij altijd zal bijblijven, 
zijn de eeuwige rondjes golf met hem. De inzet was van meet af duidelijk: wie van 
ons beiden zou erin slagen om het beste spel te spelen en het laagste handicap te 
behalen.

Helaas kan ik die wedstrijd nooit afmaken en moet ik het betreuren dat ik heb 
verloren. 

Jeroen Krol

Taco Gooitzen Krol

Arnhem 24-05 1953 – Almelo 22-06 2018
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BEKER

Golfer van het Jaar
Joris Spanjer

Open Strokeplay
Club Kampioen

Joris Spanjer

Matchplay Kampioen
Law Cup

Vince Bredt

Senior Clubkampioen
Willem Stork jr Cup

Harry de Jong

Timan Pan
Joris Spanjer

Golfster van het Jaar
Cecile Hüsing

Open Strokeplay
Club Kampioen

Cecile Hüsing

Matchplay Kampioen
Bernhard Bowl
Cecile Hüsing

Senior Clubkampioen
Lieke Goossens Beker
Maria van den Broek

Super Cup
Jeroen Krol

Golfer en Golfster van het Jaar

Winnaar Timan Pan
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WINNAARS

Golfster van het Jaar
Cecile Hüsing

Open Strokeplay
Club Kampioen

Cecile Hüsing

Matchplay Kampioen
Bernhard Bowl
Cecile Hüsing

Senior Clubkampioen
Lieke Goossens Beker
Maria van den Broek

Super Cup
Jeroen Krol

Open Strokeplay Kampioenen

Winnaar Super Cup
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Verdere bekerwinnaars en runner-up:
Sabiha Shaker Arnold ten Bokkel Huinonk Bert Vrielink
Ouders met Kinderen	 Cees	en	Gerhard	Zijderveld	 Henri	Antoine	en	Norbert	Bongers
Paashaas Chapman Han Verhoeven/Maria Beverdam Dick en Gaby Jungst
Queens Cup	 Henny	Nijenhuis	 Inger	ter	Weele
Oranje Blad Gerrit Tjonk Wilma Krol    
Handindicart Wedstrijd Gillis de Bruijn Aron Visser
Law Cup Joris Spanjer Frank Engel
60th Rifles Cup Vince Bredtl Frank Engel
Havesa Blad Aron Visser/Libbe Visser Pieter Smit/Julien Leushuis
De Profs Cup  1 Robbert Jan Hekket
De Profs Cup  2 Els van Kleef 
Arendsen de Wolff Trofee Gaby en Dick Jungst Els van Kleef/Richard Spijkermann 
Van Hoeij Smith Beker Maria van den Broek Jeanine van den Heij 
Collins Cup Dennis Markink Leo ten Brink
Willem Stork Jr. Cup Harry de Jong Jeroen Spaans
Lieke Goossens Beker Maria van den Broek Els van Mook
TGC Blad David Bakker Mark Strootman
TGC Cooler	 Louise	Rang	 Ank	Le	Noble
Golf Bridge Triathlon	 Marly	en	Elzo	Prenger	 Marijke	Holtus/Fia	Nienhaus
Dinsdagavond Bokaal Hermann Lijftogt Richard Bensen
Mixed Senioren Carmen Markink/Victor Markink Lideke van Driel/Gerard van den Broek
Vossejacht Didier Foglia/Violeta Frlog    Maria Beverdam/Carla Besseling
Supersenioren Johann Groeneveld Bert Bakker
Invitatiewedstrijd	 Team	Hans	Nietsch	 Team	Els	van	Kleef
Salland Cup	 Hans	Nietsch	 Harry	de	Jong
Salland Cup 2 Franz Dirven Yvon Leushuis
Open Strokeplay Kamp. Heren Joris Spanjer Vince Bredt
Open Strokeplay Kamp. Dames Cecile Hüsing Widya van Velp
Senior Mixed	 Jos	van	Keulen/Joke	van	Duren	 Johan	Krikhaar/Ank	Le	Noble
Midwinterhoorn Joris Spanjer Frank Engel
Midwinterblad Andre Meijerink Gert Hulshof
Wildwedstrijd  Zilveren Fazant Joris Spanjer Frank Engel
Wildwedstrijd Bronzen Fazant	 Hannie	Nijenhuis	 Yvon	Leushuis
TGC Supercup Joris Spanjer Aron Visser

Maandbekers:
Mei  1 Heidi Dekker Freddy Groothedde  (K)
Mei  2 Jill Hens Aron Visser
Juni  1 Osman Mucuk Taco Krol
Juni  2 Alvaro Lucena Santos O. Weil  (K)
Aug  1 Bet Jan Freie (K) Aron Visser
Aug			2	 Dick	Jungst	 Fia	Nienhaus
Sept  1 David Bakker Robert Jan Reijntjes 
Sept  2 Rob Meijer (K) Ingrid Paalman (K)
Okt  1 Vince Bredt Jeroen Krol
Okt  2 Gerard Praas (K) Yfke Abma (K)

Twickel Tour:
Mei Hans Hoekstra Leonie Keizers
Juli  Ans Ebberink Wim Kuiper
Aug Robbert Jan Reijntjes Gerrit Tjonk
Sept Louise Rang Peter Ostermann
Okt Annejuul Tielens Peter George Engelbregt
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MAART - begin (wedstrijd)zomerseizoen

Di 5 12:00 Damesdag, 18-holes, openingswedstrijd
Wo 6 12:00 Heren Senioren, 18-holes, openingswedstrijd
Za 9 11:00 SaBiHa shaker, country-cross 9-holes, driebal-strokeplay
Di 12 12:00 Damesdag, 18-holes
Wo 13 12:00 Heren Senioren, 18-holes
Zo 17 10:00 3-Bal in teamverband, 18-holes, driebal-stableford
Di 19 12:00 Damesdag, 18-holes
Wo 20 12:00 Heren Senioren, 18-holes
Do 21 14:30 Golf-Bridge-Triathlon, golf 9-holes, bridge en diner
Di 26 12:00 Damesdag, 18-holes
Wo 27 12:00 Heren Senioren, 18-holes
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes
Zo	 31	 	 NGF	competitie:	Twentsche	1	(Dames	27-holes),	4	teams
	 	 	 NGF	competitie:	Twentsche	2	(Heren	Reserve	36-holes),	4	teams

APRIL

MATCHPLAY DURING THE SEASON ‘SINGLES EN MIXED’
Inschrijven van 1 april t/m 7 mei op lijsten in de hal van het clubhuis.

Inschrijfgelden in box bij inschrijflijsten. Loting wedstrijdschema 15 mei.
Di 2 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 3 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Zo	 7	 	 NGF	competitie:	Twentsche	1	(Heren	27-holes),	4	teams	
Di 9 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 10 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Vr	 12	 	 NGF	competitie:	Twentsche	4	(Heren	Senioren	18-holes),	4	teams	
Zo	 14	 	 NGF	competitie:	Twentsche	1	(Heren	Standaard	36-holes),	4	teams	
	 	 	 NGF	competitie:	Twentsche	3	(Heren	27-holes),	4	teams	
Di 16 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 17 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Vr	 19	 	 NGF	competitie:	Twentsche	3	(Heren	Senioren	18-holes),	4	teams	
Za 20 13:00 Ouders met (klein- of schoon)kinderen, eclectic 18-holes,  
   greensome-strokeplay 
Ma 22 10:00 Paashaas Chapman, 18-holes, chapman-foursome-stableford 
   te spelen met 2 stokken en 1 putter in eigen golftas! 
Di	 23	 		 NGF	competitie:	Twentsche	1	(Dames	Dinsdag	27-holes),	4	teams	
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 24 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 

WEDSTRIJDKALENDER 2019

De wedstrijdkalender 2019 geeft een overzicht van alle
clubwedstrijden, die door de wedstrijdcommissie en haar
subcommissies voor leden van de Twentsche Golfclub
(TGC) worden georganiseerd. Op alle clubwedstrijden is
het wedstrijdreglement 2019 (achter ‘login’: kies Club
info/Wedstrijdcommissie) van toepassing. Achter deze
‘login’ staan ook de spelvormen beschreven.

Voor de meeste wedstrijden moet de deelnemer VOORAF
ONLINE inschrijven met het wedstrijdprogramma van
Prowaregolf. Dit kan op de TGC-website (achter ‘login’:
kies ‘Wedstrijden’, met de TGC-app of via de kiosk in
(de hal van) het clubhuis.

Daarnaast is in deze kalender een aantal evenementen 
opgenomen, te weten de Twente Cup, het Overijsels Golf    
Kampioenschap (OGK), de Dutch Lefties en een aantal 
(besloten) evenementen. Ook de speeldata van de
golfcompetitie 2019 staan vermeld.

Tijdens het zomerseizoen (maart t/m november) hebben
de dames- en herencommissie vanaf 12:00 uur ‘standing’.
De flights kunnen van meerdere holes tegelijk starten
(shotgun). 

De dinsdagavondcommissie heeft ‘standing’ vanaf 17:30 uur en 
de flights starten afwisselend op de 1e 9 of de 2e 9 holes.
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Vr	 26	 	 NGF	competitie:	Twentsche	1	(Heren	Senioren	18-holes),	4	teams	
	 	 	 NGF	competitie:	Twentsche	2	(Heren	Senioren	18-holes),	4	teams	
Za 27 13:00 Queens Cup, 18-holes, driebal-strokeplay 
  13:00 Oranjeblad, 18-holes, driebal-stableford 
Di 30 12:00 Damesdag, 18-holes 
    17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford

MEI

MATCHPLAY DURING THE SEASON ‘SINGLES EN MIXED’
Inschrijven van 1 april t/m 7 mei op lijsten in de hal van het clubhuis.

Inschrijfgelden in box bij inschrijflijsten. Loting wedstrijdschema 15 mei.
Wo 1 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Do	 2	 	 NGF	competitie:	Twentsche	1	(Dames	Senioren	27-holes),	4	teams	
Vr	 3	 	 NGF	competitie:	Twentsche	3	(Heren	Senioren	27-holes),	4	teams	
	 	 	 NGF	competitie:	Twentsche	4	(Heren	Senioren	27-holes),	4	teams	
Za 4 09:00 Maandbeker 1, 18-holes, driebal-strokeplay 
  10:00 Maandbeker 2, 18-holes, driebal-stableford 
   op golfbaan ‘de Twentsche’ met leden van ‘de Koepel’ 
Di 7 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 8 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:30 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Vr	 10	 	 NGF	competitie:	Twentsche	1	(Heren	Senioren	27-holes),	4	teams	
	 	 	 NGF	competitie:	Twentsche	2	(Heren-Senioren	27-holes),	4	teams	
Zo	 12	 	 NGF	competitie:	Twentsche	2	(Heren	27-holes),	4	teams	
	 	 	 NGF	competitie:	Twentsche	4	(Heren	27-holes),	4	teams	
Di 14 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 15 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Za 18 09:00 Clubkampioenschappen Matchplay, geen Hcp-verr 
   (Bernhard Bowl-Dames en Law Cup-Heren) 
  10:00 Clubkampioenschappen Matchplay Senioren Heren, geen Hcp-verr 
   dag 1: achtste finales en kwart finales 
Zo 19 09:00 Clubkampioenschappen Matchplay, geen Hcp-verrekening 
  10:00 Clubkampioenschappen Matchplay Senioren Heren, geen Hcp-verrekening 
   dag 2: halve finales en finale 
	 	 	 (NGF	competitie:	reservedag	dames	en	heren	zondag)	
Di 21 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 22 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Za 25 15:30 Twickel Tour I, 9-holes, driebal-stableford 
   (Clubkampioenschappen Matchplay reservedag voor zondag 19/5) 
Zo	 26	 		 NGF	competitie:	promotiewedstrijden	
Di 28 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 29 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Do 30 13:00 Handicartwedstrijd, 18-holes, driebal-stableford 

JUNI

Za 1 09:00 Maandbeker 2, 18-holes, driebal-stableford 
    10:00 Maandbeker 1, 18-holes, driebal-strokeplay 
   op golfbaan ‘de Koepel’  met leden van ‘de Twentsche’ 
Zo 2 09:00 Jeugd wedstrijd 1, 9-holes 
Di 4 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
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Wo 5 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:30 Zomeravondwedstrijd I Havesablad 
   vlaggenwedstrijd 18-holes, foursome-strokeplay 
Za 8 09:00 60th Rifles Cup, 36-holes, drieblad-tegen par 
   2 rondes van 18 holes, tussen beide rondes half uur rust! 
Di 11 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 12 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  17:00 Zomeravondwedstrijd II, eclectic 18-holes, 
   driebal-strokeplay 
Za 15 15:30 Twickel Tour II, 9-holes, driebal-stableford 
Zo 16 09:00 De Profs Cup, 18-holes, driebal-tegen par 
    09:00 De Profs Cup II, 18-holes, driebal-tegen par 
Di 18 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 19 12:00 Heren Senioren, 18-holes (naar golfclub Driene) 
  17:00 ABN Cup, 18-holes, driebal-tegen par 
  17:00 ABN Cup II, 18-holes, driebal-tegen par 
Za 22 12:00 Echt(e) paren Beker, 18-holes, mixed-foursome-strokeplay 
   voor echt(e) paren, die onder één dak leven.  
   som exact handicaps van het paar: maximaal 55.0! 
Zo	 23	 	 NGF	competitie:	Twentsche	1	(Jeugd	18-holes),	4	teams	
Di 25 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 26 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  17:00 Zomeravondwedstrijd III, 18-holes, greensome-stableford 
   na afloop buffet en prijsuitreiking wedstrijdserie. 
Zo 30 09:00 Jeugd wedstrijd 2, 9-holes 

JULI

Di 2 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 3 12:00 Arendsen de Wolff Trofee Senioren 
   18-holes, mixed-greensome-stableford 
   som exact handicaps van het paar: maximaal 55.0! 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Za 6 09:00 Maandbeker 1, 18-holes, driebal-strokeplay 
    10:00 Maandbeker 2, 18-holes, driebal stableford 
   op golfbaan ‘de Twentsche’ met leden van ‘de Koepel’ 
Di 9 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 10 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Za 13 09:00 Clubkampioenschappen Matchplay, 100% Hcp-verrekening 
   (Hoey Smith Beker-Dames en Collins Cup-Heren) 
   dag 1: achtste finales (evt. voorronde tegen-par) en kwart finales 
Zo 14 09:00 Clubkampioenschappen Matchplay, 100% Hcp-verrekening 
   2: dag halve finales en finale 
Di 16 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 17 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Za 20 15:30 Twickel Tour III, 9-holes, driebal-stableford 
Di 23 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 24 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Za 27 09:00 Clubkampioenschappen Strokeplay Senioren 
   (Lieke Goossens Beker-Dames en Willem Stork jr Cup-Heren) 
   dag 1: 18-holes, driebal-strokeplay 
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Zo 28 09:00 Clubkampioenschappen Strokeplay Senioren 
   dag 2: 18-holes, driebal-strokeplay 
   het clubkampioenschap heeft een BRUTO uitslag, dus zonder Hcp-verrekening! 
Di 30 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 31 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 

AUGUSTUS

Za 3 13:30 Deldense Koeler (besloten evenement) 
Zo 4 09:00 Maandbeker 2, 18-holes, driebal stableford 
    10:00 Maandbeker 1, 18-holes, driebal-strokeplay 
   op golfbaan ‘de Koepel’ met leden van ‘de Twentsche’ 
Di 6 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
  12:00 Heren Senioren, 18-holes (naar Veluwse Golf Club) 
Wo 7 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Za 10 15:30 Twickel Tour IV, 9-holes, driebal-stableford 
Di 13 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 14 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Za 17 13:00 Bad Boekelo Beker en Vlies Cup 
   eclectic 18-holes, driebal-strokeplay 
Zo 18 13:00 TGC Blad, 18-holes, driebal-strokeplay 
  13:00 TGC Cooler, 18-holes, driebal-strokeplay 
Ma 19 14:30 Golf-Bridge-Triathlon, golf 9-holes, bridge en diner 
Di 20 18:00 Dinsdagavond Bokaal, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 21 12:00 Mixed Senioren, 18-holes, fbbb-stableford 
   teamwedstrijd voor ‘geen echt(e) paren’!  
  17:00 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Do 22 15:30 Vossenjacht, 18-holes, foursome-tegen par 
Vr 23 10:00 SuperSenioren (70+), 9-holes, driebal-tegen par (+bisque) 
Za 24 09:00 Jeugd wedstrijd 3, 9-holes 
    13:00 Invitatiewedstrijd, 18-holes, 6-bal-stableford 
Zo 25 13:00 Salland Cup, 18-holes, driebal-strokeplay 
  13:00 Salland Cup II, 18-holes, driebal-stableford 
Di 27 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 28 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, 18-holes 
Vr 30  Twente Cup 
Za 31  Twente Cup 

SEPTEMBER

Zo 1  Twente Cup 
Di 3 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 4 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Zo 8 09:00 Maandbeker 1, 18-holes, driebal-strokeplay 
  10:00 Maandbeker 2, 18-holes, driebal stableford 
   op golfbaan ‘de Twentsche’ met leden van ‘de Koepel’ 
Di 10 12:00 Damesdag, 18-holes 
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, slotavond, 9-holes, driebal-stableford 
Wo 11 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
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Za 14 09:00 Clubkampioenschappen Strokeplay 
   (TGC 36-holes Bokaal-Dames en Cees Cramer Cup-Heren) 
   dag 1: Heren: 2x 18-holes, Dames: 1x 18-holes, tweebal-strokeplay 
  15:30 Twickel Tour V, 9-holes, driebal-stableford 
Zo 15 09:00 Clubkampioenschappen Strokeplay 
   dag 2: 18-holes, tweebal-strokeplay 
   het clubkampioenschap heeft een BRUTO uitslag, dus zonder Hcp-verrekening! 
Di 17 12:00 Damesdag, 18-holes 
Wo 18 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes 
Za 21 12:00 Rabo Haaksbergs Golfkampioenschap (besloten evenement) 
Zo 22 09:00 Clubkampioenschappen Jeugd, 18-holes, driebal-strokeplay 
Di 24 12:00 Damesdag, 18-holes 
Wo 25 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes, slotwedstrijd 
Za 28 12:00 Dutch Lefties, 18 holes 
Zo 29 13:00 Senioren Mixed, 18-holes, greensome-stableford 
   teamwedstrijdwedstrijd voor geen ‘echt(e) paren”!  

OKTOBER

Di 1 12:00 Damesdag, 18-holes 
Wo 2 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
Za 5 13:30 Hof van Twente Cup (besloten evenement) 
Zo 6   Overijssels Golf Kampioenschap (OGK) 
Di 8 12:00 Damesdag, 18-holes 
Wo 9 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
Zo 13 09:00 Maandbeker 2, 18-holes, driebal stableford 
    10:00 Maandbeker 1, 18-holes, driebal-strokeplay 
   op golfbaan ‘de Koepel’ met leden ‘de Twentsche’ 
Di 15 12:00 Damesdag, 18-holes 
Wo 16 12:00 Hopper Cup, 18-holes, fbbb-matchplay 
   Heren Senioren nodigen (senior)dames uit 
Za 19 10:00 Midwinterhoorn, 18-holes, driebal-stableford 
    10:00 Midwinterblad, 18-holes, driebal-stableford 
Di 22 12:00 Damesdag, 18-holes 
Wo 23 12:00 Heren Senioren, 18-holes 
Za 26 15:00 Twickel Tour VI, 9-holes, driebal-stableford 
   met prijsuitreiking Twickel Tour Trofee en aansluitend diner 
Zo 27 12:00 Commissies wedstrijd, 18-holes, greensome-stableford 
   bestuur TGC nodigt commissies/commissieleden uit 
    12:00 Wil Bongard Trofee eclectic, 18-holes, driebal-strokeplay 
   bestuur TGC nodigt (oud)bestuursleden en partners uit 
Di 29 12:00 Damesdag, 18-holes 
Wo 30 12:00 Heren Senioren, 18-holes 

NOVEMBER

Zo 3 12:00 Wildwedstrijd Zilveren Fazant, 18-holes, driebal-stableford 
  12:00 Wildwedstrijd Bronzen Fazant, 18-holes, driebal-stableford 
      met prijsuitreiking Single en Mixed ‘Matchplay during the Season’ 
Di 5 12:00 Damesdag, 18-holes 
Wo 6 11:30 Heren Senioren, 18-holes 
Za 9 12:00 TGC Super Cup, 18 holes, tweebal-stableford 
   de winnaars en nummers 2 (runners-up) van de met een  
   gemerkte wedstrijden worden uitgenodigd voor deze wedstrijd. 
Di 12 12:00 Damesdag, 18-holes, sluitingswedstrijd 
Wo 13 11:30 Heren Senioren, 18-holes 
Wo 20 11:30 Heren Senioren, 18-holes 
Wo 27 11:30 Heren Senioren, 18-holes, sluitingswedstrijd 

DECEMBER - einde (wedstrijd)zomerseizoen
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1997, architect Boy Wendrich naast zijn creatie

Uiteindelijk legde hij de basis voor een clubhuis met een
boerderijstijl en daardoor passend in het Twentse landschap. 
Toen ons clubhuis in 2012-2013 een uitbreiding onderging
was het Boy die op de achtergrond zijn zoon Henkjan daarbij 
assisteerde.

De Twentse architect Boy Wendrich overleed maandag 25
februari 2019 op 85-jarige leeftijd. Hij ontwierp een groot
aantal beeldbepalende gebouwen in de regio, waaronder het 
Muziekcentrum in Enschede en daarnaast een groot aantal 
karakteristieke villa’s.

Wendrich studeerde bouwkunde in Delft en vestigde zich
daarna in Enschede. In 1969 sloot hij zich aan bij architecten-
bureau SSF dat later de naam IAA (Ingenieurs en Architecten 
Associatie) kreeg. Voor dit bureau ontwierp Wendrich een
groot aantal villa’s. Hij ontwierp onder meer de villa van
Frans Hartman aan de Drienerveldweg, woonwijk het Lonneker 
Steumke, het huis van oud-burgemeester Ko Wierenga aan
de Drienerbrakenweg én natuurlijk het clubhuis van de
Twentsche Golfclub.

Zijn oud-collega Ton Mensink van IAA Architecten werkte
nauw samen met Wendrich: ‘Mijn maatje. Echt een ontzettend
vriendelijke man, een knuffelbeer die nooit ruzie maakte.
En met een geweldige passie voor zijn werk. Boy was niet het
type om een schetsje achter de deur te gooien waar je je mee 
moest redden. Als hij een villa ontwierp, was hij er van het begin 
tot het eind bij betrokken. Hij dacht ook mee over de aankleding, 
de meubels.’ Ook oud-TGC-voorzitter en ere-voorzitter Johan 
Groeneveld herinnert zich desgevraagd Boy Wendrich als een 
‘aaibaar mens’. In gezelschap was Boy ’aanwezig, zij het nooit 
overheersend, en altijd vriendelijk. Kritiek deed hij het liefst
af met een kwinkslag’. Als voorzitter van de toenmalige bouw-
commissie had Johan, samen met commissieleden Florence de 
Lange, Jan ten Heggeler, Wim Hissink en Marion ter Keurs, met 
drie verschillende architecten oriënterende gesprekken gevoerd. 
Het beschikbare (kleine) budget schrok een enkeling onder hen 
wel af. Boy bleek wél bereid de uitdaging aan te gaan, maar 
verzuchtte letterlijk: ‘Dit is woningwet-bouw voor die prijs!’

BOY WENDRICH (1933-2019),
ARCHITECT VAN HET NIEUWE CLUBHUIS VAN DE TGC 

1997, clubhuis TGC
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qualifying en de nadere informatie van iedere wedstrijd staat 
vermeld op de site. Tijdens het seizoen wordt er gestreden om 
de “Matchplay during the season”. Iedereen, die ouder is dan
50 jaar met een playing handicap lager dan 36 wordt van harte 
uitgenodigd om zich wekelijks in te schrijven. Het streven van 
de Heren Senioren Commissie is het creëren van een sportieve 
en gezellige sfeer, waarin iedere deelnemer zich zo thuis voelt 
dat	hij	iedere	week	weer	inschrijft.	Na	iedere		wedstrijd
ontvangen alle deelnemers een verslag, vaak met een
fotocollage. Reden genoeg om in te schrijven? 

door Robert Jan Reijntjes

Van maart tot december verzamelen (vaak meer dan) 60
deelnemers zich voor de woensdagmiddagwedstrijd van
de Heren Senioren van de TGC. Om 12 uur worden in
afwisselende wedstrijdvormen gepeeld in een steeds weer
verschillende flightsamenstelling. We starten allen gelijk en
zijn dus ook vrijwel gelijktijdig weer terug in het gezellige
clubhuis voor de nazit met een drankje en een hapje.
Tijdens het seizoen worden uitwisselingen met de Veluwse en 
Driene georganiseerd. Ook kan er worden ingeschreven voor 
een jaarlijks uitje naar Duitsland. De meeste westrijden zijn 

MET DE HEREN SENIOREN DE ZOMER DOOR!
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niet vasthouden (wél één keer een top-10 notering) en na
onder andere een polsoperatie besloot hij om het spelen van 
toernooien te combineren met de PGA-opleiding en met het 
geven van commentaar bij Ziggo Sport Golf. Hij won zowel
in 2011 en 2012 meerdere toernooien van de PGA Holland
tour	en	eindigde	beide	jaren	als	nummer	1	van	de	Nationale	
Ranking. In totaal verscheen hij twaalf maal aan de start bij een 
KLM Open en haalde hij daar twee keer de cut (in 2003 en in 
2014). Evenals Ralph Miller is Van Weerelt pro op Golf Sociëteit 
De Lage Vuursche. In 2011, 2014 en in 2017 won hij de Twente 
Cup. Inder woont met zijn vriendin in Den Dolder; ze hebben 
drie kinderen, Sophia, Benjamin en Lauren.

IJsbrekers
Om het ijs te breken leg ik Inder aan het begin van ons gesprek
steeds een tweetal namen voor, waaruit hij er dan één moet
kiezen als meest favoriet. Hij waardeert de Amerikaanse
golfcommentator Johnny Miller zeer, maar hij kiest toch voor
diens Britse collega, de poëtische taalkunstenaar Peter Alliss;
‘die man kan werkelijk van alles een verhaal maken’.
Tussen Amanda Balionis en Eilidh Barbour wil hij niet kiezen, 
want hij vindt beide vrouwen in hun golfcommentaar gewoon 
oprecht deskundig. Kiezen tussen Mark Reynolds en Ralph 
Miller is daarentegen beslist niet moeilijk voor hem: Ralph is 
niet alleen zijn naaste collega op Lage Vuursche, maar met Ralph 
heeft hij ook jarenlang op de Challenge Tour gespeeld. En hoe 
klein deze golfwereld is, word je duidelijk als je hem de keuze 
tussen John Woof en Daan Slooter voorlegt. Daan is blijkbaar 
vele jaren zijn captain geweest toen Inder nog amateur was.

door Marcel Kienhuis

In dit nummer van de PUTTER starten we met een nieuwe 
rubriek. Jaarlijks willen we, middels een interview, eenmalig
iemand bij onze lezers introduceren die zijn/haar golfsporen 
nadrukkelijk buiten de Twentsche heeft liggen, maar wiens
verhaal ons desondanks of misschien wel juist daardoor zeer 
kan	aanspreken.	Niemand	minder	dan	Inder	van	Weerelt,
drievoudig winnaar van de Twente Cup, bijt in dit nummer
het spits af. Op zaterdagavond 23 februari j.l. sprak ik hem twee
uur lang op de burelen van Ziggo Sport op het Mediapark in
Hilversum. Boeiend om daar dan evenzoveel tv- en computer-
schermen als bureauredacteuren te zien: veel dus. En daarnaast
ook nog ‘bekenden’ als Wim Kieft en John van Vliet. Inder had
die avond geen dienst; op de commentaar-posities zaten
Anders Dielissen en John Woof. Die middag had Inder in
Tilburg bij Golfclub Prise d’Eau training gegeven aan
verschillende hoofdklasse teams.                                                                                                                                           
                                
Inder van Weerelt (1980-) maakte kennis met golf op
zevenjarige leeftijd in Vilamoura op de Old Course in Portugal 
waar	hij	opgroeide	en	woonde	tot	1997.	Na	een	succesvolle	
amateurcarrière, waaronder vijf keer op rij speler van het jaar 
(1998-2003) en een zege in het Duits Amateur Kampioenschap,
besloot hij aan het einde van 2003 de stap te maken naar de 
professionals en haalde hij de cut in het KLM Open. Zijn
eerste grote overwinning als professional kwam in de Cardrona 
Classic op de Europro Tour met rondes van 66-67-66 (-17). 
Daarna speelde Inder drie jaar op de Challenge Tour en wist hij
in 2008 via de Qualifying School een kaart voor de European 
Tour te bemachtigen. Hij kon zijn plaats op de European Tour 

INTERVIEW MET … INDER VAN WEERELT

You have to play to be great, not to play bad.
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Écht benieuwd naar Inders voorkeur word ik als ik hem de
namen Severiano Ballesteros en Sergio Garcia voorhoud. 
Zonder aarzeling kiest hij voor Sevi. Hij sprak deze Spaanse 
golftovenaar ooit op het KLM Open van 1999, op de
Hilversumsche. Inder zag hoe de meester op het oefenterrein 
ballen uit de bunker sloeg en begon een praatje met hem. Tot 
slot leg ik hem de keuze tussen 18-voudig majorwinnaar Jack 
Nicklaus	en	14-voudig	majorwinnaar	Tiger	Woods	voor.
De	keuze	valt	op	Woods.	Met	alle	respect	voor	Nicklaus,	maar	
Woods heeft volgens Inder toch ’het beste golf gespeeld’.

Zijn golfcarrière
Naast	golf	was	Inder	in	zijn	jeugd	fanatiek	bezig	met	basketbal	
en karate (bruine band op 14-jarige leeftijd) en iets minder 
ook met voetbal. Vanaf zijn zestiende kon hij het golfspel ‘van 
scratch’ spelen. Dat de verschillende golfslagen technisch zo 
lastig onder de knie te krijgen zijn is, triggerde hem enorm. 
Tegen oefenen zag hij nooit op. Hij was echt een trainingsbeest 
en kon in z’n eentje urenlang zoet zijn met good practice. Zelfs 
nu nog vindt hij het fijn om af en tegen negen holes alleen te 
spelen, en dan hier en daar een extra bal te slaan. Dat zijn swing 
oogstrelend is, kunnen TGC-leden weten die tijdens de Twente 
Cup wel eens met de flight van  Inder door de baan liepen; het 
bracht ons verbaal altijd eloquente lid Bernard Huckriede zelfs 
ooit tot de verzuchting: ‘Mijn linkerbeen voor zijn swing’.

Als ik Inder vraag naar zijn mooiste golfherinnering, krijg ik 
resoluut het antwoord: het behalen van de tourkaart in 2008
via de Qualifying School. Inder had zich daarvoor moeten
kwalificeren door zes rondes op achtereenvolgende dagen te 
spelen. Zijn zesde ronde moest nog de beslissing brengen,
dus de druk was hoog. Hij kende een slechte start met een 
drie-putt voor bogey. Pas op de backnine kwam z’n goede spel 
terug en met een ronde van 69 kwalificeerde hij zich nét. Wat 
een opluchting was dat! Aan de redactietafel in Hilversum waar 
we elkaar spreken, proef ik, terwijl Inder zijn relaas hierover 
doet, haast nog z’n toenmalige blijdschap. Zijn eerste grote 
overwinning als professional had Inder toen al behaald; in de 
Cardrona Classic op de Europro Tour was hij met rondes van 
66-67-66 (-17) als winnaar geëindigd en ontving hij een cheque 
van £ 15.000,-. In 2009 behaalde hij tijdens het Saint-Omer 
Open z’n eerste en enige top-10 plaats op de European Tour en 
toucheerde hij € 20.000,-.

Ook als ik Inder vraag naar zijn zuurste golfherinnering,
laat het antwoord niet lang op zich wachten. Dat hij in 2011
op het nippertje tijdens een play-off de kwalificatie misliep
voor het British Open, dat jaar in Royal St George’s (winnaar 
Darren Clarke), vindt hij nu nóg spijtig. Omdat de duisternis 
inviel moest de laatste hole de volgende dag worden gespeeld. 
En Inder had juist goed in de wedstrijd gezeten. De volgende
ochtend verloor hij de hole. ‘Had jouw golfcarrière anders
kunnen verlopen?, zo vraag ik hem. ‘Mijn begeleiding had
zeker beter gekund, en misschien heb ik ook gewoon zelf teveel
alleen willen doen’. Hij noemt het voorbeeld van Joost Luiten
en Phil Allen. Die zijn al vele jaren onafscheidelijk, nadat ze
elkaar heel vroeg leerden kennen. De klik was er gewoon.
Daar moet je dus ook geluk mee hebben. De hele avond kan ik 
Inder niet betrappen op een ondoordacht antwoord, als ik dat 
al zou willen. Het valt op hoe hij steeds afwegingen blijft maken 
en verschillende perspectieven voor het voetlicht brengt. Maar 
op de vraag over het belang van een caddie in de golfsport is hij 
opvallend laconiek. ‘Ze moeten niet in de weg lopen’, riposteert 

hij. En dan iets minder scherp: ‘Over het algemeen wordt het 
belang van de caddie toch overschat. Al kan een caddie je soms 
ook geruststellen en vertrouwen geven, dat zeker’.

Zijn ambities
Inder is zeer tevreden met zijn goed gevulde en gevarieerde 
golfleven. Op de maandagen en de dinsdagen is hij als teaching-
pro beschikbaar voor de golfleden van Lage Vuursche.
De woensdag is de vaste papa-dag en van donderdag tot en met 
zondag levert hij beurtelings golfcommentaar voor Ziggo Sport. 
Op die dagen is hij ook regelmatig in de weer met diverse top-
spelers. Hij was jarenlang de coach van Jurrian van der Vaart
en momenteel begeleidt hij zowel Wil Besseling, die hoopt
terug te keren op de European Tour, als de amateur Koen
Kouwenaar. Inder zou graag een speler coachen die op de
European Tour speelt, waarbij hij zich overigens heel goed
realiseert dat de speler de coach maakt en niet andersom.
Ook zou hij graag een bijdrage leveren aan een verbetering van 
het	niveau	van	de	golfsport	in	Nederland.	Maar	daarvoor	is	écht	
beleid nodig, en dat mist hij wel. Hij benadrukt het belang van 
het hebben van een duidelijke visie daarop, wélke dan ook. 

Onder Chris van der Velde stond het belang van shortgame ooit 
centraal, en dat vond je dan ook terug bij de toen opgeleide 
spelers. Misschien wil je vandaag de dag wel liever inzetten op 
longhitters. Maak in ieder geval keuzes! Huur eventueel externe 
deskundigen	in.	In	een	sport	als	golf	kun	je	het	in	Nederland	
niet van de breedte hebben, daarvoor ontbreekt het (ook) in ons 
land aan een reservoir van jonge golfspelers. 

Nederlandse golflandschap
Joost Luiten is volgens Inder natuurlijk de beste mannelijke 
Nederlandse	golfer	ooit.	Maar	dat	geldt	ook	voor	Anne	van	
Dam bij de vrouwen. Inder vergelijkt de positie van Joost
op de wereldranglijst met die van de tennisser Robin Haase.
Beiden (nog) geen wereldtop zoals atleten als Dafne Schippers 
en Epke Zonderland. Of de opvolgers van Joost en Anne in de 
coulissen al startklaar staan, betwijfelt Inder. Al vindt hij
de amateur van de Noordwijkse Jerry Ji, winnaar van het
Nationaal	Strokeplay	Kampioenschap	2018	op	De Gelpenberg 
(71-68-66-68) en tweede in datzelfde jaar tijdens het Europees
Amateur Kampioenschap op de Haagsche, beslist een high
potential. Ook over zijn eigen pupil Koen Kouwenaar is hij 
lovend. Maar verder valt het eigenlijk wel een beetje tegen. 
Overigens: een week na dit interview won Inders pupil Koen 
Kouwenaar het Spaans-internationaal- amateur-open! Deze 
20-jarige	Brabander	is	daarmee	de	vijfde	Nederlander	die	het	
Spaans amateur won. Maarten Lafeber (1997), Joost Luiten 
(2005), Reinier Saxton (2009) en Jeroen Krietemeijer (2015) 
gingen hem voor. Hij won daarmee ook een plaats in het Spaans 
Open, een wedstrijd van de European Tour! In de top-500 
van de wereldranglijst voor amateurs steeg Kouwenaar door 
zijn bijzondere overwinning van plaats 254 naar plaats 84; hij 
passeerde daarmee Jerry Ji (die haalde in Alicante ‘slechts’ de 
kwartfinale) die van 136 naar 108 steeg.

Zijn favoriete golfers
Wat is de overeenkomst tussen Rory McIlroy, Adam Scott, Luke 
Donald, Lee Westwood, Martin Kaymer en Justin Rose? Weet 
u het ook niet? Ik was zelf in ieder geval zeer verrast om Inder 
te horen zeggen dat hij ooit met al deze toppers heeft gespeeld. 
Tiger	Woods,	Severiano	Ballesteros	en	Nick	Faldo	beschouwt	hij	
als zijn (oudste) golfhelden.
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En hij kan ook bewondering voelen voor de eenvoudige stilist 
Freddy Couples en groot respect hebben voor een golfer als Zach 
Johnson. Laatstgenoemde is niet bepaald een longhitter en weet 
dan toch zo’n bijzondere prijzenkast bij elkaar te slaan. 
ol lof is hij ook over de ooit uiterst veelbelovende amateur Aaron 
Baddeley, momenteel spelend op de PGA-tour. En dat een valse 
start als tourpro niet beslissend hoeft te zijn, bewijst volgens 
Inder iemand als Justin Rose. Maar liefst 21 cuts op een rij miste 
Rose als beginneling om uiteindelijk toch nummer 1 van de
wereld te worden. Rickie Fowler vindt hij een fijne persoonlijk-
heid en het is altijd leuk om naar diens golfspel te kijken.
En	petje	af	voor	een	bescheiden	én	gedreven	vent	als	Alex	Noren;	
ooit aan beide polsen geopereerd en een golfer die nu al enkele 
jaren loon naar werken krijgt. Via twitter volgt Inder, hoewel niet 
erg actief, een aantal bekende golfers. Op instagram volgt hij een 
aantal gerenommeerde golfcoaches van wie hij veel leert, met 
name van Cameron McCormick, coach van Jordan Spieth, en van 
Mike Bender, coach van Zach Johnson.

Zijn golfcommentatorschap bij Ziggo
Al vanaf 2012 verzorgt Inder vrijwel wekelijks commentaar
voor de golfzender van Ziggo Sport. Hij heeft zich daar
inmiddels een heuse plek verworven. Inder vertelt dat Gerard 
Louter hem hiervoor destijds benaderde, en dat hij eerst echt 
dacht: dat is niks voor mij. Maar daar denkt Inder nu toch heel 

anders over. Jan Kees van der Velden levert al bijna een halve 
eeuw schriftelijk en mondeling tekst en commentaar bij het 
golfgebeuren, en Inder merkt aan Jan Kees dat ie het nog steeds 
met heel veel passie doet. Ook Inder hoopt nog geruime tijd als 
golfcommentator actief te blijven.

Zijn favoriete golfbanen
In	Nederland	behoren	de	Haagsche de de Pan tot zijn favoriete 
golfbanen. Daar hoeft hij niet eens over na te denken. Buiten 
Nederland	staan	Royal County Down Golf Club	(Noord-Ierland)	
en Calusa Pines Club (Florida) bovenaan op zijn speellijst. Als 
ik hem vraag op welke banen hij graag eens zou spelen, komt hij 
met Augusta National Golf Club (Georgia), Pine valley Golf Club 
(New	Jersey)	en	Cypress Point Club (Pebble Beach, Californië) 
op de proppen.

We	maken	samen	een	lijstje	van	Nederlandse	golfers	die	op
Augusta hebben gespeeld, en komen dan tot Gerard de Wit,
Rolf Muntz, Reinier Saxton, Daan Slooter en Gerard Louter.
De laatste twee omdat ze het geluk hadden ooit als journalist
ingeloot te worden voor een ronde golf op de maandag ná 
de Masters. En met nadruk moet hier uiteraard Joost Luiten 
worden genoemd die in 2014 voor het eerst op Augusta speelde. 
Joost eindigde zijn eerste vierdaagse op de Masters dat jaar zelfs 
met een fantastische ronde van 67.
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uitdeelt. Als golfer is Henk nog zeer actief; naast de wekelijkse 
deelname aan de herensenioren,speelt hij nog minstens een keer 
per week met zijn vrouw. En niet onverdienstelijk; afgelopen 
seizoen, behoorde hij tot een van de wekelijkse winnaars.

Zoals hij zelf zei, “golf houdt je jong”. We wensen hem nog vele 
gezonde golfjaren.

Op 14 nov. 2018 vierde Henk zijn negentigste verjaardag met
de herensenioren. In zijn oldtimer kwam hij samen met zijn
vrouw aangereden en werd door de ca. 70 spelers van die dag
toegezongen onder begeleiding van het draaiorgel van Benno.

Henk trakteerde op soesgebakjes, niet op de zelfgebakken
kniepertjes die hij jaarlijks op de eerste woensdag in januari

HENK STEINMEIJER 90 JAAR

Herinneringen aan de Twente Cup
Zoals hierboven reeds aangegeven won Inder driemaal de 
Twente Cup, in 2011, 2014 en in 2017, wonderlijk genoeg alle 
drie keren met precies dezelfde scores: een 65 op zaterdag en 
een 68 op zondag. Ik vraag hem welke overwinning hij het 
meest	bijzonder	vindt.	Na	enig	nadenken	kiest	hij	voor	de	
laatste. Onderweg hadden hij en zijn caddie Mike Oosterveen 
namelijk een klapband op de snelweg gekregen, en ze waren 
notabene al enigszins in tijdnood. Met een ‘thuiskomertje’ reden 

ze vervolgens naar de Twentsche. Daar nét op tijd aangekomen, 
was er geen tijd meer ‘om in te slaan’. Inder herinnert zich dat 
hij twee putts op de oefengreen maakte en toen spoorslags naar 
hole 10 ging. Op de tee werden twee oefenswings gemaakt en op 
hoop van zegen begon hij aan de wedstijd. En ja hoor, hij startte 
met birdies op hole 10 en 11! Ik vraag hem of hij de Twente Cup 
nóg eens gaat winnen. Een gedecideerd ‘ja’ is zijn antwoord; 
‘waarom niet?’

Scorekaart van Inder van Weerelt in 2017 op zaterdag.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 4 4 3 4 5 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 72

 4 3 3 4 4 2 5 3 4 3 2 5 4 5 3 3 4 4 65

Een drie-putt op hole 14 voorkwam dat Inder mogelijk een nieuw baanrecord had gevestigd.

Binnenkort komt Inder voor een avond Golftalk naar de Twentsche. We laten u nog tijdig weten wanneer precies.
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Tijdens het seizoen was er, zoals elk jaar naast de reguliere
wedstrijden, een vriendinnendag. 

Ook waren de dames in 2018 aan de beurt om de Hopper Cup 
te organiseren, de jaarlijkse strijd tussen de dames en de heren.

Verder werd er gespeeld om de Jadeputter, een jaarlijkse
uitwisseling met de dames van de Veluwse Golf Club. 

In november werd het jaar weer afgesloten met de slotwedstrijd, 
waar kunsthistorica Edith Boswijk-Deutman een lezing hield 
over “Het bed, lieven en lijden”.

Wij hebben het afgelopen jaar met een aantal dames op verzoek 
van de wedstrijdcommissie  zorg gedragen voor de versiering 
en aankleding in de Golfweek in en om het clubhuis. Met het 
thema  “Groen”  hebben we geprobeerd om iedereen bewust te 
maken hoe belangrijk die kleur op een golfbaan is, zeker gezien 
de verschroeide  fairways van de afgelopen hete zomer.

Bij deze een uitnodiging aan alle dames van de TGC om een 
keer mee te doen om te ervaren hoe welkom een ieder is. Kijk 
ook op de website onder “Damescommissie”. Daar staat alle 
relevante informatie.

De Damescommissie kan tevreden terugkijken op een
sportief, goed bezocht en gezellig 2018 op onze prachtige,
goed onderhouden baan. 

Wij kijken met plezier vooruit naar de dinsdagen van 2019.

Met een actieve Damescommissie, die bestaat uit 7
enthousiaste golfsters, wordt geprobeerd om voor alle dames 
van de TGC een gevarieerd wedstrijdaanbod te realiseren.

Dit houdt in dat er elke week een wedstrijd wordt georganiseerd 
waarbij de qualifying wedstrijden worden afgewisseld met een 
”funwedstrijd”.

Aan het eind van elke wedstrijd is er een prijsuitreiking.
Bij sommige wedstrijden wordt de winnares beloond met de 
vermelding op een zilveren blad of beker. Dan wordt ook de 
naam vermeld op een schildje. De “funwedstrijden“ worden 
beloond met een attentie. 

De wedstrijdcommissie bewijst zijn nut:                                                                                                             
- Elke dinsdag wordt de baan gereserveerd
 vanaf 12.00 uur. De dames hebben dan
 standing.
- Er wordt gespeeld met een shotgun.
- Je speelt in een twee-, drie- of vierbal,
 afhankelijk van de spelvorm.
- Er zijn verschillende wedstrijdvormen
 bij het spelen van de “Funwedstrijden”.
-	 Na	de	wedstrijd	geniet	je,	samen	met	de	flight	waarin
 je speelde, van de heerlijke hapjes die door de kok
 worden gemaakt.
- Iedereen kan meedoen met de Matchplay During The
 Season, een laddercompetitie die te vinden is op het
 prikbord in de dameskleedkamer.

Het seizoen 2018 werd gestart met een openingswedstrijd in 
maart.	Na	de	wedstrijd	werd	een	kledingverkoop	gehouden	
waarvan de opbrengst ten goede kwam aan SOS -kinderdorpen. 

VERSLAG DAMESCOMMISSIE OVER HET JAAR 2018
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Marieke Hardeman won de Bernard Bowl (matchplay) in 1993 
en in 1995. Ook wist ze tweemaal clubkampioene strokeplay te 
worden.

Grace van Rhijn won tussen 1996 en 2011 de Bernard Bowl vijf 
keer. Even vaak werd ze clubkampioene strokeplay, waarvan 
drie keer op rij.

Florence won de Bernard Bowl maar liefst zeven keer,
waarvan ooit vier keer op rij. Ze werd daarnaast ook
viermaal clubkampioen strokeplay.

Wilma viel die laatste eer eenmaal ten deel.

In 1994 bestond dames 1 van de TGC uit een markante groep 
vrouwen. Zowel Marieke als Florence en ook Grace werden 
meerdere malen clubkampioen en golfster van het jaar.

Marieke speelt als lid van GC Driene nog steeds competitiegolf. 
Als eerste single in haar team wint ze in de tweede klasse nog 
met gemak haar partijen.

Ook bestuurlijk deden sommigen van zich spreken. Florence
en	Nans	zaten	vele	jaren	in	het	bestuur,	laatstgenoemde	als
secretaris. Carla Ostermann, sinds 2018 onze huidige secretaris,
is reeds de vijfde vrouwelijke secretaris. Lizzy van Heek-
Nieuwenhuys,	Nans	Jacobs-Ockinga,	Anneke	Zijderveld-Blom	
en Rietje Bendel-Sitter gingen haar voor. 

MARKANTE VROUWEN OP DE TWENTSCHE

Op de bovenste rij v.l.n.r.: Ilone Rommelaar, Marieke Hardeman, Florence de Lange en Nans Jacobs.
Onder v.l.n.r.: Wilma Sijgers en Grace van Rhijn.
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groeien en haar te faciliteren bij evenementen en wedstrijden 
van	diezelfde	club.	De	voortekenen	lijken	gunstig.	Na	afloop	
gingen de deelnemers aan tafel en werden ze, nadat de gastheer 
op ludieke wijze de winnaars had geprezen en had beloond met 
prijzen, onthaald op een heerlijk gerecht uit de keuken.
Bijgaande affiches illustreren heel mooi de nieuwe dadendrang.

Op donderdagmiddag 14 februari j.l. speelden tientallen
businessleden misschien wel hun eerste negen holes van het 
nieuwe jaar. Onder een frisse maar zonnige hemel gingen de 
diverse flights als vierballen door de baan. Gastheer Victor 
Markink was duidelijk in zijn nopjes over de hoge opkomst.
Het is mede zijn taak om de Business Club verder te doen 

BUSINESS CLUB TGC ALWEER MAANDEN VAN START

Winnaars Overijssels
Kampioenschap 2018.

V.l.n.r. staand:
Joris Spanjer,
Kirsten ter Weele,
Wydia van Velp en
Cecile Hüsing.

V.l.n.r. gehurkt:
Frank Engel en
Vince Bredt.
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We make it easy!

TEE-SPONSOREN
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BEDRIJFSLEDEN


