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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 9.00 uur tot donker.
Buffet van 11.00 uur
of in overleg eerder.

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.

Brasserie So nice:
Robin Bartelink: 074-3841691

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

2020
jaargang 54 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
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons, én de rest van de wereld.
Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.                                                                                            
…                                                                                                                                                                        
Samen komen we deze moeilijke periode te boven.                                                                                     
Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.                                    

                                                                         

Geen vrolijk golfcitaat deze keer als gebruikelijke aanhef van het voorwoord van de 
redactie, maar wél zorgelijk klinkende zinnen van een doorgaans zo lacherige minister-
president.

Als redactie hebben we gemeend om u, want momenteel meer een bezorgde burger dan 
een vrolijke golfer, desondanks toch dit voorjaarsnummer aan te bieden. Op het moment 
dat onze premier vanuit het Torentje zijn opmerkelijk toespraak hield, was dit nummer 
bovendien al bijna klaar.

Misschien kan het wat verstrooiing bieden.

Overigens, ook in onze club schuiven de panelen behoorlijk. Daarom stellen we graag 
onze clubmanager Erica den Hertog-Wesselink nader aan u voor. Ook Robin en 
Ingrid, de nieuwe gerant en diens partner, krijgen de nodige aandacht. En omdat de 
technische commissie een nieuwe voorzitter heeft, Ernst Eijsvogel, voeren we hem in een 
dubbelinterview op met het bestuurslid Paul Scholte op Reimer.

Ook de nieuwe huisstijl geven we aandacht. Zoals ook de aanpassingen op de oefenholes 
voorbijkomen. En we berichten u uitgebreid over hoe een replica van de Law Cup uit 
1939 via de ‘schroothoop’ tijdens de nieuwjaarsreceptie 2020 in de boezem van de TGC 
terugkeerde.

En we hebben de afweging gemaakt om toch de competitieteams 
2020 te vermelden, ofschoon deze competitie is afgelast.                                                                                                 
Het is in meerdere opzichten een bewaarnummer, deze PUTTER.

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

De volgende putter verschijnt Augustus 2020. Voor deadline kopij zie website.

Mark Rutte, 16 maart 2020



competitie-teams waren klaar voor een nieuw seizoen, de pro’s 
begonnen met nieuwe groepslessen en het grote aantal geboekte 
greenfee spelers beloofde gelijk al een mooie bron van inkomsten.  
Tot op maandag 16 maart de Baan gesloten werd.

Dit betekent niet helemaal dat alles stopt.  Het secretariaat, deels 
van uit huis werkend, is nog steeds actief. Elders in deze Putter 
kan u lezen hoe de greenkeepers doorgaan zodat, zodra er weer 
gespeeld kan worden, de baan in goede conditie is.

Wij, als bestuur, zien het als onze taak om u zo volledig mogelijk 
te blijven informeren en nemen ook onze verantwoordelijkheid 
met betrekking tot het welzijn van onze leden. Wij volgen daarom 
landelijke  richtlijnen en die van de NGF.

Wij hopen dat u allen gezond blijft en wensen u - na dit moeilijke 
voorjaar- een prachtige zomer toe!

Namens het bestuur en met hartelijke groet,

Els van Kleef-Visser
Portefeuille Baan & Opstal
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Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van 
de Corona crisis.  Wat de lange termijn gevolgen zijn is nu nog 
niet duidelijk maar dat deze ingrijpend zullen zijn wel.

Ook voor de Twentsche kwam de Corona crisis- en de verre-
gaande maatregelen om een uitbraak te voorkomen- als een 
verrassing.  

Het begon allemaal zo mooi. De Twentsche had 2019 uiteindelijk 
toch nog in de zwarte cijfers kunnen afsluiten; dankzij het strikte 
regime van de penningmeester, het efficiënte beheer van de club-
manager en de inspanningen van het sales- en sponsoring team.    

De winter was mild en nat maar gelukkig kon onze baan groten-
deels open blijven (alhoewel niet qualifying) en evenementen, 
zoals de Ijsemmer en de winterdames, werden goed bezocht.
Ook voor Robin en Ingrid, met het team van So Nice, viel deze 
eerste winter aanvankelijk niet tegen en het was vaak nog lang 
gezellig in ons clubhuis. 

Iedereen keek dan ook uit naar een mooi voorjaar; de baan 
zou per dinsdag 17 maart weer qualifying zijn, maar liefst 21 

VAn HET BESTUUR
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 Belangrijker evenwel is dat ‘het steigerend ros’ weliswaar het
 Twentsche karakter symboliseert, maar het is wel hetzelfde
 ros als van veel Twentsche verenigingen, zoals dat van
 bijvoorbeeld de voetbalclub FC Twente. Het onderscheidt
 zich daardoor niet. Tot slot: het paard steigert niet echt,
 maar galoppeert en is dan rechtop gezet; ons nieuwe paard
 staat daarentegen als een huis in het logo;
•	 In	de	statuten	uit	2011	wordt	in	artikel	3.4	over	het	logo
 opgemerkt: ‘Het beeldmerk wordt gevormd door een rood
 gekleurd schild met aan de bovenzijde een blauwe balk met
 daarin in het wit de letters TGC. In het midden van het
 resterende rode vlak is een afbeelding van het naar links
 steigerende ‘Twentsche Ros’ geplaatst met daaronder in het
 wit het jaartal ‘1926’.’ Het nieuwe logo voldoet dus aan de
 statuten, wél is het bewust aangescherpt. Het heeft daardoor
 veel meer een sportieve uitstraling en het is daarnaast meer
 eigentijds en dynamischer. En het biedt zo bezien
 mogelijkheden voor uitwerking in een totale huisstijl; 
•	 Het	verleden	is	de	basis	voor	de	toekomst,	maar	is	niet	louter
 bepalend voor de toekomst, dat is ook het heden. We behouden
 beslist het goede uit het verleden, maar we omarmen
 nadrukkelijk ook de mogelijkheden die de toekomst biedt.
 Met een modernere uitstraling willen we ook nieuwe leden
 aan ons proberen te binden; 
•	 De	nieuwe	huisstijl	biedt	meer	marketingmogelijkheden,	want
 een sterke, aantrekkelijke en herkenbare huisstijl geeft meer
 een totaalbeeld en tegelijkertijd ook een soort van familie-
 gevoel. Als alle uitingen, zowel op drukwerk als digitaal,
 binnen en buiten de baan hetzelfde professionele beeld
 hebben, dan ontstaat er een bepaalde stijl met een uniek
 karakter en een onderscheidend imago. De huisstijlen van
 diverse toonaangevende golfclubs bieden soms echt veel
 meer stijl, karakter en statuur. We hoeven maar te denken
 aan de presentatie op de website van de volgende clubs: 
 Rosendaelsche Golfclub – Golfclub Bernardus -
 Eindhovensche Golf - Noordwijkse Golfclub.

In de recente maartnieuwsbrief van het bestuur konden de leden 
lezen:

Het is gebruikelijk bij de meeste organisaties om van tijd tot tijd te 
onderzoeken of het beeldmerk (logo) van de organisatie aangepast 
moet worden aan de tijd. Dit heeft de Twentsche Golfclub in het 
verleden ook meerdere malen gedaan, maar aangezien dat alweer 
een tijdje geleden is, heeft onlangs een kleine groep onder leiding 
van Joop Bökkerink zich daar weer eens over gebogen. Zij zijn 
met een prachtig voorstel gekomen dat wel voldoet aan hetgeen 
in onze statuten is beschreven, maar meer van deze tijd is.  Het is 
de bedoeling dit aangepaste logo in te voeren zonder extra kosten 
te maken. Dit betekent dat elke keer als er zich een mogelijkheid 
voordoet (b.v. als het briefpapier op is) het aangepaste logo wordt 
gebruikt. Zo zult u vanaf vandaag (lees: 28-02-2020, opmerking 
van de redactie) het aangepaste logo voor het eerst zien gebruikt 
worden in de TGC-app. 

Hieronder willen we in het kort schetsen dat deze stijlverandering 
niet uit de lucht kwam vallen. De wedstrijdcommissie was het 
bijvoorbeeld al langer een doorn in het oog dat er door de baan 
zoveel verschillende stijlen (bordjes) aan te treffen zijn. Sinds een 
jaar bestaat er bovendien een heuse stijlcommissie, welke probeert 
een meer uniforme en passende huisstijl te ontwikkelen naar 
binnen (clubhuis) en naar buiten. Joop Bökkerink, designmanager 
en grafisch vormgever bij DESIGN EFFECTIVE, is lid van beide 
commissies en raakte in een gesprek met Flip Pino uitgedaagd om 
hierbij ook het oude logo van ons club onder de (veranderings)
loep te nemen. Op maandagavond 6 januari j.l. overtuigde Joop 
een voltallig bestuur van de wenselijkheid om met een aangepast 
logo de toekomst in te gaan. Hieronder een kleine opsomming 
van de overwegingen die hij die avond presenteerde en die op de 
instemming van alle aanwezigen konden rekenen:
 
•	 In	het	huidige	beleidsplan	2019-2021	wordt	onder	de	missie
 van de TGC verstaan: het bieden van een uitdagend golf-
 niveau in een sportieve en ontspannen sfeer, met gebruik-
 making van een bestendig kwalitatief hoogwaardige accommo-
 datie; deze ambitie verdient een moderner jasje; 
•	 Het	motto	van	onze	club:	MET	OOG	VOOR	DE
 TOEKOMST, MAAR MET RESPECT NAAR HET
 VERLEDEN, kan als uitgangspunt voor een re-styling dienen; 
•	 Om	onze	hierboven	genoemde	ambities	te	kunnen	verwezen-
 lijken, dienen we ons echt te realiseren dat de concurrentie
 van andere golfbanen steeds professioneler wordt. Het ant-
 woord van de TGC hierop moet onder meer zijn dat we in de
 presentatie naar buiten een (veel) meer éénduidige, professio-
 nele lijn weten uit te stralen. De clubmanager moet handvatten
 hebben om een sterke marketing te starten en om de TGC als
 een aantrekkelijke en professionele club te presenteren;
•	 Het	oude,	vertrouwde	logo	zelf	dateert	niet	eens	van	de
 oprichting. Zelfs de clubdas kennen we pas vanaf 1966.
 De uitstraling van het rode schild op het logo roept bij nadere
 beschouwing eerder affiniteit op met heraldiek dan met een
 sportvereniging. De blauwe balk is onpersoonlijk en de letters
 ‘TGC’ zijn een ouderwets schreef-lettertype.

nIEUwE HUISSTIjl TwEnTSCHE GolfClUB

Hiernaast een foto uit ons
archief die prachtig aansluit
bij de hierboven beschreven
zoektocht naar vernieuwing.
Ons logo is geen
onveranderlijke grootheid.
Let u speciaal op de teemarker.

27 augustus 1927, eerste officiële wedstrijd afslag: foursome tussen 
TGC-professional Frank Spalding met de professional van De Pan, 
Jos van Dijk,  tegen Gerry del Court van Krimpen met jhr. Alfred 
Calkoen van Limmen. Op de klassiek te noemen teemarker vindt u 
het eerste logo van de Twentsche Golf Club: 



6

vrije tijd vooral met (wedstrijd)schaatsen, zeilen en hockey had 
doorgebracht. Als zestienjarige schaatste hij met de allerbesten 
mee. De bedrijfskundige is werkzaam als business-unit-manager 
bij TSM Business School. Zowel Paul als Ernst hebben op hun 
golfpalmares hele mooie TGC-prijzen staan. Het golfspel is hen 
dierbaar geworden.

Korte terugblik
Het jaar 2019 was intensief, zo benadrukt Paul. Alleen al de 
selectie van een nieuwe gerant en de keuze van een clubmanager 
kostte handen vol tijd. Daarna(aast) moest de technische 
commissie nieuwe handen en voeten krijgen, want die is een 
belangrijk instrument om het zo gewenste (nieuwe) sportieve 
beleid van de grond te krijgen. Paul is blij met de benoeming 
van Ernst tot nieuwe voorzitter van de technische commissie. 
In het augustusnummer van de PUTTER kondigde hij, in de bij 
die gelegenheid door hem zelf volgeschreven rubriek VAN HET 
BESTUUR, de komst van Ernst al aan. Paul is ook blij dat er  in 
boerderij Pek een ruimte is ingericht voor fysieke golftraining, 
alwaar golf-fysiotherapeut Matthieu Jansen zijn enthousiaste 
‘pupillen’ groepstrainingen geeft. Op de maandagavond is er 
bovendien een serieus begin gemaakt met golfavonden voor de 
jeugd..  Paul heeft de verwachting dat de club op een hoger niveau 
komt, mede  door de komst van Erica den Hertog-Wesselink.

Heerlijk uitgewaaid en fris van geest nemen Paul en Ernst een 
half uur later plaats aan een tafel in het restaurantgedeelte van het 
clubhuis. Ik wilde ze heel graag spreken. Ernst is met ingang van 
1 januari j.l. de nieuwe voorzitter van de technische commissie 
en Paul is inmiddels een vol jaar lid van het bestuur van de TGC, 
en vanuit die rol  verantwoordelijk voor de portefeuille sportief 
beleid. Hoe kijkt hij terug op het afgelopen jaar? En welke 
ambities en verwachtingen hebben beide heren op sportief
gebied nu eigenlijk precies?

Twee uur later kijken we terug op een zeer geanimeerd, 
openhartig en uiterst inhoudelijk gesprek, zowel off als on the 
record. Van dat laatste hieronder een impressie.
 
Vooraf: sportmannen in hart en nieren                                                                                                              
Paul is sinds 2011 lid op de Twentsche. Niemand van onze leden 
oefent zoveel in de baan als Paul, en daarbij vaak op momenten 
dat het heerlijk rustig is én hij daardoor meerdere ballen per 
hole kan slaan. Paul oefent zowel rechts- als linkshandig. Hij 
is opgeleid voor tennis- en golfleraar en de passie voor sport 
straalt hij voortdurend en onverminderd uit. Momenteel werkt 
hij voor zorgverzekeraar Eno, waar Paul zich inzet voor de 
gezondheid van leden én medewerkers. Zijn handicap beweegt 
zich al jaren stabiel rond de 4.0, evenals die van Ernst overigens. 
Ernst werd al in 2005 lid van de TGC, nadat hij daarvoor zijn 

door Marcel Kienhuis

Het is zondagmorgen. Voor de tweede achtereenvolgende zondag woedt er in Nederland in februari een heuse storm, eentje die 
menig golfer blijkbaar afschrikt. Als ik het terrein van de Twentsche oprijd, tref ik op de parkeerplaats maar weinig auto’s aan. Mijn 
aanstaande gesprekspartners zijn dan nog in de baan: Paul Scholte op Reimer (1961) en Ernst Eijsvogel (1986).

In GESpREK MET …
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Matchplay during the winter                                                                                                    
Dat Paul het afgelopen jaar beslist niet op zijn handen heeft 
gezeten, moge ook blijken uit het opstarten van een nieuwe en 
nu al geslaagde interne clubcompetitie. Alle 64 deelnemers - 
onder hen vijftien dames - spreken er nog vol lof over. Op 12 
november j.l. ontvingen zij allen per mail een handgeschreven 
wedstrijdindeling voor de matchplay-competitie gedurende de 
wintermaanden. Paul kijkt met veel genoegen terug op deze 
‘boreling’. Alleen het opstarten ervan was even tijdrovend, 
maar ook nu bleek eenvoudig weer: activiteiten zijn best snel te 
organiseren en ze leveren vrijwel meteen een enorme positieve 
sfeer in de club op. Super. Iets om echt te onthouden als er weer 
eens een nieuwe activiteit wordt bedacht.

Vier pijlers
In de levendige discussie aan tafel vullen Paul en Ernst elkaar 
voortdurend aan. Ernst maakte jarenlang deel uit van de 
wedstrijdcommissie, een tijdlang zelfs van de commissie sportief 
beleid, totdat voorzitter Rudy Goetzee hem benaderde voor een 
nieuwe rol. Hij is dus, zo stel ik als interviewer enigszins vilein 
vast, directeur technische zaken geworden. Ernst grinnikt. Graag 
wil hij gezegd hebben dat de technische commissie er voor alle 
leden is en dient te zijn. Er moet een brug geslagen worden 
tussen een oudere en een nieuwere generatie. De huidige golfer 
is niet meer automatisch levenslang lid van een club, en als club 
moet je meer moeite willen doen om alle mensen tevreden en 
voldaan aan boord te houden. We leven in een snel veranderende 
tijd, en met inachtneming van onze tradities zullen we moeten 
accepteren dat nieuwe leden andere belangen (mogen) hebben. 

De werkzaamheden van de technische commissie moeten op 
vier pijlers berusten. Een belangrijke en traditionele pijler vormt 
uiteraard het beleid rond de jaarlijkse competitieteams. Hier 
ging in het verleden vaak alle aandacht naar uit. Maar juist het 
sportief beleid verdient het om ook een belangrijke pijler te 
worden. Welke initiatieven gaan we als Twentsche ontplooien 
om de leden te verleiden … meer te gaan spelen, (nog) betere 
golfers te worden, (nog) meer plezier aan het golfspel te beleven, 
meer aan wedstrijden deel te nemen. Als we iedereen meer 
kunnen laten genieten van het golfspel creëert dat continuïteit 
in ons ledenbestand. Voor nieuwe leden is dat essentieel om ze 
te behouden. De uitdaging aan ons om het ‘golfvirus’ over te 
brengen. 

Het woord ‘actief ’ valt aan tafel voortdurend. Waarom nodigden 
we de afgelopen jaren putcoach Rob Mouwen alleen uit voor de 
selectiespelers? Doen we er ook niet beter aan om de leden een 
clinic baanmanagement aan te bieden? Of met elkaar stil te staan 
bij de mentale aspecten van het golfspel? En, last but not least, 
we moeten ons realiseren dat de opvang van nieuwe leden door 
een buddy, door een mentor, nog geen garantie vormt voor een 
geslaagde integratie in onze vereniging. We zullen allemaal (soms 
nog) actiever verbindingen moeten leggen en aanreiken.
        

Ballenmachine                                                                                                                                      
Ernst roept een enquête van jaren geleden over de wenselijkheid 
van ‘gratis’ ballen in herinnering, tegen betaling van een kleine 
contributieverhoging. Rond de 80% van de geënquêteerden 
voelde er niets voor. Toch kwamen de gratis ballen er en 
sindsdien worden er door meer leden meer ballen vanaf de 
driving range geslagen. Hij wil maar zeggen: soms moet je de 
kaders veranderen om verandering te helpen organiseren.

positie van de pro’s                                                                                                                                        
Een derde pijler bestaat uit de positie van de pro’s op de 
Twentsche. Krijgen zij wel de aandacht en de zorg die zo nodig 
is? Van een pro mag namelijk verwacht worden dat hij/zij 
technisch competent is, daarnaast over het juiste oefenmateriaal 
(equipment) beschikt en dat hij/zij een ambassadeur van de 
vereniging is. In gezamenlijkheid gaan we kijken hoe we nieuwe 
initiatieven kunnen ontplooien. Zo zullen de succesvolle 
groepslessen vanaf april weer worden aangeboden en zal het 
bijbehorende lesserstoernooi worden uitgebreid. Afgelopen jaar 
organiseerden Andrew Allen en Wiljan van Mook deze  (negen 
holes) wedstrijd voor het eerst en dit was gelijk een groot succes. 
Zo’n jaarlijks te organiseren lestoernooi kan dan zo een nieuwe 
traditie worden. Prachtig zegt Paul.

negen oefenholes                                                                                                                                       
De bestaande (drie) oefenholes worden ‘uitgebreid’, dat wil 
zeggen: Andrew Allen en Wiljan van Mook zullen er samen met 
de greenkeepers zorg voor dragen dat elk van de (huidige drie) 
holes op drie verschillende plaatsen een tee krijgt, waardoor 
het aantal afslagplaatsen wordt verdrievoudigd, zodat deze toch 
al prachtige oefenholes veel intensiever gebruikt gaan worden. 
Andrew is inmiddels al bezig met het vervaardigen van passende 
bordjes voor de negen tees.
       
jeugd(beleid)                                                                                                                                         
De laatste, maar daardoor niet minder belangrijke, pijler wordt 
gevormd door het jeugdbeleid. Zonder initiatieven uit het 
verleden daartoe te miskennen, stellen de geïnterviewden vast 
dat er de laatste jaren feitelijk geen jeugdbeleid is (geweest). 
Momenteel worden er alleen lessen aangeboden aan de jongste 
groep jeugdleden en zijn er slechts een paar activiteiten. Een 
gemiste kans, want juist in de groep van 18 t/m 27 jaar hebben we 
veel talentvolle golfers. Die willen we als technische commissie 
graag ondersteunen in hun ontwikkeling. We geloven dat de 
jeugd de toekomst heeft, maar we moeten ook reëel zijn en 
beseffen dat een groot deel van de jeugd ons na hun middelbare 
schooltijd verlaat en dat we als club voor jeugdleden lastig te 
bereiken zijn. Het jeugdbeleid moet daarom passend zijn met oog 
voor beide. Voor komend jaar betekent dit een jeugdkalender met 
lessen en activiteiten voor alle groepen jeugdleden.
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In HERInnERInGEn 2019

Velen van de heren senioren die op woensdag spelen hebben 
hem gekend, de trouwe bezoeker Henk Vringer. Voordat Henk 
lid werd van de Twentsche, speelde hij op Edda Huzid, waar 
hij actief was in de wedstrijdcommissie en speelde hij met de 
exacte handicap 17.8.

Op de leeftijd van 50 jaar werd de ziekte van Parkinson bij
hem geconstateerd. Op zijn 66ste is hij met zijn vrouw Eva lid
geworden van de Twentsche, in eerste instantie om eens te
kijken of het zou gaan, en het ging. Dankzij zijn doorzettings-
vermogen en ook omdat hij van spelletjes hield, ging hij met 
de heren senioren meespelen. In de eerste jaren 18 holes, maar 
later, het spelen viel hem steeds zwaarder, werden het 9 holes.

Al belemmerde zijn ziekte hem steeds meer, ook in het golfspel, 
toch speelde hij elke oefenronde volgens de regels en wilde 
hij niets weten van bijvoorbeeld de bal even iets gunstiger 
neerleggen. Dat was er niet bij.

Zijn sportieve houding en het zolang mogelijk beoefenen
van de golfsport, dwong bij velen respect af. Ik heb Henk en 
meerderen met mij, in herinnering als een zeer sympathiek, 
aimabel en  sportief mens met veel gevoel voor humor.
De keren dat wij samen naar huis reden hadden wij,
al was het soms niet makkelijk, leuke gesprekken.

Bert Bakker

Henk Vringer
2 februari 1947 – 15 november 2019

In 2019 kwamen vier (oud)leden ons te ontvallen, te weten in deze volgorde: Jan Kraak, Karel Riemslag, Henk Vringer, Annelies 
Kole-van Nugteren. Jan Kraak en Karel Riemslag herdachten we reeds in het decembernummer van onze PUTTER van vorig jaar.                                                                                                                        
Hieronder willen we de bijdrage over Henk Vringer plaatsen, welke we mochten ontvangen van Bert Bakker.

jan (j.C.C.) Kraak
18-02-1940 – 02-09-2019

Carolus Gerardus (Karel) Riemslag
Hilversum 25-10-1946 – Hengelo 02-11-2019

Henk Vringer
02-02-1947 – 15-11-2019

Annelies Kole-van nugteren
Rotterdam 11-06-1949 – Hengelo 22-11-2019

Henk Vringer in oktober 2013, na afloop van de Hof van Twente Cup 
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‘HET GAAT ME oM HET VERHAAl én oM DE onTMoETInG’

Zondagmiddag 5 januari 2020, 16.45 uur. In de hal van het clubhuis meldt zich volgens afspraak Hein Lommerse. Pius Muskens, 
Marcel Kienhuis en Erica den Hertog-Wesselink heten hem van harte welkom. De bezoeker komt, zoals door hem per mail 
aangekondigd, niet met lege handen: hij heeft een verkleinde replica van onze Law Cup-beker bij zich. Zowel de voor- als achterkant 
van de bijna 10 cm hoge zilveren beker (1e gehalte engels zilver) bevatten een inscriptie: The law Cup presented to the Twentsche 
Golfclub én 1939 j.G. Scheffer.

Aan de stamtafel in het clubhuis legt Hein ons uit hoe hij aan dit 
bekertje is gekomen. De beker is in 2019 door een verzamelaar 
genaamd Paul opgedoken in de regio Haarlem. Paul vond de 
beker in een bak met sloopzilver bij een opkoper van inboedels. 
Hij viste de beker er uit, walste de deukjes er uit, goot het 
voetstuk vol, en plaatste een advertentie op Marktplaats, opdat 
de beker eventueel weer in een goede staat terug zou kunnen 
keren naar Twente. Hein Lommerse toonde belangstelling en 
werd zo de nieuwe eigenaar. Hein kwam er op het internet 
achter dat J.G Scheffer een vooraanstaand lid op de Twentsche 
was geweest en zocht toen contact met het bestuur van de 
golfclub, om de beker te retourneren. Hetgeen resulteerde in de 
ontmoeting op 5 januari 2020.

Terwijl het clubhuis zich vult met leden die de 
nieuwjaarsreceptie bezoeken, legt Hein ons uit dat hij, hoewel 
zelf geen golfer, het leuk vindt om voorwerpen te verzamelen 
in de hoop hierbij een bijzonder verhaal te krijgen door allerlei 
mensen te ontmoeten. 

Johan Govert Scheffer (1894-1957), roepnaam John, was van 
1946 tot 1957 de derde voorzitter van de TGC. Hij was daarvoor 
voorzitter geweest van de wedstrijdcommissie en captain van 
het eerste team. Sommige leden noemden deze met de Twentse 
Christina (Chrisje) ter Kuile getrouwde bankdirecteur, geboren 
te Rotterdam, wel ‘Sir John’. Over de lesgevende kwaliteiten 
van onze eerste professional, Frank Spalding (1927-1937), was 
Scheffer in ieder geval duidelijk niet te spreken. Als golfer wist 
hij op onze oude baan meerdere bekers te winnen (Collins Cup, 
Stork-Tyner Beker), en zo ook The Law Cup, misschien wel de 
mooiste beker op onze club. De beker werd in 1931 geschonken 
door Freddy Creig, lid van de firma Samuel Law & Sons, 
welke Engelse firma leverancier was van onderdelen voor de 
katoen- en wolspinnerijen én jarenlang bezoeker van de Twentse 
textielfabrieken. Het bestuur van de TGC besloot dat jaar de 
beker te bestemmen voor het heren clubkampioenschap zonder 
handicapverrekening. John Scheffer zou de felbegeerde trofee 

viermaal winnen, in 1937, in 1939 dus, in 1941 en in 1952.  
Vijf leden wisten de beker driemaal op rij te winnen: Henny 
Jordaan, Tony Trienen, Ruud Bos, Hans Nietsch en Harry de 
Jong.   

Het is bijzonder dat een door de club destijds geschonken 
replica langs deze (ongebruikelijke) weg op het oude nest terug 
is. Tot ongeveer de jaren tachtig van de vorige eeuw was het op 
veel golfclubs de gewoonte dat de winnaar of winnares van een 
zilveren beker een, vaak verkleind, replica-model mee naar huis 
kreeg, mét inscriptie.   

Ons onvolprezen clublid Bernard van Driel, een groot kenner 
van zilver bovendien, zoals recentelijk nog bleek toen we in 
dit clubblad de oorspronkelijke Twente Cup-beker uit 1928 
bespraken, heeft de zilvermerken van beide (de grote en de 
kleine) bekers bestudeerd. Ook deze beide bekers zijn gemaakt 
in Engeland, zoals wel meerdere bekers in ons bezit. De grote 
beker is door de firma Deakins & Sons gemaakt in Sheffield in 
1927 en  de oudste rij schildjes op de houten voet in 1929. De 
beker heeft dus ruim een jaar op verkoop moeten wachten, lijkt 
het. De kleine beker is gemaakt in Birmingham door de firma 
Bryan & Sons in 1937/38. Beide bekers zijn privé, dus niet via 
de handel naar Nederland gekomen, want in dat  geval hadden 
ze speciale invoerstempels gehad. Wat betreft de stijl, die is 
typisch Engels uit de twintiger- en dertiger jaren van de vorige 
eeuw: de oren van beide bekers tonen slechts kleine verschillen, 
ook al komen ze uit verschillende Engelse steden. De kleine 
beker zal dus niet naar het model van de grote gemaakt zijn, 
maar was gewoon in voorraad en stond afgebeeld in catalogi.

Deze replica uit 1939 voor John Scheffer krijgt sowieso een 
plaats in een van de vitrines in onze hal. 

En Hein Lommerse? Die bleef op die zondagmiddag nog best 
lang in het clubhuis aanwezig, zich ondertussen verwonderend 
over de gezellige sfeer tijdens de nieuwjaarsreceptie.
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het Nationaal Golf Congres & Beurs 2020 in Papendal. Leuk vond 
ze het om dan in je nieuwe rol mensen tegen te komen die je nog 
kent uit eerdere werkkringen.
 
Apeldoorn
Haar wortels liggen overigens niet eens ver van Twente. Haar 
ouders voerden een boerenbedrijf in melkvee op het platteland 

Bestuur nodigt commissies uit
Voor velen was de eerste kennismaking 
met Erica op de zondagmiddag aan 
het eind van haar eerste maand, 
toen voorzitter Rudy Goetzee Erica 
voorstelde aan de aanwezige leden 
die hadden meegedaan aan de door 
het bestuur jaarlijks uitgeschreven 
greensome Bestuur nodigt commissies 
uit. Nadat de voorzitter de aanwezige 
leden royaal had bedankt voor hun 
onmisbare inzet voor de club, kreeg 
Erica de gelegenheid een paar woorden 
te spreken. Voor iedereen meteen 
zichtbaar en voelbaar stond daar een 
dame die van spontane communicatie 
houdt en die barst van de ambitie 
om hier op de Twentsche het verschil 
te maken. Dat was echt een heel fijn 
spontaan moment geweest, zo laat ze 
me weten. En dan te beseffen dat ze 
in de voorafgaande zomermaanden 
eigenlijk te laat met haar sollicitatie was 
geweest. Via telefonisch overleg met 
Miriam Diepenmaat had ze gepolst 
of belangstelling nog opportuun was. 
Dat was zeker het geval. Uiteindelijk 
koos het bestuur niet voor mannelijke 
kandidaten met nóg meer ervaring, 
maar voor een enthousiaste vrouw die 
mede door haar nog jeugdige leeftijd 
precies datgene belichaamt wat wij als 
golfclub in deze fase van ons bestaan 
zo zoeken: een gastvrij gezicht dat 
verandering en vernieuwing uitstraalt. 

Eerste feel-good-moments
Terugblikkend op de afgelopen 
maanden heeft ze al heel wat, vooral 
positieve, indrukken opgedaan. De 
kerstborrel voor iedereen werkzaam 
op de Twentsche was verkwikkend 
geweest omdat ze toen voor het eerst 
alle betrokkenen op de club informeel had getroffen. Zo vaak 
gaan ook in het verenigingsleven  acties langs elkaar heen, maar 
nu eens niet. En steeds vaker krijgt ze vragen als: hoe zou jij dat 
doen Erica? Leden weten steeds beter de weg te vinden naar haar. 
Ze is al een ochtend met de bosploeg mee geweest en ook een 
marshall-ronde met Wim Hegeman door de baan viel haar al ten 
deel.  Met Jeroen Winterink en Gert Boers bezocht ze in januari 

door Marcel Kienhuis

Welbespraakt, vriendelijk, charmant, open-minded, deskundig, ingevoerd, doortastend als het moet, onze nieuwe clubmanager Erica 
den Hertog-Wesselink (1983) is het echt allemaal. Menig lid heeft haar natuurlijk al wel eens gezien en misschien ook al wel even 
gesproken, maar in dit voorjaarsnummer van de PUTTER wordt het serieus tijd dat we haar allemaal nader leren kennen. Want met 
ingang van 1 oktober j.l. is ze toch echt dé gastvrouw en hét gezicht van de Twentsche naar buiten én naar binnen geworden. Haar 
takenpakket is niet gering, en datzelfde geldt misschien ook wel voor de verwachtingen die aan haar benoeming kleven. Ik spreek haar 
op een vrijdagmorgen in de bestuurskamer, een ruimte waar ze regelmatig door de weeks is te vinden, mede omdat de stoelen bij het 
secretariaat veelal door Miriam, Antoinette en Victor zijn bezet. Twee uren lang spreken we openhartig en ontspannen over haar rol op 
de Twentsche.

In GESpREK MET …
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tussen Twello en Apeldoorn. Ze is dus een boerendochter en 
ze heeft twee jongere broers. In haar jeugd heeft ze veel en 
enthousiast aan wielrennen gedaan en daar leerde ze haar man, 
Reijer den Hertog, kennen. Hij is momenteel werkzaam bij het 
fietsmerk TREK als senior design-engineer. Samen hebben ze 
twee dochters, Eline (6) en Aimée (3), en wonen ze in Apeldoorn. 
De afgelopen jaren woonden ze in de VS en werkte hij in 
Madison (Wisconsin).
  
Salesmanager
Met een achtergrond in de sport en met werkervaring als 
salesmanager voor Golfbaan Welderen en Bleijenbeek voelt 
Erica zich op een golfbaan erg thuis. Daarnaast heeft ze ook 
een aantal jaren de organisatie van de Noord-Brabant (NoBra) 
golfcompetitie op zich genomen, waardoor ze kennis heeft mogen 
maken met een groot aantal golfbanen in Nederland. Noord-
Brabant?  Niet zo vreemd hoor als je weet dat Erica in Tilburg de 
HBO-opleiding Sport, Economie en Communicatie volgde. Ze is 
volledig ingevoerd in het organiseren van golfevents, in allerlei 
technische aspecten alsook in de hospitality op de golfbaan. Ze 
is zelf nog niet de beste golfer, maar ze heeft inmiddels weer een 
paar golflessen gehad en gespeeld.
  
Takenpakket
Uitgebreid én zelfs enigszins geanimeerd spreek ik met Erica 
over de verschillende taken die haar zijn toevertrouwd. Het is 
namelijk fijn om te merken dat ze zeer is toegerust voor de rol 
die ze heeft te vervullen. Voortdurend buitelen de zinnen in een 
hoog tempo over elkaar als we verkennen waarvoor ze precies 
verantwoordelijkheid draagt. De voormalige salesmanager zit de 
rol van clubmanager al bijna als gegoten. Gemakshalve zet ik voor 
de lezers haar taken even op een rij:

- aansturen van het secretariaat en van Victor Markink;
 het verder verhogen van de gastvrijheid en van de
 professionaliteit staan daarbij voorop; de receptie (ontvangst)
 is al zichtbaar anders (uitnodigender) ingericht; ontplooien
 nieuwe sales/ marketingactiviteiten.
- bewaken van de uitvoering van de contracten met de
 horeca en met de Enk
- het tegen het licht houden van overige (facilitaire) contracten,  
- ondersteunen van het bestuur
- gastvrouw

Meer dan eens benadrukt Erica: we willen meer omzet en minder 
kosten. En we moeten ons nog beter realiseren dat we als club 
feitelijk maar één serieuze inkomstenbron hebben, namelijk de 
baan. Eenieder die de baan wil gebruiken, zal daarvoor de beurs 
moeten trekken.

Vereniging van Golfclub Managers
Hoezeer de functie van golfmanager elders in Nederland al z’n 
intrede heeft gedaan, moge blijken uit het feit dat er sinds 2013 
al een vereniging met die naam bestaat, met een eigen site ook. 

Initiatiefneemster was Annick Schreuder, clubmanager van de 
Amsterdam Old Course. Een blik op de site maakt duidelijk 
dat er zich inmiddels bijna zeventig clubmanagers hebben 
ingeschreven. Van de tien oudste golfclubs hebben er momenteel 
blijkbaar al acht een dergelijke functionaris in dienst.
 
Belang van gastvrijheid
Terug naar Erica. Tijdens het verblijf met man en kinderen in de 
VS heeft ze zich heilig voorgenomen: benader mensen positief. 
Toegegeven: Amerikanen zijn vaak ronduit oppervlakkig, maar 
ze benaderen je bijna altijd vriendelijk. Je wordt daar als vanzelf 
milder van. We kennen toch vaak helemaal de mensen niet 
die we ontmoeten. Houd daarom het vizier open, en straal uit 
dat je per definitie gastvrij wilt zijn. Zelf ga ik me dat hier op 
de Twentsche elke dag opnieuw voorhouden, die afspraak heb 
ik echt met mezelf gemaakt, en ik hoop dat anderen dat ook 
doen. Dat kan werkelijk zo’n groot verschil teweeg brengen in 
zowel de onderlinge sfeer als in de uitstraling naar derden. Een 
eenmaal opgebouwd (negatief) imago laat zich maar moeizaam 
wegwerken.
   
Kansen
Erica moet glimlachen als ik het thema ‘kansen voor de 
Twentsche’ opwerp. Ze wil daarmee eigenlijk alleen maar zeggen: 
hoe is het mogelijk dat zo’n rijk bezit als de prachtige baan die we 
hier hebben met elkaar, zo’n grote onbekende is in de regio. Ze 
weet dat sommige leden de Twentsche ‘het best bewaarde geheim 
van Twente’ noemen, maar die constatering gaat er volgens haar 
aan voorbij dat dat geheim in dit geval helaas echt betekent dat 
mensen je niet weten te vinden. Hier is letterlijk nog een wereld 
te winnen.  

Ook de bezetting van de vergaderruimte op boerderij Pek 
is momenteel ronduit ondermaats, en dus zullen we daar 
initiatieven moeten ontplooien. En, zo stelt ze gniffelend vast, 
de gemiddelde leeftijd van de zes bestuursleden is fors lager 
(58,6) dan het gemiddelde van alle leden. Gelukkig dat er onder 
meer vanuit de technische commissie hard aan wordt gewerkt 
om jongere leden aan ons te binden. Achter de schermen zijn 
er allerlei initiatieven gaande. Eentje mag ik er hier van Erica 
noemen. In de media is gemeld dat de regio Twente één van de 
kandidaten is voor de organisatie van het evenement Special 
Olympics 2022. Onvermeld bleef nog dat ook de TGC als locatie 
voor golf is meegenomen. De gemeente Hof van Twente heeft 
naast golf ook een locatie voor tennis mogen aandragen in het 
bid.

Erica en ik, we kijken plotseling allebei op de klok en stellen vast 
dat de tijd gedurende dit interview gevlogen is. Fijn om haar 
langs deze weg nader aan onze lezers te kunnen voorstellen. 
Dat ze bruist van energie om het verschil te maken, behoeft nu 
natuurlijk helemaal geen betoog meer. 
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BEKER

Golfer van het jaar
Jeroen Krol

open Strokeplay
Club Kampioen

Bas Wijdeveld

Matchplay Kampioen
law Cup

Ernst Eijsvogel

Matchplay Kampioen
Senioren

Henk Hartmann

Senior Clubkampioen
willem Stork jr Cup

Harry de Jong

Timan pan
Bart Riekert

Golfster van het jaar
Kirsten ter Weele

open Strokeplay
Club Kampioen
Kirsten ter Weele

Matchplay Kampioen
Bernhard Bowl

Kirsten ter Weele

Senior Clubkampioen
lieke Goossens Beker

Mirjam Boom

Super Cup
Jeroen Krol

Golfer van het Jaar en winnaar Super Cup: Jeroen Krol

Winnaar Timan Pan
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wInnAARS

Golfster van het jaar
Kirsten ter Weele

open Strokeplay
Club Kampioen
Kirsten ter Weele

Matchplay Kampioen
Bernhard Bowl

Kirsten ter Weele

Senior Clubkampioen
lieke Goossens Beker

Mirjam Boom

Super Cup
Jeroen Krol

Golfster van het Jaar, Kampioen Strokeplay en Matchplay: Kirsten ter Weele

Senior Clubkampioen: Mirjam Boom
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VERDERE BEKERwInnAARS En RUnnER-Up:

Sabiha Shaker Jeroen Krol Joris Spanjer
3-bal in Teamverband Jeroen Krol/Didier Foglia/Joris Spanjer Ernst Eijsvogel/Fank Engel/Hans Nietsch
ouders met Kinderen Henri Antoine en Norbert Bongers Niels Ottervanger /Marijn Nuijens
paashaas Chapman Richard Spijkerman/Els v Kleef Victor en Dennis Markink
Queens Cup Jeroen Krol Joris Spanjer
oranje Blad Veerle Brenninkmeijer Taeke de Jonge    
Handindicart wedstrijd Klaas Leeksma Peter George Engelbregt
law Cup Ernst Eijsvogel Frank Engel
Bernard Bowl Kirsten ter Weele Inger ter Weele
Heren Senioren Matchplay
Clubkampioenschap Henk Hartmann Francois Westenberg
60th Rifles Cup Osman Mucuk Christine Pino
Havesa Blad AlbertJonathans/Hans Kerkhoven Martijn Esman/Hans Nietsch
De profs Cup  1 Paul Scholte op Reimer Joris Spanjer   
De profs Cup  2 Bea Lauvenberg Ank Le Noble
Echt(e)paren Beker Ron en Henny Nas Ben en Betty Heuver
Arendsen de wolff Trofee Henk en Monique Bijleveld René en Jeanette Sorel 
Van Hoeij Smith Beker Veerle Brenninkmeijer Kirsten ter Weele 
Collins Cup Henny Nijenhuis Didier Foglia
willem Stork jr. Cup Harry de Jong Hans Nietsch
lieke Goossens Beker Mirjam Boom Myrjan Marynissen
Bad Boekelo Beker Aron Visser  Ivan Borghstijn
Vlies Cup Veerle Brenninkmeijer Ingert ter Weele
TGC Blad Aron Visser Hans Nietsch
TGC Cooler Jeanine v d Heij  Rene Wolters
Golf Bridge Triathlon Lideke en Bernard v Driel Annet Peer / Hans Morelis
Dinsdagavond Bokaal Monica Markink Richard Rensen
Mixed Senioren Ed Marsman / Ans Fokkink Flip Pino / Biebie v Leeuwen
Vossejacht Libbe en Aron Visser Ellen Le Poole /Yvon Leushuis
Supersenioren Louise Rang Johann Groeneveld
Invitatiewedstrijd Team Jan Romke v Dijk Team Els van Kleef
Salland Cup Joris Spanjer Frank Engel
Salland Cup 2 Annejuul Tielens Andre Meijerink
open Strokeplay Kamp. Heren Bas Wijdeveld Joris Spanjer
open Strokeplay Kamp. Dames Inge ter Weele Henriet Hartmann
Senior Mixed Jos van Keulen/Joke van Duren Johan Krikhaar/Ank Le Noble
Midwinterhoorn Kirsten ter Weele Jeroen Krol
Midwinterblad Joop Bökkerink Andre Meijerink
wildwedstrijd  Zilveren fazant Jeroen Krol Theo Reijnders
wildwedstrijd Bronzen fazant Vincent de Windt Gekie Meins
TGC Supercup Jeroen Krol Aron Visser

Maandbekers:
Mei  1 Jeroen Krol Ernst Eijsvogel
Mei  2 Veerle Brenninkmeijer Gretha Harbers  (K)
Juni 1 Paul Scholte op Reimer Libbe Visser
Juni 2 Veerle Brenninkmeijer Jacco Keizer
Juli  1 Arjan Wassink Fokke Posma
Juli  2 Veerle Brenninkmeijer Rianne Eggink  (K) 
Aug  1 Paul Scholte op Reimer Libbe Visser
Aug   2 Veerle Brenninkmeijer Jacco Keizer
Sept  1 Jeroen Krol Jeroen Spaans 
Sept  2 Geke Meins Camiel Hens (K)
Okt  1 Jeroen Krol Mark Strootman
Okt  2 Ira Hesp Jacco Keizer

Twickel Tour:
Mei Joris Wolbert Karin Dirven
Juli  Tim Posthuma Joris Wolbert
Aug Reina Prenger Hans Zengerink
Sept Karin Dirven Hans Zengerink
Okt Peter Ostermann Andre Meijerink
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fEBRUARI

 Datum Tijd wedstrijd Bijzonderheden ■ 

Za 29 12:00 Schrikkelwedstrijd, 18-holes par-3, strokeplay-driebal NQ t/m 54.0 shotgun

MAART - begin (wedstrijd)zomerseizoen

MATCHplAy DURInG THE SEASon (MDS) ‘SInGlES En MIXED’ 18 HolES
Inschrijven van 1 maart t/m 24 april via wedstrijdprogramma van ProwareGolf, wedstrijden staan op 1 mei!

Inschrijfgeld € 3,00 pp. MDS wedstrijdschema in hal clubhuis. MDS-wedstrijdreglement in hal clubhuis (en op TGC-website).
Indeling wedstrijdschema na 24 april, start 1e ronde vanaf 1 mei. Elke kalendermaand wordt één ronde gespeeld.

Verliezers van 1e ronde gaan naar 2e ronde verliezersschema. Alle wedstrijdinfo steeds per email.

 Datum Tijd wedstrijd Bijzonderheden ■ 

 Zo 1
 Di 3 12:00 Damesdag, 18-holes, openingswedstrijd NQ t/m 36.0 shotgun
 Wo 4 12:00 Heren Senioren, 18-holes, openingswedstrijd NQ t/m 36.0 shotgun
 Za 7
 Zo 8
 Di 10 12:00 Damesdag, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun
 Wo 11 12:00 Heren Senioren, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun
 Za 14 11:00 SaBiHa shaker, country-cross 9-holes, strokeplay-driebal NQ t/m 54.0 tee 1
 Zo 15
 Di 17 12:00 Damesdag, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun
 Wo 18 12:00 Heren Senioren, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun
 Do 19 14:30 Triatlon TGC Bridge, 9-holes chapman greensome, bridge en diner NQ  shotgun 1e9
 Za 21
 Zo 22 12:00 3-Bal in teamverband, 18-holes, stableford-driebal NQ t/m 54.0 shotgun
 Di 24 12:00 Damesdag, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun
 Wo 25 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes  t/m 24.0

wEDSTRIjDKAlEnDER 2020 TwEnTSCHE GolfClUB
De wedstrijdkalender 2020 geeft  een overzicht van alle clubwed-
strijden, die door de wedstrijdcommissie en haar subcom-
missies voor leden van de Twentsche Golfclub (TGC) worden 
georganiseerd. Op alle clubwedstrijden is het wedstrijdregle-
ment 2020 (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 Pro-
waregolf. 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 zijn in deze kalender diverse jaarlijkse evenementen 
opgenomen, zoals de Twente Cup en de Dutch Left ies. Ook de 
speeldata van de golfcompetitie 2020 staan vermeld.

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

De dinsdagavondcommissie heeft  ‘standing’ vanaf 17:30 uur en 
de fl ights starten afwisselend op de 1e 9 (even weeknummers) 
of de 2e 9 holes (oneven weeknummers).

Het item ‘Club activiteiten’ op de home-pagina van de website is 
een afgeleide van deze wedstrijdkalender. Het item ‘Baanbezet-
ting’, eveneens op de home-pagina, geeft  een totaalbeeld van het 
feitelijk gebruik van de golfb aan. Dit is de som van (offi  ciële) 
clubwedstrijden (zie kalender), ‘omschreven groepen’ zoals de 
Goofy’s en greenfee-ers. Als u met de muis klikt op een item 
komt u op een vervolgscherm met de (grafi sche) baanbezetting 
kalender.

De wedstrijdcommissie, januari 2020

legenda:

Kolom ‘Datum’ Nederlandse feestdagen (= lichtrood), schoolvakanties (= geel), golfweek (= groen);
Kolom ‘Tijd’ Aanvang wedstrijd, melden bij wedstrijdleiding minimaal 30 minuten voor deze aanvangstijd;
Kolom ‘Wedstrijd’ Organisatie wedstrijdcommissie (vetgedrukt); wedstrijdvrije weekenddagen (= lichtgroen);
Kolom ‘Bijzonderheden’ Info over Qualifying/Non-Qualifying, Exact handicaplimiet en startvorm;
Kolom ■ Wedstrijd telt mee voor Golf(st)er van het Jaar (zie ook wedstrijdreglement);
Kolom  Winnaar en nummer 2 (runner-up) worden uitgenodigd voor deelname
 aan TGC Super Cup (zie ook wedstrijdreglement).
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 Za 28
 Zo 29
 Di 31 12:00  Damesdag, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun

ApRIl

MATCHplAy DURInG THE SEASon ‘SInGlES En MIXED’
Inschrijven van 1 maart t/m 24 april via wedstrijdprogramma van ProwareGolf, wedstrijden staan op 1 mei!

Overige info: zie onder maart!

 Datum Tijd wedstrijd Bijzonderheden ■ 

 Wo 1 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Za 4
 Zo 5 10:30 NGF competitie: Twentsche 1 (Dames 27-holes), 4 teams
  10:30 NGF competitie: Twentsche 2 (Heren 27-holes), 4 teams
 Di 7 10:30 NGF competitie: Twentsche 1 (Dames Dinsdag 27-holes), 4 teams  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal   t/m 54.0 shotgun 1e9
 Wo 8 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Vr 10 10:30 NGF competitie: Twentsche 6 (Heren Senioren 27-holes), 4 teams
  11:30 NGF competitie: Twentsche 1 (Heren Senioren 18-holes), 4 teams
 Za 11 13:00 ouders met (klein- of schoon)kinderen, eclectic 18-holes,  NQ t/m 54.0 shotgun
   strokeplay-greensome
 Zo 12                                             1e PAASDAG
 Ma 13 13:00 paashaas Scramble, 18-holes, stableford-scramble-4-bal NQ t/m 54.0 shotgun
 Di 14 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 2e9
 Wo 15 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Vr 17 10:30 NGF competitie: Twentsche 1 (Heren Senioren 27-holes), 4 teams
  11:30 NGF competitie: Twentsche 2 (Heren Senioren 18-holes), 4 teams
 Za 18     NQ t/m 54.0 shotgun
 Zo 19 09:00 NGF competitie: Twentsche 1 (Heren Standaard 36-holes), 4 teams
  09:00 NGF competitie: Twentsche 1 (Heren Reserve 36-holes), 4 teams
 Di 21 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
 Wo 22 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Vr 24 10:30 NGF competitie: Twentsche 3 (Heren Senioren 27-holes), 4 teams
 Za 25
 Zo 26 10:30 NGF competitie: Twentsche 1 (Heren 27-holes), 4 teams
  10:30 NGF competitie: Twentsche 3 (Heren 27-holes), 4 teams
 Ma 27 13:00 Queens Cup, 18-holes, strokeplay-driebal Q t/m 18.4 shotgun ■ 

  13:00 oranjeblad, 18-holes, stableford-driebal Q 18.5-54.0 shotgun  

 Di 28 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 2e9
 Wo 29 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Do 30 10:30 NGF competitie: Twentsche 1 (Dames Senioren 27-holes), 4 teams

MEI

1E RonDE MATCHplAy DURInG THE SEASon ‘SInGlES En MIXED’, TE SpElEn In MEI

 Datum Tijd wedstrijd Bijzonderheden ■ 

 Vr 1 10:30 NGF competitie: Twentsche 4 (Heren Senioren 27-holes), 4 teams
  10:30 NGF competitie: Twentsche 5 (Heren Senioren 27-holes), 4 teams
 Za 2 09:00 Maandbeker 1, 18-holes, strokeplay-driebal Q t/m 18.4 tee 1 ■ ■ 

    Maandbeker 2, 18-holes, stableford-driebal Q 18.5-36.0 tee 1  

   op ‘de Twentsche’ met leden van ‘de Koepel’ en ‘de Sallandsche’.
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 Zo 3 10:30 NGF competitie: Driene 3 (Dames 27-holes), 4 teams
    10:30 NGF competitie: Driene 4 (Heren 27-holes), 4 teams
 Di 5 13:00 Mixed wedstrijd I - Vlaggetjeswedstrijd NQ t/m 54.0 tee 1
     18-holes, strokeplay-greensome
 Wo 6 12:00 Heren Senioren / Old Grand Dad,18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Vr 8 10:30 NGF competitie: Twentsche 2 (Heren Senioren 27-holes), 4 teams
  11:30 NGF competitie: Twentsche 3 (Heren Senioren 18-holes), 4 teams
 Za 9
 Zo 10 10:30 NGF competitie: Twentsche 2 (Dames 27-holes), 4 teams
  10:30 NGF competitie: Twentsche 4 (Heren 27-holes), 4 teams
 Di 12 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
 Wo 13 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:30 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Za 16 09:00 Clubkampioenschappen Matchplay (geen Hcp-verrekening)  t/m 24.0 tee 1 ■ ■ ■ 
   (Bernhard Bowl-Dames en Law Cup-Heren)
    Clubkampioenschappen Matchplay Senioren Heren (geen Hcp-verr)  t/m 24.0 tee 1 ■ ■ 
 Zo 17 09:00 Clubkampioenschappen Matchplay (dag 2)
    Clubkampioenschappen Matchplay Senioren Heren (dag 2)
  15:00 Koningin Maxima wedstrijd, 9-holes, stableford-aggregate NQ t/m 54.0 shotgun 1e9
 Di 19 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 2e9
 Wo 20 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Do 21 13:00 Handicartwedstrijd, 18-holes, stableford-greensome NQ t/m 54.0 shotgun
 Za 23
 Zo 24
 Di 26 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
 Wo 27 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Za 30 09:00 60th Rifl es Cup, 36-holes, tegen par-driebal Q t/m 24.0 tee 1 ■ ■ ■ 
   2 rondes van 18-holes, tussen beide rondes half uur rust!
    16:30 Twickel Tour I, 9-holes, stableford-driebal Q t/m 54.0 shotgun 1e9
 Zo 31                                        1e PINKSTERDAG

jUnI

2E RonDE MATCHplAy DURInG THE SEASon ‘SInGlES En MIXED’, TE SpElEn In jUnI

 Datum Tijd wedstrijd Bijzonderheden ■ 

 Ma 1 13:00 Mixed wedstrijd II - Echt(e)paren Beker NQ t/m 54.0 shotgun
   18-holes, strokeplay-mixed-foursome
 Di 2 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 2e9
 Wo 3 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:30 Zomeravondwedstrijd I Havesablad NQ t/m 54.0 tee 1
   vlaggetjeswedstrijd 18-holes, strokeplay-foursome
 Za 6
 Zo 7 09:00 Maandbeker 1, 18-holes, strokeplay-driebal Q t/m 18.4 shotgun ■ ■ 

      Maandbeker 2, 18-holes, stableford-driebal Q 18.5-36.0 shotgun  

     op ‘de Sallandsche’ met leden van ‘de Koepel’ en ‘de Twentsche’
 Di 9 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
 Wo 10 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  17:00 Zomeravondwedstrijd II, eclectic 18-holes, strokeplay-driebal NQ t/m 54.0 shotgun
 Za 13
 Zo 14
 Di 16 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 2e9
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 Wo 17 12:00 Heren Senioren, 18-holes, uitstapje naar Duitsland NQ t/m 36.0
  17:00 Zomeravondwedstrijd III, 18-holes, stableford-greensome NQ t/m 54.0 shotgun
 Za 20
 Zo 21 09:00 De profs Cup, 18-holes, tegen par-driebal Q t/m 24.0 tee 1 ■ ■ ■ 
    11:00 De profs Cup II, 9-holes, tegen par-driebal Q t/m 54.0 tee 1
 Di 23 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
 Wo 24 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
    17:00 ABn Cup, 18-holes, strokeplay-driebal Q t/m 24.0 shotgun ■ ■ 

 Za 27 15:30 Twickel Tour II, 9-holes, stableford-driebal Q t/m 54.0 shotgun 2e9
 Zo 28
 Di 30 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 2e9

jUlI

3E RonDE MATCHplAy DURInG THE SEASon ‘SInGlES En MIXED’, TE SpElEn In jUlI

 Datum Tijd wedstrijd Bijzonderheden ■ 

 Wo 1 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Za 4 09:00 Maandbeker 1, 18-holes, strokeplay-driebal Q t/m 18.4  ■ ■ ■ 
      Maandbeker 2, 18-holes, stableford-driebal Q 18.5-36.0   

     op ‘de Koepel’ met leden van ‘de Sallandsche’ en ‘de Twentsche’
 Zo 5 13:30 Mixed wedstrijd III - Senioren Midzomer NQ t/m 54.0 shotgun
   18-holes, stableford-mixed-greensome
 Di 7 12:00 Damesdag, 18-holes, Vriendinnendag  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
 Wo 8 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Za 11 09:00 Clubkampioenschappen Matchplay (met 100% Hcp-verrekening)  t/m 24.0 tee 1 ■ ■ ■ 
   (Hoey Smith Beker-Dames en Collins Cup-Heren)
 Zo 12 09:00 Clubkampioenschappen Matchplay (dag 2)
 Di 14 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 2e9
 Wo 15 12:00 Heren Senioren, 18-holes, Invitatiewedstrijd NQ t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Za 18
 Zo 19
 Di 21 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
 Wo 22 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Za 25 11:00 Clubkampioenschappen Strokeplay Senioren (geen Hcp-verr) Q t/m 24.0 tee 1  

   (lieke Goossens Beker-Dames en willem Stork jr Cup-Heren)
    15:30 Twickel Tour III, 9-holes, stableford-driebal Q t/m 54.0 shotgun 1e9
 Zo 26 11:00 Clubkampioenschappen Strokeplay Senioren (dag 2)
 Di 28 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 2e9
 Wo 29 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0

AUGUSTUS

HAlVE fInAlES MATCHplAy DURInG THE SEASon ‘SInGlES En MIXED’, TE SpElEn In AUGUSTUS

 Datum Tijd wedstrijd Bijzonderheden ■ 

 Za 1 13:30 Deldense Koeler (besloten evenement)   shotgun
 Zo 2 09:00 Maandbeker 1, 18-holes, strokeplay-driebal Q 18.5-36.0   

      Maandbeker 2, 18-holes, stableford-driebal Q t/m 18.4  ■ ■ ■ 
   op ‘de Twentsche’ met leden van ‘de Koepel’ en ‘de Sallandsche’
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 Di 4 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
 Wo 5 12:00 Heren Senioren, 18-holes, uitwisseling met Veluwse Golfclub NQ t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Za 8
 Zo 9
 Di 11 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 2e9
 Wo 12 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Za 15 15:30 Twickel Tour IV, 9-holes, stableford-driebal Q t/m 54.0 shotgun 2e9
 Zo 16
 Di 18 12:00 Damesdinsdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
 Wo 19 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
   16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Za 22 13:00 Bad Boekelo Beker (heren) en Vlies Cup (dames) NQ t/m 54.0 shotgun
   eclectic 18-holes, strokeplay-driebal
 Zo 23 13:00 TGC Blad, 18-holes, strokeplay-driebal Q t/m 18.4 shotgun ■ ■ ■ 
  13:00 TGC Cooler, 18-holes, stableford-driebal Q 18.5-54.0 shotgun  

 Ma 24 14:30 Triatlon TGC Bridge, 9-holes chapman greensome, bridge en diner   shotgun 1e9
 Di 25 18:00 Dinsdagavond Bokaal, 9-holes, stableford-driebal Q t/m 54.0 shotgun
 Wo 26 12:00 Mixed wedstrijd IV - Senioren, 18-holes, stableford-fb bb 90% NQ t/m 54.0 shotgun
  17:00 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
 Do 27 15:30 Vossenjacht, 18-holes, tegen par-foursome NQ t/m 54.0 shotgun
 Vr 28 10:00 SuperSenioren (70+), 9-holes, tegen par (+bisque)-driebal NQ t/m 54.0 shotgun 2e9
 Za 29 12:00 Salland Cup, 18-holes, strokeplay-driebal Q t/m 24.0 tee 1 ■ ■ ■ 
  14:00 Salland Cup II, 9-holes, stableford-driebal Q t/m 54.0 tee 1
 Zo 30 11:00 Invitatiewedstrijd, 18-holes, stableford-scramble-6-bal NQ t/m 54.0 shotgun
   met aansluitend barbecue en feestavond

SEpTEMBER

fInAlES MATCHplAy DURInG THE SEASon ‘SInGlES En MIXED’, TE SpElEn In SEpTEMBER

 Datum Tijd wedstrijd Bijzonderheden ■ 

Di 1 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
Wo 2 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
Za 5 09:00 Maandbeker 1, 18-holes, strokeplay-driebal Q t/m 18.4  ■ ■ ■ 
    Maandbeker 2, 18-holes, stableford-driebal Q 18.5-36.0   

   op ‘de Koepel’ met leden van ‘de Sallandsche’ en ‘de Twentsche’
Zo 6
Di 8 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 2e9
Wo 9 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
Vr 11  Twente Cup
Za 12   Twente Cup
 Zo 13  Twente Cup
Di 15 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
  17:30 Dinsdagavondwedstrijd, slotavond, 9-holes, stableford-driebal  t/m 54.0 shotgun 1e9
Wo 16 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
Za 19 09:00 Clubkampioenschappen Strokeplay (geen Hcp-verrekening) Q t/m 24.0 tee 1 ■ ■ ■ 
   (TGC 36-holes Bokaal-Dames en Cees Cramer Cup-Heren)
   Heren: 2x 18-holes, Dames: 1x 18-holes, strokeplay-tweebal
  15:30 Twickel Tour V, 9-holes, stableford-driebal Q t/m 54.0 shotgun 1e9
Zo 20 09:00 Clubkampioenschappen Strokeplay (dag 2)
   Heren: 1x18-holes, Dames: 1x 18-holes, strokeplay-tweebal
Di 22 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
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Wo 23 12:00 Heren Senioren, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes Q t/m 24.0
Za 26 12:00 Dutch Left ies, 18 holes
Zo 27 09:00 Clubkampioenschappen Jeugd, 18-holes, strokeplay-driebal  t/m 36.0 tee 1
Di 29 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
Wo 30 12:00 Heren Senioren, 18-holes, uitwisseling op golfclub ‘De Koepel’    t/m 36.0
  16:15 Hans de Lange, heren, 18-holes, slotwedstrijd Q t/m 24.0   

oKToBER

 Datum Tijd wedstrijd Bijzonderheden ■ 

Za 3 13:00 Hof van Twente Cup (voor inwoners Hof van Twente)   shotgun
Zo 4
Di 6 12:00 Damesdag Hopper Cup, 18-holes, matchplay-fb bb NQ t/m 36.0 shotgun
Wo 7 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
Za 10
Zo 11 09:00 Maandbeker 1, 18-holes, strokeplay-driebal Q t/m 18.4  ■ ■ ■ 
      Maandbeker 2, 18-holes, stableford-driebal Q 18.5-36.0
   op ‘de Sallandsche’ met leden van ‘de Koepel’ en ‘de Twentsche’
Di 13 12:00 Damesdag, 18-holes   t/m 36.0 shotgun
Wo 14 12:00 Heren Senioren, 18-holes, uitwisseling met Golfclub Driene NQ t/m 36.0 shotgun
Za 17
Zo 18 12:00 Mixed wedstrijd V - Senioren, 18-holes, stableford-aggregate NQ t/m 54.0 shotgun
Di 20 12:00 Damesdag, 18-holes   t/m 36.0 shotgun
Wo 21 12:00 Heren Senioren, 18-holes Q t/m 36.0 shotgun
Za 24
Zo 25 12:00 Commissies wedstrijd, 18-holes, stableford-greensome NQ t/m 54.0 shotgun
   bestuur TGC nodigt commissies/commissieleden uit
    12:00 wil Bongard Trofee eclectic, 18-holes, strokeplay-driebal NQ t/m 54.0 shotgun
   bestuur TGC nodigt (oud)bestuursleden en partners uit
Di 27 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
Wo 28 12:00 Heren Senioren, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun
Za 31 15:00 Twickel Tour VI, 9-holes, stableford-driebal Q t/m 54.0 shotgun 2e9  ■
   met prijsuitreiking Twickel Tour Trofee en aansluitend diner     

noVEMBER

 Datum Tijd wedstrijd Bijzonderheden ■ 

Zo 1 12:00 wildwedstrijd Zilveren fazant, 18-holes, stableford-driebal Q t/m 18.4 shotgun ■ ■ ■ 
    wildwedstrijd Bronzen fazant, 18-holes, stableford-driebal Q 18.5-54.0 shotgun  

Di 3 12:00 Damesdag, 18-holes  t/m 36.0 shotgun
Wo 4 11:30 Heren Senioren, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun
Za 7
Zo 8  Lessers toernooi, georganiseerd door Pro’s
Di 10 12:00 Damesdag, 18-holes, sluitingswedstrijd  t/m 36.0 shotgun
Wo 11 11:30 Heren Senioren, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun
Za 14
Zo 15 11:00 Midwinterhoorn, 18-holes, stableford-driebal Q t/m 24.0 tee 1 ■ ■ ■ 
    13:00 Midwinterblad, 9-holes, stableford-driebal Q t/m 54.0 tee 1
Wo 18 11:30 Heren Senioren, 18-holes NQ t/m 36.0 shotgun
Za 21 11:00 TGC Super Cup, 18 holes, stableford-tweebal NQ t/m 54.0 tee 1
   de winnaars en nummers 2 (runners-up) van de met een 
   gemerkte wedstrijden worden uitgenodigd voor deze wedstrijd
Zo 22
Wo 25 11:30 Heren Senioren, 18-holes, sluitingswedstrijd NQ t/m 36.0 shotgun
Za 28 12:00 WC Pot wedstrijd (voor leden wedstrijdcommissie + partners) NQ  tee 1
Zo 29

DECEMBER - EInDE (wEDSTRIjD)ZoMERSEIZoEn
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namen beide zonen later het café van hun ouders over. Vele jaren 
later werd Robin de uitbater van Brasserie So Nice. Misschien zijn 
‘mensen’ wel de grootste hobby van hem.

Ingrid komt uit de zorg. Op de voormalige sociale academie 
aan de Grundellaan volgde ze de opleiding inrichtingswerk. 
Waar Robin extravert is in de omgang, is Ingrid eerder rustig en 
beschouwend. Toch is uitgerekend zingen een grote passie van 
haar; momenteel zingt ze in een rock-koor, maar ooit was ze 
zangeres in een 14-koppige band. Observeren is ook een favoriete 
activiteit van haar, dus de leden zijn hierbij alvast gewaarschuwd. 
Met die kwaliteit kan ze haar Robin in zijn dagelijkse werk mooi 
voeden.
  

Sinds 1 november j.l. zijn zij de opvolgers van Jan Braakhuis. Ik 
ben nieuwsgierig naar hun eerste indrukken en ervaringen. En 
naar hun wensen en verwachtingen. Ingrid ken ik nog niet zo 
goed, maar met Robin heb ik al meerdere contactmomenten aan 
de bar gehad. Hij kan tegen een plaagstootje weet ik, en Ingrid 
overigens ook, zo merk ik deze middag. Leuk.

Beiden zijn momenteel woonachtig in Enschede, maar ooit 
geboren en getogen in Hengelo. Robin komt uit een echt horeca-
gezin. Zijn ouders hadden in de Willemstraat een café met de 
naam ‘t Raedthuys. Op jonge leeftijd (hij was 22 jaar) opende hij 
met zijn jongere broer Paul een café aan de Spoorstraat, met de 
passende naam ’t Begin. Onder de aangepaste naam Road House 

door Marcel Kienhuis

Het is een dinsdagmiddag medio februari; buiten schieten de krokusjes als ultieme voorjaarsbodes uit de grond. De baanbezetting is op 
deze opnieuw winderige dag nog minimaal. Terwijl good old Frits leden in het clubhuis van een drankje en een hapje voorziet, spreek ik 
Robin Bartelink (1965) en Ingrid Rensink (1969) in het restaurantgedeelte van ons clubhuis.

In GESpREK MET …
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Eerste indrukken
Zowel Robin als Ingrid kijken met voldoening terug op hun 
start afgelopen november.  Robin heeft veel ‘verbinding’ en 
een ‘ontspannen sfeer’ gevoeld. Ook Ingrid heeft nadrukkelijk 
al een ‘okay-gevoel’. Haar beleving ging al snel van ‘spannend’ 
naar ‘losser’. Ze merken wel dat een vereniging niet automatisch 
inhoudt dat er geen groepjes of sub-groepjes zijn. En die 
diversiteit mag er natuurlijk ook zijn, helemaal als je met elkaar 
maar blijft beseffen dat we hier op de Twentsche allemaal sportief 
genoegen én gezelligheid hopen te vinden.
   
Taakopvatting
In het gesprek benadrukt Robin meerdere keren dat ze vanuit 
een dienende rol hopen het verschil te kunnen maken. ‘Wij 
voelen ons hier niet de baas’, zo klinkt het welgemeend aan tafel. 
Het feit dat ze geen ervaring op een golfclub hebben, maakt 
hen misschien ook wat ontvankelijker voor nieuwe input, voor 
nieuwe initiatieven van henzelf ook. Het woord ‘stress’ lijkt Robin 
in ieder geval niet te kennen, persoonlijk dan. Letterlijk hoor ik 
hem zeggen: ‘de drukte mag nu wel komen’. Het sleutelwoord 
deze middag is duidelijk ‘verbinden’. En daarbij hoort een 
(gezamenlijke) zoektocht naar meer sfeer. Ze hopen beiden ook 
zelf het golfspel enigszins onder de knie te krijgen; voor het einde 
van deze middag staat al een eerste les bij Andrew Allen op het 
programma.
 
Diversa
De samenwerking met Erica, de clubmanager, is nu al goed. 
Wekelijks is er een moment waarop er wordt teruggeblikt, 
waarop Robin en Erica samen evalueren wat er die week goed 
danwel minder goed ging. Als er soms plotseling allerlei keuzes 
moeten worden gemaakt, vindt meteen afstemming plaats met de 
clubmanager.

In de afgelopen zomer brachten Robin en Ingrid een aantal keren 
bewust een bezoek aan de Twentsche. Met horeca-technische 
ogen probeerden ze zich een beeld te vormen van kansen en 

mogelijkheden, mochten zij eventueel de nieuwe uitbaters gaan 
worden. Tijdens de golfweek stelden ze in ieder geval ook vast dat 
de organisatie alle moeite had gedaan om Italiaanse sferen op te 
roepen.

Uit de erfenis van brasserie So Nice namen Robin en Ingrid 
verschillende tafels, lage en hoge, en stoelen mee voor op het 
terras. Ze zijn van plan om deze aan de lange kant (hole 15) te 
plaatsen. Onder de rand van de overkapping lijken twee hoge 
tafels met krukken in een behoefte te kunnen voorzien.  En goed 
om te weten: elke dag is het clubhuis vanaf 09.00 uur geopend. De 
keuken is vanaf 11.00 uur tot uw beschikking, of eerder, maar dan 
graag in overleg.

nieuw kassasysteem
Als u deze regels leest, zult u al kennis gemaakt hebben met een 
nieuw kassa-systeem. U kunt contant of met de pin geld blijven 
bijstorten of betalen, maar voortaan wordt het ook mogelijk 
om dit via de mobiel te doen. Uw bestel-historie is via een app 
zowel eenvoudig in te zien als te controleren. Een bestelling aan 
een tafel in het clubhuis gedaan, wordt achter de bar meteen 
opgenomen en verwerkt. Het systeem zal minder ruimte voor 
fouten laten en zal tevens de service naar de leden beslist nog 
verder verhogen.      

Verwachtingen
Ongemerkt komen we te spreken over wat Robin en Ingrid 
hopen te realiseren bij ons op de Twentsche. Vrijwel in koor hoor 
ik beiden zeggen dat ze graag ‘een extra draai aan zaken willen 
geven’ om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een groeiend 
ledenaantal. ‘Dat zou het mooiste compliment zijn voor onze 
inspanningen’, aldus Ingrid. En die bijdrage begint ermee dat je 
elke dag opnieuw uitstraalt dat je deel uitmaakt van een stabiel en 
servicegericht team dat met plezier en met passie het werk doet. 
Laat het voorjaar nu maar echt losbarsten!

Het nieuwe logo in gebruik op diverse plaatsen



Zoals in Putter van december 2019 aangekondigd, heeft het 
Heren Senioren 2 – 18 holes team deelgenomen aan Golf-Fit 
Programma van Matthieu Jansen. We begonnen met een serie 
van 8 lessen (gymnastiek voor de spieren, die je gebruikt bij de 
golfswing). Ook balansoefeningen kwamen aan de orde. Het 
was wel even wennen, en er werd heel wat gekreund en geste-
und. De vele herhalingsoefeningen wekten bij enkele deelnem-
ers wrevel op. Door een goede uitleg van Matthieu was dit snel 
omgezet in enthousiasme. Na de serie van 8 lessen, zijn we met 
z’n allen (nou ja allen) doorgegaan met de volgende serie.

Hoe gaat het op de dinsdagmiddag, dinsdagavond 
en zaterdagochtend met de fysieke golftrainingen 
met leden van de TGC was de vraag van de club-
bladredactie.

Nou ik kan zeggen dat ik met heel veel enthou-
siasme en zin op 19 november 2019 ben begonnen 
met 5 groepstrainingen, waarvan 4 op de dinsdag 
en 1 groep op de zaterdagochtend. 
Het enthousiasme van alle deelnemers is groot en ik ga met heel 
veel plezier naar de TGC om de golftrainingen te geven.

Er zijn 2 complete teams die als groep de trainingen volgen, wat 
natuurlijk naast de fysieke belasting ook bijdraagt aan team-
building. De andere groepen bestaan uit golfers van de selec-
tie- teams en andere leden. We trainen nu in de winter op de 
prachtig ingerichte zolder waar voldoende ruimte en materiaal 
is om goed te kunnen trainen. Het aanleren van een warming-
up (moet dat voor het golfen? JA zeker!)) behoort tot de eerste 
stap. Daarnaast trainen we op verschillende manieren lenigheid, 
kracht, coördinatie, balans en snelheid om zo lang mogelijk bles-
surevrij en met veel plezier zo goed mogelijk te kunnen golfen.

Wat ook nu bij alle deelnemers opvalt is het feit dat men gaat 
inzien wat we fysiek doen met ons lichaam om een golfbal te 
slaan en dat fouten in de golfswing nu verklaarbaar zijn.

Het heeft de fysieke gesteldheid van alle deelnemers goed 
gedaan. Zonder daarbij golfles te nemen, zijn de golfprestaties 
aanzienlijk verbeterd. Eén van de deelnemers heeft in combi-
natie met golflessen een hoogtepunt bereikt met een Hole in 1 
op Hole 15. Wat nog ontbreekt is de mentale training. Daarvoor 
heeft de club een twee uur durende trainingssessie georgani-
seerd op zaterdag 7 maart. Daarmee is gewerkt aan het laatste 
onderdeel: de mentale gesteldheid. Samen met de technische- 
en fysieke gesteldheid zorgt de mentale gesteldheid voor een 
succesvol golfseizoen!

Een goede samenwerking met de golfpro’s op de TGC is natuur-
lijk van essentieel belang, omdat bij golfen techniek en fysiek 
heel veel met elkaar te maken hebben ; dank aan de pro’s.
Ik heb ook al individueel leden kunnen begeleiden, omdat de 
golfpro adviseerde naar de golf-fysiotherapeut te gaan om pro-
blemen golffysiek te voorkomen of op te lossen.

Om deze begeleiding bij de TGC te kunnen geven, is er natu-
urlijk een aantal mensen, vanuit hun enthousiasme over wat ik 
kan doen, belangrijk geweest. In eerste instantie Jeroen Win-
terink en Victor Markink. Door hun inzet kon ik in 2018 al 
beginnen met een groep jeugdige talenten, waarna het bestuur, 
de TC en ook de clubmanager dit samen met alle deelnemende 
leden mogelijk maakten..

Iedereen die wil deelnemen of eerst een keer wil komen kijken 
en ervaren wat deze trainingen inhouden, kan zich aanmelden 
via fgt@twentschegolfclub.nl

Groet Matthieu Jansen 
www.golf-fysiotherapeut.nl
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Tot genoegen brengen wij verslag uit van een der grootste com-
missies van onze mooie vereniging, de Twentsche Golfclub te 
Ambt-Delden.

Met 9 personen doen we ons best de grote groep Heren Sen-
ioren een sportieve en plezierige woensdag middag te bezorgen. 
Met uitzondering van de winterperiode wordt elke woens-
dag een wedstrijd georganiseerd. Het accent ligt erop zoveel 
mogelijk qualifying wedstrijden te organiseren. In de loop der 
jaren heeft zich een aantal “klassiekers” ontwikkeld, dat dan 
ook elk seizoen weer op het programma staat. Daarnaast is een 
jaarlijkse uitwisseling met de Heren Senioren van de Veluwse en 
Driene.

Onze vereniging is niet uniek wat betreft de aanwezigheid van 
een bloeiende club Heren Senioren die wekelijks hun partij golf 
spelen. Zo kunnen ook wij rekenen op een spelersveld van on-
geveer 145 deelnemers. Het gemiddeld aantal deelnemers op de 
woensdagmiddag varieert globaal tussen de 50-60 deelnemers. 
De laatste jaren hebben we alleen nog maar 18-holes wedstri-
jden, waarin we een lichte stijging zien van Handicart-gebruik-
ers. Maar dat mag ook wel. Er is een ruime vertegenwoordiging 
aan 80-plussers. We doen niet aan dopingcontrole. En dat is 
maar goed ook. Sommige spelers doen zó graag mee, dat ze de 
pijntjes en ongemakken te lijf gaan met pijnstillers: “De woens-
dagmiddag mag niet gemist worden!”

Met grote trots constateert de commissie, dat de wekelijkse 
prijswinnaars lang niet altijd de jongsten onder ons zijn. Wel 
speelt hierin mee, dat het afslaan van verschillende kleuren een 
goede ingreep is geweest van de NGF om het verlies van afstand 
bij de oudsten onder ons te compenseren.

De wat hogere gemiddelde leeftijd van onze groep kent ook een 
keerzijde. Helaas moeten we elk jaar afscheid nemen van leden 
die ons zijn ontvallen. Wij proberen dan zoveel mogelijk als 
groep onze deelneming te betuigen aan de nabestaanden. 
De commissieleden organiseren in drietallen een wedstrijd. Zij 
hebben die middag de leiding. Dit drietal doet de prijsuitreik-
ing en verzorgt het verslag dat onder alle deelnemers verspreid 
wordt. De gemaakte foto’s worden ook aan alle Heren Senioren 
gestuurd.

De sfeer op de “Herenmiddag” is ontspannen, met een duidelijk 
sportieve tint. Ook heerst er een hoge mate van tolerantie wat 
betreft de aanwezigheid van greenfeeërs op de herenmiddag. In 
goed overleg met de dames van het secretariaat wordt ruimte 
gemaakt voor het aantal aanwezige spelers van buiten af. Op de 
eerste woensdagmiddag in maart 2020 zal het seizoen van de 
Heren Senioren weer van start gaan.

De commissie wordt voorgezeten door Robert Jan Reijntjes.

Leden: Jan Groeneveld, Hans Hoekstra, Wim Kuiper, Nico van 
der Meer, Michael van der Meulen, Benno Molenkamp, René 
Sorel, Bert Vrielink
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Dames 1 Zondag 
Carla Engel
Henriet Hartmann
Els van Mook
Helen Rutten
Inger ter Weele
Kirsten ter Weele (C)
Veerle Brenninkmeijer

Dames 1 Donderdag
Jet Vriesendorp
Barbara Goetzee
Anneke Deloor
Tonny Jonge Poerink
Pauline Koppen de Neve
Mirjam Boom
Renée van der Sluijs Veer
Truus Bakker

Heren 1 Zondag 27
Bas Ordelmans
Dolf Plaggemars
Jeroen Spaans (C)
Jan Willem Roest
Bram Delfos
Rob Ticheler
Gert Boers

Heren 4 Zondag 27
Hans Bebseler
Binne Visser
Martijn Esman
Wilfried van Duist
Ton Scholte op Reimer
Sicco Otter (C)
Hans Groote Schaarsberg
Ben Braakhuis
Han Evers

Heren Senior.3 Vrijdag 27
Henk Hartmann
Henny Nijenhuis (C)
Malcolm Reid
Robert-Jan Reijntjes
Herman Rotting
Jan Willem Hattink
Peter Engelbregt

Heren Senior.1 Vrijdag 18
Gerrit de Munnik
Gertjan van der Sluijs Veer (C)
Hans Morelis
Jan Michiels
Ben Onland
Gerard Oosterhuis
Bernard van Driel

Dames 1 Dinsdag
Sabine de Windt
Liesbeth Habraken
Biebie van Leeuwen (C)
Lucy Knottenbelt
Janette Hettema
Christien Pino

Heren 2 Zondag 36
Paul Scholte op Reimer
Bernard Huckriede (C)
Didier Foglia
Dennis Markink
Elias Saari
Aron Visser
Pieter Overweg
Wouter Jobsen

Heren 3 Zondag 27
Robert Jan Hekket
Edwin Hüsing
Marcel Kienhuis (C)
Bart Riekert
Bastiaan Spoolder
Rutger Scharrenborg

Heren Senior.2 Vrijdag 27
Harry de Jong
Jeroen Winterink
Victor Markink
Francois Westenberg (C)
Rob Geerdink
Fons Aarents
Peter Paro

Heren Senior.5 Vrijdag 27
Joop Tiehuis
Gerard Vehof
Henk Klomp
Jan Nijland (C)
Henk Fokkink
Paul van Hooff
Renee Krol
Henk Tijert

Heren Senior.6 Vrijdag 27
Michael van der Meulen
Hans Hoekstra
Jan Romke van Dijk (C)
Ben Pongers
Wim Kuiper
Bert Bakker
Gillis de Bruijn
Vincent de Windt

Heren Senior.3 Vrijdag 18
René Sorel
Ruud Mols
Anton Klein Robbenhaar
Jan van Helvert
Andre Meijerink
Clemens Dijkers (C)
Hans Gilbers
Gerrit Schoonderbeek

Dames 2 Zondag
Eveline Angeneind
Ellen Hoekstra
Gekie Meins (C)
Ank le Noble
An Zekhuis
Ira Hesp
Ellen le Poole (res)
Greetje Scheerder (res)

Heren 1 Zondag 36
Frank Engel
Bas Wijdeveld
Ernst Eijsvogel
Vince Bredt
Hans Nietsch (C)
Jeroen Krol

Heren 2 Zondag 27
Lutwin Becker
Wilfried Treder
Osman Mucuk
Hans Kerkhoven
Eric Luttikhuis (C)
Albert Jonathans
Gerard Haringsma
Mark Strootman

Heren Senior.1 Vrijdag 27
Rob de Rochemont
Stein Magnusson
Ivan Borghstijn
Leo ten Brink (C)
Johan Groeneveld
Han Hoogstraten
Jan Berteler
Walri Krake

Heren Senior.4 Vrijdag 27
Gijs Numan
Flip Pino
Berend van Rhijn
Jan Herman van der Veer (C)
Peter Scheerder
Gert Hulshof
Willem Vriesendorp
Rudy Goetzee

Heren Senior.2 Vrijdag 18
Bert Vrielink
Wim Hegeman
Wim ter Riet (C)
Chris Pfaff
Reinhard Haster
Jaap Sandijck
Arie Kuiper

InDElInG CoMpETITIETEAMS 2020:

nieuwe overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote consequenties
voor de maatschappij en ook voor golf. Sportclubs moeten tot en met 6 april de deuren sluiten.

Dit betekent onder meer dat de nGf Competitie in 2020 niet gespeeld kan worden.
Aldus een gezamenlijk bericht van de nGf, nVG, nGA en pGA Holland. 23 maart 2020.
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door Jeroen Spaans

De Twentsche beschikt over drie oefenholes. De afgelopen 
jaren hebben deze holes erg geleden onder de droogte; met 
uitzondering van de greens kunnen deze holes immers niet 
beregend worden. De greens gelukkig dus wel en deze zijn van 
dezelfde goede kwaliteit als de greens van de grote baan.

Het afgelopen jaar lagen de oefenholes er ronduit droevig bij, 
daarnaast liggen ze ook nog langs de oprijlaan. Gasten die voor 
het eerst op de Twentsche komen spelen zien de oefenholes en 
helaas geven die dan geen goede eerste indruk.

De baancommissie heeft afgelopen najaar een plan gemaakt om 
de oefenholes weer die status te geven die ze verdienen.

Iedere green kan aangespeeld worden vanaf drie verschillende 
tee posities, het is dan nu ook mogelijk een negen holes rondje 
te lopen. Er komt hier dan ook een aparte scorekaart voor.
Alle holes zijn vrij kort, zeker de hole langs de oprijlaan, en dit 
zorgt nogal eens voor gevaarlijke situaties. 

Rondom de greens wordt het gras kort gemaaid, de zogenaamde 
surroundings. Tussen tees en surroundings zal het gras op 
(semi) rough hoogte gemaaid worden. Als we dit gras iets hoger 
maaien, dan zal het gras er veel minder snel weer zo verbrand 
uit komen te zien als afgelopen jaren het geval was.
Om dezelfde reden hebben wij ervoor gekozen om bij de tees 
matten neer te leggen, de huidige tees waren het afgelopen jaar 
nagenoeg onherkenbaar daar ook deze niet beregend konden 
worden. 

Speciale aandacht vraag ik voor de hole-borden, deze zijn door 
Andrew gemaakt. Het zijn eikenstronken, daar waren er genoeg 
van, die hij heeft bewerkt zodat het hole - nummer, het logo en 
de afstand zichtbaar zijn.

Ook voor de oefenholes geldt, dat wanneer u die speelt, u uw 
pitchmarks dient te repareren.

DE oEfEnHolES
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weet u het nog?                                                                                                                                     
Op dinsdag 12 november j.l. ontvingen 
64 leden per mail een wedstrijdoverzicht 
matchplay during the winter. Vijftien 
dames en negenenveertig heren hadden 
zich hiervoor gemeld. Organisatoren hi-
ervan? Paul Scholte op Reimer en Ernst 
Eijsvogel!

In hetzelfde mailbericht konden de 
deelnemers lezen hoe het spel gespeeld 
moest worden:

•	 ronde	1:	 vóór	1	december
•	 ronde	2:		 vóór	22	december
•	 ronde	3:		 vóór	12	januari
•	 1/4	finales	 vóór	2	februari
•	 1/2	finales	 vóór	23	februari
•	 finale:	 zondag	1	maart

Er was een verliezersronde (links) en 
een winnaarsronde (rechts). Dat wil 
zeggen: als je jouw eerste partij verloor, 
kwam je in de groep met andere verliez-
ers. Verloor je ook de tweede partij, dan 
stopte het. 

Vier maanden later kunnen we de lezers 
melden dat er een winnaar is!  Maar ook 
dat deze wedstrijdvorm een succes is 
gebleken. En wegens dit succes zal in de 
winter van 2020-2021 deze matchplay-
wedstrijd wederom op de kalender 
komen te staan!

Binne (hcp 12.3) verdient oprecht 
respect voor de prestatie die hij heeft 
geleverd. Achtereenvolgens wist hij de 
volgende leden, in doorgaans tot de 
laatste hole spannende wedstrijden, te 
verslaan:

•	 Robert	Jan	Reijntjes	(hcp	12.5)
•	 Gillis	de	Bruijn	(hcp	20.5)
•	 Osman	Mucuk	(hcp	10.4)
•	 Wilfried	Treder	(hcp	11.0)
•	 Hans	Nietsch	(hcp	4.2)
•	 Henk	Hartmann	(hcp	7.5)

Binne kijkt met veel genoegen terug op de verschillende par-
tijen: ‘Ik leerde niet alleen veel mensen kennen, zij gedroegen 
zich ook nog als sportieve competitiespelers. Dit is echt voor 
herhaling vatbaar. Het was sportief en gezellig!’. 

De winnaar van de verliezersronde, Gerard Haringsma, verloor 
zijn eerste partij tegen Inger ter Weele, maar won achtereen-
volgens van Jan Nijland, van Bas Wijdeveld, van Robert Jan 
Reijntjes, van Wim Hegeman en dus van Helen Rutten. Ook een 
bravo voor Gerard!

EERSTE wInnAAR ooIT VAn matchplay during the winter 

De foto hierboven toont in één oogopslag bijna alle hoofdrolspelers,
v.l.n.r:  hoofdorganisator Paul Scholte op Reimer, winnaar Binne Visser,

runner up Henk Hartmann en verliezend finaliste van de verliezersronde
Helen Rutten. Ze moest de winst ‘op links’ aan Gerard Haringsma laten.
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Verslag van de “mental training” met Pieter Rietbergen

door Herman Rottink

In haar pogingen om onze competitiespelers goed voorbereid 
de competitie in te laten gaan, kon en wilde de technische 
commissie het aanbod van Jeroen Winterink om NLP - coach 
Pieter Rietbergen te laten komen niet weigeren, sterker nog, de 
TC was erg blij met zijn aanbod.
De belangstelling voor dit onderwerp was groot, er kwamen 
ongeveer 70 competitiespelers naar ons clubhuis.

Bij binnenkomst trof me de gezellige drukte, de prijsuitreiking 
van de openingswedstrijd 2020, dit jaar de “Schrikkelwedstrijd”, 
een par-3- wedstrijd, had net plaatsgevonden, de prijswinnaars 
werden vereeuwigd en alle andere deelnemers zaten nog gezellig 
na te genieten. De belangstellenden voor de “mental- sessie” van 
Pieter druppelden binnen, al met al een drukte van belang op 
deze zaterdagmiddag.

Na behoorlijk wat tegenslag bij het opstarten van de 
presentatie (als oorzaak werd de wifi- infrastructuur genoemd) 
introduceerde Pieter zichzelf en begon als eerste met het 
inventariseren van vragen met betrekking tot het onderwerp.
“Wat verwachten jullie van deze presentatie, zodat jullie het 
gevoel krijgen dat de sessie na afloop als geslaagd mag worden 
beschouwd”?

Welnu, Pieter kreeg een behoorlijk aantal vragen, toog aan het 
werk en was vervolgens bijna niet meer te stoppen.

Er kwam zeer veel voorbij: de magische driehoek, een 
filtersysteem, je gemoedstoestand, je overtuiging, “weather is 
no issue”, “iron man”, aandachtscirkels, ademhalingsoefeningen, 
het onderscheid tussen trainen, oefenen en presteren, en zeer 
belangrijk: tijdens presteren NOOIT proberen. 

Volgestouwd met informatie, de bijeenkomst duurde door de 
vertraagde start ook langer dan verwacht, moest een aantal 
mensen weg omdat ze nog andere afspraken hadden. Dat was 
op zich jammer, maar ook begrijpelijk.
Liefhebbers konden veel langer blijven, Pieter kon en wilde nog 
heel veel kwijt. 

Door Faffie Reijntjes ,namens de TC, werden Pieter en Jeroen 
bedankt voor hun bijdragen. 

Vervolgens nam Paul Scholte op Reimer nog even het woord 
om de winnaars van het zeer geslaagde “matchplay during the 
winter”-toernooi in het zonnetje te zetten. Dit toernooi was een 
zeer geslaagd winterevenement  dat dit jaar voor het eerst door 
Paul geïnitieerd is.

De “matchplay during the winter”, de beschreven mental 
coaching en de fysio-fitnesslessen door Matthieu Jansen hebben 
er voor gezorgd dat onze spelers en speelsters goed voorbereid 
het zomerseizoen in kunnen gaan.

“If yoU Don’T fEEl lIKE A CHAMpIon, looK lIKE A CHAMpIon!”
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Op 16 maart werd,  i.v.m. de corona crisis, de Golfbaan gesloten. 
In eerste instantie tot 6 april. Op het moment van schrijven van 
dit artikel was nog niet zeker wanneer deze weer geopend zou 
worden. Het was voor velen van ons een grote teleurstelling dat 
we-  juist met dit mooie voorjaar en na de lange, natte winter- 
niet de baan op mochten.

Maar wees gerust: het baanonderhoud gaat wel door. Onze 
Hoofdgreenkeeper, Remco Rupert, en Assistent Greenkeeper, 
Nordin Hudepol, maken van de gelegenheid gebruik om de 
baan optimaal voor te bereiden op het drukke seizoen wat zeker 
komen gaat. De planning van het groot onderhoud staat ver-
meld op onze website (onder kopje Baan). Veel van de termen 
die daar worden gebruikt zijn misschien niet voor iedereen even 
duidelijk; vandaar dat we ze hier wat nader toelichten, samen 
met de aanpassingen die de greenkeepers momenteel uitvoeren.

Doorzaaien
Alhoewel doorzaaien een activiteit is die normaalgesproken pas 
later in het seizoen wordt uitgevoerd, zijn nu de greens, fore-
greens, surroundings, fairways en paden al bijgezaaid. De grote 

speeldruk van de koude, natte win-
termaanden hebben hier en daar kale 
plekken veroorzaakt. Het graszaad 
wordt met de machine aangebracht 
in dunne voren, op sommige plaatsen 
zelfs kruisgewijs, zodat de nieuwe 
grasmat zich zo snel mogelijk kan 
ontwikkelen (zie foto).

Dubbelingezaaid gras

Grassoorten
Bij de keuze van de grassoorten wordt rekening gehouden met 
het veranderende klimaat. Op de greens worden twee soorten 
gras ingezaaid. Het sterke struisgras, een inheemse soort welke 
van nature voorkomt op zonrijke bos- en graslanden, wordt 
gemengd met het fijnbladige roodzwenkgras. Dit gras, met zijn 

dunne opgerolde blaadjes (zie foto), 
kan zeer goed tegen frequent en 
kort maaien en stoelt goed uit. Het 
is daarom uitermate geschikt voor 
greens.
In de fairways wordt vaak een com-
binatie van roodzwenkgras en het 
robuste engels raaigras ingezaaid.

Roodzwenkgras met opgerolde bladeren

Beluchten met holle en dichte pennen
Op het onderhoudsschema heeft u het wellicht al vaak zien 
staan; beluchten met holle en dichte pennen. Maar wat gebeurt 
er dan precies? Om goed te kunnen functioneren hebben gras-
wortels zuurstof nodig. De grasmat van de golfbaan is vaak door 
intensief gebruik verdicht, met name de 10 cm van bovenste 
toplaag. In het voorjaar, als de graswortels beginnen te groeien,
is het dus van belang dat er voldoende zuurstof aanwezig is.  
Meestal zijn golfers niet blij met een baan die net is belucht 
omdat er dan gaatjes en bolletjes aarde op de baan liggen.  

Onze greenkeepers maken daarom nu alvast van de gelegenheid 
gebruik om door de hele baan heen al zoveel mogelijk te beluchten. 
Bij dit beluchten kunnen vaste of holle pinnen worden gebruikt.

Bij de vaste pinnen worden alleen gaatjes geprikt, voor de 
beluchting en ter bevordering van een snelle infiltratie van 
water. Bij holle pinnen (zie foto) wordt ook het mos verwijderd 

doordat een stukje grond in de holte 
van de pin mee naar de oppervlakte 
wordt genomen. Dit is grotendeel 
mos en wat grond. Het mos droogt op 
en is dan zo groot dat het niet meer 
in de pas geprikte gaten past terwijl 
de opgenomen grond weer terug-
zakt.  Het gedroogde mos wordt later 
afgevoerd.

Holle pinnen om te beluchten

Maaien
Er wordt ook alweer voorzichtig begonnen met het maaien, met 
name van de fairways. Dit bevordert het uitstoelen, zodat er een 
dichte, egale grasmat kan ontstaan.

De greens en surrounds worden even 
wat rust gegund totdat de schrale 
oostenwind weg is en de zaden en 
zand wat meer zijn ingeklonken.  
Zodra er wordt gemaaid en de fair-
ways weer in vorm worden gebracht, 
ziet de baan er weer zeer aanlokkelijk 
uit (zie foto).

Ingezaaide paden en gemaaide fairway

overige werkzaamheden
De overige werkzaamheden gaan ook gewoon door; zoals de 
herinrichting van de oefengreens en is o.a. de bloemenweide 
voor het clubhuis geschoond en verrijkt met extra zaad, wat 
Remco zelf door de baan had verzameld. Dit is onder andere de 
gewenste wilde peen, welke een gastheer is voor de sluipwesp 
die de emelten aantast. Beheer van de baan blijft erop gericht 
om een zodanige biodiversiteit te creëren, d.m.v. vogelkasten, 
soortenrijke verschraalde roughs en bloemenweides etc, dat 
overlast van de schadelijke soorten tot een minimum wordt 
beperkt.

Wij hopen u wat meer inzicht in de werkzaamheden op de baan 
te hebben gegeven. En onthoud straks tijdens het spelen dat de 
Greenkeepers voor ons aan het werk zijn en dat u pas mag slaan 
als er een teken wordt gegeven. Op deze manier is het veilig 
werken. Kortom, u kunt zich weer gaan verheugen op een mooi 
speelseizoen, aan Remco en Nordin zal het niet liggen!

Assistent Greenkeeper Nordin Hudepol (links) en Hoofdgreen-
keeper Remco Rupert (rechts) voor de Greenkeepers boerderij

BAAnonDERHoUD In TIjDEn VAn DE CoRonA CRISIS
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young en Soe
Als je van de Aziatische keuken buitenshuis houdt, dan is het in 
Twente bijna onmogelijk om horeca-ondernemer Young Yang 
én zijn gemalin Soe Chang Yang niet te kennen. Bijna dertig 
jaar geleden, rond 1990, openden ze in Borne met overweldi-
gend succes de deuren van  Jasmin Garden. Gasten werden 
getrakteerd op diverse nieuwigheden, waaronder het aanschui-
ven aan een tafel met een Teppanyaki bakplaat. Sinds 2010 
ontvangen Young en Soe, onverminderd gastvrij, hun gasten 
aan de Deldenerstraat in Hengelo, in Umami. Wederom waren 
ze vernieuwend: uit vrijwel de gehele Aziatische keuken wordt 

geserveerd. In 2017 openden ze een tweede restaurant, nu in
het centrum van Enschede, bij Yuzu; voortaan kan ook de
Aziatische lunch geproefd worden. Zelfs bij FC Twente heeft 
Young nog een aantal jaren gewerkt, daar als cateringmanager. 
Hun motto is: je ontvangt gasten natuurlijk in een restaurant,
maar voor jou als gastheer/gastvrouw is die ruimte jouw 
‘woonkamer’. Jouw gastvrijheid en toewijding worden er 
vanzelfsprekender door.  
 
’t Sybrook en Driene                                                                                                                     
Young was al wel eerder bedrijfslid op een golfclub. Hij golft 
zelf namelijk al ruim twintig jaar. Toen hij bedrijfslid op ’t 
Sybrook werd, kreeg hij daar nog les van John Woof, momen-
teel commentator bij Ziggo Sport Golf. Woof won tweemaal 
de Twente Cup (1985 en 1991), en was in 1986 zelfs Golfer van 
het Jaar. Ook Andrew Allen en Garry Jack leerde Young daar 
op ’t Sybrook heel goed kennen. Bij eerstgenoemde nam hij het 
afgelopen jaar nog enkele lessen. Soe had op ’t Sybrook al lessen 
van Andrew gehad. Ook van Golfclub Driene was Young een 
tijdlang bedrijfslid. Hij speelt inmiddels rond handicap 22.

Zoon en dochter van horeca-ondernemers
De ouders van zowel Young als die van Soe vertrokken ooit uit 
China (uit de omgeving van Sjanghai) om in Europa een bedrijf 
te starten. Young en Soe waren toen al geboren. Young bracht 
zijn jeugd goeddeels in België door en in een gesprek kan hij 
desgevraagd nog moeiteloos met een Vlaams accent spreken. 
Hij heeft overigens nog steeds een Belgisch paspoort. Hun oud-

ers keerden later terug naar China en daar bezoeken Young en 
Soe hen jaarlijks. Zelf hebben ze twee dochters, Liya en Jenny.
 
Dutch pGA-team
Samen met Frank Berndsen (Oranka Juice Solutions), Henk 
Bonk (onroerend goed), Marc Bons (consultancy), Peter van 
Duin (rij-instructeur Politie Twente) en Rob Hofland (Hofland 
Optiek B.V.) maakt Young al twintig jaar korte golftrips. De 
New Course van St Andrews, de Golf Links van Kingsbarn, de 
Golf Links van Carnoustie, de bijzonder spectaculaire holes van 

Sainte Maxime, ze vormen slechts een greep uit 
de banen waarop door dit zestal werd gespeeld. 
En omdat je maar één keer een eerste indruk kunt 
maken, lieten ze meteen de letters Dutch PGA 
Team op hun golfkleding drukken. Dat gaf soms 
wel rare gezichten bij omstanders. De eerstvolgen-
de golftrip van de entrepreneurs gaat naar Wenen. 
Overigens, de vader van Garry Jack stond hen des-
tijds op te wachten op de 18e hole van Carnoustie, 
de homecourse van de Jack’s. Het zestal kreeg een 
speciale rondleiding die ze nooit zullen vergeten!

Bedrijfslid TGC
Sinds 1 januari 2020 is Young dus bedrijfslid 
van de Twentsche en in die maand speelde hij 
meteen mee als TGC-lid op de maandelijkse 
bedrijvenmiddag. Voor de winnaar was er een 
dinerbon, voor het eerst ter beschikking gesteld 
door Umami-Yuzu. Antonio Campos Lopez uit 

Oldenzaal was de eerste gelukkige. Wonend aan de rand van 
Borne richting Delden is de Twentsche voor Young en Soe zeer 
nabij. Ook het feit dat je vrijwel altijd kunt spelen op onze baan, 
maakte het makkelijk om voor de Twentsche te kiezen. Soe zelf 
speelt al een tijdje bij ons, regelmatig in het gezelschap van Bea-
trice Mulder. Vooral de ochtend is het favoriete golfmoment van 
Young en Soe en we zullen hen dan dikwijls op de baan aantref-
fen. Welkom!

Marcel Kienhuis

nU ooK BEDRIjfSlID VAn DE TwEnTSCHE

pS
Omdat ik bedrijfslid ben geworden met Umami/Yuzu wil ik ieder lid van de TGC graag verwelkomen in één van onze restaurants 

met per tafel één lekker flesje huiswijn als kennismakingsgeschenk! Neemt u deze strook mee! We heten u alvast van harte welkom.
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Fris Scholten in april 1939 op de Twentsche Golfclub in actie tijdens het Nationaal Amateurkampioenschap.
Foto komt uit zijn Wedstrijdboek. 

Als we dit najaar spelen om de Midwinterhoorn eren we, waarschijnlijk onwetend, Frits Scholten. Emma Scholten-Kamp schonk de 
trofee in 1961 ter gelegenheid van haar 25-jarig verblijf in Twente als aandenken aan haar (toen nog levende) man. Vele jaren kwam zij 
deze prijs zelf nog uitreiken.

En terwijl u dit nummer van de PUTTER leest, realiseert u zich misschien ook niet dat dezelfde Frits Scholten in 1967 de zogeheten 
auctor intellectualis is geweest van ons clubblad. Maar van de heren senioren van de woensdagmiddag mag verwacht worden dat zij 
beseffen dat mede Frits Scholten in 1965 het initiatief nam tot ‘een vaste golf heren-middag’. Frits is onbetwist jarenlang een van de 
beste golfers van onze club geweest. Tussen 1928 en 1942 won Frits twintig van de in totaal 318 gespeelde clubwedstrijden. In de lijst 
met namen van de best geplaatste golfers in deze periode treffen we Frits op de vierde plaats aan (20 eerste prijzen). Hij hoefde alleen 
‘beroemdheden’ als Henny Jordaan (58), John Scheffer (38) en Laura Bouman-Dekker (22) voor zich te laten. In 1935 en in 1936 won 
Frits de eerste en de tweede uitvoering van de SaBiHa Shaker (61-12=49 / 58-10=48), in dat laatste jaar tevens de Stork-Tyner Beker en 
de Law Cup en in 1937 de Collins Cup. De Law Cup won hij door in de finale Lo van Gelderen met 3/2 te verslaan.

Een bijnaam hebben (krijgen) is doorgaans nog niet zo moeilijk, maar een uiterst eervolle aanduiding ontvangen van mede-clubleden 
is bijzonder. Het overkwam Frits Scholten. Vanaf 1965 werd hij op de club liefkozend ‘Der Grosse Friedrich’ genoemd, een verwijzing 
natuurlijk naar zijn fysieke grootte maar nadrukkelijk ook naar zijn grote betekenis voor de vereniging. En een knipoog uiteraard naar  
de echte Friedrich der Grosse (1712-1786) van Pruisen.

EEn VooRpUBlICATIE BIj HET nIEUw TE VERSCHIjnEn jUBIlEUMBoEK:

frits Scholten
(1902 - 1978)

‘de groote Frederik’

1926–2026  HonDERD jAAR TwEnTSCHE Golf ClUB
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In zijn Wedstrijdboek relativeert Frits deze overwinning, want hij schrijft letterlijk: ‘Van de sterke spelers hebben niet meegedaan, wegens 
vacantie: H.W. Jordaan (5), J.G. Scheffer (12), W. van Heek (14), P.J.G. van Heek (17) en J.J. van Wulfften Palthe (14)’.

In 1937 won hij ook, op de Sallandsche ditmaal, de Prins Bernhard-wisselbeker, een 18 holes-wedstrijd tegen bogey, met 1 up. Het was 
de eerste keer dat om deze beker, uitgeloofd ter gelegenheid van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard, 
werd gespeeld. Op het podium in Diepenveen stonden enkel TGC-leden. De reeds genoemde Laura Bouman-Dekker werd tweede met 
3 down en John Scheffer derde met 4 down. In 1938 maakte Frits samen met Henny Jordaan deel uit van het Nederlands golfteam dat, 
voor het eerst, de ‘stokken’ opnam tegen de spelers van de fameuze Oxford-Cambridge Golfing Society.

Maar de erfenis van voormalig reserve-kapitein der artillerie Frits Scholten is misschien nog wel groter dan dit alles. Hij was namelijk 
naast een gedreven initiator en een uiterst bekwaam organisator tevens een uiterst prettige, getalenteerde golfspeler én partner bij wie 
de sportiviteit immer hoog in het vaandel stond. Samen met natuurlijk ook een Henny Jordaan droeg Frits Scholten in belangrijke mate 
bij aan het aanzien van de Twentsche Golf Club elders in golfend Nederland.

Hierboven: op 25 oktober 1942 speelden op de baan van de Sallandsche Golf Club de zogenoemde teams Oost en West tegen elkaar.
Resultaat: 6-6. Na afloop poseerden de heren golfers voor de camera.

Onderaan: v.l.n.r. P.J.G. van Heek (O), J.A.L. van der Lande (O), Ch.E. Veltman (W), M. Ankersmit (O), Mr. G.M.J. Henket (O)
midden: v.l.n.r. H.W. Jordaan (O), Jhr. Mr. A. Calkoen van Limmen (W), A. Ankersmit (O)
Boven: v.l.n.r. F. Scholten (O), Jhr. H. Trip (W), A.M. Groskamp (W), Jhr. Mr. W.F. Röell (W), W. van Heek (O),
 L. Bysterus Heemskerk (W), J.E. Ruys (W), Jhr. W. Snouck Hurgronje (W).

Ook deze foto komt uit het Wedstrijdboek van Frits Scholten. Dat het oorlog in Nederland is zie je er niet aan af.
In diezelfde maand heeft de Duitse bezetter de vice-voorzitter van de TGC, Mr. Piet Noyon, als gijzelaar geïnterneerd
in het Brabantse St. Michielsgestel. Ook Frits Scholten zou tijdelijk geïnterneerd worden.
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Frits was in 1924 in Engeland begonnen met golf te spelen. In de jaren 1925 en 1926 speelde hij weinig maar in 1927 begon op de 
Twentsche zijn golfcarrière echt. In ons goed geconserveerde archief koesteren we een bruin-zwart-gebonden schrift van 20 x 16 cm. 
Het bevat met de (vul)pen geschreven alle door Frits Scholten gespeelde wedstrijden tussen 1930 en 1951. Op vele pagina’s treft de 
lezer kleine krantenknipsels aan met verslagen en uitslagen van gespeelde wedstrijden. Soms zelfs foto’s. Daarom weten we dat Frits in 
1927 op de Twentsche startte met handicap 30, een handicap dat in 1937 was gedaald tot 9 om uiteindelijk in 1955 op handicap 5 à 6 te 
eindigen. In diezelfde vijftiger jaren was hij een tijdlang captain van Heren 1, van het zogeheten ‘scratch-team der competitie’. 

Kort na de mobilisatie in 1939 nam een aantal beroeps- en reserveofficieren het initiatief om speciaal voor golfende Nederlandse
officieren een Bond op te richten. Onder hen reserve-kapitein Frits Scholten. Op 20 april 1940 is de oprichting van de Nederlandse
Officieren Golf Bond, afgekort NOGB, een feit. Frits wordt de eerste voorzitter en weet 36 spelers samen te brengen in een Militair 
Team, waarvan ook Z.K.H. Prins Bernhard deel uitmaakte, en 28 april 1940 wordt op De Pan meteen tegen een samengesteld team van 
Burgers gespeeld, in foursomes vanwege het grote aantal deelnemers  De militairen wonnen op vredelievende wijze met 18-14. Van 
1951 tot 1971 was Frits vice-voorzitter en op 24 april 1971 werd hij bij zijn afscheid tot erelid van de NOGB benoemd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderging Frits evenals de leden Piet Noyon en John Scheffer het lot van internering, maar gelukkig 
keerden alle drie ongeschonden terug in Twente. Na de oorlog werd Frits de grondlegger van de zogeheten Brüggen-Twente golfwed-
strijden. Als bestuurslid van de reeds genoemde NOGB kwam hij na de oorlog in contact met de R.A.F. en men besloot om gezamen-
lijk jaarlijks tegen elkaar een uit- en thuiswedstrijd te gaan spelen. Speelden de TGC-leden aanvankelijk hun uitwedstrijd op de R.A.F.-
basis Bad Elsen, vanaf 1956 werd dat Brüggen nabij Roermond. Frits was de eerste captain van het Twentsche team. 

Golfers, zo beweren we vaak, zijn a priori alleen geïnteresseerd in hun eigen spel. Niet zo Frits Scholten. Hij was daadwerkelijk geïn-
teresseerd in het spel van alle deelnemers aan de maandbeker en andere wedstrijden, enzovoorts. Maar dat had ook een andere reden. 
‘In het spel’ schrijf ik, maar het ging Frits vooral om de scores die binnenkwamen, want dan kon hij verder met zijn administratie. Hij 
stond de golfers vaak op te wachten bij de green van de 18e. Na het ondertekenen van de scorekaart zei hij dan: ‘En?’
Als je dan zei ’69 netto’ zei hij sarcastisch: ‘Dat is niet genoeg’, draaide zich om en snelde naar zijn administratie binnen. Dan kon hij 
verder. Als er een play-off nodig was na een wedstrijd werd die gespeeld op de 5e hole. Dan liep iedereen vanuit het clubhuis naar 
buiten om op het grote grasterras  en langs de beek toe te kijken. Eén figuur stond dan altijd vooraan: Frits Scholten.

Tot slot. Hierboven werd al gememoreerd dat Frits aan de wieg stond van de heren senioren middag. Hij nam destijds dat initiatief 
samen met Alex Tiedemann en Johan Rozendaal. Verrassend is het niet dat Frits ook bij de oprichting hiervan betrokken is geweest. 
In de zestiger jaren werd de wedstrijd-commissie namelijk met heel veel gezag, daadkracht en overwicht geleid door … Frits Scholten.            
Frits had toen al een heel leven golf achter en in de rug, had het spel op alle banen in Nederland gespeeld en kende de sportieve en 
officiële regels als geen ander. In 1966 kon de vereniging nogmaals haar voordeel doen met de organisatietalenten van Frits Scholten; 
hij leidde de feestcommissie die in het weekend van 4 en 5 juni het veertigjarig bestaan luisterrijk (‘tot laat in de vroegte’) wist te vieren. 
Voorzitter Henny Jordaan kreeg van Frits Scholten de eerste clubdas aangeboden, een attribuut waar het al die jaren nog steeds aan had 
ontbroken. Jordaan op zijn beurt vereerde als eerste het oudste lid, medeoprichter én erelid Willem Janssen, met een das. 
‘De Groote Frederik’ heeft zijn voetafdruk staan op de Twentsche.     

Marcel Kienhuis  

In het drie centimeter 
dikke schrift (20 x 16)
noteerde Frits vanaf 
1930 tot en met 1951 
minutieus alle door 
hem gespeelde wed-
strijden.

In het Twente Cup-
weekend van 1941 
(winnaar Joop Rühl) 
lootte Frits tijdens
de wedstrijd profs-
amateurs de profes-
sional van de
Haagsche,
Gerard de Wit.

Het duo won en een 
trotse Frits noteert dat 
feit nog eens ten over-
vloede op het dierbare 
papier van zijn
Wedstrijdboek (Gewonnen). De beste jaren van de toen 23-jarige Gerrry White moesten nog komen; hij werd bij de profs 6e met 152
slagen, twaalf meer dan de winnaar. De Wit zou tussen 1947 en 1968 maar liefst elf keer de Twente Cup winnen.
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