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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

2021
jaargang 55 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 is goed te zien dat in tijden van crises vaak het goede in de mensen naar boven komt.                         
Er is ongelofelijk veel werk verricht door de staf van de club en door onze vrijwilligers 
teneinde de club draaiende te houden, sportief en financieel gezien.                                   

                                                                         

Ook in dit nummer geen vrolijk golfcitaat als gebruikelijke aanhef van het voorwoord 
van de redactie, maar wél een betekenisvolle passage vol oprecht lovende woorden van 
onze voorzitter aan het adres van sommige leden in zijn nieuwjaarsbrief.

Precies een jaar geleden verscheen de laatste PUTTER, een kloek nummer van 34 
pagina’s. We hadden zelfs de wedstrijdkalender er in opgenomen, niet vermoedende
dat de corona-beperkingen zo lang zouden aanhouden.

Het clubleven verschraalde fors en als gevolg ook de verslaglegging daarvan.

Nu, april 2021, bieden we de leden weer een nummer aan vol wetenswaardigheden,
zo denken wij.

In dit voorjaarsnummer zoals gebruikelijk aandacht voor de (oud)leden die ons 
ontvielen. 

Verder ruim baan in dit nummer voor wat nieuwe gezichten. Zo stellen we
onder meer onze nieuwe hoofdgreenkeeper Silvain Timmerman aan u voor.
Ook interviews met Bastiaan Spoolder en Saher Ichoh kunnen in dit nummer
niet ontbreken. U leest ter plekke wel waarom niet.

En natuurlijk blikken we, zij het verlaat, terug op de golfprestaties uit 2020 en
op het weekend van de Twente Cup. Door het ontbreken van veel prijsuitreikingen 
missen we helaas ook veel foto’s daarvan.
En natuurlijk treft de lezer een terugblik op een uiterst memorabel
Hans de Lange-seizoen aan.

We wensen u allen veel leesplezier, maar bovenal vanaf deze plaats een uiterst gezond, 
sportief en succesvol 2021.

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

Rudy Goetzee, 5 januari 2021 in de Nieuwjaarsbrief



bewegen en weer op vakantie kunnen gaan? Hoe gaat het
ledenbestand zich ontwikkelen? 

In 2021 zullen wij het hopelijk leren.

Wat staat ons verder te wachten in 2021?
Wij gaan verder aan de slag  met het drivingrange project
(wij zitten nu in het vergunningen traject) en bereiden ons voor 
op fase 1 van het baanaanpassing project dat van start zal gaan
in de herfst van dit jaar.

2021 is ook het laatste jaar van ons beleidsplan 2019-2021 en het 
bestuur bereidt zich voor op een nieuw beleidsplan (2022-2024) 
voortbouwend op het huidige plan.

Wij willen dit nieuwe plan tijdens de ALV van november
dit jaar aan u voorleggen.

Eerst hebben wij nog de ALV van 17 mei, dat is de vergadering 
waarin wij onder andere de jaarrekening 2020 zullen bespreken 
en waarin wij om uw goedkeuring zullen vragen.

Wij zullen tijdens die vergadering ook afscheid nemen van ons 
bestuurslid Jeroen Winterink.

Jeroen heeft gedurende de zes jaar dat hij bestuurslid was
ongelofelijk veel voor onze club gedaan en wij zullen hem dan 
ook node missen.

Jeroen heeft  aangeboden om na zijn aftreden de club te blijven 
helpen, iets wat wij natuurlijk met dank hebben aanvaard!

Ik hoop velen van u op deze vergadering te kunnen begroeten, 
het zij in persoon, hetzij digitaal. Wij zullen zien, maar voorlopig 
bereiden wij ons mentaal voor op nog een digitale ALV.

Ik wens u allemaal een heel plezierig, sportief en
gezond golfseizoen 2021 toe.

Rudy Goetzee
Voorzitter
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Beste mede TGC- leden,

Terwijl ik dit berichtje tik, realiseer ik mij terdege dat het al een 
vol jaar geleden is dat wij te horen kregen dat het dagelijks leven 
en het golfen er tijdelijk even anders uit zouden zien.

Alleen dat tijdelijk meer zou zijn dan een paar maanden was iets 
wat ik en velen met mij toen niet verwachtte.

Maar ik realiseer mij ook dat wij ,als golfers, ons gelukkig mogen 
prijzen dat er toch zo veel mogelijk is, iets wat voor een heleboel 
andere sporten niet zo vanzelfsprekend is.

De Twentsche Golf Club, net als alle andere golfclubs, gaat dan 
ook zeer zorgvuldig om met de beperkingen die er gelden om er 
voor te zorgen dat wij ons speelrecht niet verliezen.

De reis- en vakantiebeperkingen, samen met het feit dat golf één 
van de sporten is die je onder Covid-19 condities veilig kan
uitoefenen, heeft nationaal 40.000 nieuwe golfers opgeleverd en 
leidt overal tot volle banen.

Uiteraard zijn wij allemaal zeer verheugd met  dit toegenomen 
enthousiasme voor de golfsport,  maar de volle banen leiden 
soms helaas ook tot irritaties ,ook soms  bij ons.

Bestuur en clubmanager zijn bijna dagelijks bezig met het
balanceren van de diverse variabelen die behoren bij deze
complexe puzzel.

In ons voordeel is dat de wij sinds midden maart weer in
drieballen door de baan mogen en het feit dat de dagen nu
snel lengen wat ons meer capaciteit geeft.

Het bestuur voelt zich gesteund door de meeste leden die 
begrijpen dat wij nu vooral de “pijn“ zo goed mogelijk moeten 
verdelen.

De vraag is natuurlijk: Hoe ziet het golflandschap eruit nadat de 
coronaperiode achter ons ligt?

Blijft het enthousiasme behouden? Keert de normale
baanbelasting weer terug als wij ons dan weer vrij kunnen

VAN DE VOORZITTER
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Meteen deden we Gijs als redactie de toezegging, dat we later in 
het clubblad graag wat gepaste aandacht aan deze uitverkiezing 
zouden schenken. Later is dus een jaar later geworden, maar 
sommige zaken verliezen gelukkig nooit hun glans.
In de afgelopen krokusvakantie had ik in het restaurantgedeelte 
van ons clubhuis een geanimeerd gesprek met de ’ridder’. 

Voormalig notaris Gijs Numan (1947), nog immer actief binnen 
de Nederlandsche Golf Veteranen als bestuurslid en als captain, 
is dankbaar voor wat de golfsport ‘m heeft gebracht. Het golfspel 
hoort bij hem zoals een mes bij een vork. Zijn vader was na de 
oorlog een kwart eeuw burgemeester van Harderwijk en van zijn 
ouders had hij meegekregen dat je naast je professionele baan
ook actief moet zijn in de samenleving.                                                                                                       

De laatste jaren in het notariaat vielen hem om meerdere redenen 
zwaar. De afscheidsreceptie in 2017 gelastte hij zelfs af gezien 
de heersende crisis, maar hij kon wel bogen op een mooi artikel 
in de TC Tubantia. We staan even stil bij de transities in de 
golfsport: De groei naar professionaliteit is volop gaande, ook
hier op de TGC. Nu is het zaak om desondanks een verschil 
overeind te houden tussen het willen zijn van een ledenclub
of het vooral willen aanbieden van een golfaccommodatie. 
Gijs roept de grote bereidheid in herinnering van leden om 
hout op te ruimen in de baan, toen een paar jaar geleden een 
novemberstorm Nederland teisterde. Met veel waardering spreekt 
hij over de rol en de inzet van de bosploeg, de schapenploeg,
de marshallcommissie en de wedstrijdcommissie. Als club 
moeten we zuinig zijn op onze oude wedstrijden en bekers.
Hij had enkele bekers graag nog vaker willen winnen.

Zijn motto nu luidt vooral: m’n vrinden verslaan in de baan. Gijs 
citeert glimlachend z’n golfvriend Flip Pino die bij de start van 
een ronde golf graag mag verzuchten: “Als ik maar van Gijs win”.

Met veel genoegen kijkt Gijs terug op een aantal ook voor hem 
memorabele hoogtepunten op de Twentsche, zoals de go/no go 
vergadering in de Waarbeek en zijn rol als ceremoniemeester bij 
de opening van de nieuwe baan in 1997. Het feit dat het onze 
vereniging lukte om de verhuizing naar de nieuwe 18-holes baan 
te realiseren op het landgoed Twickel, maakte iedereen trots.
Gijs heeft nu meer tijd om te spelen, hij traint, neemt les en
doet zijn best zijn single h‘cap te behouden.

Hij stelt dat de toekomst van onze club met nu veel nieuwe en 
ook jonge enthousiaste leden er goed uitziet. Dat is mede te 
danken aan onze professionele gastvrije dames in het secretariaat, 
onze goede pro’s, de gerants en keukenbrigade, en de mooie 
bestuursplannen voor de baan en de driving range. Hopelijk met 
altijd zo‘n 80 vrijwilligers voor al onze commissies en bestuur!

We gunnen de ‘ridder’ nog veel golfplezier.

Eind april 2020 werd bekend, dat het Zijne Majesteit had behaagd 
ons lid Gijs Numan te benoemen tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau, dit vanwege zijn jarenlange verdiensten voor
de samenleving. Van werkelijk alle kanten mocht Gijs in de
dagen en weken daarop warme gelukwensen, attenties, bezoekjes 
en wat al niet ontvangen. Het deed hem zichtbaar goed, zoals 
velen van ons hebben kunnen vaststellen.

Voorzitter Rudy Goetzee zocht Gijs nog diezelfde dag op en 
trakteerde hem op een klinkende toespraak, waarin hij de 
grote rol van Gijs in de Twentsche memoreerde. Zoals zijn 
lidmaatschap van de 18-holes-commissie van 1985 tot in 1997,
de opening van onze baan in Ambt Delden, zijn eerste 
bestuursgang van 1984 tot 1993 (vice-voorzitter) en zijn tweede 
bestuursgang als voorzitter van 2003 tot 2009, evenals zijn 
voorzitterschap van de lustrumcommissie van de Twentsche
‘75 jaar’ in 2001. En niet te vergeten zijn in het leven roepen
van de woensdagavond-herenwedstrijd, h’cap max 24,
vanaf 1997 spelende om de Hans de Lange Trofee.

Opdat u het maar weet.

GIJSBERT JAN (GIJS) NUMAN – NOBLESSE OBLIGE
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Volgens Silvain de enige fout tot op heden in zijn loopbaan. 
Hij haalde daar weinig voldoening uit werken in een baan ten 
behoeve van slechts twee of drie rondjes golf per dag. Terug in 
Nederland bekwaamde hij zich verder op de Drentse Golfclub De 
Gelpenberg. Hij werd hoofdgreenkeeper en bemoeide zich met 
de lay-out van de baan, met de voorgreens en met verschillende 
maaihoogtes.

Een nieuw avontuur deed zich vervolgens voor op Golfbaan 
Naarderbos, ver van de hem bekende Drentse en Oost-
Nederlandse wereld. Spannend vond ie dat. Daar leerde hij als 
hoofdgreenkeeper overleven, dit als gevolg van een extreem droge 
zomer. De golfbaan ging failliet en Silvain werd tweede man op 
de baan van Golf Club Havelte. In 2019 was hij genomineerde 
voor de eervolle titel Greenkeeper of the Year. In zowel 2016 
als in 2018 versterkte hij met een handvol andere Nederlandse 
greenkeepers het team dat de baan prepareerde voor het BMW 
International Open in Duitsland, op Golf Club Gut Lärchenhof in 
Pulheim. Soortgelijke ervaringen deed Silvain op in Italië bij het 
Italiaans Open op Golf Club Milano in 2017 en zelfs bij de AT&T 
Pebble Beach Pro-Am in Californië.

door Marcel Kienhuis

‘Je moet het eerst lelijker maken om het mooier te krijgen. Stimp? 
Ik wil eerlijke greens!.’ Na een uur met elkaar gesproken te 
hebben, laat de nieuwe hoofdgreenkeeper nog eens het achterste 
van zijn tong zien. We zitten in de ruimte waar de greenkeepers 
dagelijks hun pauzes doorbrengen. Het is al laat op deze 
woensdagmiddag 10 maart als Silvain Timmerman (1992) deze 
zinnen uitspreekt. Nuchter, onafhankelijk, ambitieus, overtuigd 
van wat hij kan, zo komt hij in dit gesprek opnieuw op me over. 

Enkele weken eerder was ik al een kop koffie bij hem wezen 
drinken voor een kort kennismakingsgesprek. Hieronder een 
eerste impressie van diens taakopvatting en van de prioriteiten 
die hij zichzelf heeft gesteld. Veel leden kennen hem natuurlijk 
nog in het geheel niet, maar hadden soms al wel gemerkt dat er 
de afgelopen tijd opvallend vaak niet op zomergreens gespeeld 
kon worden. Ook over dat laatste hieronder meer.

Albert Timmerman
De vader van Silvain startte in 2002 met golfen en sindsdien trof 
hij op veel golfbanen tekortkomingen in het onderhoud aan. Hij 
zag zeer vochtige banen, maar ook banen waar totaal verkeerde 
grassen groeiden. Hij dacht dat kan beter, veel beter. Hij had de 
overtuiging dat hij met zijn bedrijf (Vos Golf & Sport BV) door 
toepassing van de juiste cultuurtechnieken betere banen zou 
kunnen aanleggen of verbeteren. Vanaf het jaar 2004 is Albert 
Timmerman betrokken geweest of nog betrokken bij de aanleg 
en/of het onderhoud van tal van banen in Noord Nederland, met 
uitbreiding naar de rest van Nederland. Het motto van Albert? 
Gebruik je boerenverstand, houd het simpel! Anno 2021 heeft 
Vos tien golfbanen en drie sportcomplexen in onderhoud.

Ook een golfer
Zo vader zo zoon: waar Albert momenteel een single figure 
handicap bezit (9,5), heeft ook Silvain al een heel aardig handicap 
(11,8). De driver is met afstand z’n favoriete club. Beide heren 
speelden in de zomer van 2020 mee op een avond van Hans de 
Lange. Silvain kent onze baan al lang; hij speelde hier meermaals 
tijdens de NGF-competitie als lid van Golf Club Havelte. Maar nu 
is hij lid bij ons. Op de club voert hij tot op heden vooral overleg 
met clubmanager Erica den Hertog en met baancommissaris 
Jeroen Spaans.   

Jong én al zeer veel - ook internationale - ervaring
We komen op mijn verzoek te spreken over iedere golfbaan 
waarop hij heeft gewerkt én wat hij heel specifiek waar heeft 
geleerd. Hij begon in 2008 op Golfclub Emmeloord om daar de 
greenkeepersopleiding te doen. Hoe maai je een fairway en hoe 
een green? Die vaardigheden leerde hij daar het eerst. In 2015 
ging hij op avontuur in Amerika en liep hij een jaar lang stage 
op Harbour Town Golf Links in South Carolina. Aan mankracht, 
aan geld, aan ambitie, aan perfectionisme, aan werkelijk niets 
was op deze officiële PGA-tourbaan gebrek. Hij ging er met Joost 
Luiten op de foto toen die daar dat jaar speelde. In de VS volgde 
hij tevens een studieprogramma Turf Care Management op Ohio 
State University (OSU). Daarna werkte hij drie maanden in 
Nieuw Zeeland op een privé-golfbaan.

IN GESPREK MET …
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Prioriteiten
Silvain kan goed begrijpen dat er op de TGC de afgelopen jaren
plannen zijn gemaakt om de baan te renoveren. Toch wil hij
niet verhelen dat er andere serieuze aandachtspunten zijn te
benoemen. We staan stil bij drie zaken: de greens, de voorgreens
en de tees. Het probleem van onze greens is dat zij het 
hemelwater niet goed doorlaten. Onder het oppervlak bevindt 
zich een laag waarin het water blijft hangen. Het is nu zaak om 
op een gestructureerde wijze de greens regelmatig te prikken en 
te bezanden. Over één à twee jaar zou er verbetering zichtbaar 
moeten zijn. Debet aan een en ander is onder meer onze 
beregeningsinstallatie. Greens moeten juist vaak plaatselijk 
extra water ontvangen en een fijnmazig beregeningssysteem 
zou daarom heel secuur maatwerk moeten leveren. Je moet 
heel gericht, single head, specifieke delen van een green van 
water voorzien. De kwaliteit van de voorgreens baart Silvain 
nauwelijks minder zorgen. In de winter doen zij veelal dienst als 
wintergreens, maar van die term wil hij af: tijdelijke greens vindt 
hij een betere uitdrukking. De voorgreens verdienen het op om 
een hoger plan te worden gebracht en zich bijna te kunnen meten 
met de echte greens. Ook over de tees is Silvain bepaald niet te 
spreken. Er zit niet alleen vaak veel mos in, hij vindt ze ook te 
vlak, te onopvallend, niet scherp in de belijning.

Wensen
Silvain is blij met greenkeeper Thierry van der Heide en met 
de stagiair Gijs Jansen. Maar hij kan nog wel wat extra handen 
gebruiken. Hij had zich verheugd op de komst van de Engelse 
greenkeeper Ryan Andrews en diens Engelse vriendin Leanne, 
maar als gevolg van de brexit kunnen zij de overstek nog niet 
maken. In het dagelijks onderhoud overlegt hij het liefst over de 
meeste werkzaamheden. Als er gepraat wordt over maailijnen, 
vraagt hij plenair waar we ze naartoe willen laten lopen. Hij is 
niet een baas die boven de anderen staat. Hij wil een zo goed 
mogelijke werksfeer neerzetten, maar wil niet dat iemand de 
kantjes ervan af loopt. Silvain is oprecht blij met zijn keuze voor 
de TGC. Hij wilde graag opnieuw eerste man zijn en zelf weer de 
keuzes kunnen maken. 
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IN HERINNERINGEN 2020

Op woensdag 9 september j.l. overleed Watze, bijna 86 jaar oud. 
Echtgenote Toos en hun kinderen, Jan Marten en Carine vroegen 
mij wat persoonlijke herinneringen te delen, met name met 
betrekking tot zijn activiteiten op de Twentsche Golfclub. Ik doe 
dat heel graag. Watze maakte al heel lang deel uit van mijn/ons 
leven in Hengelo. Hij was onze huisarts, en we waren goede buren 
in de tijd dat mijn kantoor aan de Enschedesestraat gevestigd was. 
We zijn ongeveer gelijktijdig gaan golfen en hebben begin jaren´80 
ook enige jaren samen in het bestuur van de Twentsche gezeten. 
Watze van 1982 tot 1991. Watze bracht al zijn enthousiasme en 
ervaring deskundig in. Wat met name opviel was zijn interesse in 
de gehandicaptensport. Hij was bestuurslid van de Nederlandse 
Invaliden Sportbond en teamarts in Stoke Mandeville tijdens 
de Spelen voor Gehandicapten, tegenwoordig de Paralympics. 
´Meedoen is winnen´was ook Watzes motto! Hij ontving in 1981 
de Bronzen Speld, de hoogste onderscheiding van de Bond. Zijn 
dissertatie ´Sportgezondheid voor gehandicapten´leverde hem de 
titel doctor op, iets om heel trots op te zijn.
Watze had een groot gevoel voor humor. Dat manifesteerde zich 
o.a. toen hij binnen de Twentsche Golfclub de ´Dutch Leftie 
Society´ oprichtte, waarvan hij 25 jaar voorzitter was, van 1989 tot 
2014. Eerdere initiatieven voor een dergelijk gezelschap waren
elders doodgebloed. Hij was zelf een linkshandige speler en legde 
iedereen altijd uitvoerig uit dat linkshandige golfers intelligenter 
zijn en meer gevoel voor humor hebben dan rechtshandige golfers!
De jaarlijkse happening op onze baan, de laatste zaterdag van
september, kent al lange tijd een vaste kern van 70/80 enthousiaste-
lingen. Bij het diner wordt vanaf links gedekt, er is muziek, en 
soms doet er zelfs een zingende oud-minister mee! Kortom, een 
jaloersmakende traditie, met hopelijk binnenkort de statuur van 
het ´officiële Nederlandse kampioenschap voor linkshandigen´! 
Waardoor de linkshandige speler geheel uit de taboesfeer zal zijn 
gehaald. Ik citeer Watze uit zijn eigen verslag….. ¨Eens zal de 

tijd aanbreken dat de linkshandige golfer de rechtsgeaarde golfer 
te s-links af zal zijn¨ In 2001 vierde de Twentsche haar 75-jarig 
bestaan en zat Watze, met mij als voorzitter, in de lustrum-
commissie. Hem was gevraagd het lustrumboek te schrijven, 
ter gelegenheid van dit bijzondere jaar, en dat bleek een gouden 
greep. Hij produceerde, met hulp van Toos, een voor de vereniging 
uniek lustrumboek, met de naam ´Een Twentsche Golfsymfonie 
in full swing´. Een prachtig boek, een gedegen werk, geweldig 
informatief, en goed geschreven. Een fantastisch naslagwerk voor
vele voorzitters van de club nadien, voor bestuursleden, voor 
commissieleden, voor leden, en voor allen die de Twentsche een
warm hart toedragen. Op de foto van de lustrumcommissie zit een
stralende Watze met een hoed op achter de piano. Zijn enthousiasme
staat gegrift in mijn herinnering. Dat dit boek een echt project was, 
bleek ook bij de aanbieding ervan aan de voorzitters van de N.G.F. 
en van de Twentsche. Namens boekhandel Broekhuis uit Hengelo 
kreeg Watze een kunstwerk aangeboden van zeker één meter hoog,

Watze Sijtsema
17 september 1934 – 9 september 2020

In 2020 kwamen zeven (oud)leden ons te ontvallen, te weten in deze volgorde:
Warden de Ru, Walther Gravenberch, Trevor Lawrence, Watze Sijtsema, Madeleine Gimpel, Harry Bokdam en Otto Schepers. 
Hieronder plaatsen we enkele door leden geschreven herinneringen. Op 14 januari j.l. overleed Lizzy van Heek-Nieuwenhuijs. Zij 
was tien jaar secretaris van de TGC in de zeventiger en tachtiger jaren. Elders in dit nummer blikken we terug op haar verdiensten.

Warden de Ru
Den Haag 30-03-1949 – Enschede 13-05-2020

Walther Rudolph Gravenberch
Bandung 24-01-1933 – Almelo 14-05-2020

Trevor Gordon Lawrence
Brighton 04-10-1938 – Haaksbergen 19-07-2020

Watze Sijtsema
17-09-1934 – 09-09-2020

Harry Bokdam
26-09-1946 – 05-11-2020

Otto Schepers
Leiden 17-08-1928 – Delden 13-11-2020

Watze Sijtsema ontvangt in 2001 het eerste exemplaar van
het door hemzelf geschreven jubileumboek uit handen van
TGC-voorzitter Johan Groeneveld.
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Na een werkzaam leven in het onderwijs in Eindhoven, ging 
Warden na zijn pensioen in Enschede wonen met zijn vrouw 
Helma. Ze hebben de laatste tien jaar met heel veel plezier op
de mooie Twentsche golfbaan gespeeld. Meestal samen in de 
rustige uurtjes.

Warden was goed bevriend met Eric van Wulfften Palthe. 
Helma golft inmiddels bij PW in Enschede, omdat ze wegens 
het ontbreken van een rijbewijs niet makkelijk op de Twentsche 
kan komen. Maar ze hoopt er nog wel eens als gast te spelen 
want ze blijft het een fantastische mooie baan vinden. 

Walther was ruim 25 jaar lid van de Twentsche. Na zijn 
vervroegde pensionering bij Stork (Hengelo) begon hij aan een 
nieuwe levensfase, waarin golf een prominente plaats innam.
‘t Kruisselt in de Lutte was de club waar hij lid geworden was en 
bij toeval (??) werd ik door de golfpro aan meneer Ir. Walther 
Gravenberch  gekoppeld, om golfles te krijgen. Ik had het grote 
voorrecht om vele jaren met hem te mogen golfen.

Van meet af aan hadden wij een goede band. We speelden  
meerdere keren per week op het  toen nog  6-holes baantje. 
Wegens mijn werk was  in mijn agenda de ruimte om te golfen 
beperkt.

Warden de Ru
30 maart 1949 – 13 mei 2020

Walther Rudolph
Gravenberch

24 januari 1933 – 14 mei 2020

de beperkingen waarmee elke linkshandige golfer toentertijd 
geconfronteerd werd, met name het verkrijgen van linkshandige 
clubs was een probleem. Nadat eerdere initiatieven voor het 
organiseren van wedstrijden voor linkshandigen niet werden 
gecontinueerd, was het Watze die het initiatief nam. In oktober 
1988 deed Watze in het Golfjournaal een oproep of er animo 
bestond om een “Lefties Society’ op te richten en of men er voor 
voelde jaarlijks een nationale wedstrijd voor linkshandige golfers te 
organiseren. De reacties uit het hele land waren zeer positief en de 
Twentsche verklaarde zich bereid de organisatie van de “Nationale 
Lefties Golfdag’’ op zich te nemen. Op 1 oktober 1989 werd voor 
het eerst de lefties golfdag gespeeld. Samen met Toos, zijn vrouw 
en rechterhand, heeft Watze hier veel energie in gestoken en er 
voor gezorgd dat de National Lefties Golfdag daarna elk jaar 
werd georganiseerd en uitgroeide tot een bijna niet meer weg te 
denken evenement op onze baan. Watze bleef tot zijn 80e en tot het 
25-jarig jubileum van de Dutch Lefties Society voorzitter van de 
organiserende commissie en daar hebben we hem leren kennen als 
een zeer aimabel, betrokken, sportief mens. Watze zal binnen onze 
Lefties Society blijven voortleven.

Nico van der Meer (namens de Lefties commissie)

dat als naam kreeg ´de Watze´! Om dit kunstwerk wordt sindsdien 
jaarlijks gespeeld door de woensdagmiddagheren-senioren. De 
winnaar mag bij de borrel de kleinere replica vasthouden!
In 2019 kwam Watze hem weer zelf aanbieden en ik had toen al 
het gevoel dat dat misschien wel eens zijn laatste keer kon zijn. 
Hij klonk broos en was broos. Wat had ik de prijs toen graag zelf 
gewonnen! Door het lustrumboek, en door deze wedstrijd met 
´de Watze´ als blijvend symbool in het clubhuis, en door zijn vele 
andere verdiensten, zal Watze voor altijd met veel dankbaarheid 
herinnerd worden als een positief ingesteld, optimistisch en 
sportief lid van onze Twentsche. Ik ben blij hem gekend te hebben 
en koester de vele herinneringen.

Gijs Numan

Watze is een groot deel van zijn leven een zeer betrokken lid 
geweest van onze golfclub. In die periode heeft Watze veel voor 
onze club gedaan. Hij heeft in verschillende commissies veel werk 
verzet, hij was bestuurslid en de auteur van het boek Een Twentsche 
Golfsymphonie in full swing. In dit boek beschrijft hij uitgebreid de
opkomst van de golfsport en het ontstaan van de Twentsche 
Golfclub. Als linkshandige speler werd hij geconfronteerd met 
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Walther daarentegen, zo leek het, had helemaal geen agenda. 
Hij kon altijd en paste zijn golfleven aan aan mijn agenda! 
Zijn dagen waren gevuld met hardlopen (meestal vroeg om 
07.00 uur), 2x per week fitness, golf, tennis, bridge en een druk 
society-leven in Delden. Hij deed alles om goed in conditie te 
blijven. 

Na onze overstap in 1995 van ‘t Kruisselt naar de Twentsche 
veranderde dat allemaal niet. Vanaf het begin waren wij  lid 
van de woensdagmiddag heren senioren. Walther was er altijd 
en nooit is hij bij welk conflict dan ook betrokken geweest.  
Iedereen had respect voor hem en hij voor iedereen.

Walther ging in Ambt Delden zelfs competitie spelen en hij 
werd een vaste waarde in een seniorenteam met onder anderen 
Hans Bruggink, Gerard Groothuis en Fons Borre. Deze mannen 
hadden snel in de gaten dat hij een belangrijke rol in hun team 
had. Walther  kon met iedereen prima overweg, hij kon ook 
tegen een stootje, was na de wedstrijd gezellig aan tafel, sloeg 
geen uitstapje over en straalde altijd rust uit. Een rust die hij uit 
zijn geboorteland Indonesië, als een soort “Stille Kracht” had 
meegenomen. Hoewel het niet helemaal met zijn spelniveau 
overeenkwam, noemden zijn teamgenoten hem toch al snel 

“Tiger”. Die eretitel  inspireerde hem blijkbaar zo, dat Tiger 
Gravenberch in de Golfweek tot verrassing van iedereen de 
“Senioren 70 + “wedstrijd won.

Walther liet zich nooit van de wijs brengen en speelde tot op 
hoge leeftijd rustig zijn eigen spelletje. Vals spelen was hem 
vreemd, maar met een glimlach op zijn gezicht tikte hij wel 
geregeld de bal even in een iets betere positie. Niemand die daar 
ooit over gevallen is. 

Nadat Walther in 2013 80 jaar geworden was, begon het op te 
vallen, dat het geheugen hem steeds vaker in de steek liet. Het 
werd een onomkeerbaar proces, dat langzaam maar gestaag 
zijn gezondheid aantastte. Walther gaf niet op, maar zonder 
handycart ging het niet meer, op de baan raakte hij de weg 
kwijt, het autorijden werd onverantwoord. Iedereen steunde 
hem, zodat hij er op de woensdagmiddagen toch bij kon zijn.
Walther Gravenberch overleed tenslotte op 87-jarige leeftijd.                                                                                                
Er is een lege plek op de woensdagmiddag. 

Moge hij rusten in vrede.

Hans Leushuis

Helaas hebben we 20 oktober 2020 afscheid moeten nemen van 
Madeleine Gimpel, ons geliefd golfmaatje, bekend in een wat 
kleinere kring van onze vereniging.

In 2011 hebben we elkaar leren kennen tijdens onze eerste 
golflessen bij Andrew. Samen op voor het GVB, samen de eerste 
keer gezakt. Het schiep een band, bedoeld voor vele golfjaren en 
meer…

Hole 18 zal nooit meer hetzelfde zijn. Eind februari 2020, al 
spelend van haar vernemen dat ze ernstig ziek was met een zeer 
slechte prognose. Ik pakte mijn bal op, wilde niet meer verder. 
Madeleine daarentegen: “ Kom we spelen hem gewoon uit, we 
moeten toch die kant op!” Dat tekende Madeleine, doorgaan 
totdat je alle opties hebt benut.

De laatste keer samen, zaterdag 14 maart een stralende dag, 
we hebben er samen van genoten. Zondag 15 maart volgde 
de lockdown, nog een keer samen spelen is er niet meer van 
gekomen.

Madeleine, een enthousiast recreatieve speelster, met 
wereldslagen en ook met de nodige afzwaaiers, zelfs een hole-
in-one op hole 15, zomaar op een vroege zaterdagmorgen!
Ze was de ware troefkaart in ons Pre-Team, waar ze jarenlang 
met veel plezier deel van uitmaakte, ons pretteam natuurlijk.
Met een groot hart voor de natuur, wees ze ons op alle 
opmerkelijke zaken in en boven de baan. Zo heeft ze ook met 
veel inzet het schapenteam versterkt. Altijd vol verhalen bij de 
thee, over haar werk, haar reizen en haar zangkoren; ze wist 
daarmee mensen om zich heen te verbinden.

Madeleine, liefhebber van gedichten, heeft tot het eind toe 
optimisme getoond tot de realiteit werkelijkheid werd.

Ik trok een streep:
tot hier,

nooit ga ik verder dan tot hier.

Toen ik verder ging
trok ik een nieuwe streep,

en nog een streep.

De zon scheen
en overal zag ik mensen,

haastig en ernstig
en iedereen trok een streep,

iedereen ging verder.

Toon Tellegen (1999)

Een groot gemis, 
Hélène Verhoeff

Madeleine Gimpel
1 april 1953 – 20 oktober 2020
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Op donderdag 5 november kreeg ik in de namiddag een 
bericht dat Harry onwel was geworden tijdens een wedstrijd 
van de bos- en schapenploeg. Hij was per ambulance naar het 
ziekenhuis gebracht. Het kwam met een schok bij mij binnen, 
maar ik hoopte dat het nog goed zou komen. ‘s Avonds kwam 
dan het verdrietige bericht dat hij was overleden.

Ik weet nog dat ik op een open dag van de Twentsche kwam 
kijken en daar stonden Harry en Henk Klomp op hole 3 om te 
helpen. Ik heb mij toen al verbaasd dat iemand met één arm zo 
goed kon spelen.

Harry en ik hebben jaren op maandag samen gegolft. Daarbij  
werd het weekend besproken, hoe het met het voetbal (Heracles 
en Twente) was gegaan en wat we in het weekend hadden 
gedaan. Dan vertelde hij vol overgave over Betsy, zijn zonen en 
kleinkinderen. Wat was hij trots op ze!

Wij speelden altijd matchplay en Harry was hier heel fanatiek 
in, waarbij we wel eens een discussie hadden over het aantal 
slagen, maar daar kwamen wij altijd goed uit.

De laatste jaren gingen wij samen met Wim ter Riet en 
Harm Jan Wibbens een greensome spelen, waarbij Harry en 

Zo oud als zijn vader (liefst 98 jaar) werd ie niet, maar wel was 
hij vele jaren nestor van de Twentsche. Otto Schepers werd 92 
jaar. Hij nam in stijl afscheid van ons, zo bleek toen we een blik 
wierpen op de rouwkaart. Op de kaart prijkte niet alleen een 
foto van een golfende Otto, ook werden we getrakteerd op drie 
regels die hem voluit typeren.

‘Veel dank aan allen die mijn leven gemaakt hebben
Een mooi leven, een gelukkig leven en heel tevreden

Nu is het de hoogste tijd om elders op te treden.’

ik het opnamen tegen Wim en Harm Jan. Na afloop was er 
dan altijd koffie met appelgebak. Harry genoot erg van onze 
golfmaandagen samen en stond altijd als eerste op tee 1.
Wij hebben de draad op maandag weer opgepakt, maar missen 
Harry nog steeds.

Bert Vrielink

In het augustus 2019-nummer van de PUTTER besteedden we 
een volle pagina aan het bijzondere leven van deze voormalige 
anesthesist. Daar gebruikten we de foto die op de rouwkaart zou 
terugkeren. Eens een golfer, altijd een golfer. 
 
Marcel Kienhuis

Harry Bokdam
29 september 1946 – 5 november 2020

Otto Schepers
17 augustus 1928 – 13 november 2020
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leden van de Twentsche. Terugblikkend is het zowel prachtig 
als veelbelovend om te zien hoe snel Saher zich, uiteraard door 
eigen verdienste, een plek heeft weten te verwerven binnen de 
golfgelederen van onze club.

Familieman met Syrische wortels
Saher is de jongste uit een gezin van vijf 
kinderen dat in 1991 vanuit Syrië naar 
Nederland verhuisde. Zijn jeugd bracht 
hij goeddeels door in Haaksbergen 
om vervolgens volwassen te worden 
in Enschede. Samen met twee broers 
runt hij een importeursbedrijf in 
levensmiddelen, in het bijzonder 
voor de Zuid-Europese keuken. Ze 
hebben vestigingen in Nederland, 
België en Duitsland, een hoofdkantoor 
in Enschede en ruim tweehonderd 
medewerkers. Eén van hen kennen 
we heel goed: Jos van Keulen. Onze 
voormalige penningmeester is namelijk 
al enkele jaren financieel directeur van 
de ILG Food Group. Toen de ons nog 
onbekende Saher in het voorjaar van 
2019 in gezelschap van buddy Jos het 
clubhuis bezocht, dacht menigeen (nog) 
dat Saher wellicht een medewerker 
was van Jos. Niet dus. Saher is voor 
zijn werk veel in Duitsland en jaarlijks 
legt hij in zijn ‘mobiele kantoor’ zo’n 
tachtigduizend kilometer af. Hij is 
uitgesproken ambitieus, ook als het om 
golf gaat, maar is tevens in het bezit 
van een heel zorgzame kant. En zij die 
hem kennen ervaren hem als open, 
toegankelijk en benaderbaar. En als 
royaal.  

Van taekwondo naar golf
Tot zijn 22e deed Saher veel aan de 
dynamische zelfverdedigingssport  
Tae-Kwon-do. Toen hij daarbij toch 
geblesseerd raakte ging hij jarenlang 
fitnessen in de sportschool. Door 
verhalen van Jos van Keulen op de zaak 
in Enschede over het golfspel en over 
de Twentsche besloot hij bij ons een 
kansje te wagen. Hij heeft die keuze tot 
op heden in het geheel niet betreurd.

Bij Jeroen Spaans volgde hij meteen theorielessen en bij 
Andrew Allen startte hij met golfles. Saher is Jos van Keulen 
maar ook Andrew Allen dankbaar dat zij hem op een soepele 
en ontspannen wijze kennis hebben laten maken met diverse 

door Marcel Kienhuis

Het is zaterdagochtend 20 februari. Het warme zonlicht doet zo vroeg op deze lenteachtige dag al ronduit weldadig aan. Waar precies 
een week geleden schaats-minnend Nederland nog massaal de ijzers onderbond, is onze baan vandaag voor het eerst geopend. Ik zit in 
het restaurantgedeelte van het clubhuis aan een lange tafel en ga op gepaste afstand het gesprek aan met de man die op de zaterdag van 
het Twente Cup-weekend als de best geklede man door de baan liep, met Saher Ichoh (1986) dus. Hij gaat na dit gesprek achttien holes 
spelen met Osman Mucuk en daarna heeft ie nog een groepsles gepland staan bij Andrew Allen. Als onze leden dit interview lezen, 
ergens in april, zal Saher precies twee jaar lid zijn van de Twentsche. Wat en wie bracht hem bij ons? Hoe kijkt hij terug op de afgelopen 
twee jaren? Wie is deze charmante en gesoigneerde zakenman eigenlijk?

Ruim een uur lang praten we openhartig en geanimeerd over golf- en andere zaken. Hieronder van beide een impressie.

IN GESPREK MET …
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MWS Meest Waardevolle Speler
Er is op onze vereniging maar één onbescheiden gezelschap dat 
jaarlijks één van haar leden het predicaat Meest Waardevolle 
Speler verleent en dat is de Hans de Lange-spelersgroep. Voorjaar 
2020 ontving Saher van Jeroen Spaans een wildcard omdat zijn 
toenmalige handicap van 26.5 nog boven de toelatingsnorm (24) 
lag. Op de slotavond in september daarentegen was het handicap 
van Saher niet alleen gezakt naar 17, 2, maar speelde hij mee om 
de hoofdprijzen! Hij hoefde in de eindrangschikking uiteindelijk 
alleen Bastiaan Spoolder en Jimmy Knuiman voor zich te laten. 
Als terechte beloning voor zijn positieve spelopvatting én voor 
zijn passie en prestaties, ontving hij op een uitgestrekt corona-
terras de eervolle MWS-onderscheiding. 

Businessclub
Saher heeft in korte tijd al veel dierbare golfherinneringen hier 
op de Twentsche aangemaakt en hij vindt het daarom best lastig 
kiezen welke z’n favoriete is. Zo won hij een businesswedstrijd én 
daarmee een heuse vijfgangenlunch bij de De Librije. Samen met 
Jeroen Germs, Kjell Mönnink en Marcel Briët had hij in Zwolle 
een uiterst gezellige middag. Maar ook bij de door Young Yang 
ter beschikking gestelde Umami Cup wist Saher als winnaar uit 
de strijd te komen. Het was een goed georganiseerde en leuke 
zonnige middag met fijne flight-genoten, zo blikt Saher terug.

Nieuwe leden
We komen op de genoemde lentedag uiteraard ook te spreken 
over de toekomst van onze club. Saher benadrukt het grote belang 
van een goede opvang voor nieuwe leden. Hij gunt iedereen 
natuurlijk een Jos van Keulen, maar de club moet in ieder geval 
duidelijk laten zien wat zij te bieden heeft. Dat de TGC op de 
drivingrange gratis ballen verstrekt is bijvoorbeeld echt uniek. 
Geef nieuwe leden echter wél meer kaders. Een succesvolle 
‘inburgering’ laat zich namelijk gewoon organiseren, zelfs op een 
golfclub die soms toch al de elitaire schijn tegen zich heeft. Zelf 
heeft hij inmiddels al meerdere leden geïntroduceerd. En wat 
zeggen die dan tegen hem: ‘We hadden niet verwacht dat het hier 
zo leuk zou zijn’. En het zit ‘m vaak echt ook in kleine dingen als 
wel of niet groeten: maak verbinding! En breng een bezoek aan 
het clubhuis. En passant haalt hij aan hoe Andrew Allen hem 
destijds ontving: warm, eerlijk, correct, open en
niet-commercieel.  

Matchplay
Over The Grey Shark gesproken. Saher zou het grandioos vinden 
als hij ooit in een best-out-of-three-competition van Andrew zou 
winnen. Dat hij dus van drie rondes achttien holes-golf tegen 
Andrew er twee beter zou spelen dan The man from Sheffield. 
Over ambitie gesproken ook. Het handicap van Saher gaat 

overigens zeker nog fors dalen. Momenteel 
speelt hij al ver onder z’n handicap en hij 
verwacht eigenlijk nog dit jaar een single 
handicap te bezitten. Ooit clubkampioen 
strokeplay worden zal wellicht al te ambitieus 
gedacht zijn, maar in het matchplay acht hij 
zijn kansen op een titel beduidend groter. 
De psychologie van matchplay spreekt hem 
namelijk erg aan. Hij moet sowieso druk voelen 
om beter te kunnen presteren, en tijdens een 
matchplay-wedstrijd voelt hij zich maximaal 
opgeladen.
   
IJzerspel
Het is in golf een voortdurende uitdaging 
om alle onderdelen van het spel even goed 
te beheersen. Saher kan nu al bogen op een 
goed middenspel. Met zijn langere ijzers is hij 
vaak trefzeker. Het korte spel vraagt eigenlijk 
de meeste aandacht. Zijn drives zijn vaak best 
redelijk tot soms zelfs goed en met het putten 
weet hij de schade op de greens meestal al tot 
twee te beperken. En hij blijft heel veel oefenen. 
Andrew heeft een trouwe pupil aan hem en wij, 
als Twentsche, een heuse ambassadeur. 
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alle (soms zware) onderdelen los, dus dat was een heuse klus. 
Eiken bordjes met de bedrijfsnaam zullen in iedere schuilhut nog 
worden aangebracht.

Op vrijdagmiddag 26 februari j.l. kreeg de auteur van dit stukje 
tekst in Gildehaus een rondleiding op het terrein van H. Oude 
Hengel - GmbH. Ons jeugdlid Danny Kristen was, als zijnde de 
nieuwe hoffotograaf, ook aanwezig en de foto’s in deze bijdrage 
zijn alle door hem geschoten. De broers Valentijn en Douwe 
behoren tot de vierde generatie die leiding geeft aan dit nog 
steeds expanderende bedrijf. De corona-pandemie mag vele 
ondernemingen in het hart hebben geraakt, niet deze houthandel. 
In het bedrijfslogo  is de molen afgebeeld van waaruit 
overgrootvader in 1911 in Ootmarsum het bedrijf startte.
Binnen enkele jaren zal een precieze replica daarvan in Gildehaus 
te bewonderen zijn, zo laat Valentijn ons met gepaste trots weten. 

De houthandel beschikt over een zagerij, een drogerij én een 
imposante houtbewerkings-machine, welke in ploegendiensten 
wordt bemand. Het bedrijf telt inmiddels zeventien 
medewerkers, waaronder drie ‘tekenaars’. De tekeningen op 
maat zijn zo geconstrueerd dat zij optimaal voldoen aan zowel 
de wensen van de klant alsmede aan eisen als draagvermogen 
en stabiliteit. Op de site van het bedrijf lezen we zinnen als: 
‘Beste Ambachtelijke Houtbewerker van Nederland!’ en ‘Beste 
houtconstructiespecialist van Nederland!’. De firma Oude Hengel 
levert meer dan twintig houtsoorten, maar veruit favoriet zijn de 
eiken en douglas houten constructies (van ontwerp tot realisatie), 
gebinten, gebintwerken, veranda’s, gevelbekleding, massieve 
vloerdelen en bijzonder meubelobjecten.

En als u de tekeningen van de nieuwe driving-range nog voor 
de geest hebt, zoals getoond tijdens de laatste ALV (online) van 
maandag 9 november j.l., én tevens zichtbaar in de uiterst welkome 
nieuwjaarsbrief van ons bestuur, herkent u daarin niet toevallig 
de stijl van de nieuwe schuilhutten. De firma Oude Hengel levert 
namelijk ook de houtconstructies voor de afslagplaatsen op de 
nieuwe driving range. De constructie van zowel de schuilhutten als 
die van de afslagplaatsen hebben een Twickel-stijl.

Terwijl de benodigde vergunningen deels nog moeten worden 
verleend, wordt achter de schermen door betrokkenen het 
bouwplan voor een nieuwe driving-range verder aangescherpt. 
De leden zijn door hun bestuur enthousiast gemaakt voor wat er 
staat te gebeuren. Reden voor een redactielid om verhaal te halen 
bij zowel de belangrijkste hofleverancier als bij de belangrijkste 
uitvoerder, bij de houthandelaren Oude Hengel dus en bij 
aannemer Jarno Wilmink (Bouwbedrijf Wilmink-Oosterveld).

In onze baan treffen we op hole 4 en 11 al enige tijd nieuwe, fraaie 
schuilhutten aan. Ze zijn ons om niet geleverd door houthandel 
Oude Hengel uit Gildehaus. Twee van onze leden, Bas Wijdeveld 
en Bas Ordelmans, kennen de hierboven afgebeelde mede-
eigenaar Valentijn al heel lang. We gaan spoedig nóg twee 
schuilhutten van de firma ontvangen. Maar ook de namen van 
Henk Klomp, Erik Bode, Michael van der Meulen en Taeke de 
Jonge mogen hier niet onvermeld blijven, want deze leden van 
ons klussenteam hebben namelijk de eerste twee schuilhutten 
ter plekke in de baan (af)gemonteerd. We ontvingen destijds 

RUIM BAAN VOOR EEN NIEUWE DRIVING RANGE
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overtuigd. Eerlijke, natuurlijke materialen, bewerkt (zwart) en 
onbewerkt hout (douglas), sfeervolle, oranje dakpannen, en 
dit alles op een stevig betonnen fundament. De afslagplaatsen 
zullen aan de achterkant dicht, afgeschermd zijn en de volle 
breedte van de volledig overdekte range zal maar liefst 42 meter 
bedragen. ‘Wanneer wordt het opgeleverd?’, zo vraag ik hem. Hij 
hoopt dat in september/oktober de range er zal staan, maar hij 
houdt daarbij wel een slag om de arm (afhankelijk van verleende 
vergunningen). Enthousiast geworden van zijn verhaal nemen we 
afscheid; ik kan zien dat Jarno weer ballen gaat slaan.

Aannemer Jarno Wilmink (1978), geboren en getogen in 
Azelo alwaar zijn vader het bouwbedrijf startte, sprak ik op 
maandagmiddag 15 maart over de bouwplannen, en wel op de 
nog bestaande driving range.  Hij was ballen aan het slaan. Sinds 
zomer 2020 is hij, samen met zijn vriendin Kim Waninge, lid 
van de TGC én een groot liefhebber van de prachtige golfsport. 
Hij woont op een paar minuten rijden van de baan en hij weet 
nu al zeker: dit spel hopen zij samen nog heel lang te spelen. 
Mede daarom is hij bereid een stuk sponsoring in het project 
te stoppen. Het wordt echt een mooie range, daarvan is Jarno 
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BEKER

Strokeplay
Club Kampioen

Frank Engel

Matchplay Kampioen
Law Cup

Jeroen Krol

Senior
Matchplay Kampioen

Osman Mucuk

Senior Clubkampioen
Willem Stork Jr Cup

Harry de Jong

Strokeplay kampioenen Frank Engel en Sabine de Wind

Matchplay kampioenen Osman Mucuk, Jeroen Krol en Helen Rutten

Strokeplay
Club Kampioen
Sabine de Windt

Matchplay Kampioen
Bernhard Bowl

Helen Rutten

Senior Clubkampioen
Lieke Goossens Beker

Grace van Rhijn
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WINNAARS

Strokeplay
Club Kampioen
Sabine de Windt

Matchplay Kampioen
Bernhard Bowl

Helen Rutten

Senior Clubkampioen
Lieke Goossens Beker

Grace van Rhijn

Winnaar Collins Cup Bastiaan Spoolder en
winnaar Van Hoey Schmidt Beker Kirsten ter Weele

Senior Clubkampioenen Grace van Rhijn en Harry de Jong,
met runners up Biebie van Leeuwen en Leo ten Brink
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VERDERE BEKERWINNAARS EN RUNNER-UP:

3-bal in Teamverband Els van Kleef / Kai Chang / Saher Ichoh
Law Cup Jeroen Krol Frank Engel
Bernard Bowl Helen Rutten Kirsten ter Weele 
Senioren Matchplay
Clubkampioenschap Osman Mucuk Francois Westenberg
60th Rifles Cup Inger ter Weele Jeroen Spaans
De Profs Cup 1 Jeroen Krol Annejuul Tielens   
De Profs Cup 2 Ank le Noble Claudia Vaal
Van Hoeij Smith Beker Kirsten ter Weele Jeanine van der Heij
Collins Cup Bastiaan Spoolder Andre ter Riet
Willem Stork Jr. Cup Harry de Jong Leo ten Brink
Lieke Goossens Beker Grace van Rhijn Biebie van Leeuwen
Bad Boekelo Beker Geert Janssen  Edwin Hüsing
Vlies Cup Kirsten ter Weele Jet Vriesendorp
TGC Blad Frank Engel Dennis Markink
TGC Cooler Marion Veldkamp  Anita Pardijs
Dinsdagavond Bokaal Ira Hesp Taeke de Jonge
Mixed Senioren Henk en Marianne vd Berg Johan Groeneveld en Florence de Lange
Vossenjacht Paul en Yolanthe Eibergen Gijs Numan en Jet Vriesendorp
Supersenioren Clemens Dijkers Annemiek Driessen
Salland Cup 1 Osman Mucuk Sabine de Windt
Salland Cup 2 Anita Pardijs Ank le Noble
Open Strokeplay Kamp. Heren Frank Engel Paul Scholte op Reimer
Open Strokeplay Kamp. Dames Sabine de Windt Inger ter Weele
Wildwedstrijd Zilveren Fazant Julien Leushuis Frank Engel
Wildwedstrijd Bronzen Fazant Rob Bruinsma Rob Pijper
Twickel Tour Rob Pijper Jan Karel Dekker

Winnaars Schrikkelwedstrijd
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Op zondag 13 september 2020 won Bernard Geelkerken (70-70) 
voor het eerst de Twente Cup. Runner up werd Mitchell Schoorl 
(69-72). Deze scores baren geen opzien, helemaal niet als we ze 
vergelijken met die van 2019 en 2018 toen respectievelijk Davey 
Porsius en Ayden Verdonk wonnen met 63-65 en 69-64.
Maar helemaal eerlijk is deze vergelijking natuurlijk niet,
omdat veel voormalige toppers zoals Inder van Weerelt en
Mark Reynolds niet kwamen opdagen. Geelkerken maakte over 
twee dagen negen birdies, maar moest ook vijf bogeys noteren.

Met 79 deelnemers was er ondanks de corona-beperkingen toch 
nog een redelijk gevarieerd spelersveld. Jan-Willem van Hoof 
werd derde. Memorabel is ook nog de klinkende toespraak 
waarop voorzitter Rudy Goetzee zondagmiddag op het zonnige 
terras tijdens de prijsuitreiking de spelers en de aanwezige leden 
trakteerde. 

Jeroen Krol noteerde de beste score van alle TGC-leden die 
mochten aantreden. Hij liet Harry de Jong, Dennis Markink,
Bas Wijdeveld en Ernst Eijsvogel achter zich. Op 28 en 29 
augustus a.s. wordt de volgende Twente Cup gespeeld.  

UITSLAG TWENTE CUP 2020
1. Geelkerken, Bernard (Gelpenberg) 140 (70-70)
2. Schoorl, Mitchell (Noordwijkse) 141 (69-72)
3. Hoof, Jan-Willem van (Kennemer) 142 (71-71)
4. Joustra, Aron (Haagsche) 144 (74-70)
 Slobbe, Nick (Noordwijkse) 144 (71-73)
 Maurits, Sven (Havelte) 144 (71-73)
27. Allen, Andrew  151 (75-76)
47. Krol, Jeroen (Twentsche) 155 (79-76)

TWENTE CUP 2020
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Wie is hij?
Bastiaan (1997) is getogen in Delden 
en bezocht in Hengelo de vwo-afdeling 
van het Lyceum de Grundel. Hij 
studeert momenteel Water Engineering 
and Management aan de Universiteit 
Twente en zit in het eerste jaar van 
z’n master. Twee factoren dreven 
hem richting de golfsport. Toen hij 
in 4-vwo zat voelde hij behoefte 
om zijn beheersing van de Engelse 
taal te optimaliseren. En wat ga je 
dan dus doen? Dan logeer je in de 
zomervakantie toch een maand bij een 
Engels gastgezin? Nu bleken deze locals 
nogal golfminded te zijn en op zaterdag 
19 juli 2014 bezocht hij met hen 
zowaar de 143e editie van The Open 
Championship op Royal Liverpool Golf 
Club.

Bastiaan herinnert zich als de dag 
van gisteren gebeurtenissen die daar 
plaatsvonden. Nog ziet hij de flight van 
Rory McIlroy (de winnaar dat jaar), 
Dustin Johnson en Ricky Fowler door 
de baan gaan. Fantastisch vond ie dat. 

Een tweede factor in de beslissing 
golf te gaan spelen is zijn oudere 
zus Christel geweest. Zij heeft hem 
namelijk bij herhaling aangespoord 
om z’n GVB te gaan halen op de Lage 
Mors. En zo geschiedde. In 2016 
werd Bastiaan uiteindelijk lid op de 
Twentsche, hetgeen weer de verdienste 
is geweest van Pelle Breemer. De 
eerste jaren speelde Bastiaan z’n 
rondjes golf vooral met Pelle en Tom 
van Duist. Maar toen ons bestuurslid 
Paul Scholte op Reimer in 2019 op 
de maandagavonden met jeugdleden 
de baan inging, leerde Bastiaan daar 
Rutger Scharrenborg en Bart Riekert 
kennen. Sindsdien zijn dit zijn vaste 
en ambitieuze golfmaatjes. Overigens: 
samen met Wouter Fabels gaat Bastiaan 
genoemde maandagavonden voortaan 
zelf organiseren. Hulde.

door Marcel Kienhuis

Het virus heeft het afgelopen jaar vele zaken in het leven van onze leden enigszins stilgelegd, maar sommigen onder ons geven zelfs 
dan onverwijld glans aan hun sportieve ambities. Bastiaan Spoolder was in 2020 zo’n lid, mocht u het vergeten zijn. In juli won hij de 
Collins Cup en een maand later bleek het groene jasje van de Hans de Lange-groep hem ook nog te passen. Hieronder blik ik samen 
met hem terug op zijn sportieve doorbraak. Wat drijft hem sportief? Hoe is hij met de golfsport in aanraking gekomen?

IN GESPREK MET …
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Collins Cup
Het kwam hierboven nog niet ter sprake, maar Bastiaan is een 
lefty en in het bezit van een mooie swing. Je bent daarom stiekem 
geneigd hem te vergelijken met een voormalig clublid, met de 
lefty Jon Mulderije.

Jon kon eveneens heel mooi swingen: en hij was tevens een 
goede putter. Twee druppels water zeggen we dan. Het putten is 
misschien wel het sterkste onderdeel van het spel van Bastiaan. 
Hij speelt momenteel hcp. 7,9. Toen hij in het weekend van 11 
en 12 juli 2020 de Collins Cup won was zijn handicap nog 10,4 
geweest. Levendig herinnert Bastiaan zich de partijen in de baan 
en de vaak gloedvolle gesprekken na afloop in het clubhuis en op 
het terras.

Z’n beste én langste partij speelde hij op zaterdagmiddag tegen 
Didier Foglia. Op hole 16 was het klaar geweest. De volgende 
ochtend stuurde Bastiaan op hole 14 Jeroen Krol naar huis en 
in de finale ’s middags herhaalde dit zich op dezelfde hole met 
André ter Riet. Tijdens alle drie partijen was Rutger Scharrenborg 
de caddie van Bastiaan geweest en had hij op geen enkele tee een 
driver gebruikt. Zijn favoriete houten van de tee was toen nog een 
hybride 4. Rutger had zaterdagavond veel pijn aan zijn voeten, 
maar stond zondag gewoon telkens de juiste clubs aan te reiken 
en bleef vertrouwen uitstralen naar de spoedige winnaar. In alle 
genoemde partijen was Bastiaan steeds vroeg in de wedstrijd al 
op voorsprong gekomen, welke hij steeds wist vast te houden. 
Bij de prijsuitreiking op het terras bleken ook z’n trotse ouders 
present.                                                                                                                                       

Hans de Lange                                                                                                                                         
De editie van Hans de Lange was in het afgelopen coronajaar 
een uiterst ongewone editie. Opperhoofd Jeroen Spaans noemde 
de uitvoering letterlijk ‘kort maar krachtig’ en ‘the best games 
ever’. Geen tweeëntwintig krachtmetingen zoals in andere jaren, 
maar slechts twaalf. Echter: nooit eerder deden er gemiddeld 
zoveel spelers mee en niet eerder was de gemiddelde handicap 
van de spelers zo laag geweest. In dat krachtenveld ontpopte 
Bastiaan zich op de slotavond met een uitmuntende score van 
42 als de uiteindelijke kampioen. Opnieuw was hij samen met 
Saher Ichoch en met Jimmy Knuiman die dag de baan ingegaan. 
Uit deze flight, dat wist men al weken, zou de winnaar komen. 
In de finale leek Bastiaan nog bijna het onderspit te delven. Op 
hole 17 sloeg hij z’n bal vanaf de tee out-of-bounds en moest 
toen een dure triple bogey noteren. Maar op hole 18 bezorgde 
een goede drive, een fraai ijzer 7 en een uiterst lange putt hem 
een verrassende eagle. Achteraf bleek dat een birdie daar ook 
voldoende zou zijn geweest voor de winst.

Golfspel
Bastiaan hoopt komend seizoen met z’n handicap verder te dalen. 
Aansporingen van zijn zus Christel zijn al lang niet meer nodig. 
Ofschoon zijn studie veel tijd vraagt, maakt hij waar het kan 
ruimte voor rondjes golf. Het is een verslaving geworden, zo geeft 
hij toe. Veel lessen bij pro’s heeft hij niet gehad. Niet meer dan 
vijftien in totaal en dan bij zowel Wiljan van Mook als bij Andrew 
Allen. En bij Fokko Nauta want daar deed hij de GVB-lessen.

Zijn favoriete ijzers zijn z’n ijzer 8 en de 50 graden wedge. Hij 
heeft onlangs nieuwe besteld, van het merk Titleist. Het is z’n 
diepe wens om constant te kunnen zijn in de baan. Als hij de 
keuze zou hebben tussen meer lengte of meer precisie, zou hij 
voor het laatste kiezen.

In de coronatijd bezocht hij, waar dat kon, regelmatiger de 
sportschool en at hij bewuster. Voorheen werd hij zenuwachtig 
op de tee als andere gebruikers van de baan stonden toe te kijken. 
Nu heeft hij zoiets van: kijk maar gerust naar mijn swing. 

Dat zullen we zeker en graag doen Bastiaan! En wie weet ben 
je over enige tijd de eerste lefty die de Law Cup wint of het 
clubkampioenschap strokeplay.                                                             
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De speler met de meeste birdies was dit jaar Bas Wijdeveld met 
19 birdies (gem. 1,9 per ronde!). Hans Nietsch, Jeroen Krol en 
Dennis Markink scoorden ex aequo met 13 birdies. Dennis had 
daar slechts 6 deelnames voor nodig (gem. 2,2) maar daarin 
hadden de vier birdies van de slotdag een groot aandeel.

Omdat Bas het birdieklassement gewonnen had en Bernhard 
vorig jaar al tot MWS was uitgeroepen werd Saher uitgeroepen 
tot MWS 2020. Daarmee doen we ze eigenlijk alle drie tekort, 
niet voor niets waren ze genomineerd. Maar er kan er maar 
één winnen. Saher is de terechte winnaar. Nadat hij de eerste 
twee keer niet had meegespeeld omdat zijn handicap niet 
toereikend was, heeft hij daarna geen wedstrijd meer gemist. 
Altijd positief en met veel passie heeft hij dit jaar zijn handicap 
fors naar beneden gebracht en tot het laatst gestreden voor de 
overwinning.

En toen kwamen we bij het hoogtepunt van de avond. De 
uitreiking van het groene jasje. Jimmy had nagenoeg het hele jaar 
bovenaan gestaan, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen 
Bastiaan Spoolder die dankzij zijn sterke eindsprint Jimmy nipt 
voor bleef. Bastiaans gemiddelde score over de 5 beste rondes 
bedroeg 37,6. Jimmy werd eervol tweede en Saher derde. 

Jeroen had, nadat hij het team van So Nice uitgebreid (o.a. 
met een “enveloppe met inhoud”) had bedankt voor de goede 
verzorging gedurende het hele seizoen en de moeite die met 
name door Frits gedaan wordt om de onvervangbare Jeanet te 
vervangen, een aantal “verbetervoorstellen” waar het TPC zich 
de komende tijd over gaat buigen. De belangrijkste van zijn 
voorstellen waren:

•	 Nieuw	klassement	met	“beste	bruto	score”

•	 Nieuw	Eagle-klassement

•	 Afschaffen	“inleg	goede	en	ongebruikte	bal”
 en vinden van een ballensponsor voor de prijsuitreikingen
 (..er lopen reeds gesprekken met een leverancier
 van Nassau ballen..)

Tenslotte nam onze oud-voorzitter en voormalig Grote Leider 
Gijs Numan het woord om het TPC te bedanken voor de 
organisatie van het afgelopen jaar en om Jeroen Spaans, die 
inmiddels 4 of 5 keer net naast het Groene Jasje gegrepen heeft, 
voor diens inzet als voorzitter en als waardig opvolger van Gijs 
eveneens een Groen Jasje uit te reiken. Een jasje dat Jeroen als 
voorzitter mag dragen bij HdL gelegenheden, maar dan wel met 
de restrictie dat hij het jasje dient terug te geven wanneer hij er 
gedurende zijn voorzitterschap van dit illustere gezelschap niet in 
slaagt om het Groen Jasje op eigen kracht en via de reguliere weg 
zelf te verdienen. .. en zo zitten wij dus nog jaren met Jeroen als 
voorzitter opgescheept.. 

Kort maar krachtig, zo typeerde het gewaardeerde Hans de Lange 
opperhoofd Jeroen Spaans het seizoen 2020 tijdens de slotavond 
op 16 september.

In plaats van 22 wedstrijden of meer slechts 12 krachtmetingen 
dit jaar. Desondanks sprak hij, in navolging van Juan Antonio 
Samaranch, van “the best games ever”. En dat was uiteraard 
volkomen terecht, zoals Samaranch het ook iedere 4 jaar bij 
het rechte eind had. Maar Jeroen had wel een punt: nog nooit 
deden er gemiddeld zo veel deelnemers mee en nog nooit was 
de gemiddelde handicap van de deelnemers zo laag. Het niveau 
neemt van jaar tot jaar toe en zelfs wanneer een speler een 
transfer maakt naar het buitenland staat er gewoon een nieuwe 
talentvolle generatie op.  

Aanvoerder van die nieuwe generatie is Bastiaan Spoolder die 
op de slotdag de sterren van de hemel speelt (en dat terwijl het 
nog niet eens begon te schemeren..) en tot verbazing van de 
meer ervaren Jimmy Knuiman er met de Sissy Cup, de neary en 
ook met het Groene Jasje vandoor gaat. Maar ook Saher Ichoh, 
Dennis Markink en Rutger Scharrenborg kloppen nadrukkelijk 
op de deur, “routinier” Bernhard Huckriede vol bewondering 
voor zoveel talent achter hen latend. Maar Jeroen zou Jeroen 
niet zijn als hij daar niet iets op gevonden heeft. Hij lanceerde 
namelijk een aantal “spelwijzigingen” die bij nadere bestudering 
niet geheel toevallig zijn… Zo is Jeroen één van de 7 spelers die 
dit jaar een eagle geproduceerd heeft en dat klassement gaan we 
dus ook komend jaar bijhouden…

Maar we gaan even terug naar de slotavond. Met 38 deelnemers 
was dit de wedstrijddag met de meeste deelnemers en de meeste 
birdies (43) en eagles (2). Spelend vanaf rood zijn die scores 
misschien niet heel verrassend, maar je moet het wel even doen.

Als gezegd speelde Bastiaan een geweldige partij. Zijn neary was 
nagenoeg perfect, de vlag stond slechts een paar centimeter op de 
verkeerde plek.. En met een score van 42 punten pakte hij de Sissy 
Cup en incasseerde hij een hele lading ballen. Ook de longest van 
Boem Boem Bassy Wijdeveld is het vermelden meer dan waard. 
Hole 14 was bijna te kort… Na deze prijzen werd de Kop Oet 
Twente (aka Kop van Gijs) – Cup uitgereikt door Bas Ordelmans 
(winnaar vorig jaar) aan Ernst Eijsvogel. De KOT wordt, om 
soms onnavolgbare redenen, door de winnaar doorgegeven aan 
een HdL-er naar keuze. Dit jaar was de motivatie dat zo’n goede 
en plezierige speler na zo veel pech wel een steuntje in de rug kon 
gebruiken.

Jeroen voerde vervolgens de spanning op door het bekendmaken 
van de nominaties voor de Meest Waardevolle Speler van het 
seizoen. Over de genomineerd Bernhard Huckriede, Saher Ichoh 
en Bas Wijdeveld stak Jeroen uitgebreid de loftrompet. Na deze 
nominaties vond de uitreiking plaats van de winnaar van het 
Birdy-klassement. Zelden zijn er in een seizoen zo veel birdies 
gespeeld. Misschien nog niet in absolute aantallen maar zeker wel 
wanneer dit als gemiddelde per wedstrijddag bekeken wordt.

HANS DE LANGE 2020 – ‘THE BEST EDITION EVER’
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•	 De	beste	kaart	was	43	(Dennis	Markink	op	4	augustus)
 (44; 43; 46; 41)

•	 “Best	off”	gemiddelde	score	winnaar	Bastiaan	Spoolder	37,6
 (37,8; 38,6; 37,9; 36,9)

•	 Er	is	dit	jaar	een	hole-in-one	geslagen	door
 Tom van Duist (op 4 augustus).

•	 Eagles	7	(v.j.	3)

•	 Er	zijn	196	birdies	geproduceerd	(156,	220,	205,	102)

•	 Gemiddelde	aantal	birdies	per	ronde	16,3	(7,8;	10,0;	8,9;	4,4).
 Exclusief slotdag van rood gemiddeld 13,9 birdies.
 Per ronde, exclusief Sissy Cup, dus 78% meer birdies!

De startdatum van het nieuwe seizoen, normaal gesproken zodra 
de zomertijd ingaat, zal ergens rond 1 april liggen, maar wordt 
nog nader gecommuniceerd. De ervaringen van het afgelopen 
seizoen waren dusdanig dat enige voorzichtigheid over de 
startdatum onvermijdelijk is. We gaan er wel van uit dat het 
eerder zal zijn dan 1 juli van het afgelopen seizoen..

Ik nodig iedereen uit om, net als uw enthousiaste cijferaar, 
regelmatig de pro’s en de driving range op te zoeken, de mentale 
weerbaarheid te versterken, gedurende de winter niet stil te zitten 
om daarmee goed voorbereid aan een nieuwe HdL te kunnen 
beginnen.

Het waren 12 fantastische dagen!  Tot komend seizoen! En dat 
geldt ook voor iedereen die nog niet eerder aan de Hans de Lange 
heeft deelgenomen. Ben je een enthousiaste mannelijke golfer 
met een handicap van 24 of lager en wil je graag serieus een 
ronde spelen om daarna nog gezellig bij elkaar te zitten, schrijf je 
dan in! Uiteraard zijn ook wij aan de Corona-regels gebonden.

Dat betekent dat de exacte startdatum en de wijze waarop 
gespeeld kan worden nog even onder voorbehoud is. Volg het 
nieuws op de site en meld je aan zodra de Hans de Lange weer als 
wedstrijd wordt vermeld.

Eric Luttikhuis

Als enthousiaste cijferaar heb ik nog enkele feiten aan het 
verslag toe te voegen. Doordat alle klassementen tegenwoordig 
via de computer worden bijgehouden, is mijn “bijhouden van 
de standen” achterhaald en dreigde ik in een identiteitscrisis te 
raken.

Gelukkig heb ik deze crisis doorstaan en ben ik nog lang 
niet uitgeteld. Ik heb zelfs nog energie over! Energie die ik ga 
aanwenden om een betere golfer te worden. Misschien wel 
tegen beter weten in blijf ik hoop houden. Dat alles onder het 
motto: “Het glas is niet half leeg of half vol, ik ga op zoek naar 
de kraan!…” Onze pro’s (Andrew, leuk dat je het afgelopen jaar 7 
keer bij de HdL hebt meegespeeld) en de driving range kunnen 
daarom mijn regelmatig bezoek tegemoet zien.  De voorbereiding 
op het nieuwe HdL-seizoen is wat mij betreft de dag na de 
slotavond al begonnen!!..

De automatisering is “best handig” wanneer die eenmaal goed 
loopt en de klassementen correct in het systeem zijn ingericht. 
(Bernhard hartelijk dank voor het gelijk toevoegen van het Eagle 
klassement!). 

Dit levert de volgende wetenswaardigheden op over het seizoen 
2020 (met als vergelijkende cijfers 2019, 2018, 2017 en 2016):

•	 12	speeldagen	(20,22,23,23)

•	 70	spelers	hebben	1	of	meerdere	keren	meegedaan
 (56,70,75,60)

•	 Gijs	Numan	en	Osman	Mucuk	hebben
 dit seizoen geen HdL gemist (ongekend)

•	 Er	zijn	348	kaarten	gelopen	(362,479,538,410)

•	 Het	gemiddeld	aantal	deelnemers	bedroeg	29,0
 (18,1; 21,8; 23,4; 17,8)

•	 In	het	verleden	keken	we	hoeveel	spelers	minimaal
 8 keer hadden deelgenomen. Nu waren dat er 21
 (26; 27; 32; 23). Vanwege de helft aan speelrondes
 hebben we de “best off ” gelegd op 5 i.p.v. op 8.
 Dan komen we aan 33 personen die 5 keer of meer
 hebben deelgenomen.

•	 De	gemiddelde	winnende	score	bedraagt	39,5	(39,0;	40,2)



Beste leden van de Twentsche,

Als je in het afgelopen winterseizoen op de pagina van de
starttijden hebt gekeken om op vrijdagmorgen tussen 9 uur en 
10.30 uur een starttijd te reserveren,liep je regelmatig tegen 
een blokkade aan die veroorzaakt werd door de Goofy’s. Dat 
lijkt een stelletje uit de Donald Duck ontsnapte lieden, die jouw 
mooie golfbaan bezetten op het tijdstip dat jij wilt spelen, maar 
dat zijn het niet. 

Bijna een generatie geleden, in de vorige eeuw dus, heeft
een groepje enthousiaste leden van de Twentsche van het
mannelijke geslacht bedacht om samen op vrijdagmiddag te 
gaan spelen in een zomercompetitie, waarbij dan na iedere
wedstrijd onder het genot van een drankje en hapjes werd
nagepraat over de wedstrijd en prijzen werden uitgereikt in
de vorm van bedrukte balletjes en metalen birdies, uiteraard 
gelardeerd met de nodige lovende en soms broodnodige
ironische en relativerende opmerkingen over de ‘uitmuntende’ 
prestaties van de winnaars. 

Eenmaal per maand blijven de spelers dan langer zitten om 
gezamenlijk te genieten van een maaltijd en aan het eind van 

het seizoen is er een wedstrijd voor Goofy’s en partners,
afgesloten met diner en toespraken, waarbij de fel begeerde 
seizoenprijzen worden uitgereikt. 

De gemiddelde leeftijd van de groep ligt wel boven de 60, maar 
je hoeft niet persé senior te zijn om aan het gebeuren deel te 
nemen en gelukkig is dat ook niet voor iedereen het geval.
De samenstelling van de groep is gemêleerd met gewoon 
enthousiaste deelnemers van allerlei golfstatuur van single 
handicap tot handicap 36 (of soms hoger) als je het maar leuk 
vindt om in steeds wisselende flights van twee en nu weer
meestal drie spelers je best te doen. Goofy is een afkorting,
niet van stokoude of ‘golfstok-gekke’ gesjeesde golfers maar 
van Golf on Friday.

Uiteraard speelt het groepsverband een belangrijke rol, mede 
door het spelen van een seizoencompetitie, nu in de winter in 
de vorm van een reeks wedstrijden volgens het systeem ‘eclecic’, 
strokeplay over de beste 9 holes van 18, gelijkmatig verdeeld 
over de par 3-, par 4-, en par 5-en. Maar het regelmatig spelen 
met een wisselende groep brengt ook allerlei andere gesprekken 
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op gang, uiteraard over de maatschappelijke actualiteit, maar 
soms ook over de meer  persoonlijke elementen. Vanuit de
commissie van ‘wijze’ mannen die de Goofy-wedstrijden
organiseren en er verslag van doen, wordt er ook aandacht
besteed aan leden die door ziekte of andere tragische
gebeurtenissen in het leven tijdelijk worden verhinderd
om mee te spelen.

Soms is er wat geharrewar met het bestuur over onze starttijd, 
maar na een turbulente periode aan het begin van dit winter-
seizoen zijn we nu gelukkig in een rustiger vaarwater terecht 
gekomen, ondanks de belemmeringen van de pandemie en de 
sluiting van de baan wegens wateroverlast, opdooi of sneeuw. 

Samen met de baanmanager, de dames van het secretariaat 
en de horeca worden goede afspraken gemaakt over bijv. het 
optimaal benutten van het toegewezen startblok, zodat zoveel 
mogelijk Goofy’s ook aan de wedstrijd kunnen deelnemen en 
het voorzien van hapjes tijdens de wedstrijd bij hole 10 in de 
buitenlucht of andere spelvreugde verhogende elementen. 

Ondertussen maakt onze huisfotograaf Hans M. de nodige 
verluchtende plaatjes, zodat het wekelijkse wedstrijdverslag niet 
alleen een droge opsomming is van de winnaars van plaatsen
1 tot en met 3, leary op hole 2 en neary op hole 15 en de soms 
bij de vanaf blauw gespeelde wedstrijden veelvuldige birdies.
Het is ook al enkele keren voorgekomen dat spelers met een 
eagle of hole- in- one van de baan kwamen, maar dat zijn
natuurlijk uitzonderingen.

In de april startende zomercompetitie gaan we vanaf
13.00 uur starten, dus weer terug naar de traditionele starttijd 
op de vrijdagmiddag, zodat we hopelijk snel weer de middag 
kunnen afsluiten met gezellige bijeenkomsten op het terras van 
ons mooie clubhuis. Als dat toch eens weer zou kunnen!

Hartelijke groet van Reinhard Haster
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Voor alle dames van de Twentsche Golfclub,

Met heel veel enthousiasme begonnen we op dins-
dag 3 maart 2020 onder prachtige weersomstan-
digheden met het nieuwe dames-seizoen met veel 
enthousiaste deelnemers. Dankzij
onze greenkeepers lag de baan er weer prachtig 
bij.

En toen kwam Covid-19 en gooide roet in het 
eten! Tot we
op 7 juli weer met drie-ballen mochten starten 
vanaf hole 1. De gezellige nazit (op afstand) na de 
wedstrijd met de lekkere hapjes per flight gaf aan 
hoezeer iedereen dit had gemist. 

Tot de sluitingswedstrijd kon er tóch elke week 
worden gespeeld. Voor zover mogelijk konden er 
nog prijzen worden uitgereikt. Totaal onbelan-
grijk want was onze gezondheid niet veel belan-
grijker, evenals de luxe dat we mochten golfen op 
afstand van 1½ meter van elkaar?

De damescommissie mag zich ook in het nieuwe seizoen 
verheugen op een zeer enthousiaste deelname. Met nog
steeds een start vanaf hole 1, maar wel weer met 3-ballen.
De gezelligheid na de wedstrijd moeten we nog tot nader order 
missen, maar met een hapje bij het startershuisje op hole 10 
wordt dat ruimschoots vergoed, evenals daar even de
voor- en tegenspoed ventileren bij Robin!

Elke dinsdag organiseren we met veel plezier een qualifying- of 
een fun-wedstrijd. Na afloop vul je je score, na goedkeuring van 
je marker, zelf in op je telefoon of op de terminal in de hal. 

Voor de Matchplay During The Seasons kun je je ook
inschrijven. Dit kan vanaf 1 april via de site.

Met ingang van 1 maart dit jaar geldt het WHS - handicap-
systeem. Onze wedstrijden staan daarom nu open tot exact 
handicap 40.

Dames, doe op dinsdag vooral mee met onze wedstrijden.
Je kunt je opgeven tot maandagmiddag 16.00 uur via de app 
E-Golf4U.

Een sportieve groet van de damescommissie:

Annemie Groothuis, Anneke Deloor, Lucy Knottenbelt,
Pauline Koppen de Neve, Sophie Niers en Jet Vriesendorp

VERSLAG VAN DE DAMESCOMMISSIE OVER HET JAAR 2020

De heren senioren commissie van de Twentsche Golf Club 
bestaat uit een grote groep 50+ -ers waarvoor van maart tot 
december iedere woensdagmiddag een wedstrijd wordt
georganiseerd.

Met veel enthousiasme meldt zich iedere week een groot aantal 
mannen om de baan in te gaan. Voor de coronapandemie 
konden we vertrekken met een shotgun, waardoor er na de 
wedstrijd een gezellige nazit was met prijsuitreiking en
borrelhapjes. 

Helaas is er momenteel een limiet gesteld aan het aantal
deelnemers in verband met de coronamaatregelen. We hopen 
natuurlijk dat dit weer snel kan worden opgeheven, zodat er 
weer een gezellige nazit mogelijk is.

Jaarlijks zijn er uitwisselingen met de Veluwse Golf Club, Golf 
Club Driene en Golfclub de Koepel. Het uitje naar Duitsland 
is iedere keer weer een groot succes. Er wordt gestreden om de 
matchplay during the season (2020: René Sorel) en de senior 
player of the year (2020: Henk vd Berg). Kenmerkend voor de 
woensdagmiddagwedstrijden is het grote enthousiasme van 
de deelnemers die er iedere week weer naar uitkijken om mee 
te doen. Het is natuurlijk mogelijk om in te schrijven voor de 
woensdagmiddag en wij roepen iedereen van 50 jaar en ouder 
met een handicap van 40 en lager zich op te geven via de site.

HERENCIE
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Winnaar Paul van Eenbergen, Runner up René Sorel, Winnaar Birdieklassement Henk Klomp.
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Lizzy bezat een echte sportmentaliteit: ‘als je medalplay speelt, 
speel je om je handicap en niet om de gezelligheid’, zo liet ze tijdens 
een interview in 2016 weten op het terras van hun huis in Almen. 
Paardrijden was zelfs toen nog haar grootste passie.

Van 1975 tot 2009 was ze een zeer actief lid op onze club.
Jarenlang maakte ze deel uit van Dames 1 en ze won individueel 
vele trofeeën: tweemaal de Bernard Bowl (1977, 1979), tweemaal 
de Lieke Goossens Beker (1996, 1998) en maar liefst vijf keer de 
H.H. Vlies Cup. En natuurlijk is het altijd bijzonder om het zilver 
te winnen dat je zelf hebt geschonken: in 1977 won ze de Zilveren 
Fazant, een trofee die Arnold en Lizzy, beiden hartstochtelijke 
jagers, een jaar eerder de club hadden aangeboden. Goede
herinneringen bewaarde ze, zo bleek tijdens genoemd interview, 
aan oude vriendinnen en vrienden op de Twentsche: Andreé 
Schnitger, Anke Kan/Bevers-Duyzings, Trudy van Rinkhuyzen, 
Irene Muskens-Smits, Janine Ankersmit, Joop Goossens en
Bart Op de Coul. 

Meer dan tien jaar (1976-1987) was ze als secretaris een zeer 
invloedrijk lid van het TGC-bestuur. Met veel voldoening keek 
ze terug op de voorbereidende stappen die door het toenmalige 
bestuur werden gezet om een achttien holes-baan te realiseren. 
Ook maakte ze zich sterk voor een gedegen baanonderhoud,
onderdeel van haar portefeuille. Als secretaris was ze nauw
betrokken bij de ballotage van nieuwe leden. Wilde men
een kandidaat-lid weigeren dan mocht Lizzy de boodschap
overbrengen. ‘De Twentsche nodigt uit om lid te worden. Helaas 
viel de keuze niet op U’, zo werd de uitkomst van de stemming in 
het bestuur meegedeeld. Ook was Lizzy redactrice van De Twen-
tsche Putter (1976-1986).

In 1989 trad ze toe tot het bestuur van de NGF en werd ze lid
van de Commissie Ontwikkeling Golfbanen (COGO). Onder 
haar bezielende leiding werd een beroepsopleiding voor
golfprofessionals opgezet, het Van Swinderen Golfcollege.
In 1996 nam ze na een periode van zeven jaar vol tevredenheid 
maar ook met weemoed afscheid van het NGF. Als vice-presidente
had ze soms de president mogen vervangen bij jubilea en
openingen en was ze onder de indruk geraakt van de gastvrijheid 
en de saamhorigheid tussen clubs en het NGF.

Van de Twentsche bleef ze tot 2009  lid. Ze wilde op tijd en in 
vrijheid stoppen en niet wachten tot ze afgetakeld was en wel 
verplicht was om de stokken in de hoek te leggen.  

Op 14 januari j.l. overleed Lizzy in Gorssel. Haar man Arnold
was haar daar een half jaar eerder voorgegaan. 

Marcel Kienhuis

Een vrouw die op de Twentsche beslist het verschil wist te maken was Lizzy van Heek-Nieuwenhuijs. Evenals Henriette Boreel-van 
Riemsdijk kwam ze van de Kennemer en schopte ze het tot succesvol NGF-bestuurder. Lizzy was op haar 22e lid geworden van de 
KG&CC en daar bevriend geraakt met Marleen Henderson-von Freiburg, jaren op rij clubkampioene. In 1974 trouwde ze met Arnold 
van Heek (1927-2020) - ‘Atje’ van Heek, onze eerste voorzitter, was een oom van de bruidegom - en komt ze in Twente te wonen.

E.M.A. (Lizzy) van Heek-Nieuwenhuijs
(1940 - 2021)

‘Bizzy Lizzy’

1998 Goede en dierbare vriend Joop Goossens (1927-2016)
reikt Lizzy de beker uit die hij in 1991 aan de club schonk, ter
nagedachtenis aan zijn schoonzuster Lieke Goossens. Deze beker 
wordt voor de dames senioren clubkampioenschappen verspeeld. 
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Haar schoonouders golfen al zo’n veertig jaar. Zelf gaf ze 
altijd de voorkeur aan fietsen en wandelen. Na een laatste 
heupoperatie in januari 2020 besloot ze bewust te kiezen voor 
de golfsport. Graag stellen wij hier Kim Trumpi (1982) aan u 
voor.

Geboren en getogen in de Noordoostpolder (Emmeloord), 
studeerde ze Biomedical Engineering aan de UT in Enschede. 
Momenteel is ze accountmanager bij de VDL Enabling 
Technologies Group in Almelo, tevens haar woonplaats.
Ze is getrouwd met Marc en moeder van Luuk (8) en Daan (5). 
Maar bovenal: ze is enthousiast over het golfspel en over de 
Twentsche.

Via het traject golfstart volgde ze vanaf september twee sessies 
van zes lessen elk bij Wiljan van Mook. Ze kende eerst werkelijk 
niemand, maar dat verandert inmiddels al snel. Met Hanneke 
Eenbergen (van de nieuwe golfers commissie) speelde ze tijdens 
de crocusvakantie haar eerste negen holes (tweede negen). 

Op de oefenholes had ze al een keer het gezelschap van
Carla Engel, die ze kort daarvoor op de driving range had 
getroffen. Ze overweegt om zoonlief Luuk op te geven voor 
de jeugdgroep van de zondagmorgen. En ze weet zeker dat ze 
mee wil gaan doen aan de dinsdagavondgroep, het onmisbare 
gezelschap waar startende leden al decennia lang warm welkom 
worden geheten en snel andere leden leren kennen.

Ze wil beslist geen ‘coronagolfer’ worden genoemd, zo stel 
ik vast tijdens ons kennismakingsgesprek. Waarom koos 
ze eigenlijk voor de TGC? Ze vond de parelhoenders en de 
schapen op de website heel uitnodigend en alles kwam heel 
overzichtelijk op haar over. De keuze was uiteindelijk die tussen 
twee achttien holes-banen, tussen De Koepel en de Twentsche.

EVEN VOORSTELLEN...
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EEN GROEIENDE ÉN ENTHOUSIASTE CLUB

Ook voor het jaar 2021 staan er bijna maandelijks 
speelmomenten op de kalender voor de nog steeds
groeiende club businessleden.

We zetten de data hieronder even op een rijtje:

25 maart (9 holes)
15 april (18 holes)
20 mei (18 holes)
17 juni (18 holes)
16 september (18 holes)
21 oktober (18 holes)
18 november (9 holes)
16 december (9 holes)

In de laatste PUTTER (van april 2020) besteedden we aandacht 
aan horeca-ondernemer Young Yang en zijn gemalin Soe Chang 
Yang (Umami-Yuzu) die recentelijk bedrijfslid waren geworden. 

In dit nummer blikken we met Bea(trice) Mulder (1964), 
sinds twee jaar bedrijfslid namens Fatol Kunststoffen, terug én 
vooruit op de golfmiddagen die dit gezelschap organiseert. Het 
was Victor Markink die haar heel ongedwongen inspireerde 
bedrijfslid te worden. Bea glundert meteen als we komen te 
spreken over de businessclub. Ze is zelf al vanaf 2010 gewoon 
lid, maar ze vindt het steeds opnieuw de moeite waard om 
nieuwe mensen te leren kennen.

Bovendien: je kunt als bedrijfslid mensen inviteren en hen,
waar mogelijk, proberen warm te laten lopen voor het golfspel 
en het gebeuren er omheen. Zelf neemt ze regelmatig invités 
mee en één van hen, Angelique Collet, is inmiddels gewoon 
lid bij ons. Na afloop gaan ze met elkaar aan tafel en reeds in 
de baan is men dan al voorzien geweest van en hapje en een 
drankje.

Jaarlijks spelen de leden van de businessclub met elkaar 
bovendien op een andere baan. De laatste trip, naar Duitsland, 
was prachtig. Het vrouwelijke element kan in de gelederen van 
de businessclub misschien nog wel wat versterking gebruiken, 
zo stellen we gezamenlijk glimlachend vast. Maar Bea weet 
zeker dat deze observatie ook elders in de club wel wordt 
gedaan. Ze heeft er nog geen moment spijt van (gehad) dat ze 
onderdeel is van de businessclub en ze verheugt zich op het 
nieuwe seizoen.

BEDRIJFSLEDEN VAN DE TWENTSCHE

De businessclub van de Twentsche Golfclub is het afgelopen 
jaar flink gegroeid. Er zijn momenteel 41 bedrijven lid van de 
businessclub. Het is een leuke jongere groep golfers die elkaar 
de afgelopen maanden goed heeft leren kennen, omdat er bij de 
activiteiten helaas geen gasten aanwezig mochten zijn.

Op de agenda voor het seizoen 2021 staan een aantal grote 
wedstrijden waar per businessdag ook een lunch bij de Librije 
kan worden gewonnen. Deze prijs wordt gesponsord door ING 
private banking. In oktober heeft de businessclub een uitje naar 
de Osnabrücker golfbaan. 

Afgelopen maand is voor de businessclub een speciale app 
gelanceerd met hierin een smoelenboek en een gelegenheid 
om gemakkelijk contact te leggen tussen de businessleden 
onderling. Er zal in de maand april ook een lang verwacht 
nieuw businessleden- en sponsorenbord worden geplaatst bij de 
ingang van de golfclub. Het is ons streven om hier de komende 
maanden nog wat nieuwe namen op te plaatsen. 

Als u interesse heeft in de businessclub kunt u contact opnemen 
met Erica den Hertog via clubmanager@twentschegolfclub.nl. 

BUSINESSCLUB 2021
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TEE-SPONSOREN

DE TWENTSCHE
golfclub es t . 1 926

We make it easy!

BEDRIJFSLEDEN
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BEDRIJFSLEDEN

DE TWENTSCHE
golfclub es t . 1 926


