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

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

Openingstijden en accomodaties

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

Karrenloods open van:
8.00 uur tot donker.

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

Horeca The Eagle:
Jan Braakhuis: 074-3841691

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

2019
jaargang 53 nr. 02

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

A lot of guys who have never choked, have never been in the position to do so.
                                                                         Tom Watson (1949-)

Misschien is dit wijze citaat van onder meer de vijfvoudig winnaar van The Open
Championship wel passend in een nummer waarin de resultaten van de diverse teams
in de NGF-competitie van het afgelopen voorjaar worden vermeld.

In dit nummer bovendien aandacht voor het tot op heden meest succesvolle duo van
het golfjaar 2019: Veerle Brenninkmeijer en Jeroen Krol. In een openhartig interview
maken ze ons deelgenoot van hun ambities.  

Ook staan we stil bij de nestor van onze golfvereniging, bij Otto Schepers. We vonden
in het archief een prachtige ‘swingfoto’ van hem, gemaakt in 1995 op de oude baan.

René Sorel neemt de lezer mee door de baan en informeert ons uitvoerig over
insectenvallen, over emelten en engerlingen én over de opbrengst van de
birdwatchingday op 18 mei jl.   

De rubriek Van het bestuur is deze keer opnieuw geheel verzorgd door een kersvers 
bestuurslid, ditmaal door Paul Scholte op Reimer. Deze heuse sportman heeft een
niet mis te verstaan advies voor ons, de leden: er moet wél getraind worden! 

We wensen u allen een sportieve en bruisende zomer en veel golfplezier!                                                   

Van de observatie die Lee Trevino ooit deed - Putts get real difficult the day they hand
out the money – zullen de meesten van ons bij hun golfronden gelukkig geen last
hoeven te hebben.

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

De volgende Putter verschijnt in December. Copy inleveren voor 15 oktober!



is er niet alleen voor wedstrijd- en competitiespelers, maar
zeker ook voor recreanten en liefhebbers. De TGC wil een
sportvereniging zijn voor iedereen.

In mijn droom zie ik ieder lid van de TGC met een mooie
technische swing. Waar ik in geloof en wat ik eigenlijk ook zeker 
weet, is dat iedereen een *swing like a pro* kan leren, maar er 
moet wel getraind worden. Dit is ook haalbaar op oudere leeftijd!  
Zelf ben ik opgeleid voor tennis- en golfleraar, vandaar mijn 
gedrevenheid hierin. Vaak moet ik inwendig lachen maar ook 
huilen dat er toch veel leden zijn die stijf uit de auto stappen, 
direct de baan ingaan en starten met een houterige hakbeweging; 
Dit doet  pijn aan de ogen.  Eigenlijk is dit vloeken in de kerk ;-).  
Hier word je echt niet beter van en zeer waarschijnlijk gaat het 
spel langzaam achteruit.. Het is bovendien slecht voor je lichaam 
en er kunnen blessures ontstaan. Golfers met een goede complete 
swing stoppen niet meer met golf, omdat zij toch het meeste 
plezier in de sport hebben. Over de sportattitude is een  leerzaam 
boek geschreven: Ik Golfer. Tips en adviezen voor een manier van 
leven. De schrijver is Wim de Roos.  Gewoon even lezen.
Mocht je als individu of als groep extra advies willen hoe je
dit dan aanpakt, neem gerust contact op met een van de pro’s
of met mij.

Zoals ik al eerder vermeldde, wij willen meer sportactiviteiten 
gaan aanbieden, maar wij weten ook niet alles. Misschien heeft
u goede ervaringen of suggesties. Deel deze met ons via het 
onderstaande mailadres.

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie en een prachtige tweede 
helft van het golfseizoen met hopelijk iets meer regen.

Paul Scholte op Reimer
paul.scholteopreimer@eno.nl
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Beste leden,

Een half jaar geleden ben ik toegetreden tot het bestuur met
de portefeuille sportief beleid. Ik moet eerlijk zeggen dat ik 
niet exact wist wat er allemaal op me af zou komen, buiten het 
sportieve beleid om. Het is interessant en uitdagend en soms ook 
niet leuk, maar ik ben hartelijk opgenomen in een heel fijn team.
De strategische veranderingen waar het bestuur voor staat liegen 
er niet om en leveren ook pittige discussies op. Onderwerpen als 
baanaanpassing, driving range, nieuwe clubmanager en uitbater 
en de aanschaf van een start- en registratiesysteem.
Helaas klotst het geld niet tegen de plinten, dus moeten er
verstandige en verantwoordelijke keuzes worden gemaakt.
Al deze punten komen uiteraard aan de orde in de komende 
ALV’s.

Toen ik gevraagd werd dacht ik onmiddellijk aan meer sport 
bij de TGC. Er moet meer mogelijk zijn dan alleen een ‘balletje 
slaan’. Dit zeg ik een beetje gechargeerd. Dit jaar maken we kleine 
stappen . Er komt een golfavond voor de jeugd en er wordt een 
ruimte ingericht voor fysieke golftraining. Vanaf 1 oktober gaan 
we hiermee van start. Hierover kunt u al iets lezen op de
website: http://www.mytpi.com/ Flexibiliteit is het grote
toverwoord. Binnenkort wordt u hierover geïnformeerd.
Waar ik heel blij van wordt zijn de vele groepen die aan het 
trainen zijn onder het motto “samen beter worden en het is nog 
gezellig ook!”. Complimenten aan het team dat dit heeft opgezet 
en we blijven dit zeker stimuleren.

Graag wil ik ook mededelen dat Ernst Eijsvogel voorzitter
gaat worden van de commissie sportief beleid. Voor degenen
die hem niet kennen: Hij is speler van heren 1 en matchplay-
clubkampioen 2019. Echt een sportman die weet waar hij over 
praat. Samen met de betrokken commissies en de pro’s gaan we 
volgend jaar meer leeractiviteiten aanbieden voor iedere golfer 
die zijn spelniveau wil verbeteren. De commissie sportief beleid

VAN HET BESTUUR
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IN HERINNERINGEN 2018
In het meinummer van de PUTTER vermeldden wij de namen van elf leden die ons in 2018 waren komen te ontvallen.

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat we de naam van Jan Schrieken ten onrechte onvermeld lieten.

Jan was zo’n vijf jaar lid van onze club en bij leven een verwoed zeiler, waarvan onderstaande foto ook getuigt.

Jan Schrieken

Oudkarspel, 24 oktober 1938 – Goor, 26 september 2018

Verderop in dit nummer ziet 
u een foto van de winnaar
van de Collins Cup in 2019.
Onze ‘voorvaderen’ deden 
dat in 1932 nog iets anders, 
zo blijkt uit bovenstaande 
foto. Op de achterkant van 
het origineel zijn de namen 
van de deelnemers genoteerd, 
onder de vermelding van
‘Final Collins Cup’.

Staand vlnr.:
F. Willink, Bram Hulshoff Pol, 
Henny Jordaan (winnaar van 
de eerste twee edities uit 1930 
en 1931), Johan Rozendaal, 
Frits Scholten, Willem Stork,
H. Chadwick, Nico ter Kuil
en Lo van Gelderen.                                                                                                                             

Zittend vlnr.:
John Scheffer, Piet van 
Delden, Wim Boom en
Piet Noyon (de winnaar).

De gedachte is niet nieuw want ook al wel door andere TGC-leden geopperd, maar misschien zouden we op de Twentsche in het najaar 
een speciale, feestelijke avond kunnen organiseren waarop de diverse winnaars van al ons fraaie zilver de aandacht kunnen krijgen 
die zij verdienen. Zo’n bijzondere avond zou ook geheel aansluiten bij de wens die ons bestuurslid Paul Scholte op Reimer elders in dit 
nummer zo kernachtig verwoordt: ‘Er moet meer mogelijk zijn dan alleen een ‘balletje slaan’.  
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Hij is in het bezit van de rode baret en vanuit Schaarsbergen,
zijn hoofdlokatie, thans als genist werkzaam bij het regiment
genietroepen, een onderdeel van de luchtmobiele brigade.
Het brengt hem op allerlei plaatsen, laatstelijk nog op
Sint Maarten, vanwege de ravage die de orkaan Irma had
aangericht, maar ook in Mali.

In 2008 leerden Jeroen en Veerle elkaar via Vindicat kennen. 
Sinds oktober 2009 hebben ze een relatie. En sinds 2016
wonen ze gezamenlijk in Almelo.

Hoe kwamen ze met golf in aanraking?
Veerle en Jeroen zijn echte sportmensen, dat merk je aan
alles. Van jongs af aan werd door beiden veel gehockeyd.
Veerle speelde bij de Vughtse Mixed Hockey & Cricket club
MOP (Maakt Onderling Plezier) in de beste teams en
de afgelopen jaren maakte ze deel uit van Dames 1 van
MHC Almelo. Jeroen speelde uiteraard ook bij MHC Almelo,
als veldspeler én keeper, en zelfs een jaar in Engeland
(University of Bristol). Daarnaast is hij een verwoed skiër
en zeiler.  In het Zwitserse Pontresina hadden de ouders van
Taco een appartement en daar was voor wintersport volop
gelegenheid. In Lemmer (Friesland) behaalde hij bij
zeilschool De Kikkert het diploma hoofdinstructeur.

door Marcel Kienhuis

Twintigers nog, al bijna tien jaar een leuk stel bovendien,
en ze gingen er met z’n tweeën op Koningsdag gewoon met
het zilver vandoor. We hebben het hier natuurlijk over
Jeroen Krol en Veerle Brenninkmeijer. Hij won de Queens
Cup (met handicap 8.3 en bruto 81) en zij het Oranje Blad
(met handicap 36 scoorde ze 53 stablefordpunten).
Een mooie reden om dit tweetal eens nader aan u voor te
stellen. Op een verzengend hete zaterdagmorgen spreek ik hen 
op een koel plekje in het restaurantgedeelte van ons clubhuis.
 
Wie zijn zij?
Veerle is een geboren en getogen Brabantse (’s Hertogen-
bosch / 1991). In Vught haalde ze op het Maurick College
haar gymnasiumdiploma. Vervolgens ging ze geneeskunde
studeren in Groningen. Momenteel is ze verbonden aan het
Medisch Spectrum Twente te Enschede, alwaar ze als
maag-darm-leverarts in opleiding werkt. Jeroen is de
jongste zoon van Wilma en (wijlen) Taco Krol en werd in
Almelo (1989) geboren. Hij behaalde zijn HAVO-diploma op
het Luzac College te Enschede en toog toen naar Groningen
waar hij eerst drie studies uitprobeerde (Architectuur,
Communicatie en MER) alvorens te belanden op de Konink-
lijke Militaire School in Weert.  Deze opleiding rondde hij 
keurig af, alsmede daarna de Vaktechnische opleiding in Vught. 

IN GESPREK MET …
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Veerle begon op haar 12e met golf op Golfclub De Dommel.
Ze herinnert zich levendig de uiterst gezellige groepslessen
bij Jan Groenendaal. Ze vond gezelligheid toen zeker nog
belangrijker dan presteren. Op haar 17e stopte ze met golf,
met een handicap van 27.

Jeroen was 14 jaar toen hij met een groepje vrienden, onder hen 
Dirk Roest, golf ging spelen bij Golfclub De Koepel te Wierden. 
Drie jaar later zat hij al op handicap 9.8. Voor zijn bunker- en 
korte spel binnen twintig meter hoefde hij eigenlijk nooit moeite
te doen. Techniek boeit hem en hij heeft ook nog eens veel
balgevoel. 

Jeroen stopte in 2017 enigszins noodgedwongen met hockey 
omdat hij een bal op zijn oogkas kreeg. Hij besloot maar weer te 
gaan golfen. Eerst wilde men hem op handicap 30 laten starten 
maar dat werd – heel verstandig – toch maar niet gedaan.
Hij ‘kreeg’ 15. Momenteel zit hij al op handicap 5.2.
Hij hoopt nog dit jaar handicap 4 te kunnen spelen. Veerle
is al gezakt naar 20.4 en hoopt stiekem dat ze dit jaar onder 
handicap 15 zal eindigen. 

Queens Cup en Oranje Blad   
Desgevraagd vonden ze het zelf ook heel erg leuk om op
Koningsdag ‘samen’ te winnen. Voor Veerle zouden er zeer 
spoedig zelfs nieuwe overwinningen volgen. Een week later won 
ze de Maandbeker 2 op de Twentsche (45 stablefordpunten) en 
op 1 juni was ze op De Koepel in diezelfde wedstrijd wederom 
de sterkste, ditmaal met 41 punten. Op de baan in Wierden had 
ze notabene nog nooit gespeeld. Dat maakte deze overwinning 
heel bijzonder voor haar. De driver is een sterk wapen van haar; 
lengtes van 210 meter zijn eerder regel dan uitzondering.

Je zou misschien denken dat het winnen van de Queens Cup
voor Jeroen zijn ‘zoetste’ golfoverwinning tot op heden is.
Niets daarvan. Als vijftienjarige won hij in de stromende regen 
op de Twentsche een tweedaags jeugdgolftoernooi -  het Oost-

Nederlands Junior Open. Hij ontving een fiets en een mooie trui. 
Prachtige herinnering.

What’s In The Bag Jeroen Krol     
Jeroen is een longhitter. Met een zowel soepele als energieke 
swing slaat hij geweldige ballen. Vanaf de tee weet hij nog niet 
altijd de fairway te vinden, maar als hij ook dat onderdeel van
het spel onder de knie krijgt … wint hij misschien zo nog eens 
het clubkampioenschap strokeplay, een hartewens van hem.
Met zijn driver slaat hij meer dan eens zijn ballen 260
(= gemiddeld, maximaal 325 meter) ver.

Hieronder een overzicht van de gemiddelde lengtes (in meters) 
die Jeroen slaat.

Driver 260 (325) Iron 8 155
3-wood 230   Iron 9 150
Iron 2 210 PW 140
Iron 4 200 GW 120
Iron 5 190 SW 100
Iron 6 180 LW 80
Iron 7 160

Driver: Cobra F9 
3-wood: Callaway XR Deep (14˚) 
Irons: 2, 4 t/m PW  Mizuno JPX 919 Tour
Wedges: LW en SW Titleist Vokey Wedge / GW Callaway 
Putter: Taylormade Spider
Ball: Titleist Tour Soft

Over hun toekomst en die van de TGC
Veerle en Jeroen verwachten nog lang te spelen op de Twentsche. 
Jeroen speelde het afgelopen jaren al competitiegolf voor het 
team van Bernard Huckriede, Heren Reserve 36 holes (Heren 2). 
Jeroen oppert dat je bij clubwedstrijden misschien niet perse
op handicap hoeft te worden ingedeeld maar op leeftijd.
Is voor alle betrokkenen misschien leuker.  
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P.S.
Een week na dit interview won Veerle voor de derde keer op rij maandbeker 2 en daalde haar handicap naar 19.2.
Weer een week later kwalificeerde ze zich op zaterdagmorgen in een wedstrijd tegen par voor de halve finale om de Van Hoey
Smith-beker op zondag, een matchplaywedstrijd voor dames met 100% handicapverrekening. Ze maakte een geweldige score van 
+7, en omdat ze een qualifyingkaart had gespeeld, daalde haar handicap naar 15.6. En toch is dit succesverhaal dan nog niet af.
Ze won de halve finale tegen Jeanine van der Heij en vervolgens de finale tegen Kirsten ter Weele.
En wat deed Jeroen? In diezelfde wedstrijd tegen par scoorde hij een keurige +2 en daalde zijn handicap naar 4.8. Hij struikelde
weliswaar in de halve finale van de Collins Cup, maar kijkend naar zijn ambitie voor dit jaar: mission accomplished.    

In het april nummer is op pag 11 ten onrechte vermeld dat Kirsten ter Weele Matchplay Kampioen (Bernhard Bowl) was in 2018.
Dit moet zijn Cecile Hüsing. Hiervoor onze excuses.

Clubkampioenschappen matchplay
100% handicap verrekening:
Collins Cup & van Hoey Smith Beker. 
Winnaars: Henny Nijenhuis en
Veerle Brenninkmeier, runners-up
Didier Foglia en Kirsten ter Weele.

Clubkampioenschap Matchplay
(zonder handicapverrekening,
Law Cup en Bernhard Bowl).
Winnaars: Ernst Eijsvogel,
Kirsten ter Weele en Henk Hartmann.
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Dames 1 Zondag 
Carla Engel
Ellen Le Poole
Els van Mook
Helen Spaans
Inger ter Weele
Kirsten ter Weele (C)

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

Heren 2 Zondag 27
Robert Jan Hekket
Edwin Hüsing
Wouter Jobsen
Marcel Kienhuis (C)
Noel O’Domhnaill
Pieter Overweg
Marcel Weerkamp

Heren 1 Sen. Vrijdag 27
Arnold ten Bokkel Huinink
Leo ten Brink
Harry de Jong (C)
Victor Markink
Gijs Numan
Jeroen Winterink

Heren Sen. 4 Vrijdag 27
Henk Fokkink
Paul van Hooff
Henk Klomp
Jan Nijland (C)
Joop Tiehuis
Gerard Vehof

Heren 3 Sen. Vrijdag 18
Gillis de Bruijn
Jan Romke van Dijk (C)
Hans Hoekstra
Wim Kuiper
Michael van der Meulen
Ben Pongers
Vincent de Windt

Dames 1 Donderdag
Truus Bakker
Anneke Deloor
Liedeke van Driel (C)
Barbara Goetzee
Tonny Jonge Poerink
Pauline Koppen de Neve
Faffie Reijntjes
Jet Vriesendorp

Heren 1 Zondag 27 
Lutwin Becker
Gerard Haringsma
Albert Jonathans
Hans Kerkhoven
Eric Luttikhuis (C)
Osman Mucuk
Wilfried Treder

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

Heren 3 Vrijdag 27
Jan Berteler
Rudy Goetzee
Gert Hulshof
Flip Pino
Berend van Rhijn
Peter Scheerder
Jan Herman van der Veer (C)
Willem Vriesendorp

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

Ton Meenhuis
Andre Meijerink
Ruud Mols
Gerrit Schoonderbeek
René Sorel

Dames 1 Dinsdag
Ineke ten Bokkel Huinink
Mirjam Boom    
Liesbeth Habraken
Janette Hettema
Lucy Knottenbelt 
Biebie van Leeuwen (C)
Christine Pino
Sabine de Windt

Heren 2 Reserve Zondag 
Didier Foglia
Bernard Huckriede (C)
Jeroen Krol
Dennis Markink
Elias Saari
Paul Scholte op Reimer
Aron Visser

Heren 3 Zondag 27
Gert Boers
Bas Ordelman
Dolf Plaggemars
Jan Willem Roest
Jeroen Spaans (C)
Rob Ticheler

Heren 2 Sen. Vrijdag 27
Peter Engelbregt
Johan Groeneveld
Henk Hartmann
Jan Willem Hattink
Henny Nijenhuis (C)
Malcom Reid
Robert Jan Reijntjes
Herman Rotting

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

Heren 4 Sen. Vrijdag 18
Clemens Dijkers (C)
Frans Dirven
Hans Gilbers
Jan van Helvert
Anton Klein Robbenhaar

COMPETITIETEAMS 2019
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KAMPIOENEN COMPETITIE 2019

De volgende teams zijn winnaar van hun poule geworden en promoveren:

Heren 2 Zondag 36 holes , capt. Bernard Huckriede
Heren 3 Zondag 27 holes , capt. Jeroen Spaans
Heren Sen. 2 Vrijdag 27 holes , capt. Henny Nijenhuis
Heren Sen. 3 Vrijdag 27 holes , capt. Jan Herman van der Veer
Heren Sen. 3 Vrijdag 18 holes , capt. Jan Romke van Dijk

Allen gefeliciteerd en succes
volgend jaar in de hogere klasse.

De volgende teams hebben zich gehandhaafd in hun klasse: 

Dames 1 Hoofdklasse , capt. Kirsten ter Weele
Dames 2 1e Klasse , Biebie van Leeuwen
Heren 1 Zondag 36 holes , capt. Hans Nietsch
Heren 4 Zondag 27 holes , capt. Sicco Otter
Heren Sen. 1 Vrijdag 27 hole , capt. Harry de Jong
Heren Sen. 1 Vrijdag 18 holes , capt. Gertjan van der Sluijs Veer
Heren Sen. 2 Vrijdag 18 holes , capt. Wim ter Riet
Heren Sen. 4 Vrijdag 18 holes , capt Clemens Dijkers

Helaas zijn de overige teams gedegradeerd, volgend jaar meer succes gewenst.

Team Henny Nijenhuis

Team Jeroen Spaans
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Onderstaande mail die Helen namens de TC mocht ontvangen 
van de runner-up bij de heren, de Haagsche, spreekt boekdelen! 

“Beste Helen
Ik wou namens mijn team jullie nog ontzettend bedanken voor de 
leuke dag, ondanks het feit dat wij niet hebben kunnen winnen.

Jullie gastvrijheid was ongekend en we hebben die als zeer
bijzonder ervaren. Zowel ‘s ochtends als ‘s middags een volle
tee-box en twee spotters, daar kunnen wij op de Haagsche
nog een voorbeeld aan nemen!

Daarnaast hebben jullie een hele prachtige baan. We hebben
genoten om er te mogen spelen en we hopen er nog eens terug
te keren.

Nogmaals dank en wellicht tot een volgende keer!

Groeten namens de Haagsche 27 holes, 

Tjebbe“

van Faffie Reijntjes

De NGF wijst eens in de zoveel jaar een club aan om een finale 
van de competitie te organiseren. Dit jaar was onze club aan 
de beurt en was de organisatie in handen van de TC. Met veel 
plezier zijn we aan de slag gegaan; het is een eer om te doen 
en tevens een goede pr voor de club. Dat laatste is goed gelukt 
gezien de reacties van de teams en van de NGF.

Bij prachtig golfweer is er gespeeld op door Remco en zijn
team prima verzorgde baan. Complimenten. Ook Jan en
zijn team hebben zeer bijgedragen aan de gastvrijheid.
De leden van onze club verdienen lof voor de wijze waarop
ze zich hielden aan de sluitingstijden van de baan.
Geen onvertogen woord. Voor de prijsuitreiking was er
mevrouw Dresselhuys die namens de NGF de winnaars
en runners-up toesprak.

Winnaar bij de dames werd Anderstein en runner-up was
De Nederlandse Golfvereniging. Bij de heren won De Goyer
en runner-up was hier de Haagsche. Na het genoegen van
enkele glazen bier hebben twee dappere helden van de Goyer 
zich onder luid gejuich in de vijver begeven. Hilariteit.

VERSLAG FINALE HOOFDKLASSE 27 HOLES
DAMES EN HEREN OP DE TWENTSCHE GOLFCLUB OP 26 MEI
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Cup (1929-2019), mogen tonen aan onze leden en aan de professionals die ook dit jaar 
weer massaal naar de Twentsche Golfclub komen in het weekend van 31 augustus en
1 september a.s.   

Op maandag 24 juni jl. brachten Will Pross en Cecilia Pross-Kienhuis (zwager en twee-
lingzus van de auteur van deze regels), want in Avignon op vakantie, een bezoek aan de 
genoemde dochter van Joop Rühl en kregen toen zoals afgesproken de beker in bruikleen 
mee. Inmiddels is de beker keurig gepoetst door ons lid Liedeke van Driel en heeft haar 
man Bernard van Driel, groot kenner van zilveren voorwerpen als u dat nog niet wist, 
zich over de beker gebogen. Uit zijn observaties komen de volgende zaken naar voren.

Hiernaast drie uiterst recente
afbeeldingen van de eerste Twente 
Cup uit 1929, foto’s die op donderdag 
11 juli jl. zijn gemaakt door ons lid 
Frans Csidei uit Haaksbergen, ooit 
fotograaf van beroep.

Op de linkerpagina staat natuurlijk 
de foto van de prachtige beker, van de 
voorkant bezien. De voet is 12,5 cm 
breed, de bovenkant meet 19,5 cm
en de beker is precies 25 cm hoog. 

De twee foto’s op de rechterbladzijde 
tonen de kolommen met de winnaars 
tussen 1929 en 1949. Toenmalig
golfprofessional bij de Kennemer Joop 
Rühl won de fraaie beker in 1950 
voor de vijfde keer (1940, 1941, 1942, 
1946 en dus 1950) en werd daarom 
de eigenaar ervan. Men achtte het 
blijkbaar niet nodig om dat wapenfeit 
nog op de beker te vermelden, want 
de naam van Cees Cramer, winnaar 
in 1949, wordt zoals u kunt zien als 
laatste vermeld.

De beker is sinds 1950 privébezit en 
is door niemand van de Twentsche 
ooit meer gezien. Joop Rühl overleed 
in 1986 en na zijn dood ontfermde 
een thans in Frankrijk (Carpentras) 
woonachtige dochter zich over de 
beker. We hebben in 2018 contact 
met haar gelegd en gedaan gekregen 
dat we de beker, ter gelegenheid van 
het 90-jarig jubileum van de Twente 

EINDELIJK
WEER

‘THUIS’
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De beker is in 1928 vervaardigd en wel door de firma N.V. 
Koninklijke Van Kempen, Begeer en Vos te Voorschoten, en 
weegt 532 gram. De ontwerper ervan was C.J. (Chris) van der 
Hoef. Dergelijke bekers werden niet van de plank gekocht, maar 
uitdrukkelijk besteld. De stijl van de beker is art deco. In het 
Palthehuis in Oldenzaal staat overigens in een vitrine al vele 
jaren een vrijwel identieke beker, alleen werd deze beker niet 
uitgereikt aan winnaars van een golfwedstrijd maar aan de
winnaar van een jachtwedstrijd. We hebben het sterke vermoe-
den dat beide bekers ongeveer even oud zijn. En we denken 

zelfs dat de ene beker inspiratiebron is geweest voor de andere.
Beide bekers kennen een zogeheten tweede gehalte zilver (83,5%
puur zilver en 16,5% koper).  
En om dit bijzondere verhaal over de eerste Twente Cup-beker 
met een fraai slot af te ronden: de Twentsche Golfclub mag zich 
na vele decennia zelfs weer eigenaar noemen van de cup, onder 
de voorwaarde dat de laatste winnaar ervan, Joop Rühl dus,
alsnog een vijfde vermelding krijgt op de beker. Ook is afgespro-
ken dat de beker niet zal worden uitgereikt aan toekomstige 
winnaars. Daar valt mee te leven. In onze prijzenkast pronken 
voortaan, én voor het eerst, maar liefst vier Twente Cup-bekers!
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Regels zijn regels, ook als we het soms 
heel graag anders zien. In het archief 
troffen we dit handgeschreven briefje aan 
van ons toenmalige lid ‘Cathryn’ van der 
Borch van Verwolde. Vanuit het Kurhaus 
in Scheveningen, waar ze verbleef, 
schreef ze op vrijdag 3 september 1954 
een briefje aan toenmalig bestuurslid
Rob Horst met het nadrukkelijke verzoek 
of ze op zaterdag 11 september a.s.
tijdens de wedstrijd profs-amateurs
met Gerard de Wit zou mogen spelen:
“Gerard de Wit heeft mij nl. gezegd dat
hij het erg prettig zou vinden om met
mij die achttien holes te spelen”.
Ze had hierover Henny Jordaan eerder
al telefonisch proberen te bereiken,
maar die was onbereikbaar gebleken;
hij bevond zich in België.
Dus wendde ze zich nu maar tot de
officiële instanties. Geen argument
werd onbenut gelaten: “Als het helemaal 
niet kan met De Wit zou ik toch in ieder 
geval graag meedoen. Maar ik hoop dat 
u goedgunstig zult beschikken over het lot 
van het oudste en spelende dameslid van 
onze club”.      

Onderaan haar brief zien we een paraaf 
van waarschijnlijk een lid van de
wedstrijdcommissie, met het oordeel: 
‘loten’. Op woensdag 8 september
stuurde Rob Horst haar een kort briefje, 
met daarin de vermelding “dat wij niet 
van onze stelregel, wat betreft het loten, 
welke amateur met welke professional 
speelt, kunnen afwijken”. Om de pijn
voor haar ietwat te verzachten schreef
hij erbij: ”zullen wij er in ieder geval voor 
zorgen dat u met een professional speelt. 
Hopelijk geeft de loting voor u toch een 
gunstige uitslag”.  

We weten niet hoe de loting voor haar 
heeft uitgepakt. We weten wél dat Gerard 
de Wit op zondag 12 september 1954 het 
uit 1946 daterende record van Joop Rühl 
over 36 holes (134 slagen) met één slag 
verbeterde. De Wit legde zijn vier rondjes 
af in 33-32-34-34.

WEEKEND VAN DE TWENTE CUP

Amateur wil in het weekend van de Twente Cup graag met een echte professional, Gerard de Wit, door de baan,
maar de wens werd niet verhoord. Het overkwam in 1954 ons toenmalig lid Catharina H.M. barones van der Borch
van Verwolde - jonkvrouwe van Suchtelen van de Haare (1893-1974).
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Gedurende de wintermaanden zijn de nestkasten een beschutte 
plaats voor de vogels.

Mij is gevraagd om in het kader van dit promotieonderzoek
een aantal veldwerkzaamheden uit te voeren. Het is mijn taak
materiaal te verzamelen van insecten gedurende de broedtijd
van de spreeuwen. Dat doe ik door het plaatsen van verschillende
typen insectenvallen.

De eerste is de zogenaamde malaiseval.
Deze val bestaat uit een soort windschermconstructie om
vliegende insecten te vangen. Deze val, welke  op hole 5 rechts in 
de bocht stond, heeft  daar gedurende een aantal weken gestaan.

De gevangen insecten worden in een pot met formaline
opgevangen. Wekelijks wordt de pot vernieuwd, waardoor
achteraf na te gaan is hoeveel insecten per week verzameld zijn.

Daarnaast zijn er nog twee andere insectenvallen: de zwarte en
de witte emergentievallen. Deze vallen lijken op kleine koepel-
tentjes. De zwarte vangt de insecten die uit de grond komen.

De witte insectenval is een drijvende val. Deze val vangt de
insecten die uit het water komen. Deze twee vallen worden niet 
continue geplaatst. Tot slot wordt er nog een bodemmonster 
genomen om de daarin aanwezige insecten te tellen.

Al ruim een jaar participeert de Twentsche Golf Club in een 
promotieonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Nick Hofland, PhD Student Dierecologie en Ecofysiologie
doet dit onderzoek: 

Nick aan het woord:

“In juli 2014 werd een sterke correlatie aangetoond tussen de 
trends van insectenetende vogels en de concentraties van
de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater.
Echter, de mechanismen achter deze achteruitgang bleven
onbekend. Daarnaast is in 2017 aangetoond dat de hoeveelheid
insecten in ons buurland Duitsland dramatisch achteruit is
gegaan in de afgelopen decennia. Hierdoor zijn wij gaan 
vermoeden dat door het gebruik van pesticiden en de steeds 
verdere intensivering van de landbouw heeft geleid tot een
afname van de insecten. Gezien deze insecten ook een
belangrijke voedselbron vormen voor veel boerenlandvogels 
zou dit ook tot een gebrek aan voedsel voor deze vogels
kunnen leiden”.

Nick vervolgt:

“In mijn onderzoek willen we de mechanismen achter deze
correlatie van pesticiden en achteruitgang in vogels proberen 
bloot te leggen, door het gebruik van een ‘oorzaak-gevolg’
keten, voor de boerenzwaluw en de spreeuw. Hiervoor zijn
we actief op locaties door heel het land en we doen daar diverse 
metingen. We nemen op iedere locatie een watermonster om
te bepalen hoeveel en welke concentraties pesticiden er in
het gebied voorkomen, we bemonsteren de insectenpopulaties
met behulp van verschillende typen insectenvallen en doen 
broedbiologisch onderzoek naar de aanwezige nesten van 
spreeuw en boerenzwaluw”.  

Het onderzoek wordt op de golfclub uitgevoerd door
vrijwilligers van Stichting Hofvogels en medewerkers van
Sovon. Op onze golfbaan wordt het nestsucces deels
bijgehouden door Mirjam Bak en Ruud de Koning, vrijwilligers
bij Hofvogels. Zij controleren in de broedtijd regelmatig de
spreeuwenkasten: en zij houden bij wat er aan eieren gelegd 
wordt. Zij zijn in staat bijna op de dag nauwkeurig te bepalen 
hoe oud de jonge spreeuwen zijn. Zodra de jonge spreeuwen
het nest  bijna verlaten worden ze door hen geringd.
Ruud en Mirjam zijn meestal in het begin van de avond
actief in de baan.

Gezamenlijk zijn we op zoek naar de juiste nestkast voor de 
spreeuwen. De nieuwere spreeuwenkasten worden vaak ingepikt 
door de mezen en de boomklevers. De oudere groene kasten 
worden bij uitzondering door een andere soort bewoond.
In het bos links bij hole 5 is het spreeuwenhotel verwijderd
wegens de erbarmelijke staat waarin de grote kast verkeerde.

Vlak daarbij hangt nu een nieuwe experimentele spreeuwenkast 
die tot nu toe graag door de spreeuwen gebruikt wordt.
In het najaar maken we alle spreeuwenkasten schoon.

HOE IK VEEL MEER BIRDIES MAAK ...



16

Engerlingen zijn de larven van de mei-, juni- en rozenkevers.
Deze worteletende keverlarven blijven tot ontpopping in de 
grond. Ze bevinden zich daarom dan ook graag onder de 
grasmat, waar ze afhankelijk van de soort één of meerdere jaren 
verblijven. Daar eten ze aan de onderste delen van de grasplant. 
Dit veroorzaakt zogenaamde vraatschade:  afsterving van hele 
delen in het gazon.

In de voorbije jaren hebben veel clubgenoten zich met de vogel-
kasten beziggehouden. Han en Lia van Hagen deden dit de
laatste jaren en ik heb deze taak van hen over genomen.
Verspreid over het terrein van onze golfclub hebben we zo’n
120 nestkasten, waarin verschillende vogelsoorten nestelen.
Elk jaar is er de birdwatchingday in samenwerking met de
NGF en de vogelbescherming. Dit jaar, in de vroege ochtend
van 18 mei, deden 12 leden mee aan de kwalitatieve vogeltelling.
We hebben 38 soorten waargenomen, een record wat betreft de 
afgelopen vier jaren. Na afloop hebben we samen van een 
voortreffelijk ontbijt-buffet genoten, waarvoor Jan Braakhuis
ook vroeg uit de veren was. De landelijke resultaten van de
birdwatching zijn op dit ogenblik nog niet bekend.

In 2018 deden er 81 banen mee en op die banen werd
toen een recordaantal soorten geteld: 177.

Tot slot kunnen we met gepaste trots vermelden dat er op
onze baan in het voorjaar drie jonge bosuilen zijn geboren. 

Al jaren ervaar ik het als voorrecht om door onze mooie baan
te gaan. Nu ik me meer met de  daarin aanwezige natuur
bezighoud, is dat voorecht nóg meer toegenomen.

René Sorel

Een heel ander deel van het veldwerk bestaat uit het filmen van 
de nestkastopeningen. Op ongeveer 50 cm van de opening van 
een spreeuwenkast plaats ik een camera. Ik heb dan wel eerst 
even gecontroleerd of het een bewoonde kast betreft. Zolang
de camera loopt worden opnamen gemaakt die het aantal
vliegbewegingen van de spreeuwen uit dat nest vastleggen.
Het aantal vliegbewegingen vormt een maat voor de
beschikbaarheid van voedsel.

Aan het eind van het broedseizoen overhandig ik de verzamelde 
materialen aan Nick, die gedurende de wintermaanden de insec-
ten kan tellen en bestuderen. Daarnaast worden ook de filmbeel-
den bekeken en geteld op vliegbewegingen. 

Wij zijn heel blij met het onderzoek naar de spreeuwen in onze 
baan, omdat we daarmee de populatie spreeuwen zeker niet 
kleiner maken. De spreeuwen zien we het liefst in de baan om de 
engerlingen en emelten op te eten. Kraaien doen dat ook, maar 
die woelen het gras om en beschadigen daarmee op forse wijze de 
fairways. 

Even uw kennis van de biologie opfrissen:

Emelten zijn de pootloze larven van langpootmuggen, ook wel 
glazenwassers of spekkenbijters genoemd. Deze larven zijn er 
zowel in het voorjaar als in het najaar. Emelten leven overdag in 
de grond en komen pas ’s nachts naar boven om de groene delen 
van planten te eten. De larven van de langpootmug komen voor 
in de grasmat waar ze veel schade aan kunnen richten.
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Een tijdlang speelde Otto competitie met onder meer Jaap 
Vermeer.

Vanaf 1985 is er een heuse traditie in de familie om jaarlijks op 
een baan in of buiten Nederland met z’n allen golf te spelen. 
Onlangs was er een editie in Wassenaar, maar ook in Tsjechië, 
België en Engeland werd dit familietoernooi al verspeeld. 

Het grootste wapenfeit van Otto op de Twentsche blijft het
winnen van de matchplay during the season single in het jaar 
1986.  We wensen Otto nog vele aangename uurtjes golf toe
én een goede gezondheid!

Marcel Kienhuis

Zijn vader werd maar liefst 98 jaar, na een veelbewogen leven. 
In de meidagen van 1940 was deze als kapitein en hoofd van de 
juridische sectie van het Algemeen Hoofdkwartier in het gevolg 
van generaal Winkelman betrokken geweest bij het opstellen 
van de capitulatietekst. Na de nederlaag zat diezelfde vader vijf 
jaar in Duitse krijgsgevangenschap, van waaruit hij in staat werd 
gesteld om spaarzaam te corresponderen met zijn in Nederland 
achtergebleven vrouw en kinderen. 

Eén van die kinderen was de op 17 augustus 1928 in Leiden
geboren Otto Schepers. Otto wordt deze maand dus 91 jaar 
en hij is daarmee drie maanden ouder dan ons andere lid 
Henk Steinmeijer (17-11-1928). Wekelijks spelen Otto en zijn 
vriendin Ans Bekkers nog enkele, vaak zes, holes. Aan het
einde van de middag, vroeg in de avond, dat zijn de momenten 
waarop zij in een vaak vrijwel verlaten baan, zonder hoge 
verwachtingen, intens genieten van goed geslagen ijzer 7,
of van enkele prachtige chips, of van een fraaie putt.
Otto komt vrijwel altijd zelfs nog op de fiets naar de club.   
                                 
Otto is niet alleen ons oudste lid, hij is hoogstwaarschijnlijk ook 
van alle huidige leden het langst lid van de Twentsche. 

Na het behalen van het gymnasiumdiploma en het afronden
van de studie medicijnen in Leiden en in Amsterdam, was
Otto enkele jaren huisarts in Doorwerth. In 1965 besluit hij 
echter zijn werkzame leven voort te zetten in Zuid-Afrika.
In de provincie Natal gaat het uit vier kinderen bestaande gezin 
Schepers wonen in een prachtig landhuis in Greytown, dat
in de volksmond wel Buckingham Palace wordt genoemd.
Aan de overkant lag een negen holesbaan, waar eens in de 
veertien dagen een professional langskwam.

Daar in Zuid-Afrika bekwaamde Otto zich voor het eerst, en 
tamelijk zelfstandig ook, in  het golfspel. In die jaren was hij 
werkzaam als huisarts in overheidsdienst, maar vond hij ook 
tijd om in het Groote Schuur-ziekenhuis te Kaapstad, waaraan 
de wereldberoemde Christiaan Barnard was verbonden, de 
opleiding tot anesthesist af te ronden. Dat Otto voor het
golfspel koos, had hij niet van zijn vader Jan Dirk. Zijn vader 
was de schermsport toegedaan geweest en was voor Nederland 
zelfs uitgekomen tijdens de Olympische Spelen van 1936 met 
het wapen ‘degen’.     

In 1970 keert Otto terug naar Nederland en gaat hij in Delden 
wonen. Hij zal vanaf dat moment werkzaam blijven als
anesthesist bij het Gerhardus Majella-ziekenhuis, bij het
Koningin Juliana-ziekenhuis, beide in Hengelo, en bij het
Heil der Kranken-ziekenhuis in Oldenzaal.  

Hij meldt zich vrijwel meteen bij de toenmalige secretaris
Rob Cox van de Twentsche Golf Club. Eén van de benodigde 
handtekeningen kwam van de geliefde Bornse huisarts Wim 
Stomps, die onder de naam Guillaume de Borne menig ludiek 
stukje schreef voor het toenmalige Puttertje. 

NESTOR VAN DE TWENTSCHE
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Hierna vertrok ik voor de tweede achttien-holeswedstrijd,
met weer nieuwe medespelers en om ongeveer 18.00 uur waren 
we terug in het clubhuis. Ik had die dag vijfenveertig holes 
gespeeld, ik had de golfmarathon volbracht.

Het geheel werd afgesloten met voortreffelijk barbecue.

Ik kan terugzien op een geslaagde en gezellige golfdag en ik
ben zeker van plan om het volgende jaar weer deel te nemen.
Misschien iets voor de TGC?

De meeste deelnemers waren lid van de organiserende
vereniging en de meeste spelers waren mannen; het aantal 
dames was gering.

Ik kan eenieder die ook maar enigszins door het golfvirus is 
aangetast aanraden om een keer een golfmarathon te spelen. 
Want zoals Multatuli, in Woutertje Pieterse, reeds zei:
”Het golfspel is een gezonde zaak en het geeft het mensdom
veel vermaak”.

Riet Kuiper-Banis

De uitnodiging voor deze wedstrijd zag ik liggen in de hal van 
ons clubhuis en het leek me wel wat om deze uitdaging aan te 
gaan. Na ampel overleg besloot ik een mail te sturen waarin 
ik te kennen gaf dat ik de wedstrijd wilde meespelen. Ik kreeg 
een “welkomstmail” en drie dagen voor de wedstrijd werd me 
de flightindeling toegestuurd. De spelvorm was stableford, 
gespeeld in drietallen..

De start was om zes uur en ik had me eigenlijk onvoldoende 
gerealiseerd dat ik om 5 uur zou moeten vertrekken richting 
Lochem. De ontvangst was erg vriendelijk en na de koffie kon
ik mijn flightgenoten opzoeken voor de eerste negen holes. 
Daarna was er een zeer smakelijk ontbijt, niet erg uitgebreid,
en met een broodje op de vuist vertrok ik met nieuwe mede-
spelers voor de  eerste achttien holes. De eerste negen van
deze achttien holes verliepen nogal moeizaam, want mijn
swing functioneerde maar matig; later ging het beter.

Tijdens de pauze tussen de twee achttien-holeswedstrijden
kregen we een uitgebreide en  zeer smakelijke lunch
aangeboden. 

ZATERDAG 22 JUNI 2019 GOLFMARATHON TE LOCHEM
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In ons archief troffen we deze sfeervolle
foto aan van de winnaars van de golfweek 
uit 1991, ongedwongen poserend op de
green van de vijfde hole voor fotografe 
Wilma Sijgers, toenmalig voorzitter van 
de redactie van ons clubblad. Het is nog 
maar 28 jaar geleden en desondanks is
het een inspanning om ze echt allemaal
van de juiste naam te voorzien.
 
V.l.n.r. op de achterste rij:
Anneke Coppes-Prenger, Joost van Geijn, 
Toon Borren, rest onbekend.

V.l.n.r. op de voorgrond:
Ineke Knottenbelt-Bouman, Wim Kijne, 
Toosje Sijtsema (daarachter Annemiek 
Driessen), Judith Benedict, Jeroen
Jordaan (daarachter zijn oudere broer 
Maarten Jan Jordaan én toekomstig
drievoudig winnaar van de Law Cup)
en Peter Baars.

WINNAARS UIT DE GOLFWEEK VAN 1991
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We verwachten u graag!

Bernard van Driel
Margaret Langeler
Thea Nijland
Janh Karel Dekker

Het bridgeseizoen voor de Twentsche golfers komt er weer aan. 
U weet het, reeds in de twintiger jaren van de vorige eeuw werd 
er op onze club gebridged, geïnitieerd door mevrouw Boom, de 
echtgenote van een van de oprichters van de Twensche Golfclub.

Wat u ook weet, is dat we spelen op de derde donderdag van de 
maanden oktober tot en met maart om half acht.

BRIDGENDE GOLFERS, OPGELET!

Graag uw aandacht voor de leukste week van het jaar op onze club, nl.

De GOLFWEEK

In deze golfweek worden er van zaterdag 17 augustus t/m  zaterdag 24 augustus leuke wedstijden georganiseerd
waar iedereen aan mee kan doen. U mag zelfs voor iedere wedstrijd iemand uitnodigen.

Het thema van de golfweek is dit jaar Italië.

Italië, zon, muziek, wijn, lange tafels, kleurige vlaggen, heerlijk eten, en vooral veel praten.

Dat zijn de Italiaanse ingrediënten, maar het belangrijkst deze week is:
Iedere dag een golfwedstrijd.

De wedstrijdcommissie organiseert alle wedstrijden en de evenementencommissie giet er dit jaar  een Italiaans sausje over.

Lieve mensen, kijk op de wedstrijdkalender en schrijf allemaal in voor deze week. Nodig een vriend of vriendin uit.
Kom alleen, met een vriend of met een vriendin of met je partner, het maakt niet uit, maar doe mee!!

We rekenen op jullie allemaal.

De evenementencommissie

GEACHTE LEDEN VAN DE TGC
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hebben en reeds zaken doen. Dat de businessclub flink is
gegroeid dit jaar geeft aan dat wij als Twentsche Golfclub de 
goede lijn hebben te pakken en de verwachting is dan ook dat 
het aantal businessleden zal toenemen.

De club is op dit moment niet actief in verband met de vakantie, 
maar zal daarna de draad weer oppakken, zoals ook te zien is op 
de kalender van de club.

Door Victor Markink

Dat er bij de Twentsche Golfclub een businessclub is zal
inmiddels niemand meer zijn ontgaan.

De perfecte balans tussen ontspanning en inspanning biedt 
zakelijk golfen bij de Twentsche Golfclub uitgebreide mogelijk-
heden op het gebied van netwerken en sportiviteit. Dat heeft 
geleid tot een flinke toename van de businessleden, te weten  
van 23 naar 35 bedrijven.    

Businessleden mogen ook 2x 
per jaar gebruik maken van de 
businessroom en daar wordt 
gretig gebruik van gemaakt, 
omdat deze ruimte zich bevindt 
op een unieke locatie, aan de 
vijver bij hole 15.

Het mooie aan de businessclub 
is de verdeling in grote bedrij-
ven, middelgrote bedrijven en 
middenstanders. Het streven 
van deze ondernemende club
is dan ook te groeien met 
bedrijven die gemakkelijk
kunnen aansluiten. En die
goed passen bij de club.

Zo ontstaat er voor onze 
businessleden een interessante 
groep waarmee genetwerkt kan 
worden. Het is dan ook mooi 
om te zien dat verscheidene 
leden elkaar al gevonden

DE BUSINESSCLUB VAN DE TWENTSCHE GOLFCLUB
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We make it easy!

TEE-SPONSOREN
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BEDRIJFSLEDEN


