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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

2018
jaargang 52 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
I’ve always made a total effort, even when the odds seemed entirely against me.
I never quit trying; I never felt that I didn’t have a chance to win.
                                                               Arnold Palmer (1929-2016)

Henny Nijenhuis en Rudy Goetzee hebben, onwetend wellicht, het afgelopen jaar
gehandeld in de geest van het bovenstaande citaat van Arnold Palmer.

Uit de tientallen gesprekken die zij in het jaar 2018 hebben gevoerd met vele
betrokken leden, hebben zij de conclusie getrokken dat de TGC vooruit kan én
vooruit wil. Hulde.

In het eerste (papieren) nummer van 2019 zult u een uitgebreid interview aantreffen
met de nieuwe voorzitter, Rudy Goetzee.

In deze met opzet digitale versie (het Twente Cup-nummer van augustus j.l. was
nogal lijvig en dus kostbaar) kunt u reeds de opinies vernemen van onze huidige
penningmeester, Gert Boers.

Ook kunt u in dit nummer alvast kennis nemen van de serieuze ambities van jonge 
TGC-golfers als Dennis Markink en Aron Visser. Onthoud hun namen!

Maar in dit eindejaars-nummer blikken we uiteraard ook terug op de verrichtingen
van deze en gene tijdens het afgelopen seizoen.

We wensen u allen vanaf deze plaats een uiterst sportief en succesvol 2019, daarbij
denkend aan de beroemde frase van Ben Hogan.      

As you walk down the fairway of life you must smell the roses,
for you only get to play one round.
               Ben Hogan (1912-1997)

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

De volgende Putter verschijnt in april 2019. Copy inleveren voor 1 maart 2019!



nieuwe bestuursleden gaan we het nieuwe jaar 2019 tegemoet.  
Als voltallig bestuur kunnen we dan de taken (her)verdelen, 
gesprekken aangaan, afspraken maken, en wat er al zo meer van 
ons gevraagd wordt.

De ambities die het bestuur zich gesteld heeft zijn uitdagend en 
best pittig. Maar ook dat werd me maandag weer eens duidelijk: 
we hoeven het niet alleen te doen. Er zit zoveel potentieel en 
enthousiasme in onze vereniging  en we hebben eigenlijk allemaal 
hetzelfde doel: een fysiek en financieel gezonde golfclub waar we 
nog jaren met veel plezier gebruik van kunnen maken. Ik kijk nu 
al weer uit naar een spannende competitiestrijd, Twente
Cup, golfweek, wedstrijden, of gewoon een rondje over onze
fantastische baan.  En als ik de laatste tijd wel eens getwijfeld
heb of ik er goed aan gedaan tot het bestuur toe te treden,
dan hebben jullie mij afgelopen maandag weer veel inspiratie 
gegeven om door te gaan. Dank daarvoor.

Uw clubsecretaris
Carla Ostermann
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Een paar weken al denk ik na over wat ik zou willen schrijven
in alweer de laatste Putter van 2018. De afgelopen periode
stond in het teken van de voorbereidingen voor de ALV,
12 november 2018. Er is die avond veel informatie gedeeld,
instemming gevraagd, geluisterd naar bevlogen presentaties
van Jeroen Stevens en Rudy Goetzee, Gert Boers nam ons mee
door de begroting voor 2019 en er werden (soms kritische)
vragen/opmerkingen gesteld door leden. 

Inmiddels ligt de ALV enige dagen achter ons en eigenlijk kan ik 
alleen nog  maar met een heel trots gevoel terugkijken: 
- trots op de grote opkomst (131 leden)
- trots op de positieve sfeer die avond
- trots op de directeur van de NGF die de moeite nam
 naar ons toe te komen
- trots op ons als bestuur.
 Er is veel werk verzet de afgelopen maanden.

En …

Heel blij met het resultaat. We willen vooruit en we kunnen 
vooruit! Met een nieuwe voorzitter en hopelijk binnenkort twee 

BESTE LEDEN,

Licht - Lucht,
Doorzicht - Inzicht,
Oude dingen verdwijnen
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KAMPIOENEN COMPETITIE 2018
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door Marcel Kienhuis

Vanaf mei 2017 is hij lid van het
bestuur van de TGC, in de rol
van penningmeester. Ontspannen
en ontwapenend, zo komt hij
eigenlijk altijd over, zelfs tijdens
Algemene Leden Vergaderingen,
als de gemoederen nog wel eens
kunnen oplopen. Lastige vragen,
gesteld aan de interruptie-
microfoon, kunnen rekenen
op een minzame maar effectieve
reactie: ‘Fijn dat u die vraag stelt.’
Vervolgens wordt de vragensteller
getrakteerd op een eerlijk en
duidelijk antwoord, als het kan
ook nog vergezeld van wat humor.
Aan de keukentafel in hun huis
te Wierden, waar hij alweer zo’n
veertien jaar woont met zijn
vrouw Aleksandra en hun
dochter Nathalia, spreken we
op een woensdagmiddag over
het veranderingsproces dat
de Twentsche momenteel
doormaakt.                                                                                                       Hierboven Gert en Nathalia in 2017 tijdens de vakantie in Canada.  

Wie is hij?
Peter Albert Gerrit Boers, roepnaam Gert, is geboren in Enschede (1968) en getogen in Wierden. Zijn vader was onderwijzer.
Op het Christelijk Lyceum te Almelo (thans CSG Het Noordik) doorloopt Gert het Atheneum om vervolgens economie te gaan
studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2017 is hij Managing Director Downstream EMEA bij TenCate Grass. Daarvoor
was hij onder meer twaalf jaar leidinggevend bij Power-Packer. Hij wordt blij in zijn werk als de volgende drie ingrediënten voorhanden 
zijn: een internationale omgeving, op de relatie gerichte business to business én als het specifiek om een product gaat. Hij verhaalt en 
passant enthousiast over een recent werkbezoek in de Oekraïne en in het Midden-Oosten. In zijn jeugd voetbalde hij bij het Wierdense 
SVZW (Zwaluwen), op de positie van verdedigende middenvelder: ‘Ik had ook toen al graag het spel voor me’, grinnikt hij. Met zijn
vader bezocht hij voetbalwedstrijden van FC Twente in het Diekmanstadion. Tegenwoordig kun je hem natuurlijk aantreffen in de
bovenste ringen van het Polman Stadion van Heracles. 

Andrew Scullion
Hij woonde nog met Aleksandra in het Brabantse Son en Breugel, toen hij besloot te gaan golfen. Hij meldde zich bij Best Golf & Country 
Club en daar werd Andrew Scullion, een in Panama geboren Engelsman, zijn eerste pro. Sinds Gert lid is op de Twentsche loopt hij tijdens 
het Twente Cup-weekend op zondag de tweede negen mee met de flight waarin Scullion dan speelt. En na afloop drinken ze dan samen 
een biertje. Steevast vraagt Scullion aan Gert of zijn handicap al omlaag gegaan is.
  
Harry Slotema
Gert werd lid van de Twentsche in 2006, toen Gijs Numan nog voorzitter was. Hij koos bewust voor de TGC, ondanks het feit dat hij
daar nog niemand kende. Golfclub De Koepel en Golf & Country Club ’t Sybrook waren tijdens het selectieproces afgevallen; de rust en
de ruimte op het terrein van de TGC hadden de doorslag gegeven. Waarschijnlijk is Gert het laatste nieuwe lid geweest dat nog werd 
gevraagd om handtekeningen te overleggen en werd hij vervolgens misschien wel het eerste lid dat zonder handtekening tóch lid kon 
worden. Hij besloot mee te doen aan maandbekers en ontmoette Harry Slotema. Deze benaderde hem om competitie te gaan spelen.
De rest is geschiedenis … 

Ik nodig Gert uit om wat golfherinneringen op te halen. Hij herinnert zich rondes met Harry Slotema waarop deze tijdens de tweede 
negen in zijn hoofd meer bezig was met de speech straks aan tafel, dan met zijn golfspel. Wat een voortreffelijk en geestig spreker was 
Harry! Onvergetelijk blijft ook de door Rob Ticheler en Ivo Schunselaar georganiseerde golftrip naar Schotland. Ze werden bij het vlieg-
veld ‘opgewacht’ door een grote bus met daarin een heuse bar! En op de eerste dag meteen golfen op een ongelooflijk prachtige linksbaan: 
North Berwick Golf Club: ‘There are few places better in the world to play golf !’ kunnen we lezen op de site van deze club. Met de mannen 
hierboven speelden ze onlangs in Normandië op Golf de Wimereux, met zicht op de Atlantische Oceaan.  

IN GESPREK MET …
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Hieronder de huidige leden van het competitieteam Spaans op de baan van Le Golf National, alwaar zij op woensdag 26 september een 
oefendag van de Ryder Cup meemaakten. De foto is illustratief voor de sfeer die rond dit team hangt: de hang naar gezelligheid wordt bij 
voorkeur gecombineerd met een zekere prestatiezucht. 

‘Mooiste bijzaak in het leven’
Zijn passie voor golf mag Gert sinds mei 2017 als bestuurder van de TGC in nieuwe banen proberen te leiden. Aan genoemde keukentafel 
spreken we openhartig over het transformatieproces waarin onze club zit. Dat we ook in de toekomst een vereniging willen blijven mét 
veel verenigingsgevoel staat volgens Gert buiten kijf: de club is koning. Maar verandering is wel een gegeven. En professionaliseren is een 
noodzakelijkheid. En flexibiliteit is een vereiste.  En bij dit alles moet kwaliteit de leidraad zijn. Professioneel is echt niet synoniem aan 
commercieel. Juist om de kwaliteit in de dienstverlening aan bestaande en nieuwe leden te verhogen, moeten we de zogeheten ‘dagelijkse’ 
aansturing in de club verbeteren. Dit hoeft beslist niet op gespannen voet te staan met de bestaande commissiestructuur.  Laten we
proberen weg te blijven van ‘gestolde belangen’. Mét elkaar zullen we het samenspel van belangen en verlangens opnieuw vorm moeten 
geven. In een club kun je meerdere (steun)pilaren hebben; de organisatie mag best hybride zijn. Geen of-of maar juist en-en.

Waarom zou je eigenlijk lid moeten willen worden (zijn) van de TGC?
Deze vraag spreekt hem zeer aan en Gert noemt meteen de drie in zijn ogen belangrijkste  redenen: vanwege de kwaliteit van de baan, 
vanwege de kwaliteit van de voorzieningen en vanwege de kwaliteit van het verenigingsleven. Bij de kwaliteit van de voorzieningen staat 
hij bewust wat langer stil, want die zijn we heel vanzelfsprekend gaan vinden. Waar vind je een clubhuis bijvoorbeeld waar je gasten in 
het restaurant kunt bedienen en waarin je tegelijkertijd een andere activiteit kunt hebben? Realiseren we ons wel dat boerderij Pek en de 
Gerard Groothuis-golfkarrenkelder zeer luxe voorzieningen zijn? En dat onze kleedkamers uiterst modern en royaal zijn?
We zullen ons ook beter moeten realiseren dat nieuwkomers soms wat ‘transactioneler’ in de club staan en willen staan. In het verleden 
schoof je als nieuw lid aan en verwierf je je geleidelijk aan een plek, maar vandaag de dag wil de klant meteen waar voor zijn geld.

Waar zou je willen dat de Twentsche over een jaar zou moeten staan?   
Dan hoop ik vurig dat we met z’n allen op een baan spelen die voor wat betreft ‘look & feel’ dan al duidelijk anders is. Ook zou ik wensen 
dat het door ons voorgestane beleid tegen die tijd door de leden enthousiast wordt ondersteund en gedragen.  En ik zou oprecht willen 
dat we onze gasten en de te verwachten nieuwe leden nog meer ‘inclusief ’ benaderen.  
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JUBILEUM 20 JAAR GOOFY’S
Reinhard Haster

Vrijdag 1 juni werd met een gezellige wedstrijd over 9 holes, met als spelvorm greensome per team met handicapverrekening, het 20 
jarig jubileum gevierd. Ik speelde in een team met Bert Vrielink, Harry Ebberink en Ans Wubben. Met een score van 40 slagen over de 9 
holes dachten we het aardig gedaan te hebben. Met een aftrek van 8 voor de handicap eindigden we op 32 slagen netto. Helaas voor ons 
was dit geen uitzonderlijke score. Twee andere teams hadden ook netto 32 en degene met de laagste handicap won de 3de prijs. Er was 
namelijk ook een team met netto 31 en een team met bruto 35 en netto 29. Deze scores waren goed voor de 2de en 1ste prijs.

Wie de diverse winnaars waren kun je zien op 
bovenstaande foto’s. De volgorde is er helaas bij
ingeschoten, maar de teams van drie of meer 
wonnen de prijzen voor de wedstrijd. De andere 
prijswinnaars werden beloond voor bijzondere 
prestaties voor de Goofy’s in het algemeen en
voor prestaties op de dag zelf in de baan.
Bert en Ria Vrielink wonnen de hoofdprijs
van de tombola: een weekend toeren met een 
Mazda MX5.

In de baan werd er goed samengewerkt om
hindernissen te overwinnen.
 
Na de wedstrijd werd de jubileumviering
voortgezet in ‘het Wapen van Delden’ waar
we na de ontvangst aan de bar konden genieten 
van prijsuitreiking, maaltijd en speeches in een 
daartoe gereserveerde ruimte.

Met veel plezier en herkenning van de opgehaalde 
herinneringen tijdens de speeches genoten we 
ondertussen van een heerlijk drie-gangen diner.

Tussen de gangen door was er steeds een item dat 
onze aandacht vroeg, met name de toespraakjes 
van de op de foto vastgelegde Goofy’s. De foto 
van Ria Vrielink staat erbij omdat zij uiteindelijk 
het balletje trok met de hoofdprijs: ‘cruising’ door 
Twente in de MX5. 
Overigens werden wij allen beloond met prijzen 
door het trekken van een balletje, dankzij de 
uitgebreide sponsoring van Willy. De meesten van 
ons gingen met minimaal een voetbal naar huis 
om er de kleinkinderen blij mee te maken.
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De avond werd afgesloten met het zingen van het ‘Goofylied’, waarbij Hans van Oosterbosch uit zijn geheugen enkele toepasselijke
coupletten aan de samenzang toevoegde.

Voorafgaand aan de wedstrijd gingen we als aanwezige Goofy’s samen op de foto.

Hans Morelis had ook een prachtige collage van foto’s van ‘Goofy’s door 20 jaren heen’ gemaakt. Deze werd de gehele avond op
de achtergrond vertoond en er kwam duidelijk uit naar voren dat de groep nog aanzienlijk groter is, maar dat diverse leden om
uiteenlopende redenen niet aanwezig konden zijn. Al met al een zeer geslaagde jubileumviering, die we over 5 jaar hopen voort te zetten!

Tijdens jullie gezellige jubileumfeest werd er een loterij gehouden met voor elke aanwezige een prijs. Om mij heen pakte iedereen een 
witte golfbal met een getal erop en ik zat er een beetje verdwaasd bij met het blauwe balletje dat ik getrokken had. Ik zat jaloers te kijken 
naar de meest fantastische prijzen die ik voorbij zag komen, een opblaas dolfijn, een krokodil, petjes en heel veel voetballen.

Maar toen...........wie had dat gedacht? Ik won de hoofdprijs! 
Een weekend lang op pad met een prachtige cabrio, beschik-
baargesteld door autobedrijf Kolenaar. Omdat het steeds 
prachtig weer is, besloten Bert en ik er geen gras over te laten 
groeien en direct het volgende weekend de auto op te halen. 
En dat weekend bleek een heel rekbaar begrip te zijn.
Vrijdagochtend konden we het autootje al ophalen en
maandagmiddag om 17.00 uur moest ie weer thuis zijn.
De auto was echt super. Precies zoals ik een sportauto als 
kind zou hebben getekend, een tweezitter, heel laag, compact, 
cabrio en vuurrood!

We hebben een heel leuk weekend gehad en zijn op heel
veel plekken geweest: Teckelenburg, Friesland, de Veluwe, 
Amersfoort en Bad Bentheim. Zo af en toe vielen ons
verbaasde blikken ten deel als we voorbij kwamen touren.

Bert was nu wel echt het prototype van een man met veel jongere vrouw in een iets te blitse auto ☺ Het is jammer dat er geen (geluids)
opnames zijn van de momenten waarop we na uren rijden weer uit het autootje moesten. De auto was heel laag, dus het viel zo af en toe 
niet mee om er uit te komen/kruipen.

Ik wil de organisatie van het jubileum nogmaals bedanken voor de gezellige avond en vooral voor de prachtige prijs!

Liefs, Ria Vrielink
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WINNAARS GOLFWEEK
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eerst twee uur les, vervolgens bezochten ze de oefenholes en
de putting-green en ’s middags was er tijd voor een ronde golf. 
Aan het einde van de dag werd er in het clubhuis geëvalueerd. 
Aron en Dennis genieten er nog zichtbaar van na als ik ze over 
de inhoud van het programma bevraag: ’héél leuk’ en ‘voor
herhaling vatbaar’ klinkt het. Het idee kwam van Victor 
Markink en Andrew stopte er vervolgens gratis extra uren in. 
Vol trots vermelden ze ook dat ze op de derde en laatste dag
hun matchplaypartij tegen Joris & Elias wonnen.

Dubbelkampioenen
Die winst hoeft niet te bevreemden. Aron & Dennis zijn een 
gevreesd duo in de baan. Ze verloren samen nog nooit een 
dubbel in de jeugdcompetitie. Ze vullen elkaar werkelijk perfect 
aan. Dennis imponeert vanaf de tee met zijn lengte, Aron is 
een kampioen in het benaderen van de green en Dennis kan op 
zijn beurt ook nog eens goed putten. Ze zijn inmiddels heuse 
golfvrienden geworden. In de afgelopen golfweek zetten ze 
gezamenlijk op donderdagmorgen als ‘vossen’ een score neer 
voor de traditionele Vossenjacht van de middag. Dat hebben de 
deelnemers geweten: slechts 75 slagen hadden de ‘heren’ nodig 
gehad. 

Mister Straight & Short  
En zoals dat gaat met die jongelui, ze genieten er van om 
elkaar bijnamen te geven. Aron is beslist nog geen longhitter 
maar hij slaat de ballen wel recht. ‘Je moet naar de sportschool 
Aron’ grapt Dennis. Aron heeft gevoetbald bij VOGIDO en bij 
AVANTI en kende problemen met zijn (linker)knie. Hij kan 
zich inmiddels geen leven zonder golf meer voorstellen. Zijn 

door Marcel Kienhuis

Het is vrijdag laat in de middag; the Goofy’s druppelen het 
clubhuis binnen op weg naar hun vaste, lange stamtafel. Aan 
een andere tafel zitten twee jeugdige, talentvolle golfers die 
graag terugblikken op het afgelopen jaar waarin ze ‘doorbraken’. 
Dennis Markink (1999-) verlaagde zijn handicap van 13,1 naar 
7,4 en Aron Visser (2002) zelfs van 30,0 naar 9,7. Dennis wist 
bovendien in het weekend van 14 en 15 juli van dit jaar de
Collins Cup te winnen en maakte daarmee op slag naam binnen 
onze club. 

Live like a pro
In de afgelopen herfstvakantie hebben ze samen met Joris 
Spanjer (hcp. 0,1) en Elias Saari (hcp. 6,8) het oefenprogramma 
‘live like a pro’ gevolgd. ’s Ochtends kregen ze van Andrew Allen 

ARON VISSER & DENNIS MARKINK – GOLF IS HUN NIEUWE PASSIE 
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grote golfhelden zijn Severiano Ballesteros en Tiger Woods. Hij 
verwacht volgend jaar verder te zakken, naar handicap 6,0. En 
als dat lukt is er een kans dat hij als amateur mag meedoen aan 
de eerstvolgende Twente Cup, zo is hem beloofd. Zijn swing-
baan is dit jaar fors verbeterd; hij slaat de ballen nu van binnen 
naar buiten en niet meer omgekeerd.
 
Mister UBU – Ugly But Useful 
Dennis heeft een prachtige swing - daarover kan geen twijfel 
bestaan - maar zijn slecht geraakte ballen liggen steevast op
een goede plek. Vandaar deze bijnaam. Hij voetbalt nu nog
als rechtsbuiten in het eerste team van Wilhelminaschool, maar
na dit seizoen stopt hij en gaat hij zich volledig concentreren
op het golfspel. Hij verwacht komend seizoen handicap 2.0
te kunnen spelen. Zijn eerst nog ietwat onrustige swing heeft
hij het afgelopen jaar veel stabieler gekregen. Hij is zeer
tevreden over zijn tempo nu. Hij traint niet eens zoveel, maar 
hij bestudeert filmpjes en volgt de betere golfers nauwlettend, 
soms in onze eigen baan (zoals de stilist Piet Hein Bakkenes van 
de Hilversumsche die tijdens het NK Matchplay in augustus ook 
op de Twentsche speelde) of tijdens het KLM Open.
Dennis maakt vaak een nuchtere en ontspannen indruk en
het bevreemdt dan ook niet dat  Iceman Henrik Stenson zijn 
favoriete golfheld is.  

‘Golf is nu leuker dan voetbal’
De boomlange Dennis maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij 
vindt golf nu leuker dan voetbal. En dat is ook de verdienste 
van jongens als Aron, zo beweert hij. Het is belangrijk dat je 
golfmaatjes hebt, jongens aan wie je je optrekt, met wie je je 
kunt meten. Met wie je tevens lol kunt maken. Voor jongeren is 
dat groepsgevoel essentieel. Zowel Aron als Dennis nemen soms 
vrienden van hen mee naar de drivingrange. Die tonen zich dan 
oprecht verbaasd over de moeilijkheidsgraad van dit ‘spelletje’. 
Ze beseffen vaak onvoldoende dat het een heuse sport kan zijn. 
Aron en Dennis doen er alles aan om het golfspel onder de 
aandacht van andere jongeren te brengen.

This was their finest hour
Als ik ze vraag welk golfmoment van het afgelopen jaar hen
het meest is bijgebleven, aarzelen ze toch even. Nu hebben
ze allebei ook heel wat bijzondere momenten meegemaakt. 
Aron verbaasde de afgelopen zomer tijdens de Hans de Lange-
competitie vriend en vijand (al kunnen we ons niet voorstellen 
dat hij vijanden heeft, of misschien toch eentje, heel even ook 
maar, in de persoon van Hans Nietsch, waarover hieronder 
meer) door weken op rij op woensdagavond met prachtige 
scores uit de baan te komen en virtueel wekenlang leider van dit 
klassement te zijn. Het verleidde Hans Nietsch tot de uitspraak: 

‘Pas jij maar op Aron: weet wat er met jouw stokken gebeurt
als je wint!’. Voor Aron was zijn Beat the Pro-moment op de 
zaterdag van de Twente Cup alles afwegende toch het meest 
memorabel. Hij was gekoppeld aan de flight van Inder van 
Weerelt en sloeg als laatste af; met zijn ijzer 6 sloeg hij de bal
op 85 cm van de hole. Dat Inder hem meteen feliciteerde en 
hem op de green zelfs een doosje ballen schonk, zal Aron
nooit vergeten. Op zondag deponeerde Ivan Borghstijn zijn
bal evenwel op 40 cm van de pin en dus werd Ivan de terechte 
winnaar. 

Voor Dennis was het winnen van de Collins Cup zijn ‘finest 
hour’. Op zaterdagmorgen kwalificeerde hij zich in een
wedstrijd tegen par voor de kwartfinales. Hij had met Didier 
Foglia en Noel O’Domhnaill in de flight gezeten. ’s Middags 
versloeg hij Paul Scholte op Reimer, op hole 15. En op zondag-
morgen moest Joris Spanjer het hoofd buigen, op hole 17.
In de finale bleek hij ook een maatje te groot voor Leo ten 
Brink; andermaal eindigde dat weekend een partij van Dennis 
the Menace op hole 15. 
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Winnaar van de Twente Cup Seniors werd Andrew Allen
(147: 73-74). Hij volgde daarmee Rinus van Blankers op die 
deze kersverse titel in 2017 als eerste wist te winnen. 

Aydan Verdonk (1996, Noordwijkse Golfclub). In zijn
grote eentje was deze oud-keeper en oud-rugbyer de grote 
smaakmaker van de Twente Cup-editie van 2018 op 1 en 2 
september j.l.. 

Gelouterde professionals als Inder van Weerelt (5e), Mark
Reynolds (4e) en Jurrian van der Vaart (2e) moesten hun
meerdere erkennen in de jonge amateur uit Purmerend.
Voor het eerst ook sinds 1929 won een amateur de Twente 
Cup! En Aydan was bovendien nog de jongste winnaar ooit: 22 
jaar. Dat record had sinds 1940 op naam gestaan van de toen 
23-jarige Joop Rühl. En passant sloeg Aydan op de laatste dag 
ook nog een officieus baanrecord: hij maakte een prachtige 64, 
maar die score zal geen vermelding op een schildje krijgen, 
want de spelers hadden hun bal mogen plaatsen in de baan. 

Op de baan van de Twentsche was Aydan in het weekend van
18 en 19 augustus al de revelatie én de sensatie geweest.
Op hole 2 had hij tijdens het Nationale Kampioenschap 
Matchplay voor amateurs de bal met de driver steevast op de 
green geslagen. En op hole 9 hield hij steeds minder dan een 
pitching wedge over naar de vlag. Het bestuur van de onze 
club beloonde de winnaar van het NK Matchplay met een 
wildcard voor de Twente Cup. En dat hebben we geweten!                                                                                                                                         
                       
‘Ik kan niet zeggen welke van de twee overwinningen ik het moo-
iste vind, ik vind ze allebei heerlijk! Het gaat heel lekker op dit 
moment en ik ging eigenlijk heel neutraal deze wedstrijd in, maar 
wel met de wetenschap dat deze baan me ligt en ik hem leuk vind 
om te spelen’, aldus een dolgelukkige Verdonk na afloop. Op de 
foto zien we Aydan met de beker waar tussen 1951 en 1955 om 
werd gespeeld, een beker die in dat laatste jaar eigendom werd 
van Gerard de Wit. Na diens overlijden in 1988 schonk zijn 
vrouw deze en een andere (Twente Cup-)beker terug aan de 
TGC.

Omdat Verdonk (nog) amateur is ging de wildcard voor het 
KLM Open in eerste instantie aan zijn neus voorbij. Voorma-
lig Twente Cup-winnaar Ralph Miller (2015) twitterde na de 
prijsuitreiking,

Petje af!!! Wellicht krijgt deze man een
#Wildcard voor het @KLMOpen.

Dat startbewijs zou Aydan later die week alsnog krijgen.

Van ons bestuur had hij al meteen op de zondag de eervolle 
uitnodiging ontvangen om ‘buitenlid’ te worden. 

Zijn eerste optreden tijdens het KLM Open bleek overigens 
geen succes. Met rondes van 83 en 86 slagen haalde hij niet de 
cut.

UITSLAG TWENTE CUP

1. Aydan Verdonk 133 (69-64)
2. Jurrian van der Vaart 137 (71-66)
 Dylan Boshart 137 (67-70)
4. Mark Reynolds 138 (66-72)
5. Ruben van Uden 139 (72-67)
 Inder van Weerelt 139 (68-71)
7. Philip Bootsma 140 (68-72)  

TWENTE CUP 2018

15



15



16

de fairway, vanuit dezelfde afstand. Overigens kunt u minder 
voorzichtig zijn bij het zoeken van uw bal;  mocht deze bij het 
zoeken bewogen worden, dan kunt u hem straffeloos terug-
plaatsen. Wel mag u nog maar 3 minuten zoeken. Wilt u uw bal 
identificeren, dan hoeft u uw flightgenoten hier niet meer van 
op de hoogte te stellen. Ook belangrijk: door de baan mag u een 
ingebedde bal straffeloos droppen. 

De bunker is geen ‘hindernis’ zoals hierboven genoemd. Vanuit 
de bunker mag nog steeds niet worden geground. Wel mag u 
vanaf 2019 losse natuurlijke voorwerpen in de bunker bewegen. 
Kiest u ervoor om een bal in de bunker onspeelbaar te
verklaren, dan kunt u vanaf 2019 (wel door 2 strafslagen voor 
lief te nemen i.p.v. 1) de bal in een rechte lijn naar achteren ook 
buiten de bunker droppen. 

Zodra u de green heeft bereikt, mag u de bal oppakken. Vanaf 
2019 mag een bewogen bal op de green straffeloos worden 
teruggeplaatst. Ook als uw bal door uw toedoen beweegt. Ook is 
het niet meer ‘strafbaar’ om een speellijn aan te raken en mag u 
naast pitchmarks ook schade veroorzaakt door schoenen, dieren 
of onderhoudswerkzaamheden repareren. Bij het putten mag u 
ook de vlaggenstok in de hole laten zonder dat u dit strafslagen 
oplevert. 

Vanaf 2019 zal READY GOLF nog sterker worden aangeprezen. 
Verwacht wordt  dat spelers niet langer een eervolle volgorde 
handhaven, maar dat degene die klaar is om zijn slag te doen als 
eerste aan de beurt is, ook op de fairway. Een sneller spel wordt 
ook bevorderd door de introductie van een nieuwe spelvorm: 
Maximum Score bij strokeplay. Wanneer u bij een ronde
strokeplay een hole heeft waar u er qua aantal slagen niet
meer uitkomt, dan bent u te allen tijde bevoegd om de bal
op te pakken tegen een maximum aantal slagen die door de 
wedstrijdcommissie aan een bepaalde hole is toegewezen. 

Ook voor mij is dit allemaal nieuw, nadere informatie zal
volgen. De regel- en handicapcommissie staat altijd ter
beschikking van alle leden via ons e-mailadres:
hrc@twentschegolfclub.nl. Geniet nog een maandje van de oude 
spelregel. Ik wens u alvast een fijne jaarwisseling en tot 2019! 

Didier Foglia

In 2019 vindt misschien wel de grootste en meest ingrijpende 
wijziging plaats van de regels van onze geliefde sport.
De zogenaamde ‘Modernizing Golf Rules’ is erop gericht het 
spel leuker, simpeler, toegankelijker en sneller te maken.
Onze handicap- en regelcommissie is druk bezig de nood-
zakelijke acties in te plannen om onze leden volledig op de 
hoogte te brengen van al deze wijzigingen. Hiervoor zullen
wij materiaal, zittingen en andere middelen inzetten. 

Ongeacht uw standpunt over deze veranderingen, zal iedereen 
het erover eens zijn dat een juiste regelkennis in ieders voordeel 
werkt. Om deze reden zal ik in dit artikel proberen een
summiere uitleg te geven van alle aankomende wijzigingen. 

Allereerst nemen wij afscheid van de term ‘waterhindernis’ en 
introduceren wij de nieuwe term ‘hindernis/penalty area’. Onder 
hindernis kunnen ook gebieden vallen die zijn aangewezen 
door de club. Vanuit iedere hindernis is het toegestaan om een 
bal te spelen op dezelfde wijze als op de fairway of in de rough. 
Dit betekent dat u vanaf nu in een hindernis mag grounden en 
losse natuurlijke voorwerpen mag verplaatsen. Indien u ervoor 
kiest om de hindernis te ontwijken door een strafslag te nemen 
en in een rechte lijn naar achteren de bal te droppen, dan wordt 
de droppingzone verruimd doordat u op het bepaalde punt 
zowel links als rechts een stoklengte mag nemen. Vanaf 2019 
worden stoklengtes bij voorbaat bepaald door de langste stok 
uit uw tas(met uitzondering van de putter). De ervaren golfers 
onder ons moesten eerder al hun manier van droppen
aanpassen, dit moeten ze in 2019 alweer doen. Vanaf nu dropt 
u op kniehoogte, waarbij het belangrijk is dat de kniehoogte 
redelijk wordt bepaald, dus niet vanuit een gehurkte stand.  

Uiteraard weet de gemiddelde golfer van onze club altijd de bal 
op de fairway te houden, maar mocht uw bal verloren gaan in 
de bosjes of out of bounds geslagen worden, dan bestaat een 
kans dat er een plaatselijke regel van toepassing is waardoor 
u niet terug hoeft te gaan naar de plek waar u de bal voor het 
laatst heeft geslagen: Kiest u voor deze optie dan dient u 2
strafslagen voor lief te nemen en dan mag u droppen in een 
gebied vanaf de plek waar u denkt dat uw bal waarschijnlijk 
terechtkwam, tot aan twee stoklengtes binnen de grens van 
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golfers niet teveel ruimte en denk bij mijzelf: “Die laten ons 
straks wel door”; een volkomen verkeerde gedachte. De golfers 
voor ons voelen zich terecht opgejaagd, vergeten daardoor de 
bunkers aan te harken en hun pitchmarks te repareren.
Ondertussen ben ik op de eerste holes alleen maar bezig met: 
“Wanneer zullen ze doorlaten?”. Wederom een volkomen
verkeerde gedachte.
De andere golfers zijn ook leden, betalen evenveel contributie 
als ik, hebben een greenfee betaald voor hun kinderen, dus hoe 
haal ik het in mijn hoofd te denken dat wij met ons groepje 
meer recht hebben om op zondagmorgen om 8.00 uur af te 
slaan dan deze andere golfers.

Wanneer ik op zaterdagavond op de TGC-app op mijn
mobieltje had kunnen lezen dat de andere golfers op zondag om 
8.00 en om 8.08 uur zondag een starttijd hadden gereserveerd 
en dat wij dientengevolge een starttijd hadden om 8.16 uur, dan 
had ik mij niet zo hoeven haasten. Ik had de hondjes wat langer 
kunnen uitlaten en een tweede kopje koffie kunnen drinken,
alvorens naar de TGC te gaan. Nu sta ik daar op de tee en
moet ik tandenknarsend toezien hoe twee flights voor mij,
op zondagmorgen om 8.00 uur, vertrekken.

Bovenstaande voorbeelden, allicht enigszins gechargeerd, geven 
wel aan dat een starttijd helemaal niet vervelend hoeft te zijn. 
Dit heeft ook niets met commercie te maken.
Starttijden kunnen juist voor rust en zekerheid zorgen en 
bijdragen aan een goede sfeer en een rustige start vanaf hole 
1; iedereen weet immers waar hij of zij aan toe is. Ook voor de 
Marshall wordt het veel makkelijker zijn/haar taak uit te voeren.
Als laatste zullen starttijden ook helpen om de baanbezetting
in beeld te krijgen en daarop kan de club anticiperen. Is dat 
commercieel? Nee, dat is als club zo zorgvuldig mogelijk
omgaan met je grootste bezit.

Door Jeroen Spaans

Nog geen drie jaar geleden had niemand bij mij moeten 
aankomen met een verhaal over het invoeren van starttijden
op de TGC. Echter: “Als je nooit van mening verandert, dan
leer je ook niets in je leven.” In een tweetal voorbeelden zal 
ik proberen u duidelijk te maken waarom ik van mening ben 
veranderd.

Vorige maand hadden wij ons jaarlijkse teamuitje aan de Franse 
kust, rondom Le Touquet. De voorpret begint natuurlijk al 
enkele weken zo niet maanden eerder en mijn teamgenoten 
bestookten mij regelmatig met de vraag: ”Heb je de banen al 
geregeld en heb je al starttijden?” Hoe normaal vinden wij
het, dat wanneer wij op een andere baan gaan spelen, we een 
starttijd toegewezen krijgen. Je plant daar je dagbesteding
rondom heen. Op de laatste dag is het natuurlijk ook erg
praktisch als je een vroege starttijd geregeld hebt; immers we 
wilden op zondagmiddag nog naar Twente rijden. Kortom, als 
wij zelf als gast ergens gaan spelen, vinden wij het bijzonder
fijn wanneer van tevoren de starttijden bekend zijn.

Op zondagmorgen om 8.00 uur spelen een aantal heren een 
rondje golf op de TGC. Tijdens de zomermaanden sluit ik mij 
hier graag bij aan. Ondanks het vroege tijdstip moeten er thuis 
toch altijd eerst enkele dingen gebeuren: De hondjes uitlaten, 
ontbijten, koffie drinken en allicht nog even naar het toilet. Dus 
enigszins gehaast arriveer ik stipt om 8.00 uur op de TGC en 
gelukkig, de heren staan er nog en er zijn geen anderen die
willen afslaan op hole 1. Dit gaat zo een aantal weken achter 
elkaar, totdat ik een keer op een zondag arriveer en er wel 
andere golfers om 8.00 uur willen afslaan op hole 1. Een hele 
familie met kinderen en schoonzonen. Ik denk: “Ho, ho wij 
spelen altijd om 8.00 uur, ik heb me niet voor niets zo gehaast”; 
natuurlijk een volkomen verkeerde gedachte. Twee flights met 
de andere golfers slaan voor ons af. Ik ga afslaan, geef de andere 

STARTTIJDEN

Een hole-in-one maken met 
golfen is heel bijzonder. Het 
mooie daarvan is, is dat het niet 
uitmaakt hoe goed je golft, hoe 
vaak je golft of hoe lang je de 
golfsport al beoefent. Het is wel 
een unieke belevenis en statisch 
gezien is voor de gemiddelde 
golfer de kans op een hole-in-
one ca. 1 op de 12.700. Naast 
een goede slag spelen conditie 
van de baan, de weersgesteld-
heid en een grote dosis geluk 
een grote rol. Deze omstandig-
heden waren compleet in balans 
op vrijdagmiddag 9 november 
2018 voor Chris Pfaff. In bijzijn 
van Walri Krake en Marinus 
Snyders sloeg hij vanaf de 
afslagplaats van hole 15 de bal 
rechtstreeks in de hole.



bovendien een z.g. triatlon, een combinatie van de volgende 
drie elementen : ’s middags golf (greensome-Chapman), eten 
(meestal een uitstekend buffet) en ’s avonds bridge. Voor het 
eten worden helaas geen punten uitgedeeld, maar voor de
andere twee elementen wel. Een combinatie van golf- en
bridgescores, waarbij beide even zwaar meetellen, levert de
winnaar op. De triatlon is zeer populair bij de leden, meestal 
bijna overtekend, en dus buitengewoon gezellig.

Wat helaas wel opvalt is, dat er weinig jonge bridgers zijn. Men 
heeft het te druk om het spel te leren; of vindt het niet modieus 
genoeg. Jammer, want veel mensen ontdekken te laat hoe leuk 
en mooi het spel is en tot welke gezellige ontmoetingen het 
leidt. Velen beginnen er later alsnog aan: bridgecursussen
zijn populair. Wij hebben bij onze wedstrijden ook  altijd een 
beginnersgroep. Dus durf mee te doen!
Opgave op golfbridgeTGC@gmail.com. U kunt zich daar
ook opgeven voor het ontvangen van onze mails.

Tot ziens?

Gertjan van der Sluijs Veer

Bridge en golf lijken wel iets op elkaar : oefening baart kunst en 
je doet altijd wel iets doms.

Al vanaf de oprichting van de Twentsche wordt er op onze 
club ook bridge gespeeld.  Dat droeg en draagt veel bij aan het 
clubgevoel!

Hoewel de spelregels vanaf die begintijd nauwelijks gewijzigd 
zijn, is het karakter van het spel toch flink veranderd. Vroeger 
speelde men het z.g. robberbridge, waarbij de uitslag sterk 
afhing van de kaarten die men toevallig in handen kreeg na 
het delen. Tegenwoordig wordt er vergelijkend gespeeld. Een 
gedeeld spel wordt namelijk bewaard en ook door anderen 
gespeeld. Achteraf kan dan vergeleken worden wie met
dezelfde kaarten het beste resultaat heeft behaald. Zo wordt
het gelukselement minimaal en komt het aan op spelinzicht.

Zo spelen wij ook op de Twentsche, op elke derde donderdag-
avond gedurende de herfst- en wintermaanden. Twee keer per 
jaar in maart en in augustus organiseert de bridgecommissie 

GOLF EN BRIDGE HOREN BIJ ELKAAR 
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