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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

2022
jaargang 56 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

If I had cleared the trees and drove the green, it would’ve been a great shot.                                  
                                                                         

Voor u ligt een voorjaarsnummer met daarin aandacht voor veel verschillende zaken.                          
De coverfoto is, naast andere, gemaakt door ons nieuwe redactielid Danny Kristen. 

In de rubriek VAN HET BESTUUR benadrukt secretaris Wouter van de Wetering hoezeer 
bestuur en commissies momenteel met diverse plannen in de weer zijn. Het enthousiasme 
spat van zijn proza af.

In de rubriek IN GESPREK MET kunt u kennismaken met onze nieuwe clubmanager 
Peter Hemmen. Ook gingen we het gesprek aan met het bestuurslid dat verantwoordelijk 
is voor de bouw van de nieuwe driving range en voor de veranderingen in de baan, met 
Rob Ticheler dus. 

Veel aandacht is er gelukkig ook weer voor de NGF-competitie. Niet alleen neemt Wouter 
Jobsen ons mee in zijn steile leercurve als competitie-coördinator, maar ook vermelden 
we de leden van alle twintig deelnemende teams. En doen we daar ter plekke een oproep 
aan de captains om ons schriftelijk te laten weten hoe leuk die competitie weer was, 
na jaren van uitstel. Maken we dan van al die inzendingen een mooie collage voor het 
zomernummer. 

In de maand mei willen we altijd even herdenken, deze keer ook in dit nummer. Daarom 
een bijdrage over het in 1941 vermoorde TGC-lid Dirk Spanjaard.  

In deze editie van ons clubblad blikken we bovendien, en graag ook, uitgebreid terug op 
de verdiensten van onze erevoorzitter, op die van Johan Groeneveld dus, iemand die ons 
toonde dat serieus besturen en competitief sporten samen kunnen gaan.  

Dit is overigens de eerste PUTTER die niet onder de bezielende leiding van Ko Meerwaldt 
tot stand kwam. We danken hem vanaf deze plaats voor zijn jarenlange inspanningen. 

Voortaan zal vooral Danny Kristen belast zijn met de opmaak van de diverse artikelen. 

We wensen u allen vanaf deze plaats veel leesplezier en een uiterst sportief en gezond 
zomerseizoen!

Marcel Kienhuis mfskienhuis@gmail.com
Danny Kristen mail@dannykristen.nl
Arie Kuiper strastera@hotmail.com

Sam Snead (1912-2002)



Een paar voorbeelden;

•	 De	Commissie Beheer en Onderhoud Baan is aan de slag met
 het project Renovatie Baan; De eerste fase is in 2021 afgerond.
 Dit jaar komen de tee-boxen en de bunkers in de fairways aan
 bod. De nieuwe driving range staat er (wat is hij groot gewor-
 den!) en als het pas ingezaaide gras wil groeien, kunnen we
 een datum prikken voor een feestelijke opening.
 Het bestuur gaat binnenkort met de commissie aan tafel over
 de al lang gekoesterde wens om onze oefenbaan uit te breiden
 naar een 9-holes par-3 baan. 
•	 De	Clubhuiscommissie heeft de eerste plannen gereed voor een
 renovatie van het interieur van het clubhuis. Na 25 jaar van
 intensief gebruik is het clubhuis daar zeker aan toe. Komt u
 vooral naar één van de informatieavonden (11 en 12 mei).
•	 De	Commissie Nieuwe Leden heeft het programma Golfstart
 1 & 2 succesvol op poten gezet. Dat programma voorziet in
 een opvang en introductie van en een eerste golfonderricht
 voor nieuwe leden (naar handicap 54). Golfstart 3 (van handi-
 cap 54 naar 36) is in voorbereiding.
•	 De	 Technische Commissie heeft de ambitie om binnen onze
 vereniging een vorm van Golfacademy op te zetten met
 Golfstart 4 & 5. Rode draad daarbij is dat een verbetering van
 het sportief niveau binnen onze vereniging bijdraagt aan het
 plezier in golfen en dat golfonderricht (voor de leden die
 daaraan behoefte hebben) een vast onderdeel wordt van het
 verenigingsleven.
•	 De	Commissie Twente Cup presenteert binnenkort haar plan-
 nen om van de Twente Cup (het oudste toernooi voor pro’s
 van het land) een evenement te maken van onze vereniging
 als geheel en voor belangstellenden van daarbinnen
 en -buiten. 
•	 De	Wedstrijdcommissie organiseert niet alleen de wedstrijden,
 zoals wij die allemaal kennen, maar op 11 en 12 juni bij ons
 op de Twentsche ook een golfwedstrijd als onderdeel van de
 “Special Olympics Nationale Spelen 2022 in Twente”, het
 grootste multi-sportevenement voor mensen met een
 verstandelijke beperking in Nederland (zie ook
 www.specialolympics.nl). Op de Twentsche is het een
 evenement met 60 golfers (G-spelers en hun begeleiders),
 waarbij 60 vrijwilligers betrokken zijn. Het zou mooi zijn
 als die wedstrijd op veel belangstelling van onze leden kan
 rekenen.

4

Beste leden van de Twentsche Golfclub,

Het vorige bericht Van het Bestuur is verschenen in de Putter van 
december 2021. Onze voorzitter geeft hierin een mooi overzicht 
van wat er zoal in dat jaar binnen onze vereniging is gepasseerd 
en biedt de leden een doorkijk naar wat er voor 2022 op het pro-
gramma staat. Wat hij op dat moment nog niet kan bevroeden: is 
dat Nederland nog een keer in de harde lockdown moet, dat ook 
So Nice haar gastvrijheid moet staken en dat de nieuwjaarsreceptie 
moet worden afgeblazen. 

Wat een verschil met hoe we er nu voorstaan. Gelukkig kunnen we 
weer volop en zonder restricties de baan in en na afloop daarvan 
genieten van de gezelligheid in het clubhuis. Met de goede weers-
vooruitzichten van dit moment lonkt ook weer het terras! 
Overigens hoopt het bestuur dat u deze laatste coronaperiode goed 
bent doorgekomen. Mocht u het virus nog onder de leden hebben, 
dan wenst het bestuur u toe dat de symptomen beperkt zijn en dat 
u voorspoedig herstelt.
Wel of geen corona en weer of geen weer, het bestuur wijdt zich 
ook dit verenigingsjaar met veel energie aan zijn twee taken: het 
besturen van de vereniging en het runnen van het golfbedrijf. De 
inzet van de commissies en van de overige vrijwilligers is daarbij 
natuurlijk essentieel. Daarover in het navolgende meer.

Allereerst valt te vermelden dat op 16 mei aanstaande de algemene 
ledenvergadering wordt gehouden. Hét moment voor de leden om 
zich door het bestuur te laten informeren over het reilen en zeilen 
binnen de vereniging en om zich uit te laten over het gevoerde en 
te voeren beleid en over de keuzes, die moeten worden gemaakt. 
Het bestuur roept alle leden op om die ALV als het enigszins mo-
gelijk is, te bezoeken. 
Op de agenda staan het beleidsplan 2022-2024 en natuurlijk het 
jaarverslag en de jaarrekening 2022. Onze penningmeester infor-
meert u aan de hand van de jaarrekening in hoeverre de financiële 
situatie van onze vereniging gezond is; een eerste voorwaarde voor 
het maken van plannen voor de toekomst en voor het doen van 
investeringen. En die plannen zijn er (of worden gemaakt) en er 
wordt geïnvesteerd. De commissies zijn daarbij veelal de motor die 
de vereniging in beweging houdt. 

VAN HET BESTUUR
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Het bestuur is in ieder geval doordrongen van het belang van deze 
wetgeving en houdt in dat kader de organisatie van onze vereniging 
zorgvuldig tegen het licht. Een eerste verkenning laat zien dat die 
organisatie de WBTR-toets goed kan doorstaan. 
Maar genoeg nu over bestuur en over bestuurlijke zaken. Het wordt 
voorjaar en er wordt beter weer beloofd. Prima omstandigheden 
om de baan in te gaan, wedstrijden te spelen of om gewoon met 
goede bekenden een rondje te lopen. De NGF-competitie draait 
als vanouds. Nu velen van ons weer met vakantie gaan en op de 
kleinkinderen passen komt er weer meer ruimte in de baan. De 
test met het hybride baanmanagement-systeem laat dat duidelijk 
zien. Kortom, het bestuur wenst u allen een actief, mooi en zonnig 
golfseizoen 2022!

Namens het bestuur,
Wouter van de Wetering, secretaris.

Kortom, de TGC is vol in beweging en het bestuur en de 
commissies hebben daaraan het bord vol. Het bestuur is dan 
ook verheugd met de komst van Peter Hemmen, die per 1 mei 
aanstaande onze organisatie als clubmanager komt versterken. 
Peter heeft veel ervaring bij diverse golfclubs opgedaan en het is 
ons aller bedoeling om onze vereniging en haar leden daarvan te 
laten profiteren. 
Dat geldt ook voor het bestuur dat nu weer tijd krijgt voor meer 
bestuurlijke zaken, zoals bij voorbeeld de invoering van de Wet 
Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR), in werking getreden 
op 1 juli 2021. Deze wet geeft onder meer een wettelijke grondslag 
ter verbetering van het bestuur en het toezicht bij verenigingen en 
stichtingen. Centraal staat dat bestuursleden de plicht hebben om 
het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Verder 
stelt de wet regels inzake de aansprakelijkheid van bestuurders 
ingeval van ernstig plichtsverzuim. 
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IN HERINNERINGEN 2021

Na een kortstondige ziekte overleed op maandag 18 oktober 
op 76-jarige leeftijd Josephina Maria Antonia (José) Hendriks-
Zwijnenberg.
José heeft ruim 40 jaar gewerkt als orthopedisch operatieassistent 
in het Twenteborg ziekenhuis. De laatste jaren van haar werkzame 
leven ging ze golfen en bridgen. Ze zei altijd: dit is mijn investering 
in mijn pensioenleven.

De golfsport werd echt haar passie. In het begin samen met 
echtgenoot Herman twee à drie keer per week naar Golfclub Bad 
Bentheim. In 2012 werden ze lid op de Twentsche.  José was iedere 
maandag en donderdag op onze club te vinden om samen met 
vriendinnen 18 holes te spelen en daarna gezellig bij te praten onder 
het genot van een kop koffie en van een glaasje wijn.

José hield van goed en lekker eten en van een goede wijn. Ze kon 
uitstekend koken, waarvan vele  bevriende echtparen en personen 
kunnen getuigen. Op vakanties gingen zowel de Michelingids als de 
LeisureBreaks golfgids mee in de koffer.

We houden José in herinnering als een opgewekte, vriendelijke en 
lieve vrouw die ook van een geintje hield.

Annelies Veldhof

José Hendriks-Zwijnenberg
4 maart 1945 – 18 oktober 2021

In 2021 kwamen drie (oud)leden ons te ontvallen, in deze volgorde: Lizzy van Heek-Nieuwenhuijs, Klaas Sanders en José Hendriks. 
Lizzy was tien jaar secretaris van de TGC in de zeventiger en tachtiger jaren. We blikten vorig jaar al uitgebreid op haar verdiensten 
terug.   

Elisabeth Maria Anna van Heek-Nieuwenhuijs
Amsterdam 18-05-1940 – Gorssel 14-01-2021

Klaas Sanders
1959 – Enter 09-07-2021

José Hendriks-Zwijnenberg
De Lutte 04-03-1945 – Borne 18-10-2021
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ons golfrondje strijken we neer in het restaurant en vervolgen we 
ongedwongen ons reeds in de baan gestarte gesprek over wat hij 
als bedrijfsleider hoopt te kunnen brengen en te bereiken op de 
Twentsche.

Ter Apel                                                                                                                                         
Peter komt uit de provincie Groningen, uit Ter Apel om precies 
te zijn, het grootste dorp in de gemeente Westerwolde. Daar op 
Golfclub Westerwolde startte hij in 1989 met golfen, werd al snel lid 
van de wedstrijdcommissie en later zelfs secretaris in het bestuur.

door Marcel Kienhuis

Aspiraties durven hebben. Dolgraag het verschil willen maken. 
Op een professionele, verbindende en ondersteunende manier 
uiterst gemotiveerd en gedreven zijn. Het zijn slechts enkele eerste 
impressies die bleven hangen nadat ik kennis had gemaakt met 
onze nieuwe clubmanager Peter Hemmen (1967). Hij kan daarnaast 
ook nog een mooie bal slaan (hcp. 9.5) en heel goed putten, zoals 
bleek tijdens een rondje golf met hem door onze tweede negen op 
dinsdagmiddag 29 maart jl. Peter golft sinds zijn 31e, hij beschikt 
over bestuurlijke ervaring bij meerdere golf-verenigingen en hij is 
vanaf 2012 volcontinu op verschillende posities in de golfwereld 
werkzaam geweest, waarover verderop veel meer. Na afloop van 

IN GESPREK MET …
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Ook is het een wens van Peter om onze gastvrijheid naar derden, 
maar ook naar elkaar verder te versterken. Meerdere malen 
gebruikt Peter deze middag de formulering: Na u. Geef elkaar 
ruimte, dring jezelf niet op, wees de lady, wees de gentleman, wees 
een ambassadeur en wil dit uit overtuiging zijn. Wil deze gastvrije 
houding als vanzelfsprekend belichamen op alle momenten dat 
we elkaar en onze gasten in de club treffen, ontmoeten. Na u! 
Gastvrijheid is niet een woord op een bordje, maar een dagelijkse 
opdracht aan ons allen. Het positieve effect ervan is onbetaalbaar, 
zelfs letterlijk. Je wilt toch een club zijn die de leden aan elkaar 
weet te (ver)binden?

Leading courses                                                                                                                                   
Peter kent de wereld waarin golfbanen expliciet worden beoordeeld 
en gerangschikt van binnenuit. Dat lazen we hierboven al en dit 
brengt ons hier bij zijn derde ambitie. Hij vindt dat de baan van 
de TGC in de rankings van plaats 30 naar plaats 20 kan én dus 
moet. Hij kent Albert en Sylvain Timmerman goed en hij geeft 
hoog op van de kwaliteiten die onze hoofdgreenkeeper bezit. Een 
golfbaan is echt veel meer dan een verzameling tees, fairways en 
greens. Wat is er afgesproken in het bestek? Zijn ook de paden en 
de aprons goed onderhouden? Zijn bunkerranden goed gesneden 
en gestoken? Is het hout in het bos opgeruimd? Een golfer wil een 
baan beleven die in alle opzichten voldoet aan verwachtingen die 
(mogen) leven. De baanaanpassingen die de komende tijd op de 
Twentsche nog verder gestalte krijgen, verdienen over enkele jaren 
een hogere klassering op leading courses. Sylvain en zijn team staan 
te trappelen om hieraan hun bijdrage te leveren, maar dan moet je 
hen wel inspireren en motiveren.

Businessleden                                                                                                                                        
Momenteel telt de TGC zo’n vijftig businessleden, met nog ruimte 
voor een voorzichtige groei. Zij genereren een solide en zeer 
benodigde inkomstenstroom  De TGC zou in Twente dé sportieve 
ontmoetingsplek kunnen worden voor talrijke bedrijven uit de 
regio. 

En zo rondden we het interview af. Het was geen opgave om naar 
Peter te luisteren. Hij spreekt vlot en gemakkelijk en is verbindend 
in de wijze waarop hij communiceert. Hij staat te popelen om het 
verschil te maken.

In 2001 was hij een van de oprichters van Golfpark Exloo in 
Emmen. En nog weer later raakte hij betrokken bij Golfbaan de 
Semslanden en was ook daar commissielid. Hij woont momenteel 
al jaren in het gehucht Elshof net buiten Raalte, samen met Esther. 
Op Texel bezitten ze een huisje dat ze regelmatig bezoeken. Over 
de golfbaan op dit Waddeneiland is Peter ronduit lyrisch. Sinds 
2021 zijn Peter en Esther lid op de Sallandsche Golfclub, dit tot hun 
grote genoegen. 

Dienstbaar                                                                                                                                
‘Geven zonder te herinneren en ontvangen zonder te vergeten’. Het 
LinkedIn-profiel van Peter opent met deze fraaie zin. Als eigenaar 
van een eigen bedrijf zat hij zo’n twintig jaar in de financiële 
dienstverlening en daarna was hij vele jaren intensief betrokken 
bij BNI, Business Network International. Zijn ervaringen als 
financieel adviseur en professioneel netwerker hebben hem 
geleerd dat geven loont, mits het wél onvoorwaardelijk is. In 2014 
deed hij zijn eerste ervaring op als (interim) golfbaan manager op 
golfbaan Zuid-Drenthe. Vervolgens landde hij als general manager 
op golfclub Zwolle om sinds 2018 diezelfde functie te vervullen 
op Het Rijk van Nunspeet. Tussendoor was hij nog een jaar 
authorised partner bij Leadingcourses.com. Peter noemt zichzelf 
een echte groeimanager. Hij houdt ervan iets op te starten, iets 
beter te maken, en vervult daarbij het liefst de rol van verbindende 
teamplayer. Als bedrijfsleider op de Twentsche zal hij het bestuur 
ondersteunen. Maar het eindresultaat is wat echt telt.

Ambities                                                                                                                                              
We spreken maar meteen uitgebreid over drie grote ambities. 
Er is hem allereerst bijzonder veel aan gelegen om op de TGC 
nieuw sportief beleid te ontwikkelen. Hoe kun je alle leden beter 
maken in hun golfspel? Hoe organiseer je zo’n sportieve wens, 
welke ook in het beleidsplan van onze club is opgenomen? Door 
trainingsavonden aan te bieden voor groepen! In Brabant wordt 
op golfclub de Haenen en op golfclub De Dommel al met dit 
concept gewerkt. Wat zou het mooi zijn als de Twentsche hier in 
Oost-Nederland de aanjager zou worden van deze samenwerking 
tussen golfpro’s, golf-trainers en leden.
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door Marcel Kienhuis

Bouwen. Dat is het favoriete werkwoord van deze werk-
tuigbouwkundige. En dat bouwen doe je dan bij voorkeur in goed 
overleg en in harmonie met alle betrokkenen. Je wilt daarnaast ook 
dat mensen op je kunnen bouwen. En als verantwoordelijkheid 
aanvaarden voor een portefeuille in een bestuur van een vereniging 
plotseling op je pad komt, dan pak je dit na rijp beraad enthousiast 
aan. Het overkwam Rob Ticheler (1959) toen hij in november 2020 
door voorzitter Rudy Goetzee werd benaderd of hij beschikbaar 
was voor de vacant geraakte portefeuille Baan en Opstal. Als 
projectmanager was Rob nog maar korte tijd betrokken bij de 
uitvoering van het project voor de upgrade van de baan en het 
vernieuwen van de driving range. Op donderdagmiddag 31 maart 
jl. speelde ik negen holes met Rob om te vernemen hoe het hem 
sindsdien was vergaan in het bestuur.     

Lonneker                                                                                                                                                    
Rob woont met zijn vrouw Thea al weer lange tijd in Enschede, 
maar in het dorp Lonneker is hij geboren. Ze hebben drie jongens 
die het huis al uit zijn en Rob en Thea zijn inmiddels al opa en 
oma van een kleinzoon en kleindochter. Rob doorliep de mavo, de 
mts en de hts, om af te ronden met een propedeuse bedrijfskunde 
aan de UT te Enschede. Hij is werkzaam als asset-manager bij 
Nobian in Amersfoort (voorheen Akzo Nobel), een rol die hem als 
procesman op het lijf geschreven is.

IN GESPREK MET …
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Besturen is namelijk vooruitzien. Rob heeft een meerjaren-
onderhoudsplan gemaakt voor alle opstallen voor de komende 
tien jaar. Hoe daarnaast de watervoorziening te waarborgen? Rob 
is blij dat de GEO-certificering opnieuw binnen handbereik is.

Driving range
In de baan had ik Rob al uitgenodigd om een waarderingscijfer toe 
te kennen aan onze in Twickelstijl nieuwgebouwde driving range. 
Het cijfer zou mogen schommelen tussen de 7 en de 9, zo hield ik 
hem voor. Met een grote grijns noemde hij meteen het cijfer 9,5. 
In het clubhuis licht hij zijn euforie graag toe. De ruimtes voor 
de golfprofessionals zijn toekomstbestendig en kunnen op termijn 
aanpassingen ondergaan. Voortaan kunnen we oefenen in een 
uiterst stijlvolle omgeving met meerdere voorzieningen. Er komen 
schietschijven en targets om op te richten en er zullen minder 
ballen over het talud worden geslagen. Ter plekke zullen twee grote 
vlaggenmasten in het terrein worden geplaatst. Ook onze fraaie 
ballenmachine zal in een passende Twickelstijl opnieuw worden 
geplaatst. 

Natuurlijk betreurt Rob het dat de realisatie van een en ander wat 
langer op zich liet wachten, ondanks de niet aflatende en energieke 
input van Jeroen Winterink en Jarno Wilmink. Maar verklaringen 
voor die vertragingen zijn er volgens hem volop. Het traject voor 
zowel een kap- als voor een bouwvergunning vergde veel kostbare 
tijd. Ook de overstap naar een nieuwe aannemer, de last minute 
doorgevoerde design-change betreffende de breedte van de afslag-
plaatsen, budgetcorrecties vanwege de fors gestegen houtprijs, de 
beschikbaarheid van diverse werkzame partijen én ook, last but 
not least, de weergoden werkten deze wintermaanden bepaald niet 
mee. Even is nog gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen, maar 
daar is uiteindelijk van afgezien.     

Sportief                                                                                                                                                        
Rob golft al meer dan een kwart eeuw. Zijn buurman was 
golfprofessional en stak hem aan tijdens een golfclinic in Lingen. 
Een golfvaardigheidsbewijs haalde hij vanuit golfclub ‘t Kruisselt 
in De Lutte. In 1998 werd hij lid van de TGC en doorliep daar de 
klassieke trits: eerst ging hij naar de dinsdagavond, bezocht toen de 
goofy’s op (nog) vrijdagmiddag laat om vervolgens aan te sluiten 
bij de mannen van Hans de Lange op woensdagmiddag. Een 
ontspannen ‘easy does it’ komt soms over zijn lippen als je met Rob 
door de baan mag; met een lome swing handhaaft hij zich al zo’n 
tien jaar op een handicap tussen 10 en 12. In het competitieteam 
van Jeroen Spaans is Rob al vele jaren een vaste waarde, maar z’n 
eerste captain was Harry Slotema, een voormalige secretaris van 
onze club die vermaard werd om zijn fameuze speeches tijdens 
de competitiediners. Aan tafel in het clubhuis haalt Rob nog 
enkele herinneringen op aan de twee andere sporten die hij heeft 
beoefend. Bij de Enschedese voetbalclub EMOS (Eendracht Maakt 
Ons Sterk) speelde hij tot zijn 27e en dat eigenlijk altijd in de rol 
van voorstopper of laatste man. Hij verheelt niet dat hij een harde 
speler kon zijn. Zijn mooiste herinneringen bewaart de boomlange 
Rob echter aan de jaren bij basketballvereniging Amical. Verre 
schoten én rebounds, daar grossierde hij in. Hij zou er wel zijn 
enkel blijvend mee beschadigen.

TGC-bestuur                                                                                                                                                 
Als verantwoordelijk bestuurslid voor baan en opstal stapte hij 
in een rijdende trein. Met gepaste trots kijkt hij terug op de wijze 
waarop nog snel twee zaken konden worden geregeld. Hoe als een 
haas alsnog in het reeds aangenomen Baanplan aanpassingen de zo 
gewenste, minutieuze beregening van greens en surroundings te 
regelen? (Rob is Francois Westenberg nog dankbaar voor de door 
deze gepleegde inspanningen) En hoe een plan te maken voor een 
nieuwe driving range? We komen zelfs te spreken over een zo te 
noemen duurzaamheidskalender.
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Als laatste worden dan in 2023 ingrijpende aanpassingen aan hole 
2 en hole 3 en aan de tee-boxen op hole 4 uitgevoerd.

Volle agenda                                                                                                                                             
Als ik Rob voorhoud het idee te hebben dat deze portefeuille, want 
dit namelijk naast een volle baan, veel beslag op zijn tijd moet 
leggen, beaamt hij dat voluit. Naast de typische bestuursactiviteiten 
kost(t)en de beide projecten heel veel tijd. Erg fijn vindt hij het dan 
ook dat Jeroen Winterink veel tijd en energie in de projecten stopt 
om het in goede banen te leiden. Zonder iemand in die rol zou 
het voor hem ondoenlijk zijn om deze activiteiten in goede banen 
te begeleiden. Nu de driving range zijn voltooiing nadert, komt 
in ieder geval op één front een beetje rust. Er zijn echter al weer 
verscheidene ideeën voor verbeteringen en uitbreidingen die hij 
dolgraag meer aandacht wil geven. Rustig zal het voorlopig dan 
ook niet worden voor Rob, maar hij geeft aan veel energie te halen 
uit vele positieve reacties vanuit de club.

Tevredenheid overheerst echter bij Rob. En graag grijpt hij 
dit gesprek aan om de vrijwillige ballenrapers te bedanken én 
natuurlijk ook Antoinette Markink, die het rooster daarvoor 
maakte.

Baan upgrade                                                                                                                            
Uiteraard komen we ook te spreken over onze baan. Daar is 
inmiddels een uiterst serieuze en ingrijpende start gemaakt 
met de uitvoering van het baanplan dat door de werkgroep 
baanverandering was vastgesteld en reeds door het bestuur was 
goedgekeurd. Na een laatste screening van de scope door het hele 
team is in het najaar 2021 enthousiast met de uitvoering gestart. 
De fasering is nog eens overhoop gegooid voor het prioriteren van 
de beregening, maar is naar wens verlopen. Als u dit leest is er 
reeds een start gemaakt met de aanleg van de nieuwe tee-boxen, 
de volgende fase in de uitvoering. En zo vult Rob nog aan: later in 
2022 zullen aanpassingen in de fairways plaatsvinden.

Het gebeurde op dinsdag 15 maart jl. op de driving range van The Dutch in het Gelderse Spijk. Ons golftalent Dennis Markink liet daar 
die dag een paar clubs van hem fitten. Op de range sloeg hij met z’n houten drie heerlijke ballen van de mat, tot wel 260 meter. Net als 
‘ie de driver uit de tas wil pakken, hoort hij naast hem de stem van Joost Luiten: ‘Laat die club maar in de tas, anders sla je op de andere 
range waar ook mensen hun ballen slaan’. Luiten had al enige tijd naast hem gestaan en met de driver alleen maar keurig rechte ballen 
geslagen, zij het nauwelijks verder dan Dennis met z’n houten drie. Dat was lachen.

ECHT GEBEURD



12

Hieronder de namen van hen die aan de eerste wedstrijd deelnamen met tussen haakjes de vermelding van hun handicap.

Boven
- Kea Tiedemann-Bouman (8) 
- John Scheffer  (10)
- Gijs van Heek  (11)
- Lona van Heek  (25) 
- Willem Ockinga  (30)
- Sacha Bierens de Haan- (14)
 Gaymans 
- onbekend 
-  Tinus Bergsma  (19) 
- Leo Bierens de Haan  (23) 
- Ernest van de Velde  (15)
- Frits Scholten  (7)
- Wim Tilanus  (30)

Op 26 oktober 1952 speelden de leden van de TGC hun eerste Twentse stedenwedstrijd tussen Almelo, Hengelo, Enschede en de rest 
van Twente. Zo was onze club in 1926 ook tot stand gekomen: als resultaat van samenwerking tussen de drie grote steden. Decennialang 
bleven bestuursleden van mening dat alleen een breed en evenwichtig samengesteld bestuur een afspiegeling kon zijn van de diverse 
clubleden. Daarom telden de besturen lange tijd de volgende verdeling: drie leden uit Enschede, twee leden uit Almelo en uit Hengelo, 
één lid uit Oldenzaal en twee leden vertegenwoordigden de rest van Twente. Er werden vier teams van elk acht spelers gevormd met in 
elk team twee à drie dames. De wedstrijd werd vier jaar achter elkaar gespeeld. In 1953 zelfs tweemaal. Enschede won in 1952 en in 1955 
en Hengelo pakte de winst in 1953 (mei) en in 1954. De uitvoering van november 1953 werd gewonnen door Omgeving.

EERSTE ONDERLINGE STEDENWEDSTRIJD OP DE TWENTSCHE IN 1952
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Beschouwen wij deze bijzondere foto nog eens nader, al was het slechts om zo enigszins een impressie te krijgen van ons ledenbestand 
kort na de Tweede Wereldoorlog, dan zien we een Engelandvaarder die directeur was geworden van de Vredestein-bandenfabriek te 
Enschede (Eddy Jonker), een winnares van de Open Franse tennistitel (Kea Tiedemann-Bouman), een winnaar van hockey-brons op 
de Olympische Spelen van 1936 (Hans Schnitger) en een Zwitsers roeikampioen (Alex Tiedemann). Sacha Bierens de Haan had ons 
in 1935 de SaBiHa Shaker geschonken ter gelegenheid van de jaarlijks immer spannende cross country-opening van ons golfseizoen. 
Vrouwenarts H. Wichers was jonkheer van geboorte. Mooi ook dat onze toenmalige professional Cees Cramer erop staat. Cees was 34 
jaar headpro op de TGC (1948-1982) en won vier keer de Twente Cup (in 1943, in 1949, in 1960 en in 1970). 

Onder                                                                                                                                                 
                          
- A.A. Jansen (10)
- Eddy Jonker  (30) 
- O. Dahl  (12)
- K. Wichers  (30)
- Rob Horst  (10)
- Andrée Schnitger  (25) 
- Wim van Heek  (10) 
- Johan Rozendaal  (20)
- Loekie van Heek  (24)
- Willem Muller  (11) 
- Hans Schnitger  (10) 
- Jhr. Herman Wichers  (25)
- Arnold van Wulfften-Palthe (20)
 (zoon van de mede-oprichter) 
- Alex Tiedemann  (15) 
- Piet Bouman  (19) 
- Wim Jordaan  (8)
 (zoon van Henny)  
- Cees Cramer
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competitieteams te voorzien van de benodigde informatie en 
competitie-informatie van de Twentsche Golfclub te verstrekken 
aan de tegenstanders. Ook lever ik competitie-informatie aan 
voor onze website. Al met al is dit heel erg leuk om te doen. Op 
het moment van schrijven van dit stuk ben ik druk bezig met de 
voorbereidingen voor de competitie die op 3 april van start gaat. 

Ik wens alle teams heel veel plezier en succes!

Met sportieve groet,
Wouter Jobsen

In 2020 ben ik door Ernst Eijsvogel gevraagd of ik plaats wilde 
nemen in de technische commissie. Aangezien ik graag een bijdrage 
wilde leveren aan de ontwikkeling van onze leuke golfclub, heb ik 
hier volmondig ‘ja’ op geantwoord. Tijdens de eerste vergadering 
van de TC werd mij gevraagd of ik de coördinatie van de NGF-
competitie op mij wilde nemen. Uiteraard vond ik het spannend 
om dit te gaan doen, omdat ik op dat moment nog niet wist wat het 
allemaal inhield, maar ik ben er met goede moed aan begonnen. 
Her en der ging ik eerst flink wat informatie verzamelen. Ook heb ik 
vanaf het begin contact gezocht met de competitiecoördinator van 
de NGF die mij een en ander uitlegde. Zonder de hulp van Ernst, 
van Harry de Jong en van Paul Scholte op Reimer was het mij niet 
gelukt te groeien in deze rol. 

Dat jaar ben ik vol ijver begonnen aan de voorbereidingen van 
zowel de NGF-najaarscompetitie 2020 als aan die van de NGF-
voorjaarscompetitie 2021. De najaarscompetitie 2020 ging helaas 
als gevolg van de coronamaatregelen niet door. Dat was een 
teleurstelling. En de eerste nog maar. 

Toen het nieuws van de NGF kwam dat ook in 2021 de 
voorjaarscompetitie niet door kon gaan, hebben we zelf als TC 
besloten om voor alle competitieteams een clubcompetitie te 
organiseren in het voorjaar. We hebben de teams verdeeld over 
twee poules op zondag en twee poules op vrijdag. Elk team heeft 
minimaal twee wedstrijden gespeeld. Op de zondag is team Heren 3 
(27 holes) o.l.v. Marcel Kienhuis winnaar geworden. Op de vrijdag 
is team Heren Senioren 3 (18 holes) o.l.v. Clemens Dijkers winnaar 
geworden. De reacties op deze, hopelijk eenmalige, competitie 
waren over het algemeen erg positief. 

Verder hebben we als TC voor zowel de selectieteams als voor de 
zelfregulerende teams trainingsprogramma’s gemaakt om hun 
een zo goed mogelijke voorbereiding op de competitie te bieden. 
Ook deze trainingen zijn helaas vanwege corona grotendeels niet 
doorgegaan. In 2021/2022 hebben we gelukkig wel een groot deel 
van het programma uit kunnen voeren. 

In 2021 zijn de voorbereidingen weer opgepakt voor de 
voorjaarscompetitie van 2022. Deze gaat, op het moment van 
schrijven, gewoon door. Mijn taken zijn o.a. de captains van de 

COMPETITIECOÖRDINATOR VAN DE TWENTSCHE GOLFCLUB
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I played like shit

Zo sprak Greg Norman na afloop van de Masters in 1996, toen hij de laatste dag inging met een voorsprong van zes slagen, maar toch 
verloor van Nick Faldo. 

Het blijft golf nietwaar.

Hieronder de namen van de deelnemers van de maar liefst twintig competitieteams die dit jaar meedoen aan de NGF-competitie. Als dit 
nummer verschijnt is deze competitie halverwege. In het zomernummer zullen we stilstaan bij ongetwijfeld enkele opmerkelijke resultaten. 
Meerdere teams maken serieus kans op de winst. 

De captains zijn hierbij uitgenodigd om ons, redactie, te voorzien van boeiende terugblikken.

De redactie zet al haar geld op Heren Senioren 1 27 holes.  

Heren 1 Selectie 36 holes Heren 2 Selectie 36 holes Heren 3 Selectie 36 holes

Ernst Eijsvogel Bernard Huckriede C Tom van Duist
Jeroen Krol Remi de Olde Wouter Fabels
Dennis Markink Bart Riekert Wouter Jobsen C
Hans Nietsch C Bastiaan Spoolder Danny Kristen
Rutger Scharrenborg Aron Visser Julien Leushuis
Bas Wijdeveld Gjalt Weever Freek Nicolaas
  Rense Scholte op Reimer
  Ivar Wilmink

Heren 1 27 holes Heren 2 27 holes Heren 3 27 holes

Gert Boers Lutwin Becker Erwin Bloemberg
Bram Delfos Gerard Haringsma Robert Jan Hekket
Bas Ordelmans Albert Jonathans Robert Kastermans
Dolf Plaggemars Hans Kerkhoven Marcel Kienhuis C
Jan Willem Roest Eric Luttikhuis C Arjan Lenferink
Jeroen Spaans C Adnan Meteer Theo Reijnders
Jeroen Spruit Osman Mucuk Erik Rietberg
Rob Ticheler Wilfried Treder

Heren 4 27 holes Heren Senioren 1 27 holes Heren Senioren 2 27 holes

Hans Bebseler Leo ten Brink C Arnold ten Bokkel Huinink
Ben Braakhuis Eelco Brouwer Jos Derkink
Wilfried van Duist Frank Engel Johan Groeneveld
Martijn Esman Harry de Jong Henk Hartmann
Han Evers Steinn Magnusson Jan Willem Hattink
Hans Groote Schaarsberg Paul Scholte op Reimer Henny Nijenhuis C
Sicco Otter C  Robert Jan Reijntjes 
Ton Scholte op Reimer  Jaap van der Sijp
Binne Visser

COMPETIETEAMS TGC 2022
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Heren Senioren 3 27 holes Heren Senioren 4 27 holes Heren Senioren 5 27 holes  
 
Rudy Goetzee Henk Fokkink Gillis de Bruijn 
Gert Hulshof Martin Handel Jan Romke van Dijk C
Gijs Numan Jan Nijland C Hans Hoekstra
Flip Pino Fokke Posma Michael van der Meulen
Berend van Rhijn Joop Tiehuis Niels Ottervanger
Rob de Rochemont Gerard Vehof  Vincent de Windt
Peter Scheerder René Wolters
Jan Herman van der Vaar C
Willem Vriesendorp

Heren Senioren 1 18 holes Heren Senioren 2 18 holes Heren Senioren 3 18 holes

Bernard van Driel Hans van Aalderen Bert Bakker
Peter George Engelbregt Reinhard Haster Clemens Dijkers C
Jan Michiels Wim Hegeman Jan van Helvert
Hans Morelis Walri Krake (reserve)  Anton Klein Robbenhaar
Gerrit de Munnik Arie Kuiper Klaas Leeksma 
Ben Onland  Chris Pfaff Andre Meijerink
Gertjan van der Sluijs Veer C  Wim ter Riet C  Gerrit Schoonderbeek
 Bert Vrielink René Sorel

Dames 1 27 holes Dames 2 27 holes Dames 3 27 holes

Veerle Brenninkmeijer Eveline Angeneind C Monique Ardesch
Henriet Hartmann Ira Hesp-Groothuis Monica Markink
Petra Jacobs Els van Kleef-Visser Alice Meijlis
Els van Mook Marielle Kraak Gaby Meindl
Anita Pardijs Heleen Moolhuijzen Gekie Meins C
Inger ter Weele Elsbeth Rensen Ank le Noble
Kirsten ter Weele C Helen Rutten Carla Ostermann
  Yvonne Roerink

Dames 1 27 holes Dinsdag Dames Senioren 1 18 holes

Liesbeth Habraken Truus Bakker
Janette Hettema Lideke van Driel C
Lucy Knottenbelt Barbara Goetzee
Biebie van Leeuwen C Tonny Jonge Poerink
Christine Pino Pauline Koppen de Neve
Annejuul Tielens Renee van der Sluijs Veer
Sabine de Windt Jet Vriesendorp
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Op de leeftijd van 84 jaar speelde Henriette op de Sallandsche 
nog handicap 9.6.  Ze was het eerste vrouwelijke bestuurslid van 
de NGF en voor haar decennialange inzet ten behoeve van de 
golfsport, zo was ze ruim twintig jaar lid van de commissie die 
in heel Nederland banen beoordeelde, ontving ze het predicaat 
Lid van Verdienste NGF. Tien jaar lang was ze lid van de Dames 
Commissie van de NGF en organiseerde ze samen met anderen  
trainingen, wedstrijden en tickets voor de vrouwen en de meisjes. 
Sportief én competitief, ze was het altijd. Zoals reeds bleek uit het 
antwoord dat ze in 1966 gaf op een vraag uit een ledenenquête 
van de wedstrijdcommissie van de TGC. Vraag: ‘Wilt U de 
wedstrijd opnoemen, waaraan U het liefst meedoet?’ Antwoord 
van Henriette: ‘Degene die ik win!’

Hierboven: Henriette Boreel-van Riemsdijk (1935) op 32-jarige 
leeftijd op skivakantie in Zwitserland. In dat jaar, in 1968, won ze 
voor de zevende keer de Bernard Bowl. In totaal zou ze dit open 
clubkampioenschap matchplay elf maal winnen. In de jaren zestig 
van de vorige eeuw was ze de onbetwiste grande dame van de 
Twentsche. Haar handicap bleef een leven lang onder de tien. Met 
man en kinderen woonde ze destijds aan de Morshoekweg (nummer 
5) te Hengelo, een van de vele woningen die destijds eigendom 
waren van mevrouw Dikkers-Zeeman, tevens erelid van de TGC 
sinds 1953. Niemand minder dan golfprofessional Cees Cramer had 
Henriette getipt dat dicht bij de golfbaan een woning zou vrijkomen. 
Henriette kende Cees uit Noordwijk. In 1972 verhuisde het gezin 
naar Twello en werden ze lid van de Sallandsche Golfclub De Hoek.

DE G R A N DE DA M E VA N DE T W E N T S C H E
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Beat the Pro
Op zowel zaterdag als zondag staat er tijdens de Twente Cup op 
hole 15 een heuse arena alwaar de “Beat the Pro” gespeeld wordt. De 
winnaars van clubwedstrijden van de Twentsche en van omliggende 
verenigingen worden uitgenodigd om de pro’s uit te dagen voor een 
‘nearest to the hole’ met uiteraard een kans op een hole-in-one! Een 
spectaculair wedstrijdonderdeel waarin zowel de professionals als 
de amateurs worden uitgedaagd in hun stressbestendigheid.

Bezoekers van de Twente Cup kunnen zich opmaken voor twee 
afwisselende en gezellige dagen met een sportief tintje. Net als 
bij alle grote Tourwedstrijden is het mogelijk om met een flight 
professionals mee te lopen in de baan. In de baan wordt de innerlijke 
mens natuurlijk niet vergeten en kan men zich tegoed doen aan een 
smakelijk hapje en aan een verkwikkend drankje.

Er wordt nog druk gewerkt aan de verdere invulling van het 
weekend met onder andere een lunch voor de leden op zaterdag. 
Houd daarom de nieuwsbrieven in de gaten.

Heb je vragen? Stel ze aan één van de leden van de Twente Cup 
commissie: Harry de Jong, Jeroen Winterink, Marielle Kraak, 
Heleen Moolhuijzen, Eveline Angeneind en Ira Hesp.

Sinds 1929 organiseert de Twentsche Golfclub de PGA-
Tourwedstrijd: de Twente Cup. Daarmee is dit de oudste 
golfwedstrijd voor PGA-professionals in Nederland. De Twente 
Cup kent een rijke traditie en is populair onder de Nederlandse 
golfprofessionals. Elk jaar genieten de deelnemers van de goed 
onderhouden en mooie golfbaan en van de zeer goede greens. Ook 
in 2022 pakt de Twentsche Golfclub de organisatie weer groots op. 
De Twente Cup wordt dit jaar gespeeld op zaterdag 3 en zondag 
4 september. Op deze twee dagen spelen playing- en teaching 
professionals - zowel heren als dames - in twee rondes van 18 holes 
om de gewilde beker.

Monday Tour
Voorafgaand aan dit weekend, op maandag 29 augustus, staat de 
Monday Tour op het programma. De pro’s gebruiken deze wedstrijd 
om de baan te verkennen. Ook amateurs met een handicap onder 
de 7 van de Twentsche Golfclub en van omliggende verenigingen 
mogen zich inschrijven voor deze wedstrijd. De dag wordt passend 
afgesloten met een diner en met een prijsuitreiking.

Pro-Am
Op vrijdag 2 september wordt de Pro-Am gespeeld. De Pro-Am is 
een zakenevenement waarbij flights “gekocht” kunnen worden om 
samen met relaties en met een pro de mooie baan van de Twentsche 
te spelen. De wedstrijd wordt als vanouds gezellig afgesloten met 
een diner, met live muziek en uiteraard met een prijsuitreiking.

TWENTE CUP 2022
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Dirks vader, ook TGC-lid, Isaac Jacob Spanjaard (Borne, 15 
juli 1876 – Borne, 15 februari 1944) zal de oorlog eveneens niet 
overleven. Hij duikt onder bij de familie B. Ruepert-Kiewik aan 
de Oude Hengeloseweg 32 (67) in Borne, waar hij in 1944 aan een 
beroerte overlijdt. Omdat het te gevaarlijk is om aangifte van zijn 
overlijden te doen, wordt hij in het kippenhok begraven. Na de 
oorlog wordt hij alsnog te ruste gelegd op de joodse begraafplaats.

Foto van Dirk Spanjaard uit de jaren 30 van de twintigste eeuw, 
in een uniform van de Nederlandse krijgsmacht. Hij diende bij het 
9e Regiment Motor Artillerie en werd reserve tweede-luitenant per 
1 januari 1934. Precies vier jaar later promoveerde hij tot reserve 
eerste-luitenant.

door Marcel Kienhuis

Ten tijde van de inval van het Duitse leger op 10 mei 1940 telde de 
TGC meerdere joodse leden, te weten:

•	 H.B.	van	Gelderen	(1921-2020)
•	 L.P.	(Lo)	van	Gelderen
•	 Alfred	Henri	Menko	(1881-1953)	
•	 Frederika	Menko-Warendorf	(1887-1952)
•	 Cecile	Sophia	Menko	Hartogensis	(1911-1985)
•	 Alice	Sophia	Menko	Hartogensis	(1906-1985)
•	 Frits	Menko	(1890-1955)
•	 Sigmund	Nathan	Menko	(1877-1962)
•	 F.	Rozendaal	
•	 Johan	H.	Rozendaal	(1899-1980)
•	 Joyce	Rozendaal-Haldinstein	(1900-1949)				
•	 Laurette	Rozendaal
•	 Dirk	Jacobus	Spanjaard	(1911-1941)
•	 Isaac	Jacob	Spanjaard	(1876-1944)

In het eerdaags te verschijnen jubileumboek zullen hun 
lotgevallen, waar mogelijk, beschreven worden. Eén van hen, Joyce 
Rozendaal-Haldinstein (1900-1949), schreef tijdens haar Zwitserse 
ballingschap zelfs een 195 pagina’s tellend manuscript over haar 
vlucht vanuit Nederland naar Zwitserland, een aangrijpend verhaal 
dat bijna verloren ging, maar inmiddels veilig wordt beheerd in 
het gemeentearchief van Enschede. Aan de zo gezellige sfeer op de 
TGC wijdt de door angst en heimwee overvallen Joyce meerdere 
fraaie zinnen. Passages uit dit ontsnappingsverhaal zullen hun weg 
naar het jubileumboek vinden. 
Hier gaat de aandacht vooral uit naar TGC-lid Dirk Jacobus 
Spanjaard (1911-1941). Hij werd in september 1941, samen met zijn 
neef Ir. Johan Isaac Bernard Spanjaard, de zeer geliefde directeur 
van de N.V. Spanjaard, opgepakt als Duitse represaille voor in 
Twente gepleegde sabotagedaden. Recentelijk had de bezetter op 
meerdere plaatsen doorgesneden telefoonkabels aangetroffen. Als 
gevolg hiervan pakten de nazi’s bij een razzia 105 joodse mannen 
op, vooral uit Enschede. In Borne werden Dirk en Johan opgepakt. 
Allen werden naar kamp Mauthausen gedeporteerd, in Oostenrijk. 
In het kamp werden de gevangenen tewerkgesteld in de plaatselijke 
steengroeve. Zoals bij de meeste concentratiekampen van de nazi’s 
waren de verblijfs- en arbeidsomstandigheden voor de gevangenen 
zeer slecht. Gevangenen werden doodgeslagen, opgehangen of 
doodgeschoten.
Dirk liet aldaar op 18 oktober 1941 het leven. Aan de Stationsstraat 
72 te Borne herinnert een Stolperstein aan dit vermoorde leven. In 
het jaarverslag van onze club over 1941, schrijft het latere erelid 
Piet van Delden letterlijk en omfloerst dat Dirk ‘een maand nadat 
hij was weggevoerd, gestorven is’. Om er liefdevol aan toe te voegen: 
‘Dirk was niet iemand die ‘s Zaterdags en ‘s Zondags veel speelde 
en daarom zijn er misschien velen die hem niet goed gekend 
hebben maar zij die dit voorrecht wel hebben gehad weten welk 
een goeden en sympathieken vriend zij verloren’.   

Sinds 1937 had Dirk gewerkt bij de textielfabriek Spanjaard in 
Borne. Hij krijgt de kans om directeur  te worden, maar hij blijkt 
daarvoor niet geschikt en wordt afdelingschef  bij Spanjaard. Dirk 
zijn hart lag veel meer bij het maken van muziek. Hij was getrouwd 
met de Engelse Joyce Rendall, woonde in Hengelo, en samen 
hadden ze een zoon, Jeroen. Zij overleefden de oorlog wel.

DIRK JACOBUS SPANJAARD
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Dirk Jacobus Spanjaard (Borne 4 juni 1911 – Mauthausen 18 oktober 1941)
- opgenomen in het Nationaal Holocaust Namenmonument 

In september 2021 vond de onthulling plaats van het Nationaal Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat in Amsterdam. De 
meer dan manshoge muren die samen bijna een halve kilometer strekken zijn vernuftig gevouwen en tonen de bezoekers de namen van 
102.400 vermoorde joden, Sinti en Roma. Van al die doden die nooit een graf gekregen hebben zijn de namen hier in steen gebeiteld, 
evenzovele kleine grafstenen, waarmee ze voorgoed een eigen plek gekregen hebben. Zo worden zij die opgejaagd, vervolgd en vermoord 
werden opeens tastbaar: een voornaam en een achternaam, een geboortedatum en, als je de vermelde leeftijd daarbij optelt, een sterfjaar. 
Ook Dirk Spanjaard treffen we hier aan.
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Omdat wij meerdere andere leden bij de TGC kennen, hebben 
wij met hen in wisselende samenstellingen veel gespeeld. Aan 
clubwedstrijden deden wij nog weinig mee. Wat ons opviel is dat 
er relatief veel wedstrijden gepland staan gedurende het jaar. Het 
voornemen is om hier vaker aan deel te nemen en dan tevens 
wat meer van het clubgebeuren te ervaren. In een competitief 
en bovenal gezellig team (Heren 3 27 holes zondag) gaan we de 
voorjaarscompetitie in om de TGC te ver-tegenwoordigen. 

De baan op zichzelf en de overige faciliteiten zijn van hoge kwaliteit, 
en worden als zeer positief ervaren. Daarnaast hebben wij (het 
team van) So Nice ervaren als een stabiele factor met een zeer 
klantvriendelijke houding.
Ondanks corona hebben wij het eerste volle lidmaatschapsjaar als 
heel fijn ondervonden. 

Erwin Bloemberg

Begin 2021 ben ik samen met mijn vrouw Monique lid geworden 
van de TGC. Wij zijn enkele jaren geleden begonnen met golfen. 
Wij werden toen al gewaarschuwd dat als golf je “pakt” het een “way 
of living” kan worden. Het spel heeft ons zeker gepakt en het maakt 
inmiddels een belangrijk deel uit van onze vrijetijdsbesteding. 
Ik nam ooit het initiatief om het GVB te halen, omdat je anders bij 
bedrijfsgolfclinics alleen mag afslaan op de driving range. Na het 
behalen van het GVB hebben Monique en ik regelmatig een ronde 
golf gespeeld op de mooiste banen in Nederland. 

Midden in de coronatijd zijn wij hier dus lid geworden. De ervaringen 
in het eerste lidmaatschapsjaar bij de TGC zijn nog beperkt. Wij 
vinden het immers een belangrijk onderdeel van het golfen om na 
het spelen van een rondje met derden even na te praten om elkaar 
wat beter te leren kennen. En dit uiteraard minimaal onder het 
genot van een kop koffie. Echter, hieraan kon een groot gedeelte van 
2021 nog te weinig invulling worden gegeven. 

Het boeken van starttijden zorgt ervoor dat je relatief lang van 
tevoren moet reserveren, in een hevige concurrentiestrijd met 
medeleden. De spontaniteit van een rondje spelen is dan weg. Het 
was vaak een race om een starttijd te boeken. Ten opzichte hiervan 
is het huidige hybride systeem al een hele verlichting. 

BLIJ OP DE TWENTSCHE
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Ria Vrielink, met handicap 54, scoorde 26 stableford punten en 
won daarmee de 1ste prijs. Fennie Langerak-Timmer met handicap 
36,9  won met 22 punten de 2de prijs. Hennie Nas en Gaby Jungst 
werden 3de, beide met 17 punten.

Bij de heren was er ook een duidelijke winnaar aan te wijzen: Willy 
Biemans won de eerste prijs met 20 punten. 
Voor de 2de prijs waren er maar liefst 5 deelnemers met een score 
van 18 punten: Theodore van der Velden, Bert Vrielink, Wim ter 
Riet, Walri Krake en Henk Klomp. Henk Klomp won ook de neary, 
op deze middag gespeeld op hole 3 en Bert Vrielink won de leary 
op hole 2. De derde plaats met 17 punten werd gedeeld door Dick 
Jungst en Joop Tiehuis.
In de voor de meesten van ons bekende stijl verdeelde Wim ter 
Riet de prijzen, inclusief de speciale ‘Old Wooden Head’, die 
enkele jaren geleden als wisselprijs voor de winnaar van deze 
laatste wedstrijddag van de winter is ingevoerd. Willy is dus de 
gelukkige die deze prijs een jaar lang ten toon mag stellen in zijn 
huiskamer. Na het hoofdgerecht volgde dan de uitreiking van de 
seizoenprijzen.

De seizoenscompetitie (18 holes wedstrijd met 9 holes eclectic) 
was spannend tot en met de laatste wedstrijd op 18 maart: Op dat 
moment speelden er nog drie  deelnemers in de laatste flight om de 
hoofdprijs, waarbij uiteindelijk nog van plaats werd gewisseld en 
één van de deelnemers van het ereschavot viel.

De 3de prijs werd in die wedstrijd net binnen gehaald door Hans 
Morelis, met een gemiddelde van 32,025 over 16 wedstrijden. 
Hans was op 25 maart helaas verhinderd om zijn prijs in ontvangst 
te nemen. Jan Romke van Dijk speelde 17 keer mee en werd met 
31,925 als gemiddelde score 2de.

Op vrijdagmiddag 25 maart sloten de Goofy’s samen met speciaal 
voor de gelegenheid uitgenodigde partners het winterseizoen af.

Onder perfecte weersomstandigheden mochten de Goofy’s op deze 
vrijdag een wedstrijd over 9 holes stableford spelen met partners, 
indien de ook golfende partners dit wilden natuurlijk. Uiteindelijk 
werd er gespeeld door 33 deelnemers (twee last-minute afzeg-
gingen vanwege de last van een boosterprik), waaronder 11 dames/
partners van de Goofy-heren. Bij het eten werd het gezelschap nog 
groter door het aansluiten van nog twee niet meespelende partners 
en van grand-old Goofy Gerard Oostendorp en echtgenote Hetty. 
Helaas moesten Peter George Engelbregt en echtgenote afhaken. 
Peter werd na de wedstrijd onwel, waarschijnlijk ten gevolge 
van een te lage bloeddruk en oververmoeidheid, maar hij mocht 
gelukkig na een kort bezoek aan het ziekenhuis vrijdagavond al 
weer naar huis. We wensen hem een spoedig herstel.

Na afloop van de wedstrijd was het goed toeven op het terras in 
een koesterend voorjaarsavondzonnetje en na enkele drankjes 
en een smakelijke amuse was het rond 18 uur een goed tijdstip 
om naar binnen te gaan voor het diner. De horeca had voor ons 
gezelschap een diner samengesteld bestaande uit drie gangen met 
voor het hoofdgerecht keuze uit vlees of vis. De vis heeft mij weer 
prima gesmaakt. Het voorgerecht was een rillette van biet en vis 
(Voor de beschrijving van een rillette wordt verwezen naar Google 
of Wikipedia).

Na het voorgerecht was het tijd voor de uitreiking van de 
dagprijzen:
Bij de dames was er sprake van enige verbazing over de hoge score 
van één van de dames/deelnemers, die beweerde dat ze maar 
sporadisch de golfstokken beroert. 

AFSLUITING WINTERSEIZOEN GOOFY’S



22 23

Uiteraard bedankte Rob de medecommissieleden Wim, Jaap, 
Gerard en Reinhard weer voor de zorg voor de organisatie. 
Gerard Oostendorp stopt binnenkort met het commissie-
lidmaatschap van de Goofy’s en kreeg voor zijn jarenlange 
dienstbaarheid aan de organisatie van de competitie en de zorg 
voor de financiële registratie en verantwoording een schilderij met 
stilleven van golfobjecten gemaakt door Henk Wierema Kosters.

Henk Wierema Kosters kreeg op zijn beurt als dank voor zijn 
schilderkunstwerken een Goofy windvanger ter bescherming op 
koude voor- en najaarsdagen. De wind-vanger paste precies:

Tijdens het diner en de prijsuitreiking maakte Wim Hegeman bij 
afwezigheid van onze hoffotograaf Hans Morelis een uitgebreide 
serie foto’s, o.a.van het toetje.
Op de laatste wedstrijddag, die meetelde voor de competitie 
maakte Hans Morelis enkele collages die de sfeer van de competitie 
uitstekend weergeven: 
De komende weken ligt de Goofycompetitie stil tot 13 mei, 
waarna we starten met de zomercompetitie. In de tussentijd kun 
je vrijdags natuurlijk wel samen spelen, mits de baan niet bezet is 
met competitiespelers en andere wedstrijden.

Met hartelijke groet,

Reinhard Haster

De hoofdprijs was voor Jos Derkink, die met 14 wedstrijden 
een gemiddelde score behaalde van 31,65. Jos werd daarmee de 
gelukkige houder van de wisseltrofee van de Goofy’s, een weergave 
van Donald Duck’s Goofy met op de sokkel de namen van alle 
eerdere winnaars. 
Dan waren er verder prijzen voor de meeste neary’s, met in totaal 3 
keer gewonnen door Rob de Rochemont. De meeste leary’s, met 4 
keer werd gewonnen door Hans van Aalderen  En de meeste birdies, 
met 12 in totaal, werden gewonnen door Noel O’Domhnaill. Uiter-
aard werden en worden ook de niet aanwezige prijswinnaars beloond 
met een fles mooie stevige rode wijn (rioja of cabernet sauvignon)

Noel schreef over het meespelen in deze competitie het volgende:
Tot mijn grote spijt kan ik helaas niet deelnemen aan de laatste 
speeldag van het Winter Goofy toernooi. Het was een geweldige 
competitie en ik heb er erg van genoten! De hapjes verzorgd door 
de horeca bij de 9de hole waren altijd een zeer welkome pauze met 
het koude weer. Graag wil ik mijn speciale dank uitspreken naar 
alle spelers met wie ik samen heb gespeeld. Het is maar weer eens te 
meer gebleken dat de kracht van de Goofy´s, de leden zijn! Ik wens 
jullie allemaal een fijne laatste speeldag en natuurlijk proficiat aan 
Jos Derkink, de Goofy Winter Kampioen! En voor nu, op naar de 
zomercompetitie!
Een mooie weergave van de beleving die we allemaal delen.

Jos Derkink hield als nieuwe deelnemer en direct winnaar van 
de competitie een speech met veel dank voor het gezellige en 
geslaagde samenzijn.
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Hierboven: Johan Groeneveld wint op 56-jarige leeftijd opnieuw de Collins Cup, voor de derde keer. Het is 1998 en Johan is net een jaar 
voorzitter van de Twentsche. Een jaar eerder won hij de fraaie beker ook. Serieus besturen én competitief blijven sporten, bij Johan gaan 
ze samen, zoals we in deze terugblik op zijn voorzitterschap zullen zien.

Een voorpublicatie bij het nieuw te verschijnen jubileumboek:

1926-2026 Honderd jaar Twentsche Golfclub

Johan Groeneveld (Enschede 26 september 1942)

TGC-voorzitter 1997-2003
Erevoorzitter van de Twentsche



Twentenaar
In de persoon van Johan Groeneveld kreeg de Twentsche  in 
1997 voor het eerst sinds 1970 weer een geboren Tukker als 
voorzitter. Alleen Atje van Heek en Henny Jordaan (onze 1e 
en 4e voorzitters) waren hem in die hoedanigheid voorgegaan. 
Overigens, Henny Nijenhuis was tussen 2017 en 2018 alweer de 
13e voorzitter en tot op heden de vierde en laatste ‘Tukker’. 
Johan komt bij velen over als een zogeheten echte Twentenaar: 
rustig, kalm, overwogen, iemand die niet over één nacht ijs 
gaat. Eigenschappen die hij naar eigen zeggen misschien wel 
vooral door zijn werk heeft gekregen. Van nature is hij namelijk 
heel gedreven, veel feller ook, zo blijkt heel duidelijk uit zijn 
sportverleden als getalenteerde hockeyspeler met veel Sturm 
und Drang. Hij was tien jaar lang midvoor in het eerste van 
De Kromme Stok (DKS), hij was lang ook lid van het oostelijk 
districtshockeyteam, speelde enkele malen in Jong Oranje 
en in Nederland-B en was drie jaar lid van het Nederlands 
zaalhockeyteam. 

Na een kniekwetsuur ging hij op zijn dertigste tennissen (ELTC), 
waar hij vijf jaar bestuurservaring opdeed en ook het district 
Overijssel binnen de tennisbond vertegenwoordigde. In het 
begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw maakte Johan 
tijdens een clinic kennis met de golfsport en hij besloot dat dat 
een leuke sport voor later was. Maar later kwam als gevolg van 
een onwillige knie heel veel eerder dan verwacht en op 1 januari 
1984 werd hij lid van de TGC. Een lidmaatschap waarvoor hij 
hoopte, aldus een uiterst keurige brief aan secretaris Lizzy van 
Heek-Nieuwenhuijs, ‘uitgenodigd te worden’. Zo ging dat nog in 
die dagen: je werd door de Twentsche geïnviteerd. De echtparen 
Ypma, Regtuit en Langelaar had Johan als referenties opgegeven. 
Luttele dagen later ontving hij een ‘tot ons genoegen’-briefje van 
de secretaris.

Ondernemer
Johan is geboren én getogen in Enschede, de stad waar zijn vader 
personeelschef was bij de textielfabrikant Menko. Na de lagere 
school deed Johan de HBS-A in de Borneostraat en daarna  de 
Hogere Textiel School, de latere Maere. Vervolgens kwam hij 
in dienst bij de in 1920 opgerichte Handelsonderneming in 
Chemie en Textiel Machines B.L.W. Visser, van oorsprong een 
toeleveringsbedrijf voor de textielindustrie. Johan zou dit bedrijf 
uiteindelijk overnemen en de chemische poot in 1994 fuseren met 
Vogelzang Chemicaliën te Almelo. Van beide vestigingen werd 
hij de directeur. Pendelend tussen zijn bedrijven in Enschede en 
Almelo bezocht hij meerdere malen per week de nieuwe baan in 
Ambt-Delden. 
Of zoals hijzelf weleens placht te zeggen: ‘Ik had drie bedrijven in 
die jaren’. In 2005 en in 2007 verkocht hij de eerste twee en stopte 
toen met werken. 
Uit zijn eerste huwelijk heeft Johan twee dochters. Met 
Annemieke Driessen, zijn huidige partner, is hij al weer ruim 
dertig jaar samen.

Serieuze golfer
Niet veel golfers kunnen zeggen dat ze hun actieve golfhandicap 
hebben behaald op de Old Course van St. Andrews. Johan was 
daar in mei 1984 met een zakenrelatie. Met een Engelsman en 
met een Amerikaan was hij de baan ingegaan, speelde de eerste 
twee holes par en zag de gehele ronde niet één potbunker van 
binnen. Ter plekke kocht hij na afloop meteen zijn eerste echt 
nieuwe set, van het merk Swilken. Pas twee maanden daarvóór 
had hij zijn baanrecht gehaald door vier holes te spelen met … 
Gijs Numan, omnipresent, ook toen al. Binnen een jaar zat Johan 
op handicap 24, mede het resultaat van de wekelijkse lessen van 
een half uur die hij bij onze toenmalige pro Paul Saunders nam. 
Bij hem had hij zijn eerste set gebruikte clubs gekocht, want die 
bleken de oude stokken van Joop Goossens te zijn geweest. Tot 
op de dag van vandaag boekt Johan nog geregeld een golflesje. 
Joost Poppe, Wiljan van Mook, Adrian Morley en Andrew Allen, 
ook zij allen hadden Johan op les. Momenteel speelt Johan een 
handicap rond de dertien, maar zijn laagst genoten handicap 
was ooit 6,4. Zij die met en vooral zij die tegen Johan hebben 
gespeeld, allen benadrukken zijn wedstrijdmentaliteit. Johan 
houdt niet van verliezen, zo merkt men dan. 
In de wintermaanden vult hij de tijd met veel oefenen om zijn 
techniek te verbeteren. Ieder jaar stelt hij zich opnieuw een doel 
en probeert dat te realiseren binnen zijn mogelijkheden. 

Palmares 
Laura Bouman-Dekker, Henriette Boreel-van Riemsdijk, Florence 
de Lange-Frederikse, Henny Jordaan, Diderik Ankersmit, Frank 
Engel, het zijn namen van winnaars die we op de rode schildjes 
in ons clubhuis veel tegenkomen en die soms ook nog gewoon 
vallen. De naam van Johan Groeneveld mag in dit verband echter 
ook klinken. In totaal won hij maar liefst 26 wedstrijden. 
Alleen al de fraaie Willem Stork Jr. Beker hield hij achtmaal 
hoog, als winnaar van de weekendwedstrijd voor het heren 
seniorenkampioenschap. Zijn achtste overwinning, in 2008, was 
de meest overtuigende geweest: op zaterdag speelde hij 6 boven 
par en op zondag 2 boven par (bruto 78 + 74 = 152 slagen). En 
dan te weten: zesmaal won Johan deze begeerde trofee door in de 
finale telkens good old Henk Bongers te verslaan. 

TGC-voorzitter die moderniseerde                                                           
Toen Johan in 1984 TGC-lid werd kende hij al menig lid, 
vooral diegene die een hockeyachtergrond had. Zoals uit-
eraard nationaal coryfee Hans Schnitger, door genoemde 
Paul Saunders ooit fraai getypeerd als ‘personality, the man 
with the right mentality’. Spoedig maakte Johan deel uit van 
verschillende commissies: hij werd voorzitter van de handicap- 
en regelcommissie, lid van de 18-holes-commissie, lid van de 
commissie van eisen en later voorzitter van de bouwcommissie.
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In 1993 trad hij op verzoek van Wim Stemerdink toe tot het 
bestuur en ruim een jaar later volgde hij Onno van der Mey 
op als vice-voorzitter en startte hij de automatisering op in het 
secretariaat. Wim zou terugtreden als voorzitter, zodra de nieuwe 
baan in Ambt-Delden officieel geopend was.
Het was een publiek geheim dat de prudente Johan, bovendien 
gezegend met een talent voor organisatie, Wim dan zou opvolgen. 
En zo geschiedde. Gezelligheid is belangrijk, maar de golfsport 
moet voorop staan. Deze laatste zin kan dienen als het motto 
van Johan Groeneveld als TGC-voorzitter: van de Twentsche een 
open en moderne vereniging maken, met oog voor het verleden 
natuurlijk, maar met een professioneler opgetuigde staf.
In het bestuur vond geleidelijk iets van een cultuuromslag plaats: 
meer openheid naar zowel de leden als naar de buitenwereld. 
Ook dat laatste was zeer gewenst. Het bestuur hoopte het aantal 
leden dat was meegegaan naar de nieuwe baan, zo’n 450, de eerste 
jaren met telkens zo’n honderd te vermeerderen. Dat lukte echter 
niet. De teller stokte bij 70, maar met de inkomsten uit bijdragen 
van sponsoren werden er in het eerste jaar al wel zwarte cijfers 
geschreven. Bestuursvergaderingen duurden in deze jaren met 
negen leden in de gelederen lang. Johan bracht geleidelijk de 
omvang van het bestuur terug tot zes. 

Van groot belang achtte hij het dat de verschillende commissies 
goede voorzitters hadden. De sinds jaar en dag in oktober 
gespeelde wedstrijd Bestuur nodigt commissies uit, waarbij de 
nijvere commissieleden na afloop worden gefêteerd door de 
club, werd door Johan in het leven geroepen. Veel energie werd 
gestoken in het herstellen van de relatie met Golfclub Driene. 

Goede persoonlijke verhoudingen, zoals met Joop Hembrecht, 
konden dan de doorslag geven. Pogingen om de hospitality-
chain van de TGC uit te breiden met enkele gerenommeerde 
clubs, zoals de Eindhovensche, de Kennemer en de Noordwijkse, 
mislukten helaas. Citeren we hier uit de uiterst eufemistisch 
geformuleerde negatieve reactie van de Eindhovensche op het 
gedane verzoek: ’Het Bestuur neemt Uw suggestie om leden 
onderling tegen een bijzonder tarief te laten spelen niet over, mede 
gelet op de precedentwerking die daar van uitgaat’. Wél slaagde het 
bestuur erin golfclub De Hoge Kleij in onze chain op te nemen. 

Op maandagavond 2 juni 2003 werd Johan aan het einde van een 
Algemene leden Vergadering op voorstel van het bestuur van de 
nieuwe voorzitter, Gijs Numan, bij acclamatie tot erevoorzitter 
benoemd.  

Het is opnieuw maandagavond, maar nu 21 maart 2022. De lente 
is de afgelopen dagen al volop merkbaar, tot ieders vreugde. 
Ik zit aan een lange eettafel in Enschede, ten huize van Johan 
Groeneveld, om antwoorden van deze erevoorzitter te krijgen 
op wat vragen, dit ter afronding van bovenstaande tekst. Deze 
antwoorden leest u op de volgende twee pagina’s.

Hiernaast:
Het voltallige
TGC- bestuur
in 2001. 

Staand:  
- Jan Bakker 
- Florence de Lange-Frederikse 
- Johan Groeneveld 
- Anneke Zijderveld-Blom 
- Henk Mooij 

Gehurkt: 
- Jan Kraak  
- Geert Klein Ovink
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Op 19 december 2002 werd in het kantoor van Kienhuis-Hoving 
te Enschede de verkoop van Golfclub Driene afgerond, dit in 
aanwezigheid van alle bestuursleden van beide golfclubs. Hier op 
de foto de drie hoofdrolspelers: Johan Groeneveld, Meindert Jan 
Brugma en Joop Hembrecht.

Wat is jouw dierbaarste herinnering aan zes 
jaar voorzitterschap?
Johan koestert nadrukkelijk twee ‘zaken’ uit zijn bestuursperiode. 
Allereerst het voorzitterschap van de uit vijf personen bestaande 
bouwcommissie. Over de inbreng van Wim Hissink, Jan ten 
Heggeler, Florence de Lange en Marion ter Keurs is hij ronduit 
lovend. Met een klein budget moesten wonderen worden 
verricht. Onmogelijk volgens menigeen, maar toch boekten 
ze resultaat, samen met architect Boy Wenderich. Die bleek 
bereid de uitdaging aan te gaan, maar verzuchtte letterlijk: ‘Dit 
is woningwetbouw voor die prijs!’ Er was slechts fl. 1,2 miljoen 
voor een clubhuis en fl. 400.000,- voor het interieur beschikbaar. 
Uiteindelijk legde Boy de basis voor een clubhuis met een 
boerderijstijl en daardoor passend in het Twentse landschap. 
Waarbij genoemd budget gehaald kon worden dankzij een 
tweedehands rvs-keuken. 

Dankbaar is Johan ook over de wijze waarop de financiële band 
met Golfclub Driene werd afgewikkeld. Dat was een uiterst 
gevoelig en intensief proces, waarbij emoties en opvattingen aan 
beider zijden vaak contrair waren. Johan benadrukt de uiterst 
positieve rol die zijn collega-voorzitter Joop Hembrecht en de 
betrokken notaris Meindert Jan Brugma hierbij hebben gespeeld.   

Wat zijn jouw mooiste golfherinneringen?
Liggen die in Nederland? Of juist in het buitenland?
Op onze eigen baan gaan zijn gedachten meteen uit naar 
de hierboven reeds genoemde triomfen bij de senioren-
kampioenschappen. Prachtig om dan aan Johan te merken dat 
dit soort herinneringen nooit verjaren. Hij heeft van menige 
partij nog hele slagenwisselingen paraat.

In het buitenland heeft hij als lid van de Nederlandse Golf 
Veteranen dierbare herinneringen aan in het bijzonder twee 
partijen op een baan in Normandië, op Le Golf Barrière Deauville. 
Twee keer won zijn NGV-team daar, in 2005 en in 2007. 
Tweemaal was hij toen de eerste speler en de tweede keer zelfs 
captain van een toernooi van in totaal 26 teams. De wedstrijd 
in 2007 eindigde met een play-off tussen de eerste singles. Johan 
speelde tegen een Duitser en won na twee holes.  

Wat voor een type hockeyspeler was je trouwens?
Hij was geen ‘technieker’, zoals Johan het noemt. Daarover is hij 
heel stellig, maar hij bezat als midvoor een neus voor het spel, 
was snel, doortastend en altijd uiterst aanvallend ingesteld. Op 
vijftienjarige leeftijd scoorde hij voor DSK-A1 maar liefst 99 van 
de 126 doelpunten uit dat competitiejaar. Hij was van C1 naar 
A1 gegaan en nog nét vijftien toen hij al voor het eerste team van 
DSK kwam te spelen. Gedurende zijn eerste seizoen was Johan  
succesvol in elf van de veertien gespeelde competitiewedstrijden. 
Mede hierdoor werd DKS-1 in het seizoen 1958/1959 onbedreigd 
oostelijk kampioen. 

Tegen wie speelde je allemaal toen je in 1998 de Collins Cup 
won? Weet je dat nog?
Het spijt me, daar herinner ik me niet meer zoveel van. Maar 
mijn finalepartij tegen Diderik Ankersmit in 2009 om de Collins 
Cup staat nog steeds op mijn netvlies gebrand. Dat was episch, zo 
zeggen ze dat toch vandaag? Diderik was een van de beste spelers 
van onze club. Hij moest me zes slagen geven. Na vijf holes stond 
ik echter drie down; Diderik had al drie birdies gemaakt. Maar 
hole 6 werd het keerpunt in de wedstrijd. Ik maak birdie, win de 
hole en win vervolgens ook hole 7 en 8. Als we bij hole 15 zijn 
sta ik drie up. Mensen verzamelen zich bij de green en merken 
dat er een sensatie in de lucht hangt. Ik sla mijn bal op de green, 
Diderik plugt de zijne in de bunker. Hij maakt bogey, ik par, en 
ik win mijn vierde Collins Cup.



28

Over welke eigenschappen moet een voorzitter vooral anno 
2022 in de zo veranderde golfmarkt beschikken?
Johan aarzelt even met een reactie. Maar vervolgens noemt hij 
verschillende zaken. Je moet respect voor het verleden, maar 
tevens veel oog voor de toekomst hebben. Je moet vooruit durven 
kijken. Hij benadrukt echter ook dat je de leden moet kennen, 
ook persoonlijk. En beseffen welke groepjes er vaak in een club 
zijn. Durf problemen tijdig te onderkennen en adresseer ze dan 
meteen. Ga het gesprek aan. Ga het gesprek aan. En wees nooit 
overheersend.  

Hoe kijk je inmiddels zelf nu aan tegen het erevoorzitterschap? 
Vind je het nog van deze tijd? Weet je een ander systeem om 
verdienstelijke leden te honoreren? Een lidmaatschap van 
verdienste misschien?
Het benoemen van ereleden of van leden van verdienste is een 
lastig thema vandaag de dag, dat wil Johan wel beamen. Maar 
aan de soms wel gedane suggestie om een soort lidmaatschap van 
verdienste in te stellen, kleven ook nadelen. Je krijgt dan namelijk 
een bredere laag leden die ervoor in aanmerking kunnen komen. 
Waardoor je ongewild meer leden gaat teleurstellen. Dat geeft 
enkel scheve gezichten. Johan was destijds degene die voorstelde 
om Wim Stemerdink erelid te maken en achter die keuze staat 
hij nog steeds. 

door Marcel Kienhuis
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