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

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

Openingstijden en accomodaties

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

Karrenloods open van:
8.00 uur tot donker.

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

Horeca The Eagle:
Jan Braakhuis: 074-3841691

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

2019
jaargang 53 nr. 03

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
It is nothing new or original to say that golf is played one stroke at a time.                                                      
But it took me many years to realize it.

                                                                         

Terugblikkend op een hopelijk inspirerend golfseizoen zal menige lezer bovenstaande 
observatie van de Amerikaanse golflegende Bobby Jones willen en kunnen beamen. 
Jones was medeoprichter was van de Augusta National Golf Club en van het jaarlijks 
gespeelde US Masters. Jones is de enige golfer die vijf keer het US Amateur Open wist te 
winnen. Tiger Woods won dat toernooi drie keer.                                        

In de rubriek VAN HET BESTUUR spoort voorzitter Rudy Goetzee zowel zijn team 
als ons de leden aan om de diverse uitdagingen waarvoor wij als Twentsche beslist niet 
alleen staan, vol vertrouwen en energie om te buigen naar kansen.

In de rubriek IN GESPREK MET kunt u nader kennismaken met Nicole Efftink-Fabels. 
Wat bewoog haar om als negen-holes-lid bewust voor de Twentsche te kiezen?  

Helaas moeten we in dit eindejaarsnummer ook stilstaan bij het overlijden van twee zeer 
markante leden, bij Jan Kraak en bij Karel Riemslag. We geven hun hier al de aandacht 
die zij verdienen, en niet pas in het voorjaarsnummer van 2020.

En natuurlijk blikken we terug op de golfweek in augustus en op het weekend van 
de Twente Cup. Ook komen alle memorabele feiten van het Hans de Lange-seizoen 
uitgebreid voorbij.
Zelfs een lijst met trouwe leden is opgenomen. 

We wensen u allen vanaf deze plaats een uiterst sportief en succesvol 2020, daarbij 
denkend aan een treffende frase van vijfvoudig winnaar van The Open Championship 
Tom Watson.      
                           
  The person I fear most in the last two rounds is myself.  
                                                                                             
       

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

De volgende Putter verschijnt April 2020, kopij inleveren zie website.

Tom Watson (1949-)

Bobby Jones (1902-1971)



waar golf op een uitdagend niveau wordt gespeeld. Er heerst in 
de club een sportieve en ontspannen sfeer en wij kunnen gebruik 
maken van een kwalitatief hoogwaardige accommodatie.
Alles wat wij beleidsmatig doen moet voortkomen uit wat wij ons 
als taak gesteld hebben en omschreven hebben in onze “missie”. 
Trends zoals omschreven door de NRC maar die eerder ook 
gemeld werden door de NGF maken het natuurlijk niet eenvoudi-
ger om onze missie uit te voeren.
Maar het heeft geen enkele zin hier over te klagen, belangrijker is: 
hoe gaan wij hier mee om.

Voor het bestuur is het beleidsplan 2019-2021 de leidraad. Dit 
plan is eind vorig jaar door de leden goedgekeurd en het bestuur 
ziet het als haar taak om samen met u dit plan te implementeren.
In de ALV van 11 november hebben wij de leden bijgepraat over 
de voortgang van de diverse dossiers. Wij hebben ook laten zien 
wat, zoals weergegeven  in de laatste Players First- enquête ,de 
leden vonden van de diverse ontwikkelingen binnen de club.
Alles kan natuurlijk beter maar ik geloof dat wij kunnen zeggen 
dat wij goed op pad zijn om de diverse uitdagingen het hoofd te 
bieden of, beter nog, om te buigen naar kansen .

Zoals het afgelopen jaar, zal ook het succes van het komende jaar 
afhangen van de inzet van alle leden, commissies en bestuur en in 
het bijzonder op het gebied van het ledental hebben wij alle hulp 
hard nodig.

Wij bestaan bijna honderd jaar en complexe uitdagingen zijn niet 
nieuw in onze vereniging.
Maar net als vroeger ben ik er van overtuigd dat wij ook nu die 
uitdagingen aankunnen mits wij samen de schouders er onder 
blijven zetten. En ik weet zeker dat dat gebeurt !!

Mijn dank voor uw inzet in 2019 en een heel goed seizoen 2020 
toegewenst.

Uw voorzitter,
Rudy Goetzee
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Beste mede TGC- leden.,

Wij naderen het einde van het seizoen en kijken terug op een 
druk jaar.

Er is door commissies, leden en bestuur heel hard gewerkt om er 
een succesvol jaar van te maken.
De commissiestructuur werd daar waar nodig vernieuwd en 
functioneert goed.
De nieuwe clubmanager is op 1 oktober aangetreden en rondom 
die zelfde tijd verwelkomden wij de nieuwe restaurateur en na-
men wij na bijna 8 jaar afscheid van Jan Braakhuis.
The Eagle is So Nice geworden.
Het onderhoud van de baan was zoals gewoonlijk  topprioriteit 
en de baan lag er ondanks de niet altijd makkelijke weersomstan-
digheden de meeste tijd heel goed bij.
Onderhoud van lijf en leden kan sinds kort ter hand genomen 
worden op de zolder van Boerderij Pek onder leiding van een 
fysiotherapeut.
Er werd hard gewekt aan de aanpassingen van de baan en van de 
driving-range en wij hopen beide projecten in mei volgend jaar 
tijdens de ALV te kunnen presenteren.

Het zal duidelijk zijn, het was een jaar van actie en dat was nodig.

Het ledental staat onder druk. Afgelopen jaar zagen wij een zeer 
bemoedigende toename van  businessleden, maar het privé -  
ledenbestand blijft zorgelijk.
Dit is niet alleen een zorg bij onze club, vele clubs hebben hier 
mee te maken.
De NRC van 11 november kopte :  “Sporter van nu liever klant 
dan clublid”. Het NRC deed verslag van een onderzoek verricht 
door KPMG voor de Nederlandse Sportraad. Het onderzoek ging 
over alle sporten in Nederland, maar de NRC headline geldt zeker 
ook voor golf.
Als u het beleidsplan 2019-2021 er nog eens op naslaat, dan vindt 
u daar onze club missie die, in simpele termen vertaald,  zegt : 
Wij willen een vereniging zijn, die financieel gezond is en blijft en 

VAN HET BESTUUR
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IN OMNE TEMPUS
In aller tijden. Deze Latijnse formulering geldt zeer zeker ook de edele golfsport.       
Ook zij dient namelijk onder allerlei weersomstandigheden beoefend te worden.           
Onze huidige voorzitter van de wedstrijdcommissie realiseert zich dat als geen ander, getuige de intro’s van diverse nieuwsbrieven die 
wij leden via de mail mochten ontvangen. Geniet u nogmaals van onderstaande selectie uit de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar. 
Dergelijke intro’s smaken naar meer.

Medio februari, Frits en Henk serveren koffie op het buitenterras, het is 16 graden Celsius. De IJsemmer in poloshirt! Hoezo 
klimaatprobleem?  Het wedstrijdseizoen 2019 staat te beginnen, de baan ligt er prima en zeer opgeruimd bij en toont andere (ver)
gezichten.  Op zaterdag 9 maart starten we met de eerste wedstrijd de “Sabiha Shaker”. Bent u ook benieuwd hoe de veranderingen 
in de baan het parcours beïnvloeden? Speel dan mee en drink met ons na afloop de traditionele borrel die hoort bij deze wedstrijd.                                                                                                                                       
                                                                                                               
Uit : Nieuwsbrief Wedstrijdcommissie maart 2019

Enkele fikse regenbuien op Koningsdag zorgden ervoor dat de door stevig waaiende oostenwinden opnieuw door droogte bedreigde baan 
er nu toch weer prachtig bij ligt. Weet u een verschil tussen de boomkruiper en de boomklever; de eerste kan alleen langs de stam omhoog 
kruipen terwijl boomklever niet alleen naar boven kan klimmen maar ook kan dalen. Beide vogels hebben domicilie op de Twentsche. 
Bent u geïnteresseerd in vogels en hun habitat dan is de Bird-watching op de heel vroege ochtend van 18 mei voor u interessant, opgeven 
kan in het clubhuis.                        
 
Uit: Nieuwsbrief Wedstrijdcommissie mei 2019

Het is half negen, met de zuidoostelijke wind waait het klokkengelui van de Blasius vanuit Delden over de Deldeneres naar de Twentsche 
Golfclub. We hebben wel wat zegen van boven nodig, het is zwaarbewolkt, winderig en vooral koud. Het Overijssels Golfkampioenschap, 
voor de eerste keer op onze baan, wordt tien uur later afgesloten zonder noemenswaardige regen en in een broederlijke sfeer. 
Teamkampioen werd de Sallandsche, winnares bij de Dames (na een play off) Marieke Hardeman van Driene en triomfator bij de heren 
onze Bas Wijdeveld.                                                                 
                                                              
Uit: Nieuwsbrief Wedstrijdcommissie oktober 2019 

dus, dat diens lidmaatschap in 1984 startte. En ons eigen archief 
is in alle gevallen ook niet behulpzaam. Tot de leden die al meer 
dan vijfentwintig jaar (peildatum 01-01-2020) onafgebroken lid 
zijn van de Twentsche behoren in ieder geval, volgens genoemde 
lijst, de volgende personen. Ik weet wel haast zeker dat sommigen 
al langer lid zijn. 
Dat zou ik dan graag vernemen via mfskienhuis@gmail.com:

- Florence de Lange-Frederikse (1980)
- Jet van der Meij-Reeder (1986)
- Marijke Mogendorff (1981)
- Henk en Hanneke Mooij (1989)
- Els van Mook-van der Ven (1990)
- Pius Muskens (1976)
- Gijs Numan (1978)
- Coosje Op de Coul-Bootsma (1986)
- Frank Overweg (1990)
- Pieter Overweg (1988)
- Flip en Christine Pino (1993)
- Ellen le Poole (1993)
- Elzo en Marly Prenger (1988) 
- Will Reef-ter Keurs (1985)
- Berend en Grace van Rhijn (1989)
- Trudy van Rinkhuyzen-Eykman (1980)

- Ilon Rommelaar-Cornelissen (1978)
- Michiel Schepers (1987)
- Otto Schepers (1971)   
- André Schoondermark (1993)
- Ankie Schoondermark-Kersting (1991)
- Wilma Sijgers-Nolting (1986)
- Paul en Cecile Tromp (1987)
- Jan Herman van der Veer (1986)
- Jaap Vermeer (1980)
- Willem Vriesendorp (1985)
- Rob en Swie Tien Wiranto (1983)
- Eric van Wulfften Palthe (1986)
- Rob Ypma (1982)
- Cees en Anneke Zijderveld (1986)

In het vorige nummer schonken we aandacht aan de nestor 
van onze club, Otto Schepers. In 1971 werd hij lid van onze 
club. Het riep de vraag op of er nog meer leden zijn met zo’n 
lang dienstverband. Een bijgewerkte ledenlijst welke op het 
secretariaat wordt gehanteerd, kan hierover helaas geen definitief 
uitsluitsel geven.             
Over diezelfde Otto staat op die lijst bijvoorbeeld, abusievelijk 

- Vince Bredt (1992)
- Leo (1974) en Gerdien ten Brink (1992)    
- Caroline Deutman (1992)
- Carla Engel (1992)
- Frank Engel (1992)
- Tia Feenstra (1994)
- Rein en Joke Feitsma (1979/1980)
- Hans Gnodde (1981)
- Johan Groeneveld (1984)
- Pieter ter Hofstede (1994)
- Eljo van Iddekinge-van Daalen (1986)
- Tonny Jonge Poerink-Snelders (1980)
- John en Marion ter Keurs (1992)
- G.S.S. Khoe en A.M. Khoe-Go (1993)
- Agnes Konink-van Splunter (1974)
- Erik Kummer (1988)

TROUWE LEDEN 
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Hoe kwam ze met golf in aanraking?

Paardrijden, hardlopen en tennissen, dat waren ooit haar 
favoriete sporten. Ze loopt nog steeds graag hard en ook tennist 
ze nog af en toe. Rond haar 35e startte ze met het golfspel 
bij het Aparthotel. Ze kreeg les van Joost Hage, haalde haar 
golfvaardigheidsbewijs, maar qualifyingkaarten lopen deed 
ze niet. Een vijftal jaren later stopte ze. Begin dit jaar werd ze 
benaderd door Justine Verschuuren (businesslid) met de vraag 
of ze zich wilde aansluiten bij een heuse woensdagavondgroep. 
De keuze voor de Twentsche was toen overigens nog niet zomaar 
gemaakt hoor, zo laat Nicole me nadrukkelijk weten. Enige tijd 
overwoog ze serieus om voor golfbaan Driene te kiezen. Daar 
kent ze namelijk ook heel veel mensen, en dan heeft ze het niet 
alleen over haar twee broers die daar lid zijn. Om drie zeer 
verschillende redenen koos ze uiteindelijk voor de Twentsche: 
nabijheid, de aanwezigheid van een woensdagavondgroep én de 
mogelijkheid van een negen-holes-lidmaatschap. 

Wie is zij?

Nicole is een geboren Oldenzaalse en een getogen Hengelose.  
Op het Twickel College behaalde ze haar havodiploma en 
vervolgens rondde ze in Enschede op de HTS de studie 
chemische technologie af. Vijf jaar lang werkte ze met hart en 
ziel voor een adviesbureau, totdat ze haar grote liefde ontmoette, 
Gerard Efftink. Hij kwam uit een kledingzaakfamilie, derde 
generatie al inmiddels. 
Nicole verzette haar bakens en sindsdien werkt ze met veel passie 
in de modebranche. Samen hebben Gerard en zij twee zonen, 
Stan en Bjorn. Momenteel is Nicole voorzitter van de Deldense 
Ondernemers Vereniging. Enigszins trots weet ze te melden 
dat deze club ondernemers de laatste jaren fors is gegroeid, van 
87 naar 150 leden, en dat men erin slaagde om in het Deldense 
straatbeeld nieuwe lantaarnpalen met bloembakken te realiseren. 
Zelfs nieuwe kerstverlichting zit eraan te komen. 
Ze houdt van aanpakken, dat merk je aan alles.

door Marcel Kienhuis

Zeer sportief, ambitieus, eigenaar van een modezaak, bourgondisch, verbindend én charmant. U raadt het al, dat wordt hieronder dus 
vast een gesprek met Nicole Efftink-Fabels (1969). Ik tref haar op een vrije maandagmiddag in het restaurantgedeelte van ons clubhuis. 
Nicole is sinds april van dit jaar negen-holes-lid van de Twentsche. Het is de nieuwe trend onder startende golfers om te kiezen voor 
een ‘beperkt’ lidmaatschap. Op de TGC tellen we momenteel 150 negen-holes-leden en alles wijst erop dat dit aantal in de toekomst 
verder zal stijgen. Reden voor de redactie om deze groeimarkt specifieker te verkennen door het gesprek aan te gaan met Nicole. 
Wat bewoog haar om voor zo’n lidmaatschap te kiezen? En waarom koos ze voor de Twentsche?

IN GESPREK MET …
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‘Bloedje fanatiek’

Ze startte dit jaar met handicap 54 en inmiddels heeft ze 35,5. 
Ze typeert zichzelf als ‘bloedje fanatiek’, maar dat belet haar niet 
om volop te genieten van onze prachtige baan. 
Haar jongste zoon Bjorn wordt komend jaar ook lid bij ons en 
Nicole kan niet wachten om samen met hem heel regelmatig 
door de baan te gaan. Dit jaar speelde ze overigens al meerdere 
keren negen holes met haar beide jongens, met zowel Bjorn als 
met Stan: echte quality time vindt ze dat. Ze herinnert zich nog 
levendig dat ze in het verleden, spelend op de baan in Ahaus, op 
zondagmorgen de brulkikkers kon horen. 
Daar kon ze echt van genieten. 
Uit haar nu nog incomplete set clubs zijn de driver en ijzer 5 
momenteel favoriet. Haar slagen door de baan wil ze zien te 
verbeteren. Het putten is misschien wel het sterkste onderdeel 
van haar spel; van Joost Hage herinnert ze zich dat de bal binnen 
een meter van de hole moest komen te liggen. 
Nicole is erg tevreden over de lessen bij Wiljan van Mook, want 
hij is echt een pro die je snel iets duidelijk kan maken. Hoewel ze 
altijd oefent alvorens de baan in te gaan, beseft Nicole dat ze nog 
regelmatiger zal moeten gaan lessen.   
 

Indruk van de TGC

Uitgebreid bespreek ik met Nicole de diverse indrukken die ze 
dit jaar tijdens het spelen op de Twentsche heeft opgedaan. De 
balans slaat overtuigend door naar het positieve, maar ze wil 
niet ontkennen dat ze soms op arrogant gedrag van (oudere) 
leden is gestuit. Ook bespeurt ze een verschil in sfeer tussen de 
buitenkant en de binnenkant van ons clubhuis; eenmaal binnen 
in het clubhuis is ze namelijk ronduit verbaasd over allerlei 
interieurkeuzes. Deze kanttekeningen hebben echter niet de 
overhand. Meerdere keren tijdens ons gesprek benadrukt ze 
de grote kwaliteit van onze baan. Ook over de keuken, over de 
drivingrange en over de oefenholes is ze enthousiast. Golf is voor 
haar echt een combinatie aan het worden van enerzijds het willen 
leveren van een sportieve prestatie en anderzijds heel bewust 
de gezelligheid willen zoeken op de ‘tiende’ hole. Tweemaal 
deed ze samen met haar man, want uitgenodigd, mee aan de 
businessclub-middagen op donderdag. Met genoemde Justine 
Verschuuren, maar ook met Margret Meen, Marjan Lammersen, 
en Jolinda Evers speelde ze dit seizoen al menig rondje. Nicole 
staat niet graag aan de kant en ze is bereid om in de toekomst op 
de Twentsche lid te worden van een commissie. 
Allereerst wil ze echter werken aan verbetering van haar golfspel! 



8

IN HERINNERINGEN 2019

Jan (J.C.C.) Kraak
18 februari 1940 – 02 september 2019

Op 2 november is Karel Riemslag overleden. Op 9 november 
hebben wij hem de laatste eer bewezen. 

Karel was sinds de oprichting van de Goofy’s een trouw 
bezoeker van deze groep en een vaste deelnemer aan de daarbij 
behorende wedstrijd.

De betrokkenheid van Karel bij de Goofy’s was groot. Hij kwam 
met diverse voorstellen om de sfeer tijdens en na de wedstrijd 
te verhogen. Op ons jubileum dankte Karel de commissieleden 
voor het vele werk dat ze verrichtten en hij beloonde hen met 
een fles goede wijn.
Karel was ook altijd in voor een grap en hij had veel gevoel voor 
humor. Het beschikbaar stellen van een wedstrijdprijs genaamd 
“ een weekendje wenen “ zullen we niet snel vergeten, vooral 
ook omdat de meesten dachten dat met het woord wenen de 
hoofdstad van Oostenrijk werd bedoeld en niet het plengen 
van tranen, hoewel de uien die het tastbare onderdeel van prijs 
vormden de productie van waterlanders zeker bevorderen.
Karel was als golfer ook succesvol. In het jaar 2013 en in 2018 
werd hij beide malen de zomergoofy van het jaar. In juli scoorde 
hij op hole 15 een hole-in-one. Kort daarna werd hij ziek en een 
paar maanden later overleed hij.

Wij verliezen in hem een golfmaatje en we zullen hem en zijn 
specifieke lach dan ook missen.

Namens de Goofy’s,
Arie Kuiper.

Karel Riemslag
25 oktober 1946 – 02 november 2019

Onlangs hebben we als club afscheid moeten nemen van een 
markant lid, van een gedreven golfer, en bovenal van een fijne 
vriend. Hieronder blikken sommige leden op hem terug, en in 
die passages wordt voelbaar welke leegte hij achterlaat. 
Jan maakte als secretaris zes jaar lang (2000-2006) deel uit van 
het bestuur.
Jan kwam halverwege mijn periode als voorzitter als secretaris 
in het bestuur; ik heb Jan leren kennen als leergierig, 
betrouwbaar en kritisch, als iemand ook die zich snel inwerkte 
in het wel en wee van de club, alsmede in de contacten naar 
buiten zoals NGF en de PGA. Ook na zijn tijd als secretaris 
hielden we vaak contact als er zich situaties in de club 
voordeden waar wij geen goed gevoel bij hadden. Als Jan vond 
dat er onrecht werd aangedaan was hij één van de eersten die 
dit meldde. Een echte clubman die we erg zullen missen.                                                                                                               

Johan Groeneveld
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Op 2 september j.l. is mijn goede vriend en golfmaatje Jan 
Kraak heen gegaan. Twintig jaar lang speelden wij matchplay 
op de maandag, met het mes op de tafel! Het was niet altijd 
tot genoegen van de flights die voor ons speelden. Dan ging 
het van: “Jan, het is dat Mirjam mee speelt, anders hadden 
we je never nooit doorgelaten!” Hij kon op z’n tijd behoorlijk 
mopperen, zeker als het niet goed ging. Maar als ie z’n dag had 
en het ging goed, dan neuriede hij regelmatig “la vie en rose”.
Hij had humor en zelfspot en een groot hart! Hij was erg trots 
en gek met zijn kleindochter.
Mia, héél veel sterkte! Jan, ik zal je missen.

Mirjam Boom

Jan Kraak was een man die altijd zichzelf bleef; hij bezat een 
onafhankelijke en vrije geest, hij was altijd goed voorbereid en 
integer, en hij was iemand die op een zeer aanwezige wijze zijn 
opponenten op een ongezouten wijze van repliek kon dienen. 
Zo was hij al in zijn arbeidzame periode, eerst bij de RVS en 
later als pensioenadviseur bij Nationale Nederlanden en zo bleef 
hij ook na zijn pensionering als lid van de Twentsche Golfclub. 
Toen ik mij eind 2006  aanmeldde als lid van de TGC moest 
mijn voordracht nog worden ondersteund door minimaal twee 
leden. Vervolgens moest ik aan een ballotage commissie mijn 
“geloofsbrieven” overhandigen en moest ik voor deze commissie 
mijn kandidatuur motiveren. 
Aangezien ik Jan al kende vanuit zijn arbeidzame periode leek 
het mij handig om aan hem ( hij was toen nog secretaris van 
de TGC) te vragen  mijn kandidatuur d.m.v. een handtekening 
te ondersteunen. Hij nodigde mij bij hem thuis uit voor een 
gesprek. Tijdens dit gesprek gaf hij aan dat, hoewel hij mijn 
verzoek graag zou willen honoreren, hij dit niet juist achtte 
om in zijn hoedanigheid als secretaris de ballotagecommissie 
voor de voeten te lopen. Hij adviseerde mij aan Mia een 
handtekening te vragen. Aldus geschiedde.

Henk Fokkink

DE HEMEL BESTAAT!                                                                                                                                   
Ook voor mij was het een feest om met Jan in een flight te 
spelen, genietend van zijn harde grappen en van zijn gemopper 
op de eigen prestaties. Maar Jan was meer dan een golfvriend. 
Ik waardeerde hem om zijn eigenschappen als mens: 
rechtvaardig in zijn oordeel, recht door zee, kritisch en gevoel 
voor stijl, traditie en humor. Jan stak zijn mening niet onder 
stoelen of banken. In zaken waarbij hij betrokken werd, nam 
hij graag de touwtjes in eigen hand. Ten aanzien van zijn 
naderende dood voerde hij ook zelf de regie, én zelfs toen nog 
met de humor die hem zo kenmerkte. Een paar dagen voor 
zijn dood bezocht ik hem en kwamen we te spreken over het 
wel of niet bestaan van een hemel. Jan merkte daarbij fijntjes 
op dat het voor mij geen verschil zou maken, omdat je zonder 
toegangsbewijs niet wordt binnen gelaten. Op mijn aandringen 

heeft Jan toegezegd dat hij het direct zou melden indien hij op 
zijn aanstaande reis de hemel zou missen Geen bericht is goed 
bericht dus: DE HEMEL BESTAAT.                                                                                 

Fons Borre

Annelies (evenals Jan komend uit Rotterdam) en ik zijn 
jarenlang buren geweest van Jan en Mia in Borne. En dan leer je 
elkaar wel kennen. Jan was niet alleen op onze golfclub gevoelig 
voor stijl (clubdas draag je tijdens de borrel op de Herenmiddag 
en ook tijdens een ALV!), ook op een  Oudejaarsavond sloot 
hij graag met gevoel voor decorum af. Van welke vereniging 
Jan ook lid werd, hij toonde zich er betrokken bij.  Toen Mia 
vijftig jaar werd, kreeg ze van Jan een Engelse bulldog, genaamd 
Saartje. Maar niemand die er gekker mee was dan de schenker 
zelf ! Als secretaris van de Twentsche heeft Jan heel veel werk 
verzet en opereerde hij altijd heel nauwgezet. 

Peter Kole
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Mia Kraak. 

Deze avond werd op 10 september j.l. afgesloten met een 
greensome-wedstrijd, gevolgd door een diner.

Tijdens het diner werd bekend gemaakt wie het afgelopen 
seizoen de meeste punten heeft vergaard en daardoor de 
seizoenswinnaar is geworden.

Dit jaar kreeg Andre Meijerink de wisselprijs en daarnaast 
een kleiner exemplaar als aandenken.
Dat iedereen het een leuk en gezellig seizoen heeft 
gevonden bleek wel uit de spontane inzameling om de 
commissieleden een dinerbon aan te bieden.

Het aantal deelnemers op de dinsdagavond was zeer 
bevredigend.
De commissie is er van overtuigd dat deze avond vooral 
voor de beginnende golfers een goede stap is om meerdere 
leden van de club te leren kennen en te werken aan een 
EGA-handicap.

Volgend jaar start de dinsdagavondgolf op 7 april en wij 
hopen weer velen van jullie en ook nieuwe leden te mogen 
ontvangen.

RABBITS

SLOT DINSDAGAVONDGOLF

Wim Kuiper.

Dit is de jaarlijkse wedstrijd van de hogere 
handicappers, hcp 30 + (rabbits), welke wordt 
gespeeld door leden van de Sallandsche Golfclub, 
van  de Hattemse Golfclub en door leden van de 
Twentsche Golfclub.

Dit jaar speelden wij op de Sallandsche met 9 van 
onze rabbits, om de eer en om de mooie trofee .

Onder wisselende weersomstandigheden werd het 
een spannende strijd die uiteindelijk door onze 
rabbits werd gewonnen.

De beste score van het toernooi was voor Henriette 
v.d. Most van Spijk die ook nog een persoonlijke 
prijs kreeg.

Het was een prachtige dag en wij zien alweer uit naar 
het volgend jaar wanneer wij dit toernooi organiseren 
en wanneer we zullen proberen de trofee te verdedigen.

Namens de commissie wil ik iedereen bedanken voor jullie inzet.
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vergezeld met Italiaanse muziek lekkere hapjes en drankjes in 
de baan aangereikt.  De drank ging er te goed in, want al snel 
waren de flessen witte wijn op.  Gelukkig was Jan Braakhuis zo 
aardig om nog een aantal flessen te sponsoren. De stemming 
zat er duidelijk goed in. Na afloop een gezellige borrel en 
een heerlijk Italiaanse BBQ. En last but not least muziek en 
dansen. We zijn blij met alle mensen die ons geholpen hebben 
deze week tot een succes te maken. De vrijdag golfclub die het 
clubhuis heeft versierd, de sponsoren Sligro, Berghorst, Pin 
High voor de prijzen. Jan Braakhuis die er voor zorgde dat alles 
betaalbaar bleef, het bestuur dat dit mogelijk maakte en vooral 
de enthousiaste deelname van de leden. 

Voor ons was  het een VIVA de Twentsche Golfclub Week.
  
De Evenementen Commissie. 

Met veel plezier kijken wij als nieuwbakken 
evenementencommissie terug op de golfweek.  In goede 
samenwerking met de wedstrijdcommissie hebben we 
geprobeerd er een mooi evenement van te maken. Als thema 
kozen we voor Italië. Een golfweek met Italiaanse ingrediënten, 
zoals het clubhuis aangekleed in de kleuren groen, wit en rood, 
Italiaanse muziek bij de borrel, heerlijk Italiaans eten, Italiaans 
gerelateerde prijzen en teams die op de laatste zaterdag van de 
golfweek kosten noch moeite gespaard hebben om prachtige 
Italiaanse outfits te realiseren.  Zelfs de zon scheen op z’n 
Italiaans. Blij waren we ook met het aantal deelnemers dit 
jaar. Er waren meer dan 700 inschrijvingen. Iedereen had 
er zin in en heeft genoten van deze heerlijke week met leuke 
wedstrijden. Het was een week van verbinding en versterking 
van het clubgevoel en verenigingsleven.  Zaterdag was het 
absolute hoogtepunt van de golfweek. De deelnemers kregen 

GOLFWEEK 2019

SLOT DINSDAGAVONDGOLF
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WINNAARS  GOLFWEEK  2019 

Bad Boekelo Beker
Aron Visser

Vlies Cup
Verle Brenninkmeijer

TGC Blad
Aron Visser

TGC Cooler
Jeanine vd Heij

Golf-Bridge Triathlon
Liedeke en Bernard v Driel

Dinsdagavond Bokaal
Monica Markink

Mixed Senioren
Ans Fokkink en Ed Marsman

Vossejacht
Libbe en Aron Visser

SuperSenioren
Louise Rang

Salland Cup
Joris Spanjer

Salland Cup II
Annejuul Tielen

Invitatiewedstrijd
Jan Romke v Dijk, Madeleine Gimpel, Ineke Borggreven, 

Astrid Masselink, Cees Smits en S v Maanen

TGC Blad en TGC Cooler Salland Cup II
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verpulverde alles en iedereen. Hij maakte een eagle op hole 
2 en sloeg in totaal negen birdies. Op de tweede dag kwam 
zijn leidende positie geen enkel moment in gevaar, en ging 
Porsius zelfs opnieuw ver onder par: acht birdies en een bogey. 
De spectaculaire zege (-16: zo laag is nog nooit een winnaar 
gegaan) leverde hem een ticket op voor deelname aan de KLM 
Open op The International bij Amsterdam. Daar zou hem 
overigens twee weken later een grote teleurstelling wachten. 
Op de openingsdag had hij niet alleen 84 slagen nodig, 
maar rugklachten dwongen hem om zich voor de vrijdag 
terug te trekken.

Wie? Davey, Davey Porsius, die van de Goyer. 
Op de zaterdagmiddag in het Twente Cup-weekend ging de 
naam van deze professional uit Huizen als een lopend vuurtje 
rond. Gestart op hole 10 had hij tot drie holes voor het einde 
al elf birdies gemaakt. Virtueel leek een baanrecord van 61 in 
de maak! Op hole 7 en op hole 9 maakte Davey echter bogeys 
en daardoor eindigde zijn fabelachtige ronde op 63. Zo kon 
het oude baanrecord van Joost Steenkamer uit 2002 (65) dan 
eindelijk toch uit de boeken. 
Officieus was Ayden Verdonk tijdens de vorige Twente Cup in 
2018 al onder dat baanrecord gegaan, met een 64, maar Porsius 

TWENTE CUP 2019

De zaterdagronde van Porsius tijdens de Twente Cup 2019:
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het scorebord bij van de beste 3 scores. Er is altijd veel publiek 
dat zich op een uitstekende manier laat horen.  De winnaar 
over 2 dagen krijgt een uitnodiging voor BEAT THE PRO op 
het KLM OPEN.
De organisatie is in handen van de Twente Cup commissie, 
ook wel de “gele kanaries” genoemd. De commissie bestaat 
uit: Peter Paro, Harry de Jong en Myrjan Marynissen, met 
ondersteuning van Jeroen Winterink, Victor Markink en 
Frank Kirsten (PGA Holland). 
Wij danken iedereen van harte die dit prachtige evenement 
heeft ondersteund. In 2020 staat dit golftoernooi op de 
kalender in het weekend van 11 t/m 13 september.

ZIEN WIJ U DAN OOK?!
De Twente Cup Commissie

Sedert 1929 wordt elk jaar in september de Twente Cup 
georganiseerd in samenwerking met de PGA Holland. 
Ongeveer 100 teaching en playing professionals spelen om de 
prijzenpot en om het laatste ticket voor het KLM Open. Al 3 
jaar lang mogen amateurs op hole 15 de strijd aangaan met 
de professionals om de bal zo dicht mogelijk bij de hole te 
slaan - BEAT THE PRO. Als de amateur dat lukt krijgt hij een 
prachtige prijs aangeboden. Iedereen mag meedoen, leden van 
de TGC en van onze naburige golfclubs. 
Rondom hole 15 staan tribunes, tenten met sponsoren en er 
is muziek om een optimale sfeer te creëren. De amateur en de 
pro’s worden op de tee van hole 15 enthousiast aangekondigd 
door de housespeaker en ze komen op de foto met de 
professionals. Onze trouwe en enthousiaste assistenten Aaron 
en Nathalie meten hoe dicht de bal bij de hole ligt en houden 

BEAT THE PRO WEER GROOT SUCCES!

Winnaar Beat the Pro, Kwint Kuiper
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Een middag oefenen, de tweede dag de eerste officiële match, 
fourball betterball, gevolgd door het officiële diner op de club, de 
derde dag de slotwedstrijd, individueel matchplay, gevolgd door de 
prijsuitreiking bij een lichte lunch.
Per dag slechts een uur starttijd ,veel greenfee en enige baromzet, 
een win-winsituatie dus voor de club en voor de leden.
Tijdens onze thuiswedstrijd wordt vanaf 12.30 uur  gestreden om 
de Jan Ankersmit Trofee, ooit speciaal door N.G.V-voorzitter Rolf 
Olland  aangeboden voor deze stablefordwedstrijd.
Hij eerde hiermee onze vroegere voorzitter Jan (1981-1988), 
initiatiefnemer destijds van de baanbrekende 18-holescommissie 
en enthousiast N.G.V-lid.
De beste bruto score wint een  echte Twentsche goastok.
Het is goed u allen te melden dat al deze ervaren golfers en 
bestuurders erg te spreken zijn over onze baan en over onze 
accommodatie en dat de opkomst elk jaar groter is.
De greens waren dit jaar begin oktober nog  geweldig goed en dat 
werd zeer gewaardeerd. Men vindt onze baan lang, maar ja dat is 
dan ook een van de moeilijkheidsgraden!  
 
Zo nu weet U een beetje, wie toch al die oranjemannen met blazer 
begin oktober zijn.

Op de eerste maandag van oktober wordt sinds een jaar of 12  de 
derde thuiswedstrijd gespeeld van de Nederlandsche golfveteranen.
Het betreft een vraaggezelschap dat ooit in 1936 door het 
Nederlandsch Golf Comité, de voorganger van de huidige N.G.F., 
in het leven is geroepen om officiële interlands te spelen tegen 
vergelijkbare gezelschappen uit andere Europese landen, die 
eveneens zijn aangesloten bij de Europese Senior Golf Association.
Naast de te verspelen interlands van 12 spelers tegen 12 
spelers gedurende 3 dagen, kent ons gezelschap 3 zogenaamde 
thuiswedstrijden, de eerste in de maand mei op de Pan, de tweede 
in de maand augustus op Toxandria en de slotwedstrijd dus op 
onze mooie Twentsche.
De N.G.V-leden zijn in hoofdzaak afkomstig uit leden van de 
vooroorlogse ouwe zestien clubs.
Het N.G.V-bestuur benadert golfers die hun sporen verdiend 
hebben bij hun eigen club of bij de N.G.F. en die een lage of een 
laag handicap hebben én de juiste instelling bij toernooien zoals ze 
georganiseerd  worden voor en door deze deelnemers .
Daarnaast zijn clubs als de onze ook bereid om ongeveer eenmaal 
in de 5 jaar gastheer te zijn voor een interland als hierboven 
genoemd. De Twentsche is de laatste 20 jaar al gastheer geweest 
voor de Belgen, voor de Fransen en voor de Duitsers.

DE TWENTSCHE – AL MEER DAN TIEN JAAR GASTHEER VAN DE 
NEDERLANDSE GOLFVETERANEN
Gijs Numan , bestuurslid N.G.V.

Bestuurstafel

Bart Jan Constandse, voorzitter NGV en ESGA, Gijs Numan gastheer 
en Jan Willem Hattink wedstrijdleider.
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Uiteindelijk stond er geen maat op Joris Spanjer.  Slechts één keer 
speelde hij niet in de buffer. Zeven keer (uit 10 deelnames) wist 
hij zijn handicap te verbeteren! Van handicap 0,0 aan het begin 
van het seizoen naar +1,2 aan het einde daarvan. Een toppresta-
tie! Daarmee is Joris ook de terechte winnaar geworden van de 
Hans de Lange-trofee en van het groene jasje. 

De top tien van het afgelopen seizoen is als volgt: 
1. Joris Spanjer  37,8
2. Jeroen Spaans  36,3
3. Gerard Haringsma 36,0
4. Leo ten Brink  35,9
5. Jeroen Krol  35,5
6. Bernard Huckriede 35,4
7. Hans Nietsch  34,9
8. Eric Luttikhuis 34,8
9. Henny Nijenhuis 34,6
10. Bas Ordelmans 34,6

Naast deze hoofdprijs zijn tijdens de slotavond door Jeroen 
Spaans ook alle andere prijzen, eervolle vermeldingen en overige 
lofzangen op onnavolgbare wijze uitgedeeld. De winnaar van 
vorig jaar, Ernst Eijsvogel, was gelukkig (hoewel op krukken) 
aanwezig, maar liet zich bij het uitreiken van de Hans de Lange-
trofee en van het groene jasje aan Joris door Jeroen vertegen-
woordigen. 

Al met al kijken we terug op weer een succesvol seizoen en met 
uitstekende prestaties en een meer dan terechte winnaar. We 
kijken uit naar de start van het nieuwe Hans de Lange-seizoen op 
woensdag 1 april (geen grap) 2020 om 16.15 uur. Heren die zin 
hebben om mee te spelen kunnen zich vanaf 15.30 uur inschrij-
ven (inloop). Tot dan!

Eric Luttikhuis

“Sinds enige jaren spelen wij met een aantal mannelijke competi-
tiespelers in de zomertijd op de woensdagavond. De groep heren 
bestaat in principe uit werkende leden met een handicap van maxi-
maal 24. Er wordt altijd een qualifying ronde gespeeld. 
Wij huldigen het principe van naborrelen en na-eten.” 

Deze formule, beschreven in een brief aan het bestuur van 
18 februari 1997 bij de overgang naar de nieuwe baan, is een 
succesformule gebleken die tot op de dag van vandaag nog niets 
aan kracht heeft ingeboet. 

Hans de Lange was vanaf het begin één van de vaste deelnemers. 
Na diens overlijden in augustus 1996 heeft Florence de Lange 
voor de overall-winnaar een  trofee in brons laten gieten. Sinds 
1997 wordt er daarom gespeeld om de Hans de Lange-trofee.

Het afgelopen jaar zijn we gestart op woensdag 3 april (op zondag 
31 maart ging de zomertijd in) en hebben wij op woensdag 18 
september “het klassement opgemaakt” en onder het genot van 
een heerlijk diner en een goed glas teruggekeken op opnieuw een 
fantastisch HdL-seizoen.

Tijdens dit seizoen zijn er door 56 verschillende deelnemers 
in totaal 362 qualifyingkaarten ingeleverd verdeeld over 20 
speeldagen. De gemiddelde winnende score was 39,0 met als 
beste score 44 punten. Hiervoor was Jeroen Krol op 1 mei 
verantwoordelijk. In die 20 speelrondes zijn er 156 birdies en 3 
eagles gespeeld. Bas Ordelmans, Hans Nietsch en Joris Spanjer 
hebben deze eagles laten noteren. Joris was ook verantwoordelijk 
voor de beste ronde van het jaar. Met zes birdies en een bogey 
kwam hij op 21 augustus uit op 67 slagen en 41 stableford punten. 
Met zo’n score is het niet vreemd dat Joris ook de meeste birdies 
over het hele seizoen heeft geproduceerd. Hij bleef met 33 birdies 
(in 10 rondjes) Hans Nietsch (16) en Bernard Huckriede (13) 
ruim voor.

Tot zo ver de statistieken. Zij dienen slechts ter ondersteuning 
van de stelling dat er op woensdagavond door een aantal 
fanatiekelingen in een plezierige setting serieus golf gespeeld 
wordt. Door dat jaar in jaar uit te blijven volhouden gaat het 
spelniveau omhoog en is de handicap ook echt de handicap 
die “past”. 

In navolging van de Masters op Augusta ontvangt de winnaar 
van de Hans de Lange-trofee ook “het groene jasje”. Dat was 
altijd een “wisseljasje” dat, rekening houdend met “de iets 
steviger deelnemer”, voor anderen, waaronder Joris Spanjer, 
“een beetje erg ruim” uitviel. Vandaar dat besloten is om af te 
stappen van het fenomeen “wisseljasje” en de winnaar een jasje 
uit te reiken in diens eigen maat. Daarbij zijn vroegere winnaars 
in de gelegenheid gesteld ook zo’n mooi origineel HdL-jasje 
te verwerven. Inmiddels zien we regelmatig groene jasjes bij 
prijsuitreikingen op de club. Winnaar van zo’n jasje is met 
recht een prestatie om trots op te zijn. Wanneer je in dit veld 
in staat bent om met de beste 8 deelnames  de anderen vóór te 
blijven, dan heb je een topjaar gedraaid. Deze “collector items” 
hebben daarom ook een zichtbare plaats in het clubhuis van de 
Twentsche gekregen.

Gedurende het seizoen leek het er op dat Leo ten Brink met de 
eer zou gaan strijken.  Jeroen Spaans was een goede runner-up, 
maar na een openingsronde van 41 is hij toch wat weggezakt. 

JORIS SPANJER WINNAAR VAN DE HANS DE LANGE-TROFEE
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Het kan zijn dat er (onder nieuwe leden) bridgers zijn van wie wij 
het bestaan niet weten, of misschien beginnende bridgers. DOE 
MEE, geef u op, we bridgen voor de gezelligheid!

De bridgecommissie:  
Bernard van Driel, Margaret Langeler, TheaNijland, Jan Karel Dekker

Het bridgen op onze club is weer begonnen. De bridgers weten 
het, de derde donderdag vanaf oktober t/m maart om half acht.

Nieuw is de opgave via de wedstrijdkalender ( trek u daarbij niets 
aan van de vermelde driebal stableford, dat voegt de computer 
automatisch toe).

BRIDGEN OP ONZE GOLFCLUB

Onze businessclub is in twee jaar tijd van 12 naar 
35 leden doorgegroeid. 

Dat zijn mooie ontwikkelingen en dat betekent 
ook dat we steeds willen vernieuwen. Nu we elke 
maand een activiteit hebben, was het tijd voor 
iets nieuws. 
Wat is er nu nog mooier dan een golftrip naar 
het buitenland. Maar we moeten natuurlijk wel 
bescheiden beginnen, dus het werd Duitsland. 
De keuze was gevallen op Artland golfclub, een 
prachtige baan met flinke glooiingen. Na 18 holes 
golfen heb je 15 kilometer gewandeld, dus dan is 
een buffet was van harte welkom. 
Een echt Duits buffet met schnitzel en rosti en 
patat maakte de dag compleet.

Al met al was het een zeer geslaagde dag; dat 
smaakt naar meer.

BUSINESSCLUB GOES GERMANY 
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Er is geen onvertogen woord gevallen en we hebben enorm 
genoten van deze midweek, waar we met z’n allen hebben gegolfd, 
uitstapjes gemaakt, gekookt, gegeten, afgewassen, muziek gemaakt 
en zeer fanatiek een partijtje jeu de boules gespeeld.

We verbleven in Sjattoo d’Hegeman te Blombay in de Franse 
Ardennen. We hebben gegolft op de golfbaan Poursades te Villers-
le-Tilleul. Ook het uitstapje naar Charleville-Mezieres was zeer de 
moeite waard, mede door de aanwezigheid van een carrousel op 
het hertogelijk plein en  vanwege de meer dan voortreffelijke lunch 
op voornoemd plein.

Het was een zeer plezierige competitieafsluiting.

Als voorbereiding op het nieuwe golfseizoen, 
volgt het team de komende weken Golf-Fysio 
oefeningen op de Twentsche Golfclub. 

Deze verdeling werkt goed voor ons en  voor onze gasten,dat hebben we 
gemerkt. Wij luisteren graag naar uw ideeën en wensen. Één van de eerste 
dingen waaraan u dat  kunt merken is dat we begonnen zijn met een 
weekmenu. Kijk in het clubhuis naar hoe dat menu is samengesteld  en 
geniet ervan. U kunt ons ook volgen op onze facebook pagina.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en plezierig 2020!
Graag tot gauw

In vervolg op het verhaal over het bijzondere hechte 
competitieteam in 2017 (heren senioren 2 - 18 holes, heeft dit team 
dat in 2019 nog steeds in dezelfde samenstelling speelt, besloten 
om het competitiejaar op een nieuwe manier af te sluiten.
Het gehele team, 7 personen, met aanhang (partners) gaat een 
midweek naar Frankrijk van 26 tot en met 30 augustus 
Op zich niets bijzonders, wel als je met z’n allen in één huis 
wordt ondergebracht en met z’n allen zorgt voor het huishouden, 
voor eten en voor drinken. Het was een beproeving voor de 
saamhorigheid, ook voor de partners.
Welnu, we hebben deze beproeving met glans doorstaan. 

Sommigen van u hebben al kennis gemaakt met ons, maar nog lang niet 
iedereen heeft ons al meegemaakt. Het is alweer een maand geleden dat 
wij de horeca van de TGC hebben overgenomen. Wij kunnen u zeggen dat 
deze tijd is omgevlogen en dat wij ons zeer warm welkom geheten voelen 
door bijna iedereen. We voelen ons al behoorlijk thuis, nu alleen nog even 
die 800 namen van iedereen onthouden, dan zal alles vlot en gesmeerd 
gaan lopen. Want tjonge, het kassasysteem loopt op ……. Niet iedereen 
heeft zijn pasje (bij de hand) en we merken dat dit nog meer tijd kost. 
Wij vragen u dan ook om geduld met ons te hebben, en respect te tonen 
voor onze gewaardeerde collega’s Janete en Fritz! Wie zijn wij? Robin is 
geboren in en voor de horeca en hij  heeft zijn leven lang niets anders dan 
horeca bedreven op veel verschillende plekken: als ondernemer en als 
werknemer. Hij heeft enorm veel kennis en ervaring  dus, die hij graag ten 
dienste stelt van de club. Hij is gezellig, amicaal, gedreven, leeft voor zijn 
vak en hij is dienstbaar ingesteld. Robin is het aanspreekpunt voor vragen 
over catering ed. Dit geeft de meeste duidelijkheid. 
Ingrid komt oorspronkelijk uit de zorg. Ondertussen heeft ze ook ruime 
ervaring opgedaan in de horeca. En wat haar betreft hebben zorg en 
horeca veel raakpunten. Wensen van mensen oppikken en deze vertalen 
naar een manier om hieraan te gemoed te komen, maar nu op het gebied 
van de horeca. Ingrid is als persoon iets terughoudender, iets verlegener, 
als persoon. Maar ook zij is gedreven om het u naar de zin te maken. 
Zij draagt vooral zorg voor de zaken die niet direct zichtbaar zijn. 

BEPROEVING

BESTE ALLEMAAL,
Ingrid en Robin
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De beste speler van het zomerseizoen met de hoogste gemiddelde 
score van 35,6 over 8 wedstrijden werd Wim Hegeman. Helaas 
kon Wim de hoofdprijs, de Wisselbeker, niet in ontvangst nemen 
vanwege een familievakantie op een ver eiland.
De tweede plaats dit seizoen was voor Jan van Helvert met 32,6 en 
Jan werd op de voet gevolgd door John de Goei, die met de goede 
scores van de laatste weken beslag wist te leggen op de 3de plaats 
met een gemiddelde van 32,4.
Alle drie de deelnemers ontvingen een fles rode wijn.
De neary werd door twee deelnemers drie keer gescoord: Chris 
Pfaff en Reinhard Haster 4 deelnemers kwamen in aanmerking 
voor de leary seizoensprijs, omdat zij de leary twee keer wonnen: 
John de Goei, Fokke Posma, Hans Oude Luttikhuis en Walri Krake
De prijs voor de meeste birdies was voor Rob de Rochemont met 6 
birdies. Rob ontving naast een fles wijn een beeldje met een grote 
birdie dat hij een jaar mag beheren.
Na de prijsuitreiking zongen we samen onder begeleiding van 
Hans op piano en Arie op gitaar het bekende Goofy-lied, dat met 6 
coupletten in z’n geheel werd doorlopen.

Het grote gezelschap met een redelijke vertegenwoordiging van 
dames was daarna toe aan het smakelijke hoofdgerecht, gevolgd 
door de koffie.
Vandaag 1 november starten we met het winterseizoen, dat met de 
lage temperaturen van afgelopen week echt begonnen lijkt te zijn.
Vanwege het verzetten van de klok en om voor het donker weer 
binnen te zijn starten we om 12.00 uur. Dat betekent inschrijven 
vanaf 11.30 en loten om 11.45.
We spelen eclectic en afhankelijk van de situatie van de baan van 
geel, blauw of rood.

We troffen het deze keer met de omstandigheden op deze middag. 
Mooi zacht weer, redelijk droge baan en snelle greens.
Na het verzamelen in het clubhuis met een gezelschap van meer 
dan 30 deelnemers volgde een korte toespraak van de voorzitter 
en dankzij de vooraf opgestelde flight indeling mochten we 
vervolgens snel de baan in voor de 9 holes stableford wedstrijd om 
de dagprijzen.
Op dat moment was de uitslag van het seizoen voor de mannen al 
bekend, maar dat werd pas officieel vastgesteld tijdens het diner.
We beleefden een mooie ronde, die natuurlijk niet voor iedereen 
goed resultaat opleverde.
Bij de dames was er een 3de prijs voor een score van 10 stableford 
punten. De prijzen werden uitgereikt door Rob en Wim.
Deze 3de prijs werd gewonnen door Maud Posma. De 2de prijs 
met 12 punten was voor Riet Kuiper.
1ste met 16 punten werd Maria Friedman, die daarmee ook het 
recht kreeg om het beeldje, de wisseltrofee van een golfende lady, 
een jaar in de vensterbank te zetten.
Bij de heren was de strijd iets feller. Drie kandidaten eindigden 
allen met een score van 17 stableford punten. 
Het ging om John de Goei, Jan van Helvert en de schrijver van dit 
bericht zelf, Reinhard Haster. 
De wedstrijdleiding besloot vervolgens onderzoek te doen naar de 
handicaps van deze drie om vast te stellen dat John de Goei dan 
de eindwinnaar was met de laagste handicap. John mocht de ‘Jan 
Grutterink trofee’ een jaar lang mee naar huis nemen.
Vervolgens genoten we van het voorgerecht en daarna was dan het 
moment aangebroken voor de uitreiking van de seizoenprijzen.
Ondertussen zorgden Arie Kuiper en Hans Morelis voor een 
muzikale omlijsting.

BESTE GOOFY’S, 
Reinhard Haster
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Inger ter Weele

die menig lid van de Twentsche nog nooit heeft gezien. Ook 
hebben sommige spelers met hun slagen op een hole meerdere 
holes tegelijk gezien. Maar dankzij de vele toe-schouwers en 
vrijwilligers werden de meeste ballen weer teruggevonden. 
Er was één speler die wel precies de juiste richting wist te 
vinden: op hole 11 sloeg hij namelijk een hole-in-one! Hij was 
na de wedstrijd snel vertrokken.  
Bij de dames was het een spannende strijd die zelfs met een 
play-off op hole 10 en 18 moest worden beslist. Ondanks dat het 
toen pijpenstelen regende, waren hier nog veel toeschouwers 
om Marieke Hartman en Amber Bruins aan te moedigen. 
Uiteindelijk heeft ervaring het na twee holes gewonnen van de 
jeugd, en mag Marieke Hartman zich Overijssels golfkampioen 
2019 noemen.  Waar de lichaamstaal in de baan nog niet 
uitstraalde dat er bij de winnende flight van de mannen goed 
werd gescoord, bleek dat bij binnenkomst toch anders te zijn. 
Onze eigen Bas Wijdeveld heeft met een fantastische score van 
73 overtuigend het Overijsels golfkampioenschap gewonnen.  
Zijn flight-genoten werden respectievelijk 2e  en 3e.  Helaas 
konden wij onze titel als club niet prolongeren en kreeg de 
Sallandse uit handen van burgemeester Ellen Nauta de prijs. 
Ik wil alle vrijwilligers, de wedstrijdcommissie, greenkeepers en 
horeca bedanken voor dit geweldige golfevenement. 

Op zondag 6 oktober werden bij ons op de Twentsche de 
achtste Overijsselse golfkampioenschappen gehouden.  Onze 
club mocht als laatste van acht in de cirkel van 8 Overijsselse 
golfclubs deze wedstrijd organiseren. Greetje Scheerder en 
Bernard Huckriede waren al een half jaar druk bezig om 
deze wedstrijd in goede banen te leiden, van het regelen van 
vrijwilligers en gele hesjes tot goodiebags en livescoring. Al hun 
werk betaalde zich uit, de gele-hesjes-brigade (vrijwilligers) was 
al vroeg op de zondagochtend door de hele baan te zien en zelfs 
op zaterdag, de dag ervoor, waren er al mensen bezig om alle 
bunkers netjes aan te harken.
Op de toch wel wat frisse zondagochtend meldden zich 80 
spelers om te gaan strijden voor het kampioenschap. Van 
elke Overijsselse golfclub mochten er vijf dames en vijf heren 
meedoen. Voor Twentsche streden Bas Wijdeveld, Joris Spanjer, 
Paul Scholte op Reimer, Frank Engel, Jeroen Krol, Henriet 
Hartmann Kirsten ter Weele, Helen Rutten, Els van Mook en 
ondergetekende voor de titelprolongatie na de winst als club 
vorig jaar op Driene. Tussen 10 en 12 uur mochten de flights 
op hole 1 en op hole 10 de mooi geprepareerde baan in voor 
hun uiteindelijke droge ronde. Waar dit voor de één een succes 
werd, was het voor de ander sportief gezien iets minder. Tijdens 
de ronde hebben sommige spelers delen van de baan gezien 

OVERIJSSELSE KAMPIOENSCHAPPEN GOLF 2019
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Joris Spanjer (2001-) wist in de afgelopen golfweek zowel op de woensdag als op de slotdag een score van 67 te maken.
Op woensdagavond, tijdens Hans de Lange, maakte hij zes birdies en een bogey.  
Zijn marker was Eric Luttikhuis. Joris speelde toen van geel.

Op zondagmiddag, tijdens de wedstrijd om de Salland Cup, scoorde Joris op nieuw een 67. Maar deze keer speelde hij wel van de 
witte tees én maakte hij zelfs acht birdies!
Het was de eerste keer dat Joris zoveel birdies in één ronde maakte.  
Zijn marker was … zijn vader Jan Willem (hcp 12.7), hij haalde 33 stableford-punten tegen zijn zoon 41. Het hcp van Joris, én van 
de winnaar van de Salland Cup, daalde door deze fraaie score verder naar +1.6 danwel - 1.6.

TWEEMAAL VER ONDER PAR BINNEN ÉÉN WEEK

waarvan niet bekend is of het misschien een echt paar is. 
Trouwens, ook is niet bekend of de commissie, ter controle,  
überhaupt beschikt over een lijst van echte paren.
Het meest wenselijke is nu dat de restrictie ‘niet voor echt(e)
paren’ komt te vervallen. Echtparen, en waarschijnlijk ook echte 
paren, doen toch al volop mee.
Als dat nog wat te snel door de bocht is, dient in ieder geval bij 
iedere NEP-wedstrijd te worden vermeld, dat echtparen en echte 
paren, die zich niet al gezamenlijk ‘gekruist’ aanmelden, ook 
kunnen inschrijven, met de vermelding “als PAT-relatie, in één 
flight”. De commissie zorgt dan voor de indeling.

Naast de echtparenwedstrijd op 22 juni, zijn er dit jaar twee 
mixed senioren wedstrijden, niet voor echt(e)paren (NEP), op 21 
augustus en op 29 september.
De bepaling ‘niet voor echt(e)paren’ blijkt in de praktijk een 
wassen neus.
Aan de NEP-wedstrijd in de Golfweek op 21 augustus deden 
66 koppels mee, waarvan 24 (!) echtparen, niet geteld de ‘echte 
paren’. Tien echtparen namen als PAT-relatie (Playing Apart 
Together) ‘kruislings’ deel, d.w.z. twee echtparen kruislings in 
één flight. Dat is al vele jaren het geval. De overige 14 echtparen 
namen eveneens als PAT-relatie deel, tezamen met een koppel, 

MIXED PAT-RELATIE
Henk Rang
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