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

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

Openingstijden en accomodaties

Clubhuis, hal en kleedkamers open:
vanaf 9.00 uur tot donker.
Buffet van 11.00 uur
of in overleg eerder.

Karrenloods open van:
8.00 uur tot donker.

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

Brasserie So Nice:
Robin Bartelink: 074-3841691

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

2021
jaargang 55 nr. 02

verschijnt 2 tot 3x per jaar

Opzeggingen en wijzigingen van het
lidmaatschap dienen schriftelijk aan
het secretariaat bekend gemaakt te
worden voor 1 december voorafgaand
aan het nieuwe verenigingsjaar.
De jaarlijkse bijdrage blijft geheel
verschuldigd, indien het lidmaatschap 
in de loop van een verenigingsjaar
wordt opgezegd, gewijzigd of eindigt.

VAN DE REDACTIE

Het is onvermijdelijk, we kunnen niet wachten.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) op zaterdagavond 18 december j.l. 

Wederom legt een harde lockdown ons leven in vele opzichten stil. 
Na bijna twee jaren geleefd te hebben met de pandemie, moeten we vaststellen dat de 
pandemie weliswaar enigszins bedwongen, maar zeer beslist nog niet verslagen is.
Misschien kan deze nieuwe versie van ons clubblad u wat verstrooiing bieden.

Voor u ligt een kloek nummer met daarin aandacht voor veel verschillende zaken. De 
cover getuigt meteen van de vele baanveranderingen die de laatste maanden onder de 
regie van golfbaanarchitect Jurrian van der Vaart zijn gerealiseerd.
Uiteraard hadden we een gesprek met Jurrian. 

In de rubriek VAN HET BESTUUR spoort voorzitter Rudy Goetzee ons leden boven 
alles aan gezamenlijk een succes te maken van het nieuwe baanmanagementmodel dat 
op 1 januari 2022 van start gaat.

In de rubriek IN GESPREK MET kunt u nader kennismaken met de winnaar van Hans 
de Lange 2021, met Rutger Scharrenborg dus. Vanzelfsprekend hebben we ook ruim 
aandacht voor de grote sportieve ambities van Dennis Markink. 

Veel aandacht is er toevalligerwijze in dit nummer voor erevoorzitter Henny Jordaan 
(1899-1995). Ter plekke zal blijken waarom. Ook willen we stilstaan bij het feit dat de 
mooie traditie van de Nationale Lefties Golfdag mogelijk ten einde raakt.

Wederom komen in dit eindejaarsnummer sowieso alle memorabele feiten van het Hans 
de Lange-seizoen uitgebreid voorbij. En bieden we veel ruimte in onze kolommen voor 
de heren en dames die dit golfjaar de diverse prijzen in de wacht sleepten. 

Noodgedwongen ook aandacht voor het vertrek van eindredacteur Ko Meerwaldt. 
Ons jeugdlid Danny Kristen zal de opengevallen plaats opvullen.

We wensen u allen vanaf deze plaats veel leesplezier en 
een uiterst sportief en gezond 2022!

Marcel Kienhuis mfskienhuis@gmail.com
Danny Kristen mail@dannykristen.nl
Arie Kuiper strastera@hotmail.com
Ko Meerwaldt jaheme46@hotmail.com
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die wij op 1 januari zullen starten.
Als het goed is heeft u in de afgelopen dagen hierover informatie 
gekregen via de nieuwsbrief.
Wat wij proberen te weten te komen is wat voor de Twentsche het 
beste baanmanagementmodel is in een situatie waarin het niet meer 
verplicht is een startijdenmodel te gebruiken, wat wel het geval was 
onder Covid-19 restricties.
Alle opties liggen nog open maar de test zal beginnen op basis van 
een zogenaamd hybridemodel. Hierbij worden periodes, waarin 
startijden vooraf moeten worden geboekt, afgewisseld met vrije 
inloopperiodes.
Om ons een goed beeld te kunnen vormen van de actuele bezetting 
van de baan gedurende de dag en gedurende de week, zal de leden 
gevraagd worden zich vóór hun rondje aan te melden. 

De test duurt ongeveer 6 maanden.

Het is niet voor niets een test, dus er zullen uiteraard wel eens 
dingen niet altijd helemaal goed gaan.
Maar het bestuur gaat er van uit dat iedereen begrip op zal kunnen 
brengen voor deze speciale situatie, zodat wij deze testperiode 
samen succesvol zullen kunnen afronden.

Dames en heren, uw bestuur, dat nu drie nieuwe leden telt, zal ook 
in 2022 u zo goed mogelijk proberen te vertegenwoordigen en wij 
hopen u op 2 januari tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst de hand te 
kunnen schudden dan wel een boks te kunnen geven.

Op dit moment rest mij u en de uwen een prachtige kerst, een leuke 
jaarwisseling en een gezond, gelukkig en sportief 2022 toe te wensen!

Rudy Goetzee
Voorzitter

Beste leden van de Twentsche Golfclub,

Ik realiseer mij dat wanneer u deze Putter onder ogen krijgt u 
waarschijnlijk al geheel in kerststemming bent en het jaar 2021 
bijna achter ons ligt.
Maar op het moment van schrijven zijn wij nog volop bezig met 
het jaar af te ronden, het wedstrijdprogramma voor het volgende 
jaar op te stellen en de baanmanagementtest die op 1 januari begint 
voor te bereiden.
Er wordt ook buiten nog volop gewerkt aan onze baanaanpassing 
en drivingrangeprojecten. Kortom veel activiteit.

Op 8 november tijdens de eerste fysieke ALV sinds twee jaar 
hebben wij onder andere aandacht besteed aan ons beleidsplan 
2019-2021.
2021 is het laatste jaar van dit driejarenplan en het was dus tijd om 
terug te kijken.

Samenvattend konden wij concluderen dat ,alhoewel natuurlijk 
alles altijd beter kan en het bestuur niet gauw tevreden is, er 
de afgelopen drie jaar bijzonder veel is bereikt onder niet altijd 
eenvoudige omstandigheden.
In alle 11 aandachtsgebieden van het beleidsplan is vooruitgang 
geboekt en in een groot aantal gebieden is het doel, dat wij ons 
voor deze drie jaar hadden gesteld, bereikt.
Alles tot stand gebracht door een goede samenwerking tussen onze 
professionals in het secretariaat, in de baan, in de horeca en de 
vrijwilligers van de club. De commissies, de leden en het bestuur. 
Heel goed gedaan; wij mogen er zeker even van genieten, maar we 
mogen er niet te lang bij stil gaan staan, want er komt nog het één 
en ander op ons af!
Het bestuur buigt zich nu over een nieuw driejarenplan, ditmaal 
voor de jaren 2022 t/m 2024, een beleidsplan dat wij op de ALV 
van 16 mei aan u hopen voor te leggen.
De eerste uitdaging in 2022 is natuurlijk onze baanmanagementtest 

VAN HET BESTUUR

door Marcel Kienhuis 

Afgelopen zomer werd de auteur van deze 
regels benaderd door regiohistoricus Marco 
Krijnsen met een opvallend verzoek. Of ik 
misschien een pakkend verhaal wist dat een 
plek zou mogen krijgen op het bestaande bord 
van fietsknooppunt 54 nabij het terrein van 
Golfclub Driene. Daar hoefde ik niet over na te 
denken. Ik koos resoluut voor Henny Jordaan. 
Want als Franklin Delano Roosevelt ‘de beste 
Amerikaanse politicus was die ooit president 
werd’, om een Nederlandse Amerikanist te 
citeren, dan was Henny Jordaan (1899-1995) 
zonder twijfel de beste golfer van de TGC die 
ooit voorzitter werd. Ik leverde Marco dus 
een basistekst over deze illustere golfer aan 
en het prachtige eindresultaat is zowel in het 
Nederlands als in het Twents te lezen aan de 
Morshoekweg. De op het bord afgebeelde foto 
van Henny is afkomstig van zijn kleinzoon 
Henny Jordaan. In mei van dit jaar had ik 
voor het eerst contact met hem gehad en dat 
‘betaalde’ zich dus meteen mooi uit. Op mijn 
advies werd Jordaan Jr. door de organisatie 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 
onthulling van het vernieuwde fietsknooppunt 
54. Op de volgende pagina leest u het fraaie 
verslag dat Kelly Adams erover schreef. 

En leest u bij gelegenheid aan de Morshoekweg 
ter plekke de vlotte Twentse vertaling van 
Herman Finkers van de korte biografie over 
Jordaan, getiteld: Den Golf-spöller met de piep. 

We schenken u hierbij reeds één alinea daaruit:

As Henny Jordaan op de baan steet hef he aait 
ne piep in’n moond. Hee spölt der niks meende 
rum. Iej zollen hoast zeggen, ’t is aansum: hee 
brech zienen golfhandicap truw töt nul. Hee 
is’n eersten golfspöller in Oost-Nederland 
den dat veur mekaar krig. Hee wordt a rap 
nen nationalen topper en biej internationale 
wedstrieden kump he verscheidne moalen oet 
veur et nationale golfteam.

We laten de pijprokende Henny Jordaan 
hiernaast met opzet in volle glorie zien. 

OVER DE BESTE GOLFER DIE OOIT VOORZITTER VAN DE TGC WERD 
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Op zondag 5 december j.l. maakte het kersverse redactielid Danny Kristen deze foto van de nieuwe driving-range in aanbouw. In het 
voorjaarsnummer maakten we reeds melding van de aangegane samenwerking tussen de houthandelaren Douwe en Valentijn Oude 
Hengel (Gildehaus) en de aannemer Jarno Wilmink (Azelo). We zien eerlijke, natuurlijke materialen (douglas) op een stevig betonnen 
fundament. Op de kap komen sfeervolle, oranje dakpannen te liggen. De afslagplaatsen zullen aan de achterkant dicht, afgeschermd zijn 
en de volle breedte van de volledig overdekte range bedraagt maar liefst 42 meter. Veel leden zien uit naar het voorjaar, in het bijzonder 
naar de mogelijkheid om op deze nieuwe range menig uur te oefenen. Het geraamte ziet er nu al imposant en fraai uit. 
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Joris Spanjer
De ouders van Joris Spanjer en van Rutger zijn al lang 
wederzijdse vrienden. Toen Joris destijds op de Twentsche 
veel kwam oefenen en spelen, raakte Rutger getriggerd door 
het talent dat van diens golfspel afspatte. Joris gaf hem graag 
advies en samen speelden ze ook best veel rondes. Ze delen 
een gezamenlijke passie voor Formule I en appen heel geregeld 
met elkaar. Joris leerde hem onder andere een nieuwe putt-grip 
aan waardoor Rutger beter ging putten. Hij putt nu met zijn 
rechterhand boven in plaats van met zijn linkerhand. Rutger kon 
en kan heel erg genieten van de precisie waarmee Joris met zijn 
ijzers slaat. Dit vindt hij het beste onderdeel van Joris zijn spel. 

Zijn swingspeed met de driver ligt rond de 113 mph. 

Driver: Taylormade Sim max 
3-wood: Taylormade M4 (15˚)
Driving Iron: Taylormade UDI (17˚)
Irons: 4 t/m PW Taylormade P790 
Wedges: Taylormade Milled Grind (50,54,58) 
Putter: Taylormade Spider 
Ball: Titleist Prov1 

Iron 8 160
Iron 9 150
PW 140
GW 130
SW 120
LW 100

Driver 270 (300)
3-wood 240
Iron 2 230
Iron 4 200
Iron 5 190
Iron 6 180
Iron 7 170

door Marcel Kienhuis

In een tijdsbestek van vier dagen eerst op zondag heel even 
de winnaar lijken te zijn van het eervolle clubkampioenschap 
strokeplay en vervolgens op woensdag met overmacht de 
eigenaar worden van het nauwelijks minder eervolle groene jasje 
van Hans de Lange. U raadt het al: we hebben het dan natuurlijk 
over ons getalenteerde clublid Rutger Scharrenborg. Ik spreek 
de ingetogen en bescheiden sportman op zaterdagmiddag 23 
oktober in het restaurantgedeelte van ons clubhuis. We blikken 
samen terug op zijn sportieve doorbraak. Wat drijft hem sportief? 
Hoe is hij met de golfsport in aanraking gekomen?

Wie is hij?
Rutger (2000) is getogen in Delden en bezocht in Hengelo 
de vwo-afdeling van het Lyceum de Grundel. Hij studeert 
momenteel Economie en Bedrijfseconomie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Vader Bjorn is ook lid van de TGC en 
moeder Margret overweegt serieus het eerdaags te worden. In 
2017 haalde Rutger z’n GVB op Lingewaard Golf in Elst, samen 
met Bart Riekert. Op de maandagavonden voor jeugd leerde hij 
in 2019 Bastiaan Spoolder kennen. Sindsdien zijn het alle drie 
echte golfvrienden. Vanaf z’n vijfde was tennis de favoriete sport 
van Rutger geweest. Dat hij een bovengemiddeld balgevoel had, 
was hem daar al wel duidelijk geworden. 

Golfspel
Wat goed is komt snel, zo luidt een populaire zegswijze en zij is 
beslist op Rutger van toepassing. In drie golfseizoenen verlaagde 
hij zijn golfhandicap eerst van 20.0 naar 9.7, toen van 9.7 naar 7.2 
en het afgelopen jaar van 7.2 naar 3.1. Hij zou dus zomaar ook 
nog de winnaar van de Timan Pan kunnen worden. Dat hij het 
afgelopen jaar zoveel progressie heeft geboekt in het golfspel heeft 
ook een praktische reden. In februari stopte hij met de studie 
bedrijfskunde en hij kreeg daardoor veel tijd om te oefenen en 
rondes te spelen. Dat hebben we geweten. Een bezoek aan de club 
begint voor Rutger steevast met ballen slaan op de drivingrange, 
liefst ver en hard. Met zijn sandwedge (54º) slaat hij 120 m en 
met een ijzer 7 gemiddeld 175 m. Hij hoopt z’n korte spel nog 
verder te verbeteren en kan zich mede daarom al verheugen op de 
vernieuwde drivingrange met mikpunten. Op regelmatig lessen 
nemen bij een van onze pro’s zul je hem niet kunnen betrappen. 
Hij slijpt zijn golfswing en -spel constant bij in gesprekken met 
zijn matties en door veel swingfilmpjes op Youtube te analyseren. 
Over zijn huidige chippen is hij behoorlijk tevreden. Het putten 
kan wel nog veel beter. Zijn putten is altijd al heel wisselvallig 
geweest. Onlangs kreeg hij een paar goede tips van Rob Mouwen 
en hij hoopt daardoor beter te gaan putten. Putten is overigens 
ook het onderdeel dat hij het minst oefent (iets te saai). 
Van de swing van Rory McIlroy kan hij al jaren ontzettend 
smullen. Sinds enige tijd behoort ook de Amerikaan Collin 
Morikawa, die vanwege zijn perfecte ijzerspel al met Tiger Woods 
wordt vergeleken, tot zijn favoriete golfers.

What’s In The Bag
Rutger is een longhitter. Met een zowel soepele als energieke 
swing slaat hij geweldige ballen. Zijn backswing is relatief kort 
omdat hij zo voor zijn gevoel meer controle heeft.
Bijna won hij in september al het clubkampioenschap 
strokeplay. Hieronder een overzicht van clubs in zijn tas en 
van de gemiddelde lengtes (in meters) die Rutger slaat. Hij 
hoopt overigens volgend jaar met de Mizuno mp-20 blades te 
kunnen spelen. 

IN GESPREK MET … Favoriete holes
Eind maart van dit jaar maakte Rutger op hole 3 zijn eerste hole-in-
one. De vlag stond rechts achterop (163 m) en met een ijzer 8 sloeg 
Rutger een heerlijke bal. Pas ter plekke konden hij en zijn vader 
vaststellen dat de bal daadwerkelijk in de hole lag. Van al onze par-
3’en vindt hij hole 3 de meest uitdagende. Maar hole 7 is echt zijn 
favoriet, namelijk een echte risk-reward-hole. Vanaf de tee jouw 
bal met een driver over de bomen slaan: én altijd spannend én 
vaak word je beloond voor de getoonde durf. Daarna met een ijzer 
5 (of 4) naar de green voor een meestal zekere birdie. Daar kan 
Rutger echt van genieten. Hij heeft doorgaans een lichte draw op de 
balvlucht, waarbij hij zijn langere ijzers bewust wat hoger slaat en 
zijn kortere ijzers wat lager. 
Zijn wedges zijn recht en fades kent ie eigenlijk niet. 

Clubkampioenschap matchplay: runner up
Het werd hierboven al heel even aangestipt, maar verdient hier echt 
meer aandacht: Rutger was op zondag 12 september zowaar een 
paar minuten clubkampioen strokeplay. Op hole 18 maakte hij een 
birdie voor de beste totaalscore dat weekend en sommige leden 
feliciteerden hem al op de green. Totdat bleek dat flightgenoot 
Hans Nietsch zich had verteld. Diens score bleek na een hertelling 
precies gelijk aan die van Rutger. Wat een toestand. Een play-off 
over de holes 18 en 10 moest nu de echte winnaar opleveren. 
Hans natuurlijk zichtbaar opgelucht en blij, terwijl Rutger leek 
te beseffen dat hij nu eigenlijk alleen nog kon verliezen. In een 
werkelijk zinderende slotacte, waarbij veel leden meeliepen door 
de baan, gingen de beide finalisten vier holes lang (18,10,18,10) in 
een uiterst sportieve sfeer gelijk op: par, bogey, par, par. Op hole 18 
viel uiteindelijk het geluk de kant van Hans op. Rutger had water 
gemaakt met z’n derde bal en hij sloeg vervolgens een goede chip 
naar de vlag, maar miste een korte putt voor bogey. Hans maakte 
wel z’n bogey. Rutger kan vrede hebben met de gang van zaken. Hij 
zou nooit iets ten onrechte willen winnen.

Hans de Lange
Verderop in dit nummer doet Eric Luttikhuis nauwgezet verslag 
van een werkelijk opnieuw ongekende editie van Hans de Lange. 
In het jaar 2021 werden wederom alle records gebroken: nooit 
eerder deden gemiddeld zoveel deelnemers mee (ruim 31 per 
keer) en nooit eerder lag het niveau zo hoog. Des te eervoller is het 
om in dit krachtenveld aan de leiding te komen en deze vervolgens 
niet meer weg te geven. En dat deed Rutger! Het was zijn tweede 
seizoen bij Hans de Lange. Vorig jaar had zijn mattie Bastiaan 
Spoolder op de slotavond de winst naar zich toe weten te trekken, 
maar Rutger domineerde dit jaar pas echt. Met 298 punten (37,25) 
over de beste acht rondes bleef hij Ernst Eijsvogel (287; 35,88) 
ruim voor. De beste brutoscore van Rutger was een 73 geweest: 
een dubbelbogey, drie bogeys en vier birdies, waarvan drie op 
de laatste drie holes. Zijn beste acht kaarten waren overigens 
vrijwel allemaal scores onder de tachtig geweest. Het voelde als 
een beloning voor alle trainingsarbeid dat hij dit golfseizoen 
weken, maanden achtereen goede scores kon binnenbrengen. 
Coursemanagement, het maken van een up en down, de kwaliteit 
van het chippen, al deze onderdelen van zijn spel wierpen 
vrucht af. Op de slotavond kreeg hij door Jeroen Spaans grote lof 
toegezwaaid én een ovationeel applaus van de aanwezigen!

TGC
Rutger houdt inmiddels ongelooflijk van het golfspel, maar een 
echte clubman beschouwt hij zichzelf (nog) niet. De op handen 
zijnde aanpassingen in de baan en op de drivingrange ziet hij met 
veel belangstelling tegemoet. Hij hoopt nog lang te genieten van 
golfrondes met zijn beste golfvrienden: Bart Riekert en Bastiaan 
Spoolder. In het voorjaar gaat hij voor het eerst competitiegolf 
spelen. In welk team (Heren 1 of Heren 2 36 holes) is nog niet 
bekend, maar hij hoopt ook dan zoveel mogelijk golfvrienden 
om zich heen te hebben. En ooit echt clubkampioen strokeplay 
worden lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.
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Joris Spanjer een paar jaar geleden. Aan het einde van het HDL-
seizoen worden steevast goede voornemens gemaakt voor het 
komende jaar. Door alle beperkingen is er dit jaar minder aandacht 
besteed aan “regelkennis” en hieraan zal in het komende seizoen 
meer aandacht geschonken worden. Goede regelkennis kan in je 
voordeel werken! De avond werd afgesloten met het maken van 
een aantal foto’s en een “enveloppe met inhoud” als dank voor de 
goede zorgen van het team van So Nice. Als enthousiast cijferaar 
kan ik het niet laten om nog enkele feiten aan dit verslag toe te 
voegen met de vergelijkende cijfers tussen (haakjes).

•	 Aantal speelrondes 20 (12, 20, 22, 23, 23) 

•	 Aantal kaarten 630 (348, 362, 479, 538, 410) 

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

•	 Gemiddeld aantal deelnemers 31,5 (29,0; 18,1; 21,8; 23,4; 17,8) 
 

•	 Hoogste aantal deelnemers: 42 (bij de openingswedstrijd) 

•	 Beste score 44 (8/9 Jeroen Heijstek) (43, 44, 43, 46, 41) 

•	 Gemiddelde winnende score 39, 45 (39,5; 39,0; 40,2) 

•	 Score “best off” Rutger 37,25, (37,35; 37,8; 38,6; 37,9; 36,9)  

•	 Hole in One Jeroen Spaans op 27 juli  

•	 Aantal birdies 423 (waarvan 41 op de slotavond vanaf rood) 
(196; 156; 220; 205; 102) 

•	 Gemiddeld aantal birdies per ronde 21,15 

•	 Aantal eagles 11 (waarvan 4 op de slotavond).

Net als vorig jaar sluit ik af met de uitnodiging aan iedereen om, 
net als uw cijferaar, regelmatig de pro’s en de drivingrange (die 

Op woensdag 15 september jl. hebben we (de altijd enthousiaste 
HdL-ers) een fantastisch seizoen afgesloten met een onvergetelijke 
slotavond. Een speciaal woord van welkom was er voor de niet 
meer bij onze club spelende oud-winnaars Steve Garciduenas 
(2002), Geert Klein Ovink (1999) en Geert Boenk (1998) die 
speciaal voor dit 5e lustrum hun kwaliteiten nog een keer 
kwamen showen. Tussen de gangen van het door Brasserie So 
Nice prima samengestelde feestelijke jubileummenu werd door 
Jeroen Spaans teruggeblikt op het afgelopen jaar en werden de 
diverse prijzen uitgereikt. Het jubileumjaar was een uitzonderlijk 
jaar zowel in kwantiteit als kwaliteit van deelname. Nooit eerder 
namen er zo veel mannen deel (gemiddeld ruim 31 per keer) en 
nog nooit lag het niveau zo hoog. De gemiddelde handicap van 
de deelnemers op de slotavond was 9,4 en waar voorheen Gijs 
Numan het birdy-klassement nog kon winnen met 12 birdies 
was nu het drievoudige vereist! Jeroen Spaans aka Juan Antonio 
Samaranch verklaarde daarom onze HdL-competitie opnieuw tot 
“the best games ever”. Over zijn toevoeging dat het winnen van 
het groene jasje hoger aangeschreven staat dan het winnen van 
het strokeplay-kampioenschap waren de toehoorders verdeeld. 
Als gebruikelijk werd de wedstrijd op de slotavond gespeeld vanaf 
rood, hetgeen totaal verschillend werd beleefd. Van “er komt nu 
geen hindernis meer in het spel” tot “ieder klein foutje wordt door 
het geringe aantal slagen genadeloos afgestraft”. Winnaar van de 
dag en daarmee van de Sissy Cup, was Bernard Huckriede die 
niet alleen 42 punten scoorde, maar ook nog 2 eagles, 4 birdies en 
de longest liet noteren! Aansluitend reikte Jeroen de Gijs Numan 
Trofee voor de beste score van de openingswedstrijd op 31 maart 
jl. uit aan Hans Kerkhoven. Dat deze “cup met de grote oren” hoog 
op ieders verlanglijstje staat bleek wel uit het aantal deelnemers: 
met 42 het hoogste aantal van het seizoen. Waar de HdL ooit 
begonnen is als “een goede training voor de competitie” worden nu 
de trainingsschema’s aangepast om optimaal aan de start te kunnen 
verschijnen van de HdL-openingswedstrijd! Na het voorgerecht 
werden de nominaties voor de meest waardevolle HdL-er 
bekendgemaakt. Genomineerd waren Andrew Allen (“prefereert 
meespelen bij de HdL boven zijn goedbetaalde lessen”), Jaap van 
der Sijp (“al jarenlang een zeer trouwe en positieve deelnemer 
ondanks dat hij niet heel veel wint”) en Paul Scholte op Reimer 
(“weet de jeugd te stimuleren om vanuit de maandag de weg te 
vinden naar de HdL hetgeen het spelniveau binnen de club een 
geweldige impuls geeft”). Later op de avond werd Jaap tot de Meest 
Waardevolle Speler uitgeroepen, waarbij werd gerefereerd aan 
het feit dat Jaap, als eerbetoon aan de historie van het spelletje, bij 
het vorige lustrum in Schotse kilt aan de slotavond deelgenomen 
heeft. Hoewel het een nek-aan-nek race was tussen Andrew 
Allen en Ernst Eijsvogel ging Andrew er dankzij een gemiddelde 
van 2,6 birdies per ronde met de birdie-prijs vandoor. Beiden 
scoorden over het hele seizoen (inclusief de slotavond) 36 birdies. 
Bernard werd dankzij zijn slotronde met 31 birdies knap derde. 
Ook dit jaar is er weer een hole-in-one geslagen, waardoor Jeroen 
zichzelf lovend kon toespreken. Na het hoofdgerecht was daar dan 
eindelijk datgene waar we het hele seizoen naartoe gewerkt hebben: 
de uitreiking van het Groene Jasje. Anders dan in voorgaande 
jaren was van een spannende ontknoping geen sprake. Rutger 
Scharrenborg stak met kop en schouders boven de rest uit! Met 
298 punten (37,25) over de beste 8 rondes bleef hij Ernst Eijsvogel 
(287; 35,88) ruim voor. Ook bij het subklassement van “de beste 
bruto score” stond Rutger met 73 hoog genoteerd. Dennis Markink 
scoorde dit jaar eveneens 73, terwijl Andrew er dit jaar zelfs een 
rondje 71 wist uit te persen. Hoewel uit de woorden van Jeroen 
veel respect voor deze scores bleek, kon hij het niet laten om subtiel 
te verwijzen naar de rondjes 67 van tweevoudig HdL-winnaar 
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wordt binnenkort heel mooi vernieuwd wordt) op te zoeken om 
in het volgende jaar goed voorbereid aan een nieuwe HdL te 
kunnen beginnen. Het afgelopen jaar hebben we met z’n allen 
zo’n verbetering in het spelniveau laten zien dat het nog een hele 
uitdaging wordt om Jeroen ook volgend jaar opnieuw vast te 
laten stellen dat de HdL 2022 weer “the best games ever” waren. 
Zondag 27 maart 2022 gaat de zomertijd weer in. Dat betekent 
dat iedereen woensdag 30 maart 2022 kan noteren als startdatum 
voor de HdL. Ik ga er van uit dat we elkaar ook voor die tijd nog 
regelmatig in de baan of op de drivingrange zullen ontmoeten! 
HdL-ers bedankt voor jullie deelname! Ben je nog geen HdL-
er maar heb je zin om je spelniveau te verbeteren door iedere 
woensdagmiddag vanaf 16.00 een qualifying kaart te lopen met 
andere enthousiaste golfers: je bent van harte welkom! Inschrijven 
kan gewoon via de site onder “wedstrijden”.

Een nederige, maar buitengewoon enthousiaste cijferaar,

Eric Luttikhuis
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Maar hij stelt ook dat een baan groeit, beweegt en evolueert. 
Dat vraagt om een beheersplan, om een visie.
Bomen, grassen en leden vormen nu eenmaal geen rustig bezit.
Als het zinnetje ‘dank u wel voor uw aandacht’ heeft geklonken, 
belonen de aanwezige leden Van der Vaart met een royaal applaus. 
Dat een prominent deel van het bestuur precies vier jaar geleden 
opstapte over de kwestie van de voorgenomen baanaanpassingen 
lijkt wel heel even vergeten. Even maar natuurlijk.

Vragen uit de zaal
Marinus Snijder, voormalig secretaris van de TGC, vraagt wanneer 
de course rating en de slope rating zullen worden aangepast. Het 
antwoord luidt: als ook de teeboxen zijn aangepakt. De course 
rating zal omhoog gaan. Voor de betere golfers (lage handicappers) 
zal de baan lastiger te bespelen zijn. De slope rating zal omlaag 
gaan. Op papier wordt de baan in ieder geval gemakkelijker.

Johan Krikhaar vraagt onder meer of de stroke-indexen van de 
holes zullen veranderen. Want hole 11 zal een lastige par 3 worden 
bijvoorbeeld. Van der Vaart verwacht van wel, maar houdt een slag 
om de arm.

Albert Kienhuis vraagt zich bezorgd af of er wel voldoende 
aandacht is in de club voor de prachtige omgeving waarin wij 
mogen spelen. Naast de golf-technische aanpassingen van dit 
moment behoeft ook onze fraaie natuur serieus onderhoud en 
investeringen. Gaat er anders namelijk niet iets verloren? Van der 
Vaart stelt met klem dat hij deze zorg begrijpt en dat er oog moet 
zijn voor de kracht van de natuur.

Nadat Van der Vaart de leden heeft uitgenodigd een kijkje te 
komen nemen in de baan, sluit clubmanager Martijn Kirsten de 
bijeenkomst onder applaus af.

bunkers in onze baan afnemen: in 2014 nog 53, in 2022 nog maar 
43. Spelend vanaf de nieuwe teeboxen zal de fairway breder worden 
dan ooit. Bedroeg de fairway-breedte in 2014 op basis van 52 
metingen nog 24 meter, in 2022 zal deze 37 meter bedragen. 
Van der Vaart laat ons een foto vanuit de lucht van de green van 
hole 8 zien, met de nieuwe bunker rechtsvoor en informeert ons 
over de gewenste aanpassingen aan de surrounds. De nieuwe 
drainage en de verfijndere beregeningsmogelijkheden maken het 
mogelijk verschillende grassoorten te gebruiken.
 
Zichtbare bunkers
Vol passie spreekt Van der Vaart over de aanpassingen aan en 
het plaatsen van nieuwe bunkers. Onze bunkers kenmerken zich 
door een hoge grasrand, een hoge bunkeringang en een vlakke 
zand-face. Daardoor waren ze matig zichtbaar, hadden ze een 
lastige ingang voor onderhoud en leverden ze doorgaans saaie 
spelsituaties op. De aangepaste en nieuwe bunkers krijgen juist 
een kleine grasrand, een lage bunkeringang en een hoge zand-face. 
Met als grote voordelen: een veel betere zichtbaarheid, makkelijker 
in onderhoud én meer uitdagende spelsituaties biedend. Van de 
twintig fairwaybunkers verdwijnen er vier. En van de 33 bunkers 
rond de greens blijven er 27 over.

Aan het eind schetst Van der Vaart ons in één dia de mogelijke 
opbrengst van de renovatie:

•	 Verzorgde teeboxen 
•	 Ruime, goed gemaaide fairways 
•	 Nette bunkers met goed zand 
•	 Kort gemaaide surrounds 
•	 Harde, droge greens 
•	 Goed aangelegde paden
•	 Prachtige omgeving. 

door Marcel Kienhuis

Zondagmiddag 7 november j.l. leek het wel alsof de Algemene 
Leden Vergadering (ALV), voorzien voor maandagavond, een dag 
naar voren was gehaald. Het projectiescherm stond op de vaste 
plek en ook de opstelling van banken, stoelen en tafels oogde als 
tijdens een ALV. Onder de zeventig tot tachtig aanwezigen ook 
vooral oudere leden die doorgaans trouw de ALV’s bezoeken. Ze 
kwamen alleen niet luisteren naar onze ijverige voorzitter Rudy 
Goetzee, maar naar baanarchitect Jurrian van der Vaart (1985). 
In de nieuwsbrief van het bestuur van 27 oktober j.l. had een 
uitnodiging gestaan onder de titel ‘Wat gebeurt er allemaal in 
de baan’. Nadat Martijn Kirsten, onze nieuwe clubmanager, de 
sessie met een woord van welkom aan eenieder opende, startte de 
presentatie. 

Toch nog even voorstellen
Van der Vaart kent onze baan goed, wat heet: hij speelde 
meermalen mee om de Twente Cup. In het jaar dat een amateur de 
eerste en jongste winnaar ooit werd (Ayden Verdonk / 22 jaar) met 
een voortreffelijke ronde op zondag (2018 / 69-64), werd Jurrian 
gedeeld tweede met rondes 71 en 66. Hij groeide op in Almelo, 
volgde daar het gymnasium, leerde het spelletje op de golfbaan in 
Wierden, ging golfen/studeren in de Verenigde Staten en schopte 
het tot fullprof op de Challenge Tour. In 2009 won hij het NK 
Strokeplay op Golfclub De Hoge Kleij. Op de wereldranglijst 
voor amateurs stond hij dat jaar als tweede Nederlander na Tim 
Sluiter. Inmiddels is de tot Environmental Scientist opgeleide Van 
der Vaart al meerdere jaren werkzaam voor Infinite Variety Golf 
Holland, een onderdeel van het wereldwijde en gerenommeerde 
kantoor Clayton, DeVries & Pont. In het herscheppen van 
golfbanen beleeft hij evenveel plezier als eerder in het golfen op 
hoog niveau. 

Thomas J.A. Macauley
Het ontwerp van onze baan is van de Ierse golfbaanarchitect 
Thomas J.A. Macauley. Hij concipieerde vanaf 1988 de 
baanplannen en vervolgens werd de baan in 1997 opgeleverd. 
De baan van de TGC bestaat inmiddels 25 jaar. Over de jaren 
heen zijn vele ideeën geopperd tot aanpassing. Deze varieerden 
van incidentele voorstellen tot volwaardige aanpassingsplannen. 
Het bekendste plan dateert uit 2008 en was opgesteld door 
baanarchitect Gerard Jol. Andere grote aanpassingsplannen 
waren het plan De Boer en het plan Rochemont. Recenter was 
een aanpassingsplan van de baancommissie uit 2015. Lange tijd 
werd er echter amper uitvoering gegeven aan al deze plannen. 
Om recht te doen aan de inspanningen die alle betrokkenen door 
de jaren heen hadden gedaan op dit punt en om het beste uit al 
deze plannen te verzamelen, besloot het bestuur van de TGC 
in 2017 om een werkgroep in te stellen die, met medeneming 
van alle vroegere plannen, een deltaplan zou opstellen op basis 
waarvan de TGC de komende tien tot vijftien jaar structureel 
kon werken aan verbetering en verfraaiing van de baan. In 2017 
ging de TGC daarom een samenwerkingsverband aan met het 
bureau Infinity Variety Golf Design, eigendom van de bekende 
golfbaanarchitect Frank Pont. Van der Vaart was van meet af 
aan bij dit project betrokken. Wie er ook alweer in genoemde 
werkgroep baanverandering zaten? Hier komen de namen, in 
alfabetische volgorde: Andrew Allen, Viktor Markink, Wiljan van 
Mook, Jan Willem Roest, Remco Rupert, Jeroen Spaans (vz) en 
Francois Westenberg.
Hieronder een korte impressie van genoemde zondagmiddag en 
vervolgens een verslag van een gesprek dat ik twee dagen later in 
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het clubhuis én in de baan met een zeer enthousiaste baanarchitect 
had.

Vlotte presentatie
In een tijdsbestek van een klein uur loodst Jurrian de aanwezigen 
uiterst soepel door een powerpoint van toch zo’n zestig dia’s. 
Vooraf geeft hij duidelijk aan dat er na afloop vragen kunnen 
worden gesteld. Johan Krikhaar moet nog even geduld hebben. 
We krijgen te zien en te horen dat onder de regie van IVGH 
reeds op vele andere banen werkzaamheden werden danwel 
worden verricht. Een kleine greep hieruit: op De Pan, Koninklijke 
Haagsche, Eindhovensche, De Hoge Kleij, De Gelpenberg en op 
Toxandria, allen in Nederland, maar elders ook op Le Touqet, 
Puerta de Hierro en op Royal Ostend.

Van der Vaart stelt dat er bij de aanleg van onze baan veel aandacht 
is besteed aan de vormgeving van de greens en aan de lengte 
van de baan. Vanaf geel behoort de TGC zelfs tot de langste van 
Nederland. Sindsdien is er nauwelijks in de baan geïnvesteerd. 
Veel bunkers bevinden zich in een slechte staat, de balans 
tussen de verschillende teeboxen is simpelweg niet ideaal en de 
greensurrounds zijn door de droge zomers vaak slecht speelbaar. 
Wat te doen?

•	 Breng de lengte van de baan meer in balans door de teeboxen 
te reconfigureren: 
Wit 6200 – Geel 5800 – Blauw – 5200 – Rood 4800 

•	 Leg bunkers in het spel voor alle niveau golfers 
•	 Complimenteer onze bijzonder mooie greens met een daarbij 

passende verdediging: 
- Ontwerp bunkers die echte verdediging bieden 
- Creëer surrounds die juist om een variëteit aan slagen vragen 

•	 Breid waar mogelijk de waterpartijen uit voor meer uitdaging.

Van der Vaart betoogt dat bij het ontwerpen van een golfbaan er 
een balans moet zijn tussen zogenoemde ‘bestraffende’ holes (een 
hole die je maar op één manier kunt spelen) en ‘belonende’ holes 
(een hole die je op meerdere manieren kunt spelen). Daarom is het 
van groot belang dat je als speler de optie krijgt om van meerdere 
teeboxen te spelen. In 2014 kende onze baan er 55, maar in 2022 
zal dat aantal zijn gestegen tot 66. Daartegenover zal het aantal 



door Marcel Kienhuis

Als ik op dinsdagmiddag om 14.00 uur in het restaurantgedeelte 
van het clubhuis een tafeltje in gereedheid breng voor mijn 
interview met Jurrian van der Vaart, is de architect zelf nog in 
de baan. Natuurlijk. Maar als ons gesprek een kwartiertje later 
van start gaat, is er ook meteen geen houden meer aan: bevlogen 
spreekt Jurrian bijna twee uur lang over baanarchitectuur, over 
zijn band met de TGC, over (de rol van) Frank Pont, over leiding 
geven aan alle betrokkenen en over de stuwende rol van Jeroen 
Winterink. En waarom deze grote klus een droomproject is voor 
hem. Hieronder enkele impressies uit een gesprek dat niet op 
dicteersnelheid verliep.

Drie thema’s springen eruit
Als ik Jurrian vraag om de baanaanpassingen te thematiseren, 
duiken meteen drie ankerpunten op: variatie, kwaliteit en 
duurzaamheid (toekomstbestendigheid). Een speler moet 
in de baan meer variatie aangeboden en daardoor meer 
keuzemogelijkheden krijgen: kortere en langere holes, bredere 
en smallere holes, moeilijkere en makkelijkere holes. Uit de vele 
gevoerde gesprekken en reviews kwam deze wens naar variatie 
duidelijk naar voren. Een ronde golf moet tevens een leuke 
ronde zijn, doordat de teeboxen, de fairways, de greens en de 
paden van een goede kwaliteit zijn. Daarnaast moet de baan 
onderhoudsvriendelijk zijn, een duurzaam bezit van ons allen. 
Een bomenplan is in deze aanpassingsronde niet meegenomen, 
bewust ook niet. Anders was dit plan namelijk niet gelukt. Hij 
hoopt dat de baancommissie deze en andere zaken, die tijdelijk 
nog moeten blijven liggen, spoedig zal oppakken.

DE TGC IS ECHT EEN DROOMPROJECT VOOR BAANARCHITECT 
JURRIAN VAN DER VAART 

Lof en kritiek
Welke lof en welke kritiek verwacht hij dat de leden over enige 
tijd zullen hebben als de aanpassingen allemaal gerealiseerd 
zijn, zo vraag ik hem. Van der Vaart is ervan overtuigd dat de 
baan visueel mooier en leuker zal worden. Ook zullen rondes 
korter kunnen duren en zal het zoeken naar ballen afnemen. 
Voor de vrouwelijke golfer zal de baan beslist korter spelen en 
vaker een succesbeleving kunnen opleveren. Maar hij realiseert 
zich dat de baan niet meteen als makkelijker zal worden ervaren. 
Op termijn echter wel: want een baan moeilijker maken is echt 
niet hetzelfde als een baan beter maken. Het gaat om de balans. 
Hij noemt de veranderingen op hole 6 als voorbeeld. Deze hole 
is makkelijker gemaakt, als een soort tussenpauze tussen een 
uitdagende hole 5 en een lastige hole 7. 

Frank Pont
Veel leden herinneren zich misschien nog wel de eerste 
bezoekjes die Frank Pont en Jurrian van der Vaart in 2017 
aan de TGC brachten. Vooral onze greens kregen in diverse 
gesprekken lof toegezwaaid, zo kon je bij ingewijden in het 
clubhuis beluisteren. Maar een renovatie was echt broodnodig, 
dat geluid klonk nadrukkelijk ook. Van der Vaart kent Frank 
Pont goed en is onder de indruk van diens kennis en kunde. 
Pont is met afstand de beste baanarchitect van Nederland, zo 
stelt hij. Bij dit project is Frank bewust aan de zijkant gaan staan 
om Jurrian alle ruimte te geven deze grote klus alleen tot een 
goed einde te brengen.
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Droomproject
Tijdens ons gesprek wordt Van der Vaart gebeld door een van zijn 
mannen in de baan. Er bestaat onduidelijkheid over de hoogte 
van de afgraving in de aangepaste (rechter)bunker op hole 11. 
Samen gaan we met een buggy naar de plek. Mooi om te zien hoe 
Van der Vaart ter plekke de situatie beoordeelt en bespreekt. Een 
kwartier later begeven we ons opgelucht en voldaan alweer richting 
het clubhuis. Jurrian neemt voor het eerst de term ‘droomproject’ 
in de mond. Hij voelt trots over de vorderingen en hij merkt dat 
hij weer veel leert. Hij heeft wel vaker aan projecten bijgedragen, 
maar nu is hij voor het eerst eindverantwoordelijke. Alle facetten 
in het opstarten, begeleiden en uitvoeren van een dergelijke 
baanaanpassing komen hier voor het eerst voor hem samen. En 
als architect heeft hij, misschien wel als enige, het eindresultaat 
scherp voor ogen. Hij noemt het project ‘zeer efficiënt’ en 
‘kostenvriendelijk’. Hij weet zeker dat er bij andere banen jaloezie 
zal ontstaan over het eindresultaat. Opnieuw benadrukt hij in het 
gesprek dat de baan mooier en leuker zal worden.

Tomeloze inzet
Aan het einde van ons gesprek komen we, op mijn verzoek, 
nog te spreken over verschillende hoofdrolspelers. Jurrian 
betreurt het dat het proces hiernaartoe zoveel deining in de 
club heeft veroorzaakt. Hij spreekt over misverstanden en 
van miscommunicatie; hij vermoedt dat een conflict hierover 
voorkomen had kunnen worden. Hij is ontzettend blij met 
de tomeloze inzet van een enthousiaste groep leden die 
dit masterplan nu mede ten uitvoer brengt. Dat voormalig 
bestuurslid Jeroen Winterink daarbij de projectleider is juicht hij 
toe. Letterlijk zegt hij: ‘iemand die je kunt bellen, die de telefoon 
opneemt en die tijd heeft’. Het is nu de taak van Jurrian om het 
eindontwerp te bewaken en naar de eindstreep in de baan te 
brengen. Hij kan haast niet wachten op dat laatste. Opnieuw 
glundert hij.

We geven elkaar een boks en sluiten zo een openhartig gesprek 
en een bijzondere middag af.
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BEKER

Golfer van het Jaar
Frank Engel

Strokeplay
Club Kampioen

Hans Nietsch

Matchplay Kampioen
Law Cup

Frank Engel

Senior
Matchplay Kampioen

Adnan Meteer

Senior Clubkampioen
Willem Stork Jr Cup

Frank Engel

Timan Pan
Dennis Markink

Strokeplaykampioenen Hans Nietsch en Kirsten ter Weele

Clubkampioenen Collins Cup Theo Reijnders en 
Van Hoeij Smith beker Kirsten ter Weele

WINNAARS

Golfer van het Jaar
Kirsten ter Weele

Strokeplay
Club Kampioen
Kirsten ter Weele

Matchplay Kampioen
Bernhard Bowl
Cecile Hüsing

Senior Clubkampioen
Lieke Goossens Beker

Els van Mook

Super Cup
Annejuul Tielens

Winnaar Supercup Annejuul Tielens.

Senior Clubkampioenen Frank Engel en Els van Mook
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VERDERE BEKERWINNAARS EN RUNNER-UP:

3-bal in Teamverband Monica, Dennis en Victor Markink

Paashaas Joyce Zomer-Kasteel /Herman Kasteel

Oranjeblad Tanja Meijers-Wijers Jet Vriesendorp-de Haas

Queens Cup Veerle Brenninkmeijer Frank Engel

Handicart wedstrijd Mini Molenkamp-Reef /Benno Molenkamp

Echte Paren wedstrijd Karin Dirven-Dekker /Frans Dirven

Law Cup Frank Engel Paul Scholte op Reimer 

Bernard Bowl Cecile Hüsing Kirsten ter Weele 

Senioren Matchplay

Clubkampioenschap Adnan Meteer Dolf Plaggemars

60th Rifles Cup Anita Pardijs Frank Engel

Havesablad Alice Meijlis / Gekie Meins

De Profs Cup Libbe Visser Willem Boonstra

De Profs Cup 2 Ursula Escher Monica Markink

ABN Cup Erik Rietberg Remco Homan

ABN Cup 2 Maria Veldkamp Fia Nienhaus

Van Hoeij Smith Beker Kirsten ter Weele Alice Meijlis

Collins Cup Theo Reijnders Jeroen Krol

Willem Stork Jr. Cup Frank Engel Harry de Jong

Lieke Goossens Beker Els v Mook-vd Ven Gaby Meindl

Bad Boekelo Beker Saher Ichoh Adnan Meteer

Vlies Cup Kirsten ter Weele Thea Kemperman-Sanderink

TGC Blad Jeroen Krol Rutger Scharrenborg

TGC Cooler Andre ter Riet Danny Kristen

Dinsdagavond Bokaal Peter Eernst Jacob Keizer

Mixed Senioren Ron Nas / Henny Nas-Steenvoorden Paul Eibergen / Jet Vriesendorp

Vossenjacht Jeroen Heijstek / Rense Scholte op Reimer

Supersenioren Trees Huisman Henk Mooij

Salland Cup 1 Didier Foglia Mart Schepers

Salland Cup 2 Hans Leushuis Rob Westerhof

Open Strokeplay Kamp. Heren Hans Nietsch Rutger Scharrenborg

Open Strokeplay Kamp. Dames Kirsten ter Weele Henriet Hartmann

Wildwedstrijd Zilveren Fazant Jacco Keizer Marion Veldkamp

Wildwedstrijd Bronzen Fazant Theo Reijnders Erik Rietberg

Midwinterhoorn Sabine Olsmann Erik Rietberg

Midwinterblad Ira Hesp Rob Pijper

Twickel Tour Ira Hesp 
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integendeel. Met een speler van de Rosendaelsche was Dennis het 
afgelopen jaar in onze baan en op hole 18 moest ie een par maken 
voor een ronde van 69. Lager was hij nog nooit gegaan. Na een 
werkelijk geweldig tee-shot houdt Dennis een gapwedge over 
voor naar de pin. Hij slaat een wereldbal en maakt een eagleput 
van 50 centimeter. Niet een 69, maar een 67 is sindsdien zijn 
beste ronderesultaat.
Dennis kan bovendien heel goed visualiseren. In zijn hoofd 
ontstaat een hele film aan beelden van wat er straks met een 
geslagen bal kan gebeuren. En eenmaal op de green aangekomen, 
ziet hij de lijnen. Als ik dit maar doe met mijn putter, dan gaat de 
bal er in.

Ruimte voor verbetering
Dennis blijft lid op de TGC en we zullen hem ook in de toekomst 
nog vaak twee tot drie keer in de week zien trainen bij ons. 
Momenteel traint hij veel (gratis) bij Riga Golf, een sympathieke 
sponsoractie. In de NGF-competitie van 2022 zal hij, corona 
volente, nog meespelen voor ons eigen Heren 1. Wel hoopt hij in 
2023 uit te mogen komen voor Heren 1 van de Rosendaelsche. 
In oktober wonnen de mannen van de Rosendaelsche Golfclub 
(Ché de Bake, Rick Hessing, Kiet van der Weele en Floris 
Veth) in Portugal de European Men’s Club Trophy, zeg maar 
de ‘Champions League’ voor clubteams. Na Houtrak is de 
Rosendaelsche nu de tweede Nederlandse club die hierin is 
geslaagd. De onderlinge competitie op de Rosendaelsche is groot, 
ontzettend groot zelfs; de op tien na beste speler heeft daar nog 
een plus-handicap (1,5). Maar Dennis is optimistisch en voelt en 
ziet bij zichzelf nog heel veel ruimte voor verbetering. Vooral op 
het gebied van concentratie en zelfvertrouwen kan hij groeien. 
De laatste maanden voelt zijn golfswing eigenlijk niet eens zo 
heel goed, maar desondanks werden zijn scores toch steeds maar 
beter. Dat geeft hem veel vertrouwen. Zijn handicap daalde dit 
jaar maar liefst honderd procent, namelijk van 3.3 naar 0.0. En 
wint hij op buitengewone wijze de Timan Pan: bravo.

Swingspeed 
Mede onder de bezielende leiding van John Boerdonk is de 
swingsnelheid van Dennis in korte tijd met meer dan 15 mijl 
omhoog gegaan, naar 125 mijl. Dat biedt kansen, maar levert ook 
problemen op. Consistentie en precisie kweken, opbouwen, dat is 
met zo’n hoge snelheid namelijk wel nog lastiger geworden. We 
komen te spreken over Maarten Bosch, de voormalige caddy van 
Joost Luiten. Maarten deed meerdere keren mee aan de Twente 
Cup en verloor in 2016 de play-off van David van den Dungen. 
Dennis herinnert zich dat hij als beginnende golfer meteen 
onder de indruk was van diens atletische swing. Die mooie swing 
herinner ik mij ook. Maar het opvallende coursemanagement van 
Maarten Bosch is me ook bijgebleven: op hole 18 tijdens de play-
off met een ijzer 2 afslaan en dan de bunker links vinden.

Mooie spelers op de TGC
Dennis en ik halen herinneringen op aan de leden met wie 
hij op de Twentsche sinds 2018 regelmatig heeft gespeeld. 
Uiteraard valt dan de naam van Aron Visser (2002). Ze verloren 
samen nog nooit een dubbel in de jeugdcompetitie. En in de 
golfweek van 2018 zetten Aron en hij als ‘vossen’ gezamenlijk 
een score neer voor de traditionele Vossenjacht op donderdag. 
Dat hebben de deelnemers geweten: slechts 75 slagen hadden 
de ‘heren’ nodig gehad. Op mijn verzoek formuleert Dennis, 
zij het nadenkend en bedachtzaam, een top-drie van spelers 
die hij bewondert. Als eerste noemt hij Harry de Jong. Harry is 
in zijn ogen een ongewoon prachtige mister consistency. Weet 
ook altijd wat hij doet. Respect. Dan komt hij met de naam van 
Rutger Scharrenborg: ‘Rutger is beter dan hij zelf denkt’. Dat is 

iemand een heel mooi compliment geven, zo merk ik op. En 
tot slot spreekt hij zijn waardering uit voor het golfspel van zijn 
vader Victor. Want diens techniek en balgevoel heeft Dennis wel 
degelijk geërfd.

What’s In The Bag
Dennis is een longhitter en in het bezit van een geweldige 
swing, een swing die volgens kenners dus veel weg heeft van die 
van Rory McIlroy. Zijn favoriete club is de ijzer 8 en dan komt 
meteen de putter. De slagen met de driver verdienen momenteel 
zijn meeste aandacht. Hij gebruikt super stijve shafts, stijver zelfs 
dan die van Rory. 
Hieronder een overzicht van clubs in zijn tas en van de 
gemiddelde lengtes (in meters) die Dennis slaat.

Sponsors
Uiteraard komen we ook te spreken over zijn sponsors en over 
de geslaagde sponsorwedstrijd van 6 november j.l. De genoemde 
Golf-TON-opleiding en andere opleidingskosten worden 

Club Merk Afwijking L en R Carry/Afstand 
Driver Taylormade Sim 2 Max Mamiya V2 75 21L/32R 275/305 
3-wood Taylormade Sim 2 Max 15L/21R 231/242 
Hybrid Taylormade Sim 2 8L/18R 218/228 
Irons 4 t/m 9 Callaway Apex TCB 2021                

Shaft Project X 7.0 
  

Wedges Taylormade Milled Grind (50,54,58)  
Shaft Nippon 120 gram 

  

Putter Taylormade Spider X   
Ball Titleist Prov1   
Iron 4   198/211 
Iron 5        192/198 
Iron 6   181/187 
Iron 7   170/177 
Iron 8   161/166 
Iron 9   149/153 
PW   137/141 
50 Wedge  6,5L/6R 112/114 
54 Wedge  4L/6R 102/104 
58 Wedge  3L/4R 92/91 
Full 50   124/128 
Full 54   112/114 
Full 58   104/105 
½ 50   88/93 
½ 54   65/71 
½ 58   48/54 

 

 
 
 
      

lezen waarom Dennis (en zijn team) denkt (denken) dat hij 
binnen drie jaar de Europese Tour gaat halen. Ik citeer daaruit de 
volgende passage:

•	 “Met slechts 5 groepslessen ging ik binnen drie jaar tijd terug 
naar handicap 4.0

•	 Met 4 lessen van John Boerdonk, oud-tourspeler, ging ik in 
drie maanden van hcp 4.5 naar hcp 0.0 per 15-10-2021

•	 Volgens de deskundigen heb ik een goede techniek en voer ik 
veranderingen ter verbetering makkelijk uit

•	 Ik bezit de fysieke en mentale capaciteiten om de Tour te 
bereiken.”

Op 1 november is Dennis in Arnhem bij de Rosendaelsche 
Golfclub gestart met de zogeheten GolfTON-opleiding. TON 
staat voor Talent Ontwikkeling Nederland. Dennis traint en 
speelt er drie tot vier dagen in de week, van acht uur ’s morgens 
tot vijf uur ’s middags. John Boerdonk (1977), winnaar van de 
Twente Cup in 2008, is er zijn uiterst bekwame en zeer gedreven 
trainer. Ook de naam van Inder van Weerelt (1980), meervoudig 
winnaar van de Twente Cup, valt deze middag aan ons tafeltje. 
Dennis krijgt op Lage Vuursche training in coursemanagement 
van Inder. Ik nodig Dennis uit om John en Inder met elkaar 
te vergelijken. Hun beider kennis van het golfspel is werkelijk 
perfect. Ze stralen rust uit, zijn bedeesd, nadenkend en ze willen 
dat we het spel makkelijker maken. Ik herinner Dennis en 
passant aan het interview dat ik ooit met Ruud Bos had en waarin 
die stelde dat we vaak te slim willen zijn, terwijl we juist moeten 
vasthouden aan onze routine. Dennis moet data verzamelen over 
zichzelf: hoever slaat hij de ballen links en hoever rechts van 
het doel. Data verzamelen en analyseren heeft hij eerder nooit 
hoeven doen, maar hij vindt het superleuk. Het valt hem op 
dat Inder bewust redelijk snel tevreden is met een geslagen bal. 
Verwachtingsmanagement, ook dat is namelijk een onderdeel 
van het golfspel. Inder was vroeger als tourpro altijd ongelooflijk 
gericht op zijn techniek, terwijl juist een focus op data, op reële 
verwachtingen, kan leiden tot meer ontspanning bij het slaan 
van een bal. Bij John ervaart Dennis tot op heden een iets meer 
techniek-gedreven benadering.

Mentaal sterk
Dennis weet dat presteren onder druk een kwaliteit is van hem. 
Zijn vader Victor leerde hem al van kinds af aan te vertrouwen op 
zichzelf. Zijn huidige mental coach viel het meteen op hoe prettig 
zelfverzekerd Dennis is. En dat prestatiedruk hem niet verlamd, 

Wie is hij?
Dennis (1999) volgde na het VMBO de MBO-opleiding Sport 
en Bewegen in Enschede. Hij had eigenlijk door willen stromen 
naar wat vroeger nog het CIOS heette, maar kiest nu voor een 
golfcarrière. Hij komt uit een gezin waarin men het woord 
SPORT met hoofdletters schrijft. Zijn vader (Victor) speelde op 
hoog (eredivisie)niveau squash en zijn moeder en zus (Antoinette 
en Anouk) speelden op eenzelfde niveau jarenlang handbal. Ooit 
was Dennis het liefst voetballer geworden, al waren er toen ook 
al uitstapjes naar squash en skiën. Sinds 2018 staat golf in zijn 
leven onbedreigd op de allerhoogste plaats. Dennis maakte vanaf 
zijn allereerste begin op de TGC een nuchtere en ontspannen 
indruk op ons en het bevreemdt dan ook niet dat Iceman Henrik 
Stenson destijds nog zijn favoriete golfheld was. Het winnen 
van de Collins Cup was in 2018 zijn finest hour geweest. Op 
zaterdagmorgen had hij zich in een wedstrijd tegen par met een 
handicap van twaalf voor de kwartfinales gekwalificeerd. Hij had 
met Didier Foglia en met Noel O’Domhnaill in de flight gezeten. 
’s Middags versloeg hij de immer consistente Paul Scholte op 
Reimer op hole 15. En op zondagmorgen moest ook Joris Spanjer, 
op hole 17, het hoofd buigen. In de finale bleek dat een Dennis 
in vorm ook een maatje te groot was voor Leo ten Brink; voor 
de tweede keer eindigde dat weekend een partij van Dennis op 
hole 15. Nog herinnert hij zich het grote aantal mensen dat die 
zondagmiddag bij de boom op hole 15 stond te kijken. En voelde 
hij op de tee van hole 15 toen al heel sterk dat hij druk nodig 
heeft om te kunnen presteren. Dennis sloeg een heerlijke bal, 
tegen de pin zelfs, en hield een put van vijftig centimeter over. Die 
schonk Leo hem uiteraard. 
 
Rory McIlroy
Op instagram volgt Dennis vele tientallen golfers. Hij is erg onder 
de indruk van het ijzerspel van Collin Morikawa en een legende 
als Tiger Woods blijft ook voor een jonge vent als Dennis ‘the 
goat’, the greatest of all time. Maar zijn golfhart heeft Dennis toch 
echt verpand aan het Noord-Ierse golffenomeen Rory McIlroy. 
Aan tafel komt hij superlatieven tekort. Woordjes als ‘by far’ 
doorspekken minutenlang de zinnen die voorbijkomen. Dan is 
het natuurlijk helemaal mooi als jouw swing door kenners wel 
wordt vergeleken met die van … Rory McIlroy. 

John Boerdonk en Inder van Weerelt
In ons clubhuis ligt in de hal op de tafel rechts sinds begin 
november een stapeltjes flyers. We kunnen daarin onder andere 

door Marcel Kienhuis

Het beste van je vader én het beste van je moeder meekrijgen, 
dat overkomt niet iedereen. Maar het overkwam Dennis 
Markink wél. Misschien durft hij daarom zo groot te dromen. 
Gezegend met een buitengewoon atletisch lichaam, beschikkend 
over een modieus voorkomen en een goede kop en in het 
bezit van een koel verstand dat heel goed weet wat er moet 
gebeuren om een bijzondere droom waar te maken. Ik spreek 
de sympathieke, bedachtzame en zelfbewuste sportman op 
vrijdagmiddag 26 november in het restaurantgedeelte van ons 
clubhuis. We blikken samen vooruit, natuurlijk, maar we kijken 
vooral toch ook terug op het afgelopen jaar waarin zijn golfleven 
in een stroomversnelling kwam. En terwijl ik notities maak, hapt 
Dennis in alle rust enkele broodjes met zalm weg, want hij heeft 
er inmiddels dankzij een aangepaste krachttraining wel 14 kilo 
aan spiermassa bij.

DE RORY MCILROY VAN DE TWENTSCHE GOLF CLUB
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dit jaar nog niet op zulke eerlijke greens gespeeld’. 
Dat was een heel mooi compliment aan het adres van onze 
hoofdgreenkeeper Silvain Timmerman en zijn mannen. Helaas 
werkte het weer niet zo mee, waardoor de greens zeker op zondag 
aan snelheid inboetten.

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021 moest de winnaar van 
de vorige editie, Bernard Geelkerken (70-70), wegens rugklachten 
verstek laten gaan. Van titelprolongatie zou dus geen sprake 
kunnen zijn. Het werd dit jaar het weekend van een heuse amateur, 
ditmaal niet uit Noordwijk (zoals Ayden Verdonk in 2018), maar 
uit Zoetermeer: Dario Antonisse. Met indrukwekkend spel, vooral 
op de zaterdag, bleef hij pro Wouter de Vries één slag voor. 

Met zo’n 60 deelnemers was het spelersveld kleiner dan andere 
jaren. Dennis Markink noteerde de beste score van alle TGC-leden 
die mochten aantreden.

De spelers hadden allen heel veel lof voor de wijze waarop de baan 
erbij lag. Vooral over de kwaliteit (lees= betrouwbaarheid) van de 
greens werd de loftrompet gestoken. Een pro zei letterlijk: ‘Ik heb 

TWENTE CUP 2021

Positie Speler Ronde 1 Ronde 2 Totaal  
1 Dario Antonisse (am) 65 69 134 -10 
2 Wouter de Vries (pro) 67 68 135 -9 
3 Graeme Brown (pro) 68 69 137 -7 
4 Floris de Haas (pro) 73 66 139 -5 
5 Mark Reynolds (pro) 69 71 140 -4 
5 Michael Wedema (pro) 69 71 140 -4 
7 Vince van Veen (pro) 70 71 141 -3 
8 Mitchell Schoorl (pro) 75 68 143 -1 
8 Davey Porsius (pro) 70 73 143 -1 

10 Ruben van Uden (pro) 72 72 144 E 

gesponsord door Autowasstraat The Wash (eigenaar Jeroen 
Winterink) en door Kliniek Orthopower van Dr. Don. Jeroen 
Winterink is een hele goede vriend van de familie en Dennis 
durfde mede daarom Jeroen te benaderen. Mocht Dennis echt op 
de Europese Tour komen te spelen, dan is Jeroen de eerste keer 
zijn caddy, zo is afgesproken. We halen herinneringen op aan de 
sponsorwedstrijd van zaterdag 6 november, aan dat zogenoemde 
European Tour Cup-Dennis Markink Sponsor Event. Mooi dat 
uiteindelijk nog zoveel mensen (53) meededen en daarvoor 
een startgeld van 60 euro neerlegden. De prijsuitreiking in een 
gezellig en goed gevuld clubhuis na afloop was sensationeel. De 
leden van Heren 1 zaten nagenoeg voltallig aan de bar en er werd 
door meerdere leden fors meegeboden op veel prijzen. Ernst 
Eijsvogel bleek bereid 400 euro te betalen voor een ballonvlucht 

en Saher Ichoh mag voor 450 euro zijn auto een jaar lang gratis 
wassen bij The Wash. In totaal werd maar liefst 3400 euro 
opgehaald die middag.

Plan B
Op mijn verzoek bespreek ik met Dennis ook een zo te noemen 
plan B. Wat als hij zijn ambities om te spelen op de Europese Tour 
niet zal weten te verwezenlijken? Wordt hij dan een teaching 
pro? Dennis laat me weten dat hij al over vele trainersdiploma’s 
beschikt. Hij was al ooit ski-en snowboardleraar, zweminstructeur 
en ook voor kite- en windsurfleraar heeft hij zijn brevetten. Maar 
in dat onverhoopte geval wil hij toch het liefst in de golfsport 
verder. Misschien wel ooit als opvolger van John Boerdonk. Maar 
de komende jaren is zijn horizon toch echt een andere.

Ballade der Goofy”s.

Zie ginds gaan de Goofy’s op weg naar hole 1.
De een in een buggy, de ander ter been.
Ze gaan weer de baan in door weer en door wind.
Ze kunnen weer spelen, zijn zo blij als een kind.

De eerste slaat af, soms rechtuit soms wat scheef.
Hij vraagt zich dan af waar de bal toch wel bleef.
“Ik zie hem al liggen”, geruststellend geroep.
“Kijk ginds bij die boom daar tussen bladeren en troep”.

De leary of neary een birdie, wie weet.
Soms gaat het net mis, dat is toch wel erg wreed.
Een bal of een vogeltje de prijs is maar klein,
maar geeft veel voldoening en voelt zeker fijn.

Soms moeten ze wachten op een voorgaande flight.
Dat is heel vervelend als het regent of waait.
Want wachten verveelt snel en is niet zo fijn.
Het bederft dan het spelletje en verhoogt het chagrijn.

Na achttien holes zwoegen zit de wedstrijd erop.
Wat zeggen de punten, een top of een flop.
Nu op naar het clubhuis, eerst douchen misschien.
Maar ook om de scores van de anderen te zien.

Een hap en een drankje die horen erbij.
Dat is erg gezellig, men voelt zich weer vrij.
Een middagje Goofy’s doet iedereen deugd.
Het geeft veel plezier en bijzonder veel vreugd.

Arie Kuiper 
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van de Lefties op te richten, waarvan je tegen betaling van 
jaarlijks tien gulden/euro lid kon zijn. Zo kon men de eigen 
broek ophouden!

Zesmaal ging de wisseltrofee (een rood-blauw gekleurde leftie 
met in zijn linkerhand een linkshandige driver) naar een TGC-
lid. Het was uitgerekend Watze zelf die maar meteen de eerste 
uitvoering in 1989 won! Tweemaal zelfs ging de eerste prijs 
naar ons eigen lid Jan Bakker (1992 en 1994). Ook Mini won 
een keer (in 2003) en kort daarop mocht Henk Tijert (2005) 
zich een jaar lang de beste leftie van Nederland noemen. En 
natuurlijk herinneren we ons nog de klinkende zege van Jon 
Mulderije in 2014. In ons clubhuis hangen drie schildjes als 
stille getuigen.

Tijdens de eerste uitvoering in 1989 hadden zelfs twee 
professionals meegedaan: Jan Dorrestein van de Rosendaelsche 
en onze eigen Wiljan van Mook. De laatste had daarna een week 
nodig om zijn ‘rechterswing’ weer op orde te krijgen. In 2003 
was toenmalig minister van Economische Zaken Annemarie 
Jorritsma van de partij. In 2014 besloot men om de wedstrijd 
op te splitsen in een wedstrijd voor de lagere (strokeplay) en de 
hogere handicappers (stableford).
Enkele pogingen om deze jaarlijkse golfdag voor linkshandigen 

op onze baan een meer officiëlere bedding te geven mislukten. 
Voor het plan om een Nederlands Kampioenschap voor 
Linkshandigen in te stellen kreeg men bij het NGF de handen 
niet op elkaar. De laatste jaren nam de animo geleidelijk af. 
Voorbij was de tijd waarin lefties van soms vijftig tot zestig 
verschillende golfclubs uit Nederland eind september naar 
de Twentsche togen. Anno 2021 biedt de sterk veranderde 
golfwereld een heel ander beeld dan destijds bij de oprichting. 
Het aanbod aan wedstrijden is vergroot en het is ook niet meer 
zo bijzonder (afwijkend) om een leftie te zijn.
Aan de eettafel bij Nico van der Meer benadrukt Mini de 
bijzondere sfeer die er altijd hing op genoemde zaterdagen. De 
wederzijdse belangstelling naar elkaar, de sportiviteit in de baan 
en de gezelligheid na afloop, het blijven dierbare herinneringen. 
En er kwamen ook gewoon hele markante vogels op af. Menig 
leftie van onze club koestert mannen als Willem Taat (Katwijk) 
en Rein Zandee (Texel). Zij ontbraken nooit. Willem schonk 
eens een taart met daarop de lay-out van de baan; de tafel 
was bijna te klein. En Rein zorgde altijd voor nieuwe kussens, 
vervaardigd van de wol van Texelse schapen. 

Heel, heel misschien wordt de traditie toch nog op een andere 
baan voortgezet. Misschien. Enkele clubs beraden zich nog 
hierover. 

In 2015 v.l.n.r. achter de wedstrijdtafel: Tia Feenstra, Mini Molenkamp, Nico van der Meer en Henk Tijert

Op zaterdag 25 
september j.l. 
organiseerden de 
daarbij betrokken 
lefties van onze 
club voor het 
laatst de Nationale 
Lefties Golfdag. 
Daarmee is een 
einde gekomen 
aan een prachtige, 
unieke traditie 
van gastheerschap 
die in 1989 
startte onder de 
bezielende leiding 
van wijlen Watze 
Sijtsema (1934-
2020). Ruim 
een maand later 
kom ik hierover 
te spreken met 
Nico van der 
Meer (1945) en 

Mini Molenkamp (1948). Ten huize van eerstgenoemde spreken 
we uiterst geanimeerd en openhartig over deze bijzondere 
geschiedenis. Zowel Mini als Nico haasten zich om hun grote 
waardering voor de verdiensten van Watze uit te spreken. 
Hij was 25 jaren lang als voorzitter van de linkse lotgenoten 
dé grote initiator én inspirator van dit jaarlijkse evenement. 
Hieronder een korte terugblik op ruim drie decennia 
linkshandig golfen in Nederland op de baan van de TGC.

Al die jaren heeft slechts een handvol steeds dezelfde leden 
de organisatie van deze golfdag op de laatste zaterdag van 
september voor zijn rekening genomen: Watze Sijtsema en 
na hem Nico van der Meer als voorzitter, Toosje Sijtsema 

en na haar Mini Molenkamp als secretaris. En de rol van 
penningmeester werd lange tijd door Jo de Leeuw vervuld. Het 
was ook Jo die op het idee kwam om een stichting Vrienden 

door Marcel Kienhuis

MOOIE TRADITIE VAN DE NATIONALE LEFTIES GOLFDAG MOGELIJK TEN EINDE
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Overall Winnaar Twickel Tour Ira Hesp

Matchplaykampioenen Law Cup Frank Engel, Bernhard Bowl Cecile Hüsing en senior Adnan Meteer
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Ko	komt	uit	een	heuse	huisartsenfamilie	
in	Pernis.	Opa	was	huisarts,	vader	
was	het	en	hijzelf	was	het	ook	(even)	
voor	een	periode	van	acht	jaar.	Vele	
duizenden	patiënten	verleenden	ze	zorg	
in	werkweken	van	zes	dagen	of	meer.	Ko	
studeert	geneeskunde	in	Utrecht	en	twee	
weken	later	start	hij	reeds	als	huisarts.	
Dat	was	1970.	Zijn	grote	belangstelling	
voor	oncologie	drijft	hem	in	1978	naar	
de	Daniel	den	Hoedkliniek	in	Rotterdam,	
waar	hij	tot	1990	als	radiotherapeut	
werkzaam	blijft.	De	specialisatie	en	stage	
(in	Londen)	die	hij	hiervoor	moet	doen,	
brengt	hem	ongewild	met	het	golfspel	in	
aanraking.	Ko	en	zijn	vrouw	Enny	komen	
namelijk	in	een	Londense	wijk	te	wonen	
waar	een	golfbaan	ligt.	In	de	weekends	
kijken	ze	daar	bovendien	vaak	naar	golf	
op	de	BBC.	Terug	in	Nederland	moet	
het	er	maar	van	komen.	In	1984	krijgt	
hij	van	collega’s	en	vrienden	een	golftas	
met	clubs	aangereikt	ter	gelegenheid	van	
zijn	promotie.	Op	Golfclub	Oude	Maas	in	
Rhoon	ontvangt	hij	zijn	eerste	golfl	essen.

In	1990	toog	het	gezin	Meerwaldt	naar	het	oosten.	
Ko	wordt	radiotherapeut	op	het	MST	in	Enschede	en	gaat	eerst	in	
Haaksbergen	en	later	in	Goor	wonen.	Hij	wordt	lid	van	Golfclub	
De	Voortwisch	in	Winterswijk	en	doet	daar	wekelijks	mee	aan	
de	herenmiddag.	Als	de	TGC	in	1997	naar	Ambt-Delden	gaat,	
meldt	de	Enschedese	specialist	zich	spoorslags	aan.	In	1998	wint	
hij	meteen	het	Oranjeblad.	Tussen	2002	en	2011	is	hij	negen	jaar	
lid	van	de	herenseniorencommissie	en	daarvan	zelfs	vier	jaar	als	
voorzitter.	In	2002	en	in	2017	mag	hij	zich	senior	player	of	the	
year	noemen.	Tweemaal,	in	2006	en	in	2012,	is	hij	fi	nalist	in	de	
matchplay-during-the-season-competitie.	Zeker	zes	jaar	speelt	
hij	competitiegolf	in	het	team	van	wijlen	Jan	Kraak.	Daar	treft	hij	
ook	de	clubleden	Theo	Tangelder	en	Johan	Hassing,	met	wie	hij	
elke	maandagmiddag	nog	een	vijftiental	holes	speelt.	Ooit	was	een	
ijzer	5	z’n	favoriete	club,	maar	dat	is	nu	al	jaren	de	hybride.	De	
sandwedge	wordt	daarentegen	nooit	een	grote	vriend.

Ko	is	van	mening	dat	ons	clubblad	een	waardevolle	bijdrage	aan	
het	verenigingsleven	levert	en	kan	blijven	leveren.	De	PUTTER	
is	het	huisorgaan	van	de	leden	en	niet	van	het	bestuur,	zoals	wel	
eens	smalend	wordt	beweerd.	Ko	zou	het	op	prijs	hebben	gesteld	
als	de	leden	wat	vaker	de	redactie	zouden	hebben	voorzien	van	
meer	hoogwaardige	kopij.	Dat	de	redactie	sinds	2017	in	het	
voorjaarsnummer	overleden	leden	apart	herdenkt	middels	In	
Memoria,	vindt	hij	passend	en	juist.	Voor	het	bestuur	van	onze	
club	heeft	hij	op	de	valreep	nog	wel	een	advies:	we	moeten	een	
ledenvereniging	durven	blijven	en	niet	geforceerd	ons	aanpassen	
aan	nieuwe	clubleden	die	eigenlijk	alleen	maar	een	dienst	willen	
afnemen.

Ko	wordt	als	hoofdredacteur	opgevolgd	door	Marcel	Kienhuis	en	
Danny	Kristen	treedt	per	direct	toe	om	de	redactie	te	versterken.	

door Marcel Kienhuis

In de maand augustus waren de direct betrokkenen al op de hoogte gesteld, maar nu is het dan toch echt een feit: Ko Meerwaldt (1946) 
stopt na ruim acht jaar met het leiding geven aan het maken van nieuwe nummers van ons clubblad de PUTTER. Reden voor de 
redactie uiteraard om de vertrekkende voorzitter daarover nader te spreken.

HOODREDACTEUR VAN ONS CLUBBLAD STOPT ERMEE

TEE-SPONSOREN

DE TWENTSCHE
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We make it easy!
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