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Oliebollenwedstrijd 

 
Op een zwaarbewolkte maar droge december zaterdag ( de 29e ) met 
een stevige en koude wind ( windkracht 4 ) en lage temperatuur werd de 
jaarlijkse oliebollenwedstrijd gehouden. 

 
Omdat er een grote schare van zo’n 53 golfers zich hadden aangemeld 
werd door de WECO besloten een andere wedstrijdvorm in te stellen dan 
de vooraf vastgestelde wedstrijdvorm Stableford. 
 
Dat kwam neer op een variant van foursome, waarbij men met twee per-
sonen speelt en daarbij de één de even afslagplaatsen neemt en de an-
der de oneven. Tevens slaat men om de beurt met dezelfde bal tot deze 
in de hole belandt. 
Daarnaast werd er met zes personen, dus drie teams, per afslagplaats 
gespeeld. Voor alle deelnemers was dit een heel leuke variant. 
 
Het aantal slagen werd beperkt tot zeven, dat dus ook het hoogste getal 
op de scorekaart was. 

 
 
 Nadat de scorekaarten waren inge-
vuld met een zo eerlijk mogelijke ver-
deling, werden deze aan de golfers 
uitgereikt en kon de wedstrijd op het 
vooraf bepaalde tijdstip van 10:00 uur 
beginnen. 
 
Een enerverende belevenis ! 
 
 

 
Er was een prijzenpoule voor de dames en een prijzenpoule voor de he-
ren. 
Voor beide poules was er één passende prijs. 
 
Na de wedstrijd was er gelegenheid om onder het genot van een kop war-
me chocolademelk of een glaasje glühwein en één of meerdere oliebollen  
terug te blikken op het afgelopen (golf)jaar.  
 
Iedere golfer kreeg van de WECO drie muntjes voor deze dranken. 
Daarnaast was deelneming aan de wedstrijd gratis. 
 

Rondje golf en baan  
reserveren in het 
weekend nu via de     
T-timer.  
Akkermans Golf :  
0167-502621  

mailto:secretaris@deheensche.nl


Op deze en volgende pagina’s ziet u de volle-
dige uitslagenlijst en foto’s van deze dag. 
 

 
  Niet alle kaarten zijn helaas ingeleverd.  
  Het lijkt erop dat bij flight 2 iets verkeerd  
  Is gegaan. 

5A Ria   Timmermans 66 1 

5A Kees   Pullens 66 1 

2D Ad van der Linden 68 2 

2D Frans   Wagenaar 68 2 

1C Hanny   Adriaansen 69 2 

1C Jos van Vught 69 2 

6A Corrie van Dijke 69 1 

6A Robert de Kievit 69 1 

4A Margot van Meurs 70 1 

4A Peter   Jordaan 70 1 

7C Jetty   Schol 70   

7C David   Janssen 70   

7B Francis van Groenestijn 71   

7B Marco   Ooms 71   

1B Joke   Ammerlaan 73   

1B Pieter van der Goes 73   

3C Marja   Hage 73   

3C Rien   Broeren 73   

9A Paula van Herel 73   

9A André van Groenestijn 73   

6B Peter   Bogers 74   

6B Engelbert   Faber 74   

9C Leo   Dietvorst 74 1 

9C Ton de Mooij 74 1 

1A Johan   Craane 75 2 

1A Jac de Kock 75 2 

8A Arno   Ammerlaan 75 1 

8A Dyan    Dharmaperwiera 75 1 

9B Netty de Schutter 76   

9B Adrie   Janssen 76   

4C Ad   Evers 78   

4C Hans   Rodenberg 78   

3A Anja van den Bos 79 1 

3A Rien   Timmermans 79 1 

4B Frans   Antonietti 80   

4B Wim van den Besselaar 80   

5C Hans   Bal 80   

5C Dick van Es 80   

3B Chrit   Franssen 82   

3B Wim de Kievit 82   

6C Therese   Verschuren 84   

6C Ad   Smout 84   

8B Jane   Jonckheer 86 1 

8B Kees van Herel 86 1 

2B Alie   Lankhorst 90 1 

2B Gerard   Gudde 90 1 

8C José   Verbergen 92   

8C Rien van Mechelen 92   

5B Leny van Es 93   

5B Bart de Jong 93   



Tijdens de wedstrijd kwam de buggy met Betsy en een medewerkster bij iedereen langs om oliebol-
len uit te delen. Een welkome versnapering op deze koude dag. 
 
André van Groensteijn en Dick Gerwig hebben de WECO verlaten.  
Hanny Adriaansen heeft zich aangemeld. 
De  voorzitter van de WECO, Jac Kuijpers, deed bij de prijsuitreiking een oproep aan de aanwezigen 
om zich op te geven voor een rol in de WECO. Via het bestuur komt er binnenkort een mail met 
daarin nog een taakomschrijving van de WECO en de activiteiten die daartoe behoren.  
Bij de prijsuitreiking maakte Betsy het nog extra spannend door aan te geven wie er niet had gewon-
nen vanaf 70 punten, eindigend op de winnaars met 66 punten. 
 
EOJee 

Kwartaalverslag van de dames-golfochtend over periode oktober tot en met december 2018. 

 

Het laatste kwartaal van 2018 hebben we de volgende activiteiten gehad: 

Op 4 oktober hebben we met 15 dames stableford gespeeld en was Mignon van Gastel de winnaar 

met 35 punten. 

Op 11 oktober hebben we met 14 dames wederom stableford gespeeld. Oorspronkelijk stond er 

greensome op de agenda, maar daarvoor moet het aantal deelnemers door 4 deelbaar zijn en dat 

was dus niet het geval. De winnaar was Elly Willemsen met 38 punten 

Op 18 oktober hebben we onder zomerse omstandigheden met 21 dames het zomerseizoen afge-

sloten met een gezamenlijke lunch. Daarna werd de winnaar van de Ringerscore-wedstrijd bekend 

gemaakt. Die winnaar was Trudie Hoogstraten. Haar eindresultaat was 17 parren en 

1 birdie. Trudie kreeg daarvoor een “ballen-taart”, die door Hanneke van Es was gemaakt. Vooraf-

gaand aan de lunch speelden we een stableford wedstrijd. De winnaar daarvan was Hanneke van 

Es met 37 punten.  

 

Op 25 oktober hebben we met 18 dames en onze voorzitter ook weer stableford gespeeld. Ria Tim-

mermans had de beste prestatie met 40 punten en 2 birdies. 

Op 1 november speelden we met 20 dames opnieuw stableford en de winnaar werd Jane de Jonge 

met 37 punten. 



Op 22 november speelden 17 dames een bijzondere wedstrijd met 3 stokken en de putter. Het 

beste resultaat werd behaald door Jeanne Vos. Zij had 77 slagen nodig. 

Op 29 november hebben we met 17 dames Sinterklaasfeest gevierd met een stuk boterletter bij de 

koffie en als presentje een markeerstift voor het merken van de golfballen. We hebben die dag niet 

gegolfd. 

Op 6 december hebben we met 13 dames stableford gespeeld. Ria Timmermans en Hanneke van 

Es scoorden allebei 38 punten, maar omdat Ria een birdie maakte, werd zij de winnaar. 

Op 13 december hadden we vorstverlet. 

Op 20 december speelden we met 4 dames over 15 holes foursome. Het werd daarna te nat en te 

koud om ook de laatste 3 holes te voltooien.  

En op 27 december was de laatste damesochtend van dit jaar en daar namen 6 dames aan deel. 

Ook toen hebben we strokeplay gespeeld met aftrek van de playing-handicap. Ria Timmermans 

werd de winnaar van de dag. 

 

We hebben dit kwartaal slechts tweemaal niet gespeeld. Zeven keer speelden we stableford en 2 

keer strokeplay en 2 keer een andere spelvorm.  

 

Dit kwartaal is het aantal deelnemers dat op min of meer regelmatige basis op donderdagochtend 

komt spelen gegroeid tot 25. Daarboven zijn er nog een vijftal dames die alleen tijdens schoolvakan-

ties kunnen komen, omdat zij dan een oppas-oma zijn. Voor hen is het leuk om door middel van ver-

slagen van de golfochtenden op de hoogte te blijven, zodat zij toch het gevoel houden erbij te horen. 

 

Het geringste aantal deelneemsters op een ochtend in dit kwartaal was de donderdag voor Kerstmis 

met slechts 4 dames. 

Het gemiddelde aantal deelneemsters ligt op 19. We spelen als het even kan in flights van drie. 

Helaas maakt Elly Willemsen met ingang van het nieuwe jaar geen deel meer uit van onze donder-

dagochtend-ploeg. We gaan haar vast missen. 

Hanneke van Es is begin november gestopt als lid van onze commissie en in december heeft Erica 

Davelaar het stokje van haar overgenomen. Zodoende is onze commissie weeer voltallig. 

 

De Commissie van de damesochtend 
 
 
Zilverlinde geplant 
 
Op dinsdag 4 december zijn onderstaande personen door vele golfers op onze 
baan gespot. 
 
Gekleed in oude werkkleding waren Rien van Mechelen en Wim de Kievit van on-
ze vereniging drukdoende om de Zilverlinde ter nagedachtenis van Piet van der 
Linden te planten. 
Weet u het nog, zoals onze secretaris Rien tijdens zijn afscheid Piet benoemde: 
“Piet ……. , Gras ……. , Golf ……. , De Heensche. Vier synoniemen, één entiteit”. 
 
Met het planten van deze Zilverlinde hebben we de wens van de familie en het be-
stuur kunnen vervullen. 
De boom is geplant naast de afslagplaats van Hole 2 en wij hopen dat de leden 
tijdens het golfen af en toe ter nagedachtenis onze oude voorzitter op deze plek 
zullen herdenken. 
 
Rien en Wim 
 



Agenda komende maanden : 
 
 
Zondag 13 januari  Nieuwjaarsrondje + receptie 13:30 en 15:00 
Donderdag   4 april  Algemene ledenvergadering 20:00 
 
 
Iedere donderdag damesochtend  9:45 uur   ( ! ) 
en iedere vrijdag  09:30 uur herenochtend. 
 
De wintercompetitie wordt om de twee weken op zaterdagochtend om 9:30 uur gespeeld. 
( vanaf 12 januari t/m 23 maart ) 
 
De eerste wedstrijd van de maandagavond competitie begint op 25 maart 2019 om 18:00. 
 
Voor details, waaronder de zomer– en wintercompetitie en de Zeeuwse PAR-3 en NGF com-
petitie, zie de jaarkalender voor 2019 op de site. 
Ook voor extra ingelaste wedstrijden van AL&G. 
 

De redactie wenst iedereen een gezond en kleurrijk 2019 ... 


