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Verslag van het eerste kwartaal van de dames-golf-
donderdagochtenden in 2018. 
 
Dit kwartaal telde 13 donderdagen. Twee keer was de baan wegens 
nachtvorst gesloten. 
Verder is er vanwege minder aangename weersomstandigheden 2 keer 
niet gegolfd en 1 maal voortijdig gestopt.  
 
Op 1 maart was zowel de baan als het restaurant gesloten. Op deze dag 
zijn familie, vrienden en kennissen massaal samengekomen om - jammer 
genoeg - definitief afscheid te nemen van Piet van der Linden. Piet was 
de tweede voorzitter van onze vereniging. Hij overleed op 58-jarige leef-
tijd. Het was Piet die ervoor geijverd heeft dat we een NGF-geregistreerde 
baan hebben en in de NGF-competitie spelen. Bij dit afscheid zijn mooie 
woorden gesproken, ook door Rien van Mechelen namens onze vereni-
ging. De tekst van die toespraak hebben we allemaal in Nieuwsbrief nr 67 
kunnen nalezen. 
 
Het laagste aantal deelneemsters op de golfochtenden was 2 en het 
hoogste aantal deelneemsters was 15, maar het gemiddelde aantal was 
bijna 10. 
 
We hebben op 11 januari een 3 stokkenwedstrijd gehouden, die werd ge-
wonnen door Erica Davelaar. Het op 8 maart geplande Americaantje ging 
niet door. De 4 aanwezige deelneemsters hebben strokeplay gespeeld, 
maar moesten vanwege de erbarmelijke weersomstandigheden na 5 ho-
les opgeven. Het blijft per slot van rekening een spel, dat je voor je plezier 
speelt.  
 
Op de resterende donderdagen is 2x stableford gespeeld en 4 x stro-
keplay.  
Erica Davelaar en Elly Willemsen zijn allebei tweemaal winnaar van de 
dag geweest.  
Hanny Adriaansen, Jeanne Vos en Jetty Schol zijn elk eenmaal dagwin-
naar geweest. 
 
Tijdens dit kwartaal hebben zich drie nieuwe dames aangemeld (José van 
Dijke, José van Bergen en Fabienne Peersman), waardoor er aan het 
eind van dit kwartaal in totaal 25 dames zijn, die op regelmatige basis op 
de donderdagmorgen komen spelen. 
 
Jetty Schol 
 
 
 
 

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

mailto:secretaris@deheensche.nl


Afsluiting wintercompetitie. 
 
Zaterdag 24 maart was de laatste speeldag van onze wintercompetitie.  
Voor het opmaken van de eindstand gaan we uit van de beste 6 wedstrijden van de deelnemers. 
De prijsuitreiking van deze wintercompetitie werd gehouden op zaterdag 21 april. Dit was de eerste 
speeldag van de zomercompetitie. 
 
Uitslag Wintercompetitie 
 
1. Pieter van de Goes 
2. David Janssen 
3. Jac de Kock 
 
Winnaar birdieprijs: Pieter van de Goes (14)  
 
De wedstrijdcommissie 
 

Algemene ledenvergadering. 
 
Op donderdagavond 5 april om 20:00 uur begon de jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering van de Heensche.  
Bij binnenkomst kreeg iedereen een doosje met 3 ballen met het logo 
van de Heensche en een muntje voor een consumptie naar keuze. 
Ook moest men zijn of haar naam op een formulier zetten, dat later 
door de nieuwe voorzitter werd gebruikt om de mens achter die naam 
wat beter te leren kennen. 
 
Door Rien van Mechelen werd even stilgestaan bij het overlijden van onze voorzitter Piet van der Lin-
den. Zo begon de ALV zonder speech, maar met stemmige muziek ter nagedachtenis van Piet, waar 
iedereen stil naar luisterde. 
 
Robert Akkermans behandelde enkele onderwerpen en uit het publiek kwamen o.a. de wensen om bij 
hole 13 een extra afvalbak te plaatsen en de druk van de compressor te verhogen. 
Hierna werden de notulen van 6 april 2017, de financiële zaken enz. besproken. 
Op de jaarrekening had niemand een aanmerking. 
 
Na een dik uur volgde de pauze met borrelhapjes ... 

 
 
Na de pauze werd alleen  
nog de stemming voor een  
nieuwe voorzitter, ten gevolge  
van het wegvallen van onze  
voorzitter, en twee bestuursleden ter ver-
vanging van Wim en Ellen. 

 
Het bestuur had de volgende kandidaten voorgesteld : Wim de Kievit 
als voorzitter, Frans Wagenaar voor Ellen de Weert en Cees Pullens 
als algemeen bestuurslid voor Wim de Kievit. 
Penningmeester Ellen de Weert blijft wel aan tot de ALV van 2019. 
Er waren geen tegenkandidaten, zodat de uitslag werd zoals hier net 
beschreven. 
 

 
 
 

Hiernaast ziet u de nieuwe voorzitter Wim de Kievit met de voor-
zittershamer. 
 
De vergadering werd afgesloten om 22:00 uur, waarna enkele 
mensen naar huis gingen en een heel stel nog lang bleef na bor-
relen. 
 
EOJ 



Voorjaarswedstrijd. 
 
Op 7 april jongstleden werd de voorjaarswedstrijd gehouden. 
Het was een warme en zonnige dag met enige sluierbewolking. Omdat de zon in het voorjaar veel 
krachtiger is, was het uitkijken geblazen om niet te verbranden. 
 
Zo’n 36 golfers hadden zich aangemeld, waarvan er 33 
werden ingedeeld in flights van 4 en een paar van 3. 
Vanwege dit aantal deelnemers begon de wedstrijd om 
13:00 uur, maar niet voordat Jac Kuijpers zijn algeme-
ne inleiding hield. 
Zie hiernaast. 
Met zijn trompet gaf hij even later het startschot voor 
de wedstrijd. 

 
 
 
  Door het mooie weer had iedereen het prima naar zijn zin. 
 
  Na de wedstrijd werd er gezellig geborreld op het terras. 
 
 
 
 
 

 
Nadat de wedstrijd-commissie de scorekaarten had nagezien en 
geordend, konden de prijzen op het terras uitgereikt worden. 
 
Hieronder volgt de uitslag van de voorjaarswedstrijd op 7 mei 2018, 
waarbij de stableford punten en het aantal birdies is aangegeven : 
 
 
Winnaars heren : 
 
1e prijs:  Peter Jordaan   38 punten 1 birdie 
2e prijs:  Lambert van Gastel  37 punten 2 birdies 
3e prijs:  Jan Willem Stoop  35 punten 2 birdies 
 
De birdieprijs ging naar Willem van Es met 2 birdies en de neary werd geslagen door Cor Willemsen. 
 
 
Winnaars dames : 
 
1e prijs:  Trudy Hoogstraten  32 punten 
2e prijs:  Mignon van Gastel  32 punten  
3e prijs:  Ria Timmermans  31 punten 1 birdie 
 
Zowel de enige bij de dames geslagen birdie en de neary kwamen op naam van Ria Timmermans. 
 

 
 
 
 
 



Vervolg voorjaarswedstrijd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor het buffet, dat na de wedstrijd gebruikt kon worden hadden zich verscheidene golfers aangemeld. 
Het buffet was weer prima verzorgd en heel lekker. 
De volgende foto geeft een kleine indruk van deze gezellige avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al was het een zeer geslaagde dag. 
 
EOJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dit bloempje heet “ereprijs” …. 



Meedoen met de Zeeuwse PAR3. 
 
Ook in 2018 organiseren we met een aantal bevriende Zeeuwse Golfbanen een gezellige Par-3 uitwis-
seling. Vindt u het leuk om op een vriendschappelijke manier met elkaar 18 holes op een Par-3 baan 
te lopen, dan heten wij u ook in 2018 van harte welkom. U kunt zich als team (2) of individueel inschrij-
ven. U hoeft niet aan alle data deel te nemen, maar dit mag natuurlijk wel. Ook als u geen jaarkaart 
hebt van Akkermans L&G kunt u meedoen met deze uitwisseling.  
U kunt zich inschrijven in de map die in het grand-café ligt.  
 
De agenda voor 2018 is : 
28 april de Zeeuwse in Middelburg,  
26 mei de Goese in Goes,  
23 juni P&P hoeve in Lamswaarde,  
28 juli Akkermans L&G in De Heen,  
28 augustus Grevelingenhout in Bruinisse,  
20 september De Molenberg in Burgh Haamstede. 
  
Kosten bedragen per wedstrijd : 
Greenfee  € 12,50 
Inschrijfgeld  € 2,00 
Lunch  € 13,00 
 
Wedstrijdvorm : 
Er wordt in twee teams van 2 personen gespeeld. Per uitspelende wedstrijd kunnen er 6 deelnemers 
vanuit Akkermans L&G meedoen. Twee personen spelen dan recreatief. 
Er wordt Best-Ball met handicapverrekening gespeeld (matchplay) de wedstrijd wordt over 2x9 holes 
gespeeld. 
 

 
 
 
 
 

Buddybijeenkomsten voor de beginnende golfer 
 
Ook gedurende seizoen 2108 wil De Heensche beginnende golfers ondersteunen met het aanbieden 
van buddybijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld om beginnende golfers meer vertrouwd te 
laten worden met het toepassen van de etiquette en regels in de baan. Dat varieert van het hanteren 
van de scorekaarten en de handicaps, het gebruik van de teetimer en de pitchfork, de local rules, het 
starten op hole 1 en spelers doorlaten, het in een goede snelheid doorlopen van de baan. In de baan 
komen we automatisch op situaties die vragen om de toepassing van regels en etiquette en dat maakt 
het een zeer praktisch en leerzaam uurtje met een buddy op de baan.  
Belangstelling? 
Buddybijeenkomsten zijn interessant voor diegenen die pas lid zijn van de vereniging en nog niet zo 
lang spelen. Maar zeker ook voor die golfers, die pas lessen volgen bij Derk Schut.  
Zij kunnen zich op aangeven van hem aanmelden voor een buddybijeenkomst. We werken daarbij niet 
meer met vaste data en tijden, omdat die veelal niet passen in de agenda’s van de belangstellenden. 
Als u zich gemeld heeft, neemt een van de buddy’s contact met u op om een passende tijd te vinden.  
 
Hoe ziet een bijeenkomst eruit? 
De buddy speelt zelf niet mee en streeft naar een groep van 2 personen om te begeleiden. Zo krijg je 
namelijk tijdens het spel de meest realistische situaties. Mocht het persoonlijke begeleiding zijn (één 
op één) dan worden er in de baan situaties gecreëerd. Met de buddy loopt u maximaal 9 holes, waarbij 
alle voorkomende situaties voorzien worden van de daarbij behorende regels. U kunt maximaal 2 keer 
intekenen voor een buddybijeenkomst, waarbij u telkens een andere begeleider krijgt. Zo kunt u ook 
wennen aan het spelen met onbekenden. Jaarkaarthouders kunnen gratis de baan in met een buddy. 
Als u geen jaarkaart hebt, dan kost een dagkaart in het weekend € 22,50 en doordeweeks € 17,50.  
Na de bijeenkomst kunt u natuurlijk nog doorspelen of op die dag op eigen gelegenheid de baan in 
gaan. 
 
Meld je aan:   Stuur een e-mail naar betsy.dekock@home.nl, of bel tel. 06-14494404 

mailto:betsy.dekock@home.nl


Agenda komende maanden : 
 
 
Zaterdag   19 mei Pinksterwedstrijd   11:00/13:00 
Zondag     8 juli  Midzomerwedstrijd   11:00/13:00 
 
 
Iedere donderdag damesochtend  10:00 uur   ( vanaf 5 april 9:30 uur ) 
en iedere vrijdag  09:30 uur herenochtend. 
 
De zomercompetitie is 21 april weer begonnen en wordt om de twee weken op zaterdagoch-
tend om 9:30 uur gespeeld. 
 
De maandagavond competitie begint m.i.v. 7 mei 2018 om 18:30 uur i.p.v. 18:00 uur. 
 
Voor details, waaronder de zomer– en wintercompetitie en de Zeeuwse PAR-3 en NGF com-
petitie, zie de jaarkalender voor 2018 op de site. 
Ook voor extra ingelaste wedstrijden van AL&G. 
 

 Op naar Pinksteren ... 


