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Pinksterwedstrijd  2018. 
 
Op 19 mei jongstleden werd de Pinksterwedstrijd gehouden. 
Het was een dag met sluierbewolking en het was een frisse dag. 
Er werd daarom na de wedstrijd niet op het terras gezeten, maar lekker 
binnen. 
Zo’n 20 heren en 11 dames deden mee. Zie de tabel op de volgende pa-
gina, wie de prijzen gewonnen hadden en wie er op welke hole was inge-
deeld. Dus 4 mensen op hole 9 zie je terug met 9.1 t/m 9.4. 
Deze tabel is van André Groenestijn. Complimenten ! 
 
Tevens zijn het aantal behaalde Stableford punten en birdies per persoon 
aangegeven, naast de neary winnaars. 
Een mooie tabel waar alles op te zien is ! 

 
 
 
 
 
 

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

mailto:secretaris@deheensche.nl


19 - 5--2018 Pinksterwedstrijd starttijd: 13.00 uur   

          

hole Voornaam 
tussen-
voegsel 

Achternaam m/v 
sta-

bleford 
punten 

birdies prijs neary birdie 

8.2 Cees   Pullens m 38 3 1   birdie 

4.2 John   Degen m 38   2     

5.3 Lambert van Gastel m 33   3     

1.1 Ad   Evers m 33 2   neary   

9.1 Ad van Herel m 33         

1.2 Cor   Willemsen m 32         

7.3 Adrie   Janssen m 32         

1.3 Wim de Kievit m 31         

2.3 André van Groenestijn m 31         

8.3 Arie van der Pligt m 31 1       

9.2 David   Janssen m 30         

3.2 Jac   Kuijpers m 29         

6.2 Jan Willem   Stoop m 29         

3.3 Peter   Bogers m 27         

9.4 Engelbert   Faber m 27 1       

2.4 Derk   Schut m 25 2       

6.4 Bart de Jong m 25         

4.3 Willem van Es m 24         

6.3 Dick van Es m 24         

7.4 Jan de Mooij m 23         

5.1 Ria   Timmermans v 34 2 1 neary birdie 

2.1 Rietje   Koetsenruijter v 33   2     

7.1 Elly   Willemsen v 33   3     

2.2 Anneke   Stolk v 32         

8.1 Hanny   Adriaansen v 33 1       

5.2 Francis van Groenestijn v 32         

9.3 Alie   Lankhorst v 30         

3.1 Corrie van Dijke v 29 1       

4.1 Paula van Herel v 29         

6.1 Hanneke van Es v 29         

7.2 Leny van Es v 20         

          

Na de prijsuitreiking was er nog een heerlijke barbecue voor diegenen, die zich hiervoor hadden op-
gegeven. 
 
EOJ 



Verslag van het tweede kwartaal van de dames-golfochtenden op donderdag. 
 
Dit kwartaal telde wederom 13 donderdagen. Daarvan is 3 keer voor de Ringerscore gespeeld, ook is 
er 3 keer strokeplay gespeeld en 4 keer is er stableford gespeeld. Eén keer hebben we vanwege on-
weer en veel regen voortijdig moeten stoppen. Toen hebben we er in het restaurant een gezellige 
ochtend van gemaakt. (zie de 3 bijgevoegde foto's) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 5 april hebben we het zomerseizoen geopend met een gezamenlijke lunch, waaraan 18 dames 
deelnamen. 
Op Hemelvaartsdag - 10 mei - waren de heren weer uitgenodigd om samen met ons een stableford-
wedstrijd te spelen. 19 dames en 14 heren hebben daaraan deelgeno-
men. Bij de heren was Jan de Mooij de beste en bij de dames was dat 
Henny Horward. Voor elke winnaar was er een fles lekkere wijn. Het 
was het tweede jaar op rij, dat de dames in de meerderheid waren. Op 
deze ochtend waren we bijna klaar met spelen, toen spontaan de spoei-
ers van de holes 1 en 2 aangingen en sommigen van ons  daardoor bij 
mooi weer toch een nat pak haalden. (zie de bijgevoegde foto) 
 
Op 24 mei hebben we met 18 dames op de kleine baan van Grevelingehout twee keer 9 holes ge-
speeld met tussendoor een gezamenlijke lunch. Daarbij zaten we verdeeld over twee tafels.  (zie de 
2 bijgevoegde foto's van de lunch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanneke van Es werd vier keer de winnaar van de dag. Mignon van Gastel, Nell Dogge, Mimi Akker-
mans, Joke Ammerlaan, Anja van den Bos, Trudie Hoogstraten en Annie van Riet werden dat elk 
één keer. 
 
De ochtend met de Pro is opgeschoven naar 6 september en het uitje naar Golfclub Roosendaal is 
nu vastgelegd voor 27 september. 
 
Het geringste aantal deelneemsters was dit kwartaal 13 en het hoogste aantal was 21. 
Tijdens dit kwartaal zijn er 3 dames bijgekomen, daamee komt het aantal dames, dat op regelmatige 
basis op de golfochtenden komt spelen op 29. We zijn dan ook heel erg blij met deze nieuwkomers. 
 
Op 21 juni speelden we met een wel heel bijzonder publiek. Twee kikvorsmannen waren die ochtend 
bezig de in de loop van twee jaar in het water geslagen ballen te verzamelen. Daarbij hielden zij ons 
scherp in de gaten, om te voorkomen dat zij geraakt zouden worden door een verkeerd geslagen bal 
van ons. Eén keer gebeurde dat bijna.  
Er werden heel veel ballen verzameld. (zie de 2 bijgevoegde foto's) 
 
Ook dit kwartaal was weer zeer geslaagd. 
 
Jetty Schol 
 



Het 30-jarig jubileum van Akkermans Leisure & Golf  
 
Op 24 juni 2018 werden de jaarkaarthouders van de golfbaan door Akkermans uitgenodigd om dit heu-
gelijke feit te vieren en daar werd goed gehoor aan gegeven. 
 
Er was een programma opgesteld dat om 13.00 uur begon met een ontvangst en bekendmaking van 
de indeling van de mensen die zich voor alle activiteiten hadden aangemeld. Ook werd er een fiche 
uitgereikt voor een drankje naar keuze. 
 
Vervolgens vatte Robert Akkermans in een korte speech samen, hoe het bedrijf in 1988 was ontstaan 
en in de loop der jaren was uitgegroeid tot wat het bedrijf nu is. Hij benadrukte ook dat die groei alleen 
maar mogelijk was door de toegenomen vraag aan activiteiten, waarbij vooral gewezen werd op de 
leden van de golfbaan. Want als die belangstelling er niet was geweest, was er waarschijnlijk ook geen 
golfbaan gekomen. Na deze toespraak werd er met een glas prosecco getoast op dit heugelijke feit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De georganiseerde activiteiten bestonden uit het spelen van de eerste 9 holes op de golfbaan, het 
werpen van een frisby naar op 3 plaatsen opgestelde korven (genummerd holes 10, 11 en 12) en met 
een voetbal schoppen naar op 3 plaatsen gecreëerde holes (genummerd holes 13, 14 en 15). 
 
Zo waren er vijftien holes waarop gespeeld moest worden en het terras bij het restaurant werd aange-
wezen als 16e hole. Daar werd een consumptie en een portie bitterballen geserveerd. 
Het aantal deelnemers voor deze activiteiten was 61 en zij werden opgedeeld in 16 flights. Elke flight 
begon op een andere hole en als die hole was afgerond dan schoof alles één hole op.  
 
Dus kwam je van hole 9 van de golfbaan, dan moest je langs de drivingrange lopen naar het stuk land 
rechts van de drivingrange en begon je met het werpen van een frisby naar de korf die het nummer 10 
droeg en zo verder tot je tenslotte de voetbal in hole 15 had geschopt. Dan liep je langs de drivin-
grange terug naar het terras voor je drankje en je bitterballen. 
 
Alle golfslagen, frisby-worpen en voetbalschoppen moesten op de scorekaart worden genoteerd. Van 
dat eindtotaal werd de persoonlijke playing-handicap afgetrokken. Nadat iedereen alle holes had afge-
werkt, moesten de scorekaarten worden ingeleverd bij Robert. Hij en Rien van Mechelen controleer-
den de kaarten en stelden vast wie er in de prijzen waren gevallen. 
Er waren zowel voor de dames als voor de heren een 1e, een 2e en een 3e prijs en bovendien was er 
een prijs voor de speler die een hole-in-one wist te slaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bij de dames ging de 3e prijs naar Corrie van Dijke, de 2e prijs naar Corrie Jordaan en de 1e prijs 
naar Anneke Stolk. 
Bij de heren was een probleem ontstaan, want daar kon alleen maar een 3e prijs en een dubbele 1e 
prijs worden uitgereikt. Die 3e prijs ging naar Hans Bal. Jac Kuijpers en Robert de Kievit kregen ie-
der een 1e prijs. Alle prijzen bestonden uit een grote fles rosé wijn en de drie winnaars kregen boven-
dien een diner bon voor twee personen. 
 



Vervolg 30-jarig jubileum. 
 
Trudie Hoogstraten ging met de prijs voor de hole-in-one aan de haal, want zij wist op hole 7 die 
hole-in-one te slaan. Zij was daar zelf nog het meest door verrast. 
 
Tijdens het wachten op de uitslag was er gelegenheid voor een borreluurtje. Op dat moment kwamen 
er nog een groot aantal golfleden met aanhang bij. Het terras zat echt helemaal vol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen was ook de barbecue aangestoken en na alle prijsuitreikingen was het al snel mogelijk 
om een stukje zalm of een sateetje te gaan halen. Later kwamen daar ook andere vleesgerechten bij.  
Op een lange tafel stonden de bijgerechten uitgestald. Stokbrood, kruidenboter, diverse soorten sala-
de, frieten en allerlei sausen. Er was echt voor elk wat wils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We bedanken Akkermans Leisure & Golf voor de organisatie van dit fantastische feest, want we kun-
nen met een gerust hart vaststellen, dat het reuzefijn was om bij dit jubileumfeest te zijn.  
We hopen dan ook, dat er nog vele jaren mogen komen en we nog vaak een lustrum mogen vieren. 
 
Jetty Schol 
 
 
Midzomerwedstrijd. 
 
Op 8 juli werd de midzomerwedstrijd gehouden, echter niet om 13:00 uur maar om 14:00 uur. 
Het was weer één van die warme zomerse dagen, waar we de afgelopen tijd enorm gewend aan zijn 
geraakt. 
Er hadden zich 29 golfers voor deze wedstrijd 
aangemeld. Zie hiernaast de flight indeling. 
 
Het aantal deelnemers is waarschijnlijk lager 
dan anders vanwege de vakantie periode. 
Maar daardoor kon iedereen op de baan blijven 
en de wedstrijd over 18 holes afronden. 
 
De wedstrijd vorm was strokeplay, dus alleen 
slagen tellen. Daarnaast konden de dames en 
zowel de heren de neary winnen op de voor 
hen aangewezen hole. 

 
 
 
 
 
 
De volgende bladzijde wordt bijna volledig ingenomen door      
een tabel, waarop alle gegevens zijn terug te vinden … 
 



Vervolg midzomerwedstrijd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8-jul-18 Midzomerwedstrijd starttijd: 14.00 uur    

           

hole 
Voor-
naam 

tussen-
voegsel 

Achternaam m/v 
stro-

keplay 
birdies prijs neary birdie 

bijzonderheden 

4.3 Derk   Schut m 57 4         

8.2 
Jan Wil-
lem   Stoop m 60 2 1   birdie   

6.3 Robert de Kievit m 61   2 neary   longest drive 

8.3 Wim de Kievit m 63 2 3       

1.2 Jan de Mooij m 67 2         

2.3 David   Jansen m 67 1         

1.4 Ruud   Hoogstraten m 68 2         

7.1 Christian   Denisse m 68 1         

9.2 Adrie   Janssen m 69           

2.2 Jac   Kuijpers m 71 1         

5.3 Peter   Bogers m 73           

4.2 André van Groenestijn m 75 2         

6.1 Ad   Evers m 75           

5.2 Hans   Bal m 77           

3.2 Gerard   Gudde m 78           

9.1 
Engel-
bert   Faber m 83           

7.2 Francis van Groenestijn v 57 2 1   birdie   

5.1 Betsy de Kok v 63 1 2     longest drive 

6.2 Ria   Timmermans v 66 1 3 neary     

7.3 Trudie   Hoogstraten v 69           

1.1 Elly   Willemsen v 84           

3.1 Corrie van Dijke v 85           

9.3 Alie    Lankhorst v 85           

2.1 Jetty   Schol v 86           

3.3 Elly   Lauret v 87           

4.1 Hanny   Adriaansen v 88           

7.4 Anja van den Bos v 89           

8.1 Janna   Ringeling v 97         
poedelprijs water-
bal 

1.3 
Fabien-
ne   Peersman v 98           

            



Vervolg midzomerwedstrijd. 
 
Zoals uit de tabel blijkt had Francis van Groenestijn even veel slagen (57 !) als Derk Schut, maar hij 
deed helaas mee buiten mededinging. Desondanks een enorme prestatie van Francis. 
 
Robert de Kievit, Wim de Kievit en Jan de Mooij wonnen bij de heren en bij de dames waren dat res-
pectievelijk Francis van Groenestijn, Betsy de Kock en Ria Timmermans. 
 
Voor de neary en de birdie zie de tabel hier boven. 
 
Er waren nog twee geintjes toegevoegd aan deze wedstrijd, waaronder een poedelprijs voor de water-
bal : men moest ook het aantal waterballen noteren op de wedstrijdkaart. Janna Ringeling had de 
meeste ballen in het water geslagen. Volgens zeggen waren dat er acht !!  ( PLONS ! ) 
 
Daarnaast was aan het eind van de wedstrijd een “longest drive” toegevoegd, waardoor iedere golfer 
de kans had om met een ijzer 7 zo ver mogelijk op de driving range te slaan met de van tevoren ge-
merkte en aan de specifieke golfer aangereikte twee ballen. 
De winnaars waren Robert de Kievit en Betsy de Kock. 
 
Zie hieronder enkele foto’s van winnaars in willekeurige volgorde  >>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al met al een zeer gezellige wedstrijd, die de saamhorigheid ten goe-
de deed. 
 
Na de wedstrijd bleven nog veel golfers op het terras zitten voor de 
uitgebreide BBQ met diverse salades, frites en vleesvarianten. 
Daarna nog ijs toe. Wat wil een mens nog meer. 
Alleen de op het terras zelf opgestelde BBQ veroorzaakte wel heel 
veel rook en de “Engelse biertjes” werden met opgetrokken wenkbrau-
wen in ontvangst genomen. 
 
Al met al een heel gezellig feest. 
 
EOJee 
 
 
 
 



Agenda komende maanden : 
 
 
Zondag    16 september Clubkampioenschappen 11:00/13:00 
Zaterdag    13 oktober  Herfstwedstrijd  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. 
LET OP ! : op 28 juli begint de zomecompetitie om 8:45 ... 
 
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. 
 

 De één heeft dit, de ander heeft dat  ... 


