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Nieuwjaarsreceptie 

 
Op 13 januari jongstleden werd de Nieuwjaarsreceptie gehouden. 
Het was een zwaarbewolkte dag met een gure, koude wind met wind-
kracht 5. 
Voorafgaand aan de receptie bestond de mogelijkheid voor liefhebbers 
een 9 holes wedstrijdje te houden om 13:30 uur, waaraan 9 golfers deel-
namen. 
Tijdens deze wedstrijd was het gelukkig droog, maar later begon het te 
regenen. 
 
Leny van Es schreef over deze wedstrijd: 
 
"Rond 13.15 waren er slechts 9 diehards aanwezig, gekleed in stoere en 
warme kleding. 
De ballen vlogen alle kanten op en de vlaggen gingen steeds terug op de 
grond. 
De wind speelde ons parten, extra alert was iedereen. 
Toch is er goed gespeeld, alleen de kaarten hoefden niet ingeleverd te 
worden. 
De helft van sportieve middag zat erop, we waren droog gebleven. 
Toen de tassen in de auto's werden gezet begon het te regenen. 
Nu snel naar de warme foyer, voor de receptie." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De receptie, die om 15:00 uur begon, was drukbezocht en iedereen wens-
te elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar. 
Na een eerste kopje koffie en een wijntje werd er na verloop van tijd pro-
secco in champagneglazen rondgedeeld. En toen iedereen voorzien was, 
werd er gezamenlijk een toast uitgebracht op een goed nieuw golfjaar. 
 

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

mailto:secretaris@deheensche.nl


Daarna nam onze voorzitter Wim de Kievit het woord voor een korte speech, waarna de golfer van 
het jaar - Leny van Es - in het zonnetje werd gezet. Voor het feit dat ze al bijna 10 jaar oog heeft 
voor het lief en leed van de leden van onze vereniging. Haar bezoekjes worden door alle leden zeer 
op prijs gesteld. 
Wim overhandigde haar namens de vereniging een prachtige bos bloemen en een cadeau bon van 
Douglas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Leny van ES de golfer van het jaar 
 
Iedereen was gezellig druk in gesprek met elkaar en de langs gebrachte bitterballen, kleine loem-
pia's en frikandellen werden ondertussen gretig naar binnen gewerkt. 
 
Men bleef nog lang napraten en na verloop van tijd was het einde van de receptie 2019 een feit. 
 
EOJ 
 
Check de baanstatus 
 
Gedurende de wintermaanden is het altijd goed om, voor u naar de golfbaan rijdt, de baanstatus te 
checken op de website. U wordt dan nooit onaangenaam verrast door:  
 
      -  dat de baan mogelijk gesloten is door vorst, sneeuw of overtollige regenval.  
      -  dat er geen trolleys in de baan mogen en draagtassen verplicht zijn. 
      -  dat er onderhoudswerkzaamhedenzijn aan de baan en u niet kunt spelen.  
      -  dat er grootschalige evenementen zijn, waarbij de golfbaan en/of oefenfaciliteiten ingezet zijn. 
 
Kijk ook naar de activiteiten van de vereniging in het ledengedeelte. Zet die in uw agenda als u van 
plan bent om deel te nemen of om te voorkomen dat u denkt vrij te kunnen spelen en dat niet moge-
lijk is. Voorkomen is namelijk beter dan ……….. onaangenaam verrast te worden.  
 
 
De belangrijkste wijzigingen van de golfregels in 2019:  
 
  1.  De vlaggenstok mag in de hole blijven 
  2.  Droppen mag voortaan vanaf kniehoogte 
  3.  Droppen mag met 2 strafslagen bij verloren bal of buiten-de-baan 
  4.  Zoeken naar een golfbal mag maximaal 3 minuten duren 
  5.  Hindernissen zijn de nieuwe waterhindernissen 
  6.  Golfregels zijn soepeler in bunkers 
  7.  Er geldt geen straf bij het per ongeluk bewegen van een golfbal 
  8.  U mag spikemarks repareren op de green 
  9.  Er wordt meer vertrouwd op de integriteit van de speler 
 10. Droppen mag zonder straf bij een ingebedde golfbal 
 
Derk kan u hier veel meer over vertellen. Zie zijn mailtjes. 
 
 
 



Agenda komende maanden : 
 
 
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 golfbaan ... 


