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Baanonderhoud 

 
We beginnen met een stukje van Robbert Akkermans : 
 
Hoe te spelen bij (groot) onderhoud? 
 
De greenkeepers op deze baan doen hun uiterste best om de baan in een 
zo goed mogelijke conditie te houden. Daarvoor is er onderhoud nodig. 
We doen altijd ons best om zo min mogelijk het spel te verstoren geduren-
de het onderhoud. Echter moet er wel gewoon gewerkt worden en dat 
kunt u merken.  Omdat het werk altijd door moet kunnen gaan, om de ver-
storing zo kort mogelijk te houden, heeft de greenkeeper dus ook altijd 
voorrang. 

 
Klein onderhoud, 
 
Als de greenkeeper aan het maaien is, of andere werkzaamheden op of 
rond de green aan het uitvoeren is,  dan wacht u als speler tot de green-
keeper een signaal (hand omhoog steekt) geeft dat u kunt spelen, of tot 
dat de greenkeeper vertrekt naar de volgende hole. 
 
Groot onderhoud, 
 
Een aantal keer per jaar wordt er op de baan groot onderhoud uitge-
voerd.  Onder andere, diep beluchten, verticuteren, doorzaaien en bezan-
den. Allemaal nodig om de green gezond te houden. 
Bij groot onderhoud kan het zijn dat er een of meerdere greens niet be-
speelbaar zijn. De vlag staat dan niet in de hole. (of greenkeepers zijn op 
de green aan het werk) in dit geval slaat u de hole over en gaat door naar 
de volgende hole. U keert niet terug om de hole alsnog te spelen en u 
gaat niet kris kras over de baan heen. De ronde wordt gewoon in de juiste 
volgorde gelopen met het ontwijken van de holes die in onderhoud zijn. 
Dit is de manier waarop het op alle golfbanen gaat en dus ook hier bij Ak-
kermans Leisure & Golf. 
Op deze manier kunnen de greenkeepers goed hun werk doen en kunt u 
allen op een fijne manier toch een (kortere) ronde golfen! 
Bedankt voor uw medewerking en begrip. 

 
Namens de greenkeepers, 
Robbert Akkermans  
 
 
 
 
Deze foto is van Jos Akker-
mans, die de green hier “The 
White” noemt, omdat er er een 
heleboel witte korreltjes op zijn 
gestrooid. 
 
Een voorbeeld van baanonder-
houd ... 

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

mailto:secretaris@deheensche.nl


Kwartaalverslag 1 van de dames-golfochtend van 2019 
 
Op 3 januari speelden we met 4 dames greensom, maar we hebben niet alle holes gespeeld vanwe-
ge de regen. 
Op 10 januari hebben 19 dames deelgenomen aan de les van Derk Schut over de nieuwe golfre-
gels. Vooraf speelden 16 dames over 9 holes een strokeplay wedstrijd. Marja Hage was de winnaar 
van de dag. 
Op 17 januari traden er slechts 5 dames aan. Terwijl zij een aantal quizvragen over de nieuwe golf-
regels beantwoordden, werd er gewacht op drogere weersomstandigheden en toen die kwamen, 
hebben zij in 2 flights een stableford wedstrijd gespeeld. Jetty was de winnaar van de dag. 
Op 24 en 31 januari is er niet gespeeld, omdat alleen de driving range geopend was. 
7 Februari is er met 7 dames onder stormachtige omstandigheden een stableford wedstrijd ge-
speeld. José van Bergen en Frieda van Dam waren samen de winnaar van de dag met elk 27 pun-
ten. 
Op 14 februari speelden 19 dames strokeplay. Trudie Hoogstraten was met 67 slagen en 3 birdies 
de winnaar van de dag.  
Een week later op 21 februari speelden we met 20 dames weer strokeplay, maar nu met verreke-
ning van de playing handicap. Na 7 slagen moest de bal worden geraapt als deze nog niet was uit-
geholed; dus was 7 het hoogste getal voor het aantal slagen per hole. De winnaar van de dag was 
Hanneke van Es met een netto-score van 54. Zij maakte 2 birdies. 
 
Op 28 februari speelden 19 dames voor de eerste keer dit jaar een stableford-wedstrijd, waarbij een 
inleg van 1 euro per persoon werd betaald. Corry Verbogt werd met 37 punten winnaar van de dag. 
Op 7 maart speelden 10 dames onder stormachtige omstandigheden strokeplay en was Hanneke 
van Es met 1 birdie en een slagentotaal van 73 de winnaar van de dag. 
Weer een week later op 14 maart ging het golfen niet door vanwege onaangename speelomstandig-
heden. 
Op 21 maart speelden we met 23 dames strokeplay.Ria Timmermans was de winnaar van de dag 
met 72 slagen en een birdie op hole 1. 
 
Tenslotte werd op 28 maart het winterseizoen afgesloten met een stableford wedstrijd en het zomer-
seizoen geopend met een gemeenschappelijke lunch bij Akkermans. Aan de wedstrijd deden 18 da-
mes mee en aan de lunch 20 dames. Winnaar van de dag werd Ria Timmermans met 33 punten. 
Rietje Koetsenruijter en Mimi Akkermans hebben zich ook weer aangemeld voor regelmatige deel-
name aan de damesochtenden. 
Dit kwartaal bedroeg het gemiddelde aantal deelnemers 14.  
We vertrouwen erop, dat het komende kwartaal een hoger gemiddelde zal opleveren. 
 
Jetty Schol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Deze foto, aangeleverd door Jos Akkermans, toont hier de NGF teams in training ... 
 
 
 



Jaarlijkse algemene ledenvergadering 
 
Op donderdag 4 april werd de ALV gehouden. Er waren 46 mensen aanwezig. 
Onze scheidende penningmeester Ellen de Weert, die door Frans Wagenaar wordt opgevolgd, was 
niet aanwezig, maar was eerder die dag geëerd voor haar inzet. 
 
Na de opening door de voorzitter nam na een tijdje Jeroen Akkermans het woord en stipte onder 
meer de gehouden enquête aan en het baanonderhoud en het gedrag op de baan.. 
 
Derk Schut hield hierna een verhandeling met o.a. ook hoe om te gaan met en op de baan. 
 
Hierna kwamen de financiën en de commissies ter sprake, waarna het pauze was voor een hapje en 
een drankje. 
Na deze pauze werden het huishoudelijk regelement, de NGF competitie en de nieuwe site van de 
Heensche besproken. 
 
Bij de rondvraag kwamen nog diverse onderwerpen aan de orde, waarna de vergadering om even 
na tien uur gesloten werd en men in het café nog gezellig kon na praten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorjaarswedstrijd 
 
Twee dagen na de ALV werd de voorjaarswed-
strijd gehouden. Het was een droge dag met hier 
en daar wat zon, maar wel met een frisse wind. 
Er waren 34 golfers ingedeeld in een 18 holes sta-
bleford wedstrijd, waarbij Derk Schut buiten mede-
dinging was ingedeeld voor de start op hole 3.  
Zie bijgaande indeling hier rechts. 
 
Na de bekende plichtplegingen kon met de wed-
strijd worden begonnen. 
 
Iedereen had er veel plezier in. 
 
Hiernaast ziet u een foto aan het begin van de 
wedstrijd. 
 
Omdat het fototoestel achteraf kuren vertoonde, 
kunnen wij helaas niet alle foto’s van winnaars en-
zovoorts laten zien, omdat ze te onscherp waren. 
Hiervoor excuses. Er wordt aan gewerkt. 
 
Derk had 1 birdie en een hole-in-one op 3/12 !! 
 
De neary bij de dames was voor Hanneke van ES 
en bij de heren voor Jac de Kock. 
Ook de birdie prijs ging naar Hanneke van Es en 
bij de heren naar Robert de Kievit. 
 
 



De uitslag van de wedstrijd bij de dames gaf het volgende beeld : 
 
Winnaars dames : 
 
1e prijs: Elly Lauret  32 punten 3 birdies 
2e prijs: Paula van Herel 32 punten 1 birdie 
3e prijs: Anja van de Bos 31 punten 2 birdies 
 
 
De uitslag van de wedstrijd bij de heren was als volgt : 
 
Winnaars heren : 
 
1e prijs: Hans Bal  34 punten geen birdies 
2e prijs: Peter Jordaan  33 punten geen birdies 
3e prijs: Wim de Kievit  32 punten geen birdies 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de wedstrijd en de ceremonies kon men zich opgeven voor een heerlijk barbecue buf-
fet, waarvoor zich een heel stel golfers hadden aangemeld ... 
 
 

 
 
 



Agenda komende maanden : 
 
 
Zaterdag     8 juni  Pinksterwedstrijd   11:00/13:00 
Zaterdag   27 juli  jubileum 10 jarig bestaan  13:00 
 
 
Iedere donderdag damesochtend  9:45 uur   ( ! ) 
en iedere vrijdag  09:30 uur herenochtend. 
 
De zomercompetitie wordt om de twee weken op zaterdagochtend om 9:30 uur gespeeld en 
is 20 april begonnen. 
 
De maandagavond competitie begint ‘s avonds 18:00 uur. 
 
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. 
 

Bloesem op de golfbaan … 
Het is lente ... 


