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10-jarig jubileum van golfvereniging De Heensche. 
 
Het begon allemaal op een regenachtige zaterdag. 
De regen stopte echter bij het begin van de wedstrijd, waarvoor de uitno-
diging door het bestuur en het programma er als volgt uitzag : 
 
   =============== 
UITNODIGING 
 
Beste leden van Golfvereniging De Heensche, 
Hierbij nodigt het bestuur u officieel uit voor de viering van ons 10-jarig 
jubileum op Zaterdag 27 juli 2019. 
 
Programma 

- We starten de feestdag met koffie en gebak om 13.00 uur, waarna we 
vanzelfsprekend eerst een ludieke golfwedstrijd gaan spelen. (Start 
om 14.00 uur)  

- De borrel rond 17.00 uur, waarbij wij met alle aanwezigen starten 
door tegelijkertijd een toost uit te brengen op het jubileum van onze 
vereniging.  

- Het diner, waarbij gekozen is voor een feestelijk uitgebreid buffet.  
- Een feestavond tot in de late uurtjes, waarbij met een live muziek-

band onder leiding van Flip de Nijs de beentjes van (of juist op) de 
vloer komen.   

 
Kosten 
 
We hebben allen in de afgelopen jaren al flink gespaard voor dit festijn: 
daarom zijn er voor de leden aan dit hele feest geen kosten verbonden. 
Voor de partners, die géén lid zijn, maar die wij hierbij ook uitnodigen voor 
ons feest, vragen wij een bijdrage van € 25,00. 
 
Daarvoor krijgt u naast een glas bubbels om gezamenlijk te toosten, het 
feestelijke diner, én de feestavond. 
Voor allen: Niet inbegrepen zijn de drankjes die u gebruikt tijdens het di-
ner en het feest. 
   =============== 
 
Nou, zo'n uitnodiging belooft wat en dat werd dan ook in buitengewoon 
ruime mate bewaarheid !! 
 
Alle hulde en lof voor de bedenkers, de uitvoerders, de baanuitzetters, de 
wedstrijdcommissie, de makers van de wedstrijdborden, het bestuur en 
iedereen, die er aan heeft meegewerkt om dit jubileum tot een onvergete-
lijke dag te maken !! 
 

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

FEEST  

mailto:secretaris@deheensche.nl


Bij aankomst in het Grand Café was er koffie of thee met divers gebak, speciaal gemaakt door Mimi 
Akkermans, die hier aardig wat uren in heeft gestopt. Zie de foto's … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men diende zich voor de wedstrijd te melden bij de wedstrijdcommissie die de kaarten uitdeelde en 
iedereen 3 consumptiebonnen verstrekte en de zaken controleerde. 

Nadat iedereen zijn/haar koffie met een stuk taart had genuttigd en gezellig had zitten babbelen, 
nam Jacques tegen twee uur het woord voor een korte uitleg van wat de bedoeling was en konden 
alle spelers hun team opzoeken en starten op de voor hun aangewezen startplek van 1 tot 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 72 deelnemers die zich voor de wedstrijd hadden aangemeld werden verdeeld in flights van 4 
spelers, die een mooi gemaakte soort scoringskaart ontvingen, waarop de uitslag per onderdeel 
vastgelegd moest worden. Deze kaart gaf 27 opdrachten aan, die gevolgd moesten worden. 
 
Degene die het onderdeel als beste had uitgevoerd, moest op de kaart een + noteren ( dit konden 
dus ook meer deelnemers zijn ) en de anderen moest een - noteren. De speler met de meeste plus-
sen kon rekenen op een eventuele prijs. 
 
Iedere opdracht was anders. Soms gewoon een hole golfen, dan weer proberen de bal binnen be-
paalde cirkels, die middels tees in een soort spinnenweb met een touwtje op verschillende afstan-
den om diverse holes waren gedrapeerd ( te verdienen punten van 1, 5 of 10 ), of de bal het dichts 
bij een krijtlijn te plaatsen, een euromunt of je markeringsmunt tegen de wand te slaan in 3 pogin-
gen, tennisballen in een korf te gooien, de longest ball slaan met club 7 en een vooraf gemerkte bal 
per deelnemer enzovoorts. 
Het was voor iedere speler zeer uitdagend en verassend ! 
Er werd gespeeld op de driving range, de putting green, de chipping green, de golfbaan zelf en op 
de afslagplaatsen. Enorm uitdagende spelvormen ! 
 
Gedurende de hele spelronde bleef het droog op een enkel druppeltje na, wat heel aangenaam was 
voor alle teams. 
 
Na deze ludieke wedstrijd verzamelden alle spelers zich weer in het café, waar de nodige drankjes 
werden genuttigd …. 
 



Na verloop van tijd werd iedereen naar de grote zaal achter het café geloodst alwaar de voorzitter 
Wim de Kievit de toehoorders toesprak met behulp van een groot computerscherm. 
Daar werd ook gezamenlijk een toast in champagneglazen uitgebracht op het 10-jarig jubileum. 

Aangezien het ook als een ludieke wedstrijd was aangekondigd met allerlei vreemde opdrachten, was 
het natuurlijk wel duidelijk dat dit geen qualifying golfwedstrijd was, en zodoende werd het wedstrijd-
element afgekeurd. Geen echte spelwinnaars, maar iedereen had door de gekoppelde loterij evenveel 
kans om iets te winnen. Er was een breed scala aan prijzen gekocht die door Jac en Corrie werden 
uitgereikt. Zie bovenstaande foto’s. 
 



Alle niet-prijswinnaars kregen als troost een doosje golfballen uitgereikt door Rien van Mechelen. 
Dat viel goed in de smaak. Iedereen een cadeau. 
 
Nadat alle prijzen - ook de ballensets voor de niet-winnaars - waren uitgereikt en er nog enige tijd 
werd na gekeuveld, werd iedereen uitgenodigd voor een uitgebreid en prima verzorgd buffet, waar 
men kon opscheppen wat men lekker vond.  
 

 
 
Er werd gretig gebruik van gemaakt, soms wel meerdere keren. Het smaakte dan ook voortreffelijk ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat iedereen was uitgegeten, werd men weer in de grote zaal verwacht, alwaar een hele groep 
dames een lied ten gehore bracht ter ere van dit feest.  
De tekst van dit lied ziet u verderop … 
 
Na uitgezongen te zijn, mondde dit uit tot een gezamenlijke danssliert, ook wel polonaise genoemd. 
Zie de volgende foto’s. 
 
 



Inmiddels was Flip de Nijs aangekomen met zijn gitaar en benodigdheden. Hij zou samen met Ste-
phan Uytdewilligen en zijn buurvrouw als zangeres een hele avond vullen met dansbare muziek, 
hetgeen voor velen betekende dat de beentjes van de vloer gingen tot ver in de late uurtjes ! Het 
was enorm gezellig ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was een geweldig feest om nooit te vergeten. En dat kon iedereen beamen. 
 
EOJee 
 
 
Feestlied van Golfvereniging De Heensche     (Melodie: Naar de speeltuin.) 

 
Weet je wat nooit werd verwacht, dat Jos Akkermans ooit dacht: 
"we maken hier een golfbaan, dat is vast reuze fijn." 
Hier veel water, daar wat zand en de rest gewoon wat land 
En dan hebben wij een golfbaan. 
Om te chippen en te putten en te bunkeren daarbij. 
En als dat dan goed gelukt is zijn alle golfers blij. 
Heel de dag lijkt dan een feest en genieten zij het meest 
Als ze lekker op de golfbaan zijn geweest. 
 
( vervolg op de volgende pagina … ) 



Hebben wij een goede bui en zijn wij ook niet te lui, 
ja, dan gaan we naar die golfbaan. 
We dragen stokken in een tas en een pitchvork in de jas, 
En zo gaan we naar die golfbaan. 
En we chippen en we putten en we pitchen er ook bij 
En als dat dan goed gelukt is, dan zijn wij weer reuze blij. 
Heel de tijd lijkt dan een feest, we genieten toch het meest, 
Als we buiten op de golfbaan zijn geweest. 
 
Bij de baan werkt ook een Pro, die zegt golfen doe je zo. 
Het is voor ons golfers geen gemak’lijk spel. 
Hij leert je hoe je af moet slaan en de regels van de baan, 
Oefen dat maar goed, dan lukt het  vast nog wel. 
En we chippen en we putten en we pitchen er ook bij 
En als dat dan goed gelukt is, dan zijn wij weer reuze blij. 
Al die tijd lijkt dan een feest, we genieten toch het meest, 
Als we buiten op de golfbaan zijn geweest. 
 
Er kwam ook een vereniging; echt een noodzaak’ lijk ding. 
Die heeft voor ons golfers echt reden van bestaan. 
We spelen wedstrijden met elkaar bijna door het hele jaar 
En dat doen we bij die mooie golfbaan. 
Waar we chippen en bunkeren en pitchen er ook bij 
En als dat dan goed gelukt is, dan zijn wij weer reuze blij. 
Al die tijd lijkt dan een feest, we genieten toch het meest, 
Als we buiten op de golfbaan zijn geweest. 
 
Wij zijn vandaag hier bij elkaar, voor het vieren van 10 jaar 
dat De Heensche Golf bij die baan bestaat 
Daarom is het een groot feest en genieten wij het meest 
omdat we heerlijk bij dit feestje zijn geweest! 
 
Het zangkoor 
 
 
Verslag damesochtenden 
 
Op 4 april hebben 17 dames meegedaan met de 2de stableford-wedstrijd, waarbij een inleg van 
 1 euro per persoon werd gevraagd. De winnaar van de dag was Joke Ammerlaan, met 37 punten. 
Op 11 april is, onder inspectie van twee zwaluwen, de 1e ronde Ringerscore wedstrijd gespeeld,   
Daaraan namen 20 dames deel. Het weer was aardig, maar verdiende beslist geen 8 of 9. Deze 
keer had Ria Timmermans met 69 slagen het beste resultaat. 
Op 18 april zijn we met 15 dames op de par-3-baan van Grevelingenhout gaan spelen. We heb-
ben tweemaal 9 holes gelopen en ondertussen gezellig geluncht. De winnaar van de dag was Jetty 
Schol met een slagentotaal van 77.  Er hebben deze ochtend 7 dames gebruik gemaakt van de 
thuisbaan.  
25 april hebben 18 dames deelgenomen aan de 3e stableford-wedstrijd, waarbij weer 1 euro per 
persoon is betaald. Fabiënne Peersman sloeg een hole in one bij hole 14. 
Er waren 2 dames met een eindscore van 35 punten, maar omdat Annie van Riet het beste resul-
taat had op hole 9 (SI 1) werd zij de winnaar van de dag. 
 
2 mei hebben 19 dames strokeplay gespeeld met verrekening van de persoonlijke PHC. 
Nelleke Schoutens scoorde die dag haar eerste birdie, werd bovendien winnaar van de dag met 
een nettoscore van 52 en behaalde EGA-handicap 51. 
9 mei hebben 18 dames stableford gespeeld. De speelomstandigheden waren goed. 
De dagwinnaar is Annie van Riet met 33 punten en 1 birdie op hole 10. 
16mei hebben 18 dames de 2e ronde Ringerscore gespeeld, waarbij weer 1 euro moest worden 
ingelegd. De dagwinnaar is weer Ria Timmermans, nu met 68 slagen en 1 birdie. 
23 mei 17 dames speelden strokeplay. Trudie Hoogstraten winnaar van de dag. 
30 mei 11 heren en 13 dames speelden samen stableford. Wim de Kievit winnaar bij de heren, 
Ineke de Jongh winnaar bij de dames. Weer voor herhaling vatbaar. 



6 juni 15 dames speelden gewoon strokeplay. Ria Timmermans dagwinnaar. 
13 juni 3e ronde Ringerscore waaraan 20 dames meededen. Ria Timmermans was de dagwin-
naar met 69 slagen. 
20 juni 20 dames speelden strokeplay met verrekening van de playinghandicap. Fabienne 
Peersman was de winnaar van de dag. Ria Timmermans mocht uit handen van Mimi Akkermans 
het boek De dynamische regio in ontvangst nemen. 
27 juni 4e stablefordwedstrijd met inleg van 1 euro.16 dames deden mee en JettySchol was met 
37 punten de winnaar van de dag.  
 
Op 4 juli speelden we met 20 dames strokeplay. Ineke de Jongh was met 66 slagen de winnaar van 
de dag. 
Op 11 juli hebben we met 20 dames de 4e ronde van de Ringerscore gespeeld. Nell Dogge was met 
66 slagen de winnaar van de dag. 
Op 18 juli speelden we met 17 dames strokeplay. Frieda van Dam was de winnaar van de dag met 
55 slagen en een birdie op hole 6. 
Op 25 juli zijn we vanwege de hoge temperatuur om 8.30 uur gestart. Onder prima omstandigheden 
hebben we met 8 dames stableford gespeeld. In totaal zijn er 8 birdies gescoord en werd Jeanne 
Vos de winnaar van de dag met slechts 43 slagen, waaronder 2 birdies. 
 
Jetty Schol 
 

 
 

Agenda komende maanden : 
 
 
Zondag  15 sept.  Clubkampioenschap  
Zaterdag  12 okt.  Herfstwedstrijd 
 
Iedere donderdag damesochtend  9:30 uur  
en iedere vrijdag  09:30 uur herenochtend. 
 
De zomercompetitie wordt om de twee weken op zaterdagochtend om 9:30 uur gespeeld. 
 
De wekelijkse maandagavondcompetitie start om 18:30 uur. 
 
Voor details, waaronder de zomer– en wintercompetitie en de Zeeuwse PAR-3 competitie, 
zie de jaarkalender voor 2019 op de site. 
 
 

Op de volgende 10 jaar  ... 


