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Oliebollenwedstrijd De Heensche. 
 
Op zaterdag 28 december 2019 om 10 uur in de ochtend hield onze golf-
vereniging haar jaarlijkse oliebollenwedstrijd. 
Het was een droge maar koude morgen met een temperatuur van rond 
de 5 graden. 
 
Voor de verandering had de wedstrijdcommissie de spelvorm “best ball” 
ingesteld maar met een stableford telling. Er waren 44 golfers ingeschre-
ven, en elke shift bestond uit 2 of 3 paren met elk 2 personen.  
De paren waren zo samengesteld dat de gemiddelde handicap 11, 12 of 
13 was. 
 
Tijdens de 18 holes wedstrijd werd iedereen voorzien van een oliebol, 
glühwein of chocolademelk, die rond werd gebracht door een golfkar.  
Na de wedstrijd kon men dezelfde zaken in het grand-café nuttigen en 
gezellig napraten over deze leuke wedstrijd. 
 
Nadat de wedstrijdcommissie de scores had vastgesteld, konden de win-
naars bekend gemaakt worden met de volgende uitslag: 
 
 
1 José van Bergen en Bram Lodder  49 stableford punten 
2 Paula van Herel en Jac de Cock  45 stableford punten 
3 Henk Sleypen en Giel Janssen  42 stableford punten 
 
Trouwens, Joke Ammerlaan en Adrie Janssen hadden ook 42 punten. 
 
Vóór de prijsuitreiking aan José en Bram kondigde Jac het vertrek aan 
van Corrie van Dijke en Ria Timmermans uit de wedstrijdcommissie. 
 
Zij stoppen er mee en dus zijn er twee vacatures waarvoor men zich kan 
opgeven via de geëigende kanalen.  
 
Corrie en Ria werden door Jac hartelijk bedankt voor hun jarenlange in-
zet en zij kregen elk een cadeau uitgereikt door Jac. 

 
 
 
 
 
 

 

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

Ria en Corrie vertrekken José en Bram, de winnaars 

mailto:secretaris@deheensche.nl


Het grand-café was goed gevuld getuige de volgende foto’s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hierna volgende foto’s, gemaakt door Betsy, geven een beeld van de wedstrijd in de baan, nadat 
Jac de wedstrijd had ingeluid. 

 
 
 
 
 
 
 



De onderstaande verslagen zijn ingezonden door Jetty Schol, waarbij de eerste net niet de vorige 
nieuwsbrief gehaald heeft. Bij deze dus. 
 
 
Maandverslag van oktober van de dames-golfochtend van 2019. 
 
Op 3 oktober is het zomerseizoen met een gezellige lunch afgesloten, waaraan 19 dames deelna-
men. Vooraf hebben 11 dames over 9 holes stableford gespeeld. Frieda van Dam werd de winnaar 
van de dag. Joke Ammerlaan is de winnaar van de serie stableford-wedstrijden geworden en daar-
voor ontving zij een leuke prijs, die door Hanneke van Es was samengesteld. 
 
10 Oktober speelden 11 dames stableford, omdat voor het geplande greensom niet het vereiste 
aantal deelnemers aanwezig was. Jane de Jonge werd met 38 punten de winnaar van de dag. 
 
Een week later op 17/10 hebben 13 dames stableford gespeeld. Jeanne Vos, Ellen de Weert en 
Frieda van Dam eindigden elk met 36 punten, maar omdat Ellen de Weert op de moeilijkste hole het 
minste aantal slagen had gemaakt, werd zij de winnaar van de dag. 
 
Twintig dames hebben op 24 oktober strokeplay met verrekening van de PHC gespeeld en daarbij 
werd Frieda van Dam met een netto-score van 54 winnaar van de dag. 
 
Op de laatste dag van de maand werd de winnaar van de Ringerscore bekend gemaakt. 
Vooraf hebben 14 dames strokeplay gespeeld en werd Leny van Es de winnaar van de dag. 
Marja Hage werd met het ideale aantal van 53 slagen de Ringerscore kampioen. Zij ontving voor 
deze prestatie een leuke prijs, die wederom door Hanneke van Es was samengesteld.  
Marja was samen met Ria Timmermans ook birdie-kampioen en daarvoor ontvingen zij elk een 
doosje golfballen met het logo van de vereniging.  
De PAR-kampioen werd Joke Ammerlaan met maar liefst 14 parren. Ook zij ontving voor haar pres-
tatie een doosje golfballen met het logo van de vereniging.  
 
 
Maandverslag van november en december van de dames-golfochtend van 2019 
 
In november is er maar drie keer gespeeld. 
Op 7 november waren er maar 6 dames en Ellen de Weert was die dag de winnaar. 
14 November speelden er 8 dames en was Hanny Adriaansen de winnaar van de dag. 
Op 21 november speelden 11 dames de wedstrijd met drie zelf uit te kiezen stokken en de putter. 
Hanneke van Es had de beste keus gemaakt, zij was dan ook de winnaar van de dag. 
Dan op 29 november waren de speelomstandigheden zo troosteloos, dat er niemand naar de baan 
was gekomen, behalve Anja van den Bos en zij is bij gebrek aan medespelers maar weer naar huis 
gegaan. 
 
In december is er zelfs maar 
twee keer gespeeld. 
Op 5 december was de baan we-
gens nachtvorst gesloten. Met 18 
dames hebben we er een gezelli-
ge koffie-ochtend van gemaakt 
met stukken boterletter. 
Op 12 december zijn 10 dames 
aan een stableford-wedstrijd be-
gonnen, maar slechts zes van 
hen hebben daadwerkelijk alle 
18 holes gelopen van hen werd 
Netty de Schutter de winnaar 
van de dag. 
De 19e december hebben de 
dames voor de laatste keer in 
het jaar 2019 een stableford-wedstrijd georganiseerd, waaraan 16 dames deelnamen. 
Winnaar werd Joke Ammerlaan met 33 punten, ook scoorde zij een birdie bij hole 10. 
Na de wedstrijd is er nog gezellig koffie gedronken en werd iedereen fijne feestdagen en een voor-
spoedig 2020 toegewenst. 
 
Jetty Schol 
 



Inbreng Jos Akkermans betreffende de site leading courses. 
 
De volgende site geeft - onder meer onderstaande - informatie over golfbanen. 
 

https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+noord-brabant/akkermans-leisure-olf/?q=akkermans& 
 

Omschrijving door golfclub 
 

In het mooie waterrijke deel van de Brabantse Wal, ver van alle drukte, ligt een van de mooiste golfaccommo-
daties van West-Brabant.  
De negen uitdagende par-3 holes zijn ontworpen door Jol Golf Design. Er zijn 18 verschillende tee-boxen. De 
baan wordt gekenmerkt door golvende fairways, spannende waterhindernissen, gemoduleerde greens en een 
weids uitzicht over de Heense Polders. De greens hebben normale afmetingen waardoor het spelen op de baan 
een uitstekende oefening is voor de laatste slagen op een grote baan. 
 
Verder kunt u gebruik maken van de 200 meter lange driving range met 20 afslagplaatsen (10 overdekt), target 
greens, ruime oefengreens en een oefenbunker. Voor een hapje en drankje verwelkomen we u graag in ons 
sfeervolle grand café. Proef de gezellige informele sfeer! 
 
Akkermans Leisure & Golf is een van de 50 golfbanen in Noord-Brabant.  
De golfclubs in de buurt zijn Golfclub 'Grevelingenhout', Golfcentrum Roosendaal, Golfclub Wouwse Plantage, 
Golfclub Cromstrijen, Golfbaan Catharinenburg (Roxenisse) en De Goese Golf.  

Akkermans Leisure & Golf heeft 41 beoordelingen. Het gemiddelde cijfer van deze beoordelingen is een 8,0 en 
daarmee staat Akkermans Leisure & Golf op nummer 42 in Nederland. 

Agenda komende maanden : 
 
 
Zondag  12 januari  Rondje golf vooraf 13:30 
Zondag  12 januari  Nieuwjaarsreceptie 15:00 
  
 
Iedere donderdag damesochtend  10:00 uur en iedere vrijdag  10:00 uur herenochtend. 
Vanaf maart wordt dat 9:30 uur. 
 
De wintercompetitie wordt om de twee weken op zaterdagochtend om 9:30 uur gespeeld. 
 
De wekelijkse maandagavondcompetitie begint volgend jaar weer op 30 maart. 
 
Voor details, waaronder de zomer– en wintercompetitie en de Zeeuwse PAR-3 competitie, zie de 
jaarkalender voor 2020 op de site. 
 
 

Ochtendgloren boven Steenbergen ..... 

https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+noord-brabant/akkermans-leisure-olf/?q=akkermans&
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https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+noord-brabant/golfcentrum-roosendaal/
https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+noord-brabant/golfclub-wouwse-plantage/
https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+zuid-holland/golfclub-cromstrijen/
https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+zuid-holland/golfbaan-catharinenburg-roxenisse/
https://nl.leadingcourses.com/europa+nederland+zeeland/de-goese-golf/

