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Inleiding. 
 
De Corona crisis heeft een enorme impact gehad op de sport, het vereni-
gingsleven en het restaurantwezen. Zo werden bijvoorbeeld de Algeme-
ne ledenvergadering en de voorjaarswedstrijd op 4 april afgelast en wa-
ren er restricties voor het grand-café en de terrassen. 
De laatste nieuwsbrief dateert van meer dan een half jaar geleden. Maar 
de eerste echte wedstrijd is inmiddels gespeeld: de Midzomerwedstrijd 
van zaterdag 22 augustus, die uitgebreid behandeld wordt aan het eind 
van deze nieuwsbrief. 
Iedereen weet nu wel wat de corona regels zijn en hoe men zich moet 
gedragen, dus daar gaan we hier niet op in. 
 
We beginnen met het verslag van de damesochtenden in januari en fe-
bruari dit jaar ... 
 
 
Periodiek verslag van de damesochtenden. 
 
Op 2 januari hebben 16 dames stableford gespeeld. Erica Davelaar werd 
de winnaar van de dag en Hanneke van Es en Ria Timmermans scoor-
den elk 1 birdie. 
9 Januari hebben 7 dames strokeplay gespeeld. Ellen de Weert werd de 
winnaar van de dag en Anja van den Bos scoorde 1 birdie. 
17 Dames hebben op16 januari stableford gespeeld. Jeanne Vos werd 
de winnaar van de dag en Jeanne Vos en Ineke de Jongh scoorden elk 1 
birdie. 
Daarna op 23 januari hebben 13 dames strokeplay met verrekening van 
de persoonlijke PlayingHandicap gespeeld. Winnaar van de dag werd 
Aly Breure en er werden geen birdies gescoord. 
 
Op 30 januari hebben 12 dames de eerste stableford-wedstrijd met inleg 
van 1 euro uit de serie gespeeld. Erica Davelaar werd de winnaar van de 
dag met 2 birdies. Jetty Schol en Netty de Schutter scoorden elk 1 birdie. 
Het gemiddelde aantal deelneemsters bedroeg in de maand januari 13 
en het totale aantal birdies kwam uit op 9. Over de 5 wedstrijddagen wa-
ren er 4 verschillende winnaars. 
 
Op 6 februari hebben 13 dames stableford gespeeld. Hanneke van Es 
werd de winnaar van de dag met 2 birdies. Ellen de weert scoorde 1 bir-
die en Ria Timmermans scoorde er maar liefst 3. 
Twee weken later op 20 februari hebben 13 dames strokeplay met verre-
kening van de persoonlijke Playing Handicap gespeeld. Frieda van Dam 
werd de winnaar van de dag en er werden geen birdies gescoord. 
 
De 13e en 27ste februari zijn er vanwege de weersomstandigheden 
geen damesochtenden georganiseerd. 
 
Het gemiddelde aantal deelneemsters bedroeg in de maand februari 13 
en het totale aantal birdies bedroeg 6. Op beide wedstrijddagen was er 
een andere winnaar. 
 
Jetty Schol 
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Wintercompetitie 2019/2020. 
 
Over de wintercompetitie is geen verslag ingeleverd, maar wél twee foto’s van de winnaar, die op 18 
juli de prijs kreeg uitgereikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uiteindelijke winnaar was Jac de Kock. 
 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
Overige wedstrijden. 
 
Omdat per 1 juli men weer wat "losser" kon gaan golfen kwam de secretaris met de volgende mede-
delingen betreffende de volgende uitbreidingen en de herstart van: 
 
   * Dames-, en Herenochtend. 
   * Maandagavondcompetitie. 
   * Zomercompetitie. 
   * Wedstrijden. 
 
Dames- en Herenochtend. 
Tot groot genoegen zijn we weer gestart, en kunnen dat nu verder gaan uitgebreiden. 
We gaan weer spelen vanuit een "gedoseerde" shotgun: Niet allemaal tegelijk vanuit het Grand 
Café naar de baan, maar volgens afroep van de wedstrijdleiding per flight om de beurt naar de des-
betreffende tee-box en daar wordt gestart op signaal van de wedstrijdleiding. 
Alle vaste deelnemers aan deze ochtenden krijgen per e-mail verdere informatie van de commissie. 
 
NB: Leden die nog nooit hebben meegespeeld op een van deze ochtenden, maar dat wel eens leuk 
zouden vinden kunnen zich aanmelden bij secretaris@deheensche.nl 
 
Maandagavondcompetitie. 
Deze start weer wekelijks vanaf Maandag 6 juli.  Op inloop van 18.00 tot 18.45 uur. 
De flights zullen starten met tussenpozen van 7 minuten, op aanwijzing van de wedstrijdleiding op 
hole 1. 
Flights van 3 of 4, afhankelijk van de opkomst vanaf 18.00 tot 18.56 uur. 
De foto's van de scorekaarten sturen aan: fabiennepeersman@gmail.com 
 
Zomercompetitie.  
Start weer 2-wekelijks vanaf Zaterdag 4 juli.  Start steeds om 9.30 uur   
In verband met indeling van de flights minstens 15 minuten vóór de start aanwezig zijn. 
Op aanwijzing van de wedstrijdleiding gaan de flights naar de tee-boxen. 
De foto's van de scorekaarten sturen aan: Adriaansenh@outlook.com 
 
Wedstrijden.  
Er is besloten om dit jaar géén Clubkampioenschap te organiseren. 
 
Laddercompetitie.  
De WeCo start een laddercompetitie in 'matchplay met handicapverrekening' op voor alle leden. 
Deze zal lopen vanaf half juli tot half december. 
Alle leden van golfvereniging De Heensche krijgen daarover van de WeCo-voorzitter nader bericht, 
én kunnen zich daarvoor aanmelden. Prijsuitreiking zal zijn bij het Oliebollentoernooi. 
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Starterstoernooi.  
Om de beginnende golfers, en die leden die golf-inactief thuis zitten te enthousiasmeren wordt er een 
starterstoernooi georganiseerd. 
Op Zaterdag 25 juli  zal bij een minimumaantal van 12 deelnemers een wedstrijd worden gehouden  
van 13.30 tot 16.00 uur. 
 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
De laddercompetitie. 
 
Begin dit jaar waren we als Wedstrijdcommissie met veel enthousiasme wedstrijden aan het  
plannen en organiseren. Het Covid-19 virus heeft ook voor onze evenementen behoorlijk wat roet in 
het eten gegooid. Nu de Lock down met ingang van 1 juli weer verder is versoepeld, kunnen we voor-
zichtig weer wat gaan oppakken. Een begin is al gemaakt met de dames- en herenochtenden en nu 
ook met de zaterdagochtend zomercompetitie en de maandagavond competitie.   
 
We hebben als Wedstrijdcommissie ook nagedacht over activiteiten waarbij we niet massaal de baan 
op hoeven te gaan. Daarom willden we vanaf 15 juli starten met een laddercompetitie in matchplay 
over 18 holes. 
 
Voor wie nog niet bekend is met het fenomeen “ladder” :  
Deelnemers staan op een lijst van 1 tot 20 (bijvoorbeeld) en de lijst wordt random samengesteld.  
Dat wil zeggen dat de sterkte van de spelers geen rol speelt in de rangorde van de lijst.  
De bedoeling is zo hoog mogelijk op de ladder te komen, door degene die 1 of 2 plaatsen boven je 
staat uit te dagen. Je neemt zelf contact op met die speler en je spreekt samen een tijdstip af om die 
wedstrijd te spelen. 
 
Bijvoorbeeld: Als mevrouw A op plaats 15, mijnheer B op plaats 13 uitdaagt en wint, dan gaat me-
vrouw A naar 13, en mijnheer B naar plaats 15. Als echter mijnheer B wint, verandert er niets aan de 
ladder. 
 
Deelnemers aan de laddercompetitie moeten andere spelers die boven hun staan uitdagen en de 
uitgedaagde speler is verplicht de uitdaging te accepteren. 
De uitslagen worden digitaal doorgegeven en bij wijziging van de ladder worden de deelnemers per 
email op de hoogte gesteld. Over de wedstrijdvorm matchplay en het doorgeven van de uitslag ed. 
wordt meer uitleg gegeven aan degenen die zich voor de “ladder” hebben aangemeld.  
 
De laddercompetitie loopt van 15 juli tot en met 15 december. Op het oliebollentoernooi zullen de prij-
zen worden uitgereikt. We denken daarbij uiteraard aan een prijs voor de winnaar, maar ook aan een 
prijs voor de meeste birdies per deelnemer en holes in one per deelnemer. 
 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de samenstelling (dames/heren) van de deelnemers, 
wordt besloten of we voor een dames- heren- of een gemengde laddercompetitie kiezen.  
Als je voorkeur hebt voor een bepaalde vorm, geef dat dan aan als je je opgeeft. Indien mogelijk zul-
len we aan de wensen tegemoet komen. 
Vind je het leuk om aan deze vorm van competitie deel te nemen, geef je dan vóór woensdag 7 juli 
per email op aan: fabiennepeersman@gmail.com. Ook als je twijfelt en nog vragen hebt, stel ze ge-
rust. 
 
Fabienne Peersman 
 
 
Starterswedstrijd. 
 
Matchplay wedstrijd 25-07-20 voor handicappers 54 tot 40. 
 

Op 25 juli was er een toernooitje voor de handicappers 54 tot 40. Er deden 12 golfers aan mee, wat 
geen groot aantal is, maar het begin was er.  
 
Jos Akkermans had de Weco namelijk gevraagd om een "soort" wedstrijd te organiseren voor de be-
ginners van de Heensche. Fabienne heeft een aantal leden benaderd wie er belangstelling had. We 
zijn uitgegaan van de handicap van 40 tot 55. Ook wat oudere leden van de Heensche konden mee-
doen met een handicap van 40 +.  Ook degenen die geen GVB hadden konden meedoen. 
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Dit resulteerde tot de volgende deelnemers, ingedeeld in 5 groepen: 
 
1  Wally Bloot, Adrie Bruijnooge, Lien Damen, Fabienne Peersman 
2  Xander van de Weijden, Derk Pearson, MIgnon van Gastel, Janneke Schrok 
3  Anneke Huijgens, Alie Lankhorst 
4  Corrie Jordan, Anja van den Bos 
5  Nico van Vliet, Rien van Meel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We begonnen om 13.00 uur met een drankje en een stukje taart. Hierna werden de regels uitgelegd. 
Voor de beginners was dit een nieuwe situatie. Matchplay was nieuw voor hen. 
 
Om 13.45 begonnen we met het spel. 
Na het spel - gelukkig was het droog gebleven - was er nog een borrelgarnituur.  
De uitslag was niet zo belangrijk, maar toch even vermelden: 
 
Derek Pearson en Mignon van Gastel hadden 11 ½ punt en Wally Bloot 10 1/2 punt. 
Iedereen kreeg na afloop nog een klein presentje en ging tevreden naar huis.  
 
Hanny Adriaanse 
 
 
Midzomertoernooi. 
 
Op zaterdag 22 augustus werd om 13:00 uur het midzomertoernooi gehouden, waarvoor zich 37 
deelnemers hadden aangemeld. 
In verband met het Covid-19 virus zijn enige aanpassingen gedaan, zodat de geldende maatregelen 
qua veiligheid in acht genomen konden worden. 
Alle flights begonnen met een tussenpose van 7 minuten op hole 1, maar toen flight 3 moest starten, 
begon het toch heel aardig te regenen: gure regen- en hagelbuien teisterden het begin van de Midzo-
merwedstrijd, waardoor de opeenvolging in de war kwam. 
 
De eerste 2 flights kregen de volle laag, maar weerden zich kranig. De diehards speelden ondanks 
de steeds natter en zwaarder wordende outfits alsof hun leven ervan afhing. Of het resultaat eronder 
te lijden had, zullen we nooit weten, maar de sfeer in ieder geval niet! 
 
Wat later werd het steeds wat beter en brak zelfs de zon af en toe door.   
 



Zie hieronder de flight indeling: 
 

 
 
Tijdens de wedstrijd hebben we tussen hole 9 en 10 genoten van lekkere hapjes en drankjes en 
was het gezellig pauzeren rondom de tent met Jacquelien, die alles in goede banen leidde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al was het een leuke en geslaagde wedstrijd. En dan nu de uitslagen. 
 
Om met de dames te beginnen: 
 
De eerste prijs (18 holes Reymerswael) gaat naar Betsy de Kock met 32 stf punten.  
De tweede prijs (een gevulde pizzaplank met cadeaubon) gaat naar Fabienne Peersman met 
30 stf punten. 
De derde prijs (9 holes De Stok) gaat naar Ali Lankhorst met 29 stf punten. 
 
 

begintijd   begintijd   

13.00 uur Adrie Janssen 
John Degen 
Robert de Kievit 
Fabienne Peersman 

13.07 uur David Janssen 
Wim de Kievit 
Ria Timmermans 

13.14 uur Jac de Kock 
Rien Timmermans 
Cees Pullens 
Corry Verbogt 

13.21 uur 
  

Jan de Mooij 
Marco Ooms 
Peter Bogers 
Jeanne Vos 

13.28 uur Hans Bal 
Rien Broeren 
Hanny Adriaansen 
  

13.35 uur Leo Dietvorst 
Henk Sleypen 
Jose van Bergen 

13.42 uur Johan Craane 
Hans Rodenberg 
Corrie Jordaan 
  

13.49 uur Ad Evers 
Engelbert Faber 
Jane de Jonge 

13.56 uur Lambert van Gastel 
Lieneke Krijnen 
Peter Jordaan 
  

14.03 uur Richard Krijnen 
Mignon van Gastel 
Alie Lankhorst 

14.10 uur Bram de Jonge 
Jac Kuijpers 
Elly Lauret 
Betsy de Kock 

    



Bij de heren is de uitslag als volgt: 
 
De eerste prijs (18 holes Reymerswael) gaat naar Peter Jordaan met 38 stf punten. 
De tweede prijs (een gevulde pizzaplank met cadeaubon) gaat naar Adrie Janssen met 37 stf pun-
ten. 
De derde prijs (9 holes De Stok) gaat naar Leo Dietvorst met 36 stf punten. 
 
De Birdieprijs (een wijnstopper): 
 
Bij gelijke stand is de score op de hole met de laagste SI doorslagge-
vend. 
Bij de dames scoorden Betsy de Kock op hole 16, Lieneke Krijnen op ho-
le 11 en Ria Timmermans op hole 14 een birdie. Betsy de Kock heeft 
met hole 16- SI 8 de birdieprijs gewonnen. 
 
Bij de heren scoorden Hans Rodenberg en Peter Jordaan beiden 3 bir-
dies.  Hans op de holes met SI: 13, 18 en 12 en Peter op de holes met 
SI: 6, 11 en 12, waarmee Peter Jordaan de birdieprijs in de wacht sleep-
te. 
De prijzen voor de Nearys (gevuld kaasplankje) gingen naar Corrie Ver-
bogt en Peter Bogers. 
De prijzen kunnen jullie afhalen in het Grand Café. 
 
Alle prijswinnaars heel hartelijk gefeliciteerd!! 
Alle deelnemers heel erg bedankt voor de gezellige en sportieve inzet! 
 
Fabienne Peersman 
 
Hieronder en op de volgende pagina ziet u de golfers van elke flight afzon-
derlijk in volgorde van starttijd en daarna wat extra foto’s … 

 
 
 
 
 
 

De prijzen bij elkaar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Al met al een heel geslaagde dag met enige aanpassingen vanwege Corona. 
 
 
De Website. 
 
Niet iedereen zal een blik geworpen hebben op de 
website van de Heensche. 
En dat is jammer, want het ziet er prachtig uit alle-
maal. 
Met alle informatie die men zou willen. 
 
De man die deze website in stand houdt, is Johan 
Craane, die dit op zeer vakkundige wijze beheert. 

 
 
Niet iedereen zal hem kennen, 
maar kijk eens op de website van 
de Heensche, en u zult versteld 
staan. 
 
Alles is er op te vinden, zowel voor leden als voor 
niet-leden. 
 
 
Hiernaast ziet u Johan in de outfit van de Midzomercompetitie, 
 
EOJee 
 
 
 
 
 

 
 
 

Webdesign  ..... 



Agenda komende maanden : 
 
 
Zaterdag  12 sept  Zeeuwse PAR3 Burgh-Haamstede 10:00 uur 
Zaterdag  26 sept  Begin Wintercompetitie  09:30 uur 
Zondag  11 okt   Herfstwedstrijd   10:00 uur 
 
 
Iedere donderdag damesochtend  10:00 uur en iedere vrijdag  09:30 uur herenochtend. 
Vanaf begin maart wordt dat 9:30 uur. 
 
De wintercompetitie wordt om de twee weken op zaterdagochtend om 9:30 uur gespeeld. 
 
De wekelijkse maandagavondcompetitie begint weer op 30 maart en start steeds om 18:30 uur. 
 
Voor details, waaronder de zomer– en wintercompetitie en de Zeeuwse PAR-3 competitie, zie de 
jaarkalender voor 2020 op de site. 
 
 

De herfst komt er aan  ..... 


