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Contact redactie 
Golfvereniging De 
Heensche  : 
 
redactie@deheensche.nl  

Van de redactie 
 
Er is een nieuw onderwerp, geïndiceerd door Cees Pullens, waarbij ieder 
lid zijn of haar verhaal kwijt kan. Uw opmerkingen, ongenoegen of ideeën 
sturen naar redactie@deheensche.nl 
De redactie heeft dit vooralsnog “de Postbus” genoemd, maar als iemand 
een betere naam heeft, kan hij of zij dat melden bij : 
redactie@deheensche.nl . 
Cees Pullens steekt de spits af. 
 
 
Clubkampioenschap 2018. 
 
Op 16 september jongstleden werd het clubkampioenschap van golfver-
eniging "De Heensche" gehouden. 
Het was een prachtige, zonnige na zomerdag, dus de sfeer zat er goed in. 
Zo'n 36 golfers hadden zich aangemeld, zodat er in flights van 4 personen 
18 holes werden gespeeld met de wedstrijd vorm Strokeplay. Hierbij wor-
den alleen de slagen geteld. 
De wedstrijdcommissie had voor deze wedstrijd, anders dan anders, be-
sloten om tot 10 slagen maximaal te gaan. Dit gaf voor meerdere golfers 
een hoog aantal slagen in hun score ( wurg-wurg ). 
 
Bij de prijsuitreiking bleken er twee gloednieuwe kampioenen te zijn dan 
vorig jaar. Zie alvast de fotootjes hiernaast. 
Bij de heren was dat Jan Willem stoop met 59 slagen en bij de dames 
was Francis van Groenestijn de nieuwe kampioen met 62 slagen. 
Zij ontvingen beiden een grote beker en een heel mooi gevormde fleshou-
der in de houding van een golfer. 
 
Na op het terras de nodige vloeibare zaken te hebben genuttigd, bleef 
nog een redelijk aantal golfers op het terras om aan het buffet deel te ne-
men. Daar werd uitgebreid gebruik van gemaakt. 
Al met al een zeer geslaagde dag. 
 
Hieronder ziet u de flight indeling : 

 
 
 
 
 
 

Rondje golf en baan  
reserveren in het 
weekend nu via de     
T-timer.  
Akkermans Golf :  
0167-502621  
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16-sep-18 Clubkampioenschappen starttijd: 13.00 uur   

   HEREN       

hole Voornaam 
tussen-
voegsel 

Achternaam m/v aantal slagen birdies prijs neary birdie 

           

5.2 Jan Willem  Stoop m 59 1 1   

8.3 Robert de Kievit m 60 1 2   

4.2 David   Jansen m 62 2 3   

7.1 Cees  Pullens m 63      

9.2 Dick  Gerwig m 63 1     

8.1 Cor  Willemsen m 64 1     

6.2 Adrie  Jansen m 65      

4.1 Frans  Wagenaar m 66 1   neary  

5.4 Dick van Es m 66      

3.5 André van Groenestijn m 68      

6.1 Hans  Brands m 69 2     

1.2 Jac de Kock m 70 3    birdie 

2.2 Dyan  Dharmaperwera m 73      

3.4 Jan de Mooij m 75 1     

1.1 Peter  Bogers m 76      

8.2 Jac  Kuijpers m 77      

4.3 Hans  Bal m 81 1     

2.3 Piet  Timmers m 84      

1.4 Gerard  Gudde m 87 1     

3.2 Marco  Ooms m 87      

9.3 Wiilem van Es m 87 1     

9.1 Engelbert  Faber m 89      

7.1 Hans van Dinther m 100      

          

        DAMES       

          

8.4 Francis van Groenestijn v 62 1 1     

4.4 Hanneke van Es v 68 1 2   

6.3 Elly  Willemsen v 73 1 3  birdie 

5.1 Anneke  Stolk v 75    neary  

1.3 Corrie van Dijke v 78      

6.4 Leny van Es v 84      

2.4 Hanny  Adriaansen v 101      

7.3 Rina  Timmers v 103      

9.4 Rietje  Koetsenruijter v 114      

3.1 Janna  Ringeling v 131      

          

Hieronder ziet u de complete uitslag van het clubkampioenschap ... 



Hieronder volgt een foto impressie van deze golfdag .... 
 
EOJ 



  De clubkampioenen van 2018 
 
Jan Willem Stoop       en    Francis van Groenestijn 
 



Van de marshall. 
 
Baanreglement 
 
Als u op de website van De Heensche kijkt bij het kopje -de baan- vindt u het baanreglement.  
Hierin staat onder andere dat een golfronde start op hole 1.  
Dat is niet uniek voor deze baan maar dat geldt voor elke golfbaan over de hele wereld.  
 
Het is dan ook niet toegestaan hiervan af te wijken. Ook als u denkt dat er geen spelers benadeeld 
worden door op een andere hole te starten of tussentijds van de volgorde af te wijken dan nog is het 
niet toegestaan.  
Doet u het toch dan geeft u een slecht signaal af richting andere spelers. Bij constatering zullen ge-
paste maatregelen genomen worden. 
Ook het betreden van de baan zonder geldig toegangsbewijs is een aantal keren geconstateerd en is 
nergens, dus ook op onze baan niet geoorloofd. 
 
Het baanreglement behoeft op enige punten, o.a punt 3 actualisering, maar bovenstaande blijft  
gelden. 
 
Jos Akkermans 
 
 
 
Afsluiting maandagavond competitie. 
 
17 september was het de laatste avond van de maandagavondcompetitie. 
De avonden werden altijd goed bezocht met gemiddeld 25 personen. 
Deze avond starten wij met 22 personen om 18.30 uur en spelen de eerste 9 holes. 
Nadat de inschrijving en flight indeling was gedaan, gingen we naar de afslagplaats. 
Het was nog een zomerse avond en weinig wind. 
Tijdens de wedstrijd was er op hole 4 een hole-in-one ! Dyan Dharmaperwira was de gelukkige. 
Na ongeveer een uur te hebben gespeeld was er voor iedereen een drankje, broodje kroket of frika-
del en frietjes.  
De winnaar van de maandagavondcompetitie was David Janssen met 367 punten.  
David ging met de wisselbeker en een greenfee naar huis. 
Cees Pullens had de meeste Birdies - 25 in totaal - en mocht de inmiddels felbegeerde handdoek in 
ontvangst nemen . 
Graag zien we alle spelers en natuurlijk nieuwe spelers in 2019 terug met de maandagavondcompe-
titie. 
Deze begint ongeveer maart/april. 
 
Corrie van Dijke namens de WECO, 
 



De Postbus. 
 
 
Beste medespelers. 
 
Er is een oproep gedaan om ook leden een stukje te laten schrijven in de Nieuwsbrief van onze club. 
Daar wil ik graag gehoor aan geven en kies als onderwerp Ferrplee. 
 
Ik schrijf dit bewust op een andere, platte manier. Anders wordt er overheen gelezen. 
Ferrplee, en dan bedoel ik geen schoon toilet of zo, maar wel de afspraken over regels en gedrag, 
die noodzakelijk zijn op de golfbaan om een correct verloop van het spel te garanderen.  
Deze regels toepassen, naleven en er elkaar op aanspreken, doen we niet om de persoon te kwet-
sen maar om het spel eerlijk en vooral leuk te houden. 
Zo weten we ook allemaal wat een pitchmark is, maar we zien ze vaak maar matig hersteld op de 
greens. 
Regels zijn regels, maar die zijn vaak ook erg lastig als er gewezen wordt naar regel X, lid Y.  
Ik heb er zelf ook vaak moeite mee. Soms zijn de regels op meer manieren uit te leggen en er wor-
den veel discussies over gevoerd. 
 
Zelf werd ik door een flight erop gewezen dat ik niet mocht grounden in een waterhindernis en dat 
leverde dus een strafslag op. Ik schaamde me hier toch een beetje voor, maar ik vergeet die regel 
nooit meer. 
Dat is juist de kracht van fairplay: elkaar aanspreken op zaken en regels die niet goed worden toege-
past. 
Ik heb zelf al heel diverse zaken meegemaakt tijdens wedstrijden: verkeerd omgaan met out off 
bounds, foutieve registraties op de scorekaart, het niet invoeren van de scorekaart in de handicapre-
gistratie, misslagen niet tellen, verloren bal vervangen door een nieuwe bal te plaatsen. Allemaal din-
gen die een eerlijk golfspel benadelen. 
 
Speciaal het registreren van scorekaarten vraagt om extra aandacht. Doordat niet alle kaarten van 
buitenbanen worden ingevoerd kan de NGF geen herberekening van de thuisbaan uitvoeren, waar-
door dan alle spelers eigenlijk benadeeld gaan worden. 
Ook het aangeven vóór de wedstrijd dat je liever niet met een bepaalde speler in één flight wilt spe-
len is geen goed voorbeeld van fairplay. Ook als mensen wat moeite gaan krijgen met tellen, is het 
hebben van wat meer begrip puur fairplay. 
Startende golfers hebben meer tijd nodig om het golfspel en de golfregels onder de knie te krijgen. 
Geef ze vooral die tijd daarvoor. 
 
Om lang van het spelletje te kunnen blijven genieten is fairplay noodzakelijk. 
Ik hoop dat mijn verhaal hier een beetje aan zal bijdragen, zodat het een leuk, gezond en vooral ge-
zellig spel zal blijven. 
 
Cees Pullens 



Agenda komende maanden : 
 
 
Zaterdag   13 oktober  Herfstwedstrijd  11:00/13:00 
Donderdag  27 december  Oliebollen wedstrijd  10:00 
 
 
Iedere donderdag damesochtend  9:30 uur   ( vanaf 4 oktober 10:00 uur ) 
en iedere vrijdag  09:30 uur herenochtend. 
 
De wintercompetitie begint weer op 22 september en wordt om de twee weken op zaterdag-
ochtend om 9:30 uur gespeeld. 
 
 
De maandagavond competitie is afgesloten op 17 september. 
 
Voor details, waaronder de zomer– en wintercompetitie en de Zeeuwse PAR-3 en NGF com-
petitie, zie de jaarkalender voor 2018 op de site. 
Ook voor extra ingelaste wedstrijden van AL&G. 
 

De baan bij ondergaande zon  ... 


