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Einde zomercompetitie. 
 
Iedere 2 weken is er de zaterdagcompe-
titie van 9.30 tot 12.00 uur. Er is een zo-
mer- en een wintercompetitie.  
 
De winnaars van de wintercompetitie 
2019 – 2020: 
 
1ste Jack de Kock   2de Jan de Mooy    
3de David Janssen en de birdyprijs Cees 
Pullens 
 
De winnaars van de zomercompetitie 
2020: 
 
1ste Jan de Mooy   2de Adrie Janssen   3de Robbert de Kievit en de   birdy-
prijs Adrie Janssen 
 
Het is meestal niet zo druk op de zaterdag. Wij denken dat het niet zo 
bekend is, maar het staat echter wel op de jaarkalender.  
Dit najaar spelen we nog op 17/12, 31/10, 14/11, 28/11 en 12/12. Men 
betaalt elke keer 1 euro en de winnaar gaat met 3 golfballen naar huis. 
Tot ziens op de zaterdag. Groeten Hanny en Jac. 
 
Slot maandagavondcompetitie. 
 
Afgelopen maandag 14 september hebben we de afsluiting van de 
maandagavondcompetitie gevierd. Het was een gezellige "gezellig-op-
afstand" avond met een drankje en een hapje en de prijsuitreiking aan de 
winnaars van deze, zij het halve (10 wedstrijden) competitie.  
 
Eerst hadden we nog de uitslag van maandag 7 september.  Die was 
gewonnen door Bram Lodder met 35 stableford punten en hij heeft de 
ballen gekregen. Daarna was de bekendmaking van de winnaars en zijn 
de prijzen aan hen uitgereikt. 
 
De uitslag van de maandagavondcompetitie 2020: 
 
Op de eerste plaats en de wisselbeker: Jan de Mooij met 215 punten 
uit 6 wedstrijden.  
Op de tweede plaats: Wim de Kievit met 211 punten uit 6 wedstrijden. 
Op de derde plaats: David Janssen met 206 punten uit 6 wedstrijden. 
 
De birdy prijs is gewonnen door Cees Pullens met 15 birdies. 
 
Allemaal van Harte Gefeliciteerd met de overwinningen! 
 
Iedereen namens de Wedstrijdcommissie hartelijk dank voor de sportie-
ve inzet en het vertrouwen in de organisatie van de maandagavondcom-
petitie. We hopen dat we volgend jaar weer een competitie kunnen orga-
niseren zonder allerlei beperkingen en dat we dan elkaar weer gewoon 
een hand kunnen geven na afloop van het spel of soms een schouder-
klopje als het nodig is. 
  
Met sportieve groet, namens de Wedstrijdcommissie, 
Fabienne Peersman 

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

De winnaar Jan de Mooy  ..... 

mailto:secretaris@deheensche.nl


Oproep nieuwe WECO leden. 
 
De WeCo is dringend op zoek naar versterking. 
 
De Wedstrijdcommissie van de Heensche heeft ook dit jaar zijn best gedaan om, ondanks de beper-
king in bewegingsvrijheid door het Coronavirus, wat leuke wedstrijden te organiseren.  
Dit jaar blijft dat bij de maandagavond- en zaterdagmorgen competitie, de wintercompetitie op zater-
dag, de midzomerwedstrijd, de herfstwedstrijd en het oliebollentoernooi als bekende fenomenen.  
De clubkampioenschappen zijn komen te vervallen voor dit jaar. Nieuw zijn de beginnerswedstrijden 
en de ladder.  
 
De commissie wordt nu gevormd door Fabienne Peersman (voorzitter), Betsy de Kock (secretaris), 
Hanny Adriaansen (penningmeester), Jac Kuijpers (lid) en Peter Jordaan (lid).  
Om alle evenementen van een wedstrijdleiding te kunnen voorzien is er uitbreiding nodig.  
We zijn op zoek naar 1 à 2 personen die het bestaande team willen versterken. Vandaar een over-
zichtje van de taken van de WeCo (Wedstrijdcommissie).  
 
De WeCo is verantwoordelijk voor de organisatie van bovenstaande wedstrijden. Zij zetten de in-
schrijving uit via mail, maken de indeling, ontvangen de deelnemers, geven het startsignaal, contro-
leren de baan, verzorgen mede extra activiteiten in de baan (spel, drankje en hapje) en maken de 
eindstand op.  
Zij zorgen voor de prijzen en de uitreiking daarvan. Leuke taken om samen op te pakken en uit te 
voeren en zo een bijdrage te leveren aan het verenigingsgevoel: ‘Meedoen is belangrijker dan win-
nen’.  
 
Heb je belangstelling om dit geoliede team te komen versterken? Neem dan contact op met voorzit-
ter Fabienne Peersman:   fclpeersman@home.nl  
 
 
HCP 40-55 wedstrijd. 
 
Op zaterdag 19 september was de tweede editie van de Wedstrijd hcp 40-55.  
Een wedstrijd speciaal voor de beginnende en iets gevorderde golfer. 
 
Het was een prachtige najaar dag en er deden 15 enthousiaste leden van golfvereniging De Heen-
sche mee.  
Om 13:00 uur werden de deelnemers ontvangen met koffie en gebak en na uitleg over de wedstrijd-
vorm Matchplay gingen de zes flights van start.  
 
Na afloop was het op hole 19 nog even gezellig na kletsen met een hapje en een drankje en werd 
de uitslag bekend gemaakt. De reacties waren wederom positief wat deze wedstrijd voor leden met 
hcp 40-55 voor herhaling vatbaar maakt. Zie hieronder een aantal foto’s ... 
 
Fabienne 
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Ringerscore herenochtend 2020. 
 
In de maanden juli t/m september 2020 zijn voor de ringerscore 2020 
door 43 deelnemers in totaal 224 wedstrijden gespeeld waarvan er  
12 deelnemers aan alle 8 wedstrijden hebben deelgenomen. 
 
De opkomst voor deelname aan de ringerscore was verrassend hoog. 
In 8 wedstrijden zijn er 16.460 slagen gemaakt en een score van 159 birdies. 
 
Door een speler is er een “hole in one” gemaakt:  Jack de Kock op hole 8. 
En door Ton Kommers een score van 12 birdies.  
Er is 1128 keer een par3 gemaakt waarvan er 76 door Frans Wagenaar. 
 
De eindstand in de ringerscore 2020 is: 
 
Ton Kommers  44 slagen 
Frans Wagenaar  45 slagen 
Jan Satter              46 slagen 
 
Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie deelname. 
Tot volgend jaar ? 
 
Commissie Herenochtend, 
Leo de Bruijn en Ad van der Linden 
 
 
 
 
Herfstwedstrijd 11 september 2020. 
 
Na een hele week met veel regenbuien begon de zondagochtend met heel aardig weer met een en-
kele bui. Maar toen de wedstrijd begon was het heerlijk zonnig weer. Het leek wel voorjaar, en dat in 
de herfst ! Een prima golfdag dus. 
 
De Wedstrijdcommissie had weer een geweldige flight indeling gemaakt op zo’n manier dat elke 
flight om de 7 minuten ging starten. De starttijden zijn de deelnemers van tevoren per mail bekend 
gemaakt, zodat niet iedereen op de zelfde tijd binnen kwam druppelen. Een beetje Corona proof 
verdeling. 
 
Vanwege de Corona maatregelen werden er geen prijzen uitgereikt. Die konden de winnaars nader-
hand in ontvangst nemen na hierover geïnformeerd te zijn door de WECO. 
Op deze manier kon het aantal mensen in het Grand-café na de wedstrijd beperkt blijven. 
 

 
 
 
 
 

De winnaar krijgt de prijs uitge-
reikt door Ad van der Linden ..... 



 
Vervolg Herfstwedstrijd. 
 
En dan nu het verslag van de Wedstrijdcommissie zelf:  
 
Beste deelnemers aan de Herfstwedstrijd van golfvereniging De Heensche, 
 
Gisteren hebben we kunnen genieten van een mooie herfstwedstrijd met voor de tijd van het jaar 
prima weer. Soms werd het in het vuur van de strijd zelfs warm en moesten de jassen uit.  
En in de namiddag was het in het zonnetje nog lekker nagenieten op het terras. 
 
Door de gespreide start en de daardoor ook gespreide terugkomst van de deelnemers, neemt het 
wat meer tijd in beslag om de winnaars in beeld te brengen. Dat is voor sommigen wat jammer, aan-
gezien de gezellige gezamenlijke prijsuitreiking zoals we dat gewend waren, door de omstandighe-
den niet mogelijk is.  
 
Toch denken we dat we terug kunnen kijken op een geslaagde wedstrijd. Wij willen alle deelnemers 
dan ook heel erg bedanken voor de sportieve inzet en de positieve instelling om er samen wat van 
te maken. 
 
De WINNAARS van de Herfstwedstrijd 2020: 
 
Als eerste de winnaar van de Ferrari:  
dat is Jos Akkermans, die op hole 5 een Hole In One heeft geslagen. 
 
De heren: 
De eerste prijs:  18 holes greenfee Reymerswael is gewonnen door Cees Goorden met 38 sta-
bleford punten. 
 
De tweede prijs:  9=11 holes greenfee Reymerswael is gewonnen door Rien Timmermans met 36 
stableford punten (dit was even puzzelen, aangezien er drie deelnemers waren met 36 stf punten, 
nl.  
Rien, Peter Bogers en Wim de Kievit. Maar Rien had op de hole met de laagste SI de beste scores. 
 
En dat brengt ons dan meteen bij de derde prijs: de theedoos met opdruk en inhoud.is gewonnen 
door Wim de Kievit. Wim had na Rien Timmermans de beste scores op de laagste SI. 
 
 

 
Met die mondkapjes moet je tegenwoordig goed kijken wie het is ... 
 
 
 
 



 
De dames: 
De eerste prijs:  18 holes greenfee Reymerswael is gewonnen door Fabienne Peersman met 36 
stableford punten 
De tweede prijs: 9=11 holes greenfee Reymerswael is gewonnen door Anja van den Bos met 30 
stableford punten 
De derde ptrijs: de theedoos met opdruk en inhoud is gewonnen door Ria Timmermans met 29 
stableford punten. 
 
De Birdieprijs:  de wijnstopper is bij de heren gewonnen door Jan Willem Stoop  
en bij de dames door Jane de Jonge.  
 
De Nearyprijs: de koektrommel met opdruk en inhoud is bij de heren gewonnen door Dyan Dhar-
maperwira  
en bij de dames door Hanneke van Es. 
 
De Bunkerprijs: het harkje en de bloembollen is bij de heren gewonnen door Hans van Dinther, 
zie zelfs 6 keer de bal de bunker in heeft geslagen en bij de dames door Rietje Koetsenruyter. 
 
ALLE PRIJSWINNAARS HEEL HARTELIJK GEFELICITEERD ! 
 
De meeste winnaars van de prijzen waren gisteren nog bij het Grand Café aanwezig toen de uit-
slagen bekend werden. Zij hebben hun prijs al ontvangen. Met de winnaars die hun prijs nog niet 
in ontvangst hebben kunnen nemen wordt contact opgenomen. 
 
Namens De Wedstrijdcommissie van De Heensche, 
Hanny Adriaansen, Jac Kuijpers, Betsy de Kock, Peter Jordaan en Fabienne Peersman. 
 
 
300e lid van De Heensche. 
 
Op donderdag 29 oktober was het de laatste keer dat 
het Golfregelexamen dit jaar werd afgenomen. 
In totaal hebben we dit jaar maar liefst 53 kandidaten 
voor dit eerste onderdeel gezien. En allemaal zijn ze 
geslaagd! 
Het allergrootste deel hiervan heeft inmiddels ook al het 
EGA-Handicap-54-bewijs behaald. 
Tijdens dit laatste examen mochten we ons 300ste ac-
tueel ingeschreven lid verwelkomen! 
Monique Bree kreeg daarvoor een bloemetje aangebo-
den. 
Golf blijft immers een bloeiende sport, zelfs ondanks 
Covid-19. 
 
Rien 

 
Corona perikelen. 
 
Helaas moeten we allemaal weer een stap terug gaan maken.  
 
Het bestuur van onze golfvereniging heeft, in overleg met de diverse commissies, 
besloten dat De Heensche voorlopig geen evenementen organiseert. 
 
Dat wil zeggen géén dames- en/of herenochtend, geen wintercompetitie,  
geen maandagavondcompetitie, en ook géén wedstrijden in verenigingsverband. 
 
Er mag nog wél gegolfd worden op persoonlijk initiatief. 
Weliswaar zó dat daarbij het corona-protocol wordt nageleefd.  
Zie hiervoor ook het protocol van Akkermans L&G. 
Men dient de tee-timer te gebruiken voor het reserveren. Groepsvorming moet voorkomen wor-
den en ook niet op terras gaan zitten om het risico van totale sluiting te voorkomen. 



Echter, vanaf donderdag 5 november 2020 kan dat alleen nog maar in flights van 2 spelers.    
 
Tevens wordt iedereen vriendelijk verzocht om vanaf maandag 2 oktober bij binnenkomst van Akker-
mans L&G een mondkapje te dragen  
 
 
Trolley of draagtas. 
 
Van 1 november tot 1 april is de baan in de "winterperiode". 
 
Voorheen werd geëist dat er een draagtas werd gebruikt, en kon de trolley alleen worden gebruikt 
met een medische ontheffing. 
Nu mag de trolley wél worden gebruikt, indien deze is voorzien van 'winterbanden'. 
Het gras groeit in de winter niet of nauwelijks en daardoor treedt sneller moeilijk herstelbare schade 
op.  
Winterbanden houdt het volgende in:  een extra (zachte) layer om uw trolleybanden heen, die voor-
komt dat er schade aan de baan optreedt. Deze banden zijn ook bij Derk te koop (€ 45,00 per set). 
 
 
De agenda laten we deze keer maar even achterwege. 

Onstuimig zonnig weer  ..... 


