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Inleiding. 
 
De Corona crisis heeft ons aardig in zijn 
greep gehouden. 
De laatste Nieuwsbrief dateert al weer van 
oktober 2020.  
En intussen zijn er een beperkt aantal golf 
activiteiten geweest. 
Er kon gegolfd worden met twee personen 
per hole en het grand-café was gesloten, hoe-
wel je nog wel een koffie-to-go of wijntje of 
biertje kon bestellen voor op het terras. 
Een vervelende en ongezellige periode. 
Zo zijn de Nieuwjaarsreceptie, de Algemene 
Ledenvergadering en alle verenigingsactivitei-
ten in die periode afgelast. Ook de oliebollenwedstrijd ging niet door. 
 
Ondanks dat is het ledental dit jaar ook fors toegenomen met 61 nieuwe 
leden en hebben we in oktober ons 300e lid kunnen inschrijven.  
Helaas zijn ons twee golfleden ontvallen : Bart de Jong en Chiel Maas. 
 
Maar vanaf nu mogen we weer met 4 personen tegelijk op de baan, met 
in achtneming van de Corona maatregelen. 
 
Ondertussen is er 20 maart een openingsmix wedstrijd gehouden met 30 
leden. Hierover later meer. 
 
Maar we beginnen met het jaarverslag van de dames. 
 
 
Jaarverslag van de dames-golfochtenden in het jaar 2020 
 
Het was vaak puzzelen om de damesochtenden te kunnen organiseren. 
Soms moesten de starttijden via de website van golf.nl gereserveerd 
worden, soms per telefoon bij Akkermans en later via de timer aan het 
begin van de baan. 
 
Vanwege de corona-voorschriften hebben we meerdere donderdagen 
niet mogen golfen in verenigingsverband. Ook de geplande uitjes naar 
een andere baan en de lunches aan het begin en eind van het zomersei-
zoen konden jammer genoeg niet doorgaan. Gelukkig waren de donder-
dagen waarop er wel gespeeld kon worden in de meerderheid. 
 
Tijdens het voorjaar speelden we het eerste deel van het winterseizoen 
(periode van 2 januari tot en met 12 maart). Daarin is er negen keer ge-
golfd en dat leverde zeven verschillende dagwinnaars op. Erica Davelaar 
presteerde het om driemaal de winnaar van de dag te worden. 
In diezelfde periode zijn er elf birdies gescoord. Daarvan noteerden we 
er twee voor Hanneke van Es, voor Ria Timmermans en voor Jeanne 
Vos. 
  
Tijdens het najaar speelden we het tweede deel van het winterseizoen 
(periode van 1 oktober tot en met 10 december). Dat leverde slechts zes 
speeldagen op met telkens een andere dagwinnaar. Het aantal birdies 
was op één hand te tellen, namelijk 5. 
 

Rondje golf en baan  
reserveren in het 
weekend nu via de     
T-timer.  
Akkermans Golf :  
0167-502621  
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Over het totale winterseizoen werd Erica Davelaar de meeste keren de winnaar van de dag, name-
lijk vijf keer.  
Ria Timmermans scoorde gedurende het gehele winterseizoen vijf birdies en was daarmee de bes-
te. 
 Zodra daar gelegenheid voor is zal aan Erica een setje golfballen met het logo van de vereniging , 
voorzien van de tekst Overall winnaar winterseizoen 2020,  worden overhandigd. 
En aan Ria Timmermans zal eveneens een setje golfballen met het logo van de vereniging, voorzien 
van de tekst Deze prijs is uitgereikt voor het vijfmaal scoren van een birdie  gedurende het wintersei-
zoen 2020, worden overhandigd. 
 
Het zomerseizoen loopt normaal van 1 april tot 1 oktober. Helaas mochten er in de maanden april 
en mei geen verenigingsactiviteiten worden georganiseerd. In de resterende periode hebben we 
dertien keer een damesochtend kunnen organiseren en dat leverde acht verschillende winnaars op. 
 
Op 28 juni sloeg Jetty Schol bij hole 17 een hole-in-one ofwel een eagle ! Zij ontving voor deze pres-
tatie een setje golfballen met het logo van de vereniging. 
De overall winnaars van het zomerseizoen zijn Jane de Jonge en Erica Davelaar geworden met ie-
der drie dagzeges. 
Beide dames hebben voor deze prestatie een setje golfballen met het logo van de vereniging ont-
vangen, voorzien van de tekst: Gedeeld eerste prijs voor het driemaal dagwinnaar zijn van de da-
mes-golfochtenden gedurende het zomerseizoen 2020. 
 
In totaal zijn er in het zomerseizoen vierendertig (34) birdies gescoord. Daarvan noteerden we er 
zes voor zowel Ineke de Jongh, Ria Timmermans, Erica Davelaar als voor Jane de Jonge. 
Ook deze dames hebben een setje golfballen met het logo van de vereniging ontvangen, voorzien 
van de tekst: Deze prijs is uitgereikt voor het zesmaal scoren van een birdie tijdens de dames-
golfochtend gedurende het zomerseizoen 2020. 
 
We spreken de hoop uit, dat het jaar 2021 toch meer mogelijkheden zal gaan bieden voor onze ge-
plande activiteiten. Maar voor het zover is moeten we vooral proberen gezond te blijven. 
 
Commissie Damesochtenden 
Mede namens Ellende Weert en Erica Davelaar 
 
Jetty Schol 
 
 
Winter/voorjaars laddercompetitie. 
 
Na een succesvolle zomereditie van de laddercompetitie is er zaterdag 13 februari gestart met de 
winter/voorjaarseditie. Deze loopt door tot begin juni en dan gaat in juli de 2e ladder van start.  
Aan de laddercompetitie mogen alle leden van de Heensche meedoen met een handicap van 0 tot 
54.  
Naar aanleiding van de feedback welke we hebben mogen ontvangen omtrent de vorige editie van 
de laddercompetitie hebben we enkele aanpassingen in het reglement doorgevoerd. Zo zal de start-
positie op de ladder middels loting bepaald worden en spelen we met een 75% handicapverreke-
ning. Het complete reglement is aan eenieder verstrekt. 
Naast de titel “ladderkoning” of “ladderkoningin” is er deze editie ook een prijs beschikbaar voor de 
speler welke het meest uitdaagt of uitdagingen aanneemt. Wil je in deze onzekere tijd op een ver-
antwoorde maar toch gezellige manier in vorm raken voor het zomerseizoen moest men zich uiterlijk 
woensdag 10 februari voor de laddercompetitie via het emailadres van Richard Krijnen:  
richard.golf@ziggo.nl zodat er op vrijdag 12 februari de indeling van de ladder aan alle deelnemers 
bekend gemaakt kon worden. Deelnemers krijgen een wekelijkse update van de gespeelde wedstrij-
den. 
 
De Laddercommissie Betsy de Kock en Richard Krijnen. 
 
 
Zaterdagochtend zomercompetitie gestart op 27 maart vanaf 09:30 uur. 
 
De zaterdagochtend competitie wordt in de zomer en in de winter om de veertien dagen gespeeld. 
Samen met meer dan 4 personen kan en mag niet! Daarom is het de bedoeling dat iedereen die 
mee wil spelen zich van te voren opgeeft via de mail adriaansenh@outlook.com uiterlijk de donder-
dag ervoor.  
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Er wordt een flightindeling gemaakt met starttijden om de 7 minuten. Die krijgt men op vrijdag. 
We gaan uiteraard uit van de nieuwe handicaps, die per 1 maart geldig zijn. In de hal van het Grand 
Café komt een bak waar je de gespeelde kaarten na afloop in kunt leggen. 
 
De zaterdagen zijn: 27 maart, 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni, 3, 17 en 31 juni, 14 en 28 aug, 11 
en 25 sept, 9 en 23 okt, 6 en 20 nov, 4 en 18 dec. 
 
De Wedstrijdcommissie, Hanny Adriaansen (info: mobiel 06 1472 2614). 
 
 
Gezellige Coronaveilige Openingsmix. 
 
Op zaterdag 20 maart vond de Openingsmix plaats met een mooi deelnemers tal van 30 personen. 
Deze interne wedstrijd stond eerst op 13 maart gepland, maar werd uitgesteld door de slechte 
weersverwachtingen. Dat leverde wel de nodige voordelen op.  
Volgens de Coronarichtlijn mocht er weer gespeeld worden in flights van 2, 3 en 4. En daar is in de 
startlijst dan ook gebruik van gemaakt. Er werd gestart om de 7 minuten.  
Al vroeg in de ochtend werden we getrakteerd op een strakblauwe lucht, een zonnetje en vrijwel 
geen wind.  
De deelnemers werden ontvangen in het Grandcafé met een stukje uitleg over de te spelen telling, 
met een bonnetje voor een kopje koffie/thee en een koekje van eigen deeg.  
Daarna konden zij nog even inslaan en moesten ze zorgen op tijd op hole 1 te staan voor de start 
van hun ronde. Na hole 9 kregen ze een gezonde snack in de vorm van een appeltje, een reepje 
naar keuze en een frisdrankje in petfles voor onderweg.  
Na de 18 holes konden ze de kaarten in de, speciaal voor deze gelegenheid na hole 18 geplaatste, 
scorekaartenbak doen. De wedstrijdleiding heeft na de wedstrijd de winnaars bepaald en alle deel-
nemers hebben een mail ontvangen met de uitslag. Het was weer een beetje genieten, als vanouds. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De winnaars: 
 
Hans Bal is de winnaars geworden bij de heren.  Hij eindigde met Jac Kuypers op een gedeelde eer-
ste plaats. Hans scoorde echter beter op hole 9 en dat maakte hem de winnaar van de Openingsmix 
bij de heren met een netto score van 55.  
Betsy de Kock won de wedstrijd bij de dames met een netto score van 57. Voor beiden was er een 
9=11 Greenfee van Reymerswael.  
 
In dit geval was er slechts een 1e prijs bij de dames en een 1e bij de heren te verdelen. Er was geen 
birdie- of nearyprijs. We kozen voor een wat sobere inzet vanwege het feit dat dit een ingelaste wed-
strijd was die aan Covid-19 maatregelen moet voldoen, en zonder inschrijfgeld.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De wedstrijdcommissie dankt alle deelnemers voor hun sportieve en positieve inzet.  
Verder hopen zij bij het volgende clubevenement nog meer leden te mogen begroeten. 
 
Betsy de Kock  
Fabienne Peersman 
Hanny Adriaansen 
Peter Jordaan  
Richard Krijnen 
 
 
Blijk van waardering voor Jac Kuijpers, oud-voorzitter WECO. 
 
In 2020 nam Fabienne Peersman het voorzittersstokje over van Jac Kuijpers, als voorzitter van de 
Wedstrijdcommissie. Daarvoor draaide Jac al de nodige jaartjes mee in de oude WECO.  
En toen kwam Covid-19 op ons pad en konden de nodige activiteiten geen doorgang meer vinden. 
De Wedstrijdcommissie kon ook geen woord van dank uitspreken aan de scheidend voorzitter.   
 
Het bestuur van Golfclub De Heensche kon tevens geen woord van waardering uitspreken naar Jac 
of hem op een of andere manier voor zijn jarenlange inzet belonen. Voor aanvang van de Openings-
mix op zaterdag 20 maart heeft voorzitter Wim de Kievit Jac Kuijpers op afstand een presentje over-
handigd namens het bestuur.   

Uitslagen  Mixtoernooi 20 maart 2021  
  (Strokeplay met Hcp-verrekening)     

              

       

Dames   Pnt   Heren   Pnt 

       

Betsy de Kock 57  Hans Bal    55 * 

Ria Timmermans 64  Jac Kuijpers 55 

Mimi Akkermans 65  Geert van Oers 56 

Hanny Adriaansen 69  Richard Krijnen 57 

José van Bergen 70  Johan Craane 57 

    Robert de Kievit 57 

    Rien Timmermans 58 

    Jan Plekkenpol 59 

    Adrie Bruijnooge 60 

    Peter Jordaan 60 

    Henk Sleypen 60 

    Jac de Kock 60 

    Laurent-J Allewijn 61 

    Adrie Janssen 61 

    Derek Pearson 61 

    David Janssen 61 

    Wim de Kievit 62 

    Cees Pullens 62 

    Jan de Mooij 62 

    Klaas vd Werfhorst 63 

    Peter Bogers 63 

    

Xander vd Wey-
den 63 

    Leo Dietvorst 71 

       

    *  Bij gelijke stand beslist de 

    minste slagen op hole 9 (SI 1) 

       



We hebben dit moment vastgelegd, zodat ook de leden daar getuigen van kunnen zijn. Jac waar-
deerde deze geste zeer en bedankte daarbij ook de fijne club mensen waarmee hij de afgelopen 
jaren de wedstrijden kon organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jac Kuijpers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandagavond competitie gestart op 29 maart vanaf 18:00 uur. 
 

De maandagavond competitie wordt elke week, alleen in de zomer gespeeld. 
Ook voor de maandagavond geldt dat men zich van te voren per email aanmeldt. Dat kan 
via fabiennepeersman@gmail.com 
 

Aanmelden kan tot en met zaterdag. Op zondag wordt de flightindeling gemaakt, met start-
tijden om de 7 minuten. 
De indeling wordt op zondag per email aan de deelnemers verzonden. In de hal van het 
Grand Café komt een bak waar je de gespeelde kaarten na afloop in kunt leggen. 
 

De wedstrijdcommissie, Fabienne Peersman (info: mobiel 06 5570 0675) 
 
 
Pinnen bij de ballenautomaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    De nieuwe ballenautomaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betaal vanaf nu contactloos of met munten en hup een mandje ballen voor de driving range! 
 
- PIN: € 1,25 per tik, 22 ballen 
- Muntstukken van 2 euro: € 2,- per tik, 37 ballen  
 
Een ballenkaart is niet meer nodig, wel zo gemakkelijk. Nog een ballenkaart in gebruik? Aan de bar 
krijg je geld terug voor je resterende tikken 
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En nu als een haas je inschrijven voor de Voorjaarswedstrijd 
op zaterdag 10 april ..... 
 
Je kunt je inschrijven door middel van de links, die al eerder 
per mail zijn toegestuurd.  
 
De inschrijving sluit op woensdag 7 april. 

Agenda komende maanden : 
 
 
Zaterdag  10 april  Voorjaarswedstrijd  10:00 uur 
Zondag    2 mei   Oranjewedstrijd  13:00 uur 
 
 
Iedere donderdag damesochtend  09:30 uur en iedere vrijdag  09:30 uur herenochtend. 
 
De wintercompetitie wordt om de twee weken op zaterdagochtend om 9:30 uur gespeeld en start op 
27 maart. 
 
De wekelijkse maandagavondcompetitie begint weer op 29 maart en start steeds om 18:00 uur. 
 
Voor details, waaronder de zomer– en wintercompetitie en de Zeeuwse PAR-3 competitie, zie de 
jaarkalender voor 2021 op de site. 
 
 


