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Beginnerswedstrijd HCP 40 – 55  
 
Op zondag 22 augustus organiseerde de Wedstrijdcommissie een 
“beginnerswedstrijd” netto double bogey voor leden met een handicap 
tussen de 40 en 55. Eenieder treft dan golfers in dezelfde fase van hun 
golf carrière en worden er 18 holes gespeeld in een informele wedstrijd-
vorm. In de baan kan men vragen stellen aan de wedstrijd begeleiders 
op regel- en/of etiquette gebied. 
De start was vanaf 09.30 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers 
wordt er gestart in shotgun of achter elkaar. Na afloop zou men afsluiten  
met een gezamenlijke lunch (clubsandwich) en uiteraard de prijsuitrei-
king.  
HELAAS is deze wedstrijd afgelast wegens te weinig animo. 
 
 
Midzomerwedstrijd 
 
Op dezelfde dag was er ‘s middags om 13:30 uur de midzomerwedstrijd 
gepland. De ontvangst was om 13:00 uur. 
Vóór de wedstrijd zou beginnen, was er een lichte regenbui aan de gang. 
Echter, omdat alle weergoden en buienradars een enorme hoeveelheid 
regen verwachtten net tijdens de wedstrijd werd er ter plekke besloten de 
wedstrijd af te gelasten. 
Achteraf is de verwachte hoeveelheid regen niet uit de lucht komen val-
len, maar bleek het nog redelijk golfweer te zijn geworden. 
 
Voortaan niet meer naar de weergoden luisteren? 
 
De wedstrijd werd één week uitgesteld naar 29 augustus onder dezelfde 
voorwaarden, zoals een hapje en drankje in de baan en start om 13:30 
uur. 
Iedereen moest zich wél opnieuw aanmelden. 
 
Het was prima golfweer met hier en daar een druppeltje regen. 
Iedereen had het goed naar de zin en dat de baancatering enorm in de 
smaak viel, bewijzen de volgende foto’s wel. ( foto’s Christian Denisse ) 
 
 
 

Rondje golf en baan  
reserveren in het 
weekend nu via de     
T-timer.  
Akkermans Golf :  
0167-502621  
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Hieronder staan twee flights, die gespot zijn door Christian ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij deze herkansing van de midzomerwedstrijd steeg het aantal deelnemers naar 35, waarvan er 33 
fysiek gespeeld hebben. Na een gezellige strijd waren alle deelnemers net voor de volgende zomer-
se bui binnen. Ze genoten in de baan van een broodje bitterbal, een versgebakken gambaspies en 
een drankje, dit alles verzorgd door Fabienne. 
 
De prijzen gingen naar de volgende enthousiaste deelnemers:  ( opgave Betsy de Kock ) 
 
Heren : 
 
1e prijs   Peter Jordaan (38 punten) 
2e prijs   Arno Ammerlaan (36) 
3e prijs   Peter Bogers (36) 
 
Neary Heren  Richard Krijnen 
Birdieprijs Heren  Jan de Mooij (3)  
 
Dames : 
 
1e prijs   Doortje van den Bersselaar (41) 
2e prijs   Ria Romijn    (39) 
3e prijs   Anouk Wensing (38) 
 
Neary Dames  Lieneke Krijnen (1) 
Birdieprijs Dames Ria Romijn 
 
De Midzomer Poedelprijs ging naar Hanny Adriaansen.  
 
De volgende wedstrijd van de WECO staat op 19 september gepland en is een hoge handicapwed-
strijd voor 40 tot 55 handicappend.  
Daarna volgt de Herfstwedstrijd op 17 oktober. De uitnodigingen komen per mail naar u toe. Schrijf 
tijdig en massaal in.  
 
Hieronder volgen de foto’s van de winnaars in willekeurige volgorde … 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damesochtend golf tweede kwartaal. 
 
Samenvatting van de activiteiten van de dames-golfochtenden in het tweede kwartaal van 2021. 
 
Ondanks dat Corona nog steeds invloed had op het aantal deelneemsters per ochtend, hebben zich 
in dit tweede kwartaal vier nieuwe leden aangemeld voor onze damesochtenden.  
Te weten: Doortje van den Bersselaar, Lien Damen samen met Anneke Huiijgens en als laatste Jan-
neke Schrok.  
 
Vanwege een ongeval kon Anneke Huijgens zich wat later dan de bedoeling was bij ons aansluiten. 
 
In dit kwartaal is er tweemaal niet gespeeld, namelijk op 29 april en op 13 mei. Zodoende kwam op 
Hemelvaartsdag de gecombineerde dag met de heren ook te vervallen. We hopen uiteraard, dat die 
traditie in het komende jaar weer wel door zal gaan. 
 
In dit kwartaal stonden ook een uitje naar een andere baan en een gemeenschappelijke lunch ge-
pland. Aan beide activiteiten kon vanwege Corona geen uitvoering worden gegeven. 
 
Er zijn drie Ringerscore-wedstrijden uit de serie van zes in dit kwartaal gespeeld.  
 
Ook zijn er twee wedstrijden uit de serie Stableford-wedstrijden gespeeld. Verder is er strokeplay 
met en zonder verrekening van de playing-handicap gespeeld en is er ook gewoon stableford ge-
speeld. 
 
Alle keren dat er gespeeld is hebben de deelneemsters zich daags tevoren moeten aanmelden en 

maakte de dames-commissie de flightindelingen. Elke flight moest bij hole 1 beginnen. Voor de vei-

ligheid en om  de snelheid er zoveel mogelijk in te houden werd in flights van twee gespeeld.  

 



Hanny Adriaansen is driemaal dag winnaar geworden, terwijl Doortje van den Bersselaar en Mignon 
van Gastel één keer samen dag winnaars zijn geworden. De overige dag winnaars zijn: Joke Am-
merlaan, Frieda van Dam, Jane de Jonge, Erica Davelaar, Ria Timmermans, Jeanne Vos en Rina 
Timmers. 
 
Toen Janneke Schrok voor de tweede keer met ons meedeed wist zij een hole-in-one te slaan. Voor 
die mooie prestatie kreeg zij een doosje met drie golfballen met het logo van de vereniging uitge-
reikt. 
 
Op de elf ochtenden dat er wel gegolfd is, hebben er gemiddeld 13 dames per keer deelgenomen. 
 
We spreken de hoop uit, dat er in het derde kwartaal minder blessures of ander lichamelijk ongemak 
zal zijn en we het gemiddelde aantal deelneemsters per ochtend kunnen zien groeien naar 20 of 
meer. (Op 8 juli is dat in elk geval al gelukt.) 
 
Jetty Schol 
 
 
 
 
Agenda komende maanden : 
 
 
Zondag  19 sept Beginnerswedstrijd  13:00 uur 
Zondag  17 okt  Herfstwedstrijd  13:00 uur 
 
 
Iedere donderdag damesochtend  09:30 uur en iedere vrijdag  09:30 uur herenochtend. 
 
De wekelijkse maandagavondcompetitie stopt op 13 september. 
 
Voor details, waaronder de zomer– en wintercompetitie en de Zeeuwse PAR-3 competitie, zie de 
jaarkalender voor 2021 op de site. 
 
 
 
 

1 September begint de herfst ! 


