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Nieuwsbrief
De Heensche
.ALV De Heensche.
Donderdag 7 april was de Algemene ledenvergadering. Er waren minder
aanwezigen dan voorgaande jaren. Er waren 35 leden aanwezig.
Bij binnenkomst kreeg iedereen een doosje met 3 ballen en twee consumptie bonnen.

17 april was het Pasen !

In dit nummer o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

ALV
HCP 55 wedstrijd
Oranje wedstrijd
Vacatures redactie
Scorekaarten
Zeeuwse PAR3
Agenda

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

Contact redactie
Golfvereniging De
Heensche :
redactie@deheensche.nl

Wim de Kievit opende de vergadering en er werden diverse onderwerpen
behandeld, ook het vertrek van Wim als voorzitter. De nieuwe voorzitter
Dyan heeft wat over zichzelf verteld. Onder meer dat hij geboren is in
Bandung,
Na de pauze overhandigde Wim de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Dyan Dharmaperwira. De notulen van de ALV zijn per email
aan de leden gezonden.
Van de Voorzitter.
Beste clubgenoten,
Als nieuwe voorzitter van de golfvereniging de
Heensche wil ik als eerste jullie bedanken voor
het vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben
door tijdens de Algemene Leden Vergadering
(ALV) positief te stemmen op mijn kandidaatstelling voor de voorzitters positie.
Zoals ik in mijn introductie tijdens de ALV heb aangegeven, zie ik de golf
vereniging als een organisatie die de golfsport introduceert en bevordert
bij jong en oud.

Dit gebeurt o.a. door het organiseren van golf- en andere activiteiten waarbij de leden en potentiële nieuwe leden nieuwe contacten kunnen maken. Naast het sportieve element stimuleert de vereniging ook het
sociale aspect. Mijns inziens vertaalt dit zich dan in twee zaken:
•

het verzorgen van voldoende en passende activiteiten voor de leden zodat men zich “thuis” voelt bij de vereniging. De diverse commissies doen
hiervoor haar best met het organiseren van de wekelijkse wedstrijden
zoals de heren- en damesochtend, de maandagavond en de twee wekelijkse zaterdagochtend zomer/winter competitie. Daarnaast organiseert
de wedstrijd commissie (WECO) ook speciale wedstrijden zoals afgelopen ALV en Oranje wedstrijd, in deze nieuwsbrief en op de Heensche
website kunnen jullie hierover uitgebreider lezen. Voor de maand mei zijn
weer diverse activiteiten gepland, in de jaarkalender zijn de exacte data
en starttijden aangegeven. Uitnodigingen zijn reeds verstuurd voor de
deelname aan de laddercompetitie en in deze nieuwsbrief vinden jullie
ook de uitnodiging van Akkermans om mee te doen aan de Zeeuwse par3 wedstrijden, waar eenieder op een leuke en gezellige manier kan kennismaken met diverse andere par-3 banen in de omgeving. Ik kan het
van harte aanbevelen …..

•

Als tweede de doelstelling hoe de Heensche golfvereniging zich in de komende periode moet ontwikkelen specifiek met het aantrekken van nieuwe leden. Vandaag hebben we 349 leden, de verdeling op
leeftijd ziet er als volgt uit:

Als men als doelstelling definieert “het verbreden van het golfspel (en natuurlijk ook de sociale aspecten
daarvan), dan moet men eens worden over de volgende vragen:
Welke leeftijdscategorieën moet men aanspreken en wat is dan hierbij de beste methoden?
Welke hoeveelheid leden is optimaal voor de club met de faciliteiten zoals Akkerman die nu biedt?
Welke additionele faciliteiten moeten er geregeld worden om voor bepaalde leeftijdscategorieën de
Heensche golfvereniging aantrekkelijk te maken (lagere lidmaatschap/green fee kosten, openbaar
vervoer/ meerijden, kinderopvang ? …… )
Tijdens de ALV is al gesproken hoe wij nieuwe (jeugd)leden kunnen aantrekken. In de ALV is reeds besloten om de lidmaatschapscontributie te verlagen en zelfs voor de jeugd gratis te maken.

Zoals de grafiek laat zien heeft de Heensche 5 jeugd leden (jonger dan 21 jaar). Het merendeel van de
leden (51%) heeft een leeftijd tussen 60 en 75 jaar, 21% van de leden zitten in de leeftijdscategorie 45-59
jaar en maar 17% van de leden zit in de leeftijdscategorie van 21-44 jaar.

10% van onze leden is 76 jaar en ouder …. Goed zo, laat die jonge broekies maar zien dat golf je jong
maakt.
De Heensche golfvereniging kan bovenstaande vragen niet alleen bepalen, samenwerking met Akkerman en onze pro Derk Schut is een must.
Bovengenoemde zaken zal ik met het huidige bestuur in de komende periode oppakken en uitwerken.
Maar ook andere zaken als het gebruik van de nieuwe website, het verzorgen van een goede communicatie naar de leden door een maandelijkse nieuwsbrief, het organiseren van een “refresh” sessie m.b.t.
golfregels, om met een groep naar een “grote” baan te gaan spelen zijn ideeën die wij graag als bestuur
willen uitwerken. Hierbij is jullie hulp nodig, voor ideeën, suggesties en natuurlijk bij de uitvoering.
Schroom niet om contact op te nemen met een bestuurs- en/of een commissielid mocht je iets voor de

De Heensche ledenwedstrijd.
Op zaterdag 09 april organiseerde de Weco voor alle home, jeugd- & wedstrijdleden van de Heensche
met een HCP vanaf 55 een bijzondere golfdag. Als wedstrijdvorm was voor het relatief onbekende
“Amerikaantje” gekozen.
De shotgun startte voor de eerste negen holes 10.30 uur.
Na een goed verzorgde lunch startte om 13.00 uur de shotgun van de tweede negen holes.
Aansluitend vond de prijsuitreiking plaats.

Bij de spelvorm Amerikaantje starten er slechts 3 golfers per flight.
En er kan maar één winnaar per flight zijn.
Zie hiernaast de indeling ...

De flight winnaars waren :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Robert de Kievit
Anouk Wensink
Jozef Fordos
Marco Ooms
Klaas v.d. Werfhorst
Cees Timmermans
Wim de Kievit
Dyan Dharmaperwira

De birdie prijs voor: Dyan Dharmaperwira
Neary Dames: Doortje van den Bersselaar
Neary Heren:

Cees Timmermans

Oranjewedstrijd 23-4-2022.
Een stralende ochtend maar vanwege de strakke snijdende oostenwind nog harstikke koud als de Wedstrijdcommissie om negen uur al in de startblokken staat.
Wat een feestelijk begin van de dag als je al de rood-wit blauwe vlaggetjes ziet wapperen op een mooi
opgepoetste golfbaan. Mignon en Lambert van Gastel waren al vroeg sfeerbepalend aan het versieren
gegaan. Er ligt altijd wel wat op zolder bij sommige mensen en die weten dat dan meteen op de goede
plek te hangen. Dank je wel! Was een gezellig initiatief. Prijs voor de beste versierders van de dag!!
In de ‘kantine’ van De Heensche werden ondertussen de oranje ballonnen opgeblazen om het terras een
oranje look te geven en de weco hield zich bezig met de laatste voorbereidingen voor de oranje vlaggetjeswedstrijd.
De bedoeling van dit spel is dat je een vlaggetje plaatst op het punt waar de bal met het voor jou geldende aantal slagen terecht is gekomen (afhankelijk dus van je handicap). Degene die het verste komt met
zijn vlag is de winnaar.
7 Flights van 4 en 1 flight van 3 spelers, 31 deelnemers dus, kwamen redelijk snel achter elkaar binnengedruppeld voor koffie en een oranje tompoes. De Wedstrijdcommissie deelde de flights, kaarten en vlaggen uit, maar ook een extra oranje balletje. Dat balletje moet met een club 7 op de driving range afgeslagen worden als de hele kaart is gespeeld. Een extra prijs te winnen!
Om 10:00 konden we starten nadat Betsy de Kock het wedstrijdverloop nog eens had toegelicht.
Het hele spel verliep perfect, goed georganiseerd, geen ongelukken, één pleister is geplakt.
De wind blies de ballen naar het westen richting de keiharde kleiplaat aan de linkerkant, richting de bunkers, in het water, maar dat hoort er bij, dat kennen we in het heuvelrijke spel van ‘De Heensche’. Het
moet allemaal niet te gemakkelijk zijn.

Na de eerste ronde van negen afslagen werd elke speler gefêteerd op een oranjebitter en een smakelijke
wrap. Heerlijk! En dan de volgende negen afslagen!
Het was druk, gezellig, zonnig, zomers warm inmiddels, lekker een biertje of een ander drankje op het terras, terwijl de kaarten werden verzameld, de punten geteld en de winnaars afgetikt.
Longest Dames: Erica Duivelaar. Longest heren Dyan Dharmaperwira.
Nearyprijs dames Anja van de Bos, Nearyprijs heren Dyan Dharmaperwira.
De mooiste outfit was voor de baan en daar had de familie van Gastel een stevige hand in!
De birdieprijs was voor Wim van de Kievit.
Gedeelde eerste prijs dames en heren: Nelleke Schoutens en Jan de Mooy.
Heerlijke, goed georganiseerde dag was het! De gezellige deelname staat voor een positieve evaluatie
van de dag! En dan nog de foto’s. Engelbert Faber heeft er zijn best op gedaan!
Dank aan iedereen die deze dag mede zo feestelijk gezellig heeft gemaakt.
Nelleke Schoutens

Vacature(s) redactielid nieuwsbrief.
Het bestuur van De Heensche is voor de Nieuwsbrief op zoek naar
enkele enthousiaste leden voor de redactiecommissie.
De bedoeling is dat de nieuwsbrief één maal per maand wordt uitgebracht. Daarbij willen we niet alleen
nieuws over reeds gespeelde wedstrijden brengen, maar ook andere nieuwtjes en zaken die voor de toekomst aandacht verdienen.
De taken van de redactiecommissie:
- het bij elkaar brengen en in vorm gieten van aangeleverde nieuwsbrief artikelen en foto’s.
- schrijft zelf ook stukjes voor de nieuwsbrief, maakt foto’s en voegt zelf benodigde actualiteiten en informatie toe.
- zorgen voor tijdige toelevering van informatie en verslagen door de diverse commissies (donderdag-,
vrijdag-wedstijd en handicapcommissie) en het bestuur.
Heb je affiniteit met het schrijven van teksten?
Vind je het leuk om samen met anderen de nieuwsbrief van De Heensche opnieuw vorm te geven? Meld
je dan aan via secretaris@deheensche.
Wil je meer Informatie over de vacature, neem dan contact op met Dyan Dharmaperwira of met Fabienne
Peersman. Ter informatie hierbij de link naar de bestaande nieuwsbrieven in het archief.
https://deheensche.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-arch/
Wegens gezondheidsredenen heeft Engelbert Faber besloten om per direct te stoppen met alle activiteiten voor de Nieuwsbrief redactie. Dus deze Nieuwsbrief was zijn laatste.
Nieuwe scorekaart en aanpassing stroke index.
Op zondag 1 mei worden nieuwe scorekaarten in gebruik genomen.
Hierop zijn de stroke indexen van de holes gewijzigd. Dit is gebaseerd op een statische vaststelling van
de moeilijkheid van de holes.
Tegelijkertijd worden deze gegevens ook aangepast in de registratie gegevens van de NGF zodat bij invoeren van de kaart de scores juist verwerkt worden.
Ook op de teesigns worden de gegevens aangepast d.m.v. een sticker over de bestaande stroke index .
De aanpassing op de website van Akkermans golf en de Heensche volgt daarna.

Bij de plaatselijke regels is nu bepaald dat indien er onzekerheid bestaat of een bal op hole 4 en 13 in de
hindernis is beland, er een provisionele bal gespeeld mag worden.
En het vissen naar ballen is niet langer toegestaan. Te vaak wordt de doorstroming in de baan belemmerd
Omdat er naar andere ballen gevist dan de eigen bal gevist wordt.
De bepaling oever boom spiegels is verwijderd.
Jos
Zeeuwse PAR 3.
Eindelijk kunnen we na 2 jaar weer een Zeeuwse PAR3 organiseren. Helaas is Petrus & Paulus verdwenen uit de lijst. Deze baan bestaat niet meer.
De wedstrijdvorm is Best Ball Matchplay en van elke baan kunnen er elke keer 6 mensen meedoen.
We streven ernaar om zoveel mogelijk verschillende mensen mee te laten spelen.
Het zijn wedstrijden op zich, dus geen competitie.
De data zijn:
21 mei op Grevelingenhout
11 juni op De Goese Golf
30 juli op De Heensche
20 augustus op De Zeeuwse in Middelburg
Programma van de dag:
9:30 uur inloop met koffie
10:00 uur strat van 18 holes
13:00 is er een lunchbuffet en na de lunch kun je weer naar huis
Kosten van de dag zijn 35 euro. Dit omvat een greenfee van 20 euro, de lunch van 12,50 euro en het
wedstrijdgeld à 2,50 euro.Uiteraard betalen onze leden geen greenfee op onze baan.
Op geven kan via mij: mimi.akkermans@gmail.com
Telefoon: 0683175320
Ook je handicap doorgeven aub.
We willen dit jaar zoveel mogelijk mensen laten proeven van de Zeeuwse PAR3, maar het kan zijn dat je
niet altijd mee kunt doen. Je kunt wel op een reservelijst geplaatst worden.
Op naar een top golfseizoen met veel blije en vrolijke gezichten en veel plezier.
We proberen altijd zoveel mogelijk te carpoolen.
Mimi

Agenda Mei 2022:
Zondag 15-05-22
Vrijdag 20-05-22
Zondag 22-05-22
Donderdag 26-05-22

Wedstrijd 750 jr Steenbergen Organisatie Akkermans
Herenochtend
09:30 Stableford Uitje andere baan, apart opgeven
Matchplay wedstrijd 09:30 Matchplay info volgt
Hemelvaartsdag
09:30 Stableford mixwedstrijd dames nodigen heren

Doorlopende activiteit:
Iedere donderdag damesochtend 09:30 uur en iedere vrijdag 09:30 uur herenochtend.
Maandagavondcompetitie vanaf 1 mei om 18:30 uur. Je kunt aan deze competitie op inloop deelnemen. Een kwartier vóór aanvang aanwezig zijn.
Om de week: Zaterdagochtend zomer– en wintercompetitie 9h30, zie de jaarkalender 2022. Aan deze
ochtenden kun je ook op inloop deelnemen. Een kwartier vóór aanvang aanwezig zijn.

