
Geen versieringen deze dag, wel stralend weer, geen wind en bloedje 
heet. Twee zonnige wedstrijdleiders ook die de koppen bij elkaar hebben 
gestoken om zowel voor de heren als voor de dames een interessante 
match te bedenken.  
De heren speelden een poule-wedstrijd: 4 poules van drie heren, dus elke 
heer speelt twee wedstrijden van 9 holes per poule, de winnaars van de 
poules komen in de halve finale.  
Winnaars: Jack de Kock van poule 1, Laurent Jan Allewijn van poule 2, 
Karel Varossieau wint poule 3 en David Janssen poule 4. Halve finale: 
Jack tegen Karel, Laurent-Jan tegen David. Uiteindelijk speelde Karel de 
finale tegen Laurent-Jan 
 
Acht dames speelden de matchplaywedstrijd volgens een afvalschema 
met een verliezersronde. 
Winnaressen bij de dames van de eerste 9 holes: Anouk Wensink,  
Hanny Adriaansen, Alie van Lankhorst en Lieneke Krijnen. Uit de halve 
finale komen twee winnaars: Anouk Wensink en Lieneke Krijnen, die de 
finale tegen elkaar speelden. 
In de verliezersronde kwamen Fabienne Peersman, Rietje Koetsenruijter, 
Jacqueline Terlouw en Nelleke Schoutens tegen elkaar uit. De finalisten 
waren Rietje Koetsenruijter en Nelleke Schoutens. 
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Maar eerst is er rond 12:00 een heerlijke lunch: Bitterballen en frikadelle-
tjes met een puntzak friet en een drankje onder een parasol met daarbo-
ven een knalblauwe wolkeloze hete lucht. Wat een weertje in mei.  

En dan de spannende finale. Wie worden de allereerste matchplay-
kampioenen van De Heensche? 



De dames speelden eerst waarna Anouk Wensink zich de dames matchplay 
kampioen mag noemen. Een grappig golfmannetje met een flesje wijn op zijn 
rug en een handdoek met opdruk.  
De eerste prijs in de verliezersronde is voor Rietje Koetsenruijter: een golfhand-
doekje en een fles Spumante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heren speelden de finale voor matchplay kampioen sudden death over hole 
9 met publiek! En luid applaus!  
Winnaar: Laurent Jan Allewijn. Hij mag ook een wijnhouder, alias golfmannetje 
uitpakken, leuk kunstwerkje met een fles wijn in zijn buidel. Karel Varossieau 
wint de tweede prijs: Een handdoek en een fles Spumante. 

Om de golfbaan in goede conditie te houden moet veel werk verzet wor-

den. Gemiddeld is in de maanden maart tot en met november tussen de 

30 en 40 uur nodig. Maaien, holes versteken, kunstmest strooien/

spuiten, beluchten, bezanden, bunkers bijwerken, etc. 

Deze werkzaamheden moeten gebeuren in dezelfde tijd dat de baan ook 

open is. Dat vereist van zowel de greenkeepers als de spelers dat zij zo-

veel mogelijk met elkaar rekening houden. Niet voor niets geldt op alle 

golfbanen de regel dat greenkeepers voorrang hebben. De greenkeepers 

proberen tijdens werkzaamheden de voortgang van het spel zo min mo-

gelijk te hinderen maar dat is niet helemaal te voorkomen. Zeker niet als 

het druk is in de baan. Op een par-3 baan is de greenkeeper wel altijd in 

beeld omdat de oppervlakte waarop de werkzaamheden plaatsvinden 

veel kleiner is dan op een grote baan. Wanneer werkzaamheden precies 

plaatsvinden is geheel afhankelijk van beschikbaarheid van personeel 

en vooral ook van weersomstandigheden. Dat betekent dat ook tijdens 

verenigingsactiviteiten onderhoud plaatsvindt  

Onder etiquette wordt ook begrepen dat de voorrangsregels en het werk 

van de greenkeepers gerespecteerd wordt. 
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Leuk spel, leuke dag, iedereen was in superieure stemming! Een beetje 
weinig deelnemers, maar de sfeer was feestelijk. Volgend jaar verwachten 
we wel twee keer zoveel deelnemers! 

Greenkeeping en etiquette  



Traditie getrouw zijn op deze dag de heren uitgenodigd voor een mixed stableford-wedstrijd. Er waren 
elf dames in de gelegenheid om de heren te ontvangen en die kwamen met z'n zeventienen! 
  
De flights zagen er als volgt uit: 
Flight 1: Elly Lauret, Alie Lankhorst, Cees Pullens en Peter Bogers. 
Flight 2: Doortje van den Bersselaar, Ria Timmermans, Lambert van Gastel en  Dick van Es. 
Flight 3: Mignon van Gastel, Nelleke Schoutens, Ad Evers en Jan de Mooij. 
Flight 4: Leny van Es, Wim van den Bersselaar, Peter Talboom en 
Frans Wagenaar 
Flight 5: Hanny Adriaansen, Ton Kommers, Xander van de Weijden 
Flight 6: Joke Ammerlaan, Cees Timmernans en Hans Bal. 
Flight 7: Jetty Schol. Arno Ammerlaan  en Leo de Bruijn. 
  
Vooraf werd Jetty door Leo de Bruijn met een bloemetje in het  
zonnetje gezet voor haar organisatie. 
Na het voltooien van alle 18 holes is er namens de dames een  
consumptie aangeboren aanalle deelnemers. 
 

 
 
 
 
 
De birdie-prijs voor de heren was voor  
Wim van den  Bersselaar en bij de dames was die prijs voor  
Hanny Adriaansen. Allebei hadden zij 2 birdies 
 
 
 

 
De winnaar bij de dames werd Doortje van den Bersselaar met 33 punten en winnaar bij de heren 
werd Arno Ammerlaan met een taalscore van 40. 

Verslag van de dames-golfochtend van donderdag 26 mei 2022 
(Hemelvaartsdag) 
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Er werd gesproken van een geslaagde mixed-golfochtend was, die nog vele malen herhaald  
mag worden. 

Een hole-in-one werd op hole 2 

geslagen door Ton Kommers 



Damesuitje naar een andere baan 

De donderdagochtend damescommissie heeft voor een 

uitje naar een andere baan contact gelegd met De 

Goesse Golf.  

Op 30 juni 2022 zijn onze dames welkom bij De Goese 

Golf, Krukweg 31, 4465 BH Goes. Uiterlijk 21 juni 

moeten de namen van de deelneemsters worden 

opgegeven.  

Zoals gebruikelijk zal er door de vereniging 

een bedrag van 5 euro per persoon worden 

bijgedragen en komt de eigen bijdrage op 

tenminste 37,50 euro. 

 

Pagina 4 

Uitje naar een andere baan  
 
Vóór het uitbreken van de pandemie waren er geluiden dat er wel wat 
vaker naar een andere (grote) baan uitgeweken zou mogen worden.  
Als bestuur is er toen besloten om een uitje te organiseren met een 
donatie uit de verenigingskas. Mimi Akkermans had de organisatie op 
zich genomen en was bezig met Bergvliet toen Corona uitbrak. 
 
Mimi wil de draad nu graag weer oppakken, maar zij weet nu niet hoe 
het is gesteld met de interesse.  
 
Bij voldoende interesse staat het bestuur nog steeds positief tegen-
over het initiatief.  
 
Leden vanaf hcp 54 die interesse hebben om met elkaar naar een an-
dere grote baan te gaan, kunnen zich daarvoor per email aanmelden 
bij Mimi:  mimi.akkermans@gmail.com of telefoon 0683175320 
 

Mocht je mee willen doen laat 

dat dan zo gauw mogelijk we-

ten via  

jetty46@outlook.com  of 

WhatsApp 0 6 1 4 5 2 0 3 5 9. 

Wist u dat: 

•  Op zaterdag 28 mei er weer 2 nieuwe leden geslaagd zijn (waarvan één dame 

cum-laude) voor het golfregelexamen.  Beiden van harte gefeliciteerd! 

•  Onze Pro Derk Schut na een lange periode van herstel van zijn  blessure na een 

val, weer helemaal terug is! 

• Engelbert Faber na jarenlange tomeloze inzet als huisfotograaf en redactielid, 

zijn functie  onlangs heeft neergelegd. Het bestuur daarom naarstig op zoek is 

naar 2 nieuwe redactieleden. Informatie: secretaris@deheensche.nl of                      

tel. 06 55700675 

•  U zich nog kunt inschrijven voor de Zeeuwse Par 3, op zaterdag 30 juli op De 

Heen!  Via Mimi Akkermans : mimi.akkermans@gmail.com 

mailto:jetty46@outlook.com


 

Tip:  Bezoek de website van De Heensche 

voor nog veel meer informatie: 

   https://deheensche.nl/ 

AGENDA Juni 2022 
 
 
Zondag 12 juni: 
Clubkampioenschappen. (de uitnodiging is deze keer bij veel mensen in de 
spam terecht gekomen). Je kunt je aanmelden via de app Mygolf, evene-
menten, daar staat ook alle informatie.  
 
Wekelijkse activiteiten: 
Elke maandagavond vanaf 18:30 uur competitie.  (€ 1,= inschrijfgeld).  
 
Zaterdagochtend om de 14 dagen vanaf 09:30 uur zomercompetitie.  
(€ 1,= inschrijfgeld) 
 
Elke donderdagochtend vanaf 09:30 uur damesochtend 
Elke vrijdagochtend vanaf 09:30 uur herenochtend 
 
Voor al deze wekelijkse activiteiten geldt:  
deelname is op inloop, graag 15 min. van tevoren aanwezig zijn.  

Pagina 5 

https://deheensche.nl/

