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Zaterdag 11 juni 2022
Zeeuwse Par 3 op de Goese Golf
Het was een prachtige zonnige dag en van de par 3 baan in Goes word je
vanzelf al helemaal vrolijk. Allemaal enthousiaste golfers van de deelnemende Zeeuwse par 3 banen: De Goese Golf, Grevelingenhout, De
Zeeuwse Middelburg, Molenberg Burg-Haamstede en De Heensche. Er
werd matchplay gespeeld in flights van vier. Het leuke is dan ook dat je
speelt met flightgenoten van een andere vereniging. Daardoor leer je weer
wat andere mensen kennen en kom je er achter dat wij op de baan van
De Heensche lekker wat spannende holes gewend zijn.
De bleek ook wel uit de eindscores want daarbij vielen we toch maar mooi
in de prijzen.
Van onze vereniging waren aanwezig:
Hanny Adriaansen, Rietje Koetsenruijter, Fabienne Peersman, Laurent
Jan Allewijn, Dick van Es en Leny van Es.
Hanny scoorde bij de dames de Nearyprijs en Fabienne sleepte samen
met haar matchpartner de tweede prijs in de wacht.
Al met al konden we na de heerlijke lunch tevreden huiswaarts keren, of
zoals sommigen wat verder Zeeland in trekken om nog van het heerlijke
weer te genieten.

Zondag 12 juni 2022
Clubkampioenschap De Heensche 2022
Op zondag 12 juni heeft Golfvereniging De Heensche haar 2e Strokeplay
Clubkampioenschap nieuwe stijl georganiseerd.
Er waren in totaal 26 deelnemers die de uitdaging hadden om de clubkampioenen 2021, Robert de Kievit en Mimi Akkermans van de troon te
stoten.

c
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De faciliteiten voor de wedstrijd waren er allemaal! Stralend weer, niet te veel
wind, perfecte greens en een mooie fairway. De ijzers opgepoetst en een bakje
koffie vooraf voor de zenuwen en de wedstrijd kon beginnen.
Om tien uur was het startschot voor de zes flights van vier die18 holes lang het
beste van hun golfspel moesten laten zien. Rond de klok van half een kwamen
de flights van de baan en werden zowel de strokeplay als de stablefordpunten
door de wedstrijdleiding genoteerd.
Intussen konden de deelnemers genieten van een lekkere lunch en weer
nieuwe krachten opdoen.
Nadat alle scores waren verzameld, werden de winnaars van de stablefordwedstrijd bekend gemaakt. De prijzen werden uitgereikt aan Lieneke Krijnen bij de
dames en Dyan Dhamaperwira bij de heren. Ook waren er leuke prijzen voor de
meeste birdies, de neary’s, de meeste waterballen en de meeste bunkerslagen.
Met de minste strokeplay slagen kwamen er bij de dames drie potentiële
kandidaten voor de titel Clubkampioen naar voren en bij de heren waren dat
er zeven.
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De beslissende ronde voor het Clubkampioenschappen werd na de lunch
gespeeld over 9 holes, allen te beginnen na elkaar op hole 1.
In de eerste flight waren dat Laurent Jan Allewijn en Richard Krijnen. In de
tweede flight startten Dyan Dharmaperwira en Wim de Kievit en in de derde
flight David Janssen, Marco Ooms en Robert de Kievit. De dames sloten de
rij met Lieneke Krijnen, Betsy de Kock en Anouk Wensink.
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De flights werden op hole 9 onthaald door alle aanwezigen en er volgde luid
applaus bij het uitholen. Met 32 slagen bleek Robert de Kievit zijn titel te
kunnen prolongeren en werd hij wederom Clubkampioen van De Heensche.
Dat de behaalde strokeplay slagen heel dicht bij elkaar lagen, bleek wel omdat voor de tweede en derde plaats (33 slagen) nog een sudden death gespeeld moest worden tussen Dyan Dharmaperwira en Wim de Kievit. De beslissende hole was hole 3 waar Dyan als 2e en Wim als 3e uit de strijd kwamen.
Intussen waren ook de dames aangekomen op hole 9 en werd er door Anouk
Wensink uitgeholed met 33 slagen, door Betsy de Kock met 36 slagen en
door Lieneke Krijnen met 42 slagen. Zodat Anouk Wensink zich met recht
Clubkampioen van De Heensche bij de dames mag noemen en de wisselbeker mee naar huis mocht nemen.
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Uitje naar een andere baan

(door Jetty Schol)

Goese Golf 30 juni
Achttien van de min of meer regelmatige bezoeksters van de dames-golfochtenden
hadden zich aangemeld voor het uitje naar een andere golfbaan.
Ook José van Bergen had zich aangemeld, maar omdat zij om gezondheidsredenen
vandaag nog niet mocht golfen, liep zij mee als “caddy” en hielp zij bij het zoeken naar
de ballen die in de bosjes werden geslagen.
Voor dit uitje kwamen we uiteindelijk terecht bij de Goese Golf. Daar werd ons het zomerarragement aangeboden en dat bestond uit een ontvangst met koffie of thee met wat
lekkers, een warme lunch met vis of vlees en het spelen van tweemaal 9 holes op de par
3 baan.

Er werd gespeeld in zes flights van 3 en de eerste flight begon omstreeks half elf. Alle
overige flights volgden zo snel mogelijk om zodoende te bereiken dat alle flights weer in
het clubhuis terug waren voordat de regen zou komen. Dat was bijna helemaal gelukt.
Gedurende de zeer smakelijke lunch heeft het wat gespetterd, maar de echte regenbuien zouden pas later in de middag komen.
We kregen toestemming om eerder dan de vastgelegde starttijden aan de tweede ronde
te beginnen. Dus zodra de deelnemers van een flight hun lunch voltooid hadden begaven zij zich naar de afslagplaats van hole 1. Zodoende waren alle flights weer snel allemaal op de baan en kon het grootste deel van het traject zonder al te veel regen worden
gespeeld. Alleen de twee laatste flights kregen wat meer regen te verduren.
Toen alle flights weer terug waren bij het clubhuis werden de resultaten verzameld. Er
zijn minstens 5 birdies geslagen en twee daarvan staan op naam van
Jane de Jonge en zij deed dat bij de holes 3 en 8.
De eindresultaten varieerden van een maximum aantal van 101 tot een minimum van 70
slagen over 18 holes.
Die 70 slagen staan op naam van Jane de Jonge en zij is daarmee de winnaar van dit
uitje geworden.
Jane ontving voor haar mooie prestaties een doosje met drie golfballen voorzien van het
logo van onze vereniging en een buitengewoon hartelijk applaus van al haar medespeelsters.
Onder het genot van wat verfrissende drankjes hebben we dit leuke uitje afgesloten.
We kijken terug op een buitengewoon gezellige dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.
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De Heensche op Facebook
Om wat meer publiciteit aan met name de wedstrijden bij De
Heensche te geven, is tijdens de bestuursvergadering goedkeuring gegeven aan het idee om de Facebook pagina van De Heensche weer
nieuw leven in te blazen.
Afgesproken is wel dat er rekening wordt gehouden met de privacy van
de leden. Er zullen met name aankondigingen van wedstrijden en
sfeerverslagen zonder namen geplaatst worden. Foto’s van winnaars
worden vanaf nu alleen mét toestemming van de winnaars geplaatst.
Voor meer info wordt er doorverwezen naar de nieuwsbrief.
Dus voor de FB gebruikers: allemaal even de FB pagina van de Heensche ‘liken’ en ‘volgen’ en nieuwsberichten delen. Wellicht gaat dit dan
leiden tot meer animo voor de wedstrijden.

Wist u dat:
•

Cees Pullens op een heerlijke zomerse maandagavond na een aantal holes al
van de baan kwam gelopen met zijn regenbroek aan.
Na de vraag of hij er al mee ging stoppen antwoorde hij dat hij helemaal uit zijn
broek was gescheurd en daarom zijn regenbroek had aangedaan. Gezien de
zomerse temperaturen was dat ook niet zo’n beste keuze, want daar dreef hij na
een paar holes letterlijk uit.
Gelukkig is het nu sale overal en dus de beste tijd voor een nieuwe broek!

•

Laurent Jan Allewijn tijdens de clubkampioenschappen zijn schoenen en sokken uit moest doen om zijn bal te kunnen slaan. Zie ook de foto’s hierboven.

•

De golfkar van Anouk Wensink bij hole 6 te water is gegaan. De kar is gered
maar haar telefoon heeft ze, na een uur in het water te hebben gezocht, helaas
niet meer terug kunnen vinden.
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Napraten op de Maandagavondcompetitie
Maandag 27 juni was het weer een bijzondere avond, zoals elke maandagavond.
24 deelnemers, altijd een mooi getal.
Eerst een onzalige regenbui in de middag zodat je denkt: Dit wordt niks. Wel blij
voor het gras en de plantjes. Om vier uur werd het zonnig en droog, dus het water was van de baan, alhoewel hier en daar het gras nog niet echt lekker ‘liep’.
De veertiende wedstrijd alweer gisteren, de zomer gaat met een vaartje!
Met totaal 27 wedstrijden zijn we over de helft.
De wedstijd werd gewonnen door David Janssen met 41 punten en zes(!!) birdies. Laurent-Jan Allewijn en Cees Pullens verdienden een gedeelde tweede
plaats met 40 punten.
Marja Hage doneerde een bakje kersen voor de laagste score.

Zaterdag 16 juli:
Hoge handicap wedstrijd

Op zaterdag 16 juli organiseert de Weco een Stableford wedstrijd voor leden met
een handicap tussen 40 en 55.
Een uitgelezen kans om op een onbevangen wijze kennis te maken met het wedstrijdelement binnen de golfsport en natuurlijk andere leden van golfvereniging De Heensche. In de
ochtend spelen we een 18 holes stableford wedstrijd waarbij gezelligheid voorop staat!
Na afloop is er nog een prijsuitreiking en gelegenheid om de opgedane ervaringen met elkaar te delen.
Wil je meedoen schrijf je dan vóór 13 juli aanstaande in.
Inschrijfgeld bedraagt € 3,00.
Aanmelden kan vanaf maandag 27 juni 10.00 uur via de website van De Heensche, inloggen
ledendeel en HCP 40-55 evenement kiezen.

Pagina 8

AGENDA Juli 2022
Zaterdag 16 juli:
Hoge handicap wedstrijd
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.

Tip: Bezoek de website van De Heensche
voor nog veel meer informatie:
https://deheensche.nl/

