
 

Midzomer wedstrijd 
Zondag 21 augustus 

 
Op zondag 21 augustus organiseert de Weco voor de thuisblijvers, de gol-
fers die nu nog niet op vakantie gaan en diegene die al terug zijn van va-
kantie, een Stableford midzomerwedstrijd voor leden met een handicap 
tussen 0 en 55. 
In de middag spelen we vanaf 13.30 uur een 18 holes stableford shotgun 
wedstrijd met een extra handicap. De heren mogen spelen met maximaal 
2 stokken en een putter, de dames mogen gebruik maken van 3 verschil-
lende stokken en hun putter. 
Na afloop is uiteraard de prijsuitreiking en zal er een BBQ zijn. Info om-
trent aanmelding en kosten voor de BBQ volgen zo spoedig mogelijk. 
Wil je meedoen schrijf je dan voor 18 augustus aanstaande in. 
Inschrijfgeld bedraagt € 6,00. 
Aanmelden kan via de website van De Heensche, inloggen ledendeel en 
juiste evenement kiezen. 
Vanwege de doorkomst van de Vuelta is er op zondag 21 augustus wel 
sprake van verkeershinder dus hou rekening met extra reistijd! 
 
Tot zondag 21 augustus! 

 

Nieuwsbrief 
De Heensche 

In dit nummer: 

Midzomer wedstrijd 1 

Nieuwe redactieleden 1 

Handicap 40-55 toernooi 2-3 

Zeeuwse par 3 4-5 

Vrijwilligersdag 6 

Uitje naar andere baan 6 

Agenda en komende  

activiteiten 

 

 

7 

 

 

Nr. 92 juli 2022 

Contact redactie: 

Golfvereniging  

De Heensche 

Info@deheensche.nl 

Even voorstellen! 

De openstaande vacature van redactielid is gelukkig per 1 juli weer ingevuld.  

Anouk Wensink en Nelleke Schoutens hebben deze taak vol enthousiasme 
op zich genomen. Zij zullen samen de nieuwsbrief, Facebook en de plaatsing 
van berichtjes in de Steenbergse Courant voor hun rekening nemen.  

Interessante nieuwsberichten zijn altijd welkom. Stuur deze dan naar:  

info@deheensche.nl 
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Een mooie ochtendwedstrijd was het.  
Het waaide hard toen ik thuis wegreed, maar eenmaal op ons golfterrein van 
De Heensche aangekomen, viel het erg mee.  
We speelden Stableford. Een wat magere opkomst, 12 spelers, maar vol-
doende om de wedstrijd door te laten gaan. De wedstrijdcommissie was druk 
geweest met voorbereidend werk, alles was keurig in orde. De kaarten wa-
ren geschreven, de prijzen stonden aanlokkelijk uitgestald op de tafel. Elke 
deelnemer mocht bij aankomst een flesje water, een doosje ballen en een 
consumptiemunt ophalen, na betaling van het inschrijfgeld natuurlijk. 
 
Per internet was al bekend gemaakt hoe de flights waren ingedeeld. 
Aanvankelijk zouden we met 3 flights van 4 spelen, maar we werden de 
avond van tevoren opnieuw ingedeeld in 4 flights van 3, wat het spel voor 
spelers met een hoge handicap toch rustiger maakt. 
 
Er werd gespeeld met Neary en Leary, op twee holes voor dames en twee 
andere holes voor heren. 
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Zaterdag 16 juni 2022  
HCP 40-55 wedstrijd (door Nelleke Schoutens) 
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Even de nodige uitleg. 
 
Neary: de speler die in het spel, met zijn bal na de eerste slag, het dichtst bij 
de vooraf vastgestelde hole ligt, noteert zijn naam op de lijst die aan de ‘pin’ 
hangt, die bij de hole staat. De pin wordt dan op de plaats gezet waar de bal 
valt. Elke volgende eerste slag die dit verbetert, komt onder de eerste naam 
op het lijstje, de pin wordt opnieuw verplaatst, naar daar waar de bal nu te-
recht is gekomen. Als het goed gaat komt de ‘pin’ steeds dichter bij de vlag. 
Voor deze wedstrijd was er een uitzondering op de officiële regels: óók als 
de eerste slag niet op de green is wordt de  ‘pin’ geplaatst. Nu ging dat even 
mis, omdat men er van uitging dat die eerste slag, zoals volgens de officiële 
golfregels, op de green moest vallen, wat bij de heren geen enkele keer ge-
lukt is. Tenminste, niet bij de holes die daarvoor waren bestemd. 
 
Leary: hetzelfde, maar dan telt de tweede slag. Dus waar je bal terecht komt 
bij de tweede slag, daar zet je als eerste de ‘pin’ en vervolgens zet de twee-
de speler die dichter bij die hole komt de ‘pin’ weer daar waar zijn of haar bal 
valt. Vergeet niet ook hier je naam op het lijstje te zetten. 
 
Ingewikkeld? Als je meedoet heb je het zó door.  
 
Winnaars bij de Neary: Bij de heren was er geen winnaar, omdat er van 
uitgegaan was dat de eerste slag op de green moest vallen, maar dat was 
voor deze keer dus niet noodzakelijk.  
Bij de dames had Jacqueline Terlouw de beste eerste afslag. 
Winnaars bij de Leary: Jan Kamp en Doortje van den Bersselaar 
 
Winnaars van de 18 holes Stableford wedstrijd: bij de dames Jacqueline 
Terlouw, bij de heren Jan Oud 
 
De Birdyprijs ging naar Jan Kamp. 
 
Tot slot: een hartelijk welkom  
voor de volgende HCP wedstrijd op 10 september! 
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ZEEUWSE PAR 3 

Alle ingrediënten voor succes waren zaterdag 30 juli op De Heen aanwezig! Een stra-
lende dag, 32 Zeeuwse golfers een mooie golfbaan en een Grand Café voor een eerste 
bakje koffie met koek van eigen deeg!  

Om 10:00 uur gingen in shotgun 8 flights de baan in voor de derde wedstrijd in de 
Zeeuwse Par 3, Matchplay, best ball. Leuk om weer eens met een aardige man of vrouw 
van een andere vereniging te spelen en ook na afloop lekker te kletsen over ditjes en 
datjes, vakanties en andere golfbanen. 

Na 18 holes stond er een heerlijk lunchbuffet klaar en lieten de deelnemers het zich na 
de sportieve inspanningen goed smaken. Tegelijkertijd werden door Mimi Akkermans de 
winnaars bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. 

Op de derde plaats is met 7 up geëindigd het team Ruud Tims en Frans Prins. Beiden 
van Golfbaan Molenberg. Zij mochten ieder een bakje kersen en een doosje ballen mee 
naar huis nemen. 

Op de 2e plaats eindigde met 9 up het team Hanny Adriaansen en Fabienne Peersman, 
beiden van De Heensche. Voor hun was er ieder een pakketje met lekkere sapjes en 
nootjes. 

De absolute winnaars van deze stalende dag waren Leny van Es en Laurent Jan Alle-
wijn die met 13 up beiden een pakketje streekproducten overhandigd kregen van Mimi. 

De neary, die op hole 4 en 13 stond werd gewonnen door Ralph de Jong van Molen-
berg. 

Alle winnaars van harte gefeliciteerd! 

Voor het team met de minste punten was er een aanmoedigingsprijs, evenals voor Stijn 
de Jong die, pas begonnen met golfen, met 16 jaar de jongste deelnemer was. We kun-
nen weer terugkijken op een heerlijke Zeeuwse Par 3 dag. 
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Het volgende Zeeuwse Par 3 toernooi is op:  

zaterdag 20 augustus op Golfclub De Zeeuwse te Middelburg en daarna de laatste 
van dit seizoen op 24 september op Golfbaan Molenberg in Burgh Haamstede. 

Lijkt het jou ook leuk om mee te doen met de Zeeuwse Par 3 wedstrijden? Zet je naam 
dan op de lijst die vanaf maandag 1 augustus in het Grand Café hangt.  
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VRIJWILLIGERSDAG 2022 

 
Op zaterdag 27 augustus a.s. organiseert het bestuur van De Heensche voor al 
haar vrijwilligers een gezellige vrijwilligersdag. De dag bestaat uit een golfuitje 
naar de Par 3 baan van landgoed Bergvliet. Het bestuur wil hiermee alle vrijwil-
ligers (27 in totaal) bedanken die zich voor en achter de schermen inzetten om 
onze mooie vereniging draaiende te houden. Bijna alle vrijwilligers hebben zich 
voor deze dag al aangemeld. Het belooft dus een gezellige dag te worden. 

 

Uitje naar een andere baan. 

In de nieuwsbrief van mei (nr. 90) is een artikel geplaatst over een even-
tueel te organiseren uitje naar een andere (grote) baan. 

Er werd een oproep gedaan aan de leden die daarvoor interesse hadden, 
om zich aan te melden bij Mimi Akkermans. Aangezien Mimi van niemand 
een reactie heeft gehad gaat zij niet verder met de organisatie ervan. 

Mocht er in de toekomst toch nog behoefte zijn aan een uitje naar een an-
dere baan, dan kan dat altijd opnieuw worden opgepakt.  

Ook is het voor ieder lid vanaf hcp 54 mogelijk om aan te sluiten bij de uit-
jes van de donderdagochtend (dames) en de vrijdagochtend (heren).  

Ook leden die deze ochtenden niet bezoeken kunnen zich aanmel-
den voor de uitjes naar een andere baan. De data van de uitjes staan 
in de kalender op de Website van De Heensche. 

 



 

Tip:  Bezoek de website van De Heensche  

en volg ons op Facebook voor nog veel meer 

informatie: 

   https://deheensche.nl/ 

AGENDA augustus 2022 
 
 
Zaterdag 20 augustus: 
Zeeuwse Par 3 Golfclub De Zeeuwse te Middelburg 
 
Zondag 21 augustus vanaf 13:30 uur 
Midzomer wedstrijd  Opengesteld voor hcp 0 t/m 55 
 
Zaterdag 27 augustus:  
Vrijwilligersdag 
 
De hoge handicapwedstrijd van 16 september komt te vervallen. 
 
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 
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