
 

Rabo Club Support 
 

Vanaf 5 september kunnen leden van de Rabobank weer stem-
men op hun favoriete clubs.  Natuurlijk is dat voor jou Golfver-
eniging De Heensche! 
Door het uitbrengen van jouw stem voor Golfvereniging De Heen-
sche kunnen we onze vrijwilligers in het zonnetje zetten en kunnen 
we voor 2023 onze jeugd een gratis lidmaatschap aanbieden. 
Als je lid bent van de Rabobank kun je vanaf 5 september tot 
en met 27 september 2022 stemmen via de RaboApp of Rabo 
Internetbankieren. 
Zet deze datums in je agenda! 
Voor meer informatie kun je kijken op https://www.rabobank.nl/
leden/clubsupport 
Wij vertrouwen op jouw steun en stem. 
Golfvereniging De Heensche” 
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Op zondag 21 augustus werd de Midzomerwedstrijd 2022 gespeeld. 
Een heerlijke dag voor een potje golf, maar ook voor het aanmoedi-
gen van de wielrenners in de Spaanse Tour, de Vuelta. De tocht van 
Breda tot Breda, deed onder meer Steenbergen aan en dat was voor 
velen een duivels dilemma. Doch de échte golf fanaten lieten voor de 
Vuelta verstek gaan en waren present voor de wedstrijd op De Heen. 
 
Het was een wedstrijd vol verrassingen, dus lekker uit de comfortzone 
voor de 21 deelnemers. Zo was er putten met een andere putter (links 
of rechts) op de green van hole 6/15 en putten met één hand op de 
9e/18e hole. 
Op hole 4 was de ‘near the line’ en tussen hole 9 en 10 was er een 
lekker ijsje. Op de driving-range was een zomers zwembad en zwem-
band arrangement opgezet. Daar waren met chippen en pitchen extra 
teampunten te behalen. De flight die hier buitengewoon op heeft ge-
scoord was flight 6, met Peter, Paul en Alie, die dan ook alle drie de 
flightprijs in ontvangst mochten nemen. 
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Zondag 21 augustus 2022  
Midzomerwedstrijd 
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Na de enerverende wedstrijd was het een gezellig sfeertje op het ter-

ras en werd de uitslag bekend gemaakt waarna ook de prijsuitreiking 

volgde. 

 

Dames 

1e prijs Lieneke Krijnen 

2e prijs Alie Lankhorst 

3e prijs Rietje Koetsenruijter 

 

Heren: 

1e prijs Peter Bogers 

2e prijs Peter Jordaan 

3e prijs Paul Wagenaar 

 

Birdyprijs dames: Lieneke Krijnen 

Birdyprijs heren: Richard Krijnen 

 
Near the line prijs: Doortje vd Bersselaar. 
 
Degene die zich ook voor de barbecue hadden ingeschreven lieten het 
zich daarna prima smaken. Het was sinds de coronatijd weer de eer-
ste keer dat we na een wedstrijd een gezamenlijke maaltijd hadden. 
Hopelijk kunnen we ook wat dat betreft de draad weer oppakken. On-
danks het geringe aantal deelnemers kunnen we toch zeker terugkij-
ken op een geslaagde Midzomerwedstrijd. 
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Vrijwilligersdag 2022 

 

27 augustus 2022, een mooie zonnige dag in Oosterhout. Op landgoed Bergvliet 
druppelen vanaf 09:30 uur de vrijwilligers van Golfvereniging De Heensche bin-
nen voor de vrijwilligersdag. 
Achter in het restaurant staat de koffie en thee klaar met wat lekkers. En bij som-
migen is enige verbazing te bespeuren over het aantal vrijwilligers dat onze ver-
eniging kent. Een lijstje met namen en taken was dan ook welkom. 
De voorzitter Dyan bedankte in een korte speech alle vrijwilligers voor hun inzet 
voor onze vereniging en noemde ook degenen nog even die helaas niet aanwe-
zig konden zijn. 

Vanaf 10:20 uur werd door flight 1 afgetrapt op hole 1 van de Par 3 baan waarna 
de andere 6 flights om de 8 minuten volgden. Na 9 holes stond er een mooi 
lunchbuffet klaar en werden er tijdens de lunch ervaringen over de golfbaan en 
het spel gedeeld. 
Na de lunch werden de resterende 9 holes gespeeld en was het na afloop nog 
even gezellig evalueren. Over het algemeen werd de baan op Bergvliet als een 
leuke baan ervaren, maar kwam onze eigen baan op De Heen toch wel als “wat 
spannender” uit de bus. Ook was het leuk om te zien dat de vrijwilligers elkaar nu 
wat beter hebben leren kennen. Gezien de positieve reacties kunnen we terugkij-
ken op een geslaagde vrijwilligersdag. 
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Zeeuwse par 3 zaterdag 30 juli 
 
Op de zonovergoten zaterdagochtend vertrokken we met 8 deelnemers naar Middel-
burg. De Zeeuwsche par 3 golfbaan is ook een 9 holes baan. Dus die speel je dan 2 
keer. 
We werden daar ontvangen met koffie en een echte Zeeuwse Bolus. 
De flight indeling hing op en de organisatie had ook deze keer weer alle deelnemers 
van de 5 clubs gemixt en op HCP ingedeeld. Hetgeen weer voor een hoop gezellig-
heid zorgde en er niemand veel slagen meer mee kreeg ten opzichte van de andere 
flight genoten. 
En er werd natuurlijk ook heel goed gegolfd. 
Na iets meer dan 2 uur waren we klaar met 18 holes en stond er een heerlijk lunch 
buffet klaar waar iedereen lekker van gesmuld heeft en werden de prijzen uitgereikt. 
 
Neary was voor Laurent Jan Allewijn van onze vereniging 
Longest was voor Cees de Groot van Grevelingenhout 
1e plaats was voor Fabienne Peersman (Heensche) en Leen de Rijder (Goese) 
2e plaats was voor Laurent Jan Allewijn (Heensche) en Jaap vd Wees (Zeeuwsche) 
3e plaats was voor Peter Gillissen (Zeeuwsche) en Marijke Sickesz 
(Grevelingenhout) 
 
De troostprijs ging naar Jos Akkermans (Heensche) en Peter v.d. Berg 
(Grevelingenhout) Zij hadden de laagste netto score. 
 
Na een groot applaus voor de winnaars bleef iedereen nog even gezellig napraten 
en vertrokken weer huiswaarts. 
Weer kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige Zeeuwse Par 3 
dag. 
 
De volgende (laatste van 2022) wedstrijd staat gepland op zaterdag 24 september 
in Burgh-Haamstede. 
Er hangt een lijst in het Grand Café waarop je je kunt aanmelden. 
 
Wil je meer informatie over de Zeeuwse Par 3 wedstrijden, of wil je liever een  
Heensche speler als flight genoot ,neem dan even contact met mij op. 
Schroom niet, doe gewoon mee! 
Mimi Akkermans 
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Een paar veranderingen: 
 
 

Maandagavond: 
Volgens de kalender op de website zou op 12 september de laatste wedstrijd 
zijn. Dit komt i.v.m. vakantie van de wedstrijdleiding slecht uit. We hebben 
dan ook besloten om de afsluiting (9 holes) van de maandagavond com-
petitie te doen op 26 september. 
Vanaf 1 september beginnen we in verband met de invallende duisternis 
weer om 18:00 uur. 
Dus op 5, 12, 19 en 26 september graag uiterlijk om 17:45 uur aanwezig!  
 
Nelleke Schoutens en Fabienne Peersman 
 
 

Damesochtend uitje naar andere baan: 
In tegenstelling tot wat er in de kalender staat zal het Damesochtend golfuitje 
naar een andere baan op 13 oktober plaatsvinden. Zeer waarschijnlijk zal 
het Golfcentrum De Stok in Roosendaal worden. Dames die belangstelling 
hebben om mee te gaan kunnen contact opnemen met Jetty Schol. 
 
 
 
 

 
Zamoco! 
 
Wat een prachtige afkorting voor ZAterdagMOrgenCOmpetitie. 
Er gaat iets veranderen bij Zamoco. 
 
Op dit moment bestaat er een zaterdagmorgen-zomer- en een  
zaterdagmorgen-wintercompetitie. 
 
Met de WECO en een aantal vaste deelnemers van de genoemde competi-
ties is besloten om de winter- en de zomer-zaterdagochtenden samen te  
voegen tot één competitie. 
Deze loopt dan van mei tot mei. 
De zaterdagmorgen competitie die nu bezig is stopt dus niet in september  
zoals vorig jaar, maar op 6 mei 2023. Op die dag is de prijsuitreiking voor het 
hele jaar. 
 
Iedereen kan nog steeds per direct instappen en meespelen. 
Met vriendelijke groet 
Hanny Adriaansen. 



 

Tip:  Bezoek de website van De Heensche  

en volg ons op Facebook voor nog veel meer 

informatie: 

   https://deheensche.nl/ 

AGENDA oktober 2022 
 
 
Zondag 16 oktober:  
Herfstwedstrijd 11.00 uur 
 
Donderdag 13 oktober:  
Damesochtend uitje naar andere baan 
 
Wekelijkse activiteiten: 
Tot 26 september elke maandagavond vanaf 18:00 uur competitie.  (€ 1,= in-
schrijfgeld).  
 
Zaterdagochtend om de 14 dagen vanaf 09:30 uur zomer/wintercompetitie.  
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Mededeling betreft De Heensche op FACEBOOK 
In de bestuursvergadering van 5 augustus 2022 is het volgende beslo-
ten: 
Facebook wordt door ons alleen gebruikt om algemene (sfeer)foto’s te 
plaatsen zonder namen en zonder duidelijk herkenbare leden. 
Ook zullen alleen nuttige informatie, aankondigingen van activiteiten en 
evenementen en korte samenvattingen worden geplaatst. 
Geen close up foto’s en geen namen van winnaars (ook niet als er speci-
fiek door leden om gevraagd wordt). 

 

https://deheensche.nl/

