
 

Oliebollen wedstrijd 

Woensdag 28 december 

 

Op woensdag 28 december organiseert de Weco de laatste wedstrijd van 

dit jaar. 

Voor iedereen met een HCP tussen 0 en 55 die vanwege de feestdagen 

wel toe is aan een frisse neus, houden we een 18-holes Stableford wed-

strijd. 

Voor een (op)warm drankje en oliebollen wordt gezorgd.  

               Aanvang 10.00 uur                Inschrijfgeld € 3,00 

Aanmelden kan vanaf 12 december, via de website van De Heensche, 

inloggen ledendeel en juiste evenement kiezen.  

Tot 28 december! 
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Contact redactie: 

Golfvereniging  

De Heensche 

Info@deheensche.nl 

Afronding van de maandagavondcompetitie 2022. 
 
Maandag 26 september was de laatste wedstrijd van de  
maandagavondcompetitie 2022. 
Er werden ter afsluiting 9 holes gespeeld en daarna werd er volgens goe-
de traditie weer genoten van frietjes met snack. 
De uitslagen zijn als volgt: 
Dames: 
1. Hanneke van Es met 430 punten 

2. Ria Timmermans met 426 punten 
3. Hanny Adriaansen met 396 punten 
 
Heren: 

1. David Janssen met 485 punten 

2. Rien Timmermans met 467 punten 
3. Laurent-Jan Allewijn met 455 punten 
 
David Janssen heeft totaal 26 Birdy's gescoord, dat was het hoogste aan-
tal bij de heren. Hanneke van Es scoorde met 8 birdy’s de meeste bij de 
dames. 
De prijswinnaars zijn gehuldigd en David Janssen mocht wederom de wis-
selbeker mee naar huis nemen. 
 
Vanaf 2023 hebben we de naam van de maandagavond wedstrijden ver-
anderd in “Maandagavond instuif”. We hopen daarmee de drempel om 
mee te doen te verlagen. We starten volgend jaar op maandag 27 maart 
om 18:00 uur (is uiterlijk 17:45 uur aanwezig zijn). 
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Herfstwedstrijd zondag 16 oktober 

Je zou het bijna niet geloven, maar zondag 16 oktober speelden we op De Heen, 
op een zonovergoten baan de Herfstwedstrijd. Mijn gedachten gaan nog even te-
rug naar de Herfstwedstrijd van vorig jaar, toen we met z’n allen vanuit het Grand 
Café naar de donkere lucht en de niet aflatende regen stonden te kijken. Sommi-
gen met de buienradar in de aanslag om het scherm het sein “droog” af te dwin-
gen. Ja, je ziet wel aan de bladeren, die al lekker goud en rood gaan kleuren en 
met grote getalen al van de bomen afwaaien, dat we in de herfst zitten en een re-
genbui op de loer ligt. Maar wat boffen we vandaag dan toch met dit perfecte golf-
weer!  



c
 

Met 40 deelnemers in 10 teams van 4 hadden we een supervolle baan en 
moest er een extra “Hole” worden gecreëerd. Daarvoor hadden we de Neary 
op de drivingrange en moest de bal vanaf de afslagplaats binnen de cirkel 
van het doel met de vlag terechtkomen. Voor het team dat de minste centi-
meters tot de hole scoorde, was de “Neary teamprijs”. Dit bleek toch nog een 
lastig nummer te zijn, want zegge en schrijve lukte het maar 2 deelnemers 
de bal binnen de cirkel te slaan.  

De aftrap was om 10:00 uur shotgun de baan in en rond de klok van 12:30 
uur kwamen de eerste flights alweer gloeiend en voldaan richting het Grand 
Café. 

Om een uur of één had iedereen een lekker plekje buiten op het terras ge-
vonden en werd het lunchbuffet geopend. Tijdens de gezamenlijke lunch 
werden onder het genot van een drankje en een lekker soepje met sandwich 
de prijswinnaars bekend gemaakt. 
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Bij de heren ging de eerste prijs naar Wim de Kievit, die met 38 Stf punten 
de kroon spande. De tweede prijs ging naar Laurent Jan Allewijn, die met 37 
punten nét iets beter scoorde op hole 15 dan Jan de Mooij, die ook met 37 
punten de 3e prijs in ontvangst mocht nemen. 

Bij de dames was het Erica Davelaar die met maar liefst 41 Stf punten van 
de baan kwam en zo de eerste prijs in de wacht mocht slepen. Alie Lank-
horst was een goeie 2e met 38 punten en ook Doortje van den Bersselaar 
heeft zich met 37 stf punten prima van haar taak gekweten en dat was goed 
voor de 3e prijs. 

De teamprijs was voor Flight 4, die de prijs aan de niet geëvenaarde presta-
tie van Giel Janssen te danken had. Hij legde zijn bal cool op 18,5 cm van de 
hole.  

Daarna werd er nog lekker na gekletst in het najaarszonnetje en kunnen we 
weer terugkijken op een goed bezochte wedstrijd en een gezellig samenzijn 
nadien. 

Alle deelnemers hartelijk dank voor de sportieve inzet en alle prijswinnaars 
van harte gefeliciteerd! 

Namens de Wedstrijdcommissie 

Fabiënne Peersman 
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Verslag damesochtend met lunch                                  (door Jetty Schol) 

Uitslag Ringerscore 2022 

Marja Hage en Ria Timmermans hebben aan het eind van de serie elk een perfecte sco-
re van 59. Het verschil zit  in het feit, dat Marja deze perfecte score in 3 wedstrijden 
heeft behaald, terwijl Ria na 3 wedstrijden een perfecte score van 60 had.  

Daarom is Marja Hage als winnaar aangewezen voor de prijs van de Ringerscore voor 
het jaar 2022.  
De prijs voor de winnaar bestaat uit een golf-trofee en een doosje golfballen met het ver-
enigings-logo.  

Ook Ria Timmermans  heeft voor haar prestatie een beloning verdiend, bestaande uit 
een gezellig boeketje bloemen en een doosje golfballen met het verenigings-logo.  

Uitslag Stableford-wedstrijd 2022 

Bij de Stableford-wedstrijden hebben slechts 8 dames vier of meer wedstrijden ge-
speeld. Daarom is besloten naar de beste resultaten uit vier wedstrijden te kijken, waar-
bij voor de dames die meer dan vier wedstrijden speelden alleen de vier beste resultaten 
telden. 

Over die vier beste scores werden punten-totalen genoteerd varierend van 108 tot 149.  

Die 149 punten staan op naam van RiaTimmermans. 
Daarmee is zij de winnaar van de Stableford-wedstrijd 2022  geworden.  
De prijs voor de winnaar bestaat uit een golf-trofee en een doosje golfballen met het ver-
enigings-logo.  

Jeanne Vos verdient ook een bijzondere vermelding, want al was het totaal van haar 
vier beste wedstrijden minder dan 149 haar totaal over alle zes wedstrijden kwam uit op 
187. Voor die mooie prestatie verdient Jeanne het uiteraard om beloond te worden met 
een doosje golfballen met het verenigings-logo.  
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Verslag herenochtend 2022               (door Johan Craane) 
Ook dit jaar wordt de herenochtend, met t/m september een gemiddeld aantal spelers van 

ruim 28, zeer goed bezocht. 

Zoals gebruikelijk was er ook dit seizoen weer een ringerscore- en een stablefordwedstrijd, 

waarbij je bij de laatste, om mee te strijden om de prijzen, ten minste vijf maal moest hebben 

meegespeeld. Bij meer dan vijf maal meespelen werden de slechtste scores, maar helaas 

dan ook de op die datum gemaakte holes in one en/of birdies geschrapt. 

Dat het wederom spannend was blijkt wel uit de uiteindelijke uitslag: 

Stableford: 

1e Frans Wagemaar  180 punten 

2e Cees Pullens   179 punten 

3e Wallie Bloot   178 punten 

Ringerscore: 

1e  Jan Plekkenpol  47 slagen 

2e Bram de Jonge  48 slagen  

3e Hans Brands   49 slagen 

Naast Hans Brands waren er nog 4 spelers met een score van 49 slagen, maar een hole in 

one samen met het aantal gescoorde  birdies heeft hier de doorslag gegeven. 

Traditie getrouw zijn we ook twee maal naar een grote baan geweest. Door de combinatie 

van een voor ons uitdagende baan, de gastvrijheid van de beheerder en het personeel, de 

uitstekende verzorging van een kopje koffie met iets lekkers en een heerlijke lunch, was de 

keuze weer op de baan van Catharinenburg in Melissant gevallen. In mei, met 20 deelne-

mers, hebben de weergoden ons na de lunch lelijk in de steek gelaten. Enorme regenbuien 

hebben er voor gezorgd dat uiteindelijk slechts een flight (diehards of idioten?) de volle 18 

holes hebben uitgespeeld. In september dreigde op de geplande dag een zelfde scenario en 

dus hebben de datum maar verschoven. Helaas was het aantal deelnemers (mede veroor-

zaakt doordat op dezelfde datum het Open Steenbergs Golfkampioenschap werd gespeeld 

in Bruinisse) wat minder dan we gewend waren, maar met z’n zestienen hebben we weder-

om een heerlijke dag gehad. 

Hopelijk werken de weergoden en corona de rest van het jaar mee, zodat we op vrijdagmor-
gen nog lekker kunnen blijven spelen.  
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Damesochtend uitje naar andere baan      (door Erica Davelaar) 
 
Donderdag 13 oktober stond het uitje naar een andere baan gepland. Dit keer was er 
gekozen voor Golfcentrum Roosendaal. Er hadden zich 22 dames opgegeven voor 
een 18 holes ronde. Rond 8.45 uur verzamelden zij zich in het restaurant en begon-
nen deze dag met een kopje koffie of thee. Om iets voor half 10 vertrok de eerste 
flight en iedere 7 minuten later de startte de volgende. De eerste en laatste flight be-
stond uit 2 personen en de tussenliggende flights uit 3 personen.  
Er werd deze dag stroke-play gespeeld. 
 
De weersvoorspelling voor deze donderdag was niet geweldig. Verspreid over de 
dag zouden er wat buitjes kunnen vallen. Maar het viel allemaal reuze mee en met 
name in de ochtend was het heerlijk golfweer. 
Tijdens de lunch viel er een flinke bui maar bij aanvang van de tweede ronde was het 
weer droog. 
 
De lunch bestond uit een vis, vlees of vega variant. Iedereen kreeg een kopje soep 
en drie sneetjes brood met wisselend beleg. De dames hadden vooraf hun keuze al 
doorgegeven. Hierdoor verliep alles zeer voorspoedig. 
 
De tweede ronde startte wat later waardoor iedereen zich al verzameld had bij de 
afslag van hole 1. Dat bleek niet zo effectief want menige golfbal verdween in het 
water. De druk van de toeschouwers was blijkbaar voor velen te hoog. 
Daarna werd er weer heerlijk gespeeld door iedereen. 
 
Na afloop, onder het genot van een drankje, werd de uitslag bekend gemaakt. 
Jane de Jonge was de winnaar met 106 slagen. Leny van Es werd tweede met 110 
slagen op de voet gevolgd door Hanneke van Es en Erica Davelaar met 111 slagen. 
Ellen de Weert was de enige die deze dag een birdie heeft geslagen. 
Rond half 5 ging iedereen weer huiswaarts. Allemaal terugkijkend op een gezellige 
en geslaagde dag.  



 

ZEEUWSE PAR 3 - 2023 

De drijvende kracht achter de Zeeuwse PAR 3, Mimi Akkermans heeft zich ook voor volgend 
jaar weer sterk gemaakt. 
Afgelopen jaar waren het weer super gezellige dagen, vandaar dat we heel blij zijn dat de 
Zeeuwse PAR 3 ook voor volgend jaar weer op de agenda staat. 
Exact alle details zijn nog niet bekend, wel staan de volgende zaterdag al vast: 
 
• 13 mei Grevelingenhout;  
• Juni (datum nog niet bekend) Goes;  
• 22 juli De Heen;  
• 12 augustus Zeeuwsche, Middelburg 
• 16 september Molenberg, Burg Haamstede 
 
Wil je het niet missen, dan kun je de data al toevoegen aan je agenda. Ook kun je je alvast 
aanmelden bij Mimi Akkermans tel. nr. 0683175320. 
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NGF competitie 2023 

Na een aantal jaren niet aan de NGF competitie te hebben deelgenomen, gaan we in 
2023 toch weer met één team deelnemen in de categorie ‘Korte Banen Competitie’. 

De ervaring was dat deelname aan de competitie inhield, dat er erg veel en ver gereisd 
moest worden naar de deelnemende golfbanen. Dat was voor velen een argument om 
van deelname af te zien. Jos Akkermans heeft in samenwerking met de NGF en een 
aantal korte banen in Zuid Nederland, geregeld dat de reisafstand voor de competitie-
teams binnen de perken gaat blijven. De banen waarvan we op dit moment weten dat 
ze in onze categorie meedoen zijn Grevelingenhout en de Zeeuwse. Het kan ook zijn 
dat er banen in de buurt van Tilburg of Eindhoven aan de samenwerking deelnemen. 

De speeldagen zijn al bekend en vallen op de vrijdagen  

7 april, 14 april, 21 april, 28 april, 3 mei, de halve finale op donderdag 18 mei en 
de finale op vrijdag 19 mei. 

Op de voorgaande aankondiging zijn er een aantal aanmeldingen binnengekomen. Op 
dit moment zijn er voldoende aanmeldingen voor één team. Wil je toch graag mee-
doen, dan kun je je op de reservelijst laten plaatsen. Je kunt daarvoor contact opne-
men met Jos Akkermans tel. 0622787195. 



Bericht van de NGF aan de leden 

Beste mensen,   

Gelukkig was het lange tijd niet nodig om jullie te berichten over coronamaatregelen van de 
overheid en de implicaties hiervan voor golf. Maar nu is toch een moment aangebroken om 
hier weer aandacht voor te vragen.  

De aanleiding: de ‘najaarsgolf’ is begonnen. Dat wil zeggen dat het aantal besmettingen met 
het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames weer flink toeneemt. Er zijn vooralsnog 
gelukkig relatief weinig IC-opnames, maar er is geen zekerheid of dit zo blijft.   

Het uitgangspunt van de langetermijnaanpak corona, in september bekendgemaakt, is om 
de samenleving open te houden. Daarom benadrukt het RIVM nu dat er nog steeds basis-
adviezen zijn en dat het in deze periode extra belangrijk is om die te volgen.  

In september heeft de regering ook uitgesproken dat iedereen een verantwoordelijkheid 
heeft bij het in toom houden van het virus. En daarom is het voor golfclubs en -banen be-
langrijk om de basisadviezen actief onder de aandacht te brengen bij golfers. Daarmee hou-
den we de golfsport veilig en beschermen we kwetsbare groepen.  

De adviezen om verspreiding van het coronavirus te beperken zijn te vinden 
op rijksoverheid.nl. Dit zijn de belangrijkste:  

• Heb je klachten? Blijf thuis en doe een zelftest.  

• Heb je corona? Ga in isolatie.  

• Haal je (herhaal)prik tegen corona. Ook als je verder helemaal gezond bent.  

• Je bent niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Maar het blijft wel een veilige af-
stand. Geef elkaar de ruimte.  

Was regelmatig je handen en hoest en nies in je elleboog.   

Hartelijke groet,  

Paul Wesel (NVG) en Jeroen Stevens (NGF)  
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WINTERREGELS: 

In de winterperiode wanneer de baan nat is blijft er vaak modder aan de bal 

kleven. Daarom mag je vanaf 1 november t/m 30 april op de fairway, indien 

gewenst, de bal, na deze gemarkeerd te hebben, opnemen, schoonmaken en 

terugplaatsen. 

Omstandigheden waar je vooral in de winter vaak mee te maken hebt, zijn 

rijp en dauw. Hiervoor geldt niet alleen voor de winter, maar voor het hele 

jaar dat dit geen losse natuurlijke voorwerpen zijn en ook niet onder tijdelijk 

water vallen. Je mag rijp en dauw dan ook niet wegvegen op de green. 

Verder is het zoals inmiddels wel bekend vanaf 1 november alleen nog 

toegestaan om met winterbanden op de baan te komen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen


 

Tip:  Bezoek de website van De Heensche  

en volg ons op Facebook voor nog veel meer 

informatie: 

   https://deheensche.nl/ 

AGENDA november/december 2022 
 
 
Woensdag 28 december:  
Oliebollenwedstrijd 10.00 uur 
 
Wekelijkse activiteiten: 
 
Zaterdagochtend om de 14 dagen vanaf 09:30 uur  Zaterdagmorgen competitie 
de “ZAMOCO”  (€ 1,= inschrijfgeld). 
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WERVING damesochtend 

De damesochtend wordt op donderdagochtend georganiseerd door 3 dames.  

Jetty Schol heeft dit de afgelopen jaren met heel veel inzet en enthousiasme gedaan. 

Zij was al die jaren de drijvende kracht achter heel veel verschillende activiteiten. Ook 

maakt zij iedere donderdag een verslag van de ochtend welke via de mail aan alle da-

mes wordt verstuurd.  

Jetty heeft echter aangegeven dat zij met een deel van haar activiteiten gaat stoppen. 

Ze wil zich niet meer met de wekelijkse organisatie bemoeien, maar wel heel graag de 

verslagen blijven maken.  

Hierdoor zijn wij nu op zoek naar een iemand die voor het organiserende deel ons 

team wil komen versterken. 

Mocht je hierin interesse hebben dan kun je je per mail aanmelden bij Ellen de Weert 
of Erica Davelaar (davelaarej@gmail.com).  

https://deheensche.nl/

