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Oliebollen wedstrijd 

Woensdag 28 december 

Tot vrijdag 23 december kun je nog inschrijven voor 

Oliebollenwedstrijd. 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 wedstrijd. 

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

               Aanvang 10.00 uur                Inschrijfgeld € 3,00 

Aanmelden via de website van De Heensche, inloggen ledendeel en 

juiste evenement kiezen.  

Tot 28 december! 

De kalender voor 2023 staat inmiddels op de website. 

Naast de algemeen bekende wedstrijden heeft de wedstrijdcommissie een aantal 

nieuwe activiteiten toegevoegd zoals een open mix ochtend en een 3 daagse 

open golfavond. Meer informatie hierover volgt t.z.t. 

Het matchplay clubkampioenschap wordt in 2023 gehouden over 2 dagen, waar-
bij op de eerste dag voorrondes worden gespeeld en op de 2e dag voor het club-
kampioenschap wordt gestreden. 

Ook zijn er wat naamsveranderingen: 

• de zaterdagmorgen competitie heet voortaan ZAMOCO 

• de maandagavondcompetitie heet voortaan maandagavond instuif 

De beginnerswedstijden zijn vervangen door de startersochtenden, de eerste is al 

op zondag 12 februari. Voor deze ochtenden worden vooral nieuwe startende 

golfers uitgenodigd om lekker samen de baan in te gaan en een gezellig rondje te 

spelen zonder de druk van een wedstrijdelement. 

De activiteiten waarvoor je moet inschrijven staan ook al ruim van te voren in het 

ledendeel onder evenementen, zodat je ze daar ook al kunt raadplegen.  

Om het voor ieder lid naar de zin te maken is wat lastig, wij willen als WeCo dan 

ook inventariseren wat specifiek jullie wensen zijn. Daarom zullen alle leden bin-

nenkort een korte enquête ontvangen. Naar aanleiding van de antwoorden kun-

nen wij dan de activiteiten beter aan laten sluiten aan jullie behoeften. 

TIP: Nieuwjaarsreceptie 15 januari om 15:00 uur.  

En zet ook alvast de Algemene Leden Vergadering op donderdag 6 april in je 

agenda! 
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Golfregel wijzigingen per 1 januari 2023 
 
 
Elke vier jaar, bij het verschijnen van een nieuw regelboek, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. Het 
gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen zodat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. 
 
Wij hebben voor jullie alvast enkele voor onze baan relevante wijzigingen uitgelicht. 
 
Regel 6.3b(3) - Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole 
 
In het Regelboek 2023-2027 is de straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in 
spel is gebracht, teruggebracht van de algemene straf tot 1 strafslag. 
Voorbeeld 
2019 Een speler markeert zijn bal (bv. een bal die gemarkeerd met één zwarte stip) die op de green ligt, neemt 
deze op en vervangt deze door een andere bal (bijvoorbeeld eentje die gemarkeerd is met twee zwarte stippen). 
Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij 2 strafslagen. De speler moet de hole nu uitspelen met de 
vervangende bal (de bal met 2 zwarte stippen). De speler had de originele bal (de bal met één zwarte stip) die hij 
of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b en heeft de andere bal (met twee zwarte 
stippen) in strijd met de regels in het spel gebracht. 
2023: Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij 1 strafslag. De speler moet de hole uitspelen met de 
vervangende bal. De speler had de originele bal (met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten 
terugplaatsen volgens regel 13.1b. 
 

Regel 14.1(c) – De bal schoonmaken 

Ook het schoonmaken van een bal die niet is opgenomen valt onder deze Regel (1 strafslag). 

Als je je bal die in het algemeen gebied ligt schoonmaakt zonder hem op te nemen, bijvoorbeeld door met je duim 
er wat modder af te vegen,  kost je dat 1 strafslag. (uitzondering bij winterregels) 

 

Regel 14.3 -   Een bal droppen 

Regel 14.3b (3): Dropzone bij recht naar achteren ontwijken 

De procedure voor het recht naar achteren ontwijken, een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een 
hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart, is per 1 januari 2023 vereenvoudigd.  

De speler moet de bal op de lijn droppen. De plek op de lijn waar de gedropte bal het eerst de grond raakt, 
creëert een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt.  

 

De bal mag dus dichter bij de hole tot stilstand komen, zolang hij maar binnen de dropzone blijft. 

 

Deze wijziging komt naar voren in aanpassingen bij het recht naar achteren ontwijken volgens de definitie van de 
dropzone en de volgende regels: 

16.1c(2): Ontwijken met straf: spelen van buiten de bunker 

17.1.d(2): Ontwijkoptie voor een bal die in een hindernis ligt 

19.2b Ontwijkoptie voor een onspeelbare bal in het algemeen gebied of op de green 

19.3b Ontwijkoptie (met twee strafslagen) voor een bal in de bunker 
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Toelichting 

2019: Bij het recht naar achteren ontwijken behoort een speler een referentiepunt te kiezen 

op de lijn. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte, niet dichter bij de 

hole. 

 

2023 (afbeelding hieronder): Bij het recht naar achteren ontwijken moet de speler de bal 

droppen op de lijn. Het punt waar de bal na het droppen het eerst de lijn raakt, is het refe-

rentiepunt. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte in alle richtingen, 

ook dichter bij de hole. In andere woorden: de bal moet tot rust komen binnen één club-

lengte van de plaats waar hij gedropt wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Regel 16.3b – Ontwijkprocedure voor een ingebedde bal 

Het referentiepunt moet in het algemene gebied zijn. 
Als het punt direct achter de bal niet in het algemene gebied is moet de speler het 

dichtstbijzijnde punt vinden in het algemene gebied, niet dichter bij de hole en dat 
punt als referentiepunt gebruiken. 

Het referentiepunt is het punt van waaruit de dropzone wordt bepaald. 

2019: Het referentiepunt is direct achter de bal en kan b.v. ook in de bunker zijn. 

2023: Referentiepunt moet in het algemene gebied zijn en is niet altijd meer direct achter 
de bal. Met name wanneer een bal is ingebed in de wand van een bunker kan het punt di-
rect achter de bal vaak buiten het algemene gebied zijn. 

Dit is een greep uit de wijzigingen in de golfregels 2023 – 2027. Wil je meer weten over de 
wijzigingen van de golfregels, klik dan op de link hieronder. Op de site van de NGF vind je 
alle informatie met voorbeelden en situaties. 

https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/regels/golfregels-wijzigingen-2023 

https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/regels/golfregels-wijzigingen-2023
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Dames-golf/Sinterklaas-ochtend donderdag 1 december 2022  
 

Op deze zonnige donderdagmorgen kwamen er 14 dames naar de golfbaan voor het 

spelen van de eerste negen holes. Na afloop daarvan stond er in het restaurant koffie of 

thee met een stuk gevulde speculaas of een stukje banketkrans klaar ter gelegenheid 

van het Sinterklaasfeest. 

De winnaar van de dag werd Erica Davelaar met haar 37 slagen en birdie bij hole 7. 

Daarvoor kreeg Erica een hartelijk applaus. 

 

Afscheid Jetty en welkom Doortje 

Erica had een heel mooi Sinterklaasrijm gemaakt, waarin zij met veel lieve woorden Jetty 

in het zonnetje zette en bedankte voor haar inzet als commissielid. (De tekst van het ge-

dicht volgt aan het eind van het verslag.) Ellen de Weert maakte bekend, dat Doortje zich 

inmiddels als nieuw commissielid had aangemeld en Jetty werd met een prachtig kerst-

stuk bedankt voor het uitvoeren van taak, die zij zo serieus als maar mogelijk had uitge-

voerd. In een reactie zegt Jetty dat ze dit hartelijke gebaar heel erg waardeert en dat ze 

blij is van zo’n gezellige groep deel uit te maken. Doortje deelde nog mee dat zij het ook 

leuk vindt om de damesochtend mede te organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetty laat nog weten dat ze de verslagen zal blijven schrijven. Zij vertelde dat zij  

met de verslagen was begonnen, nadat zij had bemerkt hoe lastig het voor nieuwkomers 

was om zich bij de reeds bestaande groep aan te sluiten. De verslagen moesten het her-

kennen van namen makkelijker maken. Hopelijk blijft dat ook gelden voor toekomstige 

nieuwkomers. 

 

Nadat iedereen van de koffie en thee met het lekkers had genoten zijn alle dames rustig 

huiswaarts gegaan.  
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Na jarenlang de golflessen voor de golfschool van Akkermans Golf te hebben verzorgd en voor velen 
steun en toeverlaat te zijn geweest als je het weer eens helemaal kwijt was, gaat onze Pro Derk Schut 
ons per 1 februari verlaten.  

Twee enthousiaste Pro’s die het stokje van Derk over zullen nemen, stellen zich aan jullie voor: 

Wij zijn Robin Kind en Pascal Lamberigts en vanaf februari 2023 zijn wij samen verantwoordelijk voor de golf-
school van Akkermans Golf.  

Robin (31) woont in Voorburg en is vader van een doch-
ter. Hij is op zijn 10e begonnen met golfen op Leeuwen-
bergh. In zijn amateurtijd is Robin o.a. Nederlands kampi-
oen geworden, in 2012 werd hij playing professional en 
heeft hij meerdere tours gespeeld.  

Zijn hoogtepunt was de overwinning in 2015 waar hij met 
een totale score van -27 over drie ronden het toernooi als 
winnaar afsloot. Het bijzondere was dat hij in zijn 2e ron-
de een score van 59 noteerde (-13). Vanaf 2019 is Robin 
terug op het oude nest, Leeuwenbergh als teaching pro. 
Met zijn ervaring als tourspeler weet hij wat ervoor nodig 
is om jouw golfspel op een hoger niveau te krijgen.  

Pascal (32) woont in Halsteren en is vader van twee zo-
nen. Op zijn 18e is hij tijdens de Cios opleiding gestart 
met golfen. Nadat hij zijn Cios heeft afgerond is hij in 
2014 begonnen aan de PGA opleiding tot teaching pro-
fessional. Vanaf dat moment is hij werkzaam op Leeu-
wenbergh waar hij in 2018 de golfschool heeft overgeno-
men.  

Pascal zal het vaste gezicht worden bij Akkermans Golf 
en het overgrote deel van de lessen gaan verzorgen. Wij 
zijn ervan overtuigd dat wij met ons aanbod van lessen 
voor beginnende golfers, privélessen voor alle golfers, 
(prestatieve) competitie teams en groepslessen op ieder 
niveau iets toevoegen aan jullie golf beleving.  

Naast de reguliere lessen organiseren wij jaarlijks een aantal uitstapjes naar andere banen. Dit varieert van 
één dagje 18 holes in Nederland tot een aantal dagen naar het buitenland. Op deze manier proberen wij iede-
re golfer op de juiste manier te helpen. Wij kijken er naar uit om jullie golfspel te verbeteren.  

Graag tot op de golfbaan! Robin (links op de foto) & Pascal (rechts op de foto)  
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Beste leden, 

 

Het seizoen 2022 is alweer in de laatste fase beland en we kunnen met tevredenheid terugkijken op een sportief 

en gezellig jaar. Hiervoor mijn dank voor jullie bijdrage en in het bijzonder de vrijwilligers die veel tijd en inzet 

geleverd hebben om alle activiteiten op te zetten en te begeleiden. Chapeau!!! 

Ook dit seizoen heeft Akkermans hard gewerkt om te zorgen dat de baan en het park er netjes bij liggen. De 

werkzaamheden op de baan is een continu proces en kunnen soms voor een klein oponthoud tijdens het spelen 

zorgen, maar dat is normaal en resulteert wel in een baan die er optimaal uitziet. 

Naast de vele activiteiten die de WECO heeft georganiseerd lopen ook de heren- en damesochtenden als een 

trein. De vrijdag herenochtend wordt goed bezocht. De donderdag dames ochtend is altijd gezellig maar kan net 

als de zaterdag ochtend competitie zeker nog wat meer inloop gebruiken. Schroom niet om aan de diverse acti-

viteiten mee te doen, het is de gezelligheid die voorop staat. 

De kalender voor 2023 staat intussen op de website en laat ook een aantal nieuwe verrassende activiteiten zien. 

Het doel is om het voor de beginnende spelers aantrekkelijk te maken om de stap te zetten naar deelname aan 

evenementen.  

Het budget voor 2023 is vastgesteld. Hoewel de NGF- contributie verhoogd is, heeft het bestuur besloten de 

contributiebedragen per saldo gelijk te houden als in 2022. Dit betekent in principe dan een verlaging van de 

verenigingsbijdrage. Zoals in de vorige Algemene Ledenvergadering (ALV) is voorgesteld, betalen jeugdigen tot 

21 jaar in 2023 alleen de NGF- bijdrage. 

Derk Schut gaat ons eind januari verlaten als Pro bij Akkermans. Pascal Lamberigts en Robin Kind nemen het 

stokje van hem over. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen we afscheid nemen van Derk. 

Het bestuur is met de NGF, Akkermans en de nieuwe pro’s bezig te onderzoeken hoe we in 2023 de banen nog 

aantrekkelijker voor de spelers kunnen maken. We willen graag bestaande en wellicht nieuwe leden motiveren 

om nog meer op de baan te spelen. De vereniging telt nu ca 380 leden en zoals jullie wellicht gezien hebben is 

de golfsport volop in de belangstelling en groeiende. De verwachting is dat wij in 2023 een soortgelijk aantal le-

den blijven houden.  

De vraag die wij ons kunnen stellen is tot welke grootte wij nu als vereniging willen groeien? Aan een kant heeft 

een laag aantal leden het voordeel dat de baan minder bezet is en wij nu zonder te reserveren bijna op alle tij-

den en dagen direct kunnen spelen. Aan de andere kant willen we graag het aantal leden vergroten wat goed is 

voor de continuïteit van de vereniging, de pro’s en natuurlijk de organisatie van Akkermans die de banen op 

commerciële basis moeten onderhouden en exploiteren.  

Als laatste wil ik iedereen leuke en gezellige feestdagen toewensen. De dagen zijn korter en we kunnen daar-

door minder buiten golfen, maar het is wel een periode om met onze vrienden en familie de tijd te besteden aan 

het vieren de Kerstdagen en natuurlijk het inleiden van het 

nieuwe jaar.  

Ik hoop jullie allemaal weer te zien en te spreken op onze 

Nieuwjaarsreceptie in januari. 

Dyan Dharmaperwira,  

voorzitter Golfvereniging De Heensche 



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  
 
 
Woensdag 28 december:  
Oliebollenwedstrijd 10.00 uur 
 
Nieuwjaarsreceptie 15 januari 2023 om 15:00 uur 
 
 
Wekelijkse activiteiten: 
 
Zaterdagochtend om de 14 dagen vanaf 09:30 uur:  Zaterdagmorgen competitie 
de “ZAMOCO”  (€ 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.  
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