
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2023 

Het was weer een gezellige bijeenkomst tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
vrijdag 15 januari 2023.  

Tevens werd deze gelegenheid aangegrepen om afscheid te nemen van 
onze Pro Derk Schut, die na 8 jaar Pro te zijn geweest bij Akkermans en 
De Heensche, van zijn welverdiende pensioen kan gaan genieten. 

Om 15.00 uur werden de gasten verwelkomd met koffie of thee en een 
heerlijk stuk door Mimi gebakken taart. Daarna werd door de voorzitter 
namens het bestuur iedereen een heel gelukkig nieuwjaar toegewenst en 
werd een korte terugblik op het afgelopen jaar gegeven. Dyan sprak ook 
zijn waardering uit voor alle vrijwilligers en bedankte hun heel hartelijk 
voor hun inzet en toewijding voor de vereniging.  

Derk werd namens De Heensche ook hartelijk bedankt voor zijn inzet als 
Pro en de wijze waarop hij voor velen de steun en toeverlaat was als het 
weer eens helemaal niet lekker ging. Een mooi kistje wijn werd hem na-
mens de Golfvereniging aangeboden. Ook van een aantal leden mocht 
Derk presentjes in ontvangst nemen voor de fijne manier waarop hij de 
lessen deed. Derk bedankte iedereen voor het vertrouwen in hem; hij had 
altijd met plezier gewerkt. Derk is overigens niet helemaal weg, hij blijft lid 
van de vereniging en zal nog regelmatig zijn neus laten zien.  

Daarna werd onder het genot van een glas prosecco het glas geheven op 
het nieuwe jaar, waarna het nog een gezellig samenzijn was met lekkere 
hapjes die door de dames van Akkermans geserveerd werden. 
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Startersochtend 12 februari 2023 

 
 
Toen wij om half 10 bij Akkermans aankwamen voor de startersochtend, werden 
wij al opgewacht door een flink aantal enthousiaste golfers. 

 
Dertien deelnemers hadden zich ingeschreven voor deze ochtend. Nadat er was 
afgerekend en aan iedere speler een doosje ballen was uitgereikt, werd de flight 
indeling bekend gemaakt. Met 3 flights van 3 en 1 flight van 4 zijn we om 10:00 
uur na elkaar vanaf hole 1 van start gegaan met *Texas Scramble. Het bleek dat 
deze spelvorm geschikt is voor een redelijk goede doorstroming in de baan. 
 

Nadat 18 holes gespeeld waren, werd onder het genot van een consumptie in het 
Grand Café de wedstrijd nog even geëvalueerd. De deelnemers gaven aan dat de 
ochtend heel leerzaam was. Ze vonden het fijn om de baan te leren verkennen en 
nuttige tips te krijgen. Zondermeer een aanbeveling voor toekomstige nieuwe le-
den. 
 

* Texas Scramble - groep 

In teams van drie of vier spelers ga je de baan in. Alle spelers van het team 
slaan op elke hole af. Vervolgens kiest het team de beste bal om mee verder 
te spelen. Vanaf daar slaan alle spelers nogmaals met hun eigen bal verder 
en dan wordt weer de beste bal gekozen. Zo ga je verder tot er is uitgeholed 
en noteer je het aantal slagen.  

Na 9 of 18 holes vergelijk je de scores van de teams om een winnend team 
te bepalen. Omdat je telkens met de beste bal verder speelt, is dit een rela-
tief snelle spelvorm en iedereen in het team is belangrijk.  
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Baaninrichting NGF 

Eind november heeft Robert Hage van de NGF samen met Wim van den 

Bersselaar, Robbert Akkermans en Jos Akkermans de baan beoordeeld op 

het vlak van inrichting om het golfspel zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

Met name de out-of-bounds markeringen zorgen bij een juiste toepassing 

van de regels voor meer oponthoud dan wenselijk is. Waar voorheen out of 

bounds gold, worden die gebieden voor een groot deel hindernissen die met 

rode paaltjes gemarkeerd worden en waar bij toepassing van de regels daar-

voor niet meer teruggegaan hoeft te worden naar de plaats waar het laatst 

geslagen is (voor het overgrote deel de teebox).  

De linkerzijde van hole 1/10 wordt vervangen door rode paaltjes met groene 

kop. Dat is verboden speelzone. Deze loopt door tot de grot. Daarna rode 

paaltjes en die lopen door tot tee 2.  

Een bal die links van green 2/11 terechtkomt, dient gedropt te worden daar 

waar hij de hindernis kruist. Dat zou dus mogelijk al vóór het water kunnen 

zijn.  

Langs de hele heg die loopt langs hole 3/12 worden rode paaltjes geplaatst 

aan de binnenzijde van de heg. Deze markering loopt door, langs het pad, 

tot achter green 4/13. De hindernis aan de rechterzijde van hole 4/13 wordt 

rood gemarkeerd. Ook daar weer goed opletten waar de bal de hindernis 

kruist.  

Hole 6/15 wordt aan beide zijden rood gemarkeerd. De dropping zone vervalt 

want die is geheel in strijd met de regels. Wie niet over het water kan slaan 

en een Q-kaart loopt of een stablefordwedstrijd speelt zal waarschijnlijk 0 

punten op de scorekaart moeten noteren. Wie een strokeplay-wedstrijd 

speelt kan een probleem hebben. Uitwijken naar links is dan een mogelijk-

heid. Aandacht voor golfers in dat gebied! Een andere mogelijkheid is lessen 

bij onze nieuwe pro’s.  

Hole 7/16 hindernis links wordt rood. Hole 8/17 hindernis links rood. Achter 

hole 9/18 rode markering. Omdat de scorekaarten onlangs vernieuwd zijn 

zullen de wijzigingen op de website vermeld worden. Zodra de omstandighe-

den gunstig zijn, worden korte filmopnamen gemaakt om de regels inzichte-

lijk te maken.  
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Tip:  Bezoek de website van De Heensche  

en volg ons op Facebook voor nog veel meer 

informatie: 

   https://deheensche.nl/ 

AGENDA maart 2023 
 
 
Zaterdag 11 maart 
Voorjaarswedstrijd 10.00 uur 
 
Wekelijkse activiteiten: 
 
Zaterdagochtend om de 14 dagen vanaf 09:30 uur zomer/wintercompetitie.  
(€ 1,= inschrijfgeld) 
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ENQUÊTE 
  
Over de uitslag van de enquête die eind vorig jaar door de Wedstrijdcommissie 
is uitgezet, kunnen we al melden dat deze door 135 leden volledig is ingevuld 
en door 42 leden gedeeltelijk. Dat is ruim 76 % en volgens de NGF een goede 
score voor enquêtes.  
Over het algemeen zijn de reacties positief voor wat betreft de communicatie, 
de frequentie en de vorm van de wedstrijden. Er zijn ook een aantal goede sug-
gesties gegeven die zeker ter harte zullen worden genomen.  
 
Wij bedanken jullie voor het invullen van de enquête, het heeft ons veel inzicht 
gegeven. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 april a.s. zal de WECO 
een presentatie verzorgen van de uitslag en de response inhoudelijk toelichten  
 
De Wedstrijdcommissie 

https://deheensche.nl/

