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De top
kunnen
bereiken

door klein
te beginnen.

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland sponsort dichtbij.
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl
Samen sterker

Van de redactie
Op het moment dat we bezig zijn met dit nummer van Heidemeer nieuws hebben we net een week achter de rug waarin zich een groot drama voor Nederland
heeft afgespeeld door de vliegtuigramp in Oekraïne. Ongetwijfeld zullen er ook
leden van onze vereniging zijn die daar op een of andere manier nauw bij betrokken zijn geweest door het verlies van familie of bekenden. Natuurlijk willen
we daar, ook op deze plaats, even bij stilstaan en hen sterkte wensen. Op het moment dat het clubblad verschijnt draait de wereld al weer een paar weken door
en zullen velen zich weer herpakt hebben, maar hoe indrukwekkend het was zal
niemand ontgaan zijn en zal zeker niet vergeten worden.
In deze vakantieperiode is er meestal niet
heel veel te melden en zal het clubblad ook
wat dunner zijn. Als u dat jammer vindt ...
klim in de pen en help mee het volgende
clubblad te vullen. Er zijn vast leden met
een bijzondere hobby naast het golfen.
Maak uw clubgenoten deelgenoot en schrijf
over uw passie. We hebben bv. een ballonvaarder in ons midden, voor de meesten
van ons een hobby die ver van ons bed is,
maar o zo mooi om die ballonnen te aanschouwen. Om toch wat invulling te geven
aan dit nummer van Heidemeer nieuws, zal

ik zelf de aftrap doen om over mijn hobby
te vertellen, onder voorwaarde dat we voor
nummer 4 navolging zullen krijgen! Belofte
maakt schuld (hoop ik)! We hebben leden
die iets met rode hoedjes hebben, misschien
willen zij een tipje van hun sluier oplichten.
Wij wachten in spanning af wie volgt!
Rest ons nog u een fijne voortzetting van
de zomer te wensen die tot nog toe prachtig
golfweer heeft opgeleverd.
Ruth Haspers

Kopij inleveren vóór vrijdag 26 september 2014
Per mail naar: redactieheidemeer@gmail.com

GOLFCENTER SPORTHAANTJE
GEWOON... MAAR TOCH UNIEK
Alle topmerken in clubs - kleding - schoenen - tassen trolley’s - etc. op voorraad!!
Fitting- & trainingscenter met Flightscope X2

(Auto)belettering - Reclameborden
Promotionele kleding
Werkkleding
Drukwerk

Icarus 19 - 8448 CJ Heerenveen
T: 0513-640637 - www.dmheerenveen.nl

Benjamin Franklinstraat 20a - 8013 NC Zwolle
Tel. 038-4601788
Stationsweg 41a - 9201 GG Drachten
Tel. 0512-546622
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur
Bij inlevering van deze advertentie gratis fitting/les
met Flightscope X2

Van de voorzitter
In het laatste nummer van ons golfblad Heidemeer nieuws
heb ik een ieder een hele fijne zomer toegewenst met ontzettend veel golfplezier. Als we tot dusverre de balans opmaken en dat terwijl de zomer nog lang niet voorbij is,
kunnen we vaststellen dat we er beslist niet slecht mee weg
komen.
Hele mooie zomerse dagen en dan ook
nog sporten in een prachtige omgeving,
n.l. op de Golfbaan Heidemeer, met de hazen op de baan en met talrijke vogels in
de directe nabijheid. Kortom wat een rijkdom! Kort geleden trof ik Auke Schievink,
hij was met een medegolfer bezig geweest
om de aantallen vogels en de diversiteit
aan vogels vast te stellen en te noteren. Ik
werd zeer nieuwsgierig en Auke vertelde
mij toen over de vele soorten die onze
baan rijk is! Een schitterend initiatief om
de natuur te volgen en in beeld te brengen
c.q. te houden.
We hebben tot nu toe een aantal bestuursvergaderingen achter de rug en we
zijn bezig om de grote lijn, waar we naar
streven, uit te zetten. In een bedrijf zou
je misschien een business case schrijven,
of een meerjaren beleidsplan, maar dat
hebben we maar op een zacht pitje gezet.
Veelal belandden deze vaak forse notities,
al voordat de inkt droog is, in de bekende
la! Wel hebben we als bestuur aangegeven
dat we een actielijst zullen samenstellen,
met daarbij overzichtelijke en behapbare
initiatieven, die het geheel van de club ten
goede zullen komen. Op korte termijn
zullen we dan ook met onze partners, te
weten Andor als baaneigenaar, met Ruben
als hospitality manager en beheerder van

het clubhuis en met Tineke, onze Pro, in
overleg gaan, op welke wijze we de club op
onderdelen kunnen verbeteren. De inzet
van deze drie partners en van ons zelf natuurlijk als vereniging, hebben we beslist
nodig om deze mooie club in het zadel te
houden.
Om ons heen hoor je bij verschillende
golfclubs dat het ledental daalt en dat de
financiële situatie van die clubs aan zorg
onderhevig is. Gelukkig kunnen wij concluderen dat onze vereniging een gezonde
vereniging is, mede dankzij de voortreffelijke inzet van onze penningmeester Ad.
Maar we willen niet alleen op de winkel
passen, maar ook zien te bewerkstelligen
dat we een stapje vooruit kunnen zetten.
We willen dus geen genoegen nemen met
de huidige situatie, maar juist met het oog
op de toekomst anticiperen op groei van
onze vereniging en de kwaliteit van de
golfbaan. We zien hier kansen liggen die
we graag willen benutten. Het ledental
van onze vereniging is groeiend en daar
mogen we best trots op zijn. Het zijn juist
onze leden die ons vertellen dat er verbeterpunten zijn en daar willen we ons, als
bestuur, graag voor inzetten. Ik ben ervan
overtuigd dat de hierboven genoemde
partijen met ons mee willen denken en
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zich eveneens willen inzetten om aan de
verbeterpunten te werken. Uit gesprekken
met diverse leden is mij duidelijk geworden
dat ook zij best een bijdrage willen leveren
om onze club en ook onze baan een kwaliteitsimpuls te geven. Heel duidelijk, niet
van de vloer op de zolder, maar stapje voor
stapje binnen het kader van een reële doelstelling.

Dit festijn zal op 21 september aanstaande
op onze baan worden gehouden. De wedstrijdcommissie is reeds volop bezig om dit
evenement in goede banen te leiden. Als bestuur kunnen we niet anders dan trots zijn
dat deze wedstrijd aan ons is toebedeeld.
Op deze dag willen we ons als “gastheer”
inzetten voor een goede accommodatie en
een goed verblijf voor spelers en gasten.

In het licht van de noodzakelijke transparantie zullen we jullie blijven informeren
over de activiteiten waar we de komende
tijd met zijn allen aan willen werken. Mogelijk in het volgende clubblad, maar mogelijk ook eerder via het E-nieuws. Hierbij
merk ik op dat we als club nog niet alle emailadressen hebben en dat betekent dat
deze leden ook geen E-nieuws binnenkrijgen. Daarom hierbij het verzoek om jullie
mailadressen, voor zover ons niet bekend,
aan de secretaris van de club te willen sturen, zodat we iedereen kunnen informeren
over actiepunten in de komende tijd.

Ongetwijfeld zal er een beroep worden gedaan op de leden om, in welke vorm dan
ook, onze club te willen ondersteunen. Ik
ben nog steeds onder de indruk van de
“stille krachten” die onze club bezit om, als
het nodig is, gezamenlijk ook deze klus te
klaren. Namens het bestuur van Golfclub
Heidemeer wil ik niet nalaten om een ieder
daarvoor alvast heel hartelijk te bedanken.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik
om jullie te informeren over het feit dat
onze club dit jaar de Friese Kampioenschappen Golf 2014 mag gaan organiseren.
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Afsluitend wil ik jullie, beste leden, nog
een goed vervolg toewensen van deze zomerperiode met vanzelfsprekend heel veel
golfplezier en zeg ik jullie toe om jullie op
redelijke termijn rond onze voornemens
verder te informeren.
Wout, voorzitter.

STEUN DE STICHTING HANDICART
De door de stichting Handicart gerealiseerde handicarts op golfbanen en
de betaalbare tarieven betekenen een enorme verruiming van de speelmogelijkheden voor permanente en tijdelijk minder valide golfspelers en
zijn dus een verrijking voor een golfclub en de golfsport. De stichting
Handicart is afhankelijk van donaties.
Recent hebben alle ca. 18.500 pashouders/
donateurs een verzoek ontvangen om een
donatie te doen.
Als clubconsul van de stichting Handicart
“HEIDEMEER” verzoek ik een ieder, dus
ook als u nog geen pashouder of donateur
bent, een donatie te doen aan deze stichting.
De meeste donateurs doneren een bedrag
ad € 25,00 pashouders € 50,00. Regelmatig
ontvangt de stichting ook hogere bedragen
van mensen die de stichting nog extra ondersteunen.
Op de Nederlandse golfbanen staan dankzij
de stichting op dit moment 660 handicarts.
Deze handicarts kunnen voor handicart
pashouders tegen het zeer lage landelijke

tarief van € 4,00 per dag worden gehuurd.
De kostprijs ligt eigenlijk op € 10,00 per
dag, maar dankzij de donateurs en gulle gevers is het bedrag van € 4,00 mogelijk.
De stichting doet vooral een beroep op de
pashouders om ruim te doneren, zodat we
over handicarts kunnen blijven beschikken.
Persoonlijk wil ik alle golfers en clubleden,
die nog geen donateur zijn, uitnodigen zich
nu op te geven als donateur. Informatie en
inschrijfformulieren vindt u bij uw consul
en in het clubhuis. Elke bijdrage is welkom
en getuigt van een unieke solidariteit onder
golfers die in geen ander land ter wereld
bestaat.
KEEP GOLFERS ROLLING
Gerard Kampert

Donateur worden van de
Stichting Handicart kan op
www.handicart.nl
Ook voor u kan de tijd komen dat u
verder kunt slaan dan lopen
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Competitie dames 1 dinsdag
Nog als laatste een verslagje van de competitie van dames 1 dinsdag. Zo
doe je dat, wat extra aandacht krijgen, want nu staan er minder verslagen
in.
Helaas zijn we als derde geëindigd in de
competitie. Jammer want we hebben er
erg hard voor getraind. Fanatiek 2 keer in
de week naar Tigra. We hebben er veel van
opgestoken en deden het ook met veel plezier. Vaak werden de lachspieren het meest
getraind. Tigra bedankt.
Tineke heeft ons ook nog wat wijze lessen
gegeven, dus ook jij bedankt.
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De Twentsche had het sterkste team. Glimmen hoopten we de laatste dag nog te verslaan, dit lukte niet. Martensplek en de
Drentse werden 3de en 4de.
Volgend jaar met een herboren Marga en
Carla gaan we er nog fanatieker tegenaan.
Dames Dinsdag.

Liz wedstrijd 8 juli 2014
Ja, wat zijn de weersverwachtingen!! Ondanks de voorspelde regenbuien heb ik me
toch opgegeven voor de Liz wedstrijd. Ik
werd ingedeeld met Sita en we vertrokken
om half 11.
De afslag was goed, als je maar weg bent
wordt er vaak gezegd en gelijk werden punten gescoord.
Hole twee is altijd een ‘’verschrikkelijke’’
lengte, maar als je maar recht slaat met redelijke afstanden kom je ook daar tot scoren.
Nu ga ik niet iedere hole noemen, maar we
gingen gelijk op en liepen heel ontspannen
en gezellig. Zelfs hole zeven, wat niet altijd
lukt om over het water te spelen, ging nu
goed. Zo kwamen we na negen holes met
aardig wat punten binnen en gingen in het

zelfde tempo!!! door. Onder de plu en met
de ‘’südwester’’ op hadden we prachtige slagen en putts.
Ondanks dat was het toch wel heel fijn hole
19 in het vooruitzicht te hebben. Bij binnenkomst een kopje koffie en een glaasje en
toen de prijsuitreiking.
De derde prijs ging naar Roos met 40 punten (zou normaal de eerste prijs moeten
zijn), de tweede prijs ging naar Jorine met
41 punten en de eerste prijs was voor mij
met 42 punten.
We kunnen nu (maar anders ook wel) naar
Liz om de verdiende bon te verzilveren.
Dames gefeliciteerd en Sita bedankt als
flightgenote.
Maaike Bouwman

Speech ter gelegenheid van de uitwisselingswedstrijd TexelHeidemeer op 30 mei 2014
Beste Texelaren,
Hartelijk dank voor uw uitnodiging om
vandaag onze uitwisselingswedstrijd te
spelen hier op Texel. Voor de meesten
van ons een kennismaking met de pas geopende tweede 9-holes. Een extra uitdaging voor ons om te proberen de bekende
uitwisselingsbokaal mee terug te nemen
naar Heerenveen.
En over die bokaal moet ik U het een en
ander vertellen.
Afgelopen dinsdagnacht ging het alarm
af in ons clubhuis. Grote consternatie.
Gelukkig wonen er veel Heidemeerders

in de buurt en waren snel ter plaatse. In
het clubhuis viel gelukkig de schade mee.
Alleen de u bekende bokaal bleek kapot
op de grond te liggen. Had het alarm
de insluiper dusdanig in verwarring gebracht, dat zonder buit de aftocht werd
geblazen?
Wel gaat het gerucht rond dat iemand een
auto gezien zou hebben met een Texelembleem. Zou het mogelijk zijn dat een
gefrustreerde Texelaar de grote druk van
het weer gaan verliezen van deze uitwisselingswedstrijd niet meer aankon en op
voorhand de bokaal wilde terughalen?
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We zullen het nooit te weten komen, maar
waar wij mee zaten, was een kapotte bokaal. Gelukkig werd woensdag de herenmiddag gespeeld en bood Thom de Vries
aan ervoor te zorgen dat we vandaag met
een gerepareerde bokaal konden afreizen.
Een knappe prestatie, want het onderste
gedeelte was zwaar beschadigd en moest
afgezaagd en bijgevijld worden. Het afgezaagde deel werd opgevuld met een
golfballetje. Nu had Thom alleen golfballen met het beeldmerk van onze golfclub,
maar zo redeneerde Thom: de laatste jaren is de winnaar steeds Heidemeer en
dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven.
Hier ziet U de vernieuwde bokaal. Mocht
het in de verre toekomst nog een keer
voorkomen, dat de wedstrijd door Texel
gewonnen wordt, dan kunt u op een makkelijke manier het balletje van Heidemeer
vervangen door een eigen exemplaar.
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Rest mij u allen een leuke en sportieve
wedstrijd toe te wensen.
P.S. Het werd een spannende strijd, vooral de 2e negen vroeg veel de spelers. Wat
waren het fantastische holes, maar wat
moeilijk. Buiten de fairway was het bijna
ondoenlijk om de bal uit het stugge gras
te slaan. Veel uitdaging dus.
Na afloop konden we genieten van een
heerlijk buffet met sliptongetjes, gebakken door Rein Zandee.
En de uitslag? Natuurlijk kon de bokaal
mee terug naar Heerenveen, al was het
verschil klein. De individuele prijzen waren voor een groot deel voor de Texelaren, voor Heidemeer waren Marc Nijssen
en Roel de Vries de kanjers. Wederom
een zeer geslaagde uitwisselingswedstrijd. Volgend jaar weer in Heerenveen.

Wisselbeker Texel

Tigra Fysiotherapie en golf
De samenwerking van Tigra Fysiotherapie en golfclub Heidemeer dateert al van 10 jaar geleden. Eerst door enige sponsoring van clubblad en
diverse teams, maar vooral de laatste jaren door een intensievere samenwerking met de golf pro’s van de club, eerst met Grant Williams en nu
met Tineke van der Wal.
Door de samenwerking met Tineke zijn de
mogelijkheden voor de competitie teams
en individuele spelers en speelsters enorm
uitgebreid. Aan de hand van individueel
afgenomen testen door collega Annemarie
Oswald kon er maatwerk verzorgd worden
als het ging om conditie en stabiliteit programma’s.
Tiger Woods introduceerde in 1996 onder
meer de kracht- en conditietraining in de
Golfsport. Onontbeerlijk daarbij is een
technische begeleiding van fysiotherapeut,
golf pro en specifieke krachttrainer. Binnen
de huidige [top] golfsport is golf specifieke
[kracht]training , blessure preventie en op
golfgerichte stabiliteit- en mobiliteit-training een belangrijk onderdeel geworden
van de dagelijkse trainingsroutine.
Ook voor de recreatieve speler en clubspe-

ler is het van belang een goede lichamelijke
en mentale conditie te hebben. Een optimaal fysiek m.b.t. mobiliteit/lenigheid en
stabiliteit stelt je in staat om beter en met
meer plezier te golfen en blessures te voorkomen.
In maart, april en mei 2014 heb ik de cursus
Golf-Physio- trainer en Golf- fysio- therapeut gevolgd. Deze werd door de GPA
(Golf Physiotherapy Association) o.l.v.
Wim van Lier, inspanningsfysioloog en bewegingswetenschapper op de PGA [Professional Golf Association] in samenwerking
met Jim van Heuven Staerling, aangeboden
op de Zoetermeerse Golfclub.
Voor de behandeling van specifieke golfblessures, het voorkòmen daarvan, plus
het trainen van een optimale noodzake11

lijke core –stability en vragen kunt u bij
ons team van Tigra Fysiotherapie terecht.
Annemarie Oswald, Aernout Lubbers en
ondergetekende!
In het najaar zullen wij in overleg met onze
golf pro Tineke van der Wal een voorlichtingsavond organiseren, waar alle voornoemde aspecten belicht zullen worden.
Wij zullen Wim van Lier, bewegingswetenschapper en inspanningsfysioloog vragen,

deze avond te leiden en als gastspreker een
extra dimensie te geven aan het programma.
www.tigraheerenveen.nl
www.humankinetics.com
www.pgaholland.nl
www.golf-physio.nl
Jos Valentijn,
Tigra Fysiotherapie.

Tjaarda Dames-Herendag
In de vroege morgen van dinsdag 3 juni gaf mijn gsm een melodieus
toontje, ten teken dat er een berichtje was binnengekomen. Wat niet zo
vaak voorkomt, maar ditmaal wel, was dat ik direct naast mijn bed stond
omdat ik razend nieuwsgierig was wie in mijn flight zou zitten.
Waarom de wedstrijdleiding niet maandagavond de startlijst op het internet zette
is nog steeds in nevelen gehuld, maar die
ochtend verwachtte ik dat ze hun omissie recht zouden zetten, door mij een
persoonlijk sms’je te sturen. Mijn teleurstelling verdiepte zich toen ik via amberalert slechts de mededeling kreeg om uit
te kijken naar een stelletje onverlaten die
die ochtend de pinautomaat in Joure, nota
bene recht tegenover het politiebureau,
hadden geramd.
De koffie en de oranjekoek smaakten
steeds beter toen mij duidelijk werd dat
Nel van Leuken en ik het op mochten nemen tegen de cracks Marga van der Zijpp
en Henk Meibos. Het beloofde een uitdagende dag te worden.
Zelfvertrouwen moet groeien, maar dat
het zo snel zou gaan, hadden we niet be12

vroed na de eerste afslag op hole 8. Waarschijnlijk óp van de zenuwen, sloegen
onze tegenstanders beiden een keer in dat
kleine kronkelende slootje, terwijl Nel met
ogenschijnlijk gemak met een putt van 8
meter de hole wist te vinden. Beduusd en
volop geprezen staken we de weg over naar
hole 9.
Maar ja, het eerste gewin is kattengespin
en na de eerste ronde stonden wij 2 stableford punten achter. Nel en ik hadden
ondertussen een aardige taak/werkverdeling ontwikkeld. Zij sloeg af, haar bal werd
best ball, ik nam het middengedeelte voor
mijn rekening, en aardig putten deden we
samen.
De voortreffelijke wedstrijdleiding liet
een “zo!” horen toen ze onze score van
37 punten zag en de zekerheid dat we wel
eens hadden kunnen winnen groeide toen

Antoon een aparte foto van ons als stel
maakte.
De hele dag scheen de zon uitbundig, maar
donkere wolken pakten zich ondertussen
samen, reden voor Wietske Meibos mij te
vragen of er regen zou komen. Eén of twee
druppels, maar voor haar een reden om
snel naar huis te gaan, want het uitgewassen beddengoed hing nog buiten aan de
lijn te drogen. Gelukkig had de buurvrouw
alles al binnengehaald.
Die paar druppen was wel een reden om
de prijsuitreiking binnen te houden in een

overvol, warm clubhuis. Trots mochten
wij de hoofdprijs van hotel Tjaarda in ontvangst nemen, waarop Gerrie Vogelenzang en Anja Gerritsen besmuikt vroegen
of Nel en ik het privilege kregen om samen
gebruik te mogen maken van de sauna.
Er klonk enige jaloezie door in hun vraag.
We hebben hen gerust kunnen stellen. Bij
Tjaarda denk je toch alleen aan heerlijk
dineren?
Taeke Wahle
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Golfende Grootvaders op Golfclub Heidemeer
Grootvaders speelden vorige week woensdag een wedstrijd ten
gunste van gehandicapte kinderen.
De Old Grand-Dad Club, een landelijke vereniging waar meer dan 100
golfbanen bij zijn aangesloten, vieren hun 40 jarig bestaan. Op Golfclub Heidemeer kwamen golfers
van diverse noordelijke golfbanen
bijeen.

door mee te spelen in wedstrijden,
voor een financiële bijdrage.
Onder ideale weersomstandigheden
werd er op Golfbaan Heidemeer gestreden om de prijzen en de beste
golfer van de wedstrijd. De beste
golfer werd uiteindelijk Willem Olivier van BurgGolf St. Nicolaasga.

De Old Grand-Dad Club steunt op
vele manieren gehandicapte kinde- Hartelijk dank.
ren. Gehandicapte kinderen die mee
willen doen en genieten van sport.
De golfende grootvaders zorgen, Cor Pot
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Zilveren Ganzenveer 2014
De Zilveren Ganzenveer is een prijs waarom jaarlijks gestreden wordt
door redacties van golfclubs uit het hele land, maar aan u als trouwe lezer
hoeven we dat niet meer uit te leggen. Maar er zijn ook nieuwe leden en
daarvoor leggen we het graag nog een keer uit.
Per golfclub mogen er twee redactieleden worden afgevaardigd en het team dat
wint wordt opgezadeld met de organisatie voor volgend jaar, naast de bijbehorende prijs, de originele verzilverde ganzenveer, die al wel wat tekenen vertoont
van de tand des tijds, maar nog steeds fier
overeind staat. Elk jaar is het dus weer
spannend waar volgend jaar de strijd gestreden zal worden.

kaart moest schrijven en je zodoende eigenlijk geen idee had wat je flightgenoten
al of niet presteerden, maar zo was de afspraak nu eenmaal.

Lochem was het strijdtoneel van 2014.
Een prachtige baan in het Sallandse land.
Een sfeervol clubhuis met de uitstraling
van een oude boerderij, maar geheel aangepast aan de behoeftes van de huidige
(verwende) golfers. Om 10.30 uur werden we ontvangen met koffie en een heerlijk soort koffiebroodje en wat niet onbelangrijk was, we troffen een stralende dag
met redelijk hoge temperatuur, maar een
fantastisch cadeautje bij zo’n leuke dag.

Die begon op de eerste 3 holes met twee
birdies en legde bij de eerste slag van onze
eerste hole (8) meteen de neary neer. Inderdaad ik was met Ellen Koster, omdat
Jelly als mederedactielid niet in de gelegenheid was haar inschrijving tot uitvoering te brengen en ja Ellen die kun je erbij
hebben! Maar gelukkig bedacht ze op tijd
dat winnen, organiseren betekent en dat
dat wat lastig is op een 9-holes baan, dus
we eindigden netjes met 38 punten waar
de winnaars er 45 hadden. Dus veilig
toch?

We werden gekoppeld aan twee heren
van de redactie van de Gelpenberg, te
weten Ab Mik en Toon Liefkens. Na alle
benodigde instructies vertrokken we
naar hole 8.
Er werd individuele stableford gespeeld
en achteraf kon je op een extra kaart per
hole de beste score noteren van het team
en zo werd de winnaar bepaald. Wat een
beetje jammer was dat men zijn eigen

De kunst is dat je als team de ander moet
aanvullen als zij even een dipje heeft en
vooral de birdies niet op dezelfde hole
moet slaan want dat is zonde! Niet dat ik
ze sloeg, daar had ik mijn maatje voor.

De baan in Lochem is zeer gevarieerd
en moeilijk volgens hun eigen beschrijvingen en de greens waren zeer lastig te
lezen. Daar hadden ze inderdaad niks
teveel mee gezegd. De greens waren niet
alleen moeilijk te lezen maar ook nog
eens keihard. Het voordeel dat je geen
pitchmarks zag en maakte, maar als je
de green netjes aanspeelde en je de bal
15

al vlak naast de vlag waande, bleef je
tot je stomme verbazing zien dat die bal
maar in beweging bleef of erger nog een
sprong nam en gewoon van de green af
sprong of rolde. Dus slechts twee putts
was een zeldzaamheid. Veel bunkers, bomen, wat water, smalle fairways af en toe,
hoge rough, we hebben het allemaal van
dichtbij gezien. Ja ook de smalle fairways,
want ook daar hebben we op gelegen. Het
was een lange baan waarbij je wel lengte
nodig had om de green te bereiken. Maar
voor diegene die een leuke baan zoekt om
eens met een bezoek te vereren, is het zeker een aanrader.
We hebben er bijna 6 uren over gedaan
om weer in het clubhuis te arriveren en
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werden daar onthaald met een heerlijk
glaasje bubbels en was het genieten geblazen op het prachtige grote terras waar
de BBQ geuren al begonnen op te stijgen.
Na een verfrissende douche en wat “gele
Peters” verder en voor anderen een paar
glaasjes witte wijn, realiseerden we ons
wat een groot voorrecht het is om zo’n
“schoolreisje” te mogen ondernemen.
De winnaars werden de leden van Golfbaan Regthuys, wat moet liggen tussen
Hoorn en Schagen. We gaan het zien en
houden u volgend jaar op de hoogte!
Ellen Koster en Ruth Haspers

Heidemeer hobby’s
Mijn hobby, naast het golfen natuurlijk, is het houden en af en toe fokken van honden van een ras dat u maar weinig zult tegenkomen. De Old
English Mastiff, niet te verwarren met de Bullmastiff, die veel vaker voorkomt en veel kleiner is.
De Mastiff is een van de zwaarste hondenrassen, een volwassen reu kan zo’n 115 kg
wegen (en dat weegt ook één van mijn reuen), een teefje weegt zo’n 80 à 90 kg.
Wij hebben er zeven, een beetje veel maar
soms gaat dat vanzelf, want als je fokt dan
houd je er wel eens één. Het is een kortharig ras en soms komt er een langharige voor
omdat vroeger de Sint Bernard is gebruikt
om het ras terug te fokken toen ze bijna uitgestorven waren. En ja zo’n langhaar is zo
leuk, die houd je dan.
Ons laatste nestje bestond slechts uit één

pup en aangezien die heel veel mist door
het gebrek aan broertjes en zusjes, heeft hij
soortgenoten nodig om hem te laten zien
wie en wat hij is. Dat kunnen wij als mens
maar ten dele, dus ja zo eentje houd je dus.
We zijn 19 jaar geleden begonnen met onze
eerste Mastiff en hebben daar na 2 jaar een
maatje bijgenomen. Fokken was nog nooit
bij ons opgekomen, maar toen we werden
benaderd door de fokker of hij een teefje
bij ons mocht plaatsen, waar hij mee wilde fokken maar zelf geen plaats voor had,
hebben wij daar in toegestemd, met die
restrictie dat als ze drachtig zou worden ze

Ursus, reu, 115 kg
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wel bij ons bleef wonen en niet hoefde te
verkassen, omdat dat niet in het belang van
de hond is.
Dat was afgesproken en toen het zover was
en wij de fokker belde dat hij aan de slag
kon om haar te laten dekken, kregen we
te horen dat dat van ons werd verwacht!
Hij had een reu uitgezocht die woonde in
Denemarken en we konden afreizen. Nou
heb ik vroeger met de biologieles wel opgelet, maar wij dachten in de trant van een
tuinstoeltje in de tuin, de twee honden bij
elkaar en morgen nog een keer en klaar is
Kees (o nee hij heette Jackson). Nou een
beetje anders ging het wel. We stonden in
een koude februarimaand in de sneeuw te
wachten op iets wat niet ging gebeuren.
Twee onervaren honden, nou ja ik zal u de
details besparen, maar na drie dagen op een
camping, weliswaar in een houten huisje
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en niet in een tent, waren we een ervaring
rijker en een illusie armer, en togen we
huiswaarts. En zo is het gekomen, Kita ons
teefje was drachtig en 9 weken later kwam
er een nestje van 7 pupjes waarvan er uiteindelijk maar 3 in leven bleven. De ervaring heeft ons intussen geleerd dat meestal
niet alle pupjes in aanleg ook de eindstreep
halen om na nog eens 9 weken het nest te
verlaten en een nieuw baasje te vinden.
Dit eerste nestje was 7 jaar geleden en intussen zijn we 6 nestjes verder en heel veel
ervaring rijker.
Het is zo bijzonder en mooi om te mogen
doen. Het respect en liefde voor je teefje
geeft zo’n grote band met je hond tijdens
zo’n dracht en verzorging van het nestje.
Intussen leer je van elk nestje weer en
is onze hobbykamer uitgegroeid tot een

Karhu, langharige Mastiff
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kraamkamer met alles erop en eraan tot
aan een couveuse met zuurstof toe.
Een Mastiff is een heel bijzonder ras. Hij is
groot, rustig, heel relaxed, maar past niet bij
iedere aspirant eigenaar. We zijn dan ook
heel erg selectief in het zoeken naar nieuwe
baasjes en sommigen staan wel 2 jaar op de
wachtlijst. Als mensen dan zolang hebben
gewacht en meegeleefd en eindelijk is het
moment daar dat ze hun pup mogen halen,
is dat prachtig, daar doe je het voor.
Sommigen van u hebben mij weleens met
onze oudste hond, Tycho, nu 10 ½ jaar oud,
langs hole 5 zien staan om de vandalen die
via het zwemwater kwamen angst aan te jagen. Dat lukte prima hoewel hij nooit zou
pakken, dus veiligheid voorop!
Een nadeel van zo’n groot ras is dat ze niet
oud worden. Halen ze de 10 jaar dan mag je
blij zijn. Op dit moment proberen ze de lijnen te gebruiken waar wat oudere honden
in voorkomen in de hoop de leeftijd wat te
rekken. Naast Tycho hebben we zijn halfzusje Kita van 9 ½ jaar oud, Ursus 7 jaar
oud, hier geboren uit het eerste nest, Lento
6 jaar oud, met 9 weken door ons geïmpor-

teerd uit Finland, Lady 4 ½ jaar oud, hier
geboren en dochter van Tycho, Karhu 3 ½
jaar oud, hier geboren zoon van Ursus en
Lento en is langharig en last but not least
Jaguar, 9 maanden oud, zoon van Lady en
was enige in het nest.
We fokken onder de naam van de Franckenahoeve en hebben een eigen site: www.
vandefranckenahoeve.nl
Deze hobby kun je niet alleen doen, maar is
het hele gezin bij betrokken. Bij een groot
nest werken we in ploegendienst. Dan
staan er negen weken in het teken van de
pupjes. Met 8 weken gaan ze mee in de auto
naar het dorp, om te leren aan de riem te
lopen. De eerste keer schiet dat niet op en
willen ze alle kanten op, behalve de goede,
maar na drie keer lopen ze keurig het hele
dorp door en kunnen ze met negen weken
afgeleverd worden aan hun nieuwe baasjes.
We hebben wel eens met 11 pupjes tegelijk
door het dorp gelopen. Het is prachtig om
te doen!!
Ruth Haspers

AANVRAAG HANDICARTPAS/ HANDICART APP
GEWIJZIGD
Vanaf heden is de procedure voor het aanvragen van een
(tijdelijke) pas ingrijpend gewijzigd.
Bij zowel de permanente, als bij de tijdelijke pas wordt de
mogelijkheid geboden direct via iDEAL
de kosten voor de pas te voldoen.
Zodra het aanvraagformulier is ontvangen en verwerkt, ontvangt
de toekomstige pashouder een email waarbij de mogelijkheid
wordt geboden om de tijdelijke pas of App via iDEAL te voldoen.
De aanvrager ontvangt een inlogcode en wachtwoord en komt
hiermee op de persoonlijke pagina waar de betaling direct wordt
verwerkt en de pas direct kan worden verstuurd.
Dit betekent dat de aanvrager veel sneller over de pas kan beschikken.
Gerard Kampert
Consul stichting Handicart Heidemeer

Gerard Kampert

Windfjord Rabbit-competitiewedstrijd van zaterdag 7 juni 2014
Onder prachtige weersomstandigheden -het werd zo’n 25 graden met
veel zon- mochten we op zaterdag 7 juni weer een wedstrijd spelen voor
de Windfjord Rabbit-competitie.
Er waren deze dag 17 deelnemers, verdeeld
over 6 flights, die weer mochten proberen
om een mooie score neer te zetten en om er
eventueel met de prijs van de longest drive
of de neary vandoor te gaan.
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat
dit allemaal in een leuke en gezellige sfeer
verloopt, wat vandaag ook zeker weer het
geval was.
Ondergetekende mocht in de eerste flight
starten samen met Jantina Boonstra en
Maaike Bouwman. Mijn eerste afslag beloofde niet veel goeds -die bal ging richting
Thialf-, maar gelukkig lukte het gaandeweg
steeds beter.
Ook mijn flightgenoten Jantina en Maaike
hadden er zin in want ze sloegen de mooiste
ballen en scoorden menig puntje bij elkaar.
Dit resulteerde uiteindelijk in het feit dat
onze flight de top 3 van de einduitslag

vormde. Op hole 5 was traditioneel weer
de prijs van de Neary te winnen. Deze keer
was het Nel Westerink die het dichtst bij de
vlag kwam, na een mooie afslag.
Hole 6 was weer het decor van de Longest
Drive, welke bij de dames gewonnen werd
door Maaike Bouwman en bij de heren was
het John Janssen die er met de prijs vandoor ging.
De einduitslag:
1e prijs Simon de Schiffart 28 pnt
2e prijs Maaike Bouwman 20 pnt
3e prijs Jantina Boonstra 20 pnt
Mijn dank gaat uit naar de organisatie en
natuurlijk alle mentoren die ons op deze
zaterdagochtend terzijde hebben gestaan!
Simon de Schiffart
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Rabbitwedstrijd
Vandaag mijn allereerste Rabbitwedstrijd na het halen van mijn GVB.
Het weer deze dag is fantastisch. Er zullen 5 flights van 3 personen vertrekken deze ochtend. Ik neem plaats in de laatste flight samen met Odilia van der Werf en Otto van Olphen.
Toen we moesten starten stond de voorlaatste flight nog op de green en hoorde ik
mezelf zeggen dat ik zou wachten tot ze van
de baan afliepen, want als ik hem goed zou
raken hij in de buurt van de green zou landen. De bal die ik vervolgens sloeg zijn ze
nu nog aan het zoeken. Dat het in de loop
van de overige holes beter liep bewijst wel
het feit dat ik dit stukje moest schrijven.
Mijn dank gaat uit naar de organisatie, wedstrijdleiding en mentoren. Wat moet een
vereniging zonder vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om anderen een aangename dag te bezorgen. Ook dank aan mijn
flightgenoten en de overige deelnemers.
Toen ik Jorine Rupert zag afslaan in de eerste flight op hole 1 dacht ik die slaat een

mooie verre bal. En dat dit ook zo was tijdens de longest op hole 6 blijkt wel uit het
feit dat ze verder sloeg dan de mannelijke
winnaar. Helaas voor haar eindigde de bal
niet op de fairway, maar door toedoen van
een goede approach en putt wist ze wel als
enige een birdie te noteren. De longest was
bij de vrouwen voor Christa de Hey en bij
de mannen Wout de Jong. De prijs voor de
neary was voor de zoveelste keer voor Marga Koopmans-Tabak.
De prijzen deze ochtend:
3e plaats Otto van Olphen 22 punten
2e plaats Hennie de Jong 24 punten
1e plaats Koos Woudstra 26 punten
Koos

Windfjord Rabbitwedstrijden
Wedstrijden voor mensen met een handicap hoger dan 36 kunnen zich opgeven voor de Rabbitwedstrijden. Deze wedstrijden zijn bedoeld om
de beginnende golfers te introduceren in de golfsport en hen wedstrijden te
laten spelen onder leiding van een mentor.
U kunt zich inschrijven via Proware en voor vragen kunt u zich altijd wenden
tot één van de leden van de introductiecommissie (zie colofon).
Om snel kennis te maken met de leden van de vereniging en vooral om alle
ins en outs van het golfspel te leren, zijn deze wedstrijden uitermate geschikt.
De wedstrijden zijn gepland op de volgende zaterdagen
(onder voorbehoud):
1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 12 juli, 9 augustus, 30 augustus en 27 september
Start 9.30 uur
Met een grote slotmanifestatie op 1 november
Start 14.00 uur
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Golfclub Heidemeer, Heidemeer 2
Telefoon 0513 - 63 65 19
Secretariaat/ledenadministratie:
Postbus 412, 8440 AK Heerenveen
www.golfclubheidemeer.nl

Bestuur
Wout de Jong, voorzitter, 06 10 16 54 27
hanwout@xs4all.nl
Johan Dijkstra, secretaris, 06 30 69 04 55
joh.dijkstra@planet.nl
Ad Schild , penningmeester, 06 29 09 15 90,
0513-842301, ad.schild@chello.nl
Roel de Vries, 68 21 17, roherm@yahoo.com
Ruth Haspers-Jebbink, 06 10 28 83 31,
ruthhaspers@hotmail.com
Aad van Arkel,
aadvanarkel@gmail.com
Doekele Meijer, 06 30 06 04 79
info@tassenmarkt.nl

Old Grand Dad Club
Clubconsul: Cor Pot, 68 11 31, corpot34@hetnet.nl

Regel- en Handicapcommissie
Roel de Vries, voorzitter, 68 21 17
Lynda Spanjer-Sybesma, 62 10 76
Hugo Bulte, 62 56 00
Rianne v.d. Velden-van Woerkum, 68 12 85
Marga v.d. Zijpp, 62 16 26

Vertrouwenspersoon
Johanna Dijkstra, 63 26 40

Wedstrijdcommissie
Aad van Arkel, voorzitter, 06 53 17 72 49
Jannes Ennema, 62 84 44
Karin Verdonk, 68 16 28
Jacques Meijer, 06 28 12 74 82
Klaas Stuiver, 06 51 26 78 22
Jelle Vis, 52 99 12
Doekele Meijer, 06 30 06 04 79

Ledenadministratie
Marcel Herskamp, 0512-52 27 98
marcel@herskamp.com

PR en Sponsoring
Ruth Haspers-Jebbink, 0561- 61 59 38
ruthhaspers@hotmail.com
Herma de Vries-van der Baars, 68 21 17,
hermabaars@yahoo.com
Redactiecommissie
Ruth Haspers-Jebbink, voorzitter, 0561- 61 59 38,
ruthhaspers@hotmail.com
Jelly Zijda, 52 99 12, jelly.zijda@home.nl
Baancommissaris
Cor Pot, 68 11 31, corpot34@hetnet.nl

Introductiecommissie nieuwe leden
Ad Schild, voorzitter, mentorrondes.
ad.schild@chello.nl, 06 29 09 15 90,
0513-842301
Johanna Dijkstra, 63 26 40
Sophia Schippers, 68 18 98
Maaike Bouwman, 68 20 51
Jeugdcommissie
Doekele Meijer, 06 30 06 04 79
Ruben Dijkstra, 06 51 54 11 83

Clubconsul Stichting Handicart
Gerard Kampert, 06 10 06 59 39,
info@windfjord.nl

Baanmanager
Andor de Geer, 06 11 34 11 82,
golfbaanheidemeer@live.nl
Professional
Tineke van der Wal, 06 53 36 10 12,
tinekedegolfpro@live.nl
Greenkeeper
Bram Metselaar
Opmaak
Menno Nicolai
Vormgeving en druk
SMG Groep drukkerij Banda
www.smg-groep.nl

De inhoud van het clubblad valt onder verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden stukken in te korten, te redigeren of te weigeren.
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Zelf invullen met eigen advertentie

