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Samen de
vereniging
supporten.

Waardoor de
hele club
wint.

Hoofdsponsor van Golfclub Heidemeer.
Van de vrijwilligers achter de bar, de mensen van de wedstrijdcommissie tot de
materiaalmannen op de baan. Elke dag zetten we ons samen in om golf voor
iedereen mogelijk te maken. Zodat golfclub Heidemeer op ieder vlak top is.

www.rabobank.nl/heerenveen
Een aandeel in elkaar
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Van de redactie
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net de ALV achter de
rug. Het is dan een voorrecht van de redactie om nog even in te
haken op de actualiteit. We maken dus nog maar even gebruik
van dit privilege!
In een plezierige sfeer verliep de Algemene ledenvergadering en het bestuur mocht
zich verheugen in een goede opkomst. De betrokkenheid voelt altijd goed en geeft
het bestuur de energie er weer vol voor te gaan, want dat er nog veel moet gebeuren
is duidelijk. Maar met inzet van velen komt dat vast goed.
Ook heeft de vergadering besloten dat er een AED moet worden aangeschaft en
ook dat verheugt het bestuur dat de leden daar achter staan, dus ook dat wordt in
gang gezet. Dat zal enige organisatie vereisen om de nodige mensen hiervoor op te
leiden. Ik begreep dat zelfs zonder opleiding in noodgevallen de AED te bedienen
is. Natuurlijk hopen we dat hij niet vaak nodig is, maar het is goed om er één te
hebben. Over de uitwerking hiervan wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden.
Onze penningmeester is weer herkozen voor zijn volgende ambtstermijn en ook
Trijntje Stoker, die al een jaar als ad-interim bestuurslid als voorzitter van de jeugd
bergen werk heeft verzet, is definitief in het bestuur gekozen. Een voltallig bestuur
van 7 personen zal zich het komende jaar weer inzetten voor haar leden.
Inmiddels kunnen we 3 teams van harte feliciteren met hun behaalde kampioenschap,
verder in dit nummer kunt u het verloop van alle teams meebeleven.
Na een vreemd voorjaar met allerlei records van de warmste dagen en de koudste
dagen, hopen we op een “normale” periode met lekker golfweer en wensen we
iedereen veel plezier en succes!

Kopij inleveren voor vrijdag 22 juli 2016

Per mail sturen naar: redactieheidemeer@gmail.com
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Grip op de zaak
is een voorwaarde
voor succes

Als golfer weet u natuurlijk hoe belangrijk de juiste grip is. Maar precies hetzelfde geldt voor succesvol
ondernemen. Want ziet u het direct
als resultaten tegenvallen of openstaande posten oplopen? Heeft u
tijd om uw financiën te monitoren terwijl u nieuwe klanten werft
of de productie opvoert? Met een
financiële adviseur van Finovion is
dat het geval. Die houdt namelijk
uw financiën nauwlettend in het
oog en trekt aan de bel zodra dat
nodig is. Zo haalt u uw doelen en
waarborgt u de continuïteit van uw
bedrijf.
Wilt u weten hoe u grip op úw
zaak kunt houden met Finovion?
Bel Hartger Veenstra op
0513 - 769 026 of mail hem:
h.veenstra@finovion.nl
Finovion helpt u grip op de zaak
te houden met:
• Financiële administratie
• Salarisadministratie
• Accountancy
• Managementinformatie
• Jaarrekening
• Belastingaangiften

Advies- en administratiekantoor voor het MKB
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• Advies

Finovion Heerenveen • Atalantastraat 11 • 8448 EZ Heerenveen
www.finovion.nl • 0513 769 026

Van de voorzitter
Als ik op deze zondagmorgen achter

voldaan

mijn computer plaats neem kan ik

tegenstelling tot vele

constateren dat het niet dat mooie

clubs om ons heen

Pinksterweekend

we

hebben wij gelukkig

min of meer op hadden gerekend.

niet te maken met een

Met de Kermis op het Kuperusplein

sterk dalend ledental.

en het evenement “yn Aldskoat” op

In die situaties zie je

Pinkstermaandag voor de boeg, hoop

ook dat verenigingen constructies uit de

je dan toch dat de zonnige perioden

hoge hoed toveren om het lidmaatschap

het gaan winnen van de regen en

aantrekkelijker te maken. Voor een

de kou. Het is altijd weer opvallend

aantal 18-holes banen zie je dat je daar

dat

gigantische

ook lid kunt worden als je, om wat voor

temperatuurverschillen moeten ver-

reden dan ook, genoeg hebt om slechts

werken. Is het de ene dag nog 24 / 25

9 holes te lopen.

we

in

ons

wordt

land

waar

gevoel.

In

graden, een dag daarna kan het zo
maar 10 / 15 graden lager zijn. Net heb

In de afgelopen maanden hebben we

je je winterkleding in de opslag of de

deze gedachte ook min of meer nader

dikke jas kan dan wel weer uit de kast!

uitgewerkt, met als argument om iets
meer te doen voor de eigen leden.

Afgelopen woensdag 18 mei stond

We hebben het initiatief genomen

de jaarlijkse ALV

weer op de rol. Er

met de 4 andere 9-holes golfbanen

waren voldoende leden aanwezig om

in het Noorden te overleggen om,

samen met het bestuur de koers voor

analoog wat er tussen de 18-holes

de toekomst opnieuw voor een jaar

banen

uit te zetten. Op zich is het goed op te

Havelte en Zwolle is afgesproken, met

merken dat we de contributie ook dit

deze bestuurders in overleg te gaan.

jaar niet gaan verhogen, sterker nog:

Ik heb daar tijdens de laatstgehouden

er is dit afgelopen jaar sprake van een

Nieuwjaarsbijeenkomst reeds een tipje

bescheiden batig saldo. Ik heb, als je

van de sluier opgelicht. Zo hebben wij

dat zo al om je heen hoort, het idee dat

in de laatste maanden intensief overleg

wij op dit moment in de golfsport min

gevoerd met de vertegenwoordigers

of meer een uitzondering vormen. We

van Roden, Gaasterland, Appelscha en

hoeven natuurlijk ook geen gigantische

Emmeloord. Dit heeft geresulteerd in

bedragen te reserveren, maar een

een compromis met de laatst genoemde

gezonde buffer geeft een rustig en

twee golfbanen. Het uitgangspunt om

van

Leeuwarden,

Veendam,
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zonder greenfee van elkaars golfbaan

De golfclubs van Roden en Gaasterland

gebruik te kunnen maken en op deze

blijven deelnemen aan dit overleg en zo

manier iets meer te doen voor je

mogelijk stappen zij volgend jaar met

eigen leden, werd dus door ons en de

ons mee in dit samenwerkingsinitiatief.

andere golfclubs omarmd. Roden en

Wij zullen jullie daar op korte termijn via

Gaasterland doen bij de start nog niet

ons E-news en op de jaarvergadering

direct mee, zij zijn van mening dat de

nader en volledig over informeren.

penningmeester een te grote aderlating
zal moeten doen t.o.v. de jaarlijks te

Al besef ik op dit moment dat de jaarlijkse

ontvangen bedragen aan greenfees.

ALV al is geweest op het moment

Wel hebben we afgesproken dat er een

wanneer jullie ons clubblad onder ogen

limiet aan vast zit en dat het niet zo kan

krijgen. Op diezelfde ALV zal er eveneens

zijn dat we onbeperkt op een andere

melding gemaakt zijn van het resultaat

baan kunnen spelen. Dus is het aantal

dat onze jeugdcommissie tot dusverre

keren dat je gratis kunt spelen op de

heeft behaald met onze jeugdleden.

banen van Emmeloord en Appelscha

Zeer slagvaardig zijn ze van start gegaan

beperkt.

en momenteel zijn alle jeugdspelers in
het bezit van de theoretische bagage

In eerste instantie gaan we uit van een

voor het behalen van het GVB. Het

maximum van drie keer per seizoen,

praktijkgedeelte zal eveneens op korte

dat in zal gaan op 1 juni 2016. Wel is het

termijn gaan plaatsvinden zodat we na

zo dat je als speelgerechtigd lid te boek

een te lange tijd ook weer jeugdspelers

moet staan bij je eigen vereniging. Dus

op onze baan en binnen onze vereniging

geldt het niet voor “vrije leden”, zoals

mogen begroeten. Hulde eveneens aan

bijvoorbeeld golfers die ingeschreven

de opleiders en begeleiders die hier veel

staan bij de ANWB of elders. De bedoeling

energie en tijd in hebben gestoken! In het

is dat je een voucher moet ophalen bij

verlengde hiervan wil ik graag onder jullie

je eigen vereniging, zodat er naderhand

aandacht brengen dat onze club dit jaar

op basis van de dan ter beschikking

de Friese Jeugdkampioenschappen mag

staande gegevens een goede evaluatie

organiseren op onze baan Heidemeer.

kan plaatsvinden. Deze evaluatie zal

Nadat we vorig jaar de FAK op onze

dit jaar tussen Sinterklaas en de Kerst

baan zo succesvol hebben afgesloten,

plaatsvinden, zodat we op basis van de

nu dus de beurt aan de Friese jeugd.

werkelijke gegevens kunnen vaststellen

Niet onopgemerkt mag blijven dat we

of ons gebaar in een behoefte voorziet.

eveneens een goede Open Dag achter
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de rug hebben. In totaal mochten we zo’n

met daarbij afsluitend de wens dat jullie

20 / 25 belangstellenden welkom heten

veel plezier mogen beleven als lid van

en het laat zich aanzien dat er een aantal

onze mooie vereniging. Tot ziens op de

uiterst geïnteresseerde kandidaat-leden

baan!

onder zaten, die zich zeker verder in de
golfsport zullen verdiepen. Dan hebt

Wout

u tijdens het rondgaan op onze baan
gezien dat er een drietal zitbankjes zijn
geplaatst, die mede door toedoen van
Jorine Rupert vorig jaar aan onze club zijn
geschonken. Ook heeft Jildert Venema
het verfwerk aan het clubhuis afgemaakt
en dan is vanzelfsprekend een woord
van dank richting deze aimabele leden
meer dan op zijn plaats, chapeau Jorine
en Jildert. Tot zover eerst dit voorwoord,

Herstoffering van klassiek,
modern en designmeubilair ·
Boot- , camper- en caravanstoffering · Projectstoffering · Keuze
uit 20.000 verschillende meubelstoffen · 75.000 meter stof uit
voorraad leverbaar v.a. € 5,00
per meter · Schuimmaterialen
op maat gesneden · Kleur- en
interieuradvies · Gratis parkeren
voor de deur.
Grindweg 137,
8471 EJ Wolvega
Tel.: 0561-615215
www.ruitenbergwolvega.nl
www.stoffenwereld.nl

Speciaal voor
onze nieuwe
leden:
Koop geen ballen die
op en rond de baan
worden aangeboden
door jeugd. In overleg
met de politie is dit
indertijd met klem
afgeraden om op die
wijze de jeugd niet
te stimuleren ballen
te zoeken op de
baan. Dus steun het
vandalisme niet en
koop geen ballen, hoe
verleidelijk ook!
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Een ontmoeting met ons oudste lid
Ons oudste lid, Bill Speckmann, heeft ons

vraag om een gesprek. Wij allen weten

op de respectabele leeftijd van 86 jaar

dat op de gemiddelde leeftijd van een

verlaten als lid van Golfclub Heidemeer.

golfer het gebruik van een computer

Een gerespecteerd lid, dat nog regelmatig

niet tot een vanzelfsprekendheid

in de baan te vinden was. Vaak al voor

behoort, dus ik hield met alles rekening.

de damesochtend had Bill zijn rondje

Maar per kerende “post” kreeg ik een

al gelopen. Een markant lid die we niet

enthousiast antwoord van Bill terug

zomaar willen laten vertrekken zonder

waarin hij mij en mijn echtgenoot

hem nog eenmaal in het zonnetje te

uitnodigde voor een bezoek met gezellig

zetten. In 2010 heb ik een interview

etentje na. Dus op zondagmiddag togen

gehad met Bill voor ons clubblad en ik

wij naar Heerenveen en werden gastvrij

neem graag de vrijheid dit nogmaals te

ontvangen door Fleur (de Basset) en Bill.

plaatsen. Bill, namens de club ontzettend

Ja inderdaad in die volgorde. Bill heeft

bedankt voor je jarenlange trouwe

een grote liefde voor honden en uw

lidmaatschap en markante aanwezigheid

redactrice toevallig ook, dus Bill had zijn

op en langs de baan. Het ga je goed, we

outfit aangepast aan de gezamenlijke

zullen je missen!

liefde en droeg zodoende een prachtige

Interview uit clubblad
nr. 1 2010

stropdas vol hondjes.
Ik kom Bill wel eens tegen op de
dinsdagmorgen. Dan heeft hij zijn 9

In deze tijd van weinig kopij omdat er

holes al gelopen als ik de slaap nog uit

gewoon niet gegolfd wordt, krijg je soms

mijn ogen moet wrijven, dus ik wist wel

tips en ideeën om het clubblad toch een

dat ik geen rollator zou aantreffen in

gezellige invulling te geven.

Bill’s prachtige penthouse, maar dat ik
zo’n energieke tachtiger zou treffen had

Dit keer kwamen we daarom op de

ik niet gedacht. Hij noemt zichzelf een

gedachte om eens een gesprek aan te

laatbloeier dus misschien heeft dat ook

gaan met ons oudste lid ( net 80 jaar) Bill

met ouder worden te maken. Waar wij

Speckmann.

als zestigers al wat beginnen te kraken
doet hij dat kennelijk op zijn tachtigste

Aangezien ik net een mailwisseling met

nog niet.

hem had gehad over een artikel elders in
dit nummer, trok ik de stoute schoenen

We treffen dan ook een zeer aimabel en

aan om een mailtje te sturen met de

boeiende man aan, die vol vuur vertelt
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Uw bewegingsspecialist voor
zorg, gezondheid en prestatie!
KijK op: www.tigraheerenveen.nl

Fysiotherapie

Gezondheids
management

Fitness
en leeFstijl

worKshops
en cUrsUssen

(top) sport

tigra heerenveen
It Hege Stik 1
8445 PZ Heerenveen
Dalhuijsenstraat 11
8448 EW Heerenveen
t 0513 - 62 71 65
F 0513 - 62 16 15
e info@tigraheerenveen.nl

Valentijn • Bleeker • De Haan • Wijers • Wijnsma

U heeft geen tijd om te zoeken,
U weet niet waar u heen wilt,
U ziet door de bomen het bos niet meer….
Geef mij uw specifieke wensen en ik zorg voor de gewenste vakantie!

De voordelen van het boeken bij mij als uw Persoonlijk Reisadviseur:
-

Altijd dezelfde contactpersoon op een tijdstip dat het u past.
Zowel overdag, ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
Geen wachttijden.
Voor u geen urenlange zoektochten in het wirwar van internet.
Aanbod van alle gerenommeerde Nederlandse en Duitse reisorganisaties.

Annelies Vonk * Hazelaar 6 * 8441NJ Heerenveen * T: 06-23473387
E: annelies@thetravelclub.nl * W: www.thetravelclub.nl/annelies
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over zijn afwisselende leven. Ik zou twee

Daarnaast heeft het leven van Bill zich

clubbladen geheel kunnen vullen met

voor een groot deel afgespeeld op

zijn levensverhaal, maar helaas zullen

cruiseschepen. Zijn grote liefde ligt

we het beknopt moeten doen.

toch wel bij water en de bijbehorende
schepen.

Bill is geboren in het voormalig
Nederlands Indië en had één, iets

Zo begon hij in de jaren zestig bij de

oudere, broer.

Holland Amerika Lijn als master of
ceremonies. Na enkele jaren werd hij

Als opleiding heeft Bill na zijn HBS

cruise director aan boord van de grote

de Hogere Hotelvakschool gedaan,

cruiseschepen. Hij was daarbij met zijn

hetgeen een goede keuze was omdat

staf volledig verantwoordelijk voor het

hij daarmee overal ter wereld aan de

amusement aan boord. Hij heeft daar

slag kon en zodoende zijn avontuurlijke

vele groten der aarde ontvangen.

inslag kon botvieren omdat een baan

In 25 jaar heeft Bill op 12 verschillende

daardoor geen probleem was.

cruiseschepen ( waaronder de
Rotterdam) gevaren en heeft daarover

Zo belandde hij op Filmworkshops in Los

zelfs een boek geschreven ”Welkom aan

Angeles, waar hij Maître d’Hotel was in

Boord” waarin hij vele gebeurtenissen

de L.A. Countryclub, de meest exclusieve

aan boord beschrijft op humoristische

golfclub van Amerika en op de Columbia

en soms melancholieke wijze.

broadcasting school.
Daarnaast heeft Bill nog ruim zeven jaar
Het feit dat Bill in Amerika zat en als

gevlogen, eerst als steward, later als

Europeaan Duits sprak in tegenstelling

purser, maar een plotseling ontstane

tot de meeste Amerikanen deed hem al

vliegangst deed hem besluiten het

snel een rol krijgen als Duits officier. Hij

vliegen voor gezien te houden.

speelde in zeer succesvolle series zoals
Hollywood TV serie “Combat” en Warner

Intussen wordt de pensioengerechtigde

Bros en de TV serie “Galant men” . Deze

leeftijd bereikt, althans iets vervroegd

series speelden allemaal in de zestiger

maar boven de zestig en dus hoog tijd

jaren. Daarnaast heeft hij allerlei acts

om weer aan iets nieuws te beginnen.

gedaan op cruiseschepen en heeft zelfs

Als je nou al je liefdes en capaciteiten

een rol gespeel in GTST in april 2004.

in één stopt dan is het toch logisch dat
je op die leeftijd een mooie Klipper
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koopt, op een prachtig plekje in de

een paar lessen te nemen en na les één

wateren van Heerenveen ( tegenover het

bij de bar te gaan zitten met zijn oren

Posthuis) en dan begin je daar toch een

open om de bevestiging te krijgen van

pannenkoekenrestaurant in. Vergeet ik

die kakkers met een aardappel in hun

nog te vermelden dat hij daarvóór ook

keel. Na een uur of wat was Bill die nog

nog drie jaar een discotheek heeft gehad

steeds niet tegengekomen en begon

in Leeuwarden, maar dat had toch niet

hij langzamerhand te denken dat die

zijn liefde. Te weinig water denk ik!!

kakkers er misschien helemaal niet zijn

Tot op de dag van vandaag ligt de

op Heidemeer.

Klipper er nog in volle glorie bij met het
enige verschil dat die niet meer wordt

Die conclusie laten we natuurlijk maar

gerund door Bill maar door zijn vrouw

in het midden maar in elk geval zag

Greet.

Bill genoeg redenen om lid te worden
van Heidemeer en kunnen we hem

Ik schreef u al over een etentje na afloop

regelmatig treffen op onze gezellige

van ons gesprek en dat vond dus plaats

baan.

in hun zeer sfeervol ingerichte Klipper,
waar we gastvrij werden ontvangen

Ik hoop dat ik u een beetje een

door zijn vrouw en haar crew. Een echte

beeld heb kunnen schetsen van een

aanrader voor een gemengd gezelschap

ongelofelijk veelzijdig mens, dat zomaar

van pannenkoekenliefhebbers (vaak

“losloopt” op Heidemeer.

kinderen ) en liefhebbers van een
lekker culinair bordje! Sommige heren

En als toevoeging van Klaas Duursma:

kennen het schip van de “Klippercup”,

“Hij is volgens mij in 1998/1999 met golf

een jaarlijks terugkerend festijn voor de

begonnen. Een hoogtepunt in zijn “golf

heren met als inzet de “Klippercup”.

carrière” is ongetwijfeld het slaan van
de bal uit de bunker bij hole 3 (naast de

Natuurlijk moesten we nog wel even van

dikke boom) en in 1 x in de hole met de

Bill weten hoe hij nou eigenlijk aan het

pin er nog in! Ik stond er bij en keek er

golfen was begonnen. Men had voor Bill

naar.”

bedacht dat golfen misschien een leuke
bezigheid voor hem was, maar omdat

Ruth Haspers

hij altijd vol vooroordelen zat en met
de gedachte dat golf alleen beoefend
wordt door rijke “kakkers”, besloot Bill
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Eerste Kapucijnerwedstrijd op 23 maart 2016
Thuis gekomen na een voortreffelijk

de flights hielden een redelijk hoog

kapucijnermaal,

door

tempo aan, wat het humeur van de

Ruben, zet ik me meteen achter de

andere spelers positief beïnvloedde.

gemaakt

computer om de kas in- en uitgaven
plus de wedstrijduitslagen van deze

Wat het leuke is aan de kapucijner-

dag te verwerken. En vandaag wordt

wedstrijd:

er - als dagwinnaar - iets meer van

belangrijk. Wij hanteren namelijk het

me verwacht, namelijk een stukje

Skûtsjesilen-SKS-systeem: de nummer

schrijven voor het Heidemeer Nieuws.

1 krijgt 0,9 punten, nummer 2 krijgt 2

Nu zijn het meestal dezelfde personen

punten enz. We spelen 5 kapucijner-

van de Heerenmiddag die u het wel

wedstrijden per jaar, waarvan de beste

en wee laten lezen; ik behoor niet tot

3 bepalend zijn voor de uiteindelijke

dat elitecorps. Mijn wedstrijdpunten

winnaar,

geven meestal aanleiding tot snel

wordt

de

punten

wiens

op

de

naam
Fré

zijn

niet

gegraveerd

Bronger

trofee.

vergeten. Maar af en toe, wanneer alle
andere medespelers een iets mindere

De uitslag van de eerste kapucijner:

dag hebben, sla ik (onbewust) m’n slag.

Longest:		

Henk Prinsen

Neary:		

Wim Brasser

We startten allen van hole 1, opdat we niet

3e:		

Jannes Ennema

de hele dag de baan bezet hielden. En zo

2e:		

Dirk van der Brug

kon het gebeuren dat twee gastspelers

1e:		

Wim Brasser

achter de laatste flight de baan in konden
met het uitdrukkelijk verzoek aansluiting

En dan kom je ’s avonds thuis met

te houden. Zo gaat dat op Heidemeer!

een deel van de prijzen, die je ’s

Mooi toch! Was het een bijzondere

morgens

wedstrijd? Neen, het was guur (wat je

bij

Peter

de lucht was zwaar (geen lange slagen),

Cor

en

de greens moeten nog vertroeteld

support gedurende de hele dag en

worden

Simon voor alle administratie vooraf!

in

allerijl

Leon

uit

hebt

opgehaald

Beetsterzwaag...

kunt verwachten in deze tijd van het jaar),

door

de

greenkeepers,

naast de fairway is ’t lastig spelen.
Allemaal kommer en kwel? Dat nou
ook weer niet, het was droog, de ballen
rolden
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tenminste

op

de

fairways,

Harry,

bedankt

voor

jullie

Tweede Kapucijnerwedstrijd op 11 mei 2016
Vooropgesteld:

ik ben een betere

ver achter de green sloeg en niet meer

prater dan schrijver, maar hier mijn

weg kwam. Op deze hole noteerde ik

verslag.

de enige streep van de dag. Het vervolg
ging verder goed met op zijn tijd een

Om 10.00 uur op woensdag 11 mei zijn

bogey, wat voor mij meestal 3 punten is.

we begonnen met koffie met appeltaart.
De start was koud, want er zat hier en

Aan het einde van hole 1 zagen we

daar nog wat ijs in de appeltaart. Om

Bauke Sutherland afslaan met enorm

kwart voor elf nam Wim het woord en

geweld, naar wat later bleek de longest,

werden we naar de holes gestuurd voor

deze lag n.l. op hole 2.

de shotgun.
Op de laatste hole, voor ons hole 5, ging
Het weer was voortreffelijk, eerst iets

het voor mij nog bijna mis, maar na een

bewolkt en na 12.00 uur brak de zon

strafslag en daarna een perfecte chip

door. Ik zat in de flight met Gerard

haalde ik nog mijn 2 punten waardoor ik

Kampert en Dries Heida, laatste was erg

eindigde met 38 punten.

gehandicapt: hij had een golfelleboog.
We startten op hole 6, en na veel pijn

Al met al een zeer gezellige dag met een

en moeite haalde ik nog een vol punt,

uitstekend verzorgde 19e hole. Wim en

de beide flightgenoten hadden beiden 2

Simon bedankt voor het vele werk wat

punten. Op hole 7 hadden we de neary,

jullie voor ons doen.

waar Gerard de bal 1.50 meter naast
de hole sloeg en de neary bleef de hele

De birdies: Antoon Gerritsen, Henk

wedstrijd staan.

Prinsen, Dries Heida, Rinus Weima.

Bij mij zelf begon het lekker te lopen met

De Longest:

Bauke Sutherland

steeds 2 of 3 punten per hole. Op hole

De Neary:

Gerard Kampert

9 scoorde onze gehandicapte man een
birdie. Bij hole 1 onze bidons weer goed

De uitslag van de tweede kapucijner:

gevuld, want het werd steeds warmer.

1. Cor Faber
2. Eise de Jong

De scores gingen mooi geleidelijk door

3. Roelof Liemburg

tot hole 4, waar ik na een safe afslag met
een ijzer 5 de 2e bal iets rechts van de

Cor Faber

boom speelde en de 3e slag met de P
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Finovion First Chance wedstrijd
2 april was het dan weer zover,

dus

een

ieder

uit

zijn

deze

was

kansloos

vandaag.

winterslaap

Ikzelf begon met een streep op 1 en zei

ontwaakt, hadden we op golf club

tegen Henry de Boer en Koos Woudstra:

Heidemeer onze eerste voorjaars

“Ik kan wel ophouden, ik kan dit nooit meer

wedstrijd. Deze wedstrijd is mogelijk

ombuigen in een positief eindresultaat.”

gemaakt door Finovion Advies en
administratiekantoor voor het MKB.

Op hole 2 kreeg ik de schrik van mijn

We werden welkom geheten met

leven, sloeg per ongeluk een bal verder

een heerlijke bak koffie voor dat de

dan ik ooit gedaan had en die viel tussen

wedstrijd begon en hapjes en mooie

3 puttende mannen in. De schrik zat

prijzen. Dus bij deze wil ik Finovion

er goed in maar ik speelde een solide

bedanken namens de hele club.

wedstrijd verder voor mijn doen. Zoals
beloofd aan een groot ondernemer uit

De opkomst was dusdanig goed dat de

het Friese Haagje, genoeg over mezelf.

wedstrijd al een uur eerder begon dan
gepland, zodat een ieder mee kon doen.

Een ieder was binnen en onder het

Het beloofde weer van Piet Paulusma

genot van een drankje en lekkere

was niet daar, maar desalniettemin

hapjes praatte een ieder na over zijn

was het heerlijk weer om te golfen.

eigen wedstrijd. Tenslotte natuurlijk

De baan lag er, voor wat ik er verstand

de

van heb, erg mooi bij. Je kon zien dat

woorden van onze voorzitter Wout.

er weer erg veel aandacht besteed was

Daarna nam de eigenaar van Finovion

aan zaken door de baan: dik in orde dus.

het woord en verzorgde de echte

prijsuitreiking

met

hele

mooie

prijsuitreiking met hele mooie prijzen
De wedstrijd begon een ieder met zijn

voor

eigen insteek, zo was er iemand die

nog velen hangen om gezellig wat te

Johan Cruijff nog eerde en met Johan

drinken en bij te kletsen. Wederom zeg

Cruijff ballen door de baan ging. Het

ik “Dat maakt deze club super gezellig”.

geluk voor een ieder dat Willem de

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die

Haan normaal gesproken de grootste

deel heeft genomen aan deze mooie

kanshebber van deze wedstrijd, midden

dag en hopen dat we met ons mooie

in het “ei zoek seizoen” zat en meer

clubje heel veel mooie golf momenten

om broedjes (een nestje van 4 kievits-

met elkaar mogen beleven dit jaar.

eieren

voor

de

winnaars.

Nederlands-taligen

onder ons) bekommerde dan golfballen,
14

de

Otto van Olphen

Daarna

bleven
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LIZ maandwedstrijd 10 mei 2016
Dinsdag 10 mei was weer de eerste LIZ wedstrijd. Het zou mooi weer worden, dus
inschrijven maar! Het is een wedstrijd die wordt ingedeeld op handicap en mijn
flightgenoten waren Marga en Ria. Het is wel leuk om een keer een wedstrijd te
spelen waar je dus met de handicaps dicht bij elkaar ligt. Dit was ook in het spel te
zien. We lagen heel vaak met zijn drieën op dezelfde afstand (onze golfballen althans).
De mooiste slagen en putts werden gemaakt en de scores werden ingevuld. Bij de
meeste holes stonden we inderdaad op papier. Ik heb mezelf overtroffen op een
aantal holes, want met 6 slagen op hole 2 en met 5 slagen op hole 3 haalde ik aardig
wat punten. We hebben heel leuk, ontspannen en gezellig en toch geconcentreerd
gelopen. Dat resulteerde voor mij in een score van 34 punten. Bij binnenkomst de
kaart ingevoerd en heerlijk op het terras gaan zitten in afwachting van de uitslag. Van
de dames die 9 holes liepen won Tineke Wahle en bij de dames die 18 holes hebben
gelopen won Hennie Feenstra de 2de prijs en ik de eerste prijs. We hopen ook de
volgende keer weer op voldoende inschrijvingen, want dit is voor de wedstrijd, maar
zeker voor de sponsor heel leuk! Lisette en dames bedankt.
Maaike
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Kapsalon Jalving / Woninginrichting
van der Meer - Vlaggetjeswedstrijd
Koningsdag 2016
Een jaarlijks terugkerend evenement

aantal slagen en telt terug.

waar altijd veel animo voor is. Al lang
voor de sluiting van de inschrijving was

Op de eerste holes doet dat nog niet zo’n

hij al volgeboekt, maar hoe dichter de

pijn als je wat slagen morst, want “wie in

datum naderde hoe meer spijt ik kreeg

het veen zit kijkt niet op een turfje”. Maar

van mijn inschrijving.

de tweede negen komt dat morsen toch
harder aan en vanaf hole 13 kwamen

Niet omdat ik twijfelde aan de gezelligheid,

we het eerste vlaggetje tegen van een

maar

zo

deelnemer die al zijn slagen had verbruikt.

onheilspellend dat de combinatie van

En vervolgens kom je er meer tegen en ga

weer en golf niet erg voor de hand lag.

je op je eigen kaart kijken hoe ver je nog

Daar kwam nog bij dat we de dag ervoor

kunt komen.

de

weersvoorspelling

was

competitie hadden gespeeld (27 holes) en
het daarbij zo koud en nat had gehad, dat

Een heel leuke spelvorm, want gaandeweg

ik er eerlijk gezegd niet aan moest denken

zie je steeds meer vlaggetjes staan van

dat zoiets een dag later me dat nog een

deelnemers die gesneuveld zijn en die

keer zou overkomen. Maar goed: als je

vlaggetjes gaven een feestelijke aanblik.

je hebt ingeschreven, dan speel je ook

Op hole 15 had ik nog negen slagen dus

natuurlijk, tenzij er ziekte in het spel is.

het begon wat krap te worden. Maar tot

Gelukkig stonden we laat op de startlijst

mijn eigen stomme verbazing speelde

en dat heeft ervoor gezorgd dat we droog

ik vervolgens twee parren, zodat ik nog

bleven en een fantastische wedstrijd

twee slagen over had op hole 17, dus de

konden spelen. We waren gewapend tot

dood of de gladiolen en eindigde ik met

onze tanden met thermo-ondergoed,

mijn tweede slag naast de bunker over

regenbroeken, paraplu, petten enzovoort.

het slootje en kon mijn vlaggetje een
plaatsje geven. Achteraf bleek dat goed te

De vlaggetjeswedstrijd houdt in dat je

zijn voor de derde prijs bij de dames.

het aantal slagen van de baan (70) plus
het aantal slagen van je eigen handicap

Moe maar voldaan kwamen we in het

meekrijgt. Dus je begint met een groot

clubhuis aan waar iedereen al gezellig zat
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te borrelen met heerlijke borrelhapjes

heel erg bedankt voor jullie fantastische

erbij, allemaal mogelijk gemaakt door

wedstrijd.

onze zeer gewaardeerde sponsors.
Uitslagen:
Om half zeven kwam de prijsuitreiking

Neary dames:

Elly van Vessem

en bleek het een ware “Oosterdijk

Neary Heren:

Jisk Kronemeijer

Rhapsody” te zijn geworden, want

Longest Dames: Karin Verdonk

Hanneke Oosterdijk bij de dames en

Longest Heren:

Christiaan Vermeulen

de eerste prijs gewonnen. Een prachtig

1e prijs dames:

Hanneke Oosterdijk

kunstwerk werd hun deel, evenals voor

2e prijs dames:

Herma de Vries

de tweede en derde prijswinnaars. Een

3e prijs dames:

Ruth Haspers

Mark Jurriëns. Een prachtig aandenken

1e prijs heren:

Henk Oosterdijk

aan een geslaagde wedstrijd. De hagel

2e prijs heren:

Antoon Gerritsen

en sneeuw zijn aan ons voorbij gegaan

3e prijs heren:

Henk Meibos

Henk Oosterdijk bij de heren hadden

beeldje vervaardigd door kunstenaar

en dat het de koudste Koningsdag was
sinds 1985 deerde ons niet.

Ruth Haspers

Gerard, Dennis, Afke en Karla

onze

sponsors

Meer

namens

van

der

Woninginrichting en Kapsalon Jalving,
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Dames 1 – zondag – 36 holes
Het zit er voor ons (Kitty, Rianne,

hoofdklasse te gaan spelen wat het

Hanneke, Haitske, Caroline, Elly,

overigens al eerder gedaan heeft. In

Frédy, Margriet, Karin) alweer op.

een andere bezetting dan wel en een
deel daarvan ligt al te loeren op een

Jullie zullen misschien denken dat wij

plekje in het team voor het geval dat...

wel heel ruim bevrouwd zijn maar met
3 speeldata in de meivakantie moet

We hebben weer 5 leuke zondagen

je wel degelijk maatregelen nemen.

achter de rug waarop we overal enorm

Gelukkig zijn we dit jaar niet geplaagd

gastvrij zijn onthaald. Nieuw in onze

door gebroken pinken of andere

poule waren voor ons Almeerderhout

ongemakken en dus stond niets een

en Hattem. Over Almeerderhout

mooi kampioenschap in de weg, maar

waren de meningen verdeeld :

ja... wie wil er überhaupt ook maar een

mooie parkachtige baan maar er

kans hebben om naar de hoofdklasse

zijn zoveel mooiere (ja duh…) maar

op zondag te promoveren (8 speeldata

over Hattem was het oordeel wel

door het hele land tegen meiden die

unaniem : superleuke baan met veel

hooguit half zo oud en zeker 10 keer

hoogteverschil, bijzonder voor het

soepeler zijn dan wij...). WIJ NIET!

noorden en echt de moeite waard om
eens te gaan spelen.

Daarom zijn wij ook zeer tevreden
met het bereikte doel: handhaving.

En hoe ons spel was? Dat blijft een

Almeerderhout is kampioen geworden

groot geheim...

en heeft ook echt de ambitie om
20

Heren 1 standaard 36 holes
Dit jaar geen uitgebreide wedstrijd

competitie tot de laatste warme dag op

beschrijvingen van Heren 1 standaard

Havelte zeer spannend. Als de Compagnie

36 holes, maar een fijne beknopte

en Dronten op de laatste dag gelijk zouden

samenvatting

spelen, dan kon op het terras nadien de

van

de

competitie!

rekenmachine erbij gepakt worden om
Heren 1 viel dit jaar te omschrijven als een

uit te vinden wie zich tot kampioen mocht

team waarin oudgedienden de jonkies

gaan kronen. Ook ‘wij’ van de Heidemeer

op sleeptouw namen. Iedereen heeft zijn

konden nog kampioen worden, omdat ‘wij’

steentje bijgedragen aan het uitstekende

het op papier sterkste team van de poule

eindresultaat van handhaving (gedeeld

hadden verslagen in een rechtstreeks

2e plaats in de poule). De ervaring

duel (op Lauswolt – in de hagel en natte

die de oude rotten meenamen heeft

sneeuw) en dus nog meedongen naar

ervoor gezorgd dat de jonkies goed mee

het kampioenschap. Het kwam echter

konden komen en optimaal konden

niet tot dit gepuzzel na de komma: het

‘renderen’. Een voorbeeld? De werkelijk

beste team heeft verdiend de competitie

onverslaanbare combi van Frank Wedema

gewonnen: De Compagnie 1. Captain

en zijn zoon Michael bijvoorbeeld. Wat

Paul Wüst hield woord tegenover zijn

zij deden leek verdomd veel op de

spelers en verscheen in Baywatch outfit

tactiek van de verschroeide aarde: ‘Take

op het terras ten tijde van de speeches.

everything and give nothing back’. Diverse

Compleet met pruik en reddingsboei

tegenstanders worden nu nog midden

nam hij onder luid gejuich van alle

in de nacht wakker van de partijen die

aanwezige competitiespelers een frisse

vader en zoon op de mat legden. En

duik in de vijver bij hole 18 op Havelte!

als pa Wedema even niet kon vanwege
contractuele verplichtingen elders in den
lande vanwege een niet nader te noemen
merk van golfspullen, dan pakte Brechtus
letterlijk de handschoen op en ging samen
met Michael de baan in: tegenstanders
kregen

mokerslag

op

mokerslag

toegediend tot ze murw met de witte vlag
zwaaiden: vaak al op hole 13 of eerder...
De competitie an sich was een op sportief
vlak apart geval: werkelijk iedereen kon
van iedereen winnen en dat maakte de
21

Dames 1 – dinsdag – 27 holes
We hebben beloofd u op de hoogte

gebeuren. We misten onze kopvrouw

te houden, maar dat zouden we

Ellen weliswaar en ook Karin was

liever niet doen en dat voorspelt

niet mee, beiden zeiden dat ze hard

meestal

moesten werken die dag, alsof wij dat

niet

veel

goeds.

Waar

we al vertelden dat we vorig jaar

niet moesten!

ternauwernood waren gedegradeerd
omdat we heel sneu drie keer met

De weersvoorspelling was dramatisch

10-8 hadden verloren, kregen we nu

en in het appje dat de beide dames ’s

een herkansing omdat de degradatie

morgens stuurde klonk niet echt de

teniet was gedaan doordat ons eerste

behoefte door om mee te mogen spelen.

‘dinsdagteam’ uit elkaar was gevallen

Ter verhoging van de feestvreugde

om uiteenlopende redenen.

stuurde ik nog even een aanmoedigings
appje met deze foto, die ik maakte een

Liefdevol

hebben

twee

dames

uit

dat team opgevangen en zijn er “vol”

half uur voordat ik naar Heidemeer
vertrok:

ingegaan, nou ik bedoel eigenlijk vol
vertrouwen. Maar met nog één keer te
gaan, op 10 mei, voelt het een beetje
alsof we in hoger beroep zijn gegaan
om onze degradatie van vorig jaar aan
te vechten, want als je toch zoveel pech
hebt… Maar nu lijkt het alsof we in hoger
beroep in het ongelijk zijn gesteld want
we hebben nu al drie keer heel dik op
onze broek gehad. Ja, na de eerste
keer (15-3), werd het de keer daarna
in Wierden tegen Veendam, 13-5 en
voelden we de stijgende lijn...

Maar gezellig hebben we het altijd, dus
ook nu. De ochtend viel qua weer mee.

We zijn nu eenmaal positief ingesteld,

Het was koud maar we hielden het

maar na een weekje

droog en ons eerste koppel, Dirkje en

voor gastvrouw

te hebben gespeeld, mochten we 26

Joke haalden de volle buit binnen.

april weer los bij de Drentsche, tegen
de Graafschap. Die hadden ook nog

De eerste klap is een daalder waard,

geen enkel punt, dus moest het maar

maar de rest verloor. Maar ’s middags
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maar één, maar die hield nooit meer op.

10 mei: onze afsluiting van de
competitie in Lochem.

Drie uur hebben we in de stromende

De Koepel uit Wierden was onze

regen en wind en ijzige kou gegolfd.

tegenstander,

Maar ja ik weet het dat gold ook voor

plannen zoals hierboven beschreven.

de tegenstanders, maar die konden er

Fantastisch weer viel ons deze keer

vast beter tegen, ik weet het niet ,maar

ten deel, mooie baan, heerlijke lunch,

alleen Dirkje kwam met een all square

prima diner, gezellige gastvrouwen en

thuis en ons vonnis van de Hoge Raad

dito tegenstanders, dan hoef je over het

was geveld: dames u bent vorig jaar

golfen eigenlijk niets meer te schrijven.

kwamen de buien, nou ja het was er

we

hadden

snode

geheel terecht gedegradeerd en dat
zelfde lot treft u nu weer. Zelfs al winnen

Dat we een super gezellige competitie

we de laatste wedstrijd dan zullen we dit

hebben gehad heeft iedereen begrepen

lot niet meer kunnen ontlopen.

en dat we ook de laatste wedstrijd
verloren, nou ja het zij zo. 16-2 is wel

We gaan er echt nog voor om die

een beetje flink pak op onze, dit keer

hatelijke nul te verdrijven, maar een

korte, broek. Nou ja we gaan de zomer

beetje medelijden met onszelf hadden

gebruiken om ons verder te bekwamen

we ook wel. Want wordt er niet altijd

en volgend jaar hoort u weer van ons,

gezegd dat de winnaar geen pijn voelt??
Nou dan voelden zij ook geen kou en wij

Ellen, Dirkje, Karin, Joke, Josje, Rennie,

wel denk ik. Kortom het heeft een aantal

Janny en Ruth.

glazen wijn gekost om de stemming er
weer in te brengen, een warme douche
deed wonderen, dus het was ook wel
weer een heel gezellige dag.

Links
Elke bal vliegt naar links van Riet Kleven,
daar valt weinig lol aan te beleven.
Maar... zij lacht zich krom
en men heeft haar daarom
de naam van “Happy Hooker” gegeven.
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Heren 3 ongeslagen kampioen!
Heren 3 is dit seizoen ongeslagen

en putts van 10 tot 15 meter. En dat

kampioen geworden na degradatie

met een handicap van 21 terwijl ons

vorig jaar. In de strijd tegen de

teamgemiddelde rond handicap 12 zat.

Compagnie, de Groene Ster, Hooge

Wat moest het gaan worden dit seizoen!

Graven en Duurswold bleken vooral

We begonnen als gastheer. Konden

de laatste twee competitiedagen de

we een goed voorbeeld geven met

dubbels lastig. In de singles werd alles

de catering. Check, gelukt! Daarnaast

goed gemaakt.

konden wij mooi even kijken wat
voor vlees we in de kuip hadden.

In de kelder van de NGF competitie

De handicaps van de andere teams

moest Heidemeer 2 ( 27 holes) zich

waren aan de hoge kant (tussen de

weer zien terug te knokken naar de 3de

10 en 20) en wij dachten: KANSEN!

klasse: Ale Toering, Douwe Lap, Gideon

Onze baan lag er slecht bij, was erg

de Jong, Arnold Drent, Peter Minnema,

nat en dus moeilijk bespeelbaar. De

Mark Hardenberg , Wiebe Zijlstra en

spelers mochten plaatsen door de

Rookie Fedde Tuinstra. In verband

baan en gebruik maken van onze extra

met de blessure van Peter werd Koos

winterregel als je bal drie ballen dik in

Woudstra aan de selectie toegevoegd

de grond zit. Daar begrepen ze in eerste

om eventueel in te vallen.

instantie niet veel van. Later wel. Haha!

Het was een hectisch begin van het

De eerste wedstrijd voor ons was op

seizoen. Discussies over de kleur van de

de Groene Ster. We mochten eindelijk

truien, polo’s en broeken, sponsorschap,

los, en hoe. Wind, regen en hagel, alles

trainen binnen of buiten de club,

was aanwezig om gedemotiveerd op

zorgden voor honderden appjes over

de teebox te verschijnen, maar toch!

en weer. Daarnaast versloeg onze

We speelden tegen de Compagnie en

reservespeler, Koos, ook nog eens

wonnen vrij gemakkelijk met 13-5. Zou

alles en iedereen met zijn chip-ins

het kampioenschap erin zitten?
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De tweede wedstrijd speelden we

van andere teams feliciteerden ons al

onder winterse omstandigheden tegen

maar wij waren nog niet 100% overtuigd.

Duurswold op de Compagnie. Met een

De vierde wedstrijd op Duurswold was

gevoelstemperatuur van circa 2 graden,

simpel. Gewoon een puntje pakken

hagelbuien, harde wind en dan ook

tegen Hooge Graven en dan ben je

nog eens starten op hole 10. Dat is de

kampioen. De ochtend winnen en we

lastigste hole van de baan. Er kwam 6

kunnen de hele middag op het terras

keer een driver uit de tas. En dat bleek 6

gaan zitten. Maar viel dat even tegen.

keer een onverstandige keuze. Met als

We kwamen ’s ochtends weer 4-2 achter

gevolg veel out of bounds en ballen in

en de Compagnie won alle dubbels. Het

het water. De hole werd dan ook al vaak

zal toch niet! De Compagnie mocht niet

halverwege gegeven. Maar ook deze

te dik winnen als wij zouden verliezen.

wedstrijd wonnen we. Het werd 11-7.

De spanning nam zichtbaar toe en we

De derde wedstrijd was op Hooge

hadden wat minder praatjes. De wind

Graven. Hier werden we getrakteerd

begon nog meer aan te trekken. De

op zomers weer. 18 graden en windstil.

greens werden nog harder en sneller.

Onder het mom van “alles voor het

Deze omstandigheden waren we niet

kampioenschap” werd er heel wat

gewend op Heidemeer, als dit maar

gerekend en ook werden meerdere

goed zou komen! Maar gelukkig wisten

opstellingen bekeken: ‘ als die wint en

we 5 singles te winnen, haalden we

die verliest en wij winnen zoveel…’. We

de punten binnen en wonnen we

zeiden tegen elkaar dat we eerst maar

uiteindelijk met 12-6. Met een glas

gewoon moesten winnen en dan wel

champagne, een champagne-douche en

verder zouden zien (ondertussen werd

een plons in de vijver voelden we ons

wel de profielfoto van onze groepsapp

toch echt kampioen! Alle wedstrijden

gewijzigd in Rory Mcllroy met een hele

gewonnen zoals dat hoort bij een

grote beker, voorbarig?). We moesten

kampioen. We promoveren dus naar

tegen de Groene Ster en die maakten

de 3de klasse. Stel je eens voor dat we

het ons in de dubbels knap lastig. In de

minder hectisch starten aan het begin

ochtend stonden we al snel 4-2 achter,

van het nieuwe seizoen en echt gaan

ze waren sterker dan gedacht. Maar toch

trainen. Kunnen we dan zelfs de 2e

werd deze wedstrijd door de singles

klasse bereiken? Dat zou toch eens wat

weer dik gewonnen. Einduitslag van de

zijn!

dag was 12-6. Waren we nu kampioen?!
Het bleef onduidelijk. Sommige spelers
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Heren 4 - zondag - 27 holes
Na intensieve voorbereidingen en trainingen zijn wij gestart met de
competitie van 2016. Het enige waar we tegen op zouden zien waren
de spelregels, maar ook hierbij lieten wij niets aan het toeval over en
schakelden Aad van Arkel in hoogst eigen persoon in.
Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we een regelavond in Café
‘t Houtsje georganiseerd en in spoed tempo de regels bij gebracht gekregen. Nu
zou een ieder denken we hebben met de spelers van de Ryder Cup te maken,
maar die ballon ging voor deze afgetrainde heren anders dan ze dachten.
De eerste speelronde: jawel ook nog even de dag van tevoren de baan verkennen
in Lelystad, kat in het bakje zou je denken: verloren. Na wat gedronken te
hebben zijn wij afgereisd naar de Wok in Emmeloord. Achteraf een niet nette
keuze tegenover de thuisspelende ploeg, dus ook weer wat geleerd. Met een
minderwaardigheidscomplex daar vandaan gekomen, omdat we voor Rednecks
werden uitgemaakt i.v.m. onze rode nekjes van de brandende zon op de golfbaan.
Speelronde 2 speelde zich af in Roden, met knikkende knieën er heen want...
allemaal single handicappers en dat hebben we geweten ook… Wederom verloren,
maar nu wel blijven eten en borrelen met de andere teams en ohhhh wat was het
gezellig. Zeker ondanks het verlies met voldaan gevoel daar weggegaan.
Speelronde 3: deze werd afgewerkt bij onze Hoofdstedelingen op de Groene Ster
met als tegenstander Holthuizen. Ook deze konden wij niet winnen maar het
resultaat was beter dan in de voorgaande wedstrijden.
Speelronde 4: Ons beste resultaat, foutloos gespeeld! Nu zal een ieder wel
denken, zo wat een omslag... Dat klopt als een bus, want we waren gastheer.
Hier heb ik weinig van meegekregen, maar heb van mijn medespelers en ook de
tegenstanders gehoord dat ze een geslaagde dag hebben gehad.
Speelronde 5 en tevens de laatste werd afgewerkt bij golfclub Almeerderhout. Het
was een zonnige dag en er werd gespeeld tegen Lelystad. Ook deze werd verloren,
maar dat kon ook niet anders, want bij dat team speelde Tiger Woods. Tenminste
als je het aan zijn praat mocht geloven. Deze zelfde Tiger Woods werd even in de
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singles op zijn gedrag aangesproken door Edwin, waarna hij als een mak lammetje
over de baan liep, al won hij de pot wel.
Al met al waren de wedstrijden gespeeld en is Almeerderhout de terechte winnaar
van onze poule. Wijzelf hebben dit zeker als een leermoment gezien voor het

Uw bewegingsspecialist voor
zorg,
gezondheid
en prestatie!
resultaat
genoten
hiervan en leuke nieuwe
contacten opgedaan. Zeker gehoord

volgende jaar. Als afsluiting was er een BBQ georganiseerd door Almeerderhout
en dat was super gezellig met alle teams. Al met al hebben wij ondanks het
van de tegenstanders dat wij een welkome aanwinst waren voor de sport
KijK op: www.tigraheerenveen.nl

(misschien zeiden ze dit wel om ons wat te troosten?). Als laatste wil ik zeker
mijn teamgenoten bedanken voor deze leuke dagen en Arjan speciaal voor zijn
tigra heerenveen

It Hege
1 weten
uitblinkende captainswerk. Dus jongens, op naar het volgende jaar
enStikwe

wat ons te doen staat ver voor de competitie begint...
OttoFysiotherapie
van OlphenGezondheids
management

Fitness
en leeFstijl

worKshops
en cUrsUssen

(top) sport

8445 PZ Heerenveen
Dalhuijsenstraat 11
8448 EW Heerenveen
t 0513 - 62 71 65
F 0513 - 62 16 15
e info@tigraheerenveen.nl

Valentijn • Bleeker • De Haan • Wijers • Wijnsma
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Heren 1 Senioren - vrijdag - 27 holes
Om

plaats

te

maken

voor

de

door de dichte mist hebben we dat niet

aanstormende jeugdteams op zondag

zo ervaren. Even zoeken dus maar toch

hebben we als team besloten naar de

een prima dag.

competitie op vrijdag te verkassen.
Gezien de goede prestaties op zondag

Op vrijdagavond allemaal vroeg naar bed

werden de verwachtingen voor de

na een gezond diner, bestaande uit wel 6

vrijdag natuurlijk positief, zeker om

gangen. Elke gang was bereid door een

nu eens kampioen te worden met

van de teamleden. Na het nuttigen van

dit team bestaande uit; captain Cees

enige gezonde lokale en geïmporteerde

van Empel, Antoon Gerritsen, Henk

drankjes (o.a. Spa water), op tijd naar

Meibos, Peter Aarden, Maurits Flapper,

bed... De volgende ochtend gezamenlijk

Jan du Crocq en Hero Veenstra.

ontbijt,

waarna

alles

weer

werd

opgeruimd en na controle of alles goed
Na een wintertraining van Tineke werd

was afgesloten, op naar de volgende

er

baan.

een

serieus

trainingsweekeinde

georganiseerd in Limburg, alwaar wij te
gast waren in het buitenverblijf van de

De zaterdag speelden we op Maastricht

familie Flapper.

International waar ook 4 holes in België
liggen. Mooi weer en goed getraind op

Hiertoe hadden we speciaal een 9

een heuvelachtige baan met het oog op

persoons bus ter beschikking, zodat er

de eerste competitie wedstrijd op de

al vroeg gewerkt kon worden aan het

baan van Emmeloord waar ook heuvels

programma van onze mental coach.

van wel 17 meter hoog overwonnen

Voor dit weekend was er speciaal een

moesten worden. Algauw bleek dat de

mental coach ingevlogen, om aan te

teambuilding als geslaagd moet worden

geven hoe serieus dit team ging voor

beschouwd want de neuzen werden

het kampioenschap, en wel Michiel

allemaal richting het kampioenschap

Gerritsen. Hij heeft het zwaar gehad,

gericht.

maar wij hadden er wel vertrouwen in
dat het zou werken. Zijn programma

Onze captain Cees heeft zich enorm

was “terug naar basic” en vandaaruit de

ingezet met spontane trainingen en

teamspirit opbouwen. Allereerst hebben

sociale events om perfect voorbereid de

we vrijdag gespeeld op Henry Chapelle,

competitie in te gaan. En dan gaat het

wat een mooie baan moet zijn, maar

los op 8 april en wel eerst in Emmeloord
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tegen Havelte dat al eens kampioen was

de dubbels viel het kwartje nog niet

geweest en dus wist wat promoveren

helemaal en werd het met een 3-3 stand

was. We kwamen met 4-2 uit de dubbels

afgesloten. Op en top gemotiveerd ging

maar met hangen en wurgen werd het

het los en haalden we in de singles 11

nipt 10-8 in ons voordeel. De ogen waren

winstpunten binnen, er werd dus geen

geopend en de focus bijgesteld. Niks gaat

single verloren en wonnen we de pot met

vanzelf dus nu serieus aan de gang.

14-4.

In Beetsterzwaag moesten we tegen

Doordat

Emmeloord aantreden dat best een taaie

konden wij met 6 wedstrijdpunten na

tegenstander bleek te zijn. Ook hier weer

3 wedstrijden niet meer achterhaald

kwamen we met 4-2 uit de dubbels en

worden... Kampioen dus, nog voordat de

werd het nipt 10-8.

laatste wedstrijd gespeeld was!

De andere teams in de poule speelden

Dit werd ’s avonds in de Drie Pilaren van

gelijk hetgeen voor ons goed uitkwam.

de familie Meibos spontaan gevierd in

In Havelte konden we daarom bij winst

aanwezigheid van al onze dames, die

op De Groene ster al kampioen worden,

ons nog op bloemen verrasten. Prachtig

als er door anderen punten werden

hoe dit team groeide in de competitie

verloren. Er was een gezonde spanning

wat resulteerde in het feit dat niemand

die nu ook omgezet werd in daden. Bij

wilde verliezen. Onze doelstelling was

Lauswolt

punten

verloor,
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bereikt en dat voelt best goed. Natuurlijk

singles verpletterd met 10-2, derhalve

moest er ook een team degraderen uit

een einduitslag van 14-4 voor Heidemeer.

de poule. Wanneer wij onze laatste

Een waardig kampioen met winst in alle

wedstrijd tegen Lauswolt op de Groene

wedstrijden.

Ster

zouden

winnen,

Lauswolt en anders

degradeerde

Groene Ster of

Emmeloord.

We hebben een prachtige competitie
gehad waar alle teams bleven eten,
geen langdradige speeches en prima

OP 13 mei op Groene Ster werden ons

onderling contact met de andere teams

van alle kanten aanbiedingen gedaan,

in de poule. Nu maar hopen dat we

maar Peter onze onderhandelaar, vond

volgend jaar onze plek in de derde klasse

dat het aanbod van 21 greenfees van 1

kunnen waar maken!

bepaalde partij net iets te weinig was,
dus dan maar vol er tegen aan.

Hero Veenstra

Ook hier werden de dubbels met een 4-2
winst afgesloten en Lauswolt werd in de

Waarheid
Een voortreffelijk golfer uit Aken
laat zich ‘t bier maar al te goed smaken.
Men kan dan ook zeggen,
‘t valt niet te weerleggen,
dat hij ‘m altijd goed weet te raken.

30

Heren Senioren 2 KAMPIOEN!
Spannend was het tot de laatste

Terugkijkend op de gehele competitie

hole op de Gc Ameland. Onder

is er maar één conclusie: Op alle banen

belangstellende medespelers sloeg

een geweldige sfeer. Een uitstekende

de tegenstander (N. Ned.) als eerste

verzorging en gespeeld in een zeer

de bal. Een kreet van ontzetting

vriendschappelijke sfeer.

steeg op van onze tegenstanders.
De spelers waren: Henk Prinsen, Jisk
De bal vloog in het water. De spanning

Kronemeijer, Chris Fransen, Roelof

steeg bij ons. Roelof Liemburg, onze

Liemburg, Rinus Weima, Cor Pot

medespeler, sloeg af. Geen goede slag,

(captain), Henk Oosterdijk en op de

maar toch... Zijn tweede slag kwam op

achtergrond Hattum Tolsma.

2 meter van de vlag. De derde slag van
onze tegenstander kwam buiten de

Poule uitslag:

green. Onder luid applaus kreeg Roelof

1 Heidemeer 2		

8 punten

de felicitatie.

2 Harderwold 1		

6 punten

3 De Drentsche 3

4 punten

Na afloop kregen wij de felicitaties

4 Noord Ned. 5		

2 punten

van onze medestanders. Met daarbij

5 Ameland 2		

0 punten

de flessen drank, o.a. het Nobeltje en
Groninger koek.

Cor Pot
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Uitslagen competitie 2016

Dames 1 zondag 36 holes 1e klasse:
1

Almeerderhout 1

4

8

4

0

0

56 16 poulewinnaar

2

Hattemse 1

4

4

2

0

2

36 36

3

De Gelpenberg 1

4

3

1

1

2

31 41

4

Heidemeer 1

4

3

1

1

2

29 43

5

De Compagnie 1

4

2

1

0

3

28 44 gedegradeerd

Dames 1 dinsdag 27 holes 2e klasse
1

De Compagnie 1

4

8

4

0

0

48 24 gepromoveerd

2

De Drentsche 1

4

6

3

0

1

40 32

3

De Koepel 1

4

4

2

0

2

40 32

4

De Graafschap 1

4

2

1

0

3

39 33

5

Heidemeer 1

4

0

0

0

4

13 59 gedegradeerd

Heren 1 zondag 36 holes 2e klasse
1

De Compagnie 1

4

6

3

0

1

41 31 gepromoveerd

2

Heidemeer 1

4

5

2

1

1

41 31

3

Havelte 1

4

5

2

1

1

41 31

4

Dronten 1

4

4

2

0

2

34 38 gedegradeerd

5

Lauswolt 1

4

0

0

0

4

23 49 gedegradeerd

Heren 1 zondag 27 holes hoofdklasse

32

1

Rosendaelsche 1

4

6

3

0

1

48 24 poulewinnaar

2

De Compagnie 1

4

5

2

1

1

44 28

3

Heidemeer 1

4

5

2

1

1

36 36

4

Haarlemmermeersche 1

4

4

2

0

2

31 41

5

De Drentsche 1

4

0

0

0

4

21 51 gedegradeerd

Heren 2 zondag 27 holes 4e klasse
1

Heidemeer 2

4

8

4

0

0

48 24 gepromoveerd

2

De Compagnie 4

4

6

3

0

1

40 32

3

Duurswold 3

4

2

1

0

3

32 40

4

De Groene Ster 2 4

2

1

0

3

31 41

5

Hooge Graven 4

2

1

0

3

29 43 gedegradeerd

4

Heren 3 zondag 27 holes 4e klasse
1

Almeerderhout 1

4

8

4

0

0

62 10 gepromoveerd

2

Flevoland 1

4

6

3

0

1

38 34

3

De Groene Ster 4 4

4

2

0

2

36 36

4

Holthuizen 3

4

2

1

0

3

28 44

5

Heidemeer 3

4

0

0

0

4

16 56 gedegradeerd

Heren senioren 1 vrijdag 4e klasse
1

Heidemeer 1

4

8

4

0

0

48 24 gepromoveerd

2

Havelte 2

4

5

2

1

1

39 33

3

De Groene Ster 3 4

3

1

1

2

29 43

4

Emmeloord 1

4

2

1

0

3

35 37

5

Lauswolt 2

4

2

0

2

2

29 43 gedegradeerd

Heren senioren 1 vrijdag 4e klasse
1

Heidemeer 2

4

8

4

0

0

44 28 gepromoveerd

2

Harderwold 1

4

6

3

0

1

40 32

3

De Drentsche 3

4

4

2

0

2

37 35

4

Noord Nederlandse 5

4

2

1

0

3

39 33

5

Ameland 2

4

0

0

0

4

20 52
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Dé specialist
specialistinin
Dé

zonwering
zonwering
OOK
SPECIALIST
OOK
SPECIALIST
IN: IN:
Veranda’s,
Terraszonwering,
Veranda’s,
Terraszonwering,
Horren,
Serrezonwering,
Horren,
Serrezonwering,
Binnenzonwering,
Markiezen,
Binnenzonwering,
Markiezen,
Screens,
Rolluiken,
UitvalScreens,
Rolluiken,
Uitvalschermen,
Garagedeuren,
schermen,
Garagedeuren,
Terrasoverkapping
Terrasoverkapping
KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR
KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR
SPECIALE AANBIEDINGEN:
SPECIALE AANBIEDINGEN:
WWW.ZONWERINGVELDMAN.NL

WWW.ZONWERINGVELDMAN.NL

Burg. Falkenaweg 91 • Heerenveen
T (0513) 62 26 66 • E info@zonweringveldman.nl

Burg. Falkenaweg 91 • Heerenveen
T (0513) 62 26 66 • E info@zonweringveldman.nl

DE BESTE ZORG VOOR UW HUISDIER

Laparoscopisch opereren

ook wel ‘kijkoperaties’, zijn niet meer weg te denken uit de moderne zorg voor
mensen. Het is dus niet meer dan logisch dat deze techniek ook voor dieren de toekomst heeft. Onze dierenartsen hebben
ondertussen ruime ervaring opgedaan met laparoscopisch opereren en bieden nu deze mogelijkheid in de kliniek aan.

Digitale Röntgen Sinds kort beschikken wij over directe digitale röntgen. De kwaliteit van de foto’s is veel
beter; door de hoge resolutie zijn details uit te vergroten en er zijn metingen te verrichten waardoor nog beter en sneller
de juiste diagnose gesteld kan worden voor de juiste behandeling van uw huisdier .
Kruisbandoperaties

Eén van onze specialismen is het stabiliseren van de knie van honden nadat een kruisband is afgescheurd. Door middel van een operatie wordt met een gedeelte van de eigen pees uit het bovenbeen gezorgd
voor herstel van de stabilisatie.

Dierenartsten:
Drs. O.Vellinga
Drs. A.D. de Vries
Drs. A.L.L. Kalis-Steenbergen

www.dierenkliniekbornego.nl
Beurtschip 3 • 8447 CL Heerenveen • tel.: 0513 623 350
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Dierenkliniek Bornego is een
moderne eerstelijnskliniek. Wij staan
u met raad en daad deskundig en
klantgericht terzijde bij al uw vragen
over de optimale verzorging en het
gezond houden van uw huisdier.
Om u optimaal van dienst
te kunnen zijn behandelen wij
bij voorkeur op afspraak:
dagelijks van 8.30 -19.00 uur.

Windfjord Rabbitwedstrijden
Speciaal voor beginnende golfers van handicap 54 tot 36 is er jaarlijks
een zogenaamde Rabbitcompetitie. Hier leert u onder begeleiding van
mentoren en met behulp van flightgenoten de strijd met het balletje
aan te gaan. Verspreid over 9 zaterdagen, worden er 9 wedstrijden
georganiseerd. De vijf beste scores tellen mee voor het eindresultaat
en daar valt een prachtige Windfjord Noorse trui te winnen. In een
ongedwongen sfeer gaat er een (golf)wereld voor u open. Door het spel
te spelen leert u de regels in praktijk te brengen en komt u er nog niet
uit, heel logisch in sommige gevallen, dan probeert u met behulp van
de mentor de regels juist te hanteren. Leuk om op deze manier kennis
te maken met andere leden en golf. U kunt u inschrijven via de website
en lukt dat nog niet dan kunt u Ad Schild bellen (zie colofon) en die zal
u wegwijs maken. Wees niet bang dat u nog niet ver genoeg gevorderd
bent, zo zijn we allemaal begonnen!
Data: 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober
En de laatste rabbitwedstrijd zal op 5 november zijn.
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Windfjord Rabbit wedstrijd 5 maart 2016
Op

zaterdag

startwedstrijd
competitie.

5

maart
van

de

Traditioneel

was

de

Mogelijk heeft het minder mooie weer

Rabbit

van de voorgaande weken er toe

gezien

is

bijgedragen dat het aantal aanmeldingen

het (bijna) altijd mooi weer tijdens

voor de wedstrijd op acht bleef steken,

de Rabbit wedstrijden. Ook nu was

zodat volstaan kon worden met 3 flights,

dat het geval, al had de winter

onder leiding van mentoren Sophia,

nog een dikke vinger in de pap. De

Maaike en Jelle. Het plezier was er

ballenmachine was bevroren, even

natuurlijk niet minder om.

inslaan was er niet bij, waardoor we
koud de koude baan in gingen. Door

Ik zat met Hotske Kooistra in de laatste

het mistige weer

flight. Na een gezellige en aangename

verdwenen ver

geslagen ballen gemakkelijk uit beeld.

ronde

wachtte

ons

de

behaaglijke

warmte van het clubhuis en werden,
Tijdens de start van de wedstrijd lag de

nadat de administratieve handelingen

baan er berijpt bij, in combinatie met

waren afgerond, de resultaten bekend

de mist leverde dit een prachtig plaatje

gemaakt.

op, prima golfweer dus! Een waterig
om door te

Geralda Schraa wist beslag te leggen

breken, hetgeen in de loop van de

op zowel de neary als de longest drive

ochtend zowaar lukte. Dit maakte vooral

bij de dames. De longest drive voor de

het putten extra uitdagend omdat op

heren was prooi voor ondergetekende.

iedere volgende hole de green een stukje

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat toen

verder ontdooid was.

we als laatste flight bij de tee kwamen de

zonnetje deed zijn best
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koker voor de heren er nog stond, dus

ontzettend leuk om aan mee te doen.

iedere slag op de fairway had volstaan.

Door de inzet van de organisatie, sponsor
en niet te vergeten de mentoren worden

Peter van Wijngaarden mocht met 17

deze wedstrijden mogelijk gemaakt. Heel

punten de derde prijs in ontvangst

veel dank daarvoor!

nemen, Janneke Brouwer de tweede prijs
(20 punten), en met 21 punten kwam ik

Ik kijk nu al uit naar de volgende Rabbit

in aanmerking om dit stukje te schrijven.

wedstrijd op zaterdag 9 april.

Het kan niet vaak genoeg gezegd

Ingmar Holterman

worden: de Rabbit wedstrijden zijn altijd
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Windfjord Rabbitwedstrijd 9 april 2016
Zoals altijd in een nieuw seizoen

Longest drive Heren: Gerrit Zwerver

is het weer afwachten hoeveel

Longest drive Dames:Trijntje Stoker

deelnemers zich opgeven voor

Neary: Jan Nijenhuis

de voor ons (handicap 54 tot 36)

Eén Birdie: Ingmar Holterman

georganiseerde maandelijkse
Rabbitwedstrijd.

Er waren een drietal spelers met 24
punten en via een berekening over

Ik wil op voorhand Ad en Johanna

de persoonlijk gemaakte slagen over

bedanken voor de organisatie en wil

de laatste drie en vier holes werd de

zeker niet de mentoren vergeten die

uitslag als volgt:

vrije tijd inleveren om ons, beginnende
spelers, van adviezen te voorzien en

Uitslag Rabbits 9 april:

zeker niet te vergeten de telling bij

1e prijs Herman Sierdsma
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te houden. Het blijft moeilijk om de

2e prijs Ingmar Holterman

24++

aandacht, concentratie en telling bij te

3e prijs Floris Rattink 		

24+

houden van jezelf alsmede van de flight

(Helaas viel Gerrit Zwerver ook met 24

genoten.

punten buiten de prijzen)

In totaal hebben zich 18 enthousiaste

Uitslag Rabbits 7 mei:

deelnemers, verdeeld over 6 flights

1e Peter Ferwerda:		

aangemeld en waren de weergoden

stablefordpunten

ons zeer goed gezind. Ik was in flight

2e Gerrit Zwerver:

27

drie ingedeeld bij Elli Kramer en Piet

3e Pauline Meijerhof:		

23
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van den Brink en Maaike was onze
mentor.
Het was, al zeg ik het zelf, gezellig.
Er werd fel gestreden en met name
in flight vier werd het elkaar moeilijk
gemaakt met twee maal een score van
24 en één van 19. Nadat een ieder zich,
na de laatste hole te hebben gespeeld,
weer had gemeld bij de wedstrijdleiding
en Ad de kaarten had gecontroleerd
werd de uitslag als volgt:

Oei...
Een robuuste kerel uit
Nieuwegein
omklemt mijn rondingen en
knijpt mij fijn.
Ik voel zijn handen,
begin te watertanden,
oh... het is heerlijk een golfbal
te zijn.
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Maart roert zijn staart in Havelte
Na een heerlijk zonnig Paasweekend (met protte hurde wyn) vertrokken de dinsdagdames op 29 maart naar Havelte voor de Winterafsluiting. Onderweg werden we al
getrakteerd op druilerige regen, maar die ging na aankomst in Havelte alras over in
harde regen en hagelbuien. Het bleek dat het in Havelte ook in het Paasweekend
hard geregend had, waardoor helaas de handicart niet gebruikt kon worden. Jetteke
en Ine konden hierdoor helaas niet meespelen, maar zij kwamen wel terug voor de
borrel en het diner. Tijdens de koffie en de uitreiking van de scorekaarten werden
er van verschillende kanten nog wat suggesties voor binnen activiteiten als bridge
en rummikub gedaan. Maar toen de eerste flight zich dapper naar de baan begaf,
kon de rest niet achterblijven. Na haastig uitwisselen van paraplu's en regenkleding,
ging iedereen met goede moed van start. Onderweg kregen we nog een paar fikse
regen- en hagelbuien te verduren, een echte Winterafsluiting dus! Putten op greens
die helemaal wit van de hagelstenen waren! Bij terugkomst in het clubhuis was
iedereen heerlijk uitgewaaid en smaakte de borrel des te beter. Als afsluiting hebben
we genoten van een heerlijk diner. Al met al een super geslaagde Winterafsluiting!
Hartelijk dank van ons allen aan de dames van de damescommissie voor al hun
werk en inzet om er elke dinsdag weer een feestje voor ons van te maken!!!
Eindstand Wintercompetitie:
1. Haitske Valentijn
2. Karin Verdonk
3. Rianne v.d. Velden
Dagwinnaar:
1. Frédy Damm
2. Maaike Bouwman
3. Vera Bulte
Longest Drives:
Syta Roukema en Frédy Damm
Neary: Marga v.d. Zijpp
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Voorjaar op de Heidemeer!
Het voorjaar liet even op zich wachten. Zelfs eind april moesten we met lede
ogen als golfers de vele regen, lage temperaturen, hagel en zelfs natte sneeuw
aanzien. Toch komt altijd het voorjaar er door en dat zien we natuurlijk het beste
aan de natuur zelf. Onze natuurliefhebber WIllem de Haan legde zo onderstaande
taferelen vast. Tevens heb ik rondom mij al gehoord dat er in de bossen van hole 3
en 4 weer reëen gesignaleerd zijn. Prachtig om de natuur weer te zien ontwaken!

Parende kikkers op de damesafslag van hole 8

Spechtenwerk in eik nabij de green op hole 3
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Clubkampioenschappen foursomes 2016
In het weekend van 21-22 mei werden de clubkampioenschappen foursomes
gespeeld. De inschrijvingen bij de heren was goed. In het speelschema hadden
alleen Frank en Michael Wedema een bye. Bij de dames was het speelschema
helaas niet vol. Wij (Hanneke Oosterdijk en ondergetekende) hoefden op
zaterdagmiddag pas te spelen en dit was direct ook de halve finale. In de ochtend
werden nog twee damespartijen gespeeld. De eerste partij was Tineke Bosma en
Elze Vink tegen Herma de Vries en Maaike Bouwman. Eerstgenoemden wonnen
en haalden de halve finale tegen ons. De andere ochtendpartij was Jorine Rupert
en Haitske Valentijn tegen Jelly Zijda en Karin Kool. Hiervan gingen Jorine en
Haitske door naar de halve finale tegen Karin Verdonk en Fredy Damm. De dames
speelden op zondagmiddag alleen de finale. Karin en Fredy speelden tegen
Hanneke en mij.
Bij de heren werd op zondag de ene halve finale gespeeld tussen pappa en zoon
Wedema tegen Kees Vink en Harry Poort en de andere tussen Marnix van Damme
en Menno Slaap tegen Henri de Boer en Jacques Meijer. De finale werd gespeeld
tussen de Wedema’s en Henri en Jacques.
De weergoden waren ons het weekend goed gezind. Want ondanks de constante
dreiging van buien, hielden wij het droog. Pas bij de prijsuitreiking kwamen de
verwachte regendruppels naar beneden. Maar met een mooi bloemetje en een
shopbon werden de winnaars en runner-ups toch nog in het zonnetje gezet.
Hartelijk dank daarvoor!
Het was jammer dat er bij de dames niet zoveel inschrijvingen waren. Wij hopen
dat volgend jaar de opkomst bij de dames groter is, want het spelen met zijn
tweeën is echt een leuke wedstrijdvorm en een ontzettend gezellig weekend.
Clubkampioenen foursomes 2016:
Heren: Frank en Michael Wedema
Dames: Hanneke Oosterdijk en Caroline Vink
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Oproep
Friese Jeugdkampioenschappen Golf 2016
Op zondag 25 september 2016 wordt op de baan van Golfclub Heidemeer gespeeld om het Fries Jeugdkampioenschap Golf.
Jeugd tot 21 jaar van alle Friese golfclubs kan hieraan deelnemen en
wel in drie categorieën. Twee 18 holes wedstrijden en één 9 holes
wedstrijd, al met al een vol dagprogramma.
Om alles goed te laten verlopen zijn er veel vrijwilligers nodig.
Hierbij doen wij als jeugdcommissie een oproep aan leden, ouders
en andere belangstellenden zich als vrijwilliger bij ons aan te melden.
Dit om er samen een grandioos Fries Jeugdkampioenschap van te
maken.
Wij kunnen die dag echt niet zonder de hulp en ondersteuning van
vrijwilligers en doen daarom een beroep op uw hulp.
Aanmelden kan per mail: trijntje.stoker@me.com
of telefonisch:06-309 60 110.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie Golf Club Heidemeer
Maurice Bekkema
Gideon de Jong
Brechtus Wille
Tineke v.d. Wal (pro)
Trijntje Stoker
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kind-ouder
toernooi
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De wedstrijd waar alle kinderen en

dit mocht uitdelen was strategisch gaan

ook ouders naar uitkijken, is het

staan tussen hole 2 en 3 waardoor

Kind-ouder toernooi. Niet het Ouder-

de spelers van hole 7 wederom de

kind toernooi, want het kind in deze

mogelijk hadden om nog wat lekkers

wedstrijd is belangrijker dan de

mee te nemen.

ouder. Hoewel er in het clubhuis te
merken is, dat ook de ouders belang

Tegen 13.00 uur waren alle flights weer

hechten aan een goed resultaat. Dit

terug in het clubgebouw. Hier was de

jaar waren er naast de ouders zelfs

spanning niet meer te houden en na de

grootouders ingevlogen om met hun

nodige bitterballen en glazen limonade

kleinkinderen te spelen.

is er overgegaan tot de prijsuitreiking.
Hierbij zijn Brent v.d. Bij en Nienke

De start van het toernooi was gepland

Bekkema met hun papa’s er nèt niet

op 3 april om 10.30 uur en rond

met de hoofdprijs vandoor gegaan en

dat tijdstip waren er keurig 9 teams

is deze door Kai Wille en zijn vader mee

aanwezig om te strijden om de mooie

naar huis genomen.

grote beker.
Kortom weer een geslaagd toernooi
Zoals gebruikelijk is het een negen

en wij kijken samen met de kinderen al

holes wedstrijd waarbij de jeugd mag

weer uit naar volgend jaar.

afslaan vanaf de oranje tee en er
vervolgens om-en-om geslagen moet

Een ouder.

worden door een ouder en kind totdat
de bal in de cup verdwijnt. Het team
met de minste slagen krijgt de eeuwige
roem en de beker mee naar huis. Om
de kinderen zoveel mogelijk aan bod te
laten komen, mogen de volwassenen
alleen een PW, SW en een putter
meenemen.
Het weer zat gelukkig mee en iedereen
is droog door de baan gekomen.
Onderweg werd er een versnapering
en wat lekkers uitgedeeld. Trijntje die
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Jordan Spieth
Jordan Spieth is een 23-jarige Amerikaanse golfer, voormalig nummer 1 van de
wereld. Hij heeft twee majors gewonnen in zijn nog korte loopbaan.
In 2015 won hij het Valspar kampioenschap en een week later de Masters, waar hij
vier rondes aan de leiding stond. Daarna won hij het US Open, waar hij drie rondes
aan de leiding stond. Hij is de 15de en jongste speler ooit (21 jaar en 329 dagen)
die beide Majors won.
In april 2016 verloor hij de Masters
met vijf slagen voorsprong met nog
slechts 7 holes te spelen. Jordan
sloeg echter op hole 12 twee ballen in
het water. Danny Willett
nam hierdoor de leiding over en
won deze wedstrijd.
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even voorstellen!

J e u g d a f d e l i n g

G o l f c l u b

H e i d e m e e r

Maxwell de Jong
Leeftijd:

10 jaar

NGF Golf Pasje:

Eagle

Vader + Moeder :

Gideon & Mariska de Jong

Zus :

Broer Levy en zus Jesse

Hoe lang golf je al:

1,5 jaar

Leukste van golf:

Afslaan

Wat kan ik erg goed met golf:

Afslaan

Favoriete golfspeler:

Rory McIlroy

Favoriete Film:

Star Wars VII

Favoriete Tv-serie:

Wie is de Mol?

Favoriete Website:

Youtube

Lievelings eten:

Patat

Ik lust geen:

.... heel veel!

Welke school zit je :

OBS Slingertouw

Wat wil je later worden:

Productontwikkelaar

Hobby :

Hockey, golf, voetbal, gamen en
buitenspelen
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G o l f c l u b

H e i d e m e e r

Fabiënne Herskamp
Leeftijd:

9 jaar

NGF Golf Pasje:

Birdie

Vader + Moeder :

Marcel en Annette

Broer / zus :

Daniëlle

Hoe lang golf je al:

1,5 jaar

Leukste van golf:

Op de Driving Range en
wedstrijdjes

Wat kan ik erg goed met golf:

Afslaan

Favoriete golfspeler:

Tiger Woods

Favoriete Film:

Frozen

Favoriete Tv-serie:

Brugklas en Spangas

Favoriete Website:

Netflix en Youtube

Lievelings eten:

Macaroni en poffertjes

Ik lust geen:

Witlof en rode bietjes

Welke school zit je :

OBS de Meander Drachten

Wat wil je later worden:

Dokter

Hobby :

Golf, streetdance en koor
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even voorstellen!

J e u g d a f d e l i n g

1.

Welke kleur paaltjes horen bij de volgende hindernissen in de baan?
Water, Out of Bounds, GUR (grond waaraan gewerkt wordt).

2.
3.

Moet je een plag terug leggen nadat je deze uit de grond geslagen hebt?
In de bunker mag je tijdens de oefenslag het zand raken. Waar of niet
waar?

4.

Als je de bal in het water slaat en je neemt een drop krijg je één strafslag.
Waar of niet waar?

5.

Je hebt je bal Out of Bounds geslagen. Nu moet je terug naar de vorige
plek waar je het laatst geslagen hebt.

6.

Naast je eigen pitchmark mag je er ook eentje van iemand anders
repareren.

Antwoorden:
1.
Achtereenvolgens; Geel of rood, wit en blauw.
2.
Ja, en vervolgens goed aanstampen�
3.
Niet waar. Je mag het zand niet raken tijdens het doen van een oefenslag in de bunker. Dit kost
twee strafslagen.
4.
Waar. Je mag de bal droppen binnen twee stoklengtes daar waar de bal het water in is gegaan.
Nu kun je weer lekker doorspelen.
5.
Waar. Een bal Out of Bounds (witte palen) mag je niet meer verder spelen. Je moet terug naar
de plaats waar je de vorige bal geslagen hebt en krijgt een strafslag.
Dit klopt. Probeer naast je eigen pitchmark altijd nog eentje te repareren. Zo blijft de green op
z’n best!
6.

Wedstrijdagenda Jeugd:
26 juni: Uitwisseling Jeugdwedstrijd
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speeld, waarvan de beste 10 resultaten telden voor de eindrangschikking.
Het aantal deelnemers dat minimaal 1 tot gegolfd. Hierdoor ben ik goed uit mijn win20 keer mee heeft gedaan bedroeg 76. Er terslaap gekomen en heb ik een goed ritme
waren 2 spelers die de gehele reeks heb- gekregen. Bij mijn eerste wedstrijd in 2015
ben gespeeld, dit waren Otto van Olphen werd dit meteen goed beloond met 19 punen Hans Jetten. De laagste score die in deze ten. Dit werd vervolgd met scores van 2x
competitie werd behaald bedroeg 3Watergolf
punten, 20 en 1x 15. Tussendoor nog een Bentacera
de hoogste 25. 18 spelers hebben minimaal strokeplay wedstrijd gelopen waarin ik 80
10 scores ingeleverd. Zo rond half februari slagen bruto had. Het zat dus wel goed met
In het Golfinarium te Harderwijk
werd duidelijk welke spelers kanshebbers de vorm.
voelt1,2de
zich de koning te rijk.
waren voor de plaatsen
en golfpro
3.
Hij mag kunstjes
tonen,
De laatste
wedstrijddag waren er uiteindelijk
4
kanshebbers
voor de eindzege. EerVoor mij was januari de maand
waarin
ik
‘t volk zal hem belonen
geen scores heb ingeleverd.
De 2e week ge- dere
van de kanshebbers gaven aan
en applaudisseren
alsscores
huldeblijk.
veld door de griep en de 3e week ben ik, sa- dat nog niets was beslist. Edwin Neef stond
men met Robin, een week in Belek geweest. met 174 punten bovenaan, gevolgd door
Hier hebben we met een heerlijke tempera- Jan Otter met 171, daarna Klaas Braaksma
tuur van 18 graden 1 week dag in dag uit met 170 en Otto van Olphen zat daar kort

GOLFCENTER SPORTHAANTJE
GEWOON... MAAR TOCH UNIEK
Alle topmerken in clubs - kleding - schoenen - tassen trolley’s - etc. op voorraad!!
Fitting- & trainingscenter met Flightscope X2
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
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golfclub 46
Bestuur
Wout de Jong, voorzitter, 06 10 16 54 27
hanwout@gmail.com
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, 06 53 17 72 49
aadvanarkel@gmail.com
Trijntje Stoker, 06 30 96 01 10,
trijntje.stoker@me.com
Regel- en Handicapcommissie
Roel de Vries, voorzitter, 68 21 17
Maaike Bouwman, 68 20 51
Hugo Bulte, 62 56 00
Rianne v.d. Velden-van Woerkum, 68 12 85
Marga v.d. Zijpp, 62 16 26
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
Elly van Vessem, 06 31 94 75 70
Arjan Veenstra, 06 20 29 43 43
PR en Sponsoring
Ruth Haspers-Jebbink, 0561- 61 59 38
ruthhaspers@hotmail.com
Joscha Oenema, 06-55138119, joscha@oenema.nl
Jan Werkman, 0652433778, jan@funda.nl
Redactiecommissie
Ruth Haspers-Jebbink, voorzitter, 0561- 61 59 38,
ruthhaspers@hotmail.com
Jelly Zijda, 52 99 12, 06 37 42 46 41
jelly.zijda@home.nl
Arjen Miedema, 06 42 60 70 22,
arjen@pontevecchio.nl
Baancommissaris
Cor Pot, 68 11 31, cpot34@gmail.com

Golfclub Heidemeer, Heidemeer 2
Telefoon: 0513-636519
Bank: NL26RABO03511453091
Secretariaat/ledenadministratie
Postbus 412, 8440 AK Heerenveen
www.golfclubheidemeer.nl
Old Grand Dad Club
Clubconsul: Cor Pot, 68 11 31,
cpot34@gmail.com
Introductiecommissie nieuwe leden
Ad Schild, voorzitter, mentorrondes
ad.schild@chello.nl 06 29 09 15 90
Johanna Dijkstra, 63 26 40
Sophia Schippers, 68 18 98
Maaike Bouwman, 68 20 51
Jeugdcommissie
Trijntje Stoker, voorzitter, 06 30 96 01 10,
trijntje.stoker@me.com
Brechtus Wille, 06 36 21 39 18
Gideon de Jong, 06 23 95 91 61
Maurice Bekkema, 06 51 42 45 30
Vertrouwenspersoon
Johanna Dijkstra, 63 26 40
Clubconsul Stichting Handicart
Gerard Kampert, 06 10 06 59 39,
info@windfjord.nl
Ledenadministratie
Marcel Herskamp 0512-522798
marcel@herskamp.com
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
Jorre de Haan
Vormgeving
Arjen Miedema
Druk
SMG Groep
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 en of te weigeren.

Kopij inleveren voor vrijdag 22 juli 2016

Per mail sturen naar: redactieheidemeer@gmail.com
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