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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
Alweer het laatste nummer van 2014 ligt voor u, altijd weer even een moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Voor het eerst zijn we vijf
keer verschenen in plaats van zes keer en wat ons betreft is dat goed bevallen.
Een enkele adverteerder gaat ons verlaten, de één na een lange staat van
dienst, de ander wat korter, maar op
deze plaats willen we graag onze dank
uitspreken voor de tijd dat ze ons financieel hebben bijgestaan. Het feit
dat we nog steeds als “papieren versie”
kunnen verschijnen hebben we dan
ook aan al onze adverteerders te danken. Bij deze willen wij hen ook heel
hartelijk dank zeggen.
Elk jaar komt de discussie weer of
we niet geheel digitaal moeten, maar
er zijn gelukkig nog velen die lekker
achterover leunend hun eigen clubblad lezen. Maar ook voor de ”digitale”
mensen is er goed nieuws, op onze
geheel nieuwe site staat tegenwoordig
uw clubblad digitaal en zelfs alle voorgaande nummers ook, althans van ongeveer een jaar.
Wilt u echt de papieren versie niet
meer hebben, laat het uw redactie weten want dan hoeven daar ook geen
kosten voor gemaakt te worden. Als
redactie gaan we enthousiast verder

met ons clubblad en het doet ons goed
als we feed back krijgen en gelukkig
gebeurt dat vaak. Maar het staat iedereen vrij (graag zelfs!) om zijn bijdrage
aan het clubblad te leveren. U komt
vast wel eens zaken tegen waarover u
van gedachte wilt wisselen, of heeft u
een interessante hobby (zie elders in
dit nummer) maak ons deelgenoot!
Komend jaar zult u een paar nieuwe
sponsoren tegen komen, die we bij deze
van harte welkom heten. Finovion gaat
onze openingswedstrijd (voorheen
Vutcup) sponsoren en Volbeda Flower
Farm heeft de Last Chance wedstrijd
op zich genomen. Wees zuinig op onze
sponsoren en maak gebruik van hun
diensten waar u kunt.
Rest ons nog u allen een fijne Kerst
toe te wensen en een goed uiteinde en
een mooi begin. Op het moment dat
je deze woorden schrijft realiseer je je
ook heel goed dat er voor sommigen
onder ons niet zomaar een mooi begin is weggelegd. Voor hen heel veel
sterkte!

Kopij inleveren vóór vrijdag 6 maart 2015
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
Na de prachtige zomer en niet te vergeten een dito nazomer, kunnen we met z’n allen best de conclusie trekken dat 2014 een prachtig golfjaar is geweest. Dit blijkt
tevens uit de “relatieve” drukte op de baan.
Afgelopen jaar was het gezellig druk en dat
is op zich ook een goede randvoorwaarde
om te genieten en naar de golfbaan te komen. Gezelligheid met je flightgenoten tijdens het spel en en nadien even pauzeren
op het terras. Kortom we kunnen spreken
van een prachtig seizoen dat nu bijna ten
einde loopt.

winterse periode de looppaden er goed bij
hebben liggen.

We zijn op het moment van het schrijven
van dit voorwoord al in december en ik
kan me nauwelijks heugen dat op dit tijdstip er nog koeien buiten lopen in de weilanden van onze mooie provincie. Ik heb
opgemerkt tijdens mijn laatste loop op de
baan dat de wintergreens door de greenkeepers zijn aangebracht en dan zijn we al
enigszins voorbereid op de koude periode
die er vast en zeker binnenkort aan zit te
komen.

In het kort nog even bijpraten over de ontwikkelingen binnen de club. Kort gezegd
zijn we als vier partners binnen de golfclub
op een constructieve manier bezig om
onze sterke kanten te behouden en voor
de komende periode te waarborgen en dat
we gaan werken aan onze verbeterpunten
en die zijn er ook best wel! We gaan daar
in gezamenlijkheid mee aan de slag. De
neuzen staan dezelfde kant uit en met die
instelling kunnen we samen veel realiseren. Maar gelijktijdig moeten we niet uit
het oog verliezen dat in een moeilijke tijd
van recessie er ook wel eens dingen in de
wacht worden gezet. Je zou ze graag willen
aanpakken, maar dan keert soms de wal
het bekende schip.

Over de baan gesproken, na realisatie van
vernieuwing van de drivingrange hebben
we een stalling gekregen nabij het terras voor de trolleys. Ik heb begrepen dat
de scherpe randen van de beplating nog
worden weggewerkt en dan kunnen de
“karren” bij regenachtig weer droog worden geparkeerd. Ook zijn de laatste weken zo’n 75 m3 kleischelpen aangebracht,
voorwaar geen gemakkelijke klus. Er zijn
nog een paar plaatsen op de baan die nog
een zending schelpen rechtvaardigen. Ik
ga er vanuit dat we voor de inval van de

Ik ben van mening dat we daarnaast als
leden mogelijk ook best een actievere rol
zouden kunnen vervullen bij het onderhoud van de baan. Vaak beperkt het zich
tot het plaatsen van kritiek en op zich
moet ik zeggen dat ik altijd blij ben met
een kritische blik vanuit de achterban,
veelal wordt gezegd het is immers een gratis advies, maar mogelijk dat we met zijn
allen ons ook wat attenter kunnen opstellen bij het zorgen dat de baan er goed uitziet. Ik zag deze week op meerdere plekken o.a. op het mededelingenbord een “cri
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de coeur” om op de greens de pitchmarks
even te behandelen, datzelfde geldt eveneens bij kapotgeslagen tees, deponeer deze
in de houders die bij de afslagplaatsen aanwezig zijn. Ook m.b.t. het aanharken van
de bunkers kun je constateren dat dit niet
altijd zorgvuldig gebeurt. Kortom voor een
ieder is er werk aan de winkel en als we ons
inspannen om gezamenlijk oog te houden
voor ook de kleine storende dingen in de
baan, dan maken we het elkaar wat gemakkelijker en houden we daar in ieder geval
een goed gevoel aan over. Je kunt het mogelijk omschrijven als een kleine moeite,
maar een groot gebaar!
In een eerder nummer van Heidemeer
Nieuws heb ik mijn enthousiasme uitgesproken over de begeleiding van de jeugd.
Op dit moment telt onze jeugdafdeling een
20-tal jeugdige golfers. Vanuit de ouders,
mede ondersteund door onze Pro Tineke,
kunnen we de conclusie trekken dat op dit
front er een aantal specifieke activiteiten
voor de jeugd zijn en worden georganiseerd.
Prachtig te bemerken dat de inzet op basis
van vrijwilligheid op deze manier wordt ingekleurd. We zullen het ook hier met elkaar
moeten doen. Top, grote klasse! Het wordt
een mooie maar tevens drukke decembermaand. Hannie en ondergetekende gaan

medio december verhuizen van Menaldum
(Menaam) naar Heerenveen. Samen willen
we de stap zetten om deze nieuwe fase in te
gaan en we hopen dat we tijd krijgen om
ook daar in te burgeren. We zijn heel erg
ingenomen met het feit dat Erik, onze oudste zoon, met zijn twee kinderen Beau en
Vince onze woning heeft aangekocht en dat
zij hun toekomst in Menaam verder gaan
vervolgen. Het voelt dan ook dat we eigenlijk niet definitief uit Menaam vertrekken,
maar dat er nog steeds voor ons “een paad
wêrom” is.
Al zullen we het vertrek uit het dorp, na 35
jaar, best nog wel eens als lastig ervaren.
Maar de sfeer in Heerenveen draagt ook
weer een nieuwe uitdaging in zich.
Afsluitend wil ik alle betrokkenen bij onze
golfclub vanzelfsprekend een hele fijne decembermaand toewensen, geniet van deze
mooie maand, met Kerst en met Oud- en
Nieuw en ik wens een ieder heel veel Gezondheid, Liefde en Geluk en natuurlijk
alvast heel veel golfplezier in het komende
jaar.
Hartelijke groet,
Wout

Het bestuur nodigt u van harte uit om na afloop
van de Katercup op
1 januari 2015
gezamenlijk een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.
Vanaf 16.00 uur bent u welkom in Golfbar Mulligan.
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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

Valentijn • Bleeker • De Haan • Wijers • Wijnsma

(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

Golfclub Heidemeer en TIGRA Fysiotherapie
De samenwerking tussen TIGRA en de golfclub is ongeveer een
jaar geleden intensiever neergezet.
Er zijn in die periode ondersteunende testen uitgevoerd op het gebied van coördinatieve vaardigheden en stabiliteit bij de
spelers van de eerste teams van dames en
heren. Deze testen zijn met name gericht op
functional movements.
Eigenlijk testen we tekortkomingen in de
bewegingsketen van iedere individuele
golfer. Onze golfpro Tineke en ondergetekende gaan dit jaar een vervolg geven aan
de testen die destijds zijn uitgezet. Het beleidsplan van de golfclub is hierin een prima houvast.
Ons gezamenlijke doel is namelijk dat we
op alle linies zo optimaal mogelijk willen
gaan presteren. Zo zal er op meerdere fronten gekeken moeten worden naar prestatie,
zowel op het gebied van golfvaardigheden
als ook het lijf. Om een optimale prestatie

neer te kunnen leggen zal het lijf moeten
doen wat we er van vragen. Hiervoor is een
optimale stabiliteit en aansturing nodig.
Ook zijn er vorig jaar teams geweest die
zich afvroegen hoe ze conditioneel door
een competitiedag heen konden komen.
Een aantal teams is zelf bij ons geweest om
gerichte training te volgen op het gebied
van conditie en zijn daarbij ook ondersteund met specifieke krachtoefeningen ter
ondersteuning van het golfspel.
Als contactpersoon tussen TIGRA en Heidemeer kunt u mij altijd bereiken via onze
praktijk (0513 627165) dan wel via de mail
(j.dehaan@tigraheerenveen.nl)
Vriendelijke groet,
Jaap de Haan

Dat er hard gewerkt
wordt aan de baan
is te zien aan deze
twee leden, Tineke
en Jesper bij het leeghalen van de driving
range vijver, u weet
wel waar zoveel balletjes in verdwijnen!
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Waarom repareren wij geen pitchmarks?
Na onze laatste rondes kunnen wij het niet meer voor ons houden en moet het eruit:
WAAROM ZIJN WIJ ZO SLECHT IN HET REPAREREN VAN PITCHMARKS???
Keer op keer valt het ons weer op dat als je speelt op zachte greens, dat die (vaak) vol
zitten met ongerepareerde pitchmarks. Wij gaan nu niet met een vingertje richting
bepaalde personen wijzen, want een ieder weet het van zichzelf.
Als wij er mensen naar vragen krijgen we steevast te horen: “Ik erger mij er ook aan
en ik repareer altijd mijn eigen pitchmark en minstens twee pitchmarks van anderen”.
Hoe kan het dan, dat als wij langs komen, de greens vol zitten met ongerepareerde
pitchmarks? Juist de professionals op TV geven het goede voorbeeld door altijd
hun pitchmark te repareren. Zijn wij amateurs dan te goed om onze pitchmark te
repareren?
Of zijn wij gewoon te lui en ongeïnteresseerd om die kleine moeite te nemen? U mag
zelf het antwoord invullen, maar als u en wij samen met elkaar afspreken, om vanaf
nu gewoon in ieder geval steeds onze eigen pitchmark te repareren plus één extra,
dan zijn we in ieder geval op de goede weg om de greens mooi te krijgen en hoeven
we ons daar in ieder geval niet meer aan te ergeren!
Op www. Golfclub Heidemeer.nl vindt u enkele video’s die een exacte uitleg geven
over het repareren van pitchmarks, aanharken van bunkers en etiquette richting
het personeel en de baan.
De Wedstrijdcommissie
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Heidemeer Hobby’s deel 2
Wat heeft Golf met Ballonvaren te maken? Hoegenaamd niets, het enige
dat die twee hobby’s met elkaar gemeen hebben is dat je een object nodig
hebt in de vorm van een bal.
De hint in Heidemeer Nieuws van de afgelopen zomer was wel duidelijk, maar zoals dat stond in “van de redactie” ook o, zo
dwingend. Ruth Haspers schreef daarin dat
we vast heel veel leden hebben met een bijzondere hobby. “We hebben zelfs een ballonvaarder in ons midden”.
Wat kan ik dan anders dan aan haar bede
voldoen en daarom zal ik een poging doen
om iets over mijn hobby te vertellen en wel
het varen met een heteluchtballon.
Mijn eerste kennismaking met golf was op
de baan in St. Nicolaasga, waar ik ongeveer
20 jaar geleden op een hoogte van 20 meter
laag overheen voer en waar 3 mensen met
de neus naar beneden in het hoge gras ergens naar zochten. Ik zag een mooie witte
stip en riep ”Daar ligt ie”.
Ik hoorde een zucht van opluchting en
waarschijnlijk heeft één van hen mij ook
nog bedankt. In diezelfde periode voer ik
op een avond laag over wat later bleek de
Rosendaelsche golfbaan bij Arnhem. Ik
begreep niets van de heftig zwaaiende gebaren. Ik vond al die mensen daarom wel
aardig.
En 7 jaar geleden voer ik op de ochtend van
3 december, met Sinterklaas in de mand
over het bos in Gaasterland, op zoek naar
een landingsplekje en scheerde over het
clubhuis van de golfbaan. Het hele bestuur,
in vergadering bijeen, rende naar buiten en
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de gebaren waren wel duidelijk. Trouwens
ook zonder dat wist ik dat ik het niet mocht
wagen ook maar even de grasmat te toucheren. Ik landde net buiten de baan, maar zag
wel een embedded bal liggen. Die heb ik
dus wel meegenomen.
Hoe kom je aan die hobby?
Toen in 1986 er honderd ballonnen werden uitgenodigd voor een ballonfeest in
Joure, zocht de organisatie logeeradressen
voor de mensen. Wij kregen 3 Fransmannen een week in de kost en als dank mocht
het hele gezin een keer mee. En toen was ik
verkocht. De plaatselijke bakker die al een
klein ballonnetje had, maar nog geen brevet, wilde een clubje oprichten om theorie
en praktijk samen te gaan doen.
De theorie ( 5 vakken: theorie van het ballonvaren, luchtvaartwet, materialen, navigatie en meteo) was geen probleem. Voor
de praktijkuren moet je met een ervaren
piloot omhoog om te oefenen. En de ballonvaarder die ons opleidde hing met mooi
weer ergens in Nederland in de lucht. Daarom was het pas eind augustus 1990, na 40
vaarten, dat ik praktijkexamen kon doen
en op 1 september 1990 kreeg ik mijn brevet. Sindsdien heb ik meer dan 2000 vaarten gemaakt, niet alleen boven Friesland,
maar bijna in heel Nederland, m.u.v. de
omgeving van Schiphol.
Over het Vrijthof in Maastricht, de Rotterdamse Mast, de Utrechtse Dom, de St. Jan

in Den Bosch, de Olde Grieze in Groningen, de oude kazerne in Roermond waar
ik in 1961 als dienstplichtige mocht opkomen. In het buitenland was het bij Chalon
sur Saône, bij Dijon, in Duitsland een keer
in het Ruhrgebied, bij Leipzig, maar echt
paradijselijk was het varen boven de bergen in Oostenrijk. Negen maal zijn we een
week in januari daar naar toe geweest en
heb daar tot op 4 kilometer hoogte met een
ballonnetje gehangen met zicht op de besneeuwde bergtoppen en dalen, ja zelfs er
overheen, o.a. de Dachtstein.
Echt sprookjesachtig was de vaart die ik
met mijn vrouw daar maakte toen we langzaam bij een helling omhoog kropen, vlak
over grote , met sneeuw beladen takken van
grote sparren, We konden de sneeuw van
de takken schudden. We hebben er nog een
foto van die later is afgedrukt op een tegel-

tje dat de Elstedenbrug bij Oenkerk siert
(11 stedentocht 1986). Je ziet “Fryslan”op
mijn muts staan en een helling op de achtergrond.
Hoe krijg je nou zo’n gevaarte van ongeveer
1000 kilogram (inclusief 4 passagiers, piloot en gasflessen) omhoog. De theorie is
niet zo moeilijk. Een m3 lucht van 15°C.
weegt 1,25 kilogram. De inhoud van de
ballon is ongeveer 4000 m3. Gewicht van
de lucht is 4000 x 1,25 = 5000 kg. Als je de
lucht verwarmt, zet het uit, verliest per m3
aan gewicht en als de 4000 m3 lucht lichter
dan plusminus 4000 kg wordt, wil de ballon omhoog. Immers, het gewicht van de
verplaatste lucht is 5000 kg. (Archimedes,
weet u wel!).
Wordt het gewicht van de lucht in de ballon
3900 kg, dan ben je 100 kg ( 3900 + 1000 kg)
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lichter dan de verplaatste lucht. Goed branden en je stijgt nog sneller en als je eenmaal
in de lucht bent is het zaak de lucht wel
te blijven verwarmen, want de lucht koelt
snel af. Daarom is de temperatuur bovenin
de ballon ongeveer 90° tot 100°C. Maar er
komt nog al wat voor kijken, voordat je een
vaart kunt maken. Slechts één keer in al die
jaren heb ik spontaan ’s ochtends thuis de
vraag kunnen opwerpen of
iedereen zin had in een ballonvaart. Het
was tweede kerstdag, een ideale zwakke
noordoosten wind, de drie dochters met
hun partners waren op bezoek en die drie
hebben die middag met de ballonauto en
aanhanger de ballon moeten volgen, terwijl

wij als gezin een schitterende vaart boven
de Friese meren hebben kunnen maken.
Alle vaarten behoeven een gedegen voorbereiding. Eerst een datum afspreken met de
4 of 5 passagiers, vervolgens afspreken met
een volger, crewlid, die die avond de auto
stuurt, helpt met opzetten en vervolgens
de ballon volgt tot de landingsplaats. Voor
de opstijgplaats, dat in het hele land kan/
kon plaatsvinden, moet je een geschikt veld
hebben, alsmede een vergunning om daar
op te stijgen. Ligt het veld binnen een bepaald gebied rondom een vliegveld, luchtverkeersleiding bellen, toestemming vragen (bijv. Beek bij Maastricht). Hoe sterk

Zicht in de ballon tijdens het verwarmen van de koude lucht
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is de wind, in welk gebied kom ik terecht,
zijn daar landingsplekken, moet ik ook
uitwijken? De ballon moet goedgekeurd
zijn, maar die dag ook luchtwaardig wezen, evenals de piloot ( geen drank!). Gas
getankt, genoeg gas (verbruik ongeveer anderhalf liter vloeibaar propaan per minuut)
en dan ’s middags de ballonvaartverwachting op de website van het KNMI controleren, eventueel de meteoroloog bellen. Is
het die avond vaarbaar ( i.v.m. thermiek en
turbulentie kun je buiten de winterperiode
alleen ‘s morgens of ’s avonds varen). Als
het weer niet geschikt is, passagiers afzeggen, volger afzeggen en proberen nieuwe
datum te prikken!
Is ballonvaren nou leuk?
Ja, hartstikke leuk. Vooral een zeiler die
elke keer weet dat de wind anders is, kan
zich dat indenken. Trouwens, een golfer die
afslaat bij hole 1 weet nog niet hoe het zal
eindigen maar is vol verwachting. Zo is het
ook met een ballonvaart. Je weet nooit precies waar je terecht komt, bij welke boer met
wat voor reactie, in wat voor weiland, in wat
voor landschap (nou, ja, bijna). Wordt het
een staande landing of een sleepje. Zal de
wind zo sterk wezen dat de ballon omvalt,
want als je bij de landing de parachute (top
van de ballon) eruit trekt en er warme lucht
ontsnapt, komt er een deuk in de ballon en
het wordt dan een groot Genua (voorzeil)
dat ervoor zorgt dat de mand omvalt en op
zijn voorkant verder sleept, 10, 20 meter?
Voor de sloot stopt? Vooral in het gebied
nabij het IJsselmeer heb je vaak een sleepje.
Klopt de ballonvaartverwachting en dan
met name de wind, die we via het KNMI
krijgen? Hoe is het zicht? Vooral bij noordwesten wind heb je de helderste luchten
waardoor je soms heel Friesland, inclusief
de eilanden kan zien.

Gebeuren er wel eens nare dingen?
Ja, zeker, ik heb één keer in die 24 jaar een
beenbreuk bij een passagier gehad. Hij
hield zich niet aan de instructies die gelden
bij de landing.
Wat zijn de mooiste vaarten?
Alle vaarten zijn leuk, maar de mooiste zijn
nog steeds de vaarten boven de Alpen in
Oostenrijk bij Inzell, Ramsau en Murau.
Sprookjesachtig.
Twee huwelijksaanzoeken gehad, ik niet
natuurlijk. Bij één was het antwoord hartstochtelijk gesnik en vele kussen, bij de
ander vroeg een zij een hem. Hij wist het
antwoord niet, hij twijfelde (hij was wetenschappelijk medewerker en net afgestudeerd en zij had 7 jaren gewacht). De reacties van onze dochters waren eensgezind:
“Ik had hem over de rand van de mand
gekieperd”.
Ik eindig met de meest indrukwekkende.
Het was in 1994. Op 18 september steeg ik
op van de Ginkelse Heide met in de mand
ook 2 Engelse oudgedienden uit de WOII,
die 50 jaar daarvoor hadden gevochten om
die brug bij Arnhem te veroveren op de
Duitsers. We kennen het wel als “een brug
te ver”. Om 7.50 uur stegen we op en door
op verschillende hoogtes een andere wind
te zoeken, lukte het mij om precies boven
de brug te komen en er laag overheen te varen. Zo doodstil en zo’n sfeer heb ik nooit
meer in de mand gehad. Ik voelde me bevoorrecht om in zo’n land als het onze, waar
we in vrijheid leven dankzij deze mannen,
deze hobby te mogen uitoefenen. Ik was
waarschijnlijk nog emotioneler dan deze
knarren die met gevaar voor eigen leven
ons en mij in staat stelden zo te mogen leven.
Taeke Wahle
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Clubkampioenschappen Foursome Matchplay
In het weekend van 4 en 5 oktober werden de clubkampioenschappen
gehouden onder ideale weersomstandigheden.
Zoals ieder jaar is de opkomst bij de heren
veel groter dan bij de dames. Wij speelden
onze eerste wedstrijd zaterdag tegen Carla
en Annemiek. Zij hadden er al een partij op
zitten, dus de vermoeidheid en “kwaaltjes”
speelden op.
Het was een gezellige middag. Zondagmorgen moesten Rianne en Karin tegen Lynda
en Henny. Dat was een spannende partij die
op hole 19 werd beslist.
Wij moesten tegen Dirkje en Jos. Een leuke
wedstrijd die op hole 13 werd beslist. Bij de
heren verloren Andor en Aad van Joscha en
Jesper.
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Arjen en Jacques moesten t/m hole 21 tegen Marnix en Menno strijden.
Finale heren:
Marnix en Menno tegen Joscha en Jesper.
Finale dames:
Karin en Rianne tegen Caroline en Hanneke. Deze strijd werd op hole 18 beslist!
Joscha en Jesper en Caroline en Hanneke
winnen de partijen.
Het was een geslaagd weekend!
Caroline en Hanneke

Verslag uitwisseling Dames Heidemeer en Gaasterland
Waar:		
Wat:		
Wanneer:

Oudemirdum
Uitwisseling Dames GC Gaasterland – GC Heidemeer
Dinsdag 7 oktober

Op 7 oktober jl. vond de traditionele
uitwisseling plaats met GC Gaasterland.
Deze keer was het de beurt aan de club
in Oudemirdum om de dag te organiseren.
Op deze prachtige natuurbaan met het
gezellige clubhuis is het altijd weer een
feestje om te golfen. De inschrijflijst was
in Heerenveen heel snel compleet, mede
omdat het altijd een bijzonder leuke dag
is met heel gezellige dames.
We werden gastvrij ontvangen met koffie en heerlijke zelfgebakken taarten.
Voorzitter Geertje deed de briefing en
om half 12 vertrok iedereen naar de
starthole en begonnen we enthousiast
aan de 18 holes gezelligheidswedstrijd.
Onze damescommissie had ervoor gezorgd dat wij de Gaasterlandse flightgenoten een leuke attentie konden aanbieden. Dit werd heel erg op prijs gesteld.
Na ongeveer een uurtje werd de lucht
steeds donkerder en in de verte hoorden
we ook al de donder. En dat is altijd een
teken om een veilige plaats op te zoeken.
De schuilhutten werden opgezocht en
sommigen hadden het geluk in de buurt
van het veilige clubhuis te zijn.
Het heeft wel even geduurd maar de

lucht werd weer prachtig blauw en onder ideale omstandigheden hebben we
de wedstrijd af kunnen maken.
Er werd een tijdje gezellig geborreld en
na een verkwikkende douche vertrok
het hele gezelschap richting Hotel Jans
voor het gezamenlijke diner.
Heerenveen en Gaasterland mengden
voortreffelijk en we zaten heel erg gezellig.
Voorzitter Geertje nam het woord en
reikte de prijzen uit.
Dat mijn flightgenote Iepie en ik de
eerste prijs wonnen was te danken aan
de sublieme samenwerking tussen haar
en mij. Wanneer je op zo’n dag elkaars
fouten goed kan maken dan vorm je een
prima team en kun je winnen.
Haitske en Herma wonnen samen met
hun maatjes respectievelijk de tweede
en derde prijs. Onze voorzitter Anja
bedankte de gastclub voor de perfecte
organisatie.
Het was weer een dag met een gouden
randje en er wordt nu alweer uitgekeken
naar volgend jaar wanneer Heidemeer
weer de gastclub is.
Henny Feenstra
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Afsluiting Zomer Damesochtend
Zoals ieder jaar spelen wij de laatste dinsdag van oktober onze
afsluitende zomerwedstrijd, ook dit jaar weer in combinatie met
de laatste Liz maandwedstrijd. Vorig jaar nog een dag na de storm,
dit jaar een zonovergoten dag!
Zoals gewoonlijk 10 uur koffie, uitleg van
Anja en shotgun om 11 uur. Dit jaar een
grote opkomst, 30 dames, hopelijk zet
zich dit door in onze wintercompetitie!
Samen met Jeanette in de handicart en op
naar hole 6. Na 1 hole konden wij al genieten van de heerlijkheden van hokje 6.
Zoute stengels, hartige taart, stokbrood,
bouillon enz. en dat alles onder het genot
van een wijntje of wat fris. Het was vooral
genieten van het heerlijke weer en soms
mooie en minder mooie slagen, maar gezellig was het! Iedereen mooi op tijd binnen, al merkte je wel, dat niet iedereen
met het resultaat tevreden was.
Liz komt zelf altijd om de prijzen uit te
reiken, wat wij zeer op prijs stellen. Eerst
hield zij even een woordje over de overeenkomsten tussen het golfen en het hebben van een dames-modezaak en daarna
de prijsuitreiking.

de sleary werd door Rianne gewonnen,
die ook de enige birdie van de dag had
gemaakt. Al deze prijzen, modecheques
enz. werden door Liz uitgereikt met een
mooi woordje erbij.
De rest van de prijzen van de zomercompetitie werden door Anja uitgereikt. De
super-birdie, voor diegene, die deze zomer de meeste birdies, verdeeld over verschillende holes had gemaakt, werd gewonnen door Rianne. De Liz beker werd
gewonnen door Marga van der Zijpp.
Overall winnares werd Haitske, met de
meeste punten in de zomercompetitie,
zodat zij de beker weer een hele tijd thuis
tentoon kan stellen. Ook hadden wij nog
een 9 holes competitie en die werd door
Jeanette gewonnen.

Er waren drie dames met 32 punten,
Haitske, Fredy en ikzelf, waarvan ik uiteindelijk met de eer ging strijken. Wie
denkt er nu aan, dat je met slechts 32
punten 1e kunt worden. Mijn eerste prijs
dit jaar bij de dames !

Na al deze uitreikingen konden wij samen met Liz en onder toezicht van 3
mooie aangeklede etalagepoppen, beginnen met de uitgebreide borrelhap en een
drankje. Weer een gezellige en geslaagde
dag, dank aan iedereen, die dit weer mogelijk heeft gemaakt, vooral aan Liz, die
ons al vele jaren zomers sponsort met een
maandelijkse wedstrijd.

Longest lage handicap was voor Karin en
hoge handicap voor Marga Koopmans en

Ine Hullegie

16

17

Volbeda flower farm Last Chance 18 Oktober 2014
Ondanks de slechte weersvoorspelling, was er toch een opkomst van 41
golfers. Ja, wie wil er nu niet mooie bloemen winnen, daar heb je wel een
buitje voor over.
Nou dat buitje duurde wel de hele 2e negen holes, maar onder het genot van lekkere hapjes en een drankje ben je zo opgedroogd. Ik liep met Roel en Edwin en die
hebben mij, door hun rust en positieve benadering, naar grote hoogte gebracht. Met
resultaat 38 stbf. punten, maar Marnix had
er ook 38 wat met zijn hcp toch een knappere prestatie is en bovendien zijn birdie op
de 2e negen viel en de mijne op de 1e 9, zodat hij terecht eerste werd en ik tweede. Nu
zou je denken, hè wat gek de eerste schrijft
toch altijd het stukje, maar in ruil voor zijn
bloemen doe ik het dus.
Marnix nog bedankt, ik heb genoten van de
bloemenzee in mijn huis. Verder valt er nog
mede te delen, dat er 15 birdies gevallen
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zijn, de longest voor de heren door Jacques
en voor de dames door Caroline geslagen
is en de neary voor het opkomend talent
Marga Koopmans was.
Het was weer een super gezellige Last
Chance, voor het eerst gesponsord door
onze nieuwe sponsor Volbeda Flower
Farm, waarvoor bij deze nogmaals onze
hartelijke dank!
Vanaf deze plaats wil ik de bridgers onder
ons attenderen op het feit, dat vrijdagavond
om de 14 dagen weer gebridget wordt in het
clubhuis vrije inloop vanaf 19.00 uur. Tot
dan of in de baan.
Annemieke
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Finale Bentacera Strokeplay Cup
In februari dit jaar is er gestart met de Bentacera Strokeplay Cup. In totaal zijn er 9 wedstrijden gespeeld, waarvan de 5 best gespeelde wedstijden van de deelnemers meetellen voor het eindresultaat. Je kunt dus je
eindscore verbeteren door meer dan 5 wedstrijden te spelen. Door deze
spelwijze kun je ook een keer een wedstrijd overslaan.
Ter afsluiting van de Bentacera Strokeplay
Cup 2014 is op zaterdag 25 oktober de finale gespeeld. Met 27 spelers zijn we de laatste
strijd aangegaan voor het binnenhalen van
de Cup. De weersvoorspellingen waren al
de gehele week slecht. Regen, regen en nog
eens regen. Tot mijn verbazing was het op
de dag van de finale heerlijk weer om te golfen: droog, een beetje wind en af en toe zelfs
wat zon.
Je kon al wel merken dat we alweer in de
reservetijd van het golfseizoen zitten. Weinig rol en enorme pitchmarks op de green.
Af en toe verdween de bal zelfs in de fairway. Maar dat mocht de pret niet drukken.
Zoals altijd was het weer een erg gezellige,
maar ook serieuze wedstrijd. Tijdens de
wedstrijd heb ik kennis gemaakt met een
nieuw begrip in de golfwereld, namelijk “de
timmerman”. Dit had iets te maken met de

bomen die in de weg staan.
De winnaar van de dag was Marnix van
Damme met een netto score van 70. Een
prachtige score als je weet dat hij maar 1
slag extra heeft. Jelle Vis en Aad van Arkel
(wedstrijdleiding) hadden de wedstrijd en
de afsluitende borrel goed onder controle.
Super geregeld en voldoende haring en
chicken wings voor iedereen. Dat kon ook
niet anders aangezien er helaas al een hoop
mensen vertrokken waren. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde
finale dag!
1.
2.
3.

Jack Marcus
Karin Verdonk
Rianne van der Velden

Jack Marcus

Te koop
Zo goed als nieuw, complete Callaway dames golfset.
De set bestaat uit de ijzers 4, 5, 6, 7, 8 en 9, een pitchingwedge, sandwedge, een putter plus een driver Big Bertha en 3 houten van merk Ben
Sayer 3, 5 en 7. Alles met golftas.
De prijs € 250 ,Tel 0513-682152

M.L. Bod
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Senioren jaarwedstrijd 2014
Op donderdag 6 november was het weer zover. De afsluiting van
de seniorenochtend 2014 en de viering van het 10 jarig jubileum
van deze groep fanatieke golfers.
Zoals jullie in het verslag van Wil van der
Laan hebben kunnen lezen werden we om
10 uur verwacht in de kantine ten einde ons
voor te bereiden op de komende wedstrijd
met koffie en gebak van de commissie. Voor
deze wedstrijd hadden zich 43 personen
opgegeven. Om 11.00 uur werd gestart en
de eerste flight mocht vertrekken, in het
bezit van aantal markeringsstokken voor
de neary en de longest. De neary moest op
hole 5 geslagen worden, wat absoluut niet
eenvoudig was, omdat tegen de wind ingeslagen moest worden. Het gelukte dan ook
maar twee personen om in één keer op de
green te komen. De longest bevond zich op
hole 6. Ook hier bleek dat het niet gemakkelijk was om op de fairway te blijven.
Na de wedstrijd gingen inderdaad de meeste mensen naar huis om te douchen en zich
te verkleden voor het diner in de Koningshof.
Om 18.00 uur, toen we in de Koningshof
kwamen, werden we verwelkomd met een
drankje. Nadat iedereen aanwezig was heette Tiemen ons namens de seniorencommissie hartelijk welkom en vertelde iets over
het ontstaan van de seniorenochtenden.
Daarna kwam Marius (aan) Bod en maakte
de uitslag van de dagwedstrijd en de overall
winnaars bekend van de senioren ochtend
2014.
De dagwinnaar was bij de dames Richtje
van der Velde en bij de heren Willem van
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der Laan, respectievelijk met 19 en 20 stableford punten. De neary was bij de dames
voor Lynda Spanjer en bij de heren voor
Simon Schippers. De longest bij de dames
was voor Marga van der Zijpp en bij de heren voor Roelof Liemburg. Daarna was het
tijd om de “senior van het jaar” zowel bij
de dames als de heren bekend te maken.
Winnaar is degene die over 15 speeldagen
de meeste punten bij elkaar heeft geslagen.
Uitslag dames: 3 Richtje van der Velde met
249 punten, 2. Vera Bulte met 256 punten
en overall winnaar was Wil van der Laan
met 262 punten.
Uitslag heren: 3. Simon Schippers met 254
punten, 2. Willem van der Laan met 255
punten, 1. Jannes Ennema en Frans de
Vreeze beiden met 264 punten. De commissie heeft toen besloten voor deze beide
heren de uitslag van een 16e wedstrijd toe
te voegen. Hierbij kwam o.g. als eerste uit
de bus met 280 punten, terwijl Frans een
totaal van 278 punten had.
Voor het overige nieuws mag ik jullie verwijzen naar het relaas van Wil van der Laan.
Ik hoop een ieder de komende periode
weer vol goede moed op de golfbaan te zien
om te proberen om volgend jaar voor titel
speelster en speler van het jaar in aanmerking te komen.
Jannes Ennema

Donderdag 6 november 2014 Lustrumwedstrijd Senioren
Ofschoon we de avond tevoren ons al hadden vergewist van de flightindeling en starttijden en daardoor wisten dat we ons niet behoefden te
haasten, werden we op donderdag 6 november 2014, geheel tegen onze
gewoontes in, toch om de één of andere reden reeds vroeg wakker.
Zou de, gedurende de daaraan voorafgaande dagen, opgebouwde spanning voor
de seniorenwedstrijd t.g.v. de viering van
het 2e Lustrum van de Seniorencommissie daarmee iets te maken hebben gehad?
Wie het weet mag het zeggen. In ieder geval
keken we met veel plezier uit naar het moment dat we, evenals overigens in principe
elke donderdagmorgen, met deze wedstrijd
van start konden gaan.
We (Willem en ik) waren al ruim op tijd “op
hole 0 resp. 10” aanwezig om nog even te
genieten van het kopje koffie maar vooral
van het “wat lekkers erbij”. Een heerlijk
taartje met daarop het cijfer 10 om het
10-jarig bestaan van deze immer gezellige
ochtenden nog maar eens te onderstrepen.
De weergoden waren ons (alle deelnemers)
deze dag gelukkig goed gezind, zodat welgemoed aan de wedstrijd kon worden begonnen.
Hoe de wedstrijd in zijn totaliteit is verlopen heeft zich, behoudens datgene wat
zich in mijn eigen gezellige flight heeft
afgespeeld, grotendeels aan mijn waarneming onttrokken. Wij waren de voorlaatste
flight ( Elzo, Auke en ik), waardoor we ook
na afloop van de wedstrijd nog slechts een
relatief gering aantal deelnemers op hole”
10” aantroffen om onze ervaringen mee te
delen. De meesten waren reeds om allerlei
redenen naar huis gegaan, waarbij de meest
voor de hand liggende reden zal zijn ge-

weest zich voor te bereiden op de feestelijke
bijeenkomst die avond in restaurant “de
Koningshof ”, alwaar voorafgaande aan het
buffet de prijzen van die dag zouden worden verdeeld.
Om niet in herhaling te vallen, verwijs ik
v.w.b. de uitgereikte prijzen en eervolle vermeldingen, naar het in dit clubblad te lezen
epistel van Jannes, waarbij ik niet wil verhullen dat ik zeer verrast, maar ook verguld
was door mijn benoeming tot “Senior van
het jaar” en dat nog wel voor de 2e keer op
rij. Deze benoeming is niet zo zeer een gevolg van door mij geleverde prestaties, als
wel de resultante van het grote plezier wat
ik aan het spelletje beleef waaraan door
jullie allen (deelnemers aan de seniorenochtenden) in hoge mate is bijgedragen,
waarvoor ik mijn oprechte dank hierbij wil
betuigen.
Helaas zal ik de komende maanden? niet of
in ieder geval minder op de baan te vinden
zijn vanwege medisch ingrijpen, maar hoop
voor het nieuwe zomerseizoen weer inzetbaar te zijn.
Zoals al eerder opgemerkt werd deze dag
afgesloten met een gezellig samenzijn in
“De Koningshof ”, alwaar we ten eerste, in
zeer positieve zin, werden verrast door de
aanwezigheid van Marius, maar bovenal
door de buitengewoon openhartige, luchthartige, maar vooral komische, cabareteske
23

wijze waarop hij ons deelgenoot maakte
van zijn ervaringen in het medische circuit
de afgelopen maanden. Marius, ik wens je,
sprekend namens allen, een voorspoedig
verder herstel en we hopen van harte je in
de toekomst weer op de golfbaan te mogen
ontmoeten. Het samenzijn werd natuurlijk
niet alleen gekenmerkt door de “kortstondige” aanwezigheid van onze voorzitter,
maar m.n. ook door de gezelligheid, het
heerlijke buffet en niet te vergeten de muzikale omlijsting, die op onnavolgbare wijze
werd verzorgd door Roelof en Cor, waarnaast ook de kortstondige zangbijdrage van

Fré Brongertrofee 2014

Kitje niet onvermeld mag blijven. Samenvattend: Het was een super leuke dag!
Graag wil ik van de gelegenheid nog gebruik maken alle commissieleden die de
afgelopen 10 jaar hebben geacteerd en de
huidige commissie van harte te bedanken
voor hun inzet, zonder welke de seniorenochtenden niet zo’n groot succes zouden
zijn geweest en hopelijk in de toekomst nog
zullen zijn.
Wil van der Laan

12 November was al weer de vijfde en laatste Kapucijnerwedstrijd van
2014. Er wordt hierbij gestreden om de Fré Brongertrofee: de “skûtsjescore” over de beste drie wedstrijden telt.
De commissie had op voorhand al gemeld dat
de eerste plek al vast stond, maar dat er voor
de volgende plaatsen nog een flinke strijd los
kon barsten. Zelf had ik de laatste wedstrijd
gewonnen en ik had één wedstrijd gemist,
maar van de score bij de andere wedstrijden
had ik geen idee (mijn korte termijngeheugen
doet het nog redelijk), dus ik dichtte mij nog
wel een kansje op de overwinning toe. Van
mijn score in deze laatste wedstrijd moest ik
het echter niet hebben, dus mijn vertrouwen
liep een flinke deuk op, maar bij de prijsuitreiking kwam ik toch als winnaar uit de bus:
3e plaats Antoon Gerritsen met 12 “skûtsjepunten”; 2e plaats Gerard Kampert met
eveneens 12 “skûtsjepunten”; 1e plaats Harry
Zwart met 8,9 “skûtsjepunten.”
Ik ben met deze score natuurlijk veel dank
verschuldigd aan de lessen die ik afgelopen
winter van Tineke heb gehad en aan mijn
golfmaatjes die mij wekelijks vergezellen. De
prijs (Fryske worst, kaas en alcoholische ver24

snapering) viel natuurlijk in de smaak en de
wisselprijs is ook heel speciaal (een lepel en
een kapucijner!), maar toch pleit ik voor een
wandbord in het clubhuis (ik heb snel even
geteld en ik heb minstens twaalf medestanders!). In mijn “overwinningsspeech” meende
ik nog te moeten vermelden dat ik i.v.m. de
Zwarte Piet discussie volgend jaar mijn naam
ging wijzigen van Zwart in Donker, maar na
een opmerking van Hattum dat ik dan al mijn
golfballetjes moest omcoderen zie ik daar
toch maar vanaf. Ook zou de mogelijkheid
vervallen om bij een iets mindere slag te melden dat de bal waarschijnlijk ondersteboven
lag: i.p.v. HZ staat er dan ZH oftewel ZiekenHuis bal).
In 2015 zal ik zeker weer een gooi doen naar
deze trofee, dus ik daag iedereen hierbij uit.

De kapucijner van het jaar,
Harry Zwart

Kapucijnerwedstrijd 12 november
Voor dat ik een klein verslag op papier zet wil ik mij als nieuw lid kort
even voorstellen. Bauke de Jong 66 jaar en wonend in Grou. Al weer enkele jaren met pensioen en sinds 12 jaar golf ( verslaafde).
Naast mijn werkzaamheden als techn.
comm. medewerker ben ik veel betrokken
geweest bij het verenigingswerk in Grou.
Na contact met jullie nieuwe voorzitter
Wout, welke reeds jaren een zeer goede
bekende van mij is, is mijn keuze op Heidemeer gevallen. Dit na jaren gespeeld te
hebben op St Nic.

net voor de ergste regen binnen dus ook dat
was fijn.

Nu de kapucijner wedstrijd. Onder, voor de
tijd van het jaar, geweldige weersomstandigheden konden wij als leden herenmiddag weer genieten van een heerlijke golfdag. Met gezellige flightgenoten Ben en Jan
en ook nog redelijk goed spel was het helemaal top. Waarbij aangetekend veel respect
te hebben voor Ben, welke op zijn leeftijd
nog een zeer goede bal kan slaan. Allemaal

Henk Meibos 		
Gerard Kampert 		
Bauke de Jong 		

Daarna gezellig napraten met heerlijke
hapjes, verzorgd door Ruben en uiteraard
een lekker drankje. Het geheel onder de
bezielende leiding van Wim en Simon. De
dagprijzen werden als volgt verdeeld:
31 p.
33 p.
34 p.

Herenmiddag comm. en spelers bedankt
voor weer een mooie dag.
Bauke

We staan op Facebook. U kunt onze pagina “liken.”
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Rabbitwedstrijd 25 oktober
Vrijdagavond gaat de telefoon, ik neem op , en er wordt gezegd dat ik erg
veel mazzel heb met de indeling van de rabbit voor de volgende dag .
Ik zei wat bedoel je, ik begrijp er niets van,
je moet met Marga je ronde lopen, ja en,
wat zou dat ??????
De volgende dag zou blijken waarom. Het
was erg mooi weer en de opkomst was top
met 22 deelnemers. Na een bakje koffie was
het onze beurt en gingen we van start, de
sfeer was erg prettig en rustig, daardoor
was de wedstrijdspanning vlot verdwenen
, wat mede te danken was aan onze mentor
die ook al zo lekker relaxed was.
Al snel bleek dat de beide dames een goede
invloed op mij hadden, want bijna elke bal
was goed en zelfs de minder goede ballen
kwamen precies op de goede plek terecht.
Voor ik het in gaten had waren we al weer
op hole 9, daar waar ik normaal gesproken

een goede score verspeel, maar ook daar
ging het top, dus snel even op de scorekaart
kijken, 23 punten en dus dik en dik tevreden (DAMES BEDANKT) en resulteerde in
de volgende uitslag.
1e prijs: Antoon Hoeneveld
2e prijs: Koos Woudstra
3e prijs: Tinus Stoker
Longuest Heren: Trinus Achttien
Longuest Dames: Jorine Rupert
Neary: Jan Postma
Iedereen van harte gefeliciteerd. Al met al
dus een zeer geslaagde dag, BEDANKT.
Antoon.

Finale Windfjord Rabbitwedfstrijden 2014
Zaterdag 28 oktober is de finale van de rabbit wedstrijden gespeeld. Wij
als sponsor hebben genoten van de wedstrijden en het enthousiasme bij
de spelers. Er werd natuurlijk gestreden om het winnen van de eerste
prijs, een Noorse trui.
Wat men niet wist dat er drie spelers
heel dicht bij elkaar stonden en dat het
ook echt op de laatste wedstrijd aankwam. Helaas kon Wout niet meedoen
en mee strijden om de eerste plaats.
De eerste prijs is terecht gekomen bij
Jorien. Die heeft de trui uitgezocht en
in ontvangst genomen, en gelijk aangedaan. Een mooi stukje reclame.

Wout. De prijsuitreiking werd door
het mooie weer buiten gedaan en ondersteund door muziek van Cor Pot,
Jantine en Johanna. Met een hapje en
drankje werd het Rabbitseizoen op een
feestelijke manier afgesloten.
Groetjes,
Maaike en Gerard

Ben (gedeeld eerste) heeft een shawl
uitgezocht en de derde prijs was voor
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Rabbitwedstrijd 29 november
Hallo, om te beginnen zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Anne
Zwigt, wonend in Heerenveen en als chefkok werkzaam in Olterterp.
In oktober ben ik begonnen met golflessen
en heb ondertussen mijn baanpermissie behaald. Dus beginnend golfer. Vandaar dat
ik ook gevraagd werd om mee te doen aan
de Rabbitwedstrijd op 29 november. En het
leek mij zeker leuk om mee te doen.
Het was voor mij vroeg opstaan maar dat
bleek geen probleem te zijn. Een beetje
fris maar wel mooi zonnig, startten we om
9.30 uur met de eerste flight. Zelf zat ik in
de tweede flight, we hadden een gezellige
groep onder leiding van Vera.
Zij vertelde netjes wat wel en ook juist niet
mocht in de baan. Vera dank daar voor.
Goede ballen werden afgewisseld met wat
mindere ballen maar de concentratie bleef
aanwezig. Vera was af en toe druk bezig
met zoeken en vissen naar ballen voor ons,
voor het geval we tekort kwamen. Dit bleek
uiteindelijk niet nodig want we hadden aan
het eind gewoon onze startbal nog.
Bij hole 5 moesten we zo dicht mogelijk
bij de pin liggen om in de koker te komen.
Deze prijs is gewonnen door Antoon Hoeneveld.

De hole erna gingen we voor de longest
drive, Vera zette de druk er op want deze
wilde ze graag in haar flight hebben. Jullie
raden het al geen bal op de fairway.
Bij de dames was deze prijs voor Jolande.
En bij de heren ging John Jansen er mee
vandoor. Bij hole 7 werd de druk er bij mij
goed opgezet, mijn afslag lag namelijk op 2
meter van de pin. Ik moest hem dus maken.
Uiteindelijk waren er deze dag 2 birdies, 1
voor Gregor!! En 1 voor mij zelf . Na deze
topprestatie kon ik bij hole 8 meteen een
streep noteren, iets te overmoedig.
Afwachtend op de andere flights en vervolgens de prijsuitreiking:
3e John Jansen
2e Teun Stoker
1e Anne Zwigt
Allen bedankt voor deze gezellige ochtend
en hopelijk tot 20 december bij de volgende
Rabbit wedstrijd.
Groeten Anne

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.
Voor het eerst worden de Rabbitwedstrijden ook maandelijks
in de winter doorgespeeld. Voor de beginnende golfer een prima manier om
kennis te maken met het golfen in wedstrijdvorm en onder begeleiding van
een mentor de regels in praktijk te brengen.
Schrijf u in en geniet ook ’s winters van het golfen en ervaar, als het vriest, hoe
ver uw bal door kan rollen en als er ijs ligt,
uw waterhindernis er heel anders uitziet!
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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
doekelemeij9@gmail.com

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

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

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

