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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. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Van de redactie
Verderop leest u een verslag van de Zilveren Ganzenveer, een
jaarlijks terugkerend festijn vanaf 1977, georganiseerd voor de
redacties van Golfclubs uit het hele land.
Twee personen per club kunnen zich
daarvoor inschrijven en omdat Menno
dat graag aan zijn mede-redactiegenoten overlaat zijn Jelly en ik weer gezellig samen naar, dit keer, Loenen aan de
Vecht afgereisd.

volgende clubblad stellen wij ons voor
om een enquête toe te voegen, waarvan
wij natuurlijk hopen dat iedereen die
ook gaat invullen (mag ook digitaal)
en ons als redactie laat weten wat men
graag wil en vooral wat men niet wil.

Winnen moet je natuurlijk aan anderen overlaten, anders moet je voor volgend jaar zelf gaan organiseren, maar
leuk zijn de gesprekken die onderweg
en na afloop ontstaan. Dit jaar was het
wel heel opvallend dat er veel werd gesproken over het “papieren” clubblad
of de digitale versie. Natuurlijk hebben
wij binnen de club en met name op de
ALV deze discussie ook al meerdere
malen gevoerd, maar wij proefden toch
duidelijk bij degenen die geen papieren
versie meer hadden, dat men dat jammer vond maar daar zelf geen zeggenschap over had, en bij degenen die nog
wel een (ook daar aanwezige) papieren
versie had men daar nog steeds erg blij
mee was.

Het clubblad is voor iedereen vrij om
artikelen aan te leveren, maak daar gerust gebruik van. Schroom niet omdat
u denkt: ”schrijven is mijn ding niet”
want iedereen die kan praten, kan ook
schrijven (nou ja een analfabeet niet
maar ik geloof niet dat die zich onder
onze leden bevinden), maar uw redactie biedt de helpende hand en (schrijf)
foutjes poetsen we zo weg en staat er
toch een foutje in dan is dat gewoon de
schuld van de redactie. Een kromme
zin breien we zo recht!

Als redactie weten wij natuurlijk ook
wel een aantal meningen, maar in het

Ik voel de opluchting bij velen van u en
weet zeker dat zich dat gaat vertalen in
een groot aanbod kopij! Wij wachten in
spanning af!
Ruth Haspers

Kopij inleveren vóór vrijdag 13 september 2013
Per mail naar: redactieheidemeer@gmail.com

Van de voorzitter
Gekrakeel, een mooi, misschien wel ouderwets woord
dat heel goed een bepaalde situatie omschrijft en waarvoor diverse synoniemen zijn, maar tegenwoordig niet
meer zo vaak wordt gebruikt.
Als je kijkt in een encyclopedie wordt
o.a. als voorbeeld gebruikt “de voorzitter
maakt een einde aan het gekrakeel”.
Was dat maar waar; lag het maar in mijn
vermogen om er voor te zorgen dat er binnen onze club geen gekrakeel zou zijn. In
iedere vereniging of club is er zo nu en dan
onenigheid ongeacht of het een professionele of amateurclub of een hele grote dan
wel hele kleine club is.
Er zullen altijd leden of belanghebbenden
zijn die het oneens zijn over bepaalde zaken. In feite is dat wel goed en het houdt

de club levendig; kritiek moet er zijn om
bepaalde onvolkomenheden te corrigeren.
Wat mij wel verbaast, is dat velen het golfspel niet als een sportief spelletje zien,
maar als een bloedserieuze aangelegenheid alsof er veel mee gemoeid zou zijn.
Wellicht dat ik er, door mijn hoge handicap, relaxt tegen aan kijk en meer geniet
van het spel dan van de uiteindelijke score.
Voor diegenen waar dat niet voor geldt
vind ik dat men zich met kritiek zorgvuldig moet gedragen en de anderen respectvol behandelt.
Co Corbijn

In Memoriam
Ons gewaardeerd lid Jaap Seldentuis is 18 juni in het ziekenhuis overleden en ondanks dat zijn fragiele gezondheid ons al langere tijd bezorgd maakte, waren wij
geschokt door dit plotselinge nieuws.
Jaap voelde zich altijd sterk betrokken bij de club en als hij daartoe in de gelegenheid was en zijn fysieke gesteldheid het toeliet kwam hij graag langs om even bij te
praten en te horen hoe het reilen en zeilen ging. Gedurende vele jaren heeft Jaap
zich in verschillende functies ingezet voor de vereniging, zowel in het dagelijks bestuur als tot op het laatst in een commissie. Een flink aantal leden heeft Jaap leren
kennen toen zij de eerste schreden zetten op de baan en dan onder zijn kundige
leiding als mentor werden begeleid naar het GVB.
Zijn loyaliteit, deskundigheid, inzet en enthousiasme verdienen de dank van onze
leden.De naam van Jaap zal nog vele malen worden genoemd en blijven
voortleven in onze herinnering.
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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

Golfweek 2013
In de eerste week van september vindt de golfweek plaats. Een week
om naar uit te kijken en vooral in te schrijven. Van zondag tot en
met donderdag zijn er wedstrijden, meest gesponsord. En voor wie
het nog niet genoeg is … aansluitend vinden de clubkampioenschappen plaats, dus excuses als “ik heb al zo’n tijd niet gespeeld”
zullen we hopelijk niet horen.
De Golfweek start op
Zondag 1 september met de

Rabo openingswedstrijd (d/h)
Maandag 2 september

Golden Tulip Tjaarda invitéwedstrijd (d/h)
Dinsdag 3 september

Lavendula Fashion vriendinnendag
Woensdag 4 september

Slagerij van der Meer vriendendag
Donderdag 5 september

Dames/heerendag
Voor verdere informatie en inschrijven kunt u terecht op
Prowaregolf.
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Competitieverslag Dames Dinsdag 1
Vol overgave zijn we - Marga (Captain), Wietske, Henny, Dirkje, Tineke, Haitske, Carla en
Linda - in november begonnen te trainen bij pro Robert in Roden. Naar ons gevoel hebben deze trainingen zijn vruchten afgeworpen met een 2e competitieplaats. Helaas was het
weer niet altijd wat wij graag hadden gewild.
De competitieperiode werd afgesloten met een gezellige BBQ bij Haitske en Jos. Wij kijken
met z’n allen uit naar het volgende competitie-seizoen met onze nieuwe Captain, Carla
Rupert. Wij zijn dank verschuldigd aan Marga voor de prettige wijze waarop zij alles voor
ons heeft geregeld en Tigra voor het sponsoren van ons team.
Linda

Zaterdag 25 mei sponsor en bestuurswedstrijd
Wij zijn als Windfjord sponsor en zodoende kon ik met deze wedstrijd mee
doen. Zogezegd, zo gedaan, en ik heb me voor deze wedstrijd opgegeven.
Aangezien ik nog met de rabbitwedstrijden
meespeel en mijn handicap 48 was, vond
ik het best wel spannend. Die spanning
werd alleen maar groter toen ik de deelnemerslijst zag en de handicaps die genoemd
werden. Waar begin ik aan. Voordat we ons
gingen verzamelen in het clubgebouw heb
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ik even een balletje geslagen op de drivingrange en aangezien dat niet zo goed ging,
dacht ik de wedstrijd kan wel beginnen. In
het clubgebouw kwam de één na de ander
binnen en hebben we na een kopje koffie en
een stukje suikerbrood onze flightgenoten
opgezocht.

Ik liep deze wedstrijd met Hugo en Jetteke
en we mochten beginnen op hole 9. Dat is
de hole waar je over de sloot moet en dat
lukte deze keer. Zo liepen we naar de volgende hole en ook daar werden punten verzameld.
Ja, het is echt zo als je het balletje maar
goed raakt. Het lukte natuurlijk niet iedere
bal, maar toch wel regelmatig en door mijn
leuke en rustige flightgenoten werden de
nodige punten verzameld.
Na 9 holes zat het er voor ons op en hebben
we onszelf getrakteerd op een wel verdiend
glaasje wijn. De één na de ander kwam binnen en zoals het dan gaat is het even gezel-

lig zitten, een hapje en een drankje en even
over de wedstrijd en geweldige of gemiste
slagen napraten. Ik had over 9 holes 21
punten gehaald en Ad vertelde dat er voor
de volgende 9 holes (die ik jammer genoeg
nog niet kan lopen) 18 punten bij kwamen
en dat ik op 39 uitkwam. Prachtig!
Toen begon de prijsuitreiking en bleek dat
ik met die punten de eerste prijs had. Verbaasd en een beetje dubbel gevoel omdat ik
de eerste 9 wel heel goed had gelopen, maar
omdat ik niet de volledige 18 had gelopen.
Bedankt voor deze dag en iedereen alvast
een fijne vakantie.
Maaike Bouwman
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Donateur worden van de
Stichting Handicart kan op
www.handicart.nl
Ook voor u kan de tijd komen dat u
verder kunt slaan dan lopen

DE BEIER App:

De Beier bv

Download nu
voor het meest
actuele aanbod
en meer!

RUI M 2 0 0 BM W’S O P VO O R R A AD . N IE UW E N G E B R UI K T.

Van der Kam dames/herendag 4 juni
De 2e dames/herenwedstrijd is een aantal uren geleden geëindigd, tijd om een stukje te
schrijven voor Heidemeernieuws, want dat is de extra prijs, wanneer je gehuldigd wordt
als mede-winnaar.
De dag begon al vroeg voor mij, omdat “de
Heerenmiddag” de verzorging van hole 6
op zich had genomen. Alle hapjes, drankjes
en witte wijn uit de koelkast met de handicart naar de baan, alles etaleren en terug
naar het clubhuis om het welkomstwoord
van Anja Gerritsen bij te wonen.
Starthole 1 is een prettig begin; alle energie
zit nog in het lijf. Samen met teamgenoot
Ine Hullegie en flightgenoten Ina Versteegh
en Bill Speckmann mochten we beginnen
aan een Canadian Greensome: 2x je eigen
bal slaan, de bestball kiezen en om en om
naar de hole.
Ine had van ons allen de beste afslag tot halverwege de green. Na de 2e slag ( ca 115m)
hoorde ze de bal tegen de vlaggenstok slaan
en was ze haar bal uit het oog verloren. Op
de green aangekomen, een kreet: een eagle!!! De eerste 5 stablefordpunten konden
worden genoteerd. Kun je nog beter van
start gaan? En flightgenoot Bill prees de
gelukkige speelster regelrecht de hemel in,
alsof hij de dagsluiting aan het verzorgen
was, zoals in zijn vroegere leven aan boord
van een cruiseschip. Het geluk bleef met
ons; had Ine een minder gelukkige afslag,
dan compenseerde ik dat en omgekeerd. En
Ina en Bill? Die kregen de flow bij de 2e 9
holes en hadden zeer regelmatig de eer op
de volgende afslag.
Voor de longest hoefden we ons niet druk
te maken. Je had een verrekijker nodig om
de markers te kunnen zien, ruim 200m ver.

Perfect geslagen Carla en Antoon. Geen neary op 7, maar een second-neary op hole 9.
De beste van alle 40 deelnemers: Linda op
1,13m van de pin.
Ine en ik wisten dat we goed gespeeld hadden, maar van de 18e hole naar het clubhuis
lopen met 49 punten op de scorekaart, lijkt
veel op een duikboot. Maar met dit spelletje zijn grote scores geen uitzondering, dat
hadden we afgelopen vrijdag met de Texelaars ook gezien.
Mulligan verzorgde de uitgebreide hole
19 met stokbrood en tapenade en etagères
vol met heerlijke hapjes. De vrolijke noten
kwamen uit de trekzak van Cor Pot met een
schare dames om zich heen als een soort
shantykoor.
Alle prijswinnaars kregen een prachtige
cheque aangeboden door Hans Holwerda
van Van der Kam mode: de sponsor van de
Dames/Herendag, en dat al vele jaren!
Een speciale cheque werd door de sponsor
overhandigd aan Bill; met bijna 84 jaren en
4 paracetamolletjes 18 holes lopen . menigeen tekent ervoor.
Met de 2e en 3e prijswinnaars resp. Rianne
van der Velde met Henny Feenstra en Willy
Koopmans met Taeke Wahle en alle eerder
genoemde winnaars op de traditionele foto,
eindigde deze schitterende, door de damesochtendcommissie georganiseerde, dag.
Wim Brasser
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Clubkampioenschap Strokeplay
Waarom ik uitverkoren ben om dit kampioenschap te moeten verslaan, is
mij een raadsel. We houden het maar op een plagerijtje van ene H.V.
Anyhow, ik startte zaterdag met Haitske
en de uiteindelijke winnares Caroline.
Wat een genoegen om het mooie spel
van Caroline van dichtbij mee te maken,
wat een souplesse, om jaloers op te zijn.
Ze liet zich, door mijn dramatische spel,
totaal niet uit haar concentratie halen en
ging onverschrokken voort op de haar
ingeslagen weg, hetgeen zijn vruchten
afwierp gezien de einduitslag.
Nu zou men denken, goed voorbeeld
doet goed volgen maar niet in mijn geval. Ik had op de meeste holes 2 fairways
nodig, totdat ik op de 15e hole besloot
mijn grip te veranderen ( ja waarom niet
eerder, hoor ik u denken). Gelukkig gingen ze toen weer recht, maar het mocht
echter niet meer baten.
De klap op de vuurpijl kwam door de
verkeerde bal te spelen, dus 2 strafslagen erbij. Als men nu denkt daar leer je
van, ik dus niet. Presteerde het zondag
om zowel mijn eigen bal, en passant
ook nog de bal van Michael Damm te
slaan. Alsof ik aan mijn eigen slagen
niet genoeg had, dus weer 2 strafslagen
erbij. De ontzettend gezellige nazit, met
heerlijke hapjes, maakte in een klap alles
weer goed.
De herinnering aan het slechte spel
mijnerzijds en de vermoeidheid, verdwenen als sneeuw voor de zon. Dus
mensen, die denken met mijn hcp heb
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ik in die wedstrijd niets te zoeken, of oh
oh 36 holes puh puh. Onzin, ook aan 36
holes komt op enig moment een einde
en je kunt lekker lang genieten van de
mooie vergezichten. De baan lag er
als een plaatje bij, hierbij hulde aan de
greenkeepers.
Ik heb, ondanks alles, een ontzettend
gezellig weekend gehad. Dus wil je dit
ook eens beleven, gewoon volgend jaar
meedoen.
Zullen we in het vervolg, als te doen gebruikelijk, de winnaars het stukje laten
schrijven. Zij zijn diegenen, die over
hun spel kunnen verhalen. Ik heb alles
van horen zeggen, de herenfinale was
bloedstollend spannend en Frank Wedema won met 1 punt verschil van Marnix Damm en Jesper als 3e. Bij de dames
Caroline 1e Karin 2e en Fredy 3e (maar
de 2 laatsten hadden onderling nog iets
uit te vechten, waardoor ze beiden tevreden waren).
Als slot nog even chapeau voor Cees
van Empel, die totaal belangeloos, een
perfect georganiseerd kampioenschap
geleid heeft.
Ik ben er DV volgend jaar weer bij.
The loser of the weekend
Annemieke de Bruin
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Ook Golfclub Heidemeer steunt KWF
Hoewel de overvloedige regen vrijdag de 21ste juni ook zijn tol eiste (de
golfwedstrijd moest noodgedwongen worden ingekort van 18 tot 9 holes)
is de sponsorwedstrijd voor KWF SamenLoop voor Hoop Heerenveen
voor leden en niet-leden op golfbaan Heidemeer in meerdere opzichten
een groot succes gebleken.
De wedstrijd was georganiseerd door het
team Geloof, Hoop en Liefde, dat met dertig wandelaars mee heeft gedaan met de SamenLoop voor Hoop die vrijdag de 21ste
juni om 17.00 uur van start ging bij het
Abe Lenstra Stadion. Dit golfevenement
werd mogelijk gemaakt door baaneigenaar
Andor de Geer, die de baan om niet ter beschikking stelde en Ruben en Natalie van
Golfbar Mulligan, die de verzorging van
de inwendige mens voor hun rekening namen.
Het maximale aantal van 39 deelnemers
uit Heerenveen en omstreken maar ook
van ver daar buiten toonden niet alleen
hun sportieve aspiraties maar zeker ook
hun betrokkenheid bij de strijd tegen kanker: De vooraf verwachte sponsorbijdrage
d.m.v. inschrijfgeld werd tot verrassing van
de organisatie ver overschreden!
Toen de eerste spelers om 13.00 uur van
start gingen voor hun ronde over 18 holes
begon het zachtjes te regenen. En vanaf het
moment dat iedereen was gestart, veranderde “zachtjes”in ‘heftig’… en dat bleef zo!
Daarom zag de organisatie zich genoodzaakt om de wedstrijd alsnog in te korten
naar 9 holes, een beslissing die overigens
door iedereen hogelijk werd gewaardeerd...
De grote betrokkenheid bij het onderzoek
naar kankergenezing door het KWF werd
nog eens onderstreept door het feit dat het
overgrote deel van de deelnemers, ondanks
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alle ontberingen in de baan, de gezellige
prijsuitreiking bijwoonden. Organisatrice
Froukje Pool-Smeding, zelf overlevende
van kanker en captain van het team Geloof, Hoop en Liefde was zichtbaar geroerd
bij haar dankwoord voorafgaand aan die
prijsuitreiking. Deze kreeg nog een extra
dimensie toen bleek dat Golfclub Heidemeer de sponsoropbrengst namens haar
leden verdubbelde, waarmee de opbrengst
van deze zeer geslaagde sponsoractiviteit
uiteindelijk bijna € 1.200,00 bedroeg!
De winnaars van de diverse klassementen Auke Huistra (1e), Rianne van der
Velden (2e), Kitje Demmink (3e), Dirkje
Meijer (longest drive dames), Hanny Nijhuis en Klaas Stuiver (nearest to the flag)
werden gecompleteerd met Taeke Wahle
voor diens niet aflatende maar mislukte inspanning om ook een goede score binnen
te brengen. Zij kregen naast de roem een
passende beloning die door Heleen Kamphuis van Golfdiva ter beschikking waren
gesteld.
Team Geloof, Hoop en Liefde heeft gesterkt door dit resultaat net als vele anderen
goedgemutst de 24 uurs wandelestafette
volbracht. Aan het eind van het evenement bleek dat mede door de gesponsorde
golfwedstrijd voornoemd team meer dan
gemiddeld heeft bijgedragen tot het financiële succes!
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Mixed Foursome Matchplay kampioenschappen
Een schitterend geprepareerde baan en fantastisch weer. Living Apart Together relaties die weer Living Apart relaties worden, proefscheidingen, verwondering bij kinderen
(“Mama, waarom slaapt Papa op de bank?”), danig verstoorde vriendschappen, assertiviteitstrainingen, spannende goed-maak-seks en yoga oefeningen.
Zelfs een mannelijk lid (H.P.te H.) die overweegt het ultieme offer te brengen om volgend
jaar als winnares door Co gefeliciteerd te worden. Schrijft u allen volgend jaar ook in voor
deze emotionele rollercoaster en maak het zelf mee.
Na gezellige en sportieve wedstijden tegen successievelijk Antoon en Anja, Brechtus en
Mariska, Harry en Hanneke en Jacques en Dirkje bleken wij de sterkste en werd alles weer
rustig op Golfclub Heidemeer.
Caroline en Kees Vink

Vossenjacht 2013
Hé Marnix, winnaar van dit toernooi,
wat een mooie geleverde strijd.
Zelf lekker gemept met m’n flightgenoot Jacques
Tegen een wit balletje
Gegolfd dus.
Hij geeft nooit op
En ik ook niet.
Dat zorgt voor veel gehijg en gepuf
Maar we zijn lekker buiten.
We spelen om te winnen
Allebei, ja zo zijn wij.
Vooral mooie punten maken,
Dat is dubbel genieten.
Ik kijk al uit naar het volgende potje,
Misschien volgend weekeinde alweer.
Maar voorlopig ben ik blij
Dat ik er nu alleen maar over schrijf…..
Tineke, Andor, wedstrijdcommissie, greenkeepers, horeca en alle andere betrokkenen ...
bedankt voor deze gezellige en geslaagde dag.
Een Vossenjachtdeelneemster
(naam en adres bij de redactie bekend)
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LIZ maandwedstrijd 14 mei
14 mei was er weer de Liz-wedstrijd. Je zou bijna denken dat het de hele maand mei heeft
geregend. Niet op dinsdag 14 mei! Het weer was goed. Wat is het toch raar met het golfspel. Als je denkt dat het niets wordt omdat je niet zo lekker op tik bent, win je de wedstrijd. Waarschijnlijk komt het doordat je ontspannen door de baan loopt en je niet inzit
over handicapstijging/daling maar gewoon heerlijk geniet van de lente die zo laat kwam.
Ik ben natuurlijk wel meteen met de mooie kledingbon naar Liz gegaan om zomerkleding
te halen. Op naar de volgende Liz wedstrijd waarbij ik altijd van de partij ben.
Rianne van der Velden

Liz maandwedstrijd 18 juni
Zo hoef je nooit wat te schrijven en nu twee keer in een blad. Gelukkig nu niet als loser,
maar als winner. Schrijft een stuk leuker.
Het was een prachtige dag en maar liefst 23 deelneemsters, die allemaal vol goede moed de
wei in gingen. Ik kon niet bevroeden, dat ik die dag ook nog geld ging verdienen.
Het begon al goed met een birdy op de 1e hole, dus dan denk je al gauw vandaag zit het
er dus wel in. Na af en toe wat prutswerk, eindigde ik met 38 pnt. gevolgd door Rianne en
Linda beide met 37 pnt. Na 2 wedstrijden ben ik nu 1.2 omlaag, dus meiden zet je maar
schrap, ik kom er weer aan. Hopelijk kan ik deze uitspraak gestand doen en zet ik deze
opgaande lijn voort.
Liz bedankt voor de prijs en ik kom hem gauw verzilveren.
Allemaal de volgende maandwedstrijd weer meedoen en kans maken op gratis shoppen.
Annemieke de Bruin.

Dinsdag 9 juli Lizwedstrijd
Het weer was ideaal en ik had er veel zin in. Met Wiske en Nel in de laatste flight van de
Liz wedstrijd. Na de eerste hole met 3 punten ging de tweede hole ook tamelijk goed met
2 punten en de rest ging ook redelijk behalve hole 7 waar ik zoals gewoonlijk niets scoorde
(voer voor een psychiater).
Maar de flight was gezellig en ik realiseerde mij niet met hoeveel punten ik eindigde, ik tel
tussendoor nooit. Dus een hele verrassing voor mij dat ik won. En iedereen vond het ook
leuk dat ik mocht winnen. Het was weer erg gezellig met dank aan de organisatie en aan
Liz Mode, de sponsor.
Ina Versteegh
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Old Grand Dad wedstrijd
Na een gedenkwaardige Koninginnedag met de abdicatie van Koningin
Beatrix en de inhuldiging van Koning Willem Alexander, werd op 1 mei de
Old Grand Dad wedstrijd gespeeld in combinatie met de Heerenmiddag.
Met Henk Oosterdijk en Elzo van der Zijpp
als flightgenoten had ik het getroffen. We
maakten er een mooie en sportieve wedstrijd van.
Het was een prachtige zonnige dag en
Antoon Gerritsen had zijn bermuda aangetrokken, het kon dus eindelijk voorjaar
worden na al die koude dagen van april.
De baan lag er goed bij. De avond ervoor
had het nog stevig geregend en dat was
welkom na de droogte van de afgelopen
maanden. Na de eerste 9 holes bleken Henk
Oosterdijk en ik aardig aan elkaar gewaagd
te zijn, terwijl Elzo op zoek was naar zijn
goede vorm.
Bij de tweede 9 holes ging het bij mij met
een foute slag op hole 3 even mis en kon
ik mijn eerste streepje noteren, maar daar
bleef het deze keer bij. Je hebt soms van die
dagen dat alles meezit en dit was voor mij
zo’n dag. Bij de prijsuitreiking moest ik in
Harry Zwart en Chris Franssen mijn meer-

dere erkennen. Zij hadden een score van
respectievelijk 38 en 37 punten. Maar van
de deelnemende leden van De Old Grand
Dad Club, bleek ik met 35 punten eerste te
zijn geworden, evenals in 2011.
Met 5 kleinkinderen, waarvan de jongste
net 1 jaar is geworden, ben ik een gelukkige
pake om samen met Simon Schippers (34p)
en Hattum Tolsma (33p) de regio finale
wedstrijd op 8 juli in Veendam te mogen
spelen.
Tot slot wil ik Wim Brasser en Cor Pot bedanken voor de organisatie van deze geslaagde dag.
Samen met Cor Pot, clubconsul van de
OGD club, gaan Simon Schippers, Hattum
Tolsma en ondergetekende met veel plezier
naar Veendam om daar onze club Heidemeer te vertegenwoordigen.
Rinus Weima
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M A AT W E R K I N
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Zilveren Ganzenveerwedstrijd – 5 juli 2013
Ook dit jaar werd de redactie uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse ganzenveerwedstrijd.
De voorspellingen van Piet Paulusma hielden we nauwlettend in het oog want zo’n
wedstrijd is natuurlijk alleen maar leuk als
het zonnig en droog weer is. Toeval of niet?
Piet hield in ieder geval zijn woord en dus
konden we met een opgewekt humeur afreizen naar Loenen aan de Vecht - golfclub
‘Old Course Loenen’.
Natuurlijk waren we graag met de voltallige redactie afgereisd. Maar het vooruitzicht dat we bij winst het volgende jaar deze
wedstrijd zouden moeten organiseren,
weerhield ons ervan om ons ‘topteam’ af te
vaardigen. Dus togen Ruth en ik gemoedelijk richting Loenen aan de Vecht met de
opdracht : “niet winnen” en met mij in het
team moest dat een niet al te grote opgave
zijn.
Dat we een ‘echt’ team zijn blijkt niet alleen uit de voorbereiding maar ook op de
manier waarop we ons spel spelen. Ben ik
dit jaar een aantal exemplaren van ‘Heidemeer nieuws’ vergeten mee te nemen, heeft
Ruth er een tiental in haar tas gestopt. Heeft
Ruth het telefoonnummer van de golfclub
vergeten te noteren (je weet maar nooit wat
ons onderweg te wachten staat) heb ik het
nummer bij de hand. En dit allemaal zonder dat we hierover contact hebben gehad.
Wat het spelen betreft zijn we twee verschillende type spelers. Voor Ruth geen voorbereiding, inslaan of ‘whatever’. Nou ja een
beetje putten. Daarna kan ze los, want voor
haar is iedere golfbaan een nieuwe uitdaging. Of ze de holes eerder heeft gespeeld
of niet, van herkenning is geen sprake. Een

bunker? Oh jé! Water? Dan de bal er maar
overheen slaan. Onbevangen speelt ze de
holes en ze ziet wel waar de bal haar brengt.
Wat moet dat toch een relaxte manier van
spelen zijn! Ik ben er jaloers op!
Nee, dan ben ik toch een heel andere type
speler. Ik houd niet zo van die onbevangenheid. Ik wil weten welke belemmeringen,
obstakels of hindernissen er voor me op de
loer liggen.
Plaatselijke regels? Ik lees ze voorafgaand
aan de wedstrijd zodat ik niet in onverwachte situaties verkeerde beslissingen
neem. Inslaan, chippen en putten geeft me
rust en zelfvertrouwen. Om goed te kunnen
spelen zou ik het liefst willen voorspelen
zodat ik vertrouwd raak met de baan. Maar
dat ging zelfs mij dit keer een beetje te ver.
Dus compenseerde ik dit gemis en troostte
me met de aanschaf van een caddieboekje.
Hole voor hole bestudeerde ik om ook tijdens het spelen me bewust te zijn van de
gevaren die deze baan voor me in petto
heeft.
Dat ook ander teams van mijn aanschaf
mochten profiteren had meer te maken met
onze opdracht dan met mijn ‘goedgeefsheid’. Normaal gesproken ben ik te fanatiek
van aard om mijn troeven zomaar weg te
geven, maar in deze situatie had ik daar
weinig moeite mee. Nadat zij van alle holes
aantekeningen hadden gemaakt bleef er
voor hen maar één conclusie over: “op iedere hole bal recht slaan, midden fairway”.
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In deze constatering konden Ruth en ik ons
(schaterlachend) wel vinden.
Om klokslag 12.00 uur betraden 44 deelnemers het strijdtoneel en met een fikse klap
op de toeter werd de shotgun wedstrijd gestart. Samen met onze flightgenoten Tom
en Paulien van de Hattemse Golf en Countryclub beleefden we een zonnige en plezierige dag. Dat we goed op elkaar waren ingespeeld bleek toen Ruth de bal in het water
sloeg. Ik deed hetzelfde. Sloeg ik de bal in
de bunker, deed Ruth hetzelfde. Niet echt

handig voor een team dat per hole de beste
score mag noteren. De uitkomst? U raadt
het al. Zoals het trouwe clubleden betaamt,
hebben we ons keurig aan de opdracht gehouden.
Mochten we volgend jaar opnieuw een uitnodiging krijgen, dan reizen we richting de
achterhoek naar Lochem! Goed voorbereid
of niet!
Jelly Zijda

Acera strokeplay nr. 2
Er stond een behoorlijke wind en we zagen vele ballen bij de afslag op hole één naar rechts
gaan, dus het advies was onder de wind te blijven. Samen met twee heren mocht ik de baan
in, altijd gezellig. Leuk was het dat Jack Markus, oud ijshockeymaatje van de jongens, golf
weer heeft opgepakt en zo konden we lekker bijpraten. Na de eerste ronde had Cees al twee
rondjes bier voor Jack genoteerd, maar hij herstelde zich uitstekend. Cees wilde nog even
in het bos op drie, vond de bal en kwam er goed weg. En ik ... weinig fouten gemaakt en
dan eindig je als eerste. Maar eerlijk is eerlijk mijn score is netto en dan is bruto Marnix de
beste van de dag. Iedereen bedankt,
Dirkje Meijer.
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Even de boel de boel laten
In een mensenleven komen pieken en dalen voor. In een mensenleven van
iemand die ook de golfsport beoefent komen pieken en dalen voor en soms
heb ik het gevoel dat de bergen hoger zijn en de dalen dieper sinds ik de
golfsport beoefen.
Fysiek ongemak komt onaangekondigd
op bezoek, voedselvergiftiging, bacteriële
infectie van de middelvinger (krijg deze
vinger niet eens meer recht!!), verstuikte
enkel, actinische keratose, spierverrekking
in schouder, armen en benen, tennisellebogen, en opspelende kniegewrichten doen
een te groot beroep op mijn mentale weerbaarheid.
Bovengenoemde heeft een enorme negatieve invloed op mijn golfspel, bananenslagen
verdwijnen in het bos en water, vette slagen
doorploegen de fairway, toppers en shanks
ondergraven mijn zelfvertrouwen.
Mijn lach gestorven en chagrijn mijn deel.
Een aanhoudend verstoorde nachtrust en
verontrustende blikken van mijn echtgenote doen mij besluiten om de boel de boel
te laten.
Met auto en boot op naar Denemarken,
daags van tevoren nog de wiellagers van de
boottrailer vernieuwd en de golftas thuis
gelaten. Tussen Smilde en Beilen komt een
wiel voorbij en schraapt de linker as van
de boottrailer over de snelweg. Tijdens de
montage de wielbouten handvast gezet en
vergeten aan te draaien.
Na een half uurtje zoeken toch nog twee
bouten gevonden, wiel gemonteerd en terug naar huis. De volgende dag, nadat wij
de buren ervan hadden overtuigd dat de
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drie weken echt niet omgevlogen waren,
een hernieuwde poging richting vakantiebestemming, wat zowaar lukte.
Schitterend weer, slapen, rust, lezen, wattwurm (zeepieren) steken bij laag water, koffie, broodjes, hengels en pieren in de boot
en vissen op de Oostzee naar Bot, Schol,
Makreel, Schar, Tong, Wijting, waaronder
ook nog een flinke Kabeljauw (bleek tijdens
het fileren een heuse golfbal in z’n maag
te hebben met het opschrift “Heidemeer
-65+”.
In de verte ontwaar ik een 3 –master, het
lijkt wel een Klipper, alweer beet!, ik haal
de Paternoster wat al te enthousiast binnenboord en wordt dan de door mij gevangen
Trachines getroffen middels 3 zwaar giftige
stekels, welke zich op de kop bevinden,
doorboren mijn dijbeen.
Deze stekels kunnen een pijnlijke en gevaarlijke wond veroorzaken. Een voorbijvarende kano, voortbewogen door een
lieftallig ogende jonge Deense was getuige
van deze vervaarlijke overval van twee Trachine’s op mijn dijbeen. Zonder aarzeling
sprong ze aan boord en deed terstond de
enig juiste handeling, zij zoog het gif uit de
zojuist toegebrachte wond!
Uiteraard bedankte ik de welgevormde
prachtige jonge Deense voor hetgeen zij
voor mij had verricht en ze voer terug naar

de Klipper aan de horizon.
Klipper!! Met de meeste spoed terug naar
Friesland, Klippercup, ik was het haast vergeten en morgen moest ik om 11.00 starten.
Nabij Hamburg sloeg het noodlot toe, een
klapband met 120 km per uur, voorzichtig
manoeuvreer ik de auto en boottrailer naar
de rechterbaan en weet een parkeerplaats te
bereiken, overgebleven was een velg zonder
band.
Dan blijkt bij het wisselen de steekcirkel
van de boutgaten van het reservewiel van
mijn auto niet overeen te komen met die
van de boottrailer. ADAC gebeld, uitstekend geholpen en 9 uur later thuis dan was
gepland.
Na 150 minuten slaap de golftas gepakt en
op naar Heidemeer, de Klippercup wedstrijd. Wij werden door waarnemend voorzitter Jelle Vis welkom geheten en voortvarend de wei ingestuurd, ik vermeld toch
maar even dat ik in 3 weken geen golfclub
had aangeraakt. Het wekt geen verbazing
dat “Klipper” iets in mij had losgemaakt,
weg zwartgalligheid en chagrijn, terug de

lach met de wind vol in de zeilen, althans zo
voelde het, gingen mijn waardevolle flightgenoten en ik door de baan, als herboren.
Beste golfers, jullie begrijpen allang dat tijdens het diner aan boord van “De Klipper”
de altijd gastvrije Bill Speckmann de cup
aan ondergetekende uitgereikt heeft. U begrijpt als geen ander wat dit voorrecht voor
mij betekent, want zeg nou zelf, hoeveel
mensen kunnen zeggen “Ik heb de Klippercup gewonnen”.
Jelle, bedankt voor de prima organisatie en
support, jij bent een waardevolle toevoeging aan de Heerenmiddagorganisatie, Bill
en Crew, ook bedankt, het was geweldig en
zeer bedank ik mijn wedstrijdgenoten.
Wetenswaardigheden:
Neary: Harold Juda
Longest: H.H.v.H tot L.
3e plaats: Henk Dijk (32)
2e plaats : Antoon Gerritsen (37)		
1e plaats : Hertog Hendrik van Heidemeer
tot Langelille (37)
Hertog Hendrik
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De vierde Windfjord-Rabbitwedstrijd van 2013
Op 8 juni jongstleden is alweer de vierde rabbitwedstrijd van 2013
gespeeld. Dit gebeurde onder prima weersomstandigheden. Er deden
ditmaal 14 golfers mee hetgeen een gezellige drukte opleverde.
Onder de bezielende leiding van Johanna Dijkstra en Ad Schild waren er weer
voldoende mentoren bereid gevonden
om de 5 flights te begeleiden. Het is altijd weer fijn dat er genoeg enthousiaste
mensen zijn om ons
als (beginnende) golfers bij te staan tijdens
deze wedstrijden. Ik
denk dat ik namens alle
deelnemers spreek als
ik zeg: dames en heren
mentoren bedankt voor
jullie inzet.
Er werd over het geheel goed gescoord en 4
deelnemers zagen hun
handicap naar beneden
bijgesteld worden.
De longest, op hole 6, bij de mannen
werd ditmaal geslagen door Ynze Talstra, bij de dames werd dit een prooi
voor Lisette Sturm.
De gecombineerde neary op hole 5
werd met 7,22 meter gewonnen door
Sjoerd Jan Oord.
De strijd om de eerste plaats ging ditmaal tussen drie heren, dus dames volgende keer is het aan jullie! En werd

uiteindelijk gewonnen door Sjoerd Jan
Oord met 28 punten. Dit was vooral te
danken aan driemaal een par op rij op
hole 5, 6 en 7.
De einduitslag van de wedstrijd leverde
het volgende totaal resultaat op:
1. Sjoerd Jan Oord met
28 punten.
2. Jan Sietse Heida met
26 punten.
3. Jan Postma met 24
punten.
De prijsuitreiking in het
clubhuis leverde nog
vele enthousiaste verhalen en anekdotes op,
waardoor een mooie
wedstrijd een passend slot kreeg.
Met dank aan Johanna en Ad en op
naar de volgende wedstrijd op 13 juli
met hopelijk veel deelnemers.
Zoals afgesproken komt dit verslag van
de winnaar en zal de volgende keer een
ander aan de beurt zijn verslag te doen
van de Rabbitwedstrijd.
Sjoerd Jan
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WINDFJORD RABBITWEDSTRIJDEN
Wedstrijden voor cat. VI en VII spelers
Leden uit de spelerscategorie VI (met GVB of NGF en een hcp van 37 – 54) en VII (met officiële baanpermissie) kunnen zich weer opgeven voor de rabbitwedstrijden
U kunt zich inschrijven via Proware
Wees er tijdig bij, want met 12 flights van 3 personen zijn deze wedstrijden snel volgeboekt
De wedstrijden zijn gepland op de volgende zaterdagen:
2 maart, 6 april, 4 mei, 8 juni, 13 juli,
31 augustus en 28 september
Start 09.30 uur
Met een grote slotmanifestatie op 2 november. Start 14.00 uur
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 rabbitwedstrijden uitermate geschikt
Voor vragen kunt u altijd bij één van de commissieleden terecht (zie colofon)
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Bestuur
Co Corbijn, voorzitter, 84 54 73, j.corbijn@chello.nl
Carin Hoekstra, secretaris, 64 68 44,
carin@communicare.nl
Ad Schild , penningmeester, 06 29 09 15 90,
ad.schild@chello.nl
Roel de Vries, 68 21 17, roherm@yahoo.com
Ruth Haspers-Jebbink, 06 10 28 83 31,
ruthhaspers@hotmail.com
Fredy Damm-Droog, 06 21 22 89 89
Regel- en Handicapcommissie
Roel de Vries, voorzitter, 68 21 17
Lynda Spanjer-Sybesma, 62 10 76
Hugo Bulte, 62 56 00
Rianne v.d. Velden-van Woerkum, 68 12 85
Marga v.d. Zijpp, 62 16 26
Wedstrijdcommissie
Cees van Empel, 06 49 05 83 65
Jannes Ennema, 62 84 44
Carla Rupert, 63 19 07
Karin Verdonk, 68 16 28
Jelle Vis, 52 99 12
Jacques Meijer, 06 28 12 74 82
Klaas Stuiver, 06 51 26 78 22
PR en Sponsoring
Ruth Haspers-Jebbink, 0561- 61 59 38
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
Menno Nicolai, mennonicolai@planet.nl
Baancommissaris
Cor Pot, 68 11 31, corpot34@hetnet.nl
Old Grand Dad Club
Clubconsul: Cor Pot, 68 11 31, corpot34@hetnet.nl

Golfclub Heidemeer, Heidemeer 2
Telefoon 0513 - 63 65 19
Secretariaat/ledenadministratie:
Postbus 412, 8440 AK Heerenveen
www.golfclubheidemeer.nl
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
Jeugdcommissie
Fredy Damm-Droog, 06 21 22 89 89
Doekele Meijer, 06 30 06 04 79
Dirk Jan Hullegie, 65 04 31
Jesper Kruyt, 63 33 83
Ruben Dijkstra, 06 51 54 11 83
Vertrouwenspersoon
Johanna Dijkstra, 63 26 40
Clubconsul Stichting Handicart
Gerard Kampert, 06 10 06 59 39,
info@windfjord.nl
Ledenadministratie
Jelle Vis, jelle.vis@home.nl, 06 37 38 59 22
Baanmanager
Andor de Geer, 06 11 34 11 82,
golfbaanheidemeer@live.nl
Professionals
Head pro Martin Wedema, 06 55 85 54 25,
info@golfstorefriesland.nl
Tineke van der Wal, 06 53 36 10 12,
tinekedegolfpro@live.nl
Greenkeeper
Bram Metselaar
Opmaak
Menno Nicolai
Vormgeving en druk
SMG

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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