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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
Een bijzonder nummer ligt hier voor u, een feestnummer met veel winnaars en bijzondere mensen. Een feestje was natuurlijk de lustrumwedstrijd die dankzij de inzet van velen een succes is geworden. Dus op naar
5 mei 2019! Het 25 jarig jubileum!
Het zal u niet zijn ontgaan, de wisseling
van voorzitter en secretaris. Twee bijzondere mensen die jarenlang het hart van de
club hebben gevormd hebben afscheid genomen van hun bestuursfunctie.
Nogmaals dank aan Co en Carin voor jullie
jarenlange inzet! De redactie verwelkomt
Johan Dijkstra (secretaris) en Wout de
Jong (voorzitter). We hopen nog lang van
jullie te horen. Het eerste ‘optreden’ van de
voorzitter vindt u hierbij.
De club kent veel winnaars. Natuurlijk hebben alle winnaars van de clubwedstrijden
weer hun uiterste best gedaan om een leuk
verslag te schrijven voor dit nummer. Ook
de verschillende competitieteams hebben

op hun eigen wijze een bijdrage geleverd.
Onze club heeft dit jaar 9 competitieteams
kunnen vormen. Zij hebben in weer en
wind gestreden om kampioen te worden.
Wie dit is gelukt? Het team heren zondag
1 heeft deze formidabele prestatie geleverd.
Gefeliciteerd heren!
Zijn de andere teams dan verliezers? Welnee! Ook al is misschien het spelniveau niet
helemaal ‘top’, verschillende teams hebben
hun positie kunnen handhaven. Bij andere
teams schuilt bijzonder schrijftalent dat tot
nu toe nog verborgen was. Dus lees en verwonder u!
De redactie

Kopij inleveren vóór vrijdag 25 juli 2014
Per mail naar: redactieheidemeer@gmail.com

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

(Auto)belettering - Reclameborden
Promotionele kleding
Werkkleding
Drukwerk

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

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

Van de voorzitter
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 april jl.
kreeg ik de eer om de voorzittershamer van de club over te nemen. Uit handen van de aftredend voorzitter Co Corbijn kreeg
ik de hamer overhandigd en mocht ik als nieuwe voorzitter leiding geven aan het vervolg van de vergadering.
Ik heb bij het aanvaarden van de functie gezegd dat ik het een bijzonder moment vond
om leiding te mogen geven aan deze mooie
club. Natuurlijk neem je het een en ander
aan bestuurlijke ervaring mee, maar het
is ook elke keer bij een nieuwe vereniging
weer even afwachten hoe steekt de club in
elkaar en voel je je er thuis. Ik was al enige
tijd lid van de club, maar dan zie je de club
toch meer vanaf de buitenkant.

daarnaast gemakkelijk benaderbaar en we
proberen niet alleen te zeggen wat we gaan
doen, maar gaan ook daadwerkelijk doen
wat we zeggen. Op die manier hopen we
de belangen van de club op een juiste wijze
te dienen. Als de toonzetting er één is waar
Kijlstra uit Drachten zijn slogan op heeft
gebaseerd: “C’est le beton qui fait le Music”,
dan ligt er vast en zeker voor ons allen nog
een mooie toekomst in het verschiet.

Je speelt je rondje en ontmoet daarbij in het
clubhuis of op het terras medegolfers en
gaat weer huiswaarts. Vanzelfsprekend zijn
er vele “oude” bekenden van me lid en dat
gaf mij al een heel goed gevoel. Dat gevoel
is de laatste weken alleen nog maar toegenomen. Tijdens de ALV vond ik de sfeer
prettig en opbouwend. Dat zijn elementen
waarbij ik goed gedij.

Het hoogtepunt op de laatste ALV was toch
de benoeming van de aftredend voorzitter Co Corbijn tot Erelid van de Golfclub
Heidemeer. In het laatste bulletin van Heidemeer Nieuws, heeft Co in een summier
en onvolledig overzicht verteld over de tijd
(meer dan 10 jaar) dat hij als lid, vrijwilliger, o.a. binnen de jeugdcommissie, en later
gepromoveerd, zoals Co het omschreef, tot
secretaris en voorzitter van de club, actief
is geweest.

We zullen het met elkaar moeten doen en
als bespreekpunten zich aandienen, dan
is het bestuur daar om die punten intern
te bespreken en daarna met de leden te
communiceren. Als bestuur samen met
de voorzitters van de aanwezige commissies vormen we een eenheid, waarbij we de
belangen van de club zo goed als mogelijk
zullen behartigen. Mochten er vanuit de
leden aandachtspunten zijn die er toe kunnen bijdragen dat het beleid binnen de club
positief kan verbeteren, dan horen we dat
vanzelfsprekend graag! We houden van
een open en directe communicatie, we zijn

Na zo’n staat van dienst is een voordracht
tot benoeming tot Erelid van de Golfclub
Heidemeer niet meer dan gerechtvaardigd.
Met een warm applaus vanuit de vergadering werd de voordracht door de aanwezigen bekrachtigd. Co hierbij nogmaals onze
hartelijke dank voor al je werk dat je met
ziel en zaligheid voor onze club hebt verricht en ik spreek hierbij de hoop uit dat we
je nog vaak op de baan mogen treffen.
Graag wil ik Carin Hoekstra ook in mijn
dankwoord betrekken. Carin heeft in de
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afgelopen jaren eveneens veel energie in de
club gestoken en we zijn dan ook aan haar
veel dank verschuldigd!
Afgelopen zaterdag (10 mei jl.) hebben we
het lustrumfeest van onze club mogen vieren. In het laatste nummer van Heidemeer
Nieuws stond de uitnodiging, waar zo’n
veertig deelnemers zich voor hadden aangemeld. We hebben het moment van oprichting 20 jaar geleden op gepaste wijze gevierd.
Met een 18-holes wedstrijd, een drankje en
een hapje, afsluitend met een zeer goed verzorgd buffet en een gezellig samenzijn met
livemuziek, hebben we in een prettige sfeer
stilgestaan bij de oprichting van de club.
Bijzonder was het zeker ook dat onze eerste
voorzitter en medeoprichter en later ook
Erelid van de club, Jetteke van den Berg in
ons midden was en zij vertelde nog iets over
het ontstaan van de club. Altijd weer mooi
om hierover nog iets te vernemen. Ook
Peter Jongman, medebestuurder vanaf het
eerste uur, deelde in het historisch overzicht
en was de gehele dag aanwezig. Zonder hun
enthousiasme bij oprichting en ook daarna
hadden we deze dag, het 4e lustrum, niet
kunnen vieren. Vanzelfsprekend moeten we
daarbij eveneens betrekken alle bestuurders,

commissieleden en vrijwilligers die zich
gedurende deze 20 jaar hebben ingezet om
onze Golfclub overeind te houden. Hulde
aan allen die daarvoor veel tijd en energie
hebben ingezet.
Vanzelfsprekend wil ik hierbij Ruth en Herma dank zeggen voor de organisatie van
deze mooie lustrumdag. Ook zou ik Andor
met zijn medewerkers en Natalie en Ruben
met hun crew tekort doen door ze hier niet
te noemen en mijn dank over te brengen.
Andor voor het feit dat de baan, ondanks de
regen, in een prima staat verkeerde en Natalie en Ruben voor de hospitality van deze
mooie en gezellige lustrumdag.
Afsluitend wil ik jullie allemaal een hele
fijne zomer toewensen met ontzettend veel
golfplezier. Ik hoop jullie snel weer te zien
op de golfbaan en sluit me graag aan bij de
woorden van onze afgetreden voorzitter Co,
die memoreerde dat onze club draait op de
inzet van vrijwilligers. Mensen die hun vrije
tijd inzetten om het anderen naar de zin te
maken. Dat is de rijkdom van onze club, laten we die rijkdom met zijn allen koesteren!
Wout,
Voorzitter

Q- KAART
U kunt uw handicap verhogen of verlagen door deel te nemen aan een Qualifying wedstrijd
of door het lopen van een Q-kaart. Op veel banen kan men een blanco Q-kaart kopen tegen
een kleine vergoeding. De kaart wordt dan voorzien van een zegel en een nummer. Er wordt
genoteerd aan wie de kaart wordt uitgereikt op welk tijdstip etc. Na afloop van de ronde
wordt de ingevulde Q-kaart wederom aan de verstrekker afgegeven en wordt het resultaat
verwerkt.
Op Heidemeer hebben we geen constante bezetting van een kantoor o.i.d. Het verstrekken
en innemen van een gewaarmerkte kaart is dus niet mogelijk. Als men op Heidemeer een
Q-kaart wil lopen, is dat alleen mogelijk door bij aanvang van de ronde een Q-kaart aan te
melden in de kiosk. De sticker wordt op de kaart geplakt en onmiddellijk na afloop van de
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ronde dient het resultaat in de kiosk te worden ingevoerd en de correct en geheel ingevulde
kaart in de daarvoor bestemde bak te worden gedeponeerd. De Regel- en Handicapcommissie controleert een en ander.
De Regel- en Handicapcommissie treft echter regelmatig kaarten aan, die niet bovenstaande
route hebben afgelegd. Het lijkt er op alsof sommige mensen na een doordeweeks gelopen
rondje alleen bij een handicap verlagend resultaat de kaart in de bak deponeren. Soms wordt
als verklaring aangevoerd dat de ”kiosk het niet deed”, zodat de kaart niet van te voren ingevoerd kon worden!
De Regel- en Handicapcommissie ziet alle uitslagen en ziet alle kaarten. Sommige personen
blijken in wedstrijden consequent (veel) slechter te scoren dan hun handicap zou doen vermoeden. Zij halen zelfs zelden of nooit de buffer. Het zou best kunnen zijn dat zij gewoon
een (veel) te lage handicap hebben. Dan is het des te opvallender als juist die personen op
een doordeweekse dag ineens een Q-kaart, met een hoge score, inleveren die de kiosk niet
gepasseerd is en waardoor de handicap plotseling een stuk daalt. De in wedstrijden opgelopen handicapverhogingen worden in één klap tenietgedaan! Wij beschuldigen niemand van
onjuist handelen, doch wie de schoen past, trekke hem aan! Hopelijk past hij niemand ...
Om alle schijn van oneerlijkheid te voorkomen accepteert de Regel- en Handicapcommissie in den vervolge alleen nog maar Q-kaarten die de hierboven aangegeven route hebben
doorlopen!
De Regel- en Handicapcommissie

Liz wedstrijd 8 april
Na weken van fantastisch voorjaarsweer kwamen 15 dames aan de start voor de eerste Liz
wedstrijd van dit seizoen. Maar in plaats van prachtig zonnig weer was het koud en guur.
Dat kon echter de pret niet drukken. In het clubhuis was de sfeer super gezellig en er stonden
twee prachtig aangeklede paspoppen van Liz om ons vast in de stemming te brengen.
Na 18 holes buffelen in de kou en regen, met zelfs een kleine hagelbui, kwamen we redelijk
verkleumd het clubhuis weer in. De scores waren niet geweldig en dat had natuurlijk alles te
maken met de weersomstandigheden waar we totaal niet meer aan gewend waren. We zijn
dit voorjaar dan ook vreselijk verwend met prachtig zonnig en warm weer.
In het clubhuis werden de prijswinnaars enorm verwend met mooie prijzen van Liz. Naast
waardebonnen kregen de winnaars ook nog een mooie tas. Namens alle dames hartelijk
dank aan Liz voor de gezellige aankleding en fijne prijzen.
Uitslag: 1. Fredy

2. Rommy

3. Marga

Fredy
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Verslag van de VUT-cup van 22 maart 2014
Mijn dag begon met de vraag of ik nog wist hoe het liedje ging met de tekst
“Moeten mannen met baarden zijn”. Nu had ik me net geschoren, dus kon ik
daar niet meteen antwoord op geven.
’s Avonds toen ik met de VUT-cup thuis
kwam, kreeg ik te horen dat het liedje een
aantal kenmerken van de zeevaart opsomt
en meldt dat iedereen die daaraan wil meedoen, een baard moet hebben. Daarmee
wordt bedoeld dat het mannen moeten zijn
die van aanpakken weten en niet voor een
kleintje vervaard zijn (kapers dus). Voor de
VUT-cup geldt dat natuurlijk ook.

Maar ik was niet de enige kaper op de kust.
Marcel Herskamp kwam kort achter mij
aan met 35 punten gevolgd door Dirk van
de Brug met 33 punten. En dan waren daar
nog de kapers van de Longest (Karin Verdonk bij de dames en Marcel Herskamp bij
de heren) en de Neary (Auke Vogelzang).

Sorry dames!

“Al die willen te kaap’ren varen, moeten
mannen met baarden zijn. Jan, Pier, Tjores
en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Pier, Tjores en Corneel,
die hebben baarden, zij varen mee.”

Maar weinig deelnemers aan de VUT-cup
dit jaar hebben in de buffer gespeeld. De
meesten heeft het dus punten gekost.
Bijzonder dus dat een eenoog er met 36
punten met de VUT-cup vandoor is gegaan. Weggekaapt voor de neus van allen
met twee ogen.

Volgend jaar begin ik weer met het liedje:

Ik ben benieuwd met welk liedje anderen
van start gaan.
Johan Kortebein

Dirk v.d.Brug, Karin Verdonk, Marcel Herskamp, Johan Kortebein en Auke Vogelzang
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Openingswedstrijd Golfstore Heidemeer 29 maart
De golfshop en golfschool van Tineke van der Wal is vanmorgen om 11.00 uur
feestelijk geopend door Carien Kleibeuker. Ik vind het erg leuk dat Tineke onze
nieuwe pro is geworden. Ik ken haar al vanaf klein meisje toen ze begon met
golfen. Dus heb ik ook de groei meegemaakt van toptalent naar pro.
De opkomst van familie, vrienden en leden
van onze club was erg groot. De shop ziet
er ruim, fris, overzichtelijk en gastvrij uit.
Alles is er te koop of te bestellen!
Om half een begon de 9 holes wedstrijd die
aan de opening gekoppeld was. Er waren
maar liefst 57 deelnemers. Van al die deelnemers ben ik eerste geworden met 21 punten. Kees Vink werd tweede met 20 punten

en Maaike Bouwman werd derde met ook
20 punten. Kees Vink had de neary.
Tineke, bedankt voor de leuke dag en voor
de prachtige prijs die ik mocht ontvangen.
Veel succes en we zijn blij met jou als pro!
Rianne van der Velden

Tineke met Carien Kleibeuker
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Damesochtend
Op 1 april zijn wij weer begonnen met onze zomercompetitie. Een week tevoren
hebben wij de wintercompetitie gezellig afgesloten op Burggolf St. Nicolaasga.
1 April was een schitterende dag, dus was het een feest om 18 holes te lopen.
Het lukte ondergetekende deze keer goed te
scoren en de handicap wat te verlagen.
Een paar dagen voor de wedstrijd kregen
wij een mail van Anja (damescommissie)
met een brief als bijlage. Namens de NGF
zal steekproefsgewijze in den lande gecontroleerd worden of de regels tijdens de
wedstrijden voldoende in acht genomen
worden.
We kunnen gecontroleerd worden op:
1. correcte kleding
2. het meedragen van de pitchvork
3. kennis hebben van de golfregels en etiquette
4. het in bezit hebben van een actueel golfregelboekje
5. controle op slow play.
Een beoordelingscijfer zal gegeven worden.
De prijs voor de winnaar is: 4 kaarten voor

Heren/damesdag
woensdag 2 april 2014
Na het gebruikelijke “stevige “ontbijt begaven wij (scribent en echtgenote) ons van
Steenwijk op weg naar de golfbaan in Heerenveen om ons “in de strijd te werpen” bij
de heren/damesdag.
De voorgaande avond hadden wij ons op de
club site reeds geïnformeerd over de flight
indeling en kwamen tot de conclusie dat
de commissie erin geslaagd was een goede
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de DELOITTE LADIES OPEN van 23 t/m
25 mei op de INTERNATIONAL in Amsterdam.
Met hartelijke groet, namens de damescommissie, Anja.
Terwijl iedereen lekker aan het spelen is,
verschijnt Antoon op de baan en bekijkt
ons doen en laten in opdracht van de NGF.
Dit om alles in een rapport te verwerken.
Antoon was wel redelijk tevreden, maar er
waren wat kleine verbeterpunten. Bij de
prijsuitreiking lichtte hij dit toe.
Terwijl hij dit doet, verschijnt Anja met een
bord waarop geschreven staat: 1 APRIL
Dit hebben jullie geweldig georganiseerd
en wij zij er allemaal ingetuind. Alle dank
aan de damescommissie en de medewerking van Antoon.
Syta Roukema
mix te vinden tussen hoge en minder hoge/
lagere handicappers (what’s in the name) en
dat wij de uitdaging dus met het volste vertrouwen aan konden gaan.
De dichte, zeer onverwacht opkomende
mist, waarin wij bij Wolvega verzeild raakten, trok gelukkig, naarmate wij dichter bij
Heerenveen kwamen snel op, zodat onze
“angst” dat we rode ballen, die we niet bij
ons hadden, zouden moeten gaan gebruiken om de zichtbaarheid te vergroten,
konden laten varen. Aangekomen bij de

parkeerplaats was het reeds een drukte van
jewelste en leek het erop dat de belangstelling wel erg groot was. De auto dan maar
op de grasstrook geparkeerd. Bij nader inzien bleek, en ik keek zekerheidshalve nog
maar eens naar de datumaanduiding op
mijn horloge in de veronderstelling dat het
1 april was, dat de parkeerplaats, ondanks
de toch te verwachten drukte, voor de helft
was afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Enige verbazing was wel op zijn
plaats.
Bij het clubhuis aangekomen bleek dat velen aan de oproep van de organisatie, om
tijdig aanwezig te zijn, gehoor hadden gegeven en het was dan ook al gezellig druk.
Binnen in het clubhuis zaten de routiniers
rustig aan de koffie met suikerbrood (goed
voor de spieren) maar buiten was toch al
sprake van een zekere nerveuze spanning
en bereidde men zich voor op de wedstrijd
door veelvuldig (zonder bal) proefslagen te
maken of zijn/haar putting-vaardigheid op
te vijzelen. Een enkeling trok zich terug op
driving-range en bereidde zich, zo doende,
in een zekere anonimiteit voor.
Nadat de dienstdoende voorzitter van de
organisatiecommissie de bedoelingen van
de op handen zijnde wedstrijd nog maar
eens had uitgelegd, konden de deelnemers
zich naar hun respectievelijke vertrekpunten (holes) begeven, waar om 11.00 uur zou
worden gestart volgens het “shotgun” principe. Zo ook onze flight, bestaande uit de
koppels Syta Roukema en Henk Oosterdijk
alsmede Richtje van der Velde en Willem
van der Laan. Bij vertrek naar het startpunt ontstond al direct enige ongerustheid
bij onze flightgenote Syta, aangezien Henk
onvindbaar leek. Bij nader inzien bleek hij
één van diegenen te zijn die zich op de driving-range hadden teruggetrokken. In het

voorbij gaan zouden we hem daar wel oppikken. De ongerustheid bij Syta begon toe
te nemen toen bleek dat Henk niet (meer)
op die locatie was. Richtje kon haar enigszins gerust stellen door de veronderstelling
te opperen dat hij vast al op hole 7 (ons vertrekpunt) zou zijn.
En zo vervolgden wij onze weg. Na ongeveer 200 meter kwam Syta erachter dat zij
haar wedstrijdkaart kwijt was. Nadat ik
haar trolley had overgenomen vervolgden
Richtje en ik onze weg en holde ze terug
naar het clubhuis om een nieuwe kaart te
halen. Al met al hadden we al enige minuten vertraging opgelopen en toen we dan
ook aankwamen op hole 7 stonden daar de
leden van flight 7B al gereed samen met, ja
u raadt het al, onze flightgenoot Henk.
Geheel buiten adem sloot ook Syta zich
weer bij ons aan en konden we toch wel
enigszins aangeslagen door alle consternatie aan de slag. De omstandigheden waaronder gespeeld moest worden waren optimaal. Veel zon en weinig wind, wat wil je
nog meer. In de wetenschap dat “de eerste
klap een daalder waard is” concentreerde
ik mij optimaal, waarna de eerste slag van
onze flight in de wedstrijd een feit was. Geschrokken keek ik naar mijn “maatje” in de
strijd op wie op dat moment al mijn hoop
gericht was, want mijn eerste slag was een
misslag en belandde direct in het water.
Richtje stelde mij niet teleur en sloeg een
perfecte eerste bal op de green zodat we
met een gerust gevoel deze hole konden
afsluiten. (Toch wel prettig zo’n greensome-stableford wedstrijd waarbij je de beste
afslag kunt kiezen. Scheelt een hoop punten, maar dat is voor alle deelnemers gelijk,
nietwaar!). Het zou te ver voeren om al
onze belevenissen gedurende de wedstrijd
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hier nog verder te beschrijven en dus wil ik
mij dan ook beperken tot de constatering dat
wij, ondanks de onderlinge rivaliteit die je bij
dit soort wedstrijden binnen de flight ervaart,
een uitermate plezierige en, naar uiteindelijk
zou blijken, goede flight hadden. Iedereen zal
de wedstrijd op zijn /haar eigen wijze hebben
beleefd en dat was, zoals wij bij terugkeer in
het clubhuis uit de enthousiaste verhalen hebben vernomen, zeer positief.
Ofschoon de primaire en, zoals bij de uitvoering is gebleken, voortreffelijke organisatie
deze keer in handen was van de heren, kom ik
er toch niet onder uit ook de dames (en ook
hier noem ik bewust geen namen) in deze terugblik nadrukkelijk te memoreren. Immers
zij waren verantwoordelijk voor de voorbereiding en verstrekking van alle heerlijkheden
die ons aan het einde van hole 6 werden gepresenteerd. Dames: grote klasse!
Niet onvermeld moet blijven dat ook de voortreffelijke barbecue na afloop in hoge mate

heeft bijgedragen aan deze mooie dag.
En dan moet nu het hoge woord er maar uit.
De winnaars van deze wedstrijd waren:
1e prijs: Richtje van der Velde en Willem van
der Laan met 41 punten,
2e prijs: Syta Roukema en Henk Oosterdijk
met 38 punten,
3e prijs: Ria de Vries en Jannes Ennema met
37 punten.
De longest werd gewonnen door Syta Roukema en Henk Prinsen. De neary werd gewonnen door Richtje van der Velde en Jisk
Kronemeyer.
Nogmaals dank aan allen die hebben bijgedragen aan het welslagen van deze dag! Voor
de rest van het zomerseizoen wensen wij iedereen nog veel golfplezier.
Mede namens Richtje,
Willem van der Laan

Lustrumwedstrijd 10 mei
De club bestaat dit jaar (om precies te zijn op 5 mei) 20 jaar en daarom werd er een lustrumwedstrijd georganiseerd om dit met elkaar te vieren en iedereen de kans te geven
mee te delen in de vreugde.
Jammer dat er toch niet veel meer deelnemers
waren en dat een halve pagina in het clubblad
kennelijk niet voldoende was voor genoeg bekendheid. Maar we troosten ons met de gedachte dat als we geen clubblad meer hadden,
de afwezigen ook zeker niet op de site hadden
gelezen dat deze wedstrijd werd georganiseerd. Jammer, weer een leermoment en volgende keer misschien het clubhuis volhangen
met affiches. Genoeg gezegd hierover want
degenen die de weg wel hadden gevonden
hebben een leuke dag gehad. Nog leuker was
het geweest als het stralend weer was geweest
maar niemand die daar moeilijk over deed al
werd er wel moeilijk gedaan met wegwaaiende paraplu’s, jassen aan en uit, omvallende
karren door de paraplu, maar dat alles mocht
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de pret niet drukken.
Om 10 uur werd er gestart en had de penningmeester bedacht dat door het slechte
weer er maar na 9 holes een kopje soep moest
worden genuttigd. Dat bleek een prima idee
en alhoewel de verleiding daarna groot was
om in het clubhuis te blijven en ons niet meer
bloot te stellen aan de wind en de regen, maar
een echte golfer klaagt niet dus we gingen.
Na afloop had iedereen toch wel ernstig behoefte aan droge kleding en toen iedereen
weer droog en in andere outfit terugkeerde op
het nest (lees clubhuis) werd het gezellig en
keken we reikhalzend uit naar de prijsuitreiking. Om 18 uur zou er live muziek komen en

een buffet, dus voor die tijd de prijsuitreiking.
Onze nieuwe voorzitter Wout de Jong, mocht
voor het eerst in die hoedanigheid de winnaars bekend maken en dat zal hem vast
lang heugen. Want een bijzondere wedstrijd
verdient een bijzondere winnaar vond de lustrumcommissie en zo werd er gekozen voor
een alternatieve bepaling van de winnaar. Ons
erelid en oprichtster van de club, Jetteke van
den Berg, mocht uit een aantal enveloppen er
drie kiezen en daarin stond hoe de winnaar
bepaald werd.
Winnaar werd Wietske Meibos met de meeste
“éénpunters” op haar kaart, tweede werd de
“lucky winner” en daarvoor moest Jetteke een
kaart uit de stapel trekken om die te bepalen.
En tot grote hilariteit werd dat de kaart van
onze eigen voorzitter Wout! Hij stribbelde
nog tegen maar er was geen ontkomen aan
en dus ook Wout ging met een mooie gevulde
mand later naar huis. De derde prijs ging tenslotte naar degene met de meeste “strepen”
en die gelukkige winnaar werd Rosemarie
Schild.
Alle prijzen hadden een goed baasje getroffen en toen restten nog de longest voor de

dames en de heren en de neary. Deze werden
respectievelijk gewonnen door Dirkje Meijer,
Antoon Gerritsen en Ruth Haspers. En als
klap op de vuurpijl was er dan toch de eer die
de beste speler toe kwam. Lynda Spanjer was
met 37 punten de echte topper en zij kreeg als
prijs een lustrumpolo, of een bon ter waarde
van een lustrumpolo als ze de bewuste polo
al had. En Tineke, onze pro, had een leskaart
ter beschikking gesteld voor de speler die nog
een lesje gebruiken kon en deze werd overhandigd aan Jannes Ennema, die de hele dag
als wedstrijdleider zijn zaakjes pico bello voor
elkaar had.
Het buffet was intussen gereed en de muziek
van Bert Louissen kon van start. Deze (blinde)
pianist had een groot repertoire van liedjes uit
de jaren ’70 die ons allen na aan het hart liggen. De voetjes gingen van de vloer en er ontstond een gezellige sfeer. Over 5 jaar vieren
we ons bestaan van een kwart eeuw. Reserveer
alvast zaterdag 11 mei 2019 in uw agenda, dan
bent u in elk geval op tijd op de hoogte!
Ruth Haspers

Rosemarie Schild, Ruth Haspers, Dirkje Meijer, Antoon Gerritsen, Lynda Spanjer,
Jetteke van den Berg, Wietske Meibos en Wout de Jong
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Competitie heren 1 zondag
Een aantal maanden geleden begonnen wij met z’n allen aan het “grote” avontuur, namelijk de voorbereiding op de NGF competitie.
Onder het zware en strenge regime van Tineke van der Wal, de technische commissie
en Tigra zijn wij met zijn allen een aantal
maanden in de weer geweest en dit alles om
ons voor te bereiden op de competitie. De
doelstelling voor heren 1 was bepaald, er
was dit jaar maar één prijs en dat was kampioen worden.

worden, maar ik kon mij nog herinneren
dat heren1 van Flevoland een verslag had
geschreven met daarin, ik citeer: “Er werd
al geroepen dat we ‘even’ zouden kunnen
winnen van Hattem en Ooghduyne, om
dan in de laatste wedstrijd tegen Heidemeer
te bepalen wie kampioen zou gaan worden
...

Na de eerste speeldag 6 april op de Hattemse bleek al snel dat deze doelstelling
niet meer dan reëel was. Er werd met 16-2
gewonnen van Ooghduyne, vervolgens met
16-2 van Emmen. Helaas viel bij ons, door
ziekte, Michael Damm uit en werd er gelijk
gespeeld tegen Hattem. Het zou deze competitie bij heren1 tussen Flevoland en Heidemeer gaan in een onderling gevecht op
11 mei te Ooghduyne.

De lage handicaps van het team van Heidemeer van 1,5 tot 7,0 zou ook geen probleem
moeten zijn want bij die handicaps zouden
we, gezien de korte baan van Heidemeer,
wel 5 punten op kunnen tellen”. Wij moeten Flevoland helaas teleurstellen. Chapeau
voor een ieder die dit alles heeft bewerkstelligd:

Met een bus, die wij ter beschikking hadden gekregen van de firma Oenema vertrokken wij richting Ooghduyne om daar
het kampioenschap naar het Heidemeer toe
te halen. Het zou zeer zeker niet makkelijk
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Het team: Brechtus Wille, Marnix van
Damme, Kees Vink, Michael Damm, Menno Slaap, René de Jong en ondergetekende.
Invallers: Andor de Geer en Harry Poort
Tineke van der Wal, Tigra en Rabobank
Jacques Meijer

NGF Competitie Heren 2 2014
Na twee jaren van promotie stond heren 2 voor de uitdagende taak om de strijd
aan te gaan in de derde klasse van de NGF competitie voor reserve-teams.
Uiteraard waren de verwachtingen door de
successen van de afgelopen jaren hooggespannen, maar daarnaast heerste de (realistische) gedachte dat in deze klasse handhaving een uitstekend resultaat zou zijn.
De voorbereiding was, in tegenstelling
tot voorgaande jaren, uitstekend. Er werd
volop getraind onder leiding van onze pro
Tineke van der Wal, onderling wedstrijden
gespeeld met spelers van Heren 1 en zelfs
de fysieke gesteldheid werd door Tigra minutieus onder de loep genomen. Het zal u
dan ook niet verbazen dat de spelers op 6
april stonden te popelen om van start te
gaan, maar de indeling had (helaas?) bepaald dat Heidemeer de eerste wedstrijd
gastheer was.
Vervelend, maar wel een goede gelegenheid
om de concurrentie te analyseren. Gelijk
werd duidelijk dat deze van niveau was met
Almeerderhout 4 (voornamelijk handicappers 4 – 4,5) als belangrijkste titelkandidaat. Daarnaast waren we ingedeeld met de
Compagnie 2, de Hilversumsche 4 (met enkele voormalig Hoofdklasse en Jong Oranje
spelers) en de Noord Nederlandsche 4.
Op 13 april kon er dan eindelijk gestart
worden op de Compagnie in Veendam en

de uitslag was een gelijkspel 9-9 tegen de
Noord Nederlandsche. Uitstekend resultaat
waarmee voor het doel van handhaving
nog ‘slechts’ één winstpartij nodig was. Helaas werden de wedstrijden daarna tegen de
Hilversumsche en de Compagnie verloren,
waardoor de laatste dag op de Hilversumsche tegen, de inmiddels kampioen, Almeerderhout van cruciaal belang was. In
de stromende regen werd deze partij met
een desastreuze 18-0 verloren en was Heidemeer 2 een ervaring rijker, maar ook een
illusie armer.
Derde klasse te hoog gegrepen? Wellicht,
maar uiteraard zullen we volgend jaar ons
best doen om ons terug te knokken in deze
klasse.
Heidemeer 2:
Aad van Arkel (captain), Henry de Boer,
Andor de Geer, Joscha Oenema, Harry
Poort, Doekele Meijer, Jan Otter, Jack Marcus (invaller) en Bram van der Werf.
P.s. In de poule maakte het team niet de
meeste indruk met het vertoonde spel, als
wel met de speech van de captain (Aad van
Arkel) op de laatste dag. Voor de liefhebber is
videomateriaal van deze speech te verkrijgen
bij Joscha Oenema.
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Competitieverslag Heren 3
Na het geweldige seizoen van vorig jaar waarbij het geweldige aantal van 0 ik
schrijf NUL punten werd binnen gehaald werd besloten om het roer volledig om
te gooien. Er werd wat vers en jong bloed binnen gehaald, te weten Marc Nijssen
en Ale Toering.
Het commentaar van onze nieuwe pro Tineke op deze twee versterkingen: Marc is nog
jong en die heeft potentie (deze opmerking
viel bij de oudere garde niet geheel in goede
aarde overigens)
Ale, ja die staat veel te netjes. Dit was denk
ik gewoon een nette manier om te omschrijven dat ondergetekende de mobiliteit
van een spastische zeeanemoon heeft.
De captain van voorgaande jaren, Arnold
Drent, werd afgezet en Ale mocht proberen
het beter te doen. Dit lijkt achteraf blijkbaar
niet in goede aarde te zijn gevallen bij Ar-

nold, zie het laatste wedstrijd verslag.
Ook de club had er vertrouwen in gezien
het feit dat ze ons promoveerden van Heren
4 naar Heren 3, bedankt voor het vertrouwen en we denken dat dit een wijs besluit
was.
Zoals het een hecht team betaamt werd besloten om voor elke wedstrijddag een ander
teamlid het verslag te laten schrijven, het
resultaat kunt u hieronder lezen. Met sportieve groet namens het gehele Heren 3 team
Ale Toering

Eerste competitiewedstrijd Heren 3 op de Zaanse
Copyright: Marc Nijssen
Ik schrijf graag een verhaaltje over hoe ik de eerste dag van competitiegolf heb meegemaakt en beleefd. Sorry jongens dat ik niet zoveel over jullie zal praten maar om eerlijk
te zijn is dat een beetje langs me heen gegaan.
Vorig jaar toen ik wat fanatieker begon te golfen en ook echt maar lid besloot te worden
had ik al heel snel door dat ik wel competitie
wilde gaan spelen. Ik dacht altijd dat golf een
heel erg individuele sport was, maar toen ik
hoorde dat ik met Heren 3 mee mocht doen
voor de competitie kwam ik erachter dat het
juist ook heel erg goed in teamverband kon!
In de aanloop naar de competitie begonnen
ook wij met trainen… Erg vroeg en met name
ook erg koud allemaal, maar we waren er met
z’n allen, lekker trainen met Tineke. Ik als
“jonkie” van de groep moest nog wel even
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wennen aan de mannen die elkaar natuurlijk
al een tijdje kennen, maar ik werd al snel opgenomen in de groep.
In eerste instantie was ik reserve voor de eerste wedstrijd in Zaandam, maar ik was wel
van plan om mee te gaan en daar de sfeer te
proeven van competitiegolf en een rondje te
lopen in de buffer. We hadden eerder die week
al voorgespeeld en om eerlijk te zijn vond ik
het wel wat… Leuke golfbaan met veel water,
harde wind, maar vooral het gevoel dat het
straks ergens om ging!

Zondagochtend kwart voor 7, mijn telefoon maakt geluid, het is een bericht op de
groepsapp: “Sorry mannen, ik kan er niet bij
zijn” was het bericht… Volgende bericht: Marc
aantreden!! Hoppaa, ik mocht mee doen. Dan
moet je ineens nadenken wat er allemaal mee
moet naar een golfwedstrijd… Ach het maakte me ook allemaal niet uit, ik mocht meedoen. Schoenen, tas, trolley (thanks Douwe)
wat brood, onze mooie teamkleding (thanks
Peter en Wiebe) en hup die auto in en naar
het verzamelpunt.
Eenmaal op de Zaanse aangekomen vond ik
het gelijk bijzonder om te zien dat het vooral
erg gezellig was onderling. Ontvangst met
koffie en wat koek etc. en vooral ook gezellig
even kletsen met de andere competitieteams.
Na wat ballen slaan op de driving-range en
wat chipwerk kon het feest beginnen.
Ik mocht met Douwe Lap mijn eerste officiële wedstrijd beginnen. Het weer was wat
bewolkt, fris en er was een aardige wind. We
begonnen op 10, boven op de dijk, straffe
wind tegen, de fairway 5 meter lager dan de
tee en je moest ook nog eens het water over!!
Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel blij was dat
wij als laatste startten, want mocht het dan
gelijk fout gaan dan waren er tenminste niet
heel veel mensen die het konden zien. We
speelden tegen Emmeloord, tegen John en
meneer Bakker. Meneer Bakker was de wat
zekere, rechtdoor, rustig aan speler en John
was de krachtpatser, de longhitter. Zeg maar
precies als Douwe en ik. Douwe voor het accurate precisiewerk en ik voor de harde klappen. Mijn eerste drive, BAM kaarsrecht over
het water mooi op de fairway, fieuw hebben
we dat ook gehad, we zijn weg…
Ik weet niet zo heel goed meer hoe de wedstrijd verliep, maar ik weet wel dat het behoorlijk gelijk op ging en dat Douwe en ik
moesten concluderen dat wij elkaar perfect
konden aanvullen. Waar Douwe de chip

maakte kon ik het mooi uitputten. Ik weet
dat we op 17 2 down stonden en Douwe een
putt maakte maar voor zijn gevoel veel te kort,
gelukkig kon ik hem maken en kwamen we
dormie met alleen nog 18 te spelen. Wij hadden een geweldige drive richting het clubhuis
en toen was de druk aan hen. Meneer Bakker
was intussen niet meer normaal van de tee afgekomen en het was dus aan John om de bal
er goed bij te leggen. Hij ging staan en ik zei
stiekem tegen Douwe: “Hij slaat hem er rechts
uit het water in” en ja hoor plons het water
in… We maakten het ons toch nog moeilijk
omdat spanning in dit soort situaties toch iets
raars met je hoofd en dus ook spel doet. Ik liet
een chip wel erg kort, waarna mijn maat de
taak kreeg om de bal enigszins bij de cup te
krijgen en gelukkig was dit weer het geval en
kon ik uitholen. Mijn eerste competitiewedstrijd zat erop, we hebben niet verloren. All
square was de uitslag en ik was er blij mee!
Na een heerlijke lunch konden we in de regen
beginnen… In mijn eentje tegen een ander
die een lagere handicap heeft dan ik. Ik kan
het nu niet meer afschuiven op mijn maatje
als ik verlies… Na een shakey begin kwam ik
al snel op achterstand en kwam ik na 9 holes
door met 1 down. Gelukkig kregen we een
heerlijke borrel en versnapering en kon ik er
toen weer volledig tegenaan. Ik heb de wedstrijd mooi om kunnen buigen en uiteindelijk
gewonnen met 4/3.
Bij binnenkomst kreeg ik een warm onthaal
van mijn teamgenoten en hebben we een
heerlijk drankje genuttigd en zijn we nog gezellig blijven eten. Ik was stuk, moe, veel vermoeider dan ik had verwacht. Maar het was
gezellig, heel gezellig, veel meer dan ik had
gedacht!!
Hoezo golf is een individuele sport? De eerste wedstrijd hebben wij als team uiteindelijk
ruim gewonnen met 12-6. Heren 3 bedankt
voor deze onvergetelijke ervaring voor mij,
het was gezellig!!
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Zwolse 7 – Heidemeer 3. 13 april West Friese golfcub Westwoud
Copyright Douwe Lap
Na de mooie en uitbundig gevierde overwinning op de Zaanse, dit was namelijk de eerste van het team na 1,5 jaar, moest er op 13 april worden aangetreden op de baan van de West Friese golfclub in Westwoud (tussen Hoorn en
Enkhuizen).
Volgens de heren van de West Friese, de
mooiste golfbaan, boven het Noordzeekanaal. Hole 1 t/m 9 is open met veel water,
een typisch (West) Fries landschap zullen
we maar zeggen. De holes 10 t/m 18 daarentegen lijken veel meer op een bosbaan.
Daar tussenin ligt het fraaie clubhuis met
een groot terras van waar er en mooi uitzicht is over de baan en met name de green
van hole 18. Ik moet zeggen inderdaad, een
prachtig clubhuis en een zeer uitdagende
baan. Ik kan alle lezers
aanraden hier een ronde
te boeken.
Onze tegenstander was
deze dag de Zwolse. Zoals al gezegd hadden wij
de 1e wedstrijd gewonnen, Zwolle daarentegen
had die verloren. Om
Zwolle definitief te elimineren voor de eindzegge, en onze kans
hierop te behouden was een overwinning
van Heidemeer 3 nodig.
De starter van de West Friese, stak zijn
voorkeuren niet onder stoelen of banken,
want getooid met Ajax shawl, (die konden
nl. kampioen worden die dag), werden we
afgeschoten. Of Arnold, (als fanatiek Feyenoord supporter) onder de indruk was
van de shawl weet ik niet, maar feit was wel
dat zijn drive keurig links out of bounds
verdween. Echt veel gevolgen had deze val18

se start overigens niet, want na 9 holes werd
samen met Ale de dubbel strak gewonnen
met 2/1.
Uitslagen Greensomes:
Arnold Drent & Ale Toering winnen 2/1.
Peter Minnema & Klaas Stuiver verliezen
4/2. Douwe Lap & Marc Nijssen winnen
5/4. Na een goed verzorgde lunch gingen
rond 13.00 uur onze singles van start. Het
weer bleef redelijk,
droog maar er stond
wel een harde wind,
die hier en daar op de
meer open holes een
geduchte extra tegenstander was.
Arnold had het voor
elkaar, zijn tegenstander wat plagen en wat
jennen, en ja hoor een opgave als gevolg.
Hij kon toch ook niet weten dat de beste
man al wat depressief was ...
Wat vreemd was wel dat Zwolle hun (veruit) beste speler als laatste had ingezet, gevalletje duikboot denk ik. Voor Marc een
zware kluif. Zelf heb ik niet zo veel holes
gespeeld. Mijn tegenstander was niet echt
in vorm deze dag. Ik kan u echter verklappen, de rest van de competitie ook niet gezien zijn resultaten.

Uitslagen Singles:
Peter Minnema wint 7/5.
Arnold Drent wint door opgave tegenstander.
Douwe Lap wint 7/6.
Ale Toering wint 4/2.
Klaas Stuiver verliest 2/1.
Marc Nijssen verliest 3/1.

Terug in het clubhuis bleek dat de overwinning voor de 2e keer 12-6 was! Kortom
onze titelkansen blijven mogelijk. En dit
na een jaar waarin geen enkele wedstrijd
was gewonnen. Wat een luxe! Hoe onze titelstrijd afloopt leest u verder in dit glossy
magazine.

“Daar staat de Vlag niet” op Emmeloord
Copyright Wiebe Zijlstra
Zondag 27 april Koningsdag moesten wij de strijd aangaan tegen De Westfriese op Emmeloord want zo mag je het toch wel noemen. Het is namelijk de hoogste golfbaan beneden zeeniveau.
Een topbaan zou je zeggen want hij is ontworpen door Gerard Jol. Gerard Jol is een
Nederlandse landschapsarchitect die zich
in Engeland heeft gespecialiseerd tot golfbaanarchitect. Gerard is inmiddels een
graag geziene gast en vriend van het team
Heidemeer 3.
Dan de baan: 6 holes liggen op een 17 meter
hoge terp, waardoor de speler mooi uitzicht
heeft op de omringende polders, maar ook
meer last heeft van de wind. De andere drie
holes liggen ongeveer 5 meter onder NAP,
zodat er veel hoogteverschil is. De baan
heeft het karakter van een Links golfcourse,
zoals je die aan de kust van Schotland ziet,
met fraaie zandverstuivingen en wuivende
halmen. (bron Wikipedia)
Dat we de echte teamspirit hebben blijkt dit
jaar wel echt: Peter Minnema onderbreekt
zijn vakantie in het zuiden van het land en
komt zaterdagavond al terug uit Limboland
om zondag fris aan de start te verschijnen,
kijk dat is teamspirit. De Westfriese had net
als wij alle wedstrijden nog gewonnen dus

we moesten aan de bak. Onze captain Ale
wou zo sterk mogelijk aan de start verschijnen dus hij gaf Arnold vrij.
Op de driving-range werd gretig ingeslagen en ik zag dat de jongens in topvorm
verkeerden, ikzelf overwoog toch nog om
Arnold te bellen want mijn ijzerslagen deden alles behalve hetgeen wat ik wou, iets
wat later in de baan gelukkig wel goed ging.
De greensome speelden Peter/Klaas 2/4,
Ale/Wiebe 2/0 en “Golden Oldie” Douwe
en ”Rookie” Mark 3/2, één partij verloren
dus maar een keurige voorsprong van 4-2
om de singles in te gaan. De sfeer was in
de greensomes in één flight wel gedaald tot
een dieptepunt. Een speler van de Westfriese gaf, na een niet helemaal rechte afslag
van Douwe aan dat daar de vlag niet stond.
Douwe vermande zich en sloeg deze “always looks right” tegenstander vervolgens
met een 3/2 nederlaag vroegtijdig naar het
clubhuis, BAM. Om de sfeer in de singles
een beetje leuk te houden besloten we Douwe en Klaas om te zetten in de singles.
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De singles ingaan met een voorsprong is altijd lekker. Peter startte als eerste en verloor
zijn partij 2/0 maar hij stond in deze partij
wel dormie-5-down en heeft het toch nog
op de laatste hole aan laten komen. Ikzelf
won mijn single met 2/1 . Douwe wist zijn
partij te squaren en de rest moest helaas
zijn meerdere erkennen. Dus maar 3 punten in de singles helaas en dus verlies van
de partij van 11-7.

We hebben het dus niet meer in eigen hand
helaas, maar het kan nog steeds.
Resumé, een leuke baan, weersomstandigheden waren redelijk, alleen was plaatsen
op de fairways wat eerlijker geweest, want
midden fairway liggen achter een graspol
lijkt mij niet helemaal de bedoeling. De dag
afgesloten met een heerlijk chinees buffet in
het clubhuis aldaar.

Gastheerschap in het Schnitzel paradijs
Copyright Wiebe Zijlstra en Ale Toering
Over het gastheerschap valt natuurlijk niet zo heel veel te vertellen. Want ja je speelt zelf
niet en je hoort de verhalen van de spelers over hoe goed en/of slecht het wel niet was!
Voor ons was het belangrijk dat de Westfriese punten liet liggen deze dag maar dat
deden ze helaas niet. Wel kregen we heel
veel complimenten over de baan. Ze vonden de baan verrassend leuk en erg uitdagend en ze vonden hem er ook goed bij
liggen. Alleen de greens vonden sommigen
wat traag maar wij hebben maar aangegeven dat we dat bewust gedaan hadden en
dat we normaal een gemiddelde snelheid
van stimp 11 hebben op de green.
Ook de lunch verzorgd door bar Mulligan
werd erg goed ontvangen. Het gemor begon een beetje bij het avondeten. Wij hadden onze gasten een culinaire keuze voorgelegd, namelijk een plate met schnitzel
of hamburger. De meesten kozen voor een
overheerlijke schnitzel. We waren allemaal
erg hongerig en zaten met smart te wachten
op de cateraar en daar kwam onze redding,
het busje van de cateraar kwam voorgereden. De dames van de bediening hielpen de
aspirant kok met het uitladen en het uitstallen van het buffet? Oh toch geen plate maar
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een aantal Chafing Dishes met schnitzels en
patat. Ik moet eerlijk zeggen dat we bij de
andere teams erg verwend waren met het
eten. Dus hadden wel zoiets van het moet
nu ook goed bij ons. De deksels gingen van
de Chafing dish en het buffet was officieel
geopend.
We lieten zoals een goed gastheer betaamt
onze gasten opscheppen. Wij hadden al gezien dat de schnitzels een iets andere uitstraling hadden dan verwacht, wat bleekjes
en slapjes, laat ik het zo zeggen de krokante
schnitzel laag, lag denk ik nog bij de cateraar maar niet in ons clubhuis en zeker niet
op het bord van de gasten. Ook de frites
was wat bleek, week, vettig en lauw. Zoals
gezegd de meesten hadden aardig honger
dus aten hun bordje keurig leeg.
Wat opviel na het eten was dat het clubhuis
snel leeg was en kamer 100 druk bezocht.
Ook hoorde ik een aantal mensen bij de
bar vragen om een rennie. Ik keek Ale aan
en zei als ze maar betalen. Waarop Ale zei

dat denk ik wel, maar ik zie wel tegen de
volgende wedstrijd op en dan met name
tegen de speeches, en ja helaas dat kwam
uit. Er moet wel gezegd worden dat de uitbater van ons clubhuis, Ruben, geen enkele

blaam treft. Hij had in goed vertrouwen het
diner uitbesteed aan het gerenommeerde
Koningshof. Wij preferen echter, gezien de
voortreffelijke lunch, dat hij volgende keer
zelf de koksmuts opzet.

Laatste wedstrijd dag op golfbaan Zwolle
Copyright Ale Toering (dit zou A. Drent moeten zijn)
Hier komt dus het eerder gemelde zeer van het afzetten van de captain van voorgaande
jaren naar boven.
halverwege de singles al duidelijk waardoor
wij ons minimaal hebben ingezet en een gelijk spel voldoende vonden om de tweede
plaats veilig te stellen.

Arnold was aangewezen om het verslag van
deze wedstrijddag te schrijven maar kon
het emotioneel nog niet aan. Terug gezet
worden is natuurlijk nooit leuk. Wij zullen,
zoals het een hecht team betaamt, Arnold
blijven bijstaan in deze emotionele rollercoaster.

Uitgebreider verslag is op te vragen via arnolddrent@gmail.com

Kort verslag: de Westfries moest verliezen
dan maakten wij nog kans op het kampioenschap, dit gebeurde helaas niet. Dit was

Slotzin:
Al met al een geslaagde competitie met een
verdienstelijke tweede plaats.

Competitie Dames 1
Dit jaar waren we bij De Compagnie, Havelte, Semslanden en Zwolle ingedeeld. Zwolle
was op papier het sterkste team.
Wij hadden ons goed voorbereid door: de
trainingen van Tineke te volgen en alle banen voor te spelen.
De eerste wedstrijd was tegen Zwolle. Uitslag 9-9. Dat was even schrikken voor de
dames van Zwolle. Hun excuses bestonden uit wilde verhalen dat wij een pro in
het team zouden hebben. Elze is ook overal
bekend.Het was tot op de laatste dag een

spannende competitie. Alleen Semslanden
was duidelijk het zwakste team. Wij hebben
het tegen Havelte laten liggen. De laatste
competitiedag waren wij gastvrouw.
Zwolle moest tegen Havelte en hadden aan
gelijk spel genoeg. Zwolle zette de jonge jokers en een nieuwe playing captain in. Ze
wonnen, dus kampioen! Ons doel was om
in de 2de klasse te blijven en dat is gelukt!
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1 Zwolle 4-7
2 Heidemeer 4-5
3 Havelte 4-4
4 De Compagnie 4-4
5 Semslanden 4-0
Na een gezellig aangeklede borrel kunnen
we ons in de weekenden weer met andere
dingen bezig houden. (rondje golf misschien?)

Kitty, nog bedankt voor het invallen!
Dames 1 : Rianne v.d. Velden
Elze Vink
Karin Verdonk
Fredy Damm
Caroline Vink
Haitske Valentijn
Hanneke Oosterdijk
Kitty Zijlstra (reserve)

Competitie 2014 dinsdag dames 2
Dit jaar een aantal onbekende banen en clubs in de competitie, dat maakte het extra
spannend en leuk. Echte poldermeisjes zouden we worden want we moesten drie keer
de polder in!
Na wat teamtrainingen waren we er echt
klaar voor en gelukkig kan ik ook positieve
dingen melden van die eerste dag. We gingen 8 april naar Zeewolde, een prachtige
baan en we werden hartelijk ontvangen om
vervolgens tegen Flevoland aan te treden.
We schrokken ons een hoedje toen we die
handicaps zagen, maar nadat we elkaar
moed in hadden gesproken met het feit dat
de handicap niks zegt, dat ze geflatteerd
kunnen zijn en misschien op een makkelijke
baan zijn behaald. Het hoort allemaal tot de
mogelijkheden. Dat team kwam van de zondagcompetitie en hun handicaps lagen tussen de 8 en 12, iets waar wij alleen nog maar
van kunnen dromen.
We gingen huiswaarts na een prima diner
en met de gedachte dat we toch wel erg veel
pech hadden met zo’n sterk team als tegenstander. Dus niet getreurd, volgende week
beter! Als pleister op de wonde zagen we de
volgende dag dat ook ons eerste dinsdag damesteam had verloren, met 18-0 en pas toen
durfden we onze eigen score (nou ja geen
score) te benoemen, inderdaad ook 18-0.
Ontluisterend!!
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15 april, op naar Glimmen, de Noord Nederlandse om onze nare smaak van vorige
week weg te spoelen en onze pech van zo’n
sterke tegenstander achter ons te laten. Als
die automatisch promoveren zijn we ze volgend jaar toch immers kwijt?!
We speelden tegen Zeewolde en ook dit
team had angstaanjagende handicaps. Misschien kunnen we de volgende keer beter
vragen om ons die handicaps maar niet
meer te tonen, want die angst is vast hetgeen
waardoor we bevangen raken. Nee de uitslag raadt u echt niet, we hebben zelfs overwogen om te ontkennen dat we competitie
spelen, want inderdaad het werd weer 18-0
en weer voor de tegenstander. We zijn diep
ontgoocheld en nu ik dit schrijf hebben we
nog twee wedstrijden te gaan en moeten we
eerst ontvangen, dan een inhaaldag die we
dus ook niet spelen en dan gaan we weer
los. We hadden geen troost van ons eerste
team want die hadden wel gewonnen. Hoe
moeten we verder? Zwijgend over dit al, een
goede psycholoog in de arm nemen, of hebben we gewoon pech gehad dat we de twee
sterksten eerst hebben ontmoet. Ik zal het u

onthullen, maar op het moment van schrijven zit ik nog slechts mijn wonden te likken
en ik hoop mijn teamgenootjes ook, zodat
over 3 weken die wonden zijn genezen (die
tijd staat daar ook voor) en dat we er weer
vol tegenaan gaan. Zou het toeval zijn dat we
drie weken rust hebben of heeft de NGF dit
voorzien?!
6 mei in Lelystad tegen Dronten.
De voorspellingen waren redelijk en tot op
het bot gemotiveerd vertrokken we naar
Golfclub Flevoland. Helaas moesten we
onze captain Jelly missen omdat ze geen vrij
kon krijgen dus tijd voor (de) Joke(r).
Inderdaad, na veel gesmeek ging Joke Flapper met ons mee. Het gesmeek betrof het
feit dat ze zich verplicht voelde om met het
andere team te ontvangen omdat dat nou
eenmaal toegezegd was. Maar ondanks deze
super instelling hebben we haar toch van de
captain van het andere team meegekregen
en wij en Joke verheugden ons op een heerlijk competitiedagje. Er rustte geen druk
op de schouders van Joke want wij hadden
immers nog geen punt gehaald, dus was het
devies, lekker genieten en we zien wel waar
het schip strandt, daar hebben ze toch wel
ervaring mee zo dicht bij het IJsselmeer.
En zie daar, wie komen daar stralend binnen na de dubbels, inderdaad Jannie en
Joke zorgden voor de eerste puntjes. Na een
(te) heerlijke lunch, wat bij sommigen de
behoefte aan een middagdutje deed toenemen, gingen we pas laat van start en keken
wat angstig uit naar de vooruitzichten van
buienradar. Inderdaad rond half zes kregen
we een heuse wolkbreuk en hadden sommigen van ons geluk dat ze al (vervroegd) klaar
waren maar de bui toch in alle hevigheid in
ontvangst mochten nemen. Dat werd direct
richting douche. Maar of die regendrupjes

(lees stralen) nou in de ogen van sommige
tegenstanders waren gestrand dat zullen
we niet weten, wat we wel weten is dat er 3
singles werden gewonnen waaronder, inderdaad, die van onze Joke(r). Geweldig! Ook
Annemiek en Ruth wonnen en Jannie verloor net op de laatste hole, wat extra jammer
was omdat we met 10-8 verloren en anders
had het woordje “verloren” vervangen kunnen worden door “gewonnen”. U ziet de
stijgende lijn is ingezet, nog één wedstrijd
te gaan tegen de Noord Nederlandse die
ook nog alles verloren hebben, dus hopelijk
kunnen we de eer nog redden. Na een meer
dan copieuze borrelhap en diner, hadden we
bijna steekkarretjes nodig om huiswaarts te
kunnen keren. Wij hebben wederom genoten van een heel gezellige dag.
13 mei, de laatste competitiedag tegen de
Noord Nederlandse.
En ja die stijgende lijn heeft zich voortgezet. Op de baan van Dronten traden we aan
met het vaste voornemen te laten zien dat
we ook konden winnen. Nee dat is niet sneu
voor de tegenstanders, dat is goed voor ons
eigen imago. En zo geschiedde, we kwamen
met 6-0 uit de dubbels en bij de singles werd
een klein beetje gemorst, maar daar malen
we niet om, 15-3 was de stand en daar waren
we blij mee. Na een gezellig diner hebben we
de competitie afgesloten en hopen we dat we
volgend jaar iets meer hetzelfde niveau in de
poule hebben. Zeewolde is gepromoveerd,
Noord Nederlandse wil z’n heil zoeken bij
de senioren dus een andere poule zal het zeker worden.
Ellen Koster
Annemiek de Bruin
Herma de Vries
Jannie de Vries
Jelly Zijda
Ruth Haspers
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Heidemeer 4 competitieteam
Ons team, bestaande uit Jan du Croq, Antoon Gerritsen, Peter Aarden, Henk
Meibos, Hero Veenstra, Cees van Empel en Maurits Flapper (res) is in 2014
zeer serieus aan de voorbereiding van de competitie begonnen.
Naast de trainingen van Tineke hebben we
met medewerking van onze teamsponsor
c4telecom b.v. ook nog een trainingsweekend in Gut Duneburg doorgebracht. Dit
weekend was zwaar vooral door het intensieve trainingsprogramma, de mannen
kwamen bijna niet meer bij.
De trainingen van Tineke konden met het
opgegeven lesprogramma in de praktijk
nog eens goed worden uitgevoerd.
Heren 4 heeft sportiviteit en teamgeest
hoog in het vaandel staan en uiteraard wilden we ook optimaal presteren.
Dit is helemaal op alle punten uitgekomen
en als captain ben ik wat trots op de mannen en ook op onze dames, die tijdens onze
thuiswedstrijd als fore caddy hebben gefungeerd. ‘s Avonds zijn we met de dames
uit eten geweest en ook hierin kwam de

betrokkenheid van het thuisfront heel erg
goed tot uiting. Dames nogmaals bedankt.
Uiteraard hebben we ook nog gegolfd en
ook die prestatie mag er zijn. Heren 4 heeft
3 wedstrijden gewonnen met duidelijke cijfers en een wedstrijd gelijkgespeeld tegen
Zwolle 4.
Uiteindelijk is Zwolle 4 kampioen geworden met exact evenveel wedstrijdpunten als
Heidemeer 4 maar met een beter doelsaldo.
Wij zijn dus toch een “beetje” kampioen.
Mannen bedankt voor de sfeer en geweldige prestaties en volgend jaar dan maar echt
kampioen.
Cees van Empel
Captain Heren 4

Senioren competitie
Wij kwamen, wij hebben gezien, wij hebben gestreden, maar helaas verloren.
Als nieuwbakken captain van senioren 1
wil je natuurlijk graag je team naar een hoger segment loodsen.
Maar de eerlijkheid gebiedt dat de teams
van Ameland, Hildenberg, De Gelpenberg,
De Drentsche ons na een strijd van 4 weken
naar de degradatie hebben gespeeld.
Ons team bestond uit Roel de Vries, Jannes
Ennema, Dirk v/d Brug, Simon Schippers,
Dries Heida, Peter Jongman en ondergetekende Gerard Kampert.
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Wisten wij 2 jaar geleden te promoveren en
vorig jaar te handhaven in de 5e klasse, dit
jaar moesten wij toch het onderspit delven.
Waren wij nou zo slecht? Zeker niet, maar
de anderen waren net iets beter.
Vaak werd er gestreden tot de laatste hole
en ging het om 1 up of 1 down. Op de laatste wedstrijddag op De Drentsche hadden
wij moeten winnen met 3 punten verschil
tegen de Gelpenberg, maar was ‘t het verschrikkelijke weer, waren wij niet in vorm,
wie het weet mag het zeggen, maar De Gel-

penberg had er in ieder geval minder last
van.

hopen wij ons volgend jaar weer te revancheren voor onze nederlaag.

Ameland is de terechte kampioen, Wij
moeten ons weer opladen voor het volgend
jaar.
In ieder geval hebben we er alles aan gedaan, met les van Tineke, regelmatige trainingen en de juiste wedstrijdmentaliteit

Gezellig was het in ieder geval, er is veel gelachen, veel gedronken, heerlijk gegeten, en
lekker gespeeld.
Gerard Kampert, captain senioren 1

Competitie Heren Senioren 2
Dit jaar telde het Heren Senioren team een tiental enthousiaste golfers. De spelers waren
Hattem Tolsma (captain), Jelle Vis (co-captain), Wim Brasser, Henk Oosterdijk, Roelof
Liemburg, Cor Pot, Gerrit Koopmans, Thom de Vries, Chris Franssen en Rinus Weima.
Dat het een zware competitie zou worden
werd al snel duidelijk bij het zien van de
poule indeling. Wij waren ingedeeld bij De
Groene Ster 1. Het team dat een aantal jaren
geleden nog in de eerste klasse speelde en
na het kampioenschap besloot om de pijp
aan Maarten te geven. Dit jaar echter vond
dit team dat men met gemiddelde handicap van 11,5 weer eens een huzarenstukje
moest leveren. Door jaren van afwezigheid
werden zij bij ons in de 6e klasse ingedeeld.
Als je dit tegen onze gemiddelde handicap
afzet van zo’n 21,0 dan weet je dat je goed
voorbereid in de baan moet komen. Ook
voor de andere teams die bij ons in de poule
waren ingedeeld gold dat zij gemiddeld een
betere handicap hadden. Deze teams waren
Noord Nederlandse 4, Lauswolt 5 en Ameland 2.
Onder de bezielende leiding van onze pro
Tineke zijn wij met de competitietraining
begonnen en daar bleef het niet bij. Cor Pot
zou dit jaar enkel tijdens onze laatste poule
wedstrijd ingezet worden en ging ter voorbereiding van die wedstrijd op hoogtestage
in de Himalaya. De rest van het team ging
op aanraden van Tineke naast de competi-

tietraining oefenen op het korte werk.
Helaas hebben al deze inspanningen niet
geleid tot het gewenste resultaat en zijn wij
onderaan in de poule geëindigd.
Aan de teamgeest en de motivatie heeft
het niet gelegen. Dat mag blijken uit de
beschrijving van ons overzeese uitstapje
van de competitie. Als team hadden wij afgesproken dat wij elkaar bij de eerste boot
naar Ameland zouden treffen. Het vervoer
werd onderling geregeld. Ik was die dag gepromoveerd tot captain en had van te voren
de tickets voor de boot geregeld.
Na enige tijd op de pier van Holwerd gewacht te hebben, ontbraken er nog steeds
twee spelers, terwijl de boot inmiddels
bezig was om aan te meren. Op zo’n moment begint de stress aardig de vrije loop
te krijgen bij mij als nieuwbakken captain.
Gelukkig arriveerde er één van de ontbrekende spelers die vertelde dat hij twintig
minuten voor niets had gewacht op het
parkeerterrein van Heidemeer, voordat hij
besloot om met een noodgang naar Holwerd te rijden. Op het moment dat bijna
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alle passagiers aan boord waren, heb ik
nog even een blik richting het parkeerterrein geworpen en zag tot mijn verbazing
dat onze zesde man hollend met een trolley achter zich aanslepend in aantocht was.
Ook hij had alle snelheidsbeperkingen genegeerd en het was dan ook een geluk dat er
op de route Heerenveen – Holwerd op dit

vroege uur nog geen snelheidscontrole was.
Om op deze manier naar Holwerd te rijden
om een competitiewedstrijd op Ameland
te spelen, getuigt van moraal en teamgeest.
Wij hopen als team volgend jaar op een beter resultaat!
Jelle Vis, Co-Captain Heren Senioren 2

Koningswedstrijd 2014
Toen ik na een hele periode van niet golfen met Mariska besloot maar weer eens te
beginnen, was het rond Koningsdag. Mariska zei enthousiast: laten we meedoen aan de
Koningswedstrijd?
Mijn reactie was gelijk: nou dat is wel erg
enthousiast en mijn vlaggetje op hole 10
moeten zetten zeker. Lijkt mij verstandig
om eerst maar eens te gaan trainen … maar
ja toch over laten halen en zo stonden we
op Koningsdag met heerlijk weer, samen
met Jeroen op hole 1.
Wel een beetje gespannen maar de afslag
was prima en dat is lekker weggaan. Het
was een erg gezellige flight, het niveau van
ons allen was goed en op hole 5 realiseerde
ik mij tot mijn grote verbazing dat het wel
erg goed ging. Na ook hier en daar het ge-
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luk aan mijn zijde gehad te hebben stond ik
ineens op hole 18 en had nog slagen over.
Jeroen die op 17 zijn vlag had gezet (erg
goed na toch wel een beetje een valse start
op de eerste 3 holes) liep vrolijk met mij
verder na 18. Na nogmaals hole 1 en een
afslag op hole 2 zette ik tevreden mijn vlag.
Toen bleek dat dat voldoende was voor de
overwinning was mijn dag helemaal geslaagd. Mariska en Jeroen bedankt voor de
leuke dag!!
Kitty

Fredy Damm, Kitty Zijlstra, Jaques Meijer, Mevr.Jalving, Robin Otter,
Karla Jalving, Jan Otter en Jannie de Vries
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Vlaggetjeswedstrijd
Gehuld in de Koninklijke kleuren rood, wit en blauw kom ik deze zaterdagochtend op
de golfbaan aan om samen met mijn club genoten een fijn potje strokeplay te spelen op
Royal Heidemeer.
En zoals het de dames van Royal Heidemeer betaamt zijn deze weer gehuld in de
meest prachtige creaties, het lijkt wel Prinsjesdag.
Na het innemen van een kop koffie en een
stuk oranje koek ontvang ik mijn scorekaart
en niet te vergeten mijn vlaggetje met daarop vermeld dat ik mijn 18 holes zal moeten
gaan voltooien in 73 slagen.
Samen met mijn flightgenoot sta ik klaar
om af te slaan op hole een. Carla Rupert
en ik zullen er vandaag met zijn tweeën
een mooie dag van moeten maken. Die
dag werd natuurlijk alleen maar mooier
en mooier naarmate de ronde verstreek, de

juiste koers was ingezet. Niet kwam dat alleen door de bijdrage van het mooie weer,
maar ook door het prachtige golf wat wij
elkaar steeds lieten aanschouwen.
Helaas, op hole 17 moet Carla haar vlaggetje plaatsen en is klaar, maar ondergetekende heeft, aangekomen op hole 18, nog 7
slagen over van de 73. Afslag prima, approach prima, putt prima, de birdie is gemaakt
op hole 18 en een ronde van 69 slagen staat
op de kaart! Op naar hole 19 om daar de
laatste vier slagen op te maken en het vlaggetje te laten wapperen bij de hole!
Jacques Meijer

De afgelopen periode hebben de professionals van TIGRA Fysiotherapie
testen uitgevoerd bij een groep golfers
van Golfclub Heidemeer. De testen
zijn enthousiast ontvangen.
De rode draad in de testen is een
screening op mogelijke ‘ weak links’
in het lichamelijk functioneren. We
noemen deze scan de Performance
Matrix.
De Performance Matrix is een
screenings tool die informatie geeft
over de regio, of te wel waar in het lichaam en in welke bewegingsrichting
er verminderde controle is. De test
bestaat uit vijf laag en uit vijf hoog belastbare testen.
De uitslag van de test geeft meer informatie over de oorzaak van klachten en chronische pijntjes. Met deze
informatie zijn we beter in staat om
preventief bezig te gaan en recidieven
te voorkomen, omdat je een schema
krijgt aangepast aan het individu, ge-

richt op zijn of haar zwakke schakels
in het lichaam.
De golfers die de testen hebben ondergaan hebben fanatiek, met wisselend succes, de testen uitgevoerd en
advies gekregen in het verbeteren van
de “weak links”.
Door deze testen periodiek uit te voeren, en daarnaast gericht aan de slag
te gaan met de gegeven adviezen, kan
er preventief worden gewerkt aan de
belastbaarheid van de sporter. Dit kan
blessures voorkomen en zorgt ervoor
dat je beter in staat bent om de fysieke
aspecten van je sport goed uit te voeren.
Mocht je meer informatie willen over
de Perfomance Matrix, dan kun je
contact opnemen met Annemarie
Oswald via het centrale nummer van
TIGRA Fysiotherapie (0513 627165)
of via onze website
(www.tigraheerenveen.nl)

Windfjord rabbitwedstrijd 5 april
Het was het alweer tijd voor de 2de wedstrijd van de Rabbits. Er waren deze dag
in totaal 15 deelnemers die van start gingen in 5 flights. Iedereen was enthousiast en klaar om te beginnen.
Ik was ingedeeld bij Simon de Schiffart
en Brigitta Petrás. Tijdens onze ronde
hebben wij een gezellige tijd gehad.
Op hole 5 lag Marga Koopmans-Tabak
met haar afslag het dichtste bij de pin
en daardoor had zij de neary gewonnen.
Met een mooie drive op hole 6 kwam
Jorine Rupert in de prijzen bij de categorie longest drive bij de vrouwen. Bij
de mannen was dat Bob Wilffert.

De afgelopen wedstrijd werden er al
mooie scores neergezet. Na terugkomst
in het clubhuis werd al snel duidelijk
dat deze keer er nog hoger was gescoord. Ik was ingedeeld in de laatste
flight en kwam binnen met 30 punten.
Dit bleek genoeg om voor de 2de keer
de Rabbitwedstrijd te winnen.
Uiteindelijk zag de top 3 er zo uit:
1)
Ben Hoekstra 30 punten
2)
Jorine Rupert 27 punten
3)
Rob Goslinga 26 punten
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Het was zeker weer een geslaagde dag
en daarom wil ik graag de wedstrijdcommissie, sponsoren, mentoren en
natuurlijk mijn flightgenoten bedanken.

Ik hoop iedereen weer terug te zien op
3 mei bij de volgende Rabbitwedstrijd.
Ben Hoekstra

Windfjord rabbitwedstrijd 3 mei
Na een lekker bakje koffie gingen we, flightgenoten Wout en Christa, mentor
Hugo en ik, als voorlaatste van start.
Enthousiast begonnen we aan onze negen holes, ik had me voorgenomen om
vooral rustig te spelen waar ik soms
nog wel eens te hard wil slaan. Dit pakte goed uit, op de eerste twee holes een
bogey en een par.
Het is gezellig in de flight en mede
dankzij handige tips van Hugo weet ik
puntjes bij elkaar te sprokkelen.
Na nog een bogey en één punt op hole
4 kwamen we bij hole 5. Helaas wist
niemand van onze flight de neary te halen. Daarna gingen we voor de longest
drive, ik gaf mijn bal een goede klap
maar het mocht niet baten, hij landde
niet op de fairway en daarnaast was hij
ook niet ver genoeg. Toch was ik niet
ontevreden, weer twee bogeys!
Na een par op hole 7 zei Hugo vol zelfvertrouwen ‘ik heb nog nooit een flight
zonder prijzen gehad!’
Met deze druk kan ik niet omgaan en
hole 8 resulteert dan ook in een streep.

Nadat we hole 9 hebben gespeeld loop
ik met een tevreden gevoel de baan af,
niet alleen om mijn spel, maar het was
ook gezellig en leerzaam.
Dankzij het prachtige weer kunnen we
op het terras napraten en wachten op
de prijsuitreiking.
Uiteindelijk weet Marga Koopmans de
neary te winnen, Ben Hoekstra de bal
het verste te slaan bij de mannen en
Maaike Bouwman bij de vrouwen.
Dankzij een lagere handicap maar hetzelfde aantal punten (22) als Marga
werd Robin Otter tweede.
Voor het eerst in mijn prille golfcarrière
wist ik een eerste prijs te winnen met 23
punten!
De organisatie, mentoren en alle deelnemers bedankt voor een mooie zaterdagochtend!
Rob Goslinga

Windfjord Rabbitwedstrijden
Wedstrijden voor mensen met een handicap hoger dan 36 kunnen zich opgeven voor de Rabbitwedstrijden. Deze wedstrijden zijn bedoeld om de beginnende golfers
te introduceren in de golfsport en hen wedstrijden te laten spelen
onder leiding van een mentor.
U kunt zich inschrijven via Proware en voor vragen kunt u zich altijd wenden
tot één van de leden van de introductiecommissie (zie colofon).
Om snel kennis te maken met de leden van de vereniging en vooral om alle
ins en outs van het golfspel te leren, zijn deze wedstrijden uitermate geschikt.
De wedstrijden zijn gepland op de volgende zaterdagen
(onder voorbehoud):
1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober
Start 9.30 uur
Met een grote slotmanifestatie op 1 november
Start 14.00 uur
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golfclub

Golfclub 46

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,
ad.schild@chello.nl
Roel de Vries, 68 21 17, roherm@yahoo.com
Ruth Haspers-Jebbink, 06 10 28 83 31,
ruthhaspers@hotmail.com
Aad van Arkel,
aadvanarkel@gmail.com
Doekele Meijer, 06 30 06 04 79
info@tassenmarkt.nl
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
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
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

Golfclub Heidemeer, Heidemeer 2
Telefoon 0513 - 63 65 19
Secretariaat/ledenadministratie:
Postbus 412, 8440 AK Heerenveen
www.golfclubheidemeer.nl
Old Grand Dad Club
Clubconsul: Cor Pot, 68 11 31, corpot34@hetnet.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
Maaike Bouwman, 68 20 51
Jeugdcommissie
Doekele Meijer, 06 30 06 04 79
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
Marcel Herskamp, 0512-52 27 98
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
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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