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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
De zomer nadert zijn einde. De bladeren vallen van de bomen
en de regen stort zich bij periodes weer volop over ons heen.
Veel golfers hebben het zomerseizoen kunnen genieten van het
mooie weer, de omgeving en de baan die er goed bij lag.
Genieten.. ieder mens doet dat op zijn
eigen manier. De één houdt ervan
vooral samen met anderen gezellig
door de baan te lopen, voor een ander
speelt het wedstrijdelement een rol en
de ambitie om het beste uit zichzelf te
halen. Weer anderen genieten van de
rust, de stilte en de omgeving.
Daarnaast zijn er verschillen in niveaus. De beginnende golfer die zich
soms nog wat onwennig door de baan
begeeft en het liefst de beschutting
van de Rabbitwedstrijden opzoekt en
de lage handicap golfer die zich het
meest thuis voelt bij de strokeplaywedstrijden en de clubkampioenschappen en zich vooral bezig houdt
met de techniek van het spel en de
resultaten.
Dit jaar zijn er nogal wat veranderingen ingevoerd binnen de club. Telegolf werd Proware; alle wedstrijden

werden Q tenzij … en de oprichting
van een technische commissie die
zich zal bezighouden met de vorming
van de competitieteams NGF zijn
veranderingen die hopelijk niet het
karakter van de club aantasten. De
gemoedelijkheid, de lage drempel, de
ruimte die iedere golfer heeft om op
zijn eigen manier het golfspel te beleven en het enthousiasme en de inzet
van veel vrijwilligers is kenmerkend
voor deze club.
Een weerspiegeling van deze diversiteit aan golfers en hun belevenissen
vindt u in dit nummer. Dus lees de
verslagen van de gezellige golfweek,
beleef de strijd tijdens de clubkampioenschappen en de spanning die er
was bij de Rabbitwedstrijden en ervaar dat voor iedere golfer genieten
en plezier het belangrijkste is.
Laten we dat vooral zo houden!

Kopij inleveren vóór vrijdag 15 november 2013
Per mail naar: redactieheidemeer@gmail.com

Zoekt u een woning/appartement rondom de Golfbaan?
Dopheide 30 te Heerenveen

Met een permanent vakantiegevoel wonen, verbinding naar het Heidemeer.

NIEUW!! Golflaan 20-22 te Heerenveen

In “Golfresort” Heidemeer gelegen luxe, gerestyled 3 kamer appartement.

Uw vertrouwd adres voor:
• De verkoop van uw woning
• Aankoopbemiddeling
• Taxaties
• Bedrijfsonroerend goed
www.kraakdonker.nl
info@kraakdonker.nl
K.R. Poststraat 17
8441 EL Heerenveen
0513 - 627474

Van de voorzitter
Gezelligheidswedstrijd
Nu Co, onze voorzitter op vakantie is grijp ik mijn kans
om op zijn plaatsje hier nog even verder te borduren op
zijn stukje in het vorige clubblad, genaamd “gekrakeel”.
Dan snijdt het mes aan twee kanten, ik
hoef Co niet lastig te vallen voor een stukje en ik kan op deze plaats nog even iets
“ter overdenking” meegeven.
Na een Golfweek met zoveel mogelijkheden tot heerlijk en afwisselend golfen,
moet mij toch iets van het hart:

zij kennen de baan! Deze en soortgelijke
opmerkingen vergallen het plezier van de
wedstrijdcommissie en dat kan toch nimmer de bedoeling zijn?! Waar de organisatie zoveel tijd en werk heeft gestopt in zo’n
wedstrijd en ondanks alles met een kater
naar huis gaat, vind ik onaanvaardbaar en
ik hoop velen met mij!

De naam “gezelligheidswedstrijd” kunnen
we die nog wel hanteren? Waar spelen we
voor … voor de gigantische hoofdprijs
van een paar euro, om de eer of kunnen
we nog lekker genieten van 18 holes spelen met mooie en minder mooie ballen,
kicken op die ene prachtige putt, of die
heel mooie afslag, lachen of balen om die
slechte slag? Laten we ons realiseren wat
een groot voorrecht het is om te mogen en
kunnen golfen, in elk opzicht, zowel fysiek
als financieel. Er zijn zovelen die het graag
zouden willen maar om uiteenlopende redenen niet kunnen.

Daarom wil ik bij deze een lans breken
voor al de vrijwilligers die zoveel energie
steken in deze wedstrijden en u allen oproepen alle wanklanken achterwege te laten en louter met complimenten te komen.
Dat houdt niet in dat er niks aangekaart
mag worden wat anders zou kunnen, natuurlijk kan en mag en moet dat. Maar
onthoud dat één nare opmerking op zo’n
dag alle leuke opmerkingen van die dag
overschaduwen en bij uw organisatie die
nare opmerking een heel lange nagalm
heeft. Dat zal toch niemands bedoeling
zijn.

Hoe hard is dan het gelag, om 3 dagen
na zo’n gezellige golfdag, met meer dan
40 deelnemers, prachtig weer, heerlijke
barbecue te vernemen dat het de wedstrijdcommissie van die dag dan nog
zuur gemaakt is door opmerkingen in de
trant van: twee eigen spelers van Heidemeer doen toch wel buiten mededinging
mee?! Anders is het toch niet eerlijk want

Op de golfbaan willen we louter gezellige
gezichten, genietende mensen en blije vogels zien en laten al die mopperkonten een
andere sport gaan doen! Dat vindt u toch
ook?
Laten we daar met elkaar voor gaan!
Ruth Haspers
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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

Buitenspeler en prijswinnaar!
Hoewel ik al ruim 15 jaar buitenlid ben en elk jaar mij weer voorneem
om meer te gaan spelen, leek dat toch steeds niet te gaan lukken.
Na een weekendje golfen met vrienden
afgelopen mei, hadden wij wederom hetzelfde voornemen. Dit keer hebben we
toen maar meteen een overnachting bij
hotel Heidehof geboekt, zodat we dan 2
dagen achterelkaar konden gaan golfen.
Donderdag 4 juli en vrijdag 5 juli waren
dus gepland om te gaan golfen, gecombineerd met familiebezoek aan moeders in
Leeuwarden.
Natalie (mijn zusje, voor degenen die dat
nog niet wisten) opperde meteen het idee
dat wij dan ook mooi konden meedoen
met de Rabobank competitie. Aangezien wij ook nog even naar Leeuwarden
moesten en wij ons toch wel enigszins
ongemakkelijk voelen met het idee om
met vreemden te spelen die het spel goed
onder de knie hebben, terwijl ik na jaren
lid te zijn nog steeds mijn handicap niet
heb kunnen verlagen, twijfelden wij wel
enigszins.
Maar dit zou allemaal goed komen. Ruben regelde wel dat wij werden ingeschreven, wij moesten alleen zorgen dat
we om 17.30 uur weer in Heerenveen
waren. Doordat het verkeer drukker was
dan we hadden verwacht kwamen we net
half 6 aan. Snel het inschrijfgeld betalen
en starten. Ruud, mijn man liep in een
flight met Pieter en ik speelde samen met
Doekele.
Door het haasten in het verkeer, had

ik het gevoel dat dit helemaal niets zou
worden. Toch wel enigszins zenuwachtig voor het spel wisselde ik de kaart met
Doekele. Doekele vertelde dat hij zijn
clubs weer terug had met verkeerde shafts
(te dik) en dat dit mogelijk invloed zou
hebben op zijn spel. Doekele had daarbij
wel een rustgevende uitstraling en dat gaf
een goed gevoel. Bij de eerste hole ging
het meteen goed. Voor het eerst sloeg ik
een par!
Blij als een klein kind, ging ik enthousiast
naar de 2e hole. En dat ging meteen minder. Ik had al 7 slagen gehad (mag 8 slagen op hole 2) en lag circa 8 meter van de
hole. Ik dacht dit wordt dus al een streep,
maar Doekele zijn positivisme motiveerde mij om mij te concentreren en ja hoor,
toch nog 1 punt.
Dat gaf toch wel weer een goed gevoel.
Vervolgens gingen de slagen door de
baan, nagenoeg allemaal goed. Hoewel
ik onder de indruk was van de slagen die
Doekele maakte, terwijl hij zelf minder
enthousiast was, voelde ik mij niet eens
zo’n slechte golfer. Op hole 4 verprutste ik
het weliswaar met het putten, maar vervolgens sloeg ik op hole 5 en hole 7 ook
weer een par! Ik kon het bijna niet geloven en gelukkig was Doekele erbij die het
bevestigde.
In de afgelopen 15 jaar, zijn er periodes
geweest dat ik wat fanatieker was met gol7

fen, flink wat Rabbitwedstrijden mee had
gedaan, lessen volgde etc., maar nooit een
prijs gewonnen of een par geslagen, laat
staan dat ik boven de 18 punten kwam.
Afgelopen jaren hebben we wederom
weinig gespeeld. Doordat we naast een
fulltime baan ook andere sporten willen
beoefenen en Ruud ook nog eens 3 keer
zijn ribben had gebroken in 2 jaar tijd,
lukte het niet zo goed om regelmatig te
gaan golfen.
En dan ineens …. meedoen met de Rabobank competitie en de eerste prijs winnen. Want met mijn score van 22 punten
was ik niet alleen een prijswinnaar, maar
ook nog eens de 1e prijs! En voor het
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eerst is mijn handicap gedaald.
Ik wil dan ook met name mijn flightgenoot Doekele bedanken voor de prettige
wedstrijd. Eerst gaan we Natalie en Ruben helpen met verhuizen en dan plannen we weer wat daagjes vrij door de
week om weer eens lekker te gaan golfen
op de mooie baan in Heerenveen.
Want naast een prijs winnen en dalen in
je handicap motiveert ook de prettige en
gezellige sfeer bij Golfclub Heidemeer
om wat vaker te gaan golfen!
Mariska Koopmans-Brands.

Kapucijnerwedstrijd 31 juli 2013
Na een “reminder” van Wim Brasser werd ik er fijntjes op gewezen dat
de redactie van ons onvolprezen clubblad hem er op had aangesproken,
per mail, dat de winnaar van de Kapucijnerwedstrijd op 31 juli nog geen
verslag had geschreven van dit evenement. Dit bericht bereikte mij op 8
september.
Oei, nu moest ik toch even diep gaan graven
in mijn geheugen en nadenken, geen hobby
van mij, had ik toen gewonnen? O, ja ik had
toen die mooie fles wijn, voor de neary, en
die heerlijke kaas gewonnen. Hulde aan de
inkoper van deze heerlijkheden want ze waren voortreffelijk en we hebben ze met smaak
genuttigd.
Om op de vraag van Simon terug te komen
hoe Bep, mijn vrouw, dit allemaal vond. Ook
zij vond de prijzen zeer de moeite waard.
Maar nu even over de wedstrijd, ik zat met
Thom de Vries in de flight, met z’n tweeën
dus. Dit was bijzonder aangenaam, erg lekker
rustig, geen gehaast en relaxed. Tot mijn grote
verbazing wist ik op hole 7 het balletje in één
slag mooi dicht bij de vlag neer te planten en
won de neary, Jacques Meijer (wie anders)

won de longest.
Nu de uitslag: op de 3e plaats Jannes Ennema,
op de 2e plaats met 34 punten Henk Meibos
en ik als winnaar had ook 34 punten maar in
mijn laatste ronde had ik meer punten. Na de
wedstrijd nog even gezellig nagezeten, zonder
maaltijd deze keer maar met hapjes, en naar
huis.
Hierbij wil ik de commissie nog hartelijk
danken voor de organisatie en moeite die er
gedaan wordt om dit evenement elke keer
weer tot een succes te laten worden. Wim en
Simon, namens mij en ik denk van al de deelnemers aan de Heerenmiddag, veel dank en
ga zo door.
Chris Franssen

Handicart wedstrijd 4 augustus 2013
Als nieuwbakken consul van de stichting
Handicart hebben Jelle Vis, en ondergetekende deze wedstrijd georganiseerd, met als
doel extra geld op te halen voor deze stichting, welke zich ten doel stelt, mensen, die
niet meer, of tijdelijk niet, in staat zijn om 9 of
18 holes volledig zelf te lopen.
Dit wordt mogelijk gemaakt doordat leden
en donateurs, door betaling van hun lidmaatschap, of als donateur een relatief klein bedrag per jaar ter beschikking stellen aan de
stichting. Dit is meestal voor een gebruiker €
50,00 per jaar, en voor een donateur € 25,00.

Meer mag natuurlijk altijd.
Ook Golfclub Heidemeer heeft een aantal gebruikers en meerdere donateurs.
Eens per jaar organiseren de golfclubs in Nederland een speciale wedstrijd waarvan de
opbrengst naar de stichting gaat, zo ook Golfclub Heidemeer.
En wij hadden alles mee, schitterend weer,
een hoge opkomst en een mooie opbrengst
van € 510,00.
Ook werden wij nog eens gesponsord door
meerdere sponsoren.
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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.

1e overall prijs “Hotel Golden Tulip” te Oranjewoud met een dinerbon voor 2 personen
incl. consumpties.
2e prijs dames en heren: 2 x een doos met 15
golfballen door “Martin Wedema”.
3e prijs dames en heren: € 25,00 ter beschikking gesteld door de “Herendag”.
4e (troost) prijs dames en heren: cadeaus
ter beschikking gesteld door de “Seniorenochtend”.
Longest dames en heren ter beschikking gesteld door de “Damesdag” .

lijk dank namens de stichting Handicart en
uw nederige consul.
Een speciaal dankwoord gaat uit naar Jelle
Vis, hij heeft in een speciale mail nog mensen
opgeroepen om toch vooral met deze leuke
wedstrijd mee te doen. Dank zij Jelle is deze
dag voor mij als consul ook zo prettig verlopen. Hij heeft mij tevens ondersteund met de
hele organisatie. Jelle, bedankt.
En nu de winnaars, ik zou ze allemaal met
naam en scores moeten vermelden, maar
de foto spreekt voor zich, blije gezichten en
mooie prijzen.

Neary dames en heren: ter beschikking gesteld door “Wijn en Spijs” te Heerenveen.

Wietske Meibos en Marc Nijssen zullen als
winnaars onze club vertegenwoordigen tijdens de regiofinale op 17 september te Havelte.

Natalie en Ruben trakteerden na afloop op
een heerlijk hapje.

Nogmaals aan alle deelnemers en sponsoren,
hartelijk dank voor jullie inbreng.

Met een totaal prijzenpakket van ca. € 200,00
zeer de moeite waard. Alle sponsoren harte-

Gerard Kampert,
consul stichting Handicart
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Handicart wedstrijd
Zaterdag 4 augustus naar de golfbaan voor de
Handicart wedstrijd. Na aanmelding, koffie
en uitleg over de wedstrijd ging iedereen met
goede moed en eventueel gekochte mulligans
aan de slag.
Ik was ingedeeld bij Jelle en Elzo en ik moet
zeggen dat waren 2 geweldige flightgenoten.
Ik was best wel gespannen omdat je je tussen al die cracks met veel lagere handicaps al
bij voorbaat kansloos acht. Maar in de loop
van de wedstrijd nam het zelfvertrouwen toe,
enerzijds omdat er best wel mooie slagen en
putts tussen zaten en anderzijds omdat mijn

flightgenoten mij ondersteunden en aanmoedigden. Al met al ging het dus best wel goed
en kwam ik toch nog met een mooie score
op hole 19. Daar was het gezellig en druk en
kon ik onder het genot van een hapje en een
drankje de prijsuitreiking afwachten. U kunt
zich voorstellen dat ik nog nerveuzer werd
toen duidelijk werd dat ik ook nog de eerste
prijs had gewonnen, wie had dat gedacht, nou
ik zeker niet.
Een prachtige prijs met een diner voor twee
viel mij ten deel, ik dank dan ook nogmaals
mijn flightgenoten voor deze heerlijke dag en
ik zal op jullie toasten tijdens het diner.
Maaike Bouwman

Liz maandwedstrijd 13 augustus
Zo komt Jan Splinter door de winter. Het was
wederom een schitterende golfdag. Ondanks
de vakantietijd toch nog 19 deelneemsters,
die allen vol goede moed de baan in gingen
om de fel begeerde prijzen van Liz in de wacht
te slepen. Een gezellige flight, die ik had met
Tineke en Wietske, doet wonderen en resulteerde dus in de overwinning met 38 punten,
2e Fredy ook 38 punten (wat sneu voor je

Fredy, dat mijn 2e negen net ietsje beter waren ) en 3e Karin met 37 punten.
Ik ga volgende maand voor de hattrick, kan
ik een leuk winteroutfitje uitzoeken. Liz wederom bedankt voor de sponsoring en meisjes see you all in september, hopelijk dan weer
zo’n mooie dag.
Annemieke de Bruin

Het dames senioren teamuitje met captain Froukje Pool
Van de meeste banen waar we tijdens de competitie gespeeld hebben, ontvingen we reductiebonnen voor 2 personen. Hiervoor hebben we onze partners uitgenodigd die zeer
enthousiast reageerden. Helaas moest Doede
verstek laten gaan. Met zijn allen kozen we
voor de baan in Nunspeet. We vertrokken
met 13 personen; Hannie en Menno, Ria en
Thom, Sophia en Simon, Joke en Maurits,
Froukje, Jos en Peter en Jisk en Richtje. Heerlijk ontspannend een kopje koffie gedronken
op het terras en daarna Zuid en Noord gelopen met 3x3 balls en 1x4 ball. Het blijft een
uitdagende, smalle, niet eenvoudige baan,
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maar altijd weer de moeite waard om jezelf
te testen. Over het spel ga ik verder niet uitweiden dat blijft persoonlijk. Op de 19e hole
gezellig buiten kunnen borrelen en de dagschotel hebben we genuttigd in het restaurant.
En altijd bleef Froukje ons positief toespreken
en had zelfs vandaag enkele prijsjes meegenomen. Super Froukje, wat een geslaagde dag,
bedankt voor je inzet al die weken en het was
heel fijn met het team op pad te zijn!
Richtje
(helaas ontbreekt Hannie op de foto, dank
voor de keren dat je bent ingevallen)
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Rabo openingswedstrijd Golfweek 2013
“Je hebt van die dagen dat bijna alles lukt”
Het is 1 september en de openingswedstrijd van de Golfweek
mag gespeeld worden.
Ik had me kennelijk vroeg opgegeven want
ik mocht [moest] starten in de eerste flight,
samen met Dirk Jan Hullegie, Henk Dijk en
Gerrit Koopmans. Het is nog een beetje fris
en er staat een aardige bries uit het Noordwesten als we om 12.00 uur afslaan op hole
1. Ondanks de korte warming up gaan we
goed uit de startblokken en laten hole 1
achter ons met 3 parren en een bogey. Dat
geeft de burger moed!
Op hole 2 was al snel duidelijk dat dit niveau niet over 9 holes vastgehouden zou
worden en werd de breedte van fairway
en rough goed benut om bij de green te
komen, echter wel ten koste van een paar
punten.
Op hole drie kwamen de bomen nadrukkelijker in het spel en hebben we een korte
boswandeling gemaakt. Desondanks zijn er
een paar ballen tussen de bomen achtergebleven en was de score niet bij iedereen om
over naar huis te schrijven.
Ondergetekende had de eer op hole 4. De
wedstrijdleiding had echter besloten daar
vandaag de longest te willen spelen. Ik geloof niet dat er een relatie ligt, maar mijn
eerste bal ging hard rechts het bos in [nooit
meer gevonden] en de 2e ligt nu ergens in
een achtertuin aan de Tormentil volgens
mijn flightgenoten.
Dirk Jan sloeg de bal als een streep tussen
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de bomen door en naar later bleek was dat
meteen goed voor de longest Heren. Voor
de variatie hadden we opdracht gekregen
de neary op Hole 5 te spelen. Gerrit en
Henk haalden de green net niet, Dirk Jan
stuurde bal strak naar de vlag en lag zichtbaar in goede positie.
Toen mijn bal het teetje verliet begon ik al
te kreunen want hij ging veel te ver naar
links en ik was bang dat de wind hem in
de bosjes zou duwen. Hij draaide echter een
beetje naar rechts en met een lucky bounce
eindigde hij in de buurt van die van Dirk
Jan. Bij de vlag aangekomen bleek er nog
slechts 1,32 m tussen mijn bal en de hole
te liggen en dat bleek na afloop goed voor
de neary. Toen de putt ook nog viel had ik
meteen mijn eerste wedstrijdbirdie te pakken.
Over de rest van de holes zijn verder geen
bijzonderheden te melden behalve dat hier
en daar een bal in het water is verdwenen
en we bij toerbeurt, als rechtgeaarde golfers, niet helemaal tevreden waren over
het resultaat van onze inspanningen. Desondanks bleef het gezellig in de flight en
meldden wij ons keurig om 14.00 uur weer
in het clubhuis.
Bij de prijsuitreiking werd duidelijk dat
Karin Verdonk de longest bij de dames
had geslagen en tevens de derde prijs had
gewonnen met 19 punten. Henk Bos won

de tweede prijs met 20 punten en ondergetekende mocht de eerste prijs in ontvangst
nemen met 21 punten.

de prijswinnaars op de traditionele foto
bij de sponsorvlag en was de golfweek geopend.

Na de organisatie, de sponsoren en de
flightgenoten te hebben bedankt mochten

Bouwe Doeven

Golfweek Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud
Dames en Heren Heidemeer Invité wedstrijd op maandag 2 september.
We waren door onze vrienden Jisk en
Richtje ook dit jaar weer uitgenodigd om
met hen de befaamde Heidemeer koppels
te vormen. We waren daarvoor met z’n vieren een lang weekend in Drenthe op oefencampagne gegaan, mede om de sfeer van de
noordelijke provincies te kunnen proeven.
U begrijpt we hebben de uitnodiging om
op Heidemeer, in het schone Heerenveen,
te spelen zeer serieus genomen en ik kan u
zeggen, het heeft zijn vruchten afgeworpen.
Jisk en Richtje hadden ons voor de gemengde, de dames en heren koppels ingeschreven die respectievelijk op maandag, dins-

dag en woensdag gespeeld zouden worden.
Op maandag 2 september dus de eerste
wedstrijd en het verzoek was zo tussen half
12 en 12:30 uur aanwezig te zijn in het clubhuis voor een kopje koffie met wat lekkers,
de administratieve zaken en niet onbelangrijk de uitleg over het gekozen spel.
In dit geval gewoon stableford door beide
spelers waarvan het beste resultaat van de
twee genoteerd mocht worden. Richtje en
Tiny waren ingedeeld met Jan Veldhuis en
Wim Brasser en omdat er maar 16 deelnemers waren kon de organisator volstaan
met in totaal 4 flights. Het ging Jan en Wim
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bepaald niet van een leien dakje en ze werden stiller en stiller en bleven hun uiterste
best doen! En met Tiny en Richtje ging alles voor de wind!!! Op bijna de laatste hole
liet Jan weten dat we de sterren van de
kraakheldere hemel hadden geslagen!! En
kwamen terug met 47 stableford punten,
geweldig!
Hier de einduitslag: 1. Richtje Kronemeijer en Tiny Scholten 2. Anja Gerritsen en
Henk Prinsen 3. Jisk Kronemeijer en Martin Scholten Longest drive heren: Martin
Scholten.
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Longest drive dames: Dirkje Meijer, Neary: Ruth Haspers. Buitengewone dank aan
Golden Tulip Tjaarda voor de diner- en
wellness bonnen!!
Deze fantastische dag werd afgesloten met
een heerlijk diner in restaurant Tjaarda en
daar hebben de deelnemers onder het genot
van een drankje ook elkaar een beetje beter
leren kennen. Dank aan de organisatoren!
Tiny Scholten en Richtje van der Velde
Martin Scholten en Jisk Kronemeijer

Vriendinnenwedstrijd
Op dinsdag 3 september werden de 44 deelneemsters ontvangen met koffie en suikerbrood; alles werkte mee, perfect weer en een geweldige organisatie met een pluim voor Anja.
Om half twaalf was de shotgun start. Onze
flight (Jetteke met Petra en Maaike met Fonny) mocht starten op hole 9.
Een leuke spelvorm door het afslaan van geel,
rood en oranje, was wel moeilijk als je ruim
een jaar niet hebt gegolfd en moet spelen
met een teamhandicap van 29,3, maar voor
ons ging het meer om de gezelligheid en dat
was dik in orde. Om ongeveer 4 uur waren
we weer terug in het clubhuis waar de prijzen werden uitgereikt en tot onze verrassing
waren de prijzen niet voor degene met de
meeste punten, maar voor de speelsters met
de minste punten, dus kregen wij een leuk en
origineel cadeau.
De uitslag van de wedstrijd was (in volgorde
van de beste score):

Haitske Valentijn – Wiske Moes
Karin Verdonk – Dirkje Meijer
Linda Spanjer – Pim Georgius
Marga v.d. Zijpp – Anita Krijgsman
Longest hoge hcp. Ine Hullegie
Longest lage hcp. Haitske Valentijn
Neary Karin Verdonk
De aanmoedigingsprijzen waren voor:
Maaike Bouwman – Fonny Corbijn, Nell van
Leuken – Kiki Wijngaarden, Roeline v.d. Zijpp – Adri Luitwieler.
Als afsluiting was er een mooie bbq, waarna
het nog lang gezellig bleef. Héél hartelijk bedankt voor deze gezellige dag.
De vriendinnen Maaike en Fonny
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Golfweek Keurslagerij van der Meer
Vrienden fourball betterball 100%, woensdag 4 september. Ja en dan de
heren- vriendendag.
Er waren 11 flights van 4 personen met een
totaal dus van 44 deelnemers, een aantal
waar de organisatie wel mee kan leven denk
ik zo. Geweldig weer, misschien een beetje
warm maar alles beter dan regen zullen we
maar zeggen.
Jisk en ik waren ingedeeld met Peter Jongman en Roel de Vries, een fijn en sportief
koppel. We begonnen onze ronde op hole
8 en het resultaat viel niet tegen, een goed
begin is het halve werk zegt men. Ik zal u
verder niet vervelen met allerlei technische
prietpraat. Net wel in of net niet in de hole
en van dat soort zaken.
Wel kan ik u vertellen dat we alle vier in een
ontspannen sfeertje speelden, ik had het
idee dat Peter een ietsje pietsje te ontspannen was, maar dat had een andere oorzaak!
De eerste ronde van 9 speelden Jisk en ik
gelijk op en was het resultaat heel positief
en vol verwachting. De tweede ronde van 9
ging bij mij een ietsje moeilijker maar Jisk
deed er nog een schepje bovenop en sloeg
op hole 6 ook nog even de longest drive.
Uiteindelijk kwamen we met een geweldig

resultaat weer terug in het clubhuis met een
eindresultaat dat ons de zege zou gaan opleveren.
De einduitslag:
1e - Martin Scholten en Jisk Kronemeijer
2e - Henk Meibos en Otto van der Wal
3e - Cor en Mario Pot
Longest drive - Jisk Kronemeijer
Neary - Antoon Gerritsen
Na de prijsuitreiking konden de deelnemers genieten van een perfecte B.B.Q. van
Keurslagerij van der Meer, waarbij de organisatie ook nog eens op een drankje trakteerde.
Een geweldige dag met goed spel mooi
weer en prima afsluiting. Ik wil de organisatie en het barpersoneel hartelijk danken
voor een paar fantastische golfdagen. Wij,
mijn vrouw Tiny en ik, hebben geweldig
genoten. Dank en hopelijk tot volgend jaar,
Tiny en Martin Scholten,
Jisk en Richtje Kronemeijer

Graag willen wij via deze weg een ieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd voor Stichting
Wera. Geweldig om te zien dat er zovelen waren die de stichting een warm hart toedragen!
Een hele mooie opbrengst die volledig zal worden ingezet voor de organisatie van activiteiten
voor ouderen. Via www.stichtingwera.nl kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten.
Speciale dank voor de damescommissie voor de organisatie van deze warme sponsordag.
Jantine de Vries-Flapper
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Golf/Bridge 2013
Een mooie dag uitgezocht, niet te warm….
niet te koud. De golfwedstrijd had meer
deelnemers dan de bridge. Uiteraard zou ik
bijna zeggen… gewonnen door Cees Vink
en partner met een enorme voorsprong op
de rest van het veld. Gelukkig speelt Cees
geen bridge zodat Wiske en ik de achterstand opgelopen bij het golf ’s avonds konden rechtzetten.
Toen men om ca. 23.30 uur vroeg of men
misschien wilde stoppen met bridge vanwege de tijd klonk er een algemeen ‘neen’….
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we spelen door! Alles bij elkaar was het een
leuke dag en zeker voor herhaling vatbaar.
Graag wil ik hierbij de organisatie bedanken (alles was keurig verzorgd), de sponsor
van deze mooie dag, Jelle Hempenius en
Ruben (voor de late sluiting) en mijn partner Wiske, die geweldig in vorm was deze
dag.
Theo de Laat
P.S. bijna vergeten om Jeanet te bedanken
voor de lekkere hapjes en drinken tussen
hole 6 en 7. Dat ging er smakelijk in.

Golfweek Dames en Herendag senioren 5 september
Gisteren, na 4 dagen golfen! Eindelijk een verdiende relaxte fietstocht van 25
km langs de Tjonger en Oranjewoud met vriendin Tiny. Al weken hebben we
zomers weer, soms zelfs met tropische temperaturen.
Zo ook donderdag toen ik voor de 3e keer
deze week naar het clubhuis toog!
Er zaten al vroeg de nodige leden op het terras met een kopje koffie. Voor deze wedstrijd
hadden zich 29 leden aangemeld.
Om 10:30 uur volgde een korte briefing van
Marius betreffende de speelvorm, 4 ball stableford, shotgun.
Vervolgens liepen alle flights richting hun
starthole. Met mijn flightgenoten Cor Pot en
Henk Prinsen betrof het de 7de hole, waar
wij de 1e kans kregen om een neary vast te
leggen. Geen van ons maakte een kans daar
de ballen in het bos en naast de green terecht
kwamen. Vol goede moed vervolgden we de
oversteek naar hole 8. Het liep eigenlijk allemaal zeer voorspoedig met ons drietjes.
Er waren wel wat afzwaaiers in ’t bos of te
water, maar ook van Cor en Henk sublieme
verre rechte slagen waar ik me enorm aan op
trok. Het ging Henk iets voorspoediger dan
Cor wat blijkt uit de uiteindelijke score, maar

Het was genieten op de dames-herendag.
Wat een onvoorstelbare mooie senioren
golfdag, prachtig weer( 25 en 28 graden)
en een baan die er geweldig bij lag, compliment aan de greenkeepers. Het werd
voor mij dus een dag om niet snel te vergeten, jammer dat het aantal deelnemers
wat tegen viel maar met de 8 flights die
hadden ingeschreven was het voordeel
dat je niet hoefde te wachten, zodat je lekker kon doorspelen.Wij startten op hole18
(2e 9),dat vond ik wel prettig, want met die

niet getreurd. Zo heb je je dag en soms ook
niet! Voor mij resulteerde het in 38 stableford
punten. Op hole 6 hebben wij tot 2 keer toe
smaakvol gesmuld van de heerlijke verzorgde
hapjes, koude drankjes, zoetigheid, etc. van
Anneke en Henny Eikenaar.
Na de prijsuitreiking stond er een lekker
lunchbuffet voor iedereen klaar met tomatensoep stokbrood en salades!
Hetgeen gretig afgenomen werd na de 18
holes die gebruikelijk niet gelopen wordt op
donderdags!! Wij kunnen terugkijken op een
geslaagde golfweek. Dank aan de mensen die
deze dag tot een succes maakten.
De uitslagen waren als volgt:
1 Richtje 38 punten (Ballen)
2 Tineke 37 punten (Sokken)
De longest drive en neary gingen naar Marga
van der Zijpp.
Richtje v.d.Velde

warmte is het een pittige dag voor senioren.
Mijn flightgenoten waren Syta Roukema,
Elzo van der Zijpp en mijn grote vriend
Hugo Bulte. Ik begon goed met de eerste
par en vervolgens een par op hole 1.
Ik zat dus direct in een flow en het voordeel was, dat ook mijn flightgenoten goed
scoorden. Het werd steeds warmer, maar
schijnbaar had ik daar weinig last van gezien het score verloop, daarnaast gaven ons
ook de heerlijke hapjes en de drankjes (ge21

weldig Anneke!!!) bij hole 7 weer de nodige
energie.

2e prijs Tineke Otter en To Lie de neary
heren.

Op hole 7 maakte ik een mooie birdie en zo
eindigde ik met een totaal van 36 punten.
Blij was ik ook met de prijs van een grote
doos golfballen, daar was ik ook zo langzamerhand aan toe, de bodem van mijn voorraad ballen kwam in zicht.

Het lekker nazitten op hole 19 was natuurlijk met dit prachtige weer zo als altijd heel
gezellig en de hapjes en drankjes gingen er
met smaak in.

Graag wil ik ook hierbij de overige winnaars feliciteren: Henk Prinsen (longest
drive) Marga van der Zijp (zowel de neary
dames als de longest) Jo Geveke 2e prijs heren, Richtje van der Velde 1e prijs dames,

Tot slot wil ik het bestuur van de Seniorenochtend hartelijk danken voor de geweldige
organisatie en de mooie prijzen en natuurlijk mijn flightgenoten voor de gezellige dag
die we samen mochten hebben.
Geert van der Linde

Clubkampioenschap Matchplay
We hebben een mooi weekend gehad 7 en 8 september. Noodgedwongen door de
bezetting van de baan vanwege de golfweek werd er zaterdagochtend door iedereen tegen de par van de baan gespeeld.
Een heerlijke manier om een beetje op tik te
komen. Bovendien begint dan iedere deelnemer in het weekend en hoeven er geen voorrondes gespeeld te worden op een doordeweekse dag( dat geeft namelijk sowieso niet
het gevoel dat je aan een clubkampioenschap
meedoet). Wat mij betreft een goede oplossing
en ik zou zeggen: altijd zo doen indien nodig,
want niemand wil voor het kampioenschap uit
spelen, je wilt er gewoon aan meedoen!
Bij de heren was de deelname prima, bij de dames viel het tegen en niet voor het eerst (wel
erg jammer dames).
Na de wedstrijd tegen de par van de baan
moesten er, bij zowel de dames als de heren, 8
kandidaten over blijven die dan zaterdagmiddag een volgende ronde zouden spelen. Daar
kwamen 4 winnaars uit en zo moesten zondagochtend tegen elkaar spelen : Cees Vink/Frank
Wedema, Brechtus Wille/Marnix van Damme,
Kitty Zijlstra/Caroline Vink en Rianne vd Vel-
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den/Karin Verdonk. Helaas kwam zondagochtend alles uit de hemel gevallen wat in de
periode daarvoor was opgespaard. Heeeeeeel
veeel dus !!!! De enige die daar volgens haar
tegenstandster absoluut geen last van had was
Caroline, die ging gewoon door met haar ding.
Over de mannen kan ik niets zeggen maar
voor mij geldt dat je me met regen wel kunt
wegdragen, het houdt dan bij mij helemaal op!
Gelukkig heb ik toch gewonnen, GELUKKIG
DUS....
Zondagmiddag waren over: Caroline/Karin en
Brechtus/Frank EN mooi weer!!!
Caroline en ik hebben de wedstrijd pas beslist
op de 19e hole. Aan elkaar gewaagd dus en het
was ook echt een leuke strijd. De heren hebben
het iets eerder beslist en van deze 2 voortreffelijke spelers heeft Frank gewonnen. Oh ja
sorry, ik heb dus gewonnen bij de dames.....
Karin

Winnaars Dames Heerendag Senioren
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M A AT W E R K I N
FYSIOTHERAPIE EN
GEZONDHEIDSMANAGEMENT

Voor zorg, gezondheid en prestatie
It Hege Stik 1
8445 PZ Heerenveen
Dalhuijsenstraat 11
8448 EW Heerenveen
t (0513) 62 71 65

W W W. T I G R A H E E R E N V E E N . N L

f (0513) 62 16 15
www.tigraheerenveen.nl
info@tigraheerenveen.nl
DEPENDANCES
TIGRA Oranjewoudflat
TIGRA St. Johannesga

Mulligan Paling en Zalmwedstrijd

Op vrijdag 6 september werd de Mulligan Paling- en Zalmwedstrijd gespeeld. Een achttien holes wedstrijd, 3 ball stableford met gunshot of
shotgun; het is maar hoe je het wilt!
Iedereen kent het wel de ups en downs van
het golfen. De ene keer gaat het putten goed
en mis je alle drives en de andere keer gaan
de drives goed en lopen de putts voor geen
meter! Maar gelukkig komt er eens een
dag dat alles samenvalt en gaat het zoals je
wilt… en dat overviel mij!
Goede afslagen, redelijk door de baan,
mooie chips en twee putts en dat resulteerde in een hoge einduitslag.
Als je vanaf de eerste hole al 3 punten scoort
en de volgende 4, kom je in een flow en zo
scoorde ik hole op hole met 1 bal door de
baan.
Gelukkig waren de weergoden ons de hele
week goed gezind. En ook deze dag erg
warm en helaas alweer de laatste van een
zeer geslaagde golfweek.
Er werd goed gescoord veel 36 plussers.

De uitslagen waren als volgt:
1. Elly van Vessem 43 punten
2. Henk Prinsen 42 punten
3. Leo Nieuwe Weme 40 punten
Uiteraard gerookte visprijzen!
De neary werd geslagen door Jelle Vis met
een afstand van 2.28 meter en de longest
waren voor Jacques Meijer en Karin Verdonk-Evers.
Graag wil ik bij deze mijn flightgenoten
Jaap de Haan en Andor de Geer bedanken
voor de “leerzame“ tips (achteraf). Henk
Hempenius voor het roken van de paling
en zalm en de sponsor van het toernooi
Natalie en Ruben voor de heerlijke broodjes, hapjes en uiteraard Jelle en Karin voor
de organisatie.
Hopelijk is volgend jaar weer iedereen van
de partij tot dan!

25

Liz wedstrijd 10 september
Het was even wennen na zo’n prachtige zomer, opeens een regenjack en
paraplu nodig te hebben en zelfs even te moeten schuilen.
Bij ons thuis is het motto dat ik niet mag
klagen want ik wil het zelf en dat is natuurlijk ook zo. Dus klagen doen we zeker niet,
maar dat het slechte weer ten koste van de
scores ging was wel duidelijk.

daan aan de publieksprijs “Koffie Top 100”,
hetgeen inhoudt dat er een aantal keren een
mystery guest komt om een kopje koffie te
beoordelen en ook de eigen gasten mogen
meestemmen.

Niemand speelde in de buffer! Daar is dan
ook weer een systeem op bedacht dus de
CBA was maar liefst 4. Zo kwamen er toch
nog 3 in de buffer terecht. Mijn verbazing
was dan ook groot dat ik met 31 punten
de tweede prijs had achter Karin Verdonk
met 32 punten en vòòr Rianne v.d. Velden
met 30 punten. Aan Liz natuurlijk ook weer
onze hartelijke dank voor de cadeaubonnen en dit was al weer de één na laatste Liz
wedstrijd van het seizoen. De prijsuitreiking werd nog extra luister bijgezet door
twee schalen bitterballen en aanverwanten
en die bleken afkomstig van Mulligan, want
ze hadden iets te vieren. Ze hadden meege-

U heeft vast de prachtige kopjes koffie wel
eens gedronken of gezien. En met trots vertelde Ruben dat ze op plaats 77 zijn geëindigd en dat ze de enige Golfclub waren die
zich op die lijst bevonden. Dus van harte
Mulligan, dat we nog maar vele van die
mooi versierde koffie mogen drinken!
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Zoals gezegd nog één Liz wedstrijd te gaan
en dan weten we ook wie de felbegeerde all
over prijs heeft gewonnen. Dus dames nog
even in trainingskamp en ga ervoor!
Ruth Haspers

Dé specialist in

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

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

Damesochtend in het teken van “Stichting Wera”
Op 17 september hadden wij onze jaarlijkse wedstrijd voor een goed doel.
Dit jaar speelden we voor Stichting Wera (vier het leven).

Dankzij de tomeloze inzet van onze voorzitster, gulle donaties van alle deelnemende
en om diverse redenen verhinderde dames,
het voor dit doel geoorloofde gokje (Anja’s
vissenkom en hiervoor de senioren ook bedankt), de gulle sponsoring van Mulligan
etc.etc....hebben we een prachtig bedrag
opgehaald.

1. Vinn (ja kind van Ruben en Natalie)
heeft de gok gewonnen! 94 ballen in de vissenkom van Anja, gefeliciteerd Vinn!!!
2. Roeline vd Zijpp heeft de neary op hole
7-eiland-gewonnen.
3. Hannie Nijhuis heeft de neary op hole
7-green-gewonnen.
4. Hannie Nijhuis (ja weer!) heeft de 3e
prijs gewonnen met 34 punten.
5. Ruth Haspers heeft de 2e prijs gewonnen
met 34 punten.
6. Karin Verdonk heeft de 1e prijs gewonnen met 34 punten.

In totaal hebben we 402,50 euro mee kunnen geven aan Jantine Flapper die naar de
club was gekomen om ons wat te vertellen
over Stichting Wera. Best mooi toch?!

Is dat niet mooi? Drie flightgenoten, allemaal 34 punten.... het was een heerlijke
dag, we hebben genoten en dat moeten we
vooral ook blijven doen ....

Dan nu de kille feiten van deze dag :

Karin Verdonk

Wie hierover meer wil lezen verwijs ik naar
www.stichtingwera.nl. Heel in het kort:
deze stichting wil ouderen vrolijke en gezellige dagen bezorgen.
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Windfjord Rabbit wedstrijden
Rabbit wedstrijd ‘begin’ augustus
Onder verscherpt toezicht en met camerashots vanuit de lucht werd deze rabbitwedstrijd de gehele ochtend gevolgd. Dit soort
omstandigheden zie je toch vaak bij andere
takken van sport. Waar menig speler enige
kriebels had van de situatie werd er toch
besloten om half 10 los te gaan met de opmerking dat we allen toch enige slagwapens
in ons bezit hadden…
Het weer was deze zaterdag uitstekend en
onze ‘home course’ lag er weer tip top bij
om de handicap te verlagen. De flights waren weer onder de bezielende leiding van
diverse mentoren. Het is toch prettig om
als beginnend golfer de regels via deze wedstrijden te leren. Zo leerde ik deze ochtend
dat je ‘ground’ wanneer je leunt op een golfclub in een droog gevallen watertje!
Na een enerverende ronde bleken er 3 spelers [waaronder Marga en Leenard ] met 18
punten te zijn. Door bepaalde berekenin-

gen [en afwezigheid] bleek dat deze wedstrijd op mijn naam geschreven kon worden. Voor de eerste maal mocht ik de prijs
voor een 1e plaats in ontvangst nemen, dit
was toch enigszins verrassend waardoor ik
vergeten ben op te schrijven wie de Longest
en de Neary hadden geslagen. Hiervoor
mijn excuses.
Na de toch ietwat lange, maar zeer gezellige, wat voetballers ‘de derde helft’ noemen, ging een ieder weer huiswaarts. De
volgende Rabbit wedstrijd is gepland voor
de 2e keer in augustus [31e ].
Jan Sietse Heida
De 6e Windfjord Rabbitwedstrijd was
weer een sfeervolle wedstrijd! Na enige aarzeling heb ik in mei voor het eerst meegedaan aan een rabbitwedstrijd. Aanvankelijk
bevreemde mij het woord “rabbit”, tot mij
duidelijk werd dat de rabbits de beginnelingen zijn en de tigers dus…
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In ieder geval, zo heb ik ervaren, geeft de
rabbit-status je veel ruimte om te oefenen
en je vaardigheden in het golfspel te verbeteren. Een bijkomend voordeel van deze
wedstrijden is dat je veel medegolfers leert
kennen, wat merkbaar is aan de hartelijke
begroetingen bij binnenkomst. Ik had mij
dan ook met veel plezier voor de 4e keer
opgegeven. Johanna moest het deze editie
als wedstrijdleider zonder Ad doen, maar
de wedstrijd was strak georganiseerd waardoor we met 4 flights op tijd startten.
De weersomstandigheden waren erg goed
en in een prima sfeer werden de holes gelopen. Erg prettig was ook dat onze begeleiding ons voorzag van tips en tricks in bepaalde situaties om het spel te bevorderen.
Waarvoor hulde!
De gecombineerde neary op hole 5 werd
gewonnen door Jan Sietse Heida en op hole

6 werd de longest overtuigend gewonnen
door Nel Westerink.
De wedstrijd eindigde nog even spannend
voor wat betreft de 2e en 3e plaats, maar
Jan Sietse Heida werd 2e met 22 punten. De
eerste plaats werd gewonnen door Leenard
de Vries met 24 punten. Tijdens de prijsuitreiking werd Gerard Jalving nog geroemd
om zijn prachtige putts tijdens deze wedstrijd en er werd door Johanna dan ook
geadviseerd een clinic “putten” bij Gerard
te volgen.
We kunnen terug blikken op een mooie
zaterdagochtend, waarbij ik namens de
deelnemers Johanna en de flightbegeleiding hartelijk wil danken. Tot de volgende
Windfjord Rabbitwedstrijd op 28 september.
Leenard de Vries
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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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golfclub

Golfclub 46

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

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
Maaike Bouwman, 68 20 51
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 53 57 67 96,
info@golfstorefriesland.nl
Tineke van der Wal, 06 53 36 10 12,
tinekedegolfpro@live.nl
Greenkeeper
Bram Metselaar

Baancommissaris
Cor Pot, 68 11 31, corpot34@hetnet.nl

Opmaak
Menno Nicolai

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

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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