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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

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.
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Van de redactie

Kopij inleveren vóór vrijdag 7 maart 2014  
Per mail naar: redactieheidemeer@gmail.com

Het laatste nummer van 2013 van Heidemeer Nieuws ligt voor u en dan 
sta je toch altijd even stil bij het afgelopen jaar. Het weer is uitgebreid be-
sproken in (bijna) alle wedstrijdverslagen, dus dat hoeven we niet meer te 
doen. Wel nemen we afscheid van een aantal (prominente) leden om uit-
eenlopende redenen en hen willen we vanaf deze plaats alle goeds wensen 
voor de toekomst, voor de één met golf voor de ander zonder.

Waar we heel erg blij mee zijn en wat in 
elk geval voor de komende tijd ons “pa-
pieren” clubblad waarborgt, zijn onze ad-
verteerders. Slechts 3 adverteerders gaan 
ons in 2014 verlaten en hen wil ik graag 
bij deze hartelijk danken voor het adver-
teren in ons clubblad. Kraak en Donker 
makelaars adverteren zelfs al langer dan 
dat ik in de redactie zit en dat is toch al 
weer heel wat jaartjes!(8 jaar ongeveer). 
Ook “de Heeren” heeft ons jarenlang ge-
steund met adverteren en Punt 57a stopt 
ook (even) met adverteren. Allen heel 
hartelijk dank.

Het komend jaar zullen we in plaats van 
zes keer, vijf keer verschijnen. Maar laten 
we ons met elkaar realiseren dat we onze 
adverteerders hard nodig hebben en we 
hopen dat zij ook iets aan ons als leden 
hebben. De zogenaamde wisselwerking!

Neem eens de moeite om het clubblad 
rustig door te bladeren en te kijken welke 
adverteerders er in staan en of de dienst 
die u zoekt ook toevallig geleverd kan 

worden door een adverteerder. Vaak is 
het zo’n kleine moeite, maar wel zo be-
langrijk. Tigra zal zijn advertenties per 
keer aanpassen en met actuele zaken ko-
men. 

Uw bankzaken, schoenen en een bril, het 
kan allemaal bij een adverteerder. Golfar-
tikelen, een andere auto om met uw huis-
dier naar de dierenarts te gaan, overal 
wordt in voorzien! Uw financiële zaken, 
zonwering, nieuw interieur of nieuwe 
meubelstoffering, ook dit kunt u vinden 
in uw eigen clubblad. Dan nog even naar 
de kapper alvorens uw zaken bij de advo-
caat te regelen en naar de drukker voor 
uw drukwerk, dan hebben we alle adver-
teerders gehad.

Dan kunt u gaan genieten van gezellige 
Kerstdagen en wensen wij allen vanaf 
deze plaats een heel goed en gezond 2014 
toe.

Namens de redactie,
Ruth Haspers
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Van de voorzitter
Schoeisel moet je eerst passen om te weten of je er goed 
op kunt lopen. Het is ook goed om te weten of die schoen 
je past en of jij degene bent die er op kan en wil lopen. 

Het aloude en bekende spreekwoord geldt 
nog steeds en voor een ieder waarop het 
niet van toepassing is, kunnen zich met mij 
verwonderen of verbazen over de houding 
van hen die er op zouden moeten lopen. 
Veel keren heb ik al geschreven en gespro-
ken over het grote aantal vrijwilligers dat 
voor de club bezig is en die het mogelijk 
maken dat de vereniging draait zoals het 
gaat. Evenzo vele malen heb ik mijn dank 
uitgesproken aan al deze harde werkers die 
op de achtergrond en zonder beloning hun 
werk doen. 

Soms was er bij een afscheid een bos bloe-
men, maar vaak was het vertrek ook in stilte 
en vond men de aandacht overbodig. 
In de afgelopen jaren zijn er met de omscha-
keling naar MMS en Proware/Cloud nogal 
wat problemen geweest met de software, 
handicapregistratie, wedstrijdkaarten, eti-
ketten, startlijsten, invoeren van scores en 
waarschijnlijk nog veel meer, maar die ken 
ik niet zo goed als je weinig speelt. 

Uiteraard lag de oorzaak altijd bij het sys-
teem en nooit bij degenen die wellicht zelf 
iets verkeerd hadden gedaan. Het is ge-
makkelijker om iets of iemand de schuld te 
geven, waarbij je jezelf kan vrijpleiten van 
eigen fouten. 

Met name Ad en Jelle hebben zich altijd tot 
het uiterste ingespannen om de problemen 
op te lossen en er voor te zorgen dat uitein-
delijk alles weer in orde kwam. Natuurlijk 
zaten er fouten in die niet direct opgelost 

konden worden, maar waarvoor de steun 
van het software bureau ingeroepen moest 
worden die voor de aanpassingen moest 
zorgen. Soms nam dat wat meer tijd in be-
slag dan gewenst was. 

Dat leden met klachten kwamen over het 
systeem is begrijpelijk; dat die klachten 
vaak terecht waren is ook juist. Maar wat 
niet juist is dat er kritiek werd geuit op de 
persoon en dat die persoon dan werd gezien 
en benaderd als de veroorzaker in plaats 
van de oplosser van het probleem. 

Of gevoelens subjectief zijn of niet, het is ui-
termate triest dat Jelle, die bijna een dagtaak 
had om alles op de rails te krijgen, nu beslo-
ten heeft om met zijn werk als vrijwilliger 
voor onze club te stoppen. De reden van 
zijn beslissing is dat er door leden zoveel 
persoonlijke kritiek over hem heen kwam, 
dat hem dit het plezier in werk en spelen 
heeft ontnomen. Het is meer dan jammer 
dat, iemand die zo vol vuur bezig was om 
de vereniging te dienen, op grond van op 
de man gespeelde kritiek, tot een dergelijk 
besluit is gekomen. Willen al degene die de 
schoen past zich diep, ja heel diep schamen. 

Gelukkig is er het merendeel van de leden 
die het werk van de vrijwilligers op prijs 
stellen en daarvan blijk geven door ze te be-
danken. Het zou dan ook wenselijk zijn dat 
juist die leden de negatieveling terecht wij-
zen, waardoor er meer positiviteit ontstaat. 

Co Corbijn



GOLFCENTER SPORTHAANTJE 
GEWOON... MAAR TOCH UNIEK

Alle topmerken in clubs - kleding - schoenen - tassen - 
trolley’s - etc. op voorraad!!

Fitting- & trainingscenter met Flightscope X2

Benjamin Franklinstraat 20a - 8013 NC Zwolle
Tel. 038-4601788

Stationsweg 41a - 9201 GG Drachten
Tel. 0512-546622

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur

Zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur

Bij inlevering van deze advertentie gratis fitting/les 
met Flightscope X2
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Het bestuur nodigt u van harte uit om na afloop 
van de Katercup op 

1 januari 2014 
gezamenlijk een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.

Vanaf 16.00 uur bent u welkom in Golfbar Mulligan.

EMAIL ADRES

 Al circa 1,5 jaar ontvangen leden, naast het clubblad, via email een nieuwsbrief met 
recente ontwikkelingen ten aanzien van gebeurtenissen, evenementen en 

overige actualiteiten. 

Wij streven ernaar ieder lid te bereiken, doch dit lukt nog niet 100%, omdat niet 
ieders emailadres in onze administratie bekend is.

Ook de jaarlijkse contributiefactuur, de uitnodiging voor de Algemene Jaarvergade-
ring  en bijbehorende bijlagen kunnen dan via email verzonden worden, en bespaart 

onze club zodoende heel veel inspanningen en vooral geld, 
zoals drukkosten en portokosten.

Daarom een dringend verzoek aan leden die de tussentijdse nieuwsbrief nog niet 
ontvingen, om ons een mailtje te sturen (mailadres zie colofon achterin dit clubblad) 

opdat wij iedereen kunnen benaderen.

 Namens het bestuur,
Ad Schild, penningmeester

Er worden vrijwilligers gezocht voor de wedstrijdcommissie. 
Wie o wie durft het aan om zich ook eens aan de andere kant van de 

tafel te begeven?! 

Meld u aan bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie.
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Windfjord stopt met sponsoring ballen heerenmiddag. 

Maaike en ik konden het niet langer aanzien, zoals onze ballen door de 
baan werden getimmerd. 

Natuurlijk noemen we geen namen, 
maar we proberen in dit artikel u een 
idee te geven wat wij als sponsor mee 
maken. Het begon soms al op hole 1, 
werd het balletje aanvankelijk nog voor-
zichtig en behoedzaam en soms zelfs 
liefdevol op de tee gelegd, maar dan 
brak de hel los.  Er waren er bij die de 
bal meteen met geweld op het nabij (nee 
ver weg) gelegen fietspad knalden. 

U kunt zich voorstellen hoe wij ons voe-
len als een slachtoffer met een Windfjord 
bal in de hand zijn of haar beklag komt 
doen en een totaal vernielde bril toont 
of nog erger. Weer anderen sloegen het 
balletje meteen de vijver in waarbij deze 
natuurlijk een verschrikkelijke verdrin-
kingsdood tegemoet ging. Bomen, tak-
ken, vogels, herten, niets is nog veilig 
voor deze hard hitters. En als je dan als 
sponsor op het terras dit gadeslaat, dan 
denk je na 2 jaar sponsoring. “We hou-
den er mee op”! 

Nee, dan moet u toch een voorbeeld ne-
men aan onze voorzitter, die probeert 
niet om het balletje  in één keer in de 
hole te rammen, nee nee, de bal krijgt 
alle tijd om zich rustig naar het holletje 
te begeven. Met rustige slagen wordt de 
bal met gevoel en respect naar de hole 
gemanoeuvreerd waardoor ook het 
logo nog lange tijd zichtbaar blijft. Dat 

is wat anders dan dat sommigen (en we 
zouden zo graag de namen willen noe-
men) proberen het logo van de ene kant 
van de bal door het midden aan de an-
dere kant te laten verdwijnen. Maar dat 
is nog niemand gelukt. 

Maar u begrijpt misschien nu een beetje 
wat ons tot dit besluit gebracht heeft, 
wij zullen ons dan ook beperken tot het 
sponsoren van de Rabbit wedstrijden, 
dat zijn over het algemeen mensen die 
de bal met enig respect behandelen, zo-
dat deze doet wat men graag wil en dat 
is natuurlijk luisteren naar de man of 
vrouw met de club in de hand. Kijk, een 
beginner concentreert zich nog op de 
club en wordt niet boos op de bal maar 
hoogstens op zich zelf en heeft wat min-
der haast om zo snel mogelijk op hole 
19 te arriveren. 

U zult in de toekomst nog best vaak een 
bal van Windfjord tegenkomen in het 
bos, het water, op het fietspad, of elders 
op weg naar huis, u moet dan maar den-
ken, ik neem ‘m mee en ik zal er goed 
op passen. 

Gerard en Maaike 
 
We hebben het graag gedaan, maar 
nu is de beurt aan een andere sponsor 
!!!!!!!!!!!!!
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Afsluiting dames zomercompetitie tevens laatste Liz maandwedstrijd
 
Zoals gewoonlijk spelen wij de laatste dinsdag van oktober onze afsluitende 
wedstrijd van de zomer-competitie, dit jaar weer in combinatie met de laatste 
Liz-wedstrijd. Om 10 uur koffie met een stukje oranjekoek en daarna de uitleg 
van Anja over de verdere gang van zaken.

De dag ervoor was er een zware storm met 
orkaankracht over Nederland getrokken en 
een ieder was zeer benieuwd hoe de baan 
erbij zou liggen. Om 11 uur was iedereen 
aanwezig op de hole, waar gestart moest 
worden.

Mijn flight bestond uit Wiske Moes, Jetteke 
van de Berg en ikzelf, wij mochten begin-
nen op hole 1. Onderweg lagen her en der 
verscheidene omgewaaide bomen, takken 
enz. maar Bram en Gabe waren al druk in 
de weer geweest om het speelbaar te maken. 
Tussen hole 2 en 3 lag een behoorlijke boom 
over het pad en bij de afslag op 4 moest je 
de 1e ronde nog over een omgewaaide boom 
heenslaan. Op een paar greens moest je wel 
eerst een weggetje naar de hole maken.

Heel veel werk verzet, want de 2e ronde was 
er niet veel meer van te zien, alleen in de 
bossen zelf lag nog genoeg, maar daar had 
je geen last van. 

Tussen hole 6 en 7 stonden weer de nodige 
versnaperingen, zoute stengels, drankjes en
bouillon klaar, die goed in de smaak vielen. 
De hartige taart gemaakt door Menno, en 
getrakteerd door Hannie, die ons gaat ver-
laten om dichterbij in Beetsterzwaag te gaan 
spelen.

Na 9 holes verliet Jetteke ons en samen 
maakten wij de 18 vol. Gezellig gespeeld 
met elkaar en bij binnenkomst hoorden wij 
veel dames, die niet tevreden over hun sco-
res waren, dan maar aan de drank! Liz was 

zelf weer aanwezig en na een gezellig praatje, 
reikte zij de prijzen voor vandaag uit. 

Ine  1e, Hannie 2e en Roeline 3e. Wij kregen 
een mode-cheque van Liz. De overall prijs 
voor Liz-mode wedstrijden van dit seizoen 
was voor Rianne. Dus de wissel Liz-beker 
kreeg zij uitgereikt.
 
De prijs voor longest lage hcp. was voor 
Frédy en Syta voor de hoge hcp. Neary voor 
Froukje.

Onder het genot van nog een drankje, lek-
kere warme en koude hapjes, gemaakt door
Ruben en Gerrit, volgde de prijsuitreiking 
van ons zomerseizoen door Carla, die van-
daag gelukkig weer in de gelegenheid was 
om met handicart aan de wedstrijd mee te 
doen!

1e werd  Ine, 2e Frédy en 3e Rianne. De bes-
te 10 wedstrijden werden bij elkaar opgeteld, 
dus als je maar vaak komt, dan heb je  de 
meeste kans! De beker werd uitgereikt door 
Anja met een cadeautje van Rituals, zorgvul-
dig uitgezocht!

Ook werd de super-birdy uitgereikt, aan die-
gene, die de meeste birdies gescoord had en 
dat was Frédy.
Al met al een gezellige dag en volgende week 
dinsdag starten wij met de wintercompetitie, 
vanaf ’s morgens 11 uur, schrijft U allen in!
 

Ine Hullegie

gebruiker
Markering



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

RUIM 200 BMW’S OP VOORRAAD. NIEUW EN GEBRUIKT.

De Beier bv

DE BEIER App: 

Download nu 
voor het meest 
actuele aanbod 
en meer!
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Clubkampioenschappen foursomes

In het weekend van 5 en 6 oktober 2013 werden de clubkampioenschap-
pen foursomes gehouden. Net als in de single matchplay kampioenschap-
pen, was de eerste ronde op zaterdag een wedstrijd matchplay ‘tegen de 
baan’ voor alle inschrijvingen. 

De beste acht scores gingen door naar ron-
de 2. Bij de heren was dat echt spannend, 
want alle teams werden afgerekend op deze 
ene wedstrijd en viel de helft af. Bij de da-
mes waren maar 8 koppels en ging iedereen 
door naar de 2e ronde. De uitslag van de 
eerste ronde was echter wèl bepalend voor 
de plaatsing in de middagronde.

Wij (Karin en ik) speelden in de ochtend 
tegen de baan met Kitty en Mariska. Het 
was heel gezellig, maar we speelden alle-
maal wisselvallig. Omdat al vast stond dat 
we in de middag allemaal door zouden 
gaan, hoopten Kitty en Mariska om in de 
middag (in het afvalschema) niet tegen ons 
te hoeven spelen. Na binnenkomst bleek 
dat wij uiteraard precies weer tegen Kitty 
en Mariska mochten spelen. 

Wij wonnen deze wedstrijd. Vervolgens 
moesten wij op zondagochtend tegen Rian-
ne en Lynda. Ik speelde zelf helemaal niet 
lekker, maar met het mooie spel van Karin 
wonnen wij de wedstrijd. Dit bracht ons in 
de finale tegen Frédy en Hanneke. Vorig 
jaar waren zij nog onze medestanders (Ka-
rin met Frédy en ik met Hanneke), nu wa-
ren zij onze tegenstanders. Gelukkig raakte 
ik in deze wedstrijd de ballen een stuk beter 
en konden wij ondanks de alle pogingen 
van Frédy en Hanneke de wedstrijd win-
nen.

De greenkeepers bedankt, Herman en Gea 
bedankt, bar Mulligan bedankt en uiteraard 
de wedstrijdleiding bedankt!

Caroline Vink

gebruiker
Markering
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Finale Bentacera

Op zaterdag 28 september, de mooiste dag van de maand met werkelijk schitte-
rend weer, hebben we de finale van de Bentacera Strokeplay competitie gespeeld. 
Met 18 spelers zijn we de laatste strijd aan-
gegaan en hebben we allen genoten van de 
baan, die er prachtig bij lag. In een zestal 
drieballen is er gezellig en serieus gespeeld 
en na afloop konden we met zijn allen ge-
nieten van het heerlijke weer op het terras. 
De uitslag van de dagwedstrijd liet zien 
dat er scherp gespeeld was en Haitske won 
dan ook met een wonderschone netto 68! 
Voor de prijsuitreiking van de Bentacera 
competitie was Ad Schild, namens het be-
stuur, bereid gevonden om de winnaars in 
het zonnetje te zetten. De uitslag was voor 
velen een verrassing:

1.     Frédy Dam
2.     Willem de Haan
3.     Peter Minnema 

 Ik denk dat ik namens alle deelnemers van 
deze competitie spreek als ik mijn harte-
lijke dank uitspreek naar onze sponsor: 
Bentacera! 

Deze competitie is geweldig om te spelen 
en levert voor alle deelnemers een grote 
uitdaging op om zich te bewijzen in het ul-
tieme spel van strokeplay. Alle wedstrijden 
in deze competitie zijn op voortreffelijke 
wijze door de wedstijdcommissie geleid.

Ik hoop dat de competitie volgend jaar 
weer net zo gezellig en spannend wordt als 
dit afgelopen jaar.

Frédy Damm

SMG Wintercompetitie zondag 27 oktober

Na een lange, mooie zomer worden de dagen weer korter en de temperaturen 
lager. Een slechte periode voor de fervente golfer, maar als lichtpuntje in deze 
periode van duisternis is er de SMG Wintercompetitie.

Een gezellige 9-holes wedstrijd op zon-
dagochtend, waarbij zowel inschrijven als 
spontane inloop mogelijk is. Op zondag 27 
oktober was de eerste wedstrijd voor het 
seizoen 2013 – 2014 en deze werd onder 
herfstachtige omstandigheden gespeeld. 

Harde wind (kracht 5) en regen maakte 
de golfomstandigheden niet gemakkelijk. 
Ondanks deze omstandigheden was de op-
komst met 21 deelnemers goed. Zelf was ik 
in de eerste flight ingedeeld met Christiaan 
Vermeulen en Arjan Veenstra. Ondanks 2 
onnodige 3-putts, liep ik met 37 slagen en 

21 punten een goede ronde, na afloop bleek 
dit goed genoeg voor de eerste prijs.

Uitslag:

1. Bram van der Werf  21 punten.
2. Willem de Haan 19 punten.
3. Bouwe Doeven  18 punten.

Flightgenoten, wedstrijdcommissie en 
sponsor: Bedankt!

Bram van der Werf

gebruiker
Markering

gebruiker
Markering
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Uitwisseling dames Gaasterland

Op 1 oktober was weer de jaarlijkse uitwisseling met de dames 
van Golfclub Gaasterland. Deze keer mochten wij deze aardi-
ge golfsters weer op onze baan verwelkomen. Het was prachtig 
weer en er was nog geen teken van herfst te zien. Het leek nog 
zomer!

Samen met Carola van Straten was ik inge-
deeld en we speelden als team een gewel-
dige wedstrijd. We vulden elkaar erg goed 
aan. We begonnen op hole 8 met een dub-
bel bogey (missertje), op hole 9 een birdy 
en daarna kwamen de parren. Met 43 pun-
ten arriveerden we in het clubhuis. Tijdens 
de wedstrijd hadden de dames van onze 
damescommissie wederom voor heerlijke 
hapjes gezorgd en Ruben voor de bitterbal-
len na de wedstrijd. Heerlijk als je nog zo 
lekker op het terras kunt nagenieten! Daar-
na zijn we met zijn allen lekker gaan wok-
ken. Het was een erg leuke en gezellige dag. 
We hopen nog jaren met deze uitwisseling 
door te gaan.

1e: Carola van Straten en Rianne van der 
Velden (43)
2e: Ypie Attema en Lynda Spanjer (38)
3e: A. Melai en Hannie Nijhuis (36)

Prachtige prijzen!

Hannie Nijhuis had de neary.
Een mooie longest drive boven hcp 26,4 
had Ine Hullegie en onder hcp 26,4 had 
Frédy Damm en die was ver!!!!!

En last but not least: Karin Verdonk sloeg 
een hole in one op hole 5!!!!! 

Rianne van der Velden 
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Heerenmiddag op St. Nicolaasga op 2 oktober 2013

Deze Kapucijnerwedstrijd is van 18 september verschoven naar 2 oktober i.v.m. 
het niet spelen van de Heerenmiddag op 7 augustus in Sint Nicolaasga. Maar nu 
moest het er toch van komen. Het weer was zonnig maar er stond wel veel wind. 
Gelukkig is dat voor een ieder hetzelfde. De 
wedstrijdleiding was in goede handen van Jelle 
Vis en Simon Schippers. Het aantal deelnemers 
was niet gigantisch (16) maar het was een gezel-
lig klein clubje. Het spelen op de golfbaan in Sint 
Niek is altijd weer een uitdaging. De holes zijn 
lang en sommige ook smal. Ook zijn er veel bo-
men te vinden. Mijn flightgenoten waren Henk 
Meibos en Jannes Ennema. De eerste hole was 
niet de makkelijkste, een bal in het water en een 
andere smoorde in het hoge gras. Alleen de bal 
van Jannes was op de fairway. Ook ik heb deze 
keer aardig wat bomen geraakt, maar gelukkig, 
veel ballen kwamen weer terug op de fairway. 

De bunkers gingen deze keer niet uit de weg. 
Wij hebben er veel moeten aanharken. Maar ja 
dat hoort ook bij dit spelletje. De scores van de 
eerste negen holes waren ook niet fantastisch, 
als ik mij goed herinner waren dat 8 -10 en 12 
Stableford punten. Maar niet getreurd, de vol-
gende 9 holes zouden wij het beter doen, namen 
wij ons voor. Veel holes op de tweede 9 waren 
met tegenwind. Dat hielp ook niet mee om onze 
doelstelling te verwezenlijken. 

Hole 15 is een lange par 4 over water, 385 m. 
Henk zei tegen Jannes, je moet meer draaien 
met je bovenlichaam, geprobeerd maar het re-
sultaat was 20 meter verder in het water, dus 
maar een 2e bal geslagen op de “oude” manier. 
Ook mijn bal verdween in het water.
Wij waren in een redelijke tijd binnen maar de 

laatste flight was bijna 2 uur later. Onze doelstel-
ling werd niet gehaald, de scores waren 17, 24 en 
17. Niet getreurd, een snack voor iedere flight 
stond op ons te wachten.

Jelle Vis had een goede deal gemaakt met het 
Sint Niek management! Zelfs speciaal er naar 
toe gereden om alles te regelen. Een kop koffie 
met cake bij aankomst en een biefstuk, aardap-
pelpartjes en verse salade als diner, wat prima 
smaakte. Op één na bleef een ieder eten. Tijdens 
het eten werden de prijzen bekend gemaakt 
door Simon die memoreerde dat de scores niet 
erg hoog waren. De scores varieerden van 11 
tot 24 Stableford punten. Al met al was het een 
leuke dag, de baan lag er goed bij, goed weer en 
prima verzorgd.

Uitslagen:
Longest drive: Jelle Vis,
Neary:  Chris Fransen
Beste score: Jisk Kronemeijer (24) (Sa-
men met Simon van der Wal, maar ik  had de 
beste score op de laatste 9 holes).

2e prijs:  Henk Dijk
3e prijs:  Simon Schippers

101 excuses om nog meer te kunnen golfen:
vorige week heb ik zo slecht gespeeld dat ik deze 
week beslist beter moet proberen.

Jisk Kronemeijer

Senioren jaarwedstrijd
Donderdag 7 november was het weer zover: De 
afsluiting van het zomerseizoen van de senio-
renochtend. Alweer een jaar voorbij en een jaar-
tje ouder, maar met nog evenveel enthousiasme. 
Opgewekt gingen we richting Heerenveen, aan-
genaam verrast door de gunstige gezindheid van 

de weergoden.

Bij aankomst werden we uitbundig begroet door 
Marius; zo van blij dat jullie er zijn! Dat deed me 
deugd, niet wetende waar ik dat aan te danken 
had. Daar kwamen we later achter.
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Senioren jaarwedstrijd

Heerenmiddg St. Nicolaasga
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Onze flight bestond uit Hennie, Martin, Tineke 
en mij (Wil). Dat moest dus wel gezellig worden 
en dat werd het! Bedankt nog voor jullie support 
en Tineke speciaal dank voor de minidropjes, 
die de mooiste afslag van mijn “golfcarrière” 
hebben ingeleid. Goed voor “de longest”! Na ge-
dane arbeid konden we genieten van een voor-
treffelijke lunch, waarvoor de complimenten 
aan Ruben en zijn “crew”. Super blij was ik weer 
eens met “the longest”. Maar daar bleef het niet 
bij. Uiteindelijk bleek dat ondergetekende tot 
“senior van het jaar” werd uitgeroepen. Dat be-
tekent ook dat ik word vereeuwigd middels een 
plaatje met mijn naam erop. Wat wil een mens 
nog meer! Zo zie je maar: De wonderen zijn de 
wereld nog niet uit!
Bedankt allemaal en ik wens een ieder nog veel 
golfplezier!

Wil van der Laan 

Ook deze wedstrijd bewees weer dat je je niet 
moet laten afschrikken door de weersverwach-

ting: het was prachtig en zelfs grotendeels zon-
nig. Dat gold overigens niet voor het hele land, 
zag ik later op de t.v. 
Het was mijn laatste senioren jaarwedstrijd en 
daarom des te verrassender dat ik, van de da-
mes, de meeste punten bij elkaar had geslagen. 
De baan is weer, als vanouds in deze tijd, nat. 
Maar verder lag hij er mooi bij. De bomen kleu-
ren nog steeds prachtig en de flight, met Taeke, 
Jannes en Peter, was gezellig. Wat wil een mens 
nog meer.

Omdat ik verzuimd heb in mijn afscheidspraatje 
de wedstrijdleiding te bedanken wil ik dat bij 
deze goed maken. De hele commissie wil ik 
complimenteren voor hun onvermoeibare inzet 
en inventiviteit bij het uitzoeken van prijzen.

Hartelijk bedankt en veel succes verder met deze 
gezellige wedstrijd.

Hannie Nijhuis

Uit de recessie
 
Toen om half 12 de Last Chance wedstrijd van 
start ging miezerde het een beetje. In tegenstel-
ling tot de verwachtingen werd het na 10 minu-
ten droog en dat bleef het ook de hele middag.
Samen met Peter Aarden en Marc Nijssen zat 
ik in de tweede flight. Direct na de start begon 
Peter een temperamentvol betoog over z’n han-
dicap. Zo ongeveer bij hole 4 vertelde hij iets 
over een dikke en een dunne hand. Als laatste 
van de twee toehoorders had ik toen ook door 
dat het een fysieke handicap betrof. Toen Pe-
ter zag dat het kwartje was gevallen, wierp hij 
zich op als echte golfpro. Hoewel je niet zou 
verwachten, dat iemand met Zuid-Europese 
passie een onderkoelde diep-Fries op het juiste 
golfspoor kon krijgen, lukte dit wonderbaarlijk 
goed. De eerste negen holes konden Marc en ik 
onze handicap nog net niet halen. Het tweede 
rondje scoorden we echter de ene par na de an-
dere. Zelfs birdies lagen in het verschiet. Hoewel 
ik normaliter mijn score redelijk in mijn hoofd 
heb, lukte dat met zoveel punten niet. Maar van 
Peter mochten wij ons daar ook niet mee bezig 
houden. Wij moesten ons op ons spel concentre-

ren. Jammer dat hem dat zelf niet zo goed lukte. 
Na afloop in het clubhuis, zat Joscha reeds met 
een triomfantelijke blik aan de bar. De door hem 
behaalde 39 punten zouden wel genoeg zijn voor 
de overwinning. Toen na enig rekenwerk bleek, 
dat ik op 40 punten uit kwam, was dit voor hem 
een grote deceptie. Naderhand heb ik mij jegens 
hem zeer sociaal opgesteld, door met hem geza-
menlijk zijn teleurstelling weg te drinken.
Mijn gestaag oplopende handicap gaf aan dat 
mijn golf carrière een beetje in het slop zat! Met 
Griekse hulp kom ik nu in een keer in een flow. 
In mijn dankwoord heb ik dan ook gesteld, dat 
nu de hulp uit omgekeerde richting komt, de re-
cessie wel voorbij moet zijn. 
 
Neary:   Lynda Spanjer
Longest drive dames: Haitske Valentijn
Longestdrive heren   : Jacques Meyer
Christiaan Vermeulen:     38 punten
Joscha Oenema:            39 punten
Maurits Flapper:            40 punten
Alle prijswinnaars mochten  een mooie prijs in 
ontvangst nemen.
 
Maurits Flapper
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Rabbitwedstrijd 28 september 2013

De één na laatste rabbitwedstrijd van 2013 vond plaats op zaterdag 28 
september 2013. De ochtend begon fris, maar gelukkig brak de zon al 
snel door. 
Met vijf flights van 3 personen was het 
weer gezellig druk. Co, Gerard, Cor, 
Roel en Johanna waren deze keer de 
mentoren en hebben het weer fantas-
tisch gedaan.
 
Deze rabbitwedstrijd zijn er maar liefst 
vier birdies geslagen. Deze birdies zijn 
geslagen in de eerste en de tweede flight 
op hole 1, hole 4 en hole 5 (2x). De bir-
dies zijn geslagen door Geralda Schraa 
(hole 1), Sjoerd Jan Oord (hole 4 en 
hole 5) en Bob Wilffert (hole 5).

Ook deze wedstrijd werd er op hole 5 
de neary gespeeld en op hole 6 de lon-
gest. De neary lag op slechts 35 centi-
meter van de vlag en werd gewonnen 
door Bob Wilffert. De longest bij de he-
ren bracht ditmaal veel spanning met 
zich mee. Enkele ballen bleken verder 
dan de tot dan toe geslagen longest te 
liggen. Helaas voor de betreffende he-
ren lag de bal echter niet op de fairway 
maar er ongeveer anderhalve meter 
buiten. Roelof Jelsma ging er bij de he-

ren dan ook met de longest vandoor. 
Bij de dames was Maaike Bouwman de 
gelukkige.

De einduitslag van de wedstrijd over 9 
holes werd bekend gemaakt door Ad 
Schild en is als volgt:

1. Geralda Schraa   25 punten.
2. Theo Smit    21 punten. 
3. Maaike Bouwman   20 punten.
 
John Janssen en Maaike Bouwman 
hadden allebei 20 punten. Omdat 
Maaike over de laatste holes beter heeft 
gescoord, is zij als derde geëindigd (re-
kening houdend met de handicap).

De afsluitende rabbitwedstrijd zal 
plaatsvinden op zaterdag 2 november 
2013. In afwijking van de andere rab-
bitwedstrijden van dit jaar zal de wed-
strijd aanvangen om 14.00 uur. Hope-
lijk tot dan!

Geralda Schraa



De laatste Windfjord-Rabbitwedstrijd van 2013

Op 2 november jongstleden is alweer de 
laatste rabbitwedstrijd van 2013 gespeeld, 
dit gebeurde onder, voor de tijd van het 
jaar, prima weersomstandigheden. Er de-
den ditmaal een flink aantal golfers mee 
hetgeen een gezellige drukte opleverde. 

Onder de bezielende leiding van Johanna 
Dijkstra en Ad Schild waren er weer vol-
doende mentoren bereid gevonden om 
alle flights te begeleiden. Het is altijd weer 
fijn dat er genoeg enthousiaste mensen 
zijn om ons als (beginnende) golfers bij 
te staan tijdens deze wedstrijden. Ik denk 
dat ik namens alle deelnemers spreek als 
ik zeg dames en heren mentoren bedankt 

voor jullie inzet.
De prijzen werden dit maal als volgt ver-
deeld:

• De longest, op hole 6, bij de mannen 
werd ditmaal geslagen door Roelof Jels-
ma, bij de dames werd dit een prooi voor 
Geralda Schraa.
• De prijs voor de gecombineerde neary 
op hole 5 kon in ontvangst worden geno-
men door Jan de Schiffart.

De strijd om de eerste plaats was een 
spannende aangelegenheid totdat de laat-
ste flight binnen kwam waren er nog geen 
opzienbarende resultaten behaald. Uit-
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eindelijk was het eindresultaat van deze 
wedstrijd:

1. Roelof Jelsma    22 punten.
2. Jan Postma    19 punten.
3. John Janssen   17 punten.

Aangezien dit de laatste wedstrijd van het 
seizoen betrof diende ook het resultaat 
van de gehele competitie bepaald te wor-
den. Terwijl de deskundige wedstrijd-
leiding zich met de uitslag bezig hield 
werden de deelnemers onthaald op een 
drankje en hapjes van de club, welke goed 
in de smaak vielen.
Na enig rekenwerk kwam Ad met de al-
lesbeslissende uitslag over het gehele sei-
zoen 2013, hetgeen op een paar puntjes 
werd beslist.

Voordat ik de prijswinnaars bekend wil 
maken, eerst nog een woord van dank 
aan de sponsor van deze mooie wed-
strijdserie Windfjord Holland, Gerard 
Kampert en Maaike Bouwman, tevens 
geweldig dat jullie besloten hebben ook 
volgend jaar de rabbits te sponsoren.

Dan nu het eindresultaat voor de rabbit 
competitie 2013:

1. Sjoerd Jan Oord met 118 punten en 
daarmee winnaar van een fantastische 
Noorse trui  beschikbaar gesteld door de 
sponsor Windfjord Holland.

2. Jan Sietse Heida met 114 punten en 
winnaar van een prachtige Noorse sjaal.

3. Roelof Jelsma met 103 punten en daar-
mee nu eigenaar van een mooie Noorse 
muts.

Na afloop was er nog muziek, verzorgd 
door een paar deelnemers aan de laatste 
wedstrijd en werd er nog behoorlijk na-
gepraat over het afgelopen seizoen. Voor 
de prijswinnaars geldt dat zij volgend jaar 
niet meer welkom zijn op de rabbitwed-
strijden en zullen gaan deelnemen aan 
andere wedstrijden, wel wensen wij alle 
deelnemers volgend jaar veel succes en 
hopen op een flinke opkomst volgend 
jaar.

Nogmaals dank aan de sponsor en de 
wedstrijdleiding voor een geweldig “rab-
bit seizoen”.

Sjoerd Jan
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WINDFJORD RABBITWEDSTRIJDEN

Wedstrijden voor cat. VI en VII spelers 

Leden uit de spelerscategorie VI (met GVB of NGF en een hcp van 37 – 54) en VII (met of-
ficiële 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)



golfclub
Golfclub Heidemeer, Heidemeer 2
Telefoon  0513 - 63 65 19
Secretariaat/ledenadministratie:
Postbus 412, 8440 AK Heerenveen
www.golfclubheidemeer.nlGolfclub 46
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Bestuur
Co Corbijn, voorzitter, 84 54 73, j.corbijn@chello.nl
Carin Hoekstra, secretaris, 64 68 44, 
carin@communicare.nl
Ad Schild , penningmeester, 06 29 09 15 90,
ad.schild@chello.nl
Roel de Vries, 68 21 17, roherm@yahoo.com
Ruth Haspers-Jebbink, 06 10 28 83 31,
ruthhaspers@hotmail.com
Fredy Damm-Droog, 06 21 22 89 89

Regel- en Handicapcommissie
Roel de Vries, voorzitter, 68 21 17
Lynda Spanjer-Sybesma, 62 10 76
Hugo Bulte, 62 56 00
Rianne v.d. Velden-van Woerkum, 68 12 85
Marga v.d. Zijpp, 62 16 26

Wedstrijdcommissie
Cees van Empel, 06 49 05 83 65
Jannes Ennema, 62 84 44 
Carla Rupert, 63 19 07
Karin Verdonk, 68 16 28
Jelle Vis, 52 99 12
Jacques Meijer,  06 28 12 74 82
Klaas Stuiver, 06 51 26 78 22

PR en Sponsoring
Ruth Haspers-Jebbink, 0561- 61 59 38
Herma de Vries-van der Baars, 68 21 17,
hermabaars@yahoo.com

Redactiecommissie
Ruth Haspers-Jebbink, voorzitter, 0561- 61 59 38,
ruthhaspers@hotmail.com
Jelly Zijda, 52 99 12, jelly.zijda@home.nl
Menno Nicolai, mennonicolai@planet.nl

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

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

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

Opmaak
Menno Nicolai

Vormgeving en druk
SMG

De inhoud van het clubblad valt onder verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingezonden stukken in te korten, te redigeren of te weigeren.
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