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Van de redactie

Kopij inleveren vóór vrijdag 16 mei 2014  
Per mail naar: redactieheidemeer@gmail.com

Op het moment dat ons eerste nummer van Heidemeer Nieuws verschijnt, 
is de lente al volop aan de gang en kunnen we eigenlijk wel spreken van een 
heerlijke winter (nou ja winter?) waar we het hele seizoen hebben kunnen 
doorspelen en zelfs al die tijd onze trolley mochten gebruiken. Wat een 
heerlijkheid!

Dit jaar is ons lustrum jaar en bestaan 
we al weer 20 jaar. Maar ook staan we 
aan de vooravond van een ingrijpende 
bestuurswisseling die zal plaatsvinden 
op de komende ALV 4 april a.s.

Ingrijpend omdat we afscheid nemen 
van twee ongelooflijk trouwe bestuurs-
leden en we ons eigenlijk nog niet heel 
goed kunnen voorstellen hoe dat lijkt 
zonder hen. Ik heb het dan over Co 
Corbijn, onze voorzitter die al heel lang 
in het bestuur zit in verschillende func-
ties en de club natuurlijk als geen ander 
kent. 

Naast hem als zijn rechter hand, Carin 
Hoekstra die ook al gedurende meer 
dan 10 jaar in bestuur of commissies zit 
en die zich met ongekende energie voor 
de club verdienstelijk heeft gemaakt. 

Dat lijkt in een paar zinnen makkelijk 
samengevat, maar vanaf deze plaats wil 
ik toch graag extra aandacht vestigen 
op de enorme inzet die Co en Carin 
(vaak) samen hebben getoond voor de 

club. Op de meest ongelegen momen-
ten werden ze geconfronteerd met za-
ken die direct actie behoefden en altijd 
waren ze er. 

Zij hebben een enorm aandeel gehad in 
de sfeer en gezelligheid van onze club 
en vanaf deze plaats wil ik hen namens 
alle leden daarvoor heel grote dank 
zeggen. Dit soort mensen is er nodig 
om een club te laten voortbestaan en te 
laten bloeien. Gelukkig is er voor hen 
opvolging gevonden in de persoon van 
Wout de Jong als voorzitter en Johan 
Dijkstra als secretaris. Wij wensen hen 
heel veel succes maar vooral ook ple-
zier in het besturen van onze club. We 
hopen Co en Carin, als hun gezond-
heid respectievelijk de tijd het toelaat 
snel weer op de baan te treffen en ho-
pen dat zij ook eindelijk weer zelf toe 
komen aan een rondje golf!

Co en Carin onwijs bedankt!!

Ruth Haspers
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Van de voorzitter
Aan u de eer, is de uitdrukking die men gebruikt om een mede-
speler uit te nodigen als eerste af te slaan. In ons geval zien wij 
het als de eer die wij graag geven aan onze opvolgers om een rol 
te gaan spelen in het bestuur in het belang van de vereniging en 
haar leden. Uiteraard zal de algemene ledenvergadering hun kan-
didatuur moeten steunen, maar daar gaan wij van uit.

Wij zijn de mensen, die plaats willen ne-
men in het bestuur, dankbaar, omdat wij 
in ieder geval geen vacatures achter laten, 
maar met een gerust gemoed weten dat er 
goede en capabele mensen zich gaan in-
zetten. Ook vanaf deze plaats wensen wij 
ze veel succes en bovenal veel plezier toe.

Zoals reeds geruime tijd bekend is ge-
maakt naar de leden stoppen Carin Hoek-
stra en ondergetekende met het vervullen 
van hun bestuursfuncties met ingang van 
de ALV 2014. Meer dan 10 jaar hebben 
Carin en ik samengewerkt als vrijwilli-
ger binnen de club. Begonnen binnen de 
jeugdcommissie en daarna, zou je kunnen 
zeggen, carrière gemaakt en uiteindelijk 
gepromoveerd tot resp. secretaris en voor-
zitter. Zo zie je maar waar een keer ja-zeg-
gen toe kan leiden. 

Gedurende die periode hebben Carin en 
ik zo ongeveer alle wel-en-wee’s binnen de 
club meegemaakt. Soms dingen die ons zo 
veel plezier gaven dat we dubbel lagen van 
het lachen, maar soms ook zaken die ver-
bazing en verwondering opriepen of zelfs 
te triest voor woorden waren.

Maar ja, onze vereniging draait op de in-
zet van vrijwilligers, hetgeen ik vaak heb 
benadrukt, en zowel het bestuur als de 

leden moeten daar rekening mee houden. 
Men stelt haar of zijn vrije tijd beschik-
baar en wordt niet betaald voor de inzet, 
nee eerder het tegenovergestelde omdat 
men er vaak geld bij inschiet. Dus met 
elkaar moeten we ons blijven verbazen of 
verwonderen, maar dan wel altijd met veel 
humor en plezier en met het bewaren van 
respect.

Carin en ik hebben een hele mooie tijd ge-
had en willen daarvoor iedereen hartelijk 
bedanken. Hopelijk gaat het u allen goed 
en zien wij elkaar ongetwijfeld.

Co Corbijn

Vanaf deze plaats wil ik alle mensen bedan-
ken die Fonny en mij gesteund hebben voor 
en tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, 
door middel van mails, kaarten, bezoeken 
en telefoontjes. Na mijn thuiskomst heb ik 
ook veel bezoek, bloemen, kaarten, mailtjes 
en telefoontjes mogen ontvangen. 

Het zijn er zo overweldigend veel dat het 
niet mogelijk is om u allen persoonlijk te 
bedanken, maar onze dank hiervoor is op-
recht en heeft ons goed gedaan.
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1994-2014    Golfclub Heidemeer

Inderdaad, dit jaar bestaan we 20 jaar en daar mogen we best trots op 
zijn. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat er nog een aantal be-
stuursleden van het eerste uur lid zijn van onze vereniging en zelfs onze 
eerste voorzitter, medeoprichter en erelid Jetteke van den Berg-de Jong.

Peter Jongman, ook bestuurslid van het 
eerste bestuur en Jetteke hebben mij allerlei 
krantenknipsels en foto’s aangeleverd wat 
een goed beeld geeft van het ontstaan van 
Golfclub Heidemeer.

Voordat het zover was dat de club in mei 
1994 officieel werd opgericht is er natuur-
lijk heel veel aan vooraf gegaan en we mo-
gen al die mensen die toen al die bespre-
kingen hebben gevoerd dankbaar zijn voor 
hun doorzettingsvermogen, anders hadden 
we misschien wel nooit gegolfd of waren we 
bij een andere club terecht gekomen.

Eerst werd er gestart op 4 holes, want de 
andere waren nog niet klaar en zelfs van die 
vier holes werd er nog eentje vernield door 
motorcrossers.

Bij de eerste wedstrijden die werden geor-
ganiseerd kom je winnaars tegen die nog 
steeds (of weer) lid zijn. Vele namen kom 
ik tegen bij het doorlezen van de kranten-
knipsels en veel namen van huidige leden 
kom ik tegen, met foto vaak. Mooi om te 
zien dat mensen van het eerste uur de club 
trouw gebleven zijn.

Toen werd de hoop uitgesproken om met 
een ledental van 54 uiteindelijk op 450 le-
den te komen. Op   dit moment halen we 
dat niet, maar tien jaar geleden was er wel 
degelijk een wachtlijst. In het begin moest 
men uitwijken naar Golfclub Holthuizen in 

Roden, onze mentorclub, die Heidemeer de 
fijne kneepjes van het golfvak moest leren 
en ook de GVB examens afnam. Zij hebben 
ons begeleid om de B-status te krijgen en 
zo op eigen benen konden staan. Intussen 
hebben we zelfs de A-status bereikt.

Hoeveel mensen hebben zich hiervoor in-
gezet, hoeveel commissieleden zijn er in de 
loop der jaren geweest. Hoeveel mensen 
hebben met elkaar gezorgd om deze fijne, 
gezellige, laagdrempelige club te creëren? Ik 
kom in de stukken tegen dat Bram onze al-
lereerste greenkeeper was en er nog steeds 
is. Fantastisch om zo lang, zo intensief met 
een baan bezig te zijn.

Ze zijn begonnen met een porta-cabin als 
clubhuis en weldra werd het clubhuis ge-
realiseerd. Het mooiste clubhuis van Fries-
land, kopte de krant en nu … wordt het 
weer prachtig opgeknapt. De winkel heeft 
een facelift gekregen en na twintig jaar is er 
een nieuwe pro. Een grote saamhorigheid 
was te bespeuren bij de facelift van het club-
huis. 

Vrouw van de baanmanager, greenkeepers, 
Mulligan eigenaren, de nieuwe pro en haar 
familie, iedereen was met elkaar bezig om 
er wat moois van te maken en het “wij-ge-
voel” te creëren. 

Wij wensen Tineke dan ook vanaf deze 
plaats heel veel succes toe als onze nieuwe 
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Headpro en nieuwe eigenaar van de win-
kel. Een mooi moment in zo’n lustrumjaar. 
Tineke kent als geen ander ons Heidemeer. 
Zij is hier opgegroeid en heeft als jong kind 
kennisgemaakt met de golfsport. Brechtus 
(handicap 2.3) was haar grote voorbeeld en 
nam haar mee door de baan en ja, zo is het 
gekomen, een Headpro die op Heidemeer is 
opgegroeid. Ik hoop dat we met elkaar Tin-
eke de kans geven een succes te maken van 
haar werk als pro en van haar winkel.

Een betrokken pro zal zeker als stimulans 
werken om je handicap te verlagen, dus de 
verwachtingen voor komend jaar zijn hoog 
gespannen!

We zullen dit lustrum gaan vieren op 10 
mei met een wedstrijd die voor iedereen 
toegankelijk is, die lid of oud-lid is van Hei-
demeer. Hoge handicappers, lage handi-
cappers, keuze uit 18 holes of 9 holes en het 
aantal deelnemers zal onbeperkt zijn om op 
die manier zoveel mogelijk mensen het lus-
trum mee te laten vieren. We zullen alleen 
vragen bijtijds in te schrijven om genoeg 
tijd te hebben voor een goede organisatie. 

Na de wedstrijd zal er een lopend buffet zijn 
met sfeervolle live muziek.

We hopen natuurlijk op een grote opkomst.
Ook zijn er lustrumpolo’s gemaakt met 
Heidemeer logo en de jaartallen. In twee 
kleuren te verkrijgen en te bestellen via 
voorintekening bij Tineke.

We zullen dit jaar met veel bestuurlijke ver-
anderingen te maken krijgen en dat zal in-
houden dat er soms dingen anders gaan dan 
we gewend waren, bewust of onbewust. Ik 
hoop dat iedereen overtuigd is van de grote 
inzet van bestuurders en commissieleden 
en we zaken respectvol kunnen oplossen. 
Al de voornoemde commissieleden en be-
stuursleden hebben het met elkaar mogelijk 
gemaakt dat we nu dit 20 jarig bestaan kun-
nen vieren.

Ik spreek de hoop uit dat we er met elkaar 
voor gaan om de komende twintig jaar 
met net zoveel inzet te volbrengen als onze 
voorgangers!

Ruth Haspers
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Van de Regel- en Handicapcommissie

Per 1 januari 2014 is het gebruik van afstandsmeters op de golfbaan toe-
gestaan bij nationale wedstrijden en tijdens de competitie. De NGF heeft 
de clubs verzocht deze lijn te volgen voor clubwedstrijden en een nieuwe 
Plaatselijke Regel toe te voegen.

Vanaf 1 januari 2014 geldt de volgende 
Plaatselijke Regel op Golfbaan Heidemeer:

Een speler mag afstanden bepalen met een 
apparaat dat uitsluitend afstanden kan me-
ten. Smartphones zijn niet toegestaan als 
afstandsmeter. Straf voor het gebruik van 
een afstandsmeter die niet is toegestaan: 
diskwalificatie op grond van Regel 14-3.

(De complete tekst staat op onze website en 
op het publicatiebord).

Deze plaatselijke regel zal bij een nieuwe 
druk op de scorekaarten worden opgeno-
men.

De invoering door de NGF betekent dat 
bovengenoemde apparatuur ook tijdens 
competitiewedstrijden zal zijn toegestaan, 
ongeacht of op de baan waar de wedstrijd 
wordt gespeeld een Plaatselijke Regel, die 
afstandsmeters toestaat, van kracht is.

De R&HC

Zaterdag 10 mei onze lustrumwedstrijd, 
voor al onze leden. 

Schrijf u in via proware. 
18 holes of 9 holes naar keuze. 

Na afloop een lopend buffet met live mu-
ziek. 

Schrijf u in om met elkaar een 
gezellige lustrumviering te beleven!
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Van de Pro

Hier mijn eerste “stukje” als Head Pro en eigenaar van golfschool en golf-
shop Heidemeer Heerenveen. Zoals jullie allemaal in de nieuwsbrief van 
december hebben kunnen lezen, ben ik nu verantwoordelijk voor de golf-
lessen en de golfshop.

Om meer golfers in de winter aan het les-
sen te krijgen, ben ik vanaf december be-
gonnen met een winteractie. Deze actie 
hield in dat golfers, één of twee personen, 
voor € 99, - vijf lessen van 25 minuten 
kregen. Erg leuk dat veel leden gebruik 
hebben gemaakt van deze actie. De eerste 
prijzen zijn, na het volgen van een aantal 
winterlessen, al gewonnen! 

Naast deze privélessen zijn alle competi-
tieteams van golfclub Heidemeer volop in 
training. Samen met de technische com-
missie heb ik een beleidsplan gemaakt om 
het niveau van de eerste competitieteams 
naar een hoger level te tillen. Er wordt on-
der meer van de spelers verwacht dat zij 
aanwezig zijn op competitietrainingen en 
dat zij deelnemen aan wedstrijden. 

Ook heeft golfclub Heidemeer dit jaar 
voor het eerst samengewerkt met TIGRA 
Fysiotherapie Heerenveen. De spelers van 
de eerste competitieteams hebben onder 
leiding van Annemarie Oswald een fysieke 
screentest ondergaan. Op basis van deze 
screentest, een persoonlijke test, heeft een 
ieder een gepersonaliseerd fitness-schema 
gekregen. Het fitness-schema bevat oefe-
ningen die speciaal voor het golfen zijn. 

Met deze verbeteringen ten opzichte van 
voorgaande jaren kunnen we zeggen dat 
we een stap in de goede richting hebben 

gezet. De leden die in de winter door heb-
ben gegolfd, hebben kunnen zien dat ik in 
januari druk bezig ben geweest met het 
verbouwen van de shop. Daarnaast ben ik 
vanaf december bij verschillende leveran-
ciers langs geweest om de leukste en beste 
golfartikelen in te kopen. 

Elke week wordt de shop nog steeds aan-
gevuld met leuke golfartikelen. Golfarti-
kelen die onder andere verkrijgbaar zijn 
in de golfshop, zijn: golfaccessoires, ca-
deauartikelen, golfballen, kleding, golf-
sets, putters, tassen, schoenen en sokken. 
Mochten er golfartikelen zijn die u mist 
in het assortiment, dan verneem ik dat 
graag. Dinsdag-, woensdag- en donder-
dagochtend ben ik aanwezig in de shop.

Tot slot heb ik een speciale regrip-ruimte 
gecreëerd in het clubhuis waar u uw ver-
sleten grips kunt laten vervangen. Ik heb 
meerdere grips standaard op voorraad, 
die verschillen in dikte en kleur. Momen-
teel heb ik een gripactie, namelijk: 6 grips 
halen, 5 grips betalen inclusief opzetten. 

Ik wil graag alle spelers van golfclub Hei-
demeer alvast een mooi golfseizoen en 
een leuke en goede competitie toewensen!

Tineke van der Wal
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De nieuwe golfshop van Tineke van der Wal
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Notulen Algemene Ledenvergadering 8 maart 2013 

Aanwezig: 43 leden 
Locatie: Clubhuis 

1) Opening om 20.05 uur door de voorzitter met een speciaal welkom voor ons lid 
van verdienste Rianne van der Velden. 

2) De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 

3) Als ingekomen stukken worden de namen van de 18 leden die afbericht hebben 
gedaan voorgelezen. 

4) Mededeling: de leden wordt een consumptie aangeboden tijdens de pauze, mits 
het beperkt blijft tot bier, wijn, frisdrank en dergelijke. 

5) Notulen vorige vergadering: Jisk Kronemeijer stelt de vraag over de wijziging 
van de NGF richtlijnen. Het antwoord is de weg naar het GVB en de verandering 
in de afslagplaatsen. Verder worden de notulen in orde bevonden en, onder dank-
zegging aan de secretaris, vastgesteld. 

6) Jaarverslag 2012. Jisk Kronemeijer vraagt naar de stand van automatisering be-
treffende Telegolf. Ad antwoordt dat op 2 april de conversie van oud naar nieuw 
zal plaats hebben, waardoor er ook nog € 3.000 jaarlijks bespaard kan worden. 

7) Het financiële verslag en de afdracht aan Leisure Golf voor de hekken op de 
driving range en hole 8 in het bijzonder geeft aanleiding tot een aantal meningen 
en vragen. 
Vragen worden gesteld door Jisk Kronemeijer, Cees van Empel, Aad van Arkel en 
Gerard Kampert die er op neer komen “hoe kan het zijn dat dit bedrag al jaren in 
de stukken voorkomt terwijl het toch zou moeten verminderen door afschrijving”.  
De voorzitter geeft aan dat deze regeling onder een voorgaand bestuur is gemaakt 
en dat wij die niet eenzijdig kunnen veranderen, maar hooguit met Andor de Geer 
in overleg kunnen gaan. 

Andor legt uit dat de afspraak was dat de investering zou worden gedaan door Lei-
sure Golf en dat de vereniging de rentekosten en een deel onderhoud zou betalen. 
De rente voor de netten van de driving range is 7% en die voor hole 8,4%. Hij geeft 
aan als er niets wordt afgelost er rente moet blijven worden betaald. 
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Peter Aarden vraagt naar de betekenis van de buggy bastards en de voorzitter legt 
de hele zaak voor en spreekt zijn teleurstelling en verwondering uit dat fatsoen-
lijke ouders zich blijkbaar niet gehouden voelen om de schade veroorzaakt door 
hun kinderen te vergoeden. Na ontvangst van een juridisch advies zal het bestuur 
de verdere mogelijkheden onderzoeken om toch het schadebedrag te incasseren. 

8) De kascommissie doet bij monde van Hattum Tolsma verslag van het onder-
zoek dat zij heeft uitgevoerd in de administratie van de penningmeester. Zowel de 
controle als de presentatie van de stukken zag er goed uit en de commissie stelt 
voor het bestuur decharge te verlenen, hetgeen onder een applaus van de leden 
wordt bekrachtigd. 

9) Onder dankzegging aan Jan Meijer, wordt tot lid van de kascommissie Jisk Kro-
nemeijer gekozen. Hattum Tolsma blijft nog een jaar lid. 

10) De begroting wordt toegelicht door de penningmeester en Ad stelt voor om 
op basis van deze cijfers de contributie gelijk te laten aan die van vorig jaar. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 

11) Aangezien er geen kandidaten zich gemeld hebben om te worden gekozen tot 
secretaris of penningmeester, kunnen de aftredende en herkiesbare kandidaten bij 
acclamatie worden benoemd. Aldus worden Carin Hoekstra en Ad Schild resp. als 
secretaris en penningmeester voor de periode van 3 jaar benoemd. 

12) De penningmeester geeft uitleg over het royement van de leden Meelker (3x) 
en Ten Pas (2x) en de vergeefse moeite die hij heeft gedaan om alsnog de contri-
butie te innen. De vergadering stemt in met het royement. 

13) Voor de rondvraag worden er in de pauze 3 vragen ingediend door Aad van 
Arkel. 

Vraag 1 betreft de afdracht van de inleggelden van de wedstrijden aan de vereni-
ging, waarbij alleen de wedstrijdcommissie afdraagt en de subcommissies, dames-
heren–senioren, geen geld afdragen. De voorzitter meldt dat er een bedrag van 
50 euro is overgemaakt door de damesochtend. Cees van Empel geeft aan dat bij 
de Weco alle inkomsten en uitgaven transparant zijn en vraagt zich af of dit ook 
bij de subcommissies het geval is. De voorzitter vermeldt dat dit niet het geval is, 
althans niet voor het bestuur. Aad pleit voor een afdracht door alle commissies die 
inleggeld vragen. 
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Hugo Bulte verzoekt om de vrijheid van handelen voor de commissies te behou-
den en ook de afdracht van de Weco af te schaffen. Andor de Geer vindt het be-
langrijk dat de wedstrijden gezellig zijn, maar dat het wel transparant moet zijn 
en de boekhouding iets beter geregeld moet worden. Harry Poort onderschrijft 
de opmerking van Andor over de transparantie. Verder merkt hij op dat de baan 
door de subcommissies bezet wordt gehouden, terwijl er geen afdracht aan de club 
plaats heeft. Aad: alle leden zijn hetzelfde en moeten gelijk worden behandeld; 
deze gelijkheid moet ook naar voren komen bij de inleggelden voor de wedstrij-
den. Marius Bod is van mening dat de commissie het inleggeld en de besteding 
daarvan zelf kan bepalen. Het inschrijfgeld bij de seniorenwedstrijd bedraagt 
maar €1,50 en is te gering om daar veel mee te doen. Karin Verdonk brengt naar 
voren dat alle commissies wel moeten afdragen. Cees: andere commissies zouden 
wel een afdracht moeten doen om bij te dragen in de aanschaf van computer e.d. 

Tineke Oenema: wie bepaalt het inlegbedrag van een wedstrijd? Antwoord: de 
betreffende commissie stelt zelf het inleggeld vast. Andor: de vereniging heeft een 
vastgesteld percentage van het speelrecht; dit zou ook als sleutel gebruikt kunnen 
worden. 

Vraag 2 (is in feite een opmerking). Aad vindt het interview, redactioneel stuk, 
over het Sporthaantje onverstandig en vraagt zich af of de vereniging dit wil. Er 
is tenslotte de Golfstore en daar zouden de aankopen gedaan moeten worden. 
Voorzitter: er is en kan geen invloed zijn op de lay-out van een advertentie, dus als 
er een stuk tekst wordt geplaatst als advertentie hebben we daar geen invloed op. 
Verder heeft Golfstore al jarenlang de voorkeur gehad bij de advertenties, maar 
als deze besluit om niet meer te adverteren heeft de commissie het volste recht 
om voor een andere adverteerder te zorgen. Om het Sporthaantje te overtuigen is 
het stuk tekst toegezegd. Ruth Haspers vraagt zich af waarom hier stampij over is 
terwijl er niemand over het redactionele artikel van Lavendula praat. 

Ageeth de Geer pleit voor een redactioneel stuk voor de eigen ondernemers. Karin 
Verdonk: hoe gaat het verder met het clubblad nu Telenga media failliet is? Voor-
zitter legt uit dat volgens bij hem bekende informatie André Banda een doorstart 
zal maken. Cees van Empel stelt voor om voor alle sponsoren de gelegenheid te 
geven een redactioneel te laten plaatsen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Marga Tuinstra: een gedrukte versie van een clubblad is niet meer van deze tijd; 
dit zou ook kunnen door middel van de nieuwsbrief of het publiceren op de web-
site. 
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Bill Speckman ageert tegen degenen die pleiten voor de afschaffing van het blad. 
We moeten blij zijn met het blad en spreekt zijn waardering en dank uit aan Ruth 
en haar commissieleden. Tineke Oenema vindt het clubblad leuk. Gerard Kam-
pert is dezelfde mening toegedaan en wijst op het nadeel van een digitale versie. 
Karin vraagt naar de kosten van het clubblad en Ad geeft als antwoord de bedra-
gen: drukken ca. € 5300, - plus postbezorging ca. € 1000, - met als advertentieop-
brengst ca. € 4.000, -. 

Hattum Tolsma geeft aan dat juist in de crisis een hardcopy belangrijk is. Karin 
geeft de suggestie om de website beter te gebruiken. Gerard merkt nogmaals op 
dat een hardcopy wel wordt gelezen en een mail direct wordt weggegooid.
 
Vraag 3: eigenlijk een oproep aan het bestuur om de bestaande regeling voor de 
competitietraining te veranderen en volgend seizoen alle teams bij Tineke te laten 
trainen. 

14) niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging aan alle 
aanwezigen voor de inbreng, de vergadering om 21.20 uur. 

Jaarverslagen 2013

Bestuur

Het bestuur bestaande uit: Co Corbijn (voorzitter), Carin Hoekstra (secretaris), 
Ad Schild (penningmeester), Carla Rupert (wedstrijdcommissie), Roel de Vries 
(regel en handicap commissie), Ruth Haspers (pr- en sponsoring) en Fredy Damm 
(jeugdcommissie). Het gehele bestuur heeft iedere maand vergaderd. Deze verga-
deringen worden gehouden op de 3e   dinsdag van de maand.  

Op 31 december 2013 telde de vereniging totaal aantal leden: 387

Gewoon lidmaatschap: 313, bedrijfsleden: 15, jeugdleden: 23, buitenleden: 19, 
proefleden: 14, speciale leden: 3.

Begin 2013 zijn de NGF teams weer volop aan de slag gegaan. De trainingen heb-
ben hun vruchten afgeworpen. Met veel plezier, lange autoritten en veel golfvaar-
digheid gingen de teams op pad. Een enorm succes voor onze golfclub: Heren 
Heidemeer 2 droegen hun steentje bij en werden poulewinnaar! Hulde voor onze 
champs!!!



16

Er hebben weer vele activiteiten plaatsgevonden onder de bezielende leiding van 
de diverse commissies. De ca. 50 leden die zich als vrijwilliger inspannen voor de 
club vormden een basis van de succesvolle activiteiten. Daarom wil ik met name 
de diverse commissies in willekeurige volgorde noemen, t.w. regel- &handicap-, 
introductie-, wedstrijd-, jeugd-, pr- en sponsorcommissie en de redactie van het 
clubblad. Verder zijn de ledenadministratie, baancommissaris, clubconsul stich-
ting Handicart, Old Grand Dad club, de vertrouwenspersoon en niet te vergeten 
degenen die zich inspannen voor de dames-, heren- en seniorendag. Een welge-
meend dankwoord aan al deze vrijwilligers is zeker op zijn plaats. 
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er meer leden iets voor de vereniging zou-
den willen betekenen. Er is altijd een tekort aan mensen. Als iedereen bij zichzelf 
zou nadenken welke functie hij/ zij zou willen vervullen en zich daarmee zou mel-
den bij de desbetreffende voorzitter van de commissie, zou het bestuur u daarvoor 
dankbaar zijn. 

Carin Hoekstra
Secretaris

In willekeurige volgorde komen vervolgens de commissies zelf aan het woord:

PR commissie

Ook dit jaar blijkt weer dat het vinden van sponsoren moeilijk is. We hadden een 
contract afgesloten met Lavendula en dat hebben ze helaas eenzijdig opgezegd. 
De bedoeling was dat ze in de Golfweek een dag zouden sponsoren, maar helaas. 
Intussen blijkt dat ze opheffingsuitverkoop hebben, dus begrijpen we hun stap-
pen. In 2014 gaan we geen golfweek meer houden maar willen we proberen de 
sponsors te verdelen over het hele zomerseizoen, zodat er meer mensen aan mee 
kunnen doen. Voor de sponsor leuk en voor de leden ook. Ook van der Kam, van 
de dames/herendag heeft in 2013 voor het laatst gesponsord. Vele jaren hebben we 
gebruik mogen maken van hun gulle giften. Ook de advertenties waren in 2013 
nog zodanig dat het clubblad “zijn/haar eigen broek kon ophouden” maar ook 
daarvan gaan een paar adverteerders na heel veel jaren ons verlaten. Kraak en 
Donker en de Beier, al langer van de partij dan ikzelf gaan stoppen en Steenwijk 
schoenen wil graag een andere mogelijkheid bekijken voor sponsoring, dus daar 
gaan we nog mee aan de slag. Punt 57a wil ook voorlopig stoppen met adverteren. 
2014 is ons lustrumjaar dus daar zullen we ons ook mee bezighouden om daar iets 
leuks van te maken.
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Redactiecommissie

Voor het laatste jaar zijn we 6 keer verschenen. In 2014 zullen we nog vijf keer 
verschijnen. Dit heeft te maken met de daling aan inkomsten van adverteerders en 
het feit dat Menno Nicolai zijn lidmaatschap heeft beëindigd per 31-12-2013, zo-
dat we niet langer gebruik kunnen maken van zijn gratis inzet voor de opmaak van 
het clubblad. Jelly Zijda en ondergetekende zullen er weer hun energie in steken 
om in elk geval nog een jaar “lijfelijk” te kunnen verschijnen. We zien om ons heen 
dat er steeds meer clubs afscheid nemen van hun papieren clubblad (o.a. Texel en 
Hattem). Nog altijd willen we graag kopij ontvangen van leden over van alles dat 
hen bezig houdt. Helaas behoeft dat nog al eens een kleine stimulatie in de vorm 
van een mailtje, maar meestal komt het dan ook wel.

Regel en Handicap commissie

De Regel – en Handicapcommissie van Golfclub Heidemeer is in het jaar 2013 
maandelijks bijeen geweest. Daar buiten is overleg gewest met baaneigenaar, pro, 
regiocommissaris en diverse commissies. De veranderde voorschriften voor het 
behalen van het GVB hebben er in geresulteerd dat de RHC veel minder tijd heeft 
hoeven te  investeren in opleiding en examens. In 2013 zijn 17 kandidaten opge-
leid voor het theoretische examen: alle kandidaten zijn de eerste keer geslaagd. 
Doordat het praktijkexamen is afgeschaft (de speler dient zelf met een marker een 
kaart met HCP 54 te lopen), resteert voor de RHC alleen nog de administratieve 
verwerking.
De verzorging van de theorielessen was dit jaar in handen van Jelly Zijda en Men-
no Nicolai. Van Menno hebben we helaas afscheid moeten nemen. We zijn ver-
heugd dat Caroline Vink zijn plaats heeft willen innemen.

Met alle commissies die wedstrijden organiseren binnen Heidemeer is contact 
onderhouden over de gevolgen van de invoering van de regel: “Baan Q – Wed-
strijd Q”. Aanvankelijke angst dat invoering van deze regel zou leiden tot geringere 
deelname, blijkt niet gegrond. Bijna alle commissies geven aan blij te zijn met de 
invoering van deze duidelijke regel.
Veel commissies moesten nog wennen aan het afschaffen van de dames- en heren-
tees. De meeste commissies hebben aangegeven de spelers in het nieuwe seizoen 
meer ruimte te bieden in de keuze van de te spelen tee. Kwestie van wennen dus!

De Regel- en Handicapcommissie ziet het als haar taak binnen de vereniging toe 
te zien op een juiste en correcte uitvoering van door de NGF en EGA uitgevaar-
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digde regels en voorschriften. Zonder op alle slakken zout te willen leggen, komt 
het voor dat de RHC een commissie wel eens moet wijzen op onjuist handelen. 
Omdat wij allen goedwillende vrijwilligers zijn die het beste met Heidemeer voor 
hebben, moet dat in goede harmonie kunnen plaatsvinden.

Jeugdcommissie

Het afgelopen jaar is helaas het aantal actieve jeugdleden dramatisch teruggelo-
pen. Konden we vorig jaar voor een wedstrijd nog wel 10 kids op de been bren-
gen, dit jaar bleef het bij 5 diehards steken. Jente, Jeroen, Michael, Brend en Daan 
hebben de jeugdwedstrijden met elkaar gespeeld en gelukkig is het voor de jeugd 
nu ook mogelijk om bij de andere clubwedstrijden, als ze aan de hcp-eis voldoen, 
mee te doen. Tot nu toe hebben alleen Jente, Michael en Jeroen af en toe van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt.
 
Ondanks grote inspanningen van de jeugdcommissie om ook de andere jeugdle-
den weer betrokken te krijgen, via mails en telefoontjes, is dit helaas niet gelukt. 
Het blijft voor de overgebleven jeugd mogelijk om mee te spelen met de zondag 
wintercompetitie en straks in het nieuwe jaar met de Rabo-donderdag-avond en 
andere wedstrijden, mits zij aan de hcp-eisen voldoen.
 
Het afgelopen jaar heeft Michael een aantal NNO-wedstrijden gespeeld. Dit is een 
heel leuke en leerzame jeugdcompetitie, die op verschillende banen in het Noor-
den wordt gespeeld. Alle jeugdleden zullen volgend jaar de informatie over deze 
competitie ontvangen en de mogelijkheid krijgen zich voor deze competitie in te 
schrijven. Doekele en Frédy zullen dit en andere uitnodigingen voor jeugdwed-
strijden aan de jeugdleden blijven doorspelen en eventuele inschrijvingen verzor-
gen.
 
We wensen Jeroen, Daan, Michael, Brend en Jente en natuurlijk alle andere jeugd-
leden heel veel golfplezier op golfclub Heidemeer en hopen hen allen vaak op de 
baan te treffen.

Introductiecommissie 

2013 is voor de Introductiecommissie succesvol verlopen. Dankzij een prettige 
onderlinge samenwerking tussen de betrokken commissieleden zijn 9 Rabbitwed-
strijden georganiseerd, met totaal 113 inschrijvingen (2012: 72 inschrijvingen). 
Dit kon alleen gerealiseerd worden dankzij de inzet van vele mentoren die bereid 
waren om de flights te begeleiden.
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Er werd overwegend door proefleden aan deze wedstrijden deelgenomen, waar-
van velen hebben besloten door te gaan met deze sport, en inmiddels hun proef-
lidmaatschap hebben omgezet naar een gewoon lidmaatschap. Voor het eerst zijn 
in 2013 ook birdies uitgereikt. .Na de slotwedstrijd werden de hoofdprijzen uit-
gereikt, beschikbaar gesteld door sponsor Windfjord, die ook voor 2014 bereid is 
deze sponsoring voort te zetten. Ook de muzikale omlijsting, verzorgd door Cor 
Pot en zijn vriendin Jantine Boonstra, heeft zeker bijgedragen aan de gezellige 
afsluiting van het seizoen 2013.

Heerenmiddag Speler van het jaar 2013

Je bent er het hele jaar mee bezig, de eerste 9 holes moeten goed zijn, je gaat 
eerst wat ballen inslaan, dit is niet mijn gewoonte en dan er vol tegenaan. De 
eerste 9 holes ben je gefocust en daarna de 2e 9 holes kak je in. 
Zo is het jaar bij mij vaak verlopen. Je pro-
beert de scores van de wedstrijden bij te 
houden maar na een stuk of 15, 16 wed-
strijden ben je volkomen de draad kwijt 
en telt een kapucijner nu wel of niet mee. 
Tja allemaal vragen en problemen waar je 
als vast Heerenmiddagspeler wekelijks mee 
stoeit. Gelukkig hebben we de Heerenmid-
dagcommissie die alles netjes noteren en, 
neem ik aan, naar eer en geweten bijhou-
den en uitrekenen.

Hulde aan Simon en Wim. Ik moet zeggen 
dat ze dit jaar hun werk echt goed gedaan 
hebben want ik ben als winnaar uitgeroe-
pen!!! Het hele jaar heb ik met veel plezier 
meegedaan met de Heerenmiddag en ik 
heb met veel verschillende flightgenoten 
gelopen en gekletst, vooral veel gekletst. Tja 
dat hoort nou eenmaal bij mij, gezellig wat 
kletsen, commentaar geven op mijn eigen 
slag en plezier hebben op de baan. Bij deze 

wil ik dan ook mijn excuses aanbieden aan 
de flightgenoten die zich hieraan gestoord 
hebben.

3e plaats: Henk Prinsen met 278 punten,
2e plaats: Jannes Ennema met 283 punten                                                                                
1e plaats (ik dus): Chris Franssen, met 289  
punten.
Na de wedstrijd hebben we nog van een 
heerlijke stamppotmaaltijd mogen genieten 
en heeft de commissie de 10 hoogste spelers 
uit de competitie verrast met een heerlijke 
fles wijn.

Mijn naam staat nu ook op een bordje in 
het clubhuis en eeuwige roem bij golfclub 
Heidemeer!! Het volgend jaar doen we 
weer met frisse moed mee en zien we wel 
weer waar het schip strandt.

Chris Franssen
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Madrid, 5 december 2013

Beste golfvrienden,

Met de uitslag in het zicht,
Is de Sint dan toch uiteindelijk weer gezwicht.

Door toedoen van zijn Zwarte Piet, dat lieve wicht,
Voor het maken van dit Sint Nicolaasgedicht.

Op de verjaardag van de goedheiligman, de Sint,
Komen de stoere dames en heren, door weer en wind,

Voor het spelen van een wedstrijd dan toch vrolijk opdagen.
Over regen, kou en mist hoor je hen niet klagen,

Of over storm en harde wind bij vlagen,
Om dan met precieze, secure en harde slagen,

Er een mooie en spannende wedstrijd van te maken
En hopelijk dan het zoet van de winnaar te gaan smaken.

Helaas eindigden vele ballen in het water,
Tussen de pompeblêden en het eendengesnater.

Een birdie werd op deze zware dag ook gescoord,
Het was Daan, daar had de Sint al van gehoord.

Henny Eikenaar, altijd een sportief gevaar,
Was deze keer niet de grote winnaar,

En … Gerard, Syta en Vera, altijd even trouw,
Wel veel goede ballen, maar ook evenveel gehouw.

Maar wie waren deze keer de spelers van woord en daad,
Die eindigden met het hoogste resultaat?

Spannend allemaal, hoor ik u nu hardop denken,
Aan wie de Sint deze keer de prijzen zal gaan schenken.

Arend en Peter waren met vijftien punten,
Bij de heren aan het stunten.

Arend kreeg uiteindelijk de eerste prijs,
Na een zorgvuldige puntentelling, herhalend en heel wijs.

En bij de dames, met veertien punten …???
Sint geeft de prijs aan zijn Piet, dat lieve wicht,

En eindigt hierbij zijn gedicht.



22

Surprisewedstrijd, 3 december

Dat het een surprisewedstrijd werd dat wisten we maar dat er zoveel verrassin-
gen waren?! Allereerst zouden we bijeenkomen rond 10 uur en starten om 11 
uur, maar voor het eerst had het gevroren en was het wat mistig, dus erg hoog 
waren de verwachtingen niet gespannen.

Maar na overleg met de greenkeeper 
mochten we toch rond 11.15 uur star-
ten, zelfs nog met de trolley en zelfs nog 
zomergreens. Dat maakt het toch altijd 
weer leuker, want tja zo’n puttje binnen 
een stoklengte bijtellen met 1 slag is wel 
verleidelijk, want dat zou me zeker heel 
wat puntjes meer hebben gegeven. Maar 
je wilt hem echt wel horen vallen toch?!

Toen we startten met de shotgun, was 
de mist opgetrokken en begon de zon te 
schijnen, was het windstil, kortom prach-
tig golfweer.

We startten op hole 3 en kregen gezel-
schap van Tineke Otter, die zelf door een 
polsblessure nog niet kon spelen, maar 
het wel heel gezellig vond mee te lopen 
met Frédy, Hannie en ondergeteken-
de. Het werd ook, zoals Tineke het zelf 
noemde, een “stil “afscheid van Hannie, 
want zij gaat ons verlaten om haar golf-
carrière voort te zetten bij de “buurclub” 
Lauswolt. En aangezien Hannie lange tijd 
voor Tineke als taxi heeft gefungeerd was 
het leuk om dat op deze manier af te slui-
ten.

Heerlijk rustig door de baan, niemand 
voor ons en achter ons hebben ook nie-
mand gezien. We konden dus rustig de 
tijd nemen om van de bekende hole 6 
aankleding te genieten van een knak-

worstje (of twee), een worteltje en een 
glaasje glühwein. Hoe perfect was het al-
lemaal weer verzorgd! Frédy had alle ver-
trouwen in de uitwerking van zo’n glaasje 
glühwein, maar ik geloof niet dat ze die 
er in houdt! 

Wij eindigden op hole 2, waar ook de 
longest geslagen konden worden en 
kennelijk waren een paar longhitters de 
richting wat kwijt geweest, want eigenlijk 
stond het bordje een stuk minder ver dan 
we zouden verwachten. Een mooie kans 
voor Hannie om als laatste een poging te 
wagen de afslag ver en recht te laten lan-
den op de fairway en dat deed ze! De lon-
gest voor de handicappers onder de 22. 
Een prachtig afscheid voor Hannie. De 
andere longest voor de hogere handicap-
pers was voor Kitje.

Terug in het clubhuis genoten we van een 
heerlijke lunch met erwtensoep, rogge-
brood met katenspek en een gezellig sa-
menzijn. Voordat we begonnen te stoeien 
met alle cadeaus en gedichten, maakte 
Karin de winnaars bekend. Naast de 
reeds genoemde longest won Herma de 
neary op hole 7, die lag op 5 meter.

En dan de punten, ja ook dit was een 
surprise, want wie rekent er nou op dat 
je met 16 punten de eerste prijs wint?! 
Haitske werd tweede met 15 punten en 



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

Dé specialist in 
zonwering

OOK SPECIALIST IN:
Veranda’s, Terraszonwering, 
Horren, Serrezonwering, 
Binnenzonwering, Markiezen, 
Screens, Rolluiken, Uitval-
schermen, Garagedeuren, 
Terrasoverkapping

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR 
SPECIALE AANBIEDINGEN:
WWW.ZONWERINGVELDMAN.NL





Rianne met 14 punten derde. Er waren 
er nog twee met 14 punten maar omdat 
Rianne  ergens iets beter had gedaan dan 
die andere twee werd zij derde.

Daarna kwam het cadeauspektakel met 
gedichten. Dit jaar mochten dat maar 4 
tot 6 regels zijn maar daar had niet elke 
Piet zich aan gehouden. Met tegelijkertijd 
het spelletje hints om zodoende de volg-
orde van cadeaus uitpakken te bepalen, 
werd het een gezellig middagje, waarin 
we ook nog een paar geblesseerde dames 
mochten begroeten die niet mee konden 

golfen en zo toch gezellig mee konden 
doen. 
We kijken terug op een gezellige golf-
dag, zeker als je de volgende dag op staat 
met een miezerig regentje en een grijze 
dag, dan worden de dames toch weer ge-
steund in hun gedachte “dat het dinsdags 
altijd mooi weer is omdat zij dat verdie-
nen”! Laat de heren dat maar niet horen!
Dank aan de damescommissie die weer 
zeer creatief van alles geregeld hadden.

Ruth Haspers

Fredy, de eerste Pro van Golfclub Heidemeer



Katercup

Op 1 januari stond de jaarlijkse Katercup op het programma, voor mij de eerste 
keer dat ik meedeed. Op de putting green bleek al snel dat de ene deelnemer het 
later had gemaakt dan de andere, met als uitschieters (zo bleek later in het club-
huis) de gebroeders Meijer. Ik lag er om 2 uur in en verscheen daardoor behoorlijk 
fit op hole 1.

Onze flight ging rond 13.50 uur van start. Ik 
bevond mij in het zeer gezellige gezelschap 
van Rosemarie en Roelof. Door de gezellig-
heid en de doorstroming in de baan, waren 
we zomaar weer terug bij het clubhuis. 

Ook mede dankzij de weergoden die ons 
goed gezind waren. Bij terugkomst bleek 
dat mijn score van 21 punten (40 slagen), 
gelijk was aan die van Willem. De score van 
de laatste 3 holes bleek doorslaggevend in 

mijn voordeel, waardoor ik de gelukkige 
winnaar werd van 1,5 liter champagne. 

Mijn dank gaat uit naar de organisatie in 
de persoon van Ruben, de wedstrijdcom-
missie en uiteraard mijn flightgenoten. De 
score geeft mij goede moed om dit jaar in 
positieve zin wat te doen aan mijn handi-
cap.

Arjan Veenstra
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Smulrollen dameswedstrijd 7 januari

Dit is de allereerste wedstrijd van het jaar voor dames die traditiegetrouw 
“smulrollen wedstrijd” heet en we elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen. 
Een jaar of vijftien geleden werd er naar een 
naam gezocht voor de allereerste damesdag 
van het jaar. Aangezien we na de feestdagen 
rond als een tonnetje met smulrollen (lief 
woord voor “zwembandjes”) aan de start 
verschijnen, is de wedstrijd daarnaar ver-
noemd. 

Om ze nog wat aan te dikken, smullen 
we na deze wedstrijd ook nog van lekkere 
dingen in de vorm van een rol. Zoals bijv. 
kroketten, Vegter rolletjes, cakerol, Indo-
nesische pannenkoekrolletjes, gedroogde 
worst etc.. De dag  hierna gaan we met z’n 
allen weer proberen om wat pondjes kwijt 
te raken.

De baan is erg nat omdat het zo geregend 
heeft en we lopen tot de enkels door de 
modder. Hiertegen zijn zelfs de mudshoes 

niet bestand. Gelukkig is de temperatuur 
heerlijk. 

De green is natuurlijk niet perfect maar we 
zijn blij dat we nog op zomergreens mogen 
putten. De slagen door de baan zijn moei-
lijk in te schatten. Roeline, Frédy en ik heb-
ben het erg gezellig met elkaar.

Bij de prijsuitreiking wordt bekend dat ik 
eerste ben geworden met 17 punten en krijg 
een leuke eetbare prijs. Frédy is 2e en Ka-
rin is 3e. De neary is voor Herma. Longest 
drive (hcp 0-24) is voor Karin en Rommy 
(hcp 24-36). 
Het was weer een leuke dag en damescom-
missie ..., wederom bedankt! En nu nog 
maar zien hoe we de pondjes eraf krijgen!

Rianne van der Velden



Rabbitwedstrijd 1 maart

Zaterdag 1 maart was het voor de Rabbits 
weer tijd om een wedstrijd te spelen. Er wa-
ren 12 deelnemers die in 4 flights van start 
gingen om te strijden voor een plekje in de 
top 3. Ik zat zelf in de één na laatste flight 
en zag iedereen met veel enthousiasme en 
af en toe wat zenuwen van start gaan. 
Er waren tijdens de wedstrijd twee uitda-
gingen waarbij ook een prijs te winnen viel. 
Simon de Schiffart won de Neary met een 
prachtige bal op de green. Helaas was er bij 
de dames niemand die dit onderdeel in de 
wacht sleepte. 
De volgende uitdaging was de longest hit 
waarbij Jorine Rupert het voor elkaar kreeg 
om van de dames de verste bal te slaan. De  
heren waren allemaal iets te enthousiast 

geweest en hadden helaas geen bal op de 
fairway gekregen. Bij terugkomst werden 
de mooie slagen en verschillende tactieken 
onder de deelnemers nog even besproken 
onder het genot van een drankje voor de 
prijsuitreiking begon. De derde prijs was 
gewonnen door Jorine Rupert met 20 pun-
ten, Wout de Jong stond een hele tijd op 
winnen met 23 punten totdat ik mijn kaart 
inleverde en 1 puntje meer bleek te hebben 
dan Wout en hij helaas van de eerste naar 
de tweede plek schoof. 
Al met al een hele gezellige en leerzame 
wedstrijd waarvoor ik graag de flightge-
noten, begeleiders, sponsor en natuurlijk 
de organisatoren wil bedanken. Tot de vol-
gende Rabbit wedstrijd op 5 april! 

Ben Hoekstra 

De scheidende voorzitter, Co Corbijn
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Windfjord Rabbitwedstrijden

Wedstrijden voor mensen met een handicap hoger dan 36 kunnen zich opge-
ven voor de Rabbitwedstrijden. Deze wedstrijden zijn bedoeld om de begin-

nende 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



golfclub
Golfclub Heidemeer, Heidemeer 2
Telefoon  0513 - 63 65 19
Secretariaat/ledenadministratie:
Postbus 412, 8440 AK Heerenveen
www.golfclubheidemeer.nlGolfclub 46

30

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

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
Jannes Ennema, 62 84 44 
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

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
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.





Zelf invul-
len met ei-
gen adver-
tentie


