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Op het moment dat ik dit schrijf is het Bevrijdingsdag. Het voelt als een 
soort rustpunt waarin je van alles nog eens de revue laat passeren wat 
er de afgelopen tijd is gebeurd. Natuurlijk het nieuwe tijdperk met een 
nieuwe koning en koningin, hetgeen ongetwijfeld veel veranderingen 
met zich mee zal brengen.
Er zijn verdrietige dingen gebeurd, waarbij 
we vanaf deze plaats heel veel sterkte willen 
uitspreken. De competitie is bijna ten ein-
de, en als ik de NGF site mag geloven zijn er 
voor Heidemeer geen kampioenschappen 
te vieren, maar dat neemt hopelijk niet weg 
dat iedereen met ongelofelijk veel plezier 
heeft meegedaan met de competitie en zich 
gerealiseerd heeft wat een groot voorrecht 
dit is om hier aan mee te mogen doen. We 
hopen voor het volgende clubblad nog wat 
verslagen te ontvangen zodat u ook daar-
van deelgenoot wordt gemaakt. 

Naast dit alles hebben we natuurlijk ook 
nog de extreme recorddagen gehad wat 
betreft het weer. De baan was pas laat qua-
lifying en plaatsen door de baan was nog 
heel lang toegestaan. Door die omstandig-
heden en de competitie realiseer ik me dat 
ik nog niet eens een Q kaart heb gelopen! 
Dat gaat goed komen de komende tijd want 
ook daarin zijn er veranderingen opge-
treden. Elke wedstrijd is nu qualifying, of 
je wilt of niet. Dat scheelt weer een hoop 
denkwerk, want er is altijd wel iets te be-
denken waarom je vandaag toch maar even 
niet een Q kaart loopt. Een slechte nacht, 
een kwebbelende flightgenoot (of komt 
dat alleen bij dames voor?!), je knellende 

schoenen, je komt er zelf niet uit want de 
beslissing is bijna altijd fout. Meestal denk 
je “had ik maar”. Dat alles wordt nu voor 
u geregeld en het enige wat u nu nog kunt 
doen om uw handicap in stand te houden is 
“niet meedoen”, maar ja we “zitten niet voor 
niks op golf ”! Maar het went vast snel. 

En dan hebben we nog ons nieuwe in-
schrijfsysteem. Geen telegolf meer, dus 
ook dat was wennen. Jelle en Ad hebben 
daar mega veel tijd ingestopt, want als je 
ermee gaat werken kom je altijd dingen 
tegen die je graag anders wilt en elke keer 
lijkt dat na vele inspanningen weer te luk-
ken. Ook daarvoor mogen we wel even een 
extra dankwoordje jegens hen uitspreken. 
We vinden het allemaal zo gewoon dat een 
nieuw systeem zo maar werkt!

We gaan er hopelijk met z’n allen weer een 
mooi seizoen van maken, dat de rabbitjes 
maar mogen uitgroeien tot waardevolle ega 
handicappers en als dat niet lukt, dan maak 
je volgend jaar weer kans op zo’n mooie 
Windfjord trui. Allen een fijn seizoen toe-
gewenst!

Ruth Haspers



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Zoekt u een koopappartement rondom de Golfbaan? 

 

                       
                         Golflaan 20-21       Golflaan 12-31  Golflaan 8-1 
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                       Uw vertrouwd adres voor: 
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• Bedrijfsonroerend goed 
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info@kraakdonker.nl 
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Van de voorzitter
De VUT-cup, op de gebruikelijke competities en speci-
fieke wedstrijden na, zou je het de start van het zomer-
seizoen kunnen noemen. Na een lange winter werd op 23 
maart gespeeld om deze cup. 

Traditioneel een leuke wedstrijd met 
veel deelname; men komt als het ware 
weer uit de winterslaap en kijkt ver-
langend uit naar een mooi voorjaar en 
zomer.

De naam van de wedstrijd doet ver-
moeden dat je in de VUT moet zijn 
om mee te mogen doen, maar dat is 
een misvatting, die ook mij indertijd 
parten speelde. De VUT-cup is in het 
leven geroepen toen Cees Severijn in 
de VUT ging en besloot om een leuke 
wedstrijd met die naam te organiseren. 

Cees en Riek Severijn waren lid van 
Heidemeer bijna vanaf de oprichting 
en Cees heeft ook bestuurlijk verschil-
lende functies vervuld, zoals voorzitter 
van de Wedstrijdcommissie, secretaris 
van de vereniging en voorzitter, alsme-
de initiator van de commissie voor de 
Golfweek. Tijdens het voorzitterschap 
van Doede Pool is Cees tijdens een Al-
gemene Ledenvergadering benoemd 
tot erelid van onze club voor zijn inzet 
en bewezen diensten.

De eerste VUT-cup is uitgereikt in 
1995 en tot op de dag van vandaag 

wordt ze nog steeds gespeeld. Zoals 
van het begin af worden de prijzen 
verzorgd door Cees en Riek Severijn 
en zo is het tot dit jaar geweest; zelfs 
nog toen Riek en Cees, wegens ge-
zondheidsredenen tot hun grote spijt, 
vorig jaar al bedankt hadden als spe-
lend lid van onze vereniging. 

Helaas zal door de afnemende gezond-
heid het in de toekomst veranderen en 
Riek en Cees niet meer de zorg op zich 
nemen voor de prijzen. Het verdient 
onze bewondering dat zij beiden ge-
durende zo’n lange periode dit hebben 
gedaan en een woord van dank is het 
minste dat wij kunnen uiten. 

De grote betrokkenheid bij het wel en 
wee van onze club en onze hartelijke 
dank daarvoor moge blijken uit het 
feit dat wij in de toekomst deze wed-
strijd ook de VUT-cup willen blijven 
noemen als een blijvende herinnering 
aan de oprichter van dit evenement 
Cees Severijn.

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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In Memoriam

Op 17 april is er een einde gekomen aan het leven van Gerko Bosma. Het plotselinge 
overlijden heeft ons allen verbijsterd.

Vanaf 2006 was Gerko lid van onze club en in het begin sloeg hij zijn eerste set clubs 
kapot, zijn gedrevenheid voor een beter resultaat zorgde er voor dat hij stalen shafts 
moest gaan gebruiken om zijn kracht en enthousiasme te beteugelen. Gedurende 
een aantal jaren heeft hij de bestuurlijke functie als voorzitter van de Wedstrijdcom-
missie vervuld, waarvoor hij zich volledig heeft ingezet. Dusdanig dat we kunnen 
spreken van een meer dan perfect georganiseerd Fries Kampioenschap met oog voor 
alle details. Met zijn inspiratie zorgde Gerko er voor dat de baanmanager met zijn 
greenkeepers er voor zorgden dat de baan er in magnifieke staat bij lag. Als dank 
voor die assistentie zorgde hij voor een kist bier voor de greenkeepers.

Wij zullen ons Gerko herinneren als een joviale en hartelijke man, maar ook één die 
door zijn imposante verschijning problemen bij de aanwonenden van hole 8 wist te 
voorkomen.  Gerko deed aan de diverse wedstrijden graag mee en als het nodig was 
paste hij zijn werkagenda aan om aan de Heerenmiddag mee te kunnen doen. Tij-
dens zijn periodes bij de Weco was Gerko actief om te zorgen voor een omschrijving 
van taken met delegatie voor de uitvoering en daar ook de verantwoording voor 
dragen.

Gerko kon kort aangebonden zijn, maar dat speelde als dingen anders gingen dan 
ze zouden moeten gaan, waarbij hij oog had voor het grotere verband en niet wilde 
verzinken in details.

Ook buiten de wedstrijden was hij vaak in de baan te zien. Het golfspel was voor 
hem een passie, waarin hij zich graag uitleefde en er veel plezier aan had.

Wij denken terug aan Gerko in dankbaarheid aan de persoon die hij was en wat hij 
gedaan heeft voor de vereniging en we zullen hem missen als markant figuur op GC 
Heidemeer.

Co Corbijn



8

VUT-cup

Leuke wedstrijd en altijd mooi weer! Dat was een opmerking van één van 
mijn flightgenoten  een paar weken geleden! Dus inschrijven maar! Op 
zaterdag de 23e  maart was het  zover, de start van het nieuwe seizoen , 
traditiegetrouw beginnend met de  VUT-cup. Niet voor “ vutters”  maar 
ooit  bedacht door Cees Severijn.

Als je de voorspelling van het weer mocht 
geloven, verdiende het die dag aanbeve-
ling ons clubhuis om te dopen in het “ Be-
houden Huis!” , vanwege extreme weers-
omstandigheden.

Afgelaste wedstrijden in het hele land, 
een stormachtige oostenwind, gevoels-
temperaturen van -10 tot -15,  kortom de 
koudste 23 maart sinds 1916!

Toch zo’n dertig diehards trotseerden de 
Siberische kou….want er bestaat geen 
slecht weer, alleen maar slechte golfkle-
ding! Dus goed gewapend met ijsmutsen, 
wanten en thermokleding de baan op.

Gelukkig heeft het weer invloed op ieder 
zijn spel en dat zag je ook in de uitslag.  
De speltechnische prestaties tijdens dit  
“ijsgala”  vielen uiteindelijk mee.  Er werd 
redelijk gescoord  op  de eerste 6 holes,  
maar de zeer snijdende tegenwind leidde 
op de laatste 3 holes vaak tot het afscheid 
nemen van de golfballen en flinke af-
zwaaiers!

Onder het genot van een drankje en een 
hapje (verzorgd door  de keukenbrigade 
van Ruben)  konden we warm nagenieten 
van onze speelrondes en werden de prij-

zen uitgereikt door Co Corbijn. 

De uitslag was als volgt: 
                                          
1. Haitske Valentijn   32 punten 
2. Elly van Vessem     31 punten
3. Hero Veenstra        31 punten

Birdies vielen er voor Klaas Stuiver, Henk 
Meibos en Bram van der Werf.
 
De poedelprijzen waren voor Janny de 
Vries en Roel de Vries, laatst genoemde 
kreeg een gratis golfles aangeboden bij 
Tineke van der Wal, de Pro.

Een geslaagde dag kan natuur-
lijk niet zonder enthousiaste deel-
nemers, want die waren er zeker.                                                                                                                                   
Terugkijkend was het vooral een “mooie” 
dag  en één ding kan ik nu al met zeker-
heid zeggen,  doe volgend jaar gewoon 
weer mee!….. het weer wordt er alleen 
maar beter op!

Verder wil ik nog de organisatie en spon-
sor bedanken voor hun inzet en prijzen 
en alle spelers een sportief seizoen toe 
wensen.

Elly van Vessem

gebruiker
Markering

gebruiker
Markering
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Winaars VUT-cup

Afsluiting dames dinsdagmorgen wintercompetitie 26 maart 2013

De laatste dinsdag van maart spelen wij altijd onze laatste winterwedstrijd over 9 holes.
Na een heerlijk kopje koffie met traktatie en uitleg van Anja, dit keer een wedstrijd met 
3 stokken en een putter, vertrok iedereen naar de hole, waar gestart moest worden.

Samen met Tineke Wahle en Annemiek 
de Bruin moest ik op hole 2 starten. Voor 
Tineke was de eerste slag een daalder 
waard en zij won dus de longest voor de 
hoge handicappers. 

Gelukkig werkte het weer mee, wel koud, 
maar de zon scheen in ieder geval en hier 
en daar wel een behoorlijke tegenwind.

Annemiek had deze dag niet veel geluk 
en haar bal kwam niet daar, waar zij hem 
zou willen hebben. Tineke had wel veel 
mooie slagen erbij en zelf mocht ik ook 

niet klagen.
Toen iedereen min of meer tevreden bin-
nen was, werden de prijzen uitgereikt. 
Haitske was vandaag de gelukkige en 
werd eerste.

De longest voor de laagste handicappers 
was voor Karin. Ook spelen wij altijd een 
sleary, wie met de tweede slag op hole 5 
het dichtste bij de hole ligt. Deze werd ge-
wonnen door Wietske.

Verder hebben wij ‘s winters altijd een 
parren-wedstrijd. Het is de bedoeling om 



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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te proberen om tenminste één keer op 
elke hole een par te halen. Karin was ook 
hier
de gelukkige. Overall winnaar van de 
meeste punten deze winter waren Haits-
ke en ikzelf. Ruth werd tweede en Roeline 
derde. Haitske kreeg de beker mee naar 
huis en ik mag het stukje schrijven.

Anja had ook deze keer weer voor de prij-
zen gezorgd, dit keer bij Puur gekocht, 
die ons ook nog op heerlijke paaseitjes 
trakteerde. 

Jeanette kreeg een mooie bos bloemen, 
omdat ze altijd aanwezig is om ons bij te 

staan, maar zelf nog niet in staat is om te 
golfen.

Na een heerlijke lunch, verzorgd door 
Ruben, en een drankje van de commissie
ging iedereen tevreden huiswaarts.

In april starten wij weer met de zomer-
competitie en dan over 18 holes.

Wij hopen op een mooie zomer met goe-
de resultaten.

Ine Hullegie

gebruiker
Markering
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Dames-Heerendag 2013

Zonder sponsor ging op de 1e  woensdag van april de traditionele dames- 
en heerendag  van start.
Zoals gewoonlijk een hartelijke ontvangst 
met koffie en Fries suikerbrood. De orga-
nisatie was dit jaar in handen van de he-
rencommissie, bestaande uit de heren Wim 
Brasser en Simon Schippers. Om 11 uur 
was de afslag en stond ieder op de tee waar 
hij was ingedeeld. 

Nadat flight 2 op de tee van hole 3 aan-
kwam, zagen zij tot hun verbazing  flight 
3 daar nog staan. Hun opmerking was dan 
ook dat ze wel allemaal het bos in moesten 
hebben geslagen om daar nog te zijn. Later 
bleek dat zij vanaf de verkeerde hole wilden 
spelen nl hole 4 en dus terug moesten naar 
hole 3 (kan de beste overkomen).

Ondergetekende speelde met Wietske Mei-
bos en onze flightgenoten waren Tineke 
Bosma en Bob de Groot. Het deelnemers-
veld bestond uit 41 personen en er werd 
greensome gespeeld. Allebei afslaan en dan 
met de beste bal verder. 

Wij hadden een gezellige flight waardoor er 
van onze kant goed gescoord werd. Miste 
ondergetekende nog wel eens een bal of lag 
hij in de bunker, dan was er elke keer weer 
Wietske die zorgde dat de bal in de hole dan 
wel dichtbij de hole terecht kwam.

Op hole 6 werden we zoals gewoonlijk weer 
getrakteerd op een heerlijk drankje en hap-
jes gemaakt door Menno Nicolai, Hannie 
Nijhuis en Anja Gerritsen.

Nadat we de eerste 9 holes hadden afgeslo-
ten met 22 punten besloten we door te gaan 

om te proberen de eerste prijs in de wacht 
te slepen. Door ook de tweede negen een 
goede score van 21 punten te hebben be-
haald kwamen we tot een respectabel aantal 
van 43 stableford punten.

Onze flightgenoten speelden wat onder hun 
kunnen maar kwamen de tweede ronde wat 
beter in hun spel.

Na 4 uren op de baan te hebben gelopen 
kwamen we moe maar voldaan binnen. Ie-
dereen was tevreden en dan al die verhalen 
over slagen die wel of niet goed waren. (je 
kunt er een boek over schrijven). Dit alles 
uiteraard onder het genot van een hapje en 
een drankje. 

Het weer viel deze dag niet tegen, al was het 
behoorlijk koud. De zon scheen echter het 
grootste gedeelte van de dag zodat we niet 
mochten klagen. Het was alleen jammer dat 
de baan niet qualifying was en dat er geen 
buggy de baan in mocht, zodat een aantal 
spelers niet geheel mee konden doen. Jet-
teke van den Berg en Cor Vogelenzang 
hebben dit opgelost door beiden 9 holes te 
lopen. Menno Nicolai moest zich echter af-
melden. 

De prijsuitreiking was omstreeks 17.15 uur 
door Wim Brasser. 

De longest was bij de dames voor Rianne 
van der Velden en bij de heren voor Wil-
lem van der Laan. De neary bij de dames 
was voor Richtje van der Velde met een af-
stand van 3.40 m, bij de heren was die voor 
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ondergetekende met een afstand van 4.72 
meter.

Derde prijs was voor Roel de Vries en Chris 
Fransen met 39 punten. Tweede prijs was 
voor Richtje van der Velde en Elzo van der 
Zijpp.

Deze hadden op de laatste holes 13 punten 
tegen 11 punten voor de derde prijswin-
naars. 

Eerste prijs was voor Wietske Meibos en 
ondergetekende met 43 punten. De prijzen 

bestonden uit een fles wijn met een aantal 
lekkere stukken kaas.

Na alle felicitaties konden we aan tafel voor 
een heerlijk stamppotbuffet van onze on-
volprezen voorzitter Co Corbijn, die voor 
zijn moeite een heerlijke fles whisky in ont-
vangst mocht nemen. 

Namens alle deelnemers wil ik een ieder 
bedanken voor de goede organisatie en het 
vele werk dat hieraan vooraf is gegaan.

Jannes Ennema

Kapsalon Jalving Koningswedstrijd 27 april 2013

Voor zaterdag 27 april jl. stond de Kapsalon Jalving Koningswedstrijd op 
de kalender. Deze wedstrijd is ook wel bekend als de vlaggetjes wedstrijd.
Een driebal strokeplay wedstrijd over 18 
holes. Dit jaar dus voor het eerst als Ko-
ningswedstrijd  i.p.v. Koninginnewedstrijd. 
Met de leuke herinnering aan vorig jaar, 
besloot ik me dan ook tijdig op te geven 
voor deze wedstrijd.

De start was gepland om 12.30 uur. Al om 
12.00 uur stond Ruben klaar met de koffie 
en heerlijk oranjegebak. Langzaam maar 
zeker kwamen de deelnemers binnen. Er 
was een deelnemersveld van 27 personen, 
verdeeld over 9 flights. Hoewel het aantal 
in het verleden wel groter is geweest, was 
dit toch een prima opkomst. 

Na de koffie nog even langs de driving 
-range om de spieren op te warmen en 
vervolgens konden we om 12.46 uur los. 
Voorzien van startkaart, vlag en oranje 
ballon kon ik samen met Roel de Vries en 
Jan Makkinga  de baan op. We startten zo 
voortvarend dat we al op hole 2 door wer-

den gelaten door flight 2, met o.a. onze 
voorzitter Co Corbijn. 

De eerste 9 holes liepen we voortreffelijk. 
Alle drie kwamen we met nagenoeg even-
veel punten aan op afslag hole 10. 

De tweede omloop liep eerlijk gezegd iets 
moeizamer. Wellicht door vermoeidheid 
moesten we vaker het bos in. Maar door-
dat de flightgenoten echt alle ballen wisten 
te vinden, bleef de totaalscore aan de lage 
kant. Ondanks nog een paar bunkers, die 
er goed bij lagen ( met prima zand ) wist ik 
tot hole 18 te komen.  

Omdat ik me van vorig jaar nog wist te her-
inneren dat er meerdere vlaggen mee naar 
het clubhuis  kwamen, was de verrassing 
dan ook des te groter om te horen dat ik als 
eerste was geëindigd.
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Door sponsor Kapsalon Jalving waren 
mooie prijzen beschikbaar gesteld. De tro-
fee voor de eerste plaats heeft dan ook een 
prima plaats in mijn huis gekregen. 

Al met al een bijzonder geslaagde dag op 
een prima baan en mogelijk gemaakt door 
een uitstekende sponsor, Kapsalon Jalving, 

Van Maasdijkstraat 39 te Heerenveen tele-
foon 625807  (zeker een bezoekje waard.) 

De thuisblijvers hebben overigens wel iets 
gemist en ik raad een ieder aan om volgend 
jaar toch mee te doen

Harrie Agricola 

Nieuwe clubconsul Stichting Handicart

Met ingang van 1 april 2013 is Gerard Kampert clubconsul van de 
Stichting Handicart. Voor vragen over het gebruik van de 

Handicart kunt u hem bereiken per telefoon (06 10 06 59 39) 
of per email (info@windfjord.nl)
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Liz maandbekerwedstrijd

Op dinsdag 9 april hebben we de eerste Liz maandbekerwedstrijd ge-
speeld. Met 18 dames begonnen we aan de eerste 18 holes van dit nieuwe 
seizoen. 
De eerste negen was het nog wat aan de 
frisse kant, maar de tweede negen werden 
in een heerlijk voorjaarszonnetje gespeeld. 
Geen wonder dat iedereen het fantastisch 
naar z’n zin had en dat de scores van me-
nigeen heel gunstig waren. 

Tijdens het gezellige samenzijn na afloop 
van de wedstrijd werden de prijswinnaars 
in het zonnetje gezet en verwend met een 
cadeau-cheque van Liz.

We kijken allemaal al weer uit naar de vol-
gende Liz-wedstrijd en hopen dat de weer-
goden ons dan ook weer zo gunstig gezind 
zullen zijn. 

Alle dames bedankt voor de gezellige wed-
strijd, het is iedere keer weer een feestje. En 
natuurlijk Liz bedankt voor het verzorgen 
van de prijzen.

Fredy

1e.  Fredy  Damm 2e. Kitje Demmink 3e. Roeline van der Zijpp



M A AT W E R K  I N
F Y S I O T H E R A P I E  E N 

G E ZO N D H E I D S -
M A N A G E M E N T

Voor zorg, gezondheid en prestatie

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

It Hege Stik 1

8445 PZ  Heerenveen

Dalhuijsenstraat 11

8448 EW  Heerenveen

t (0513) 62 71 65

f (0513) 62 16 15

www.tigraheerenveen.nl

info@tigraheerenveen.nl

DEPENDANCES

TIGRA Oranjewoudflat

TIGRA St. Johannesga
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De ervaring van een onervaren captain!  

Golfen, ik vind het een heerlijke sport! Wie deze sport heeft uitgevonden 
verdient wat mij betreft een lintje van onze nieuwe koning en koningin. 
Het spel raakt aan alle aspecten van mijn mens-zijn, vooral mijn emoti-
onele kant.
Golfen, ik kan er niet genoeg van krijgen! Ver-
heugd was ik dan ook toen de competitie weer 
op het programma stond. De goede herinnerin-
gen van vorig jaar: gezellig, spannend, ontspan-
nend en leerzaam en vooral de ervaring dat mijn 
spel na de competitie beter was geworden, mo-
tiveerde me ook om dit jaar weer mee te doen. 
Dat ik deel ging uitmaken van een ander team, 
dat kon toch voor mij niet zo moeilijk zijn? Al 
snel kwam ik erachter dat ‘mijn team’ uit vijf 
eigenzinnige, onaf-
hankelijke vrouwen 
bestaat. Ik, als oner-
varen competitiespe-
ler en als nieuwko-
mer in het team werd 
meteen ‘onder vuur’ 
genomen en kreeg de 
rol van captain toe-
bedeeld. 

Nu houd ik van re-
gelen en organiseren, 
dus dat zou me nog 
wel lukken. Maar hoe 
hield ik die eigenzin-
nige vrouwen in toom? De dreiging om me bij 
niet goed functioneren op marktplaats te zetten 
en niet met de tekst: ‘tegen elk aannemelijk bod’ 
maar zelfs met de oneliner : ‘gratis af te halen’  
bezorgde me een aantal  slapeloze nachten.

Er moest van alles geregeld worden: nieuwe 
outfit, competitietraining, uitwedstrijden en 
slotwedstrijd op Heidemeer. Maar alles begint 
natuurlijk met een nieuwe outfit… 

Als u de samenstelling van mijn team kent, dan 
zult u begrijpen dat dit de nodige zweetdruppels 
heeft gekost. We zijn er zelfs voor naar Batavia-

stad gereisd. Als zes verschillende types dames 
het eens kunnen worden over de kleuren én de 
maten (niet onbelangrijk) dan mag dit zeker een 
overwinning worden genoemd. Het 1e resultaat 
was binnen!

Om onze kansen op een overwinning te vergro-
ten stortten we ons vol overgave in de compe-
titietraining. Met veel energie en enthousiasme 
schaaft onze nieuwe pro Tineke onze techniek 

bij. Maar vooral leert 
ze ons om vol zelf-
vertrouwen te putten, 
te chippen en onze 
angsten voor bunkers 
te overwinnen. Ons 
krijg je niet meer gek 
als de bal in de bun-
ker verdwijnt!

Een goede voorbe-
reiding betekent ook 
een opfriscursus over 
de golfregels. Want 
daar zijn wij vrou-
wen niet goed in. We 

kennen de regels (vaak niet) maar proberen met 
bluf de tegenstanders te overtroeven om zo de 
wedstrijd te winnen. Nou dat zal ons team niet 
overkomen. Ik houd namelijk van de golfregels. 
Hoe meer discussie, hoe meer ik geniet. Ik laat 
mijn teamleden voorbereid de competitie in-
gaan zodat zij net als ik kunnen zeggen: “Eén 
ding weet ik zeker: “ik heb (altijd) gelijk”! 

En zo gingen we als team de competitie in. Zoals 
verwacht werd er gesproken over de outfits van 
de andere teams, het spelniveau, de voorberei-
ding en de discussies over de golfregels. Maar 
vooral om… wie gaat er winnen, wie mag er 
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promoveren en wie blijft in dezelfde klasse spe-
len? We hebben gespeeld voor wat we waard wa-
ren. Soms gewonnen en soms net niet.

Uiteindelijk is de strijd beslist: De Noord Neder-
landse dames zijn kampioen en de overige teams 
(Drentsche, Gelpenberg, Westerwolde en Hei-
demeer) mogen volgend jaar opnieuw de strijd 

aangaan! En ons team? Wij hebben ons doel be-
reikt: we zijn niet als laatste geëindigd! En als u 
zich afvraagt wat er nu met de captain gebeurt? 
Als u op marktplaats de advertentie tegen komt 
: “Captain Dames dinsdag golfclub Heidemeer - 
gratis af te halen”! weet u voldoende.

Jelly Zijda

De Kievit
Al weken lang lag er een hogedrukgebied bo-
ven Scandinavië, dat ervoor zorgde dat er een 
ijskoude wind ons in winterse sferen hield. Het 
is 27 maart 2013, de maand waarin de meteo-
rologische lente was begonnen, de maand met 
27 vorstdagen en de maand waarin geen 6307 
kievitseieren door de nazorgers werden geraapt, 
doch slechts 17. 

De verzwakte kieviten zochten hun heil, op zoek 
naar voedsel en beschutting, in de dorpen, langs 
de wegen en op de golfbaan in St. Nicolaasga. 
Het verzwakte paar op hole 3 voelde zich daar 
helemaal thuis, want ze hadden de winter door-
gebracht op een golfbaan in het zuiden van Span-
je. Het vrouwtje, driftig op zoek naar voedsel en 
niet gewaarschuwd door het mannetje, wist nog 
net mijn Callaway bal te ontwijken door snel op 
de wieken te gaan. Het commentaar van Henk 
Meibos, “bijna weer een birdie” was desondanks 
heel bemoedigend. Vlak daarvoor hadden we 
in het struweel al noodgedwongen naar eieren 
moeten zoeken. Wat we slechts vonden was de 
bal van Bob de Groot die daar toevallig terecht 
was gekomen. Mijn eerste birdie en naar later 
bleek ook mijn laatste, had ik vlak daarvoor op 
hole 2 gescoord, want mijn afslag stopte onge-
veer een meter voor de ingegraven emmer met 
een geschatte doorsnede van 20 centimeter. We 
begonnen die dag met wintergreens. Uitholen 
was toen nog een makkie, maar dat veranderde 
op hole 4, het kan ook op hole 5 zijn geweest. 
Henk had net een prachtige bal in de buurt van 
de wintergreen geslagen, komt daar de marshal 
(-e, -in, -es?) in haar buggy achter ons aangere-

den. Resoluut reed ze ons zonder commentaar 
voorbij. Voor het commentaar van Henk leek ze 
Oost-Indisch doof, want ze haalde zonder om-
haal de vlag uit de puttemmer en plaatste die in 
de hole van de green. Henk mocht, en dat zon-
der te mopperen, een extra slag maken.

De 25 heren die deze woensdag Heidemeer had-
den omgeruild voor St. Nicolaasga, hebben er  
ondanks de overheersende tegenwind met een 
kracht van 6 Beaufort, geen spijt van gehad. Dat 
is zeker te danken aan de gezellige nazit, gevolgd 
door een copieuze maaltijd, want een ieder weet 
dat ook tegenwoordig de liefde van een man 
grotendeels door de maag gaat. Zo’n dag, en dan 
weer met dezelfde door Dries Heida gemaakte 
afspraken, is zeker voor herhaling vatbaar.

Als we dan ook, zo eind juni, dezelfde hoge-
drukverdeling boven Europa hebben, zullen we 
ongetwijfeld dezelfde omstandigheden hebben: 
een straffe noordoostenwind, maar met een ge-
voelstemperatuur van tussen de 20 en 25 graden 
Celsius. 

De drie Callaway ballen hebben we met zijn 
drieën gedeeld en Wim Brasser memoreerde 
toch heel sympathiek dat het heel sportief van 
me was om, na de eerste 9 holes waarop  ik  22 
punten had  gehaald, op de tweede 9 slechts 13 
punten te scoren. Ja, en het ligt niet aan mij dat 
ik die dag mocht winnen met die 35 punten. 
Hadden ze maar beter hun best moeten doen. 
Of zou het afgesproken werk zijn geweest?

Taeke Wahle
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Met de zon in het gezicht werden de eerste 
ballen dan ook goed van hole 1 afgeslagen. 
Er waren duidelijk meer deelnemers dan 
in de 1e wedstrijd.  Er werd deze keer in 4 
flights gespeeld. 

Zoals elke wedstrijd wordt er bij de rab-
bitwedstrijd van de oranje tees af gespeeld. 
Dit brengt een zeer mooi en kort spel met 
zich mee. Waarbij het chippen en putten je 
birdies kan opleveren. Zo had je op hole 5 
de kans op een hole in one. Want de afslag-
plaats lag ± 85 meter van de vlag. Helaas is 
er geen hole in one geslagen. Wel werd de 
neary gewonnen met ± 9 cm van de hole, 
wat natuurlijk een zeer knappe prestatie is. 

Op hole 6 speelden we voor de longest. 
Aangekomen bij de tee box, was het lon-
gest paaltje niet te vinden van de mannen 
longest. Dit paaltje stond op honderd meter 
van de vlag! Wat oprecht een super presta-
tie genoemd mag worden.

De strijd in het deelnemersveld was goed 
aanwezig. Iedereen wilde graag de winnaar 
worden van deze tweede rabbitwedstrijd. 
Al snel was de wedstrijdleiding het eens ge-
worden over de winnaars. Met als resultaat:

1. Robert Jelsma   29 punten
2. Daan Kussendrager 26 punten
3. Sjoerd Jan Oord  25 punten

Neary: Fred Noordberger
Longest mannen: Jan Sietse Heida
Longest vrouwen: Maaike Bouma

De eerst volgende rabbitwedstrijd is op 4 
mei. En dan gaan we er weer vanuit dat we 
zo’n mooi deelnemersveld hebben. En dat 
we er weer een mooie en spannende golf-
wedstrijd van kunnen maken.

Robert Jelsma

Tweede Windfjord-Rabbitwedstrijd van 2013

Zaterdag 6 april is voor de tweede keer de rabbitwedstrijd van 2013 ge-
speeld. De fanatieke golfers stonden al vroeg op de driving-range.

Gerard Kampert en Maaike Bouwman, Windfjord
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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 Telegolf
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)

gebruiker
Markering
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Na een start van 4 deelnemers aan de eer-
ste rabbit wedstrijd nu op 4 mei 17 deelne-
mers!!!

Door een enthousiaste werving van Ad 
Schild en c.s. kon na een korte uitleg, de 
eerste  van de 6 flights om 9.30 uur onder 
ideale golfomstandigheden van start gaan. 
Jan Postma liet er geen gras over groeien en 
begon meteen al op hole 1 met een birdi. De 
neary op hole 5 was voor Jan de Schiffart 
met de eerste slag op 15 meter van de hole 
maar wel op de green. De longest op hole 
6 was bij de dames voor Marga Koopmans 
-Tabak  en bij de heren voor Gerard Jalving. 

Volgens mij had hij nog nooit zover gesla-
gen. Doordat  Ad de organisatie met behulp 
van een Handicart strak in de hand wist te 
houden kon om 13.00 uur de uitslag be-
kend gemaakt worden.

Deze was bij de dames : 
1. Maaike Bouwman  18 punten 
2. Marga Koopmans-Tabak 15 punten 
3. Jolanda Wilffert   12 punten

en bij de heren          

1. Daan Kussendrager   25 punten
2. Olaf de Jong   22 punten
3. Jan de Schiffart  22 punten
Doordat Olaf een lagere handicap heeft dan 
Jan is hij hierdoor tweede geworden.

Ik wil Ad Schild en Johanna Dijkstra van de 
organisatie en de mentoren Jelle Vis, Hat-
tum Tolsma, Auke Schievink, Co Corbijn 
en Gerard Kampert enorm bedanken voor 
de prettige manier  van begeleiden .

Daan Kussendrager

Windfjord-Rabbitwedstrijd 4 mei

Windfjord Truien, sponsor van onze rabbitwedstrijden

Wij importeren Noorse truien van Windfjord  uit Bergen in Noorwegen. Omdat de 
truien en vesten gemaakt zijn van 100% merino wol en worden gevoerd met een li-
ning voor in het voor- en najaar, of met een  speciale windstopper voor in de winter, 
is het een prachtig product voor de golfsport. Belangrijk bij golf is dat u zich vrij kunt 
bewegen, comfortabel en behaaglijk voelt. Een Windfjord trui of vest zorgt voor dit 
gevoel, en misschien dat dit leidt tot een verbeterde swing, een verdere afslag, een 
goede putt, dus een lagere handicap.
 
Een beginnende golfer kan meedoen met de rabbit wedstrijden en deze worden door 
Windfjord gesponsord. Omdat we weten dat de rabbit wedstrijden een prettige ma-
nier zijn om ervaring op te doen. Windfjord stelt 2 truien ter beschikking, één voor de 
dames en één voor de heren.
 
Dus doe mee met de Rabbit en win zo’n prachtige trui ter waarde van €  249,00

Windfjord, Gerard en Maaike 

gebruiker
Markering





Van de      Jeugdcommissie
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Na een lange, koude winter is dan nu 
eindelijk het voorjaar aangebroken. 
Hoogste tijd om de stokken af te stoffen 
en allemaal weer de fairways op te gaan. 
Inmiddels zijn ook de jeugdlessen weer 
van start gegaan. Jeroen, Gijs en Kalle 
zijn op de dinsdagmiddag gestart met 
lessen bij Tineke. 

Er is nog ruimte voor meer jeugd, dus 
laat het weten als je interesse hebt. Er 
wordt les gegeven van 17.00-18.00 uur.

De Kick-Off stond dit jaar op een zater-
dag ingedeeld en dit bleek geen geluk-
kige keuze in verband met de andere 
sportactiviteiten van de jeugd. Met 
maar twee inschrijvingen hebben we 
de Kick-Off daarom dit jaar niet door 
laten gaan. 

Op zondag 19 mei starten we met de 
eerste SGH-wedstrijd. We hopen dat 
de zondag een betere keuze is en dat 
jullie allemaal van de partij zullen zijn. 
Inschrijven kan via Proware en golf-
jeugd@gmail.com.

Op het mededelingenbord voor de 
jeugd in het clubhuis kun je informatie 

vinden over les data, Golfgames-data 
en wedstrijden op andere clubs.

Wedstrijden:

Zondag 19 mei   SGH1
Zondag 26 mei   SGH2
Zondag 16 juni   SGH3
Zondag 30 juni   Clubkampioenschap
Zondag 25 aug    SGH4
Zondag  1 sep     Golfweek-wedstrijd
Zondag 15 sep    SGH5
Zondag 29 sep    Finale SGH
Vrijdag 25 okt     Halloween
Zondag 24 nov   Surprise-wedstrijd

Golfgames 
Woensdag 16.00-17.00 uur:

15 mei
29 mei
12 juni
26 juni

Met vriendelijke groeten,
 
Fredy, 
Jeugdcommissie Heidemeer



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
Wietske  Meibos, 63 62 42
Jelle Vis, 52 99 12
Jacques Meijer,  06 28 12 74 82
Klaas Stuiver, 06 51 26 78 22
Haitske Valentijn, 63 24 72

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
Jaap Seldentuis, 65 16 31
Johanna Dijkstra, 63 26 40
Sophia Schippers, 68 18 98

Jeugdcommissie
Fredy Damm-Droog, 06 21 22 89 89
Doekele Meijer, 06 30 06 04 79
Dirk Jan Hullegie, 65 04 31
Jesper Kruyt, 63 33 83
Ruben Dijkstra, 06 51 54 11 83

Vertrouwenspersoon
Johanna Dijkstra, 63 26 40

Clubconsul Stichting Handicart
Gerard Kampert, 06 10 06 59 39,
info@windfjord.nl

Ledenadministratie
Jelle Vis, jelle.vis@home.nl, 06 37 38 59 22

Baanmanager
Andor de Geer, 06 11 34 11 82, 
golfbaanheidemeer@live.nl

Professionals
Head pro Martin Wedema, 06 55 85 54 25,
info@golfstorefriesland.nl
Tineke van der Wal, 06 53 36 10 12, 
tinekedegolfpro@live.nl

Greenkeeper
Bram Metselaar

Opmaak
Menno Nicolai

Vormgeving en druk
SMG

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