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De perfecte uitvalsbasis voor ultiem genieten

Luxe en stijl in een serene omgeving.  Middenin het Friese landschap vindt u een van de mooiste 
hotels van Nederland:  Bilderberg Landgoed Lauswolt. Dit statige landgoed is gelegen in een 
prachtige omgeving en biedt u alles voor een optimaal verblijf. Zeer ruime kamers, complete 
vergaderruimtes, een luxueus Wellness Centre en gelegen naast de vooraanstaande Golf & 
Country Club Lauswolt. In het restaurant De Heeren van Harinxma verrast onze chef de cuisine u 
graag met de mooiste gerechten. Bovendien heeft u de keuze uit zes verschillende kamertypes: 
van luxe kamers tot zeer bijzondere  suites. Kortom: Bilderberg Landgoed Lauswolt is de perfecte 
uitvalsbasis voor ultiem genieten.

Van Harinxmaweg 10 9244 CJ Beetsterzwaag T +31(0)512 38 12 45   www.lauswolt.nl
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De laatste keer, een laatste voorwoord van de laatste redactie van de 
laatste Rough.
Natuurlijk is het jammer, maar kop op, kijk niet achterom hoe mooi het 
allemaal was!
Het is geweest en we moeten verder. Volgend jaar bent u vast en zeker 
al gewend aan de nieuwsbrief die dan met een grotere regelmaat
verschijnt om u bij te praten over golf- en clubzaken.
Dit is een bewaarnummer met heel veel foto’s en de redactie heeft 
zijn/haar best gedaan om er weer iets bijzonders van te maken.
Nog één keer de vaste items die de Rough zo herkenbaar maakten. 
Nog één keer de advertenties van de bekende bedrijven die ons zo lang 
gesteund hebben en zonder wie de Rough nooit had kunnen bestaan. 
Van hen gaan we later nog een keertje afscheid nemen.
Voor nu nemen we afscheid van alle trouwe lezers die de Rough van A 
tot Z hebben ‘verslonden’ en van alle leden die als ‘doorbladeraars’ op 
zoek waren naar die ene foto en dan moesten concluderen dat ze er net 
niet op stonden. 
De redactie heeft dit clubblad altijd met heel veel plezier gemaakt en 
neemt met een klein traantje afscheid. Kijk naar links en u ziet geen 
nieuwe datum staan in de colofon.
Maar let op de nieuwsbrief die binnenkort verschijnt.

De redactie

Wij behouden het recht artikelen aan te 
passen, in te korten of niet te plaatsen. 
Voor de inhoud van de aangeleverde 
artikelen zijn wij niet verantwoordelijk.

Opmaak
Louwrens Mellema

Drukwerk
SMG-Groep

Clubblad van Golf & Countryclub 
Lauswolt, Beetsterzwaag 

Clubhuis
Van Harinxmaweg 8a
9244 CJ Beetsterzwaag

Secretariaat
Marga Koopmans
Ilse Buijs
Postbus 36
9244 ZN Beetsterzwaag
T 0512-38 35 90 (optie 1)
E algemeen@golfclublauswolt.nl
www.golfclublauswolt.nl

 Like us:
 facebook.com/Golfclub Lauswolt

Restaurant
Thom-Gabie van Baars 

Headpro
Djur den Haan, djurgolf@live.nl
Pro Tim de Vries 

Redactie Rough
Anita Krijgsman
Anneke Jelsma
Hilde Bontekoe
Jan Heemskerk

rough

Kopij inleveren voor de
nieuwsbrief.
Per mail naar:
roughredactie@gmail.com
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Van de voorzitter
Voor u ligt de laatste uitgave van de Rough. De komende jaren zullen we 
nieuwsfeiten met u delen via een Nieuwsbrief die per mail aan iedereen 
wordt gestuurd. 
Het verdwijnen van de Rough heeft alles te maken met een opvolgings-
kwestie van het redactieteam dat al vele jaren in ongeveer dezelfde samen-
stelling de Rough maakt. Zij houden er mee op en een goede opvolging is 
niet gevonden. De Rough komt nog maar vier keer per jaar uit, dus echte
actualiteiten kunnen we daarin niet kwijt. Een digitale Nieuwsbrief is dan 
een oplossing om dat actualiteitsvraagstuk op te lossen, maar de Nieuws-
brief moet nog wel gemaakt worden. Binnenkort zullen we daar een verdere invulling aan geven. 
Op dit moment kunt u op de website onder het kopje fotoalbums al digitaal de foto’s vinden die bij de 
verschillende evenementen en wedstrijden zijn gemaakt. 
Vanaf deze plek wil ik de redactie van de Rough alvast heel erg bedanken voor hun inzet en de vele 
leuke artikelen en reportages. Dat zullen we best gaan missen. De redactie heeft het de afgelopen
jaren steeds weer voor elkaar heeft gekregen ons clubblad te laten verschijnen en de kosten door 
goede advertentieopbrengsten tot een minimum te beperken. 

De golfweek met daarin als hoofdthema ons jubile-
um, was zonovergoten en kreeg daardoor een extra 
feestelijk tintje. Veel leden en introducees hebben 
ervan genoten en we kunnen er met veel genoegen 
op terugkijken. Ook de receptie van het bestuur 
werd door bestuursleden van o.a. de noordelijke 
clubs goed bezocht. We ontvingen veel complimen-
ten over onze prachtige baan. 

Op 27 september hebben we tijdens de Green-
keepersdag op onze club kennis kunnen maken 
met het maaien van de green door een robotmaai-
machine. Deze grasmaaier wordt door GPS gestuurd 
en heeft een afwijking van maximaal twee centi-
meter. Leuke en vooral goede discussies vonden er 
plaats over het baanonderhoud en wat deze 
ontwikkelingen voor ons als club en voor ons green-
keepersteam kunnen gaan betekenen.

Zondag 9 oktober stelden we onze club open voor 
gasten ter gelegenheid van de landgoeddag. 
Belangstellenden konden kennismaken met het 
golfspel en onze baan. Ook onze buren, hotel 
Bilderberg Lauswolt hield open huis. Er kwamen die 
zondag veel mensen af op dit evenement.

Onze selectie heren I en heren II is weer volop aan 
het trainen onder leiding van onze pro’s. 
Halverwege maart 2017 zal het keuzemoment zijn 

voor de technische commissie, die zal bepalen wie 
er in heren I of heren II in de NGF competitie zal 
worden geplaatst.

Op 28 november staat de ALV weer in het teken van 
de begroting 2017 en kunnen we aangeven hoe de 
cijfers van 2016 er waarschijnlijk uit gaan zien. 
Zoals de cijfers van 2016 zich nu laten aanzien, zul-
len we in de buurt komen van de begroting. U kunt 
alle informatie over de begroting en de prognose 
vinden op de website onder het beveiligde gedeelte 
met de kop Verenigingszaken. In deze ALV zal het 
bestuur de herijkte ‘visie en beleidsplan 2016 tot 
2019’ presenteren en ook het voorgenomen besluit 
om de driving range te vernieuwen. Het dak van het 
gebouw is van asbest en moet gesaneerd worden. 
Is dit dan niet een moment om maar meteen eens 
kritisch te kijken naar de hele functie van het
gebouw? Een werkgroep onder leiding van de 
commissie Facilitair Beheer inventariseert op dit 
moment de wensen en eisen. Zij proberen voor de 
ALV een idee te schetsen met daaraan gekoppeld 
een prijskaartje. Als alles is uitgewerkt, zullen we in 
de ALV van april 2017 de leden toestemming vragen 
om deze investering te doen. We hebben dus nog 
even tijd. Ik zie u graag op 28 november aanstaande 
op de Algemene Ledenvergadering.

Maarten Thieme



Gastvrij. Persoonlijk. Geslaagd.

LIJNBAAN 7 & 10 GORREDIJK | WWW.RINSMAFASHION.NL

Dames en Heren, komt dat zien!
Naast één van de grootste collecties vrouwenmode nu ook één 

van de grootste collecties mannenmode van Nederland.

Meer dan 220 topmerken
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‘Heerlijk gegeten, relaxed gezeten. 
De brownie was wel héél erg lekker.’

Restaurant Hotel Het Witte Huis
Van Harinxmaweg 20, 9246 TL Olterterp

Tel. (0512) 382 222   
info@wittehuisolterterp.nl 
www.wittehuisolterterp.nl

Lunchen, dineren, jubileren, overnachten of
gewoon een kop koffie in Het Witte Huis is
altijd een goed idee. Want in Het Witte Huis
komt u om te genieten. Samen. Of alleen.

Maar altijd relaxed en gezellig. 
Dat is wat alle gasten delen in Het Witte Huis. 

Voel u vrij om ook een leuke reactie in ons Gastenboek te zetten. Of te twitteren naar @HetWitteHuisOlt 

Voel u thuis in Het Witte Huis

P & S Alma

 • altijd met personal trainer

 • langere drives

 • betere swing

gratis
gratis
gratis

kennismakingstraining

kennismakingstraining
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gratis
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gratis
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kennismakingstraining

fit20 Drachten 

Burgemeester Wuiteweg 140b
9203 KP Drachten

(0512) 20 40 29
drachten@fi t20.nl
www.fi t20drachten.nlervaar 

het zelf
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In memoriam  Freddie Keuning 1920- 2016         
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Deze erudiete man bleef tot het einde van zijn lange leven geïnteresseerd in de bijzondere zaken van dat 
leven. Hij behaalde vóór de oorlog zijn gymnasiumdiploma en zou universitair gaan studeren. De mobilisatie 
doorbrak die plannen. Na mei 1940 ging hij ‘tijdelijk’ werken in de zaak van een oom. Hij werd daar uitein-
delijk directeur van een internationale handelmaatschappij in dierlijk haar, bestemd voor de verfkwasten- en 
borstelindustrie. Voor iemand met een grote aanleg voor oude talen was dit wel een heel andere wereld, 
maar zijn vele grote reizen zorgden er ook voor dat hij zijn taalgevoel enorm kon uitleven. Freddie kon je op 
een geweldige manier de overeenkomsten tussen bepaalde talen uitleggen. Zijn voorkeur voor de oude talen 

liet hij hierbij duidelijk merken.
Bij onze vereniging was hij een trouw bezoeker van de seniorenwedstrijden. Zelfs als 
hij in shorts gekleed was, wist je dat hij zich exact aan de voorgeschreven kleding 
hield. Hij bleef altijd een gentleman. Zijn grote liefde voor wijn was algemeen bekend. 
Hij dronk het niet alleen graag, maar hij wist ook heel veel van wijn af. Ook over wijn 
kon je veel van hem leren. Hij betaalde meermalen kurkengeld, maar nooit op een 
denigrerende wijze.
Het was een voorrecht Freddie gekend te hebben. Jutta sterkte toegewenst de ko-
mende tijd.

Fred Baerveldt

In memoriam  Pieter Douwe Offringa
Op 2 november, Allerzielen, moesten wij in het Karmel Klooster afscheid nemen van onze beminnelijke 
vriend, Piet Offringa.
Op donderdag 27 oktober vernamen wij dat hij zeer plotseling was overleden. Verbijstering alom, lang bleef 
het onbegrijpelijk.
In zijn werkzaam leven als aannemer was Piet een eerlijke en correcte ondernemer. Integriteit stond bij hem 
voorop. Wie niet zo handelde kon niet langer op zijn vriendschap rekenen.
Piet nam actief deel aan de activiteiten van de golfclub. De laatste golfwedstrijd, Potverteren, was met zijn 
team goed verlopen en daarover was hij zeer enthousiast geweest. 
Golf was zijn grote passie. De maandag met de Winterkoninkjes en de 
herendagen op woensdag waren voor hem wekelijkse hoogtepunten.
Zijn inzet voor de club was groot. Als Marshall, redactielid van de Rough, als lid 
van de bouwcommissie voor het nieuwe clubhuis en als lid van de bridgeclub, 
droeg hij zijn steentje bij.
De Winterkoninkjes zullen zijn vriendelijke en rustige aanwezigheid missen.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit
immense verlies. 

Theo Hoogterp en Aad Balm



Greenkeeping in de toekomst
Jaar 2025... Terwijl de deuren van de greenkee-
persloods ‘s morgens om 04.00 uur, langzaam open 
gaan, rollen de door accu’s aangedreven fairway 
grasmachines geluidloos naar buiten en beginnen 
met hun dagelijkse onderhoud van de fairways. 

Toekomstmuziek?
Hoe het afloopt, zullen we niet meer lezen in de 
Rough heb ik begrepen, want dit is het laatste num-
mer, jammer!

Op 29 september heeft de baancommissie samen 
met Richard en Ilse een dag voor alle greenkeepers, 
baancommissarissen en bestuursleden georgani-
seerd van alle golfclubs uit de 3 Noordelijke provin-
cies. Tevens waren diverse bedrijven uitgenodigd die 
opereren in het golfsegment.

Het thema van die dag was: Duurzaam greenkee-
ping nu en in de toekomst!
Na het openingswoord van de voorzitter
vertelde Guido van Hamelink van NL adviseurs een
interessant verhaal over hoe ICT- programmatuur 
je als golfclub kan helpen om duurzaam beheer ook 
digitaal vast te leggen, zodat je als club (lees hoofd-
greenkeeper) wekelijks een overzicht hebt van de 
dagelijkse werkzaamheden die worden uitgevoerd 
door de greenkeepers. Daarbij heb je ook een over-
zicht van de hoeveelheid meststoffen en pesticiden 
die worden gebruikt, Dit kan door alles dagelijks te 
registreren in het EMS- programma. 
Ook het waterverbruik wordt per green bijgehouden. 

Voor elke hole wordt vastgelegd wat voor onder-
houd er is gepleegd, welke en hoeveel groeistoffen 
er zijn gebruikt en wat de resultaten daarvan zijn. 
Meten is tenslotte weten.

Wij werken sinds dit jaar met dit EMS.-programma 
en gaan in het voorjaar van 2017 evalueren wat het 
heeft opgeleverd. Het was even wennen voor de 
greenkeepers, maar de ontwikkelingen in hun werk 
staan natuurlijk niet stil en iedereen zal mee moeten 
doen om die ontwikkelingen op de voet te volgen. 

Op weg naar het ‘Greendeal’ akkoord in 2020
zullen we ‘pesticidenvrij’ onderhoud moeten plegen 
en dat wordt nog een hele uitdaging. Volgend jaar 
hebben we weer een audit voor het GEO certificaat 
en via het EMS- programma wordt het een stuk
makkelijker om aan te tonen wat we doen en wat we 
verbruiken. Ook zijn we gehouden aan de flora- en 
faunawet bij het dagelijkse onderhoud aan de baan.

Na de pauze kreeg de manager Arthur Berendsen 
van de ‘Enk Groen & Golf’ het woord over het 
onderwerp: Robotisering bij het onderhoud van 
golfbanen.
De Enk doet het onderhoud van diverse golfbanen, 
legt voetbalvelden aan (o.a. de Arena waar Ajax 
speelt) en doet aan tuinaanleg (b.v. het Loo). Kortom 
de Enk is een grote speler in dit marksegment. 
Op dit moment hebben zij 13 robot (fairway) gras-
machines op diverse banen en velden lopen. 
Deze kunnen zelfstandig het gras maaien al moet 
een greenkeeper nog wel op afstand aanwezig zijn. 

8

Van de baancommissie



9

Het systeem is nog lang niet uit ontwikkeld.
Op dit moment kost zo’n aanpassing € 50.000 per 
grasmachine. De machine is nog afhankelijk van een 
greenkeeper die in de buurt is, maar die wel ander 
werk kan doen, bijvoorbeeld bunkeronderhoud.
Tijdens de demonstratie bij ons op de oefengreen 
konden we zien hoe een greenmaaier zelfstandig zijn 
rondjes draaide. De toekomst is dus niet zover meer 
weg.

Het bestuur is druk bezig onze club gezond de 
toekomst in te loodsen. Dat betekent nadenken over 
verschillende contributievormen om leden vast te 

houden en binnen te krijgen. Een grote onkostenpost 
is natuurlijk ook het dagelijkse onderhoud van de 
baan en omgeving, samen 100 hectare. Een aantal 
clubs heeft er voor gekozen om dit onderhoud uit 
te besteden aan grote bedrijven zoals de Enk of de 
firma Vos, in het noorden van het land. Wij, evenals 
de G&CC Noord Nederlandse kiezen daar alsnog 
niet voor. Wel zal het bestuur een onderzoek gaan 
instellen naar de financiële consequenties bij zo’n 

overstap. Als je daarvoor kiest, kun je nooit meer 
terug. 
Als baancommissie hebben we nu samen met de 
greenkeepers zelf in de hand hoe we het onderhoud 
willen doen. Tevens worden de greenkeepers regel-
matig ingezet bij allerlei andere klussen. ‘s Winters 
hebben ze hun handen vol aan het bosonderhoud. 
Bij het uitbesteden wordt dat allemaal anders. 
Mijn voorkeur is wel duidelijk en ik ben trots op wat 
de greenkeepers de laatste jaren aan verbeteringen 
aan de baan hebben kunnen toevoegen. 
Ik ben ervan overtuigd dat in de ‘strijd’ om nieuwe 
leden en greenfeespelers, wij het van kwaliteit moe-
ten hebben. Net als het 4* Hotel Lauswolt moeten 
wij streven naar een 4* golfbaan. Zou dat overigens 
niet een idee zijn om de kwaliteit van golfbanen in 
een sterrensysteem aan te duiden door de NGF, in 
plaats van alleen de reacties op Leading Courses als 
ranglijst te hanteren? Als de Kennemer 5* heeft , 
waar staan wij dan?
Maar, uiteindelijk is het aan u, beste leden, hoe wij 
als golfclub de toekomst ingaan.

PS:
De 9-holes greenkeepers wedstrijd werd gewonnen 
door Erik van der Laan hoofdgreenkeeper van de 
Groene Ster en zoon van onze eerste greenkeeper 
bij G&CC Lauswolt. Zij woonden toen nog in het 
huisje bij hole 2.
Prijzen waren beschikbaar gesteld door de bedrij-
ven De Enk, NL Adviseur en De Boer uit Drachten.

Jaap Dokter
Voorzitter Baancommissie



Grijze luchten en regenbuien tekenen woensdagoch-
tend 19 oktober de weersomstandigheden. Vandaag 
spelen we de slotwedstrijd van de bedrijvencompeti-
tie van 2016. De weergoden zijn met ons. Rond twee 
uur trekt de lucht open naar blauw en breekt de zon 
door. Een prachtige herfstmiddag. Heerlijk golfweer. 
Zo werkt het weer de hele competitie al mee. 
Het bevestigt als het ware de fijne omstandigheden 
waarin dit jaar onze bedrijvencompetitie is verlopen. 
Na gesprekken met sponsors heeft de sponsor-
commissie onder het nieuwe voorzitterschap van 
Joan Boelens onze bedrijvencompetitie in 2016 
nieuw elan willen geven. De sfeer van de wedstrij-
den en de omringende horeca-activiteiten is meer 
informeel en op plezier en onderling contact gericht. 
In de wedstrijden is geëxperimenteerd met verschil-
lende spelvormen die hierop aansluiten. Het deel-
nemersveld in 2016 is 21 teams groot. De teamcap-
tains vormen een team samen met hun genodigden.
In het verloop van de competitie zien we steeds 
nieuwe mensen naast de vertrouwde gezichten van 
de deelnemende bedrijven. Naast trouwe clubspon-
sors ook nieuwe bedrijven die voor het eerst aanslui-
ten. 18 bedrijven hebben met 21 teams dit jaar en-
thousiast deelgenomen aan de bedrijvencompetitie: 
11 van de bedrijven die onze golfclub als sponsors 
ondersteunen, hebben met 14 teams meegedaan. 

Daarnaast 7 teams van individuele ondernemers met 
een eigen bedrijf, 4 teams van leden en 3 teams van 
niet-leden. In elke wedstrijd prijzen we de eerste 
drie teams plus de gebruikelijke Neary, Sneary en/of 
Longest Drive. Als prijzen geven we horecabonnen te 
besteden in ons clubhuis. Wexxs Wijnen sponsort de 
Neary. Over de hele competitie tellen we de wed-
strijdresultaten bij elkaar op via een puntentelling, 
net als in de Formule 1 gekoppeld aan de rangschik-
king. Na een boeiend competitieverloop is de overall 
winnaar 2016 Rabobank Drachten Friesland Oost. 
Met naast zich op het podium Kijlstra Beton en De 
Friesland Zorgverzekeraar. Na wedstrijd 5 hebben we 
de deelnemers gevraagd naar hun ervaring, mening 
en suggesties. Meer dan de helft heeft gereageerd. 
De positieve feedback en constructieve tips nemen 
we mee in de opzet voor de bedrijvencompetitie in 
2017. Inmiddels hebben zich al nieuwe deelnemers 
gemeld. Wij kijken er als wedstrijdleiding naar uit. 

Albert Broer en Dick Ringeling

Bedrijvencompetitie 2016
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Winnaars van de Sponsordag



Hoofdstraat 74  .  8401 CB GORREDIJK
Tel: 0513.464053  .  E-mail: info@louisoptiek.nl

www.louisoptiek.nl

Voor een 
beter zicht 
tot op de 

green

  

Nieuw in Drachten!

Aanmeetlocatie OTNN-Drachten 
Burgemeester Wuiteweg 54
0592-300929 (afsprakenbureau) www.otnn.nl 
Orthopedisch hulpmiddelencentrum, 
ook voor uw sportbraces
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Een mooi interieur begint bij de vloerEen mooi interieur begint bij de vloer

Hoofdstraat 104 Beetsterzwaag • 0512-381128 • info@peterleon.nl 

Finca Flichman ‘Aberdeen Angus’ wijnen  
uit de Mendoza streek (Argentinië). 
 
Flesprijs € 5,95 
Doosprijs € 33,00 (assorti) 
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Je hoort wel eens mopperen dat ‘het altijd dezelfde 
mensen zijn die er met de prijzen vandoor gaan’. 
Zo niet bij de Milivrij. De zeven wedstrijden van 
alweer het vierde seizoen kenden zeven verschil-
lende winnaars. Of liever: acht. Want de uiteindelijke 
nummer 1 van het eindklassement hoefde geen 
wedstrijd te winnen om toch de kampioenswimpel 
omgehangen te krijgen.

Eerst maar even de namen van de dagwinnaars: 
Jerome Fissiaux, Greet van der Veen, Hessel Bouma, 
Maarten Ruys, Bianca Bosma, Jouke Jorritsma 
en Beppie Faas. Opvallend is dat we drie van hen 

slechts één keer mochten begroeten. Terwijl je toch 
zou denken dat een zege naar meer smaakt. 
In dit verband mag niet onvermeld blijven dat er in 
augustus een bijzondere prijs werd uitgereikt. 
Wiebe Terpstra verraste alles en iedereen – ook zich-
zelf – met een eagle-2 op de achttiende, goed voor 
6 stablefordpunten. Hij verdiende er een zelfgebak-
ken taart mee. 

Geen onbekende
Als het om winnen gaat is de Milivrij-kampioen van 
2016 geen onbekende, zo eerlijk moeten we wel zijn. 
Hij won de wimpel ook al in 2014. En vorig jaar was 
hij nipt tweede. Zijn naam? Willem Haarsma.
Voor het Milivrij-eindklassement tellen de beste drie 
scores. Niet de stablefordpunten zijn bepalend voor 
de ranglijst, maar de positie per speeldag. 
Zo verdient de dagwinnaar 10 punten, krijgt de 

nummer twee er 9, zijn er 8 punten voor de nummer 
drie, enzovoorts. 

Serieus met een knipoog
Wie vaak meedoet, maakt meer kans op een hoge 
klassering, al is dit geen garantie. Zo zijn er
Milivrij’ers die nauwelijks punten scoren, maar wel 
steeds inschrijven, omdat de wedstrijd hen
aanspreekt: serieus met een knipoog. 
Kampioen Willem was bij zes van de zeven wedstrij-
den van de partij. Dankzij twee tweede plekken en 
een vierde verzamelde hij 25 punten. Dit was net 
een puntje meer dan Jurjen Eerdmans, die zo een 
knappe prestatie leverde, want hij verscheen maar 
drie keer aan de start. De derde plek, ook met
24 punten, was voor Greet van der Veen, die net als 
Willem een trouwe deelnemer is.

Midlife 
Nieuw dit seizoen was het loslaten van een leeftijds-
grens, terwijl ook hcp’ers boven de 36 van harte 
welkom zijn. De oorspronkelijke opzet in 2013 was 
om mensen in de ‘midlife’-leeftijd (vandaar de 
naam) eens in de maand een golfend einde van 
de werkweek aan te bieden. Gaandeweg is ‘zij die 
werken’ veranderd in ‘actieven’, ook al omdat weinig 
zekerheid bestaat over de hoogte van de AOW-
leeftijd. Nou ja, we weten dat deze bij voortduring 
omhoog gaat.

Hoe dan ook, gemiddeld zaten we dit seizoen boven 
de 20 deelnemers per keer, met een uitschieter 
naar 30 personen op de slotdag, mede dankzij het 
voortreffelijke tapasmenu, dat Thom-Gabie aan ons 
presenteerde. Want golfen op de vrijdagnamiddag is 
leuk, maar het ‘samen aan tafel’ daarna wordt mis-
schien wel net zo gewaardeerd door de Milivrij’ers. 

Data 2017
Tot slot een vooruitblik op 2017, want ook dan is er 
Milivrij, negen holes op elke laatste vrijdag van de 
maand in de zomertijdperiode, van maart tot en met 
september. De data zijn nog onder voorbehoud:
31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augus-
tus en 29 september. Aanvang 16.30 uur. De ene keer 
de eerste negen, de volgende keer de tweede negen.

Commissie Milivrij

Allemaal winnaars bij de milivrij
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De Driver
De driver, ons ultieme, aanbeden wapen

is slechts voor één doel zo intimiderend geschapen:
tweehonderdvijftig kaarsrechte meters moet hij ons geven

en wat daarna nog gebeurt is ons eigenlijk om ‘t even
want het gaat om dat ene explosieve, orgastische moment,

maar dat slechts een enkeling van ons met enige regelmaat kent.

Starters/aspirant-leden
Afgelopen jaar hebben we meer dan 50 (!) enthousi-
aste, startende golfers op de mat gehad. Het nieuwe 
systeem waarbij de starters op vaste tijden regelles, 
baantraining en groepstraining krijgen is wat ons 
betreft een succes. De komst van een tweede pro 
in de persoon van Tim de Vries heeft ons in staat 
gesteld om genoeg beschikbare uren te hebben om 
geïnteresseerden meteen te kunnen laten starten. 
Het systeem wordt steeds bijgeschaafd om het 
modern en overzichtelijk te houden. Het blijft echter 
noodzakelijk om meer leden bereid te vinden om af 
en toe eens een dienstje te draaien om de starters 
door de baan te loodsen. Lijkt het u ook leuk om 
deze starters te helpen om snel en veilig door de 
baan te manoeuvreren en de spelvreugde die u zelf 
ervaart over te brengen? Meldt u zich dan aan bij de 
nieuwe ledencommissie. 

Winterlessen
Verder zijn de Winterlessen van start gegaan. 
Ook hier zijn meer dan 50 mensen de uitdaging aan 
gegaan zich deze winter te verbeteren en volgend 
jaar goed beslagen ten ijs te komen. Nieuw dit jaar 
is het gebruik van onze nieuwe coachingstool Edufii. 
Dit is een digitaal platform waar de lessers toegang 
hebben tot filmpjes en informatie om de lessen nog 
beter te kunnen onthouden en herbeleven. 

Competitie
Op het competitievlak zijn er ook grote ontwikkelin-
gen. Er is een herenselectie gevormd van 14 man. 
Zij trainen elk weekeind met elkaar, weer of geen 
weer. Ze zullen vlak voor de competitie gaan strijden 

om de plekken in Heren1 en Heren2.
Al een aantal jaar heeft Lauswolt geen Dames 1 
team meer. Dit vonden wij jammer omdat er dan 
voor de opkomende talenten geen groep is om mee 
te trainen en elkaar te stimuleren beter te worden. 
Daarom hebben we een opleidingsteam geformeerd 
van dames die nu nog niet de handicap hebben 
maar wel de potentie om binnen een jaar of twee 
competitie te kunnen spelen. 

Trainingsblokken
Volgend jaar zullen we een toevoeging aan het 
lesaanbod introduceren: de trainingsblokken.
Om echt vooruitgang te boeken zul je na een les ook 
moeten gaan trainen op het geleerde. Veel mensen 
vinden dat echter saai of trainen verkeerd. Dan hoor 
je ook vaak: ‘na de les gaat het niet goed in de baan’. 
Wij vinden dat logisch, omdat je een beweging niet 
leert in 25 minuutjes. Daarom gaan we in groepen 
trainingsblokken geven. Gezellig en effectief, we 
houden u op de hoogte!

Tot snel,
namens het pro-team, Djur den Haan

Pro Nieuws
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In deze laatste Rough wil ik u op de hoogte 
brengen van wat wetenswaardigheden vanuit 
het pro-team.



�  schoonmaak, onderhoud en 
glasbewassing;

� rioolreiniging;
� vacuümreiniging;
� gevelreiniging/-renovatie;
� hogedrukreiniging;
� dakpancoating;
� vloerreiniging;
� brand- en roetreiniging;
� kunststofreiniging;
� industriële reiniging;

24 UUR 
PER DAG

0512 - 51 72 06

WWW.VANBERGEN.NL TUIN- EN PARKMACHINES

��������������������������������������������������

PERFECTE GREEN THUIS?
VOLG UW GREENKEEPER, MAAI MET TORO!
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Anita werd ruim 8 geleden benaderd door de 
toenmalige redactie om haar diensten, kennis en 
vaardigheden te wijden aan de Rough. Ze had al veel 
ervaring opgedaan bij Heidemeer en daar hadden ze 
een full colour blad met adverteerders en een uitste-
kende relatie met drukkerij Banda te Heerenveen. De 
wijze waarop de Rough werd samengesteld was wel 
heel bijzonder en een beetje achterhaald. Dat was 
even schrikken voor haar. Hoe dat toen ging? Frede-
rique van de administratie verzamelde alle teksten en 
foto’s. Die werden in zwart-wit geprint en de gehele 
redactie zat dan in een kringetje de stukken te lezen 
in het oude clubhuis. Het wedstrijdboekje was de 
leidraad, want van elke wedstrijd moest een getypt
verslag komen. Na het aanbrengen van de redacti-
onele wijzigingen ging Frederique alles uitwerken 
en werd de Rough in zwart-wit uitgetypt voor de 
drukker. Alleen de buitenkant van het blad was in 
kleur. Na de druk werd de Rough stuk voor stuk in 
een envelop gedaan en verstuurd. Al met al heel veel 
werk en een beetje verloren tijd. Herman van Rhenen, 
die secretaris was, heeft daar later verandering in 
gebracht door het geplastificeerd te laten versturen 
door de drukker. Er waren indertijd weinig adver-
teerders want dat was niet zoals het ‘heurt’ binnen 
onze Club. De druk werd door een plaatselijk drukker 
verzorgd. Die bracht elke minuut in rekening en men 
had onvoldoende controle op de kosten. Anita luidde 
een nieuw tijdperk in. Met een hotmailadres kon men 
de stukken digitaal aanleveren. Natuurlijk werden er 
door oudere leden nog handgeschreven verslagen 
gestuurd, die dan door de redactie in Word werden 
‘vertaald’. Er kwam ook een nieuw fototoestel van de 
club en er werden adverteerders benaderd, want de 
doelstelling was dat zij de kosten van het clubblad 
moesten dragen. Een eerste binnenpagina in full  
colour werd tegen relatief hoge kosten geïntrodu-
ceerd. Gelukkig stond het Bestuur steeds achter een 
verdere ontwikkeling om geheel full colour te gaan. 
Daarna en ook daarom kon iedere adverteerder zijn 

advertentie elke uitgave aanpassen en werd er steeds 
een nieuwe foto op de voorkant gebruikt. De lay-out 
van de voorkant was door Miranda van drukkerij 
Banda ontworpen. Zij gingen ook het drukwerk 
verzorgen met vaste afspraken over tijd, levering en 
kosten. Helaas werd Banda overgenomen. 
Gelukkig kon onze vaste DTP-er Louwrens Mellema 
de opmaak blijven verzorgen en hij wist na verloop 
van tijd precies wat Anita wilde. Het werk van Anita 
bestond uit het sturen van de reminder, het verza-
melen van de stukken en het uitzoeken van de foto’s 
bij de teksten en het inpassen in het format. Inhou-
delijk en redactioneel werd daarna gecorrigeerd door 
Anneke en Hilde en na een week was er een redac-
tievergadering bij Anita. Die had dan nog een heel 
weekend voor de puntjes en punten op de i om zo de 
basis te leggen voor de DTP-er. Die stelde de Rough 
dan voor 98% samen. Na een week volgde een eind-
controle bij de DTP-er thuis. Die finishing touch nam 
dan nog een paar uur in beslag waarna de Rough 
drukproef-klaar was. De drukker deed dan zijn werk 
en verstuurde het resultaat dat u jarenlang heeft 
kunnen lezen. En dit is dan nu de laatste Rough. 
We gaan over naar een digitale nieuwsbrief die qua 
inhoud en uitvoering wel enige vorm heeft maar nog 
meer gestalte moet krijgen. Tijden veranderen en 
Anita, onze Leading Lady, heeft heel veel tijd en ener-
gie in dit prachtige blad gestoken. Ze heeft het altijd 
met heel veel plezier gedaan en ze gaat zich vast wel 
weer inzetten voor iets nieuws want stilzitten is niks 
voor haar. Anita, heel erg bedankt!

Jan Heemskerk 

Leading lady stopt
In de vorige Roughs heeft u al kunnen lezen dat 
dit prachtige blad stopt na 48 jaargangen. 
Inderdaad heeel jammer. Dat vindt iedereen 
en men is het er ook over eens dat dit niet zou 
moeten en dat het door moet gaan!
Maar dan....niemand die opstaat om de helmstok 
van dit prachtige schip ter hand te nemen. 
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50 jaar geleden komt een aantal heren via Lemmer 
het weideland binnen gereden, op weg naar de zuive-
re lucht van Friesland. Aangekomen in Beetsterzwaag 
doen zij zich tegoed aan al het lekkers dat Friesland 
te bieden heeft. Een 5-gangen diner en Frieslands 
Nationale drankje ‘den Berenburg’. 
Een perfecte voorbereiding, zo schrijft de nieuws-
brief, op de opening van de golfbaan aldaar. Onze 
clubvoorzitter de heer Veder doet uit de doeken hoe 
de club en baan tot stand zijn gekomen. De heer 
Linthorst Homan, Commissaris van de koningin in 
Friesland en de heer Laman Trip, die elkaar kenden 
van hun tijd bij Philips in Eindhoven, waar toen al op 
de baan van Anton Philips een balletje werd geslagen, 
vinden dat het tijd werd dat er gegolfd kan worden 
in deze mooie provincie en nemen het initiatief voor 
het starten van de een golfclub. Samen met de heer 
Colenbrander, directeur van de Friese Algemene Le-
vensverzekering Maatschappij, toen eigenaar van het 
landgoed Lauswolt, worden die plannen verder uit-
gewerkt en in 1964 wordt de vereniging opgericht en 
starten de werkzaamheden. De heer Linthorst Homan 
verricht de opening op 17 september 1966 met het 
hijsen van de vlag ‘waarin de damesleden hun fanta-
sie hebben gelegd’ zo is destijds vastgelegd. De club 
ontvangt van de Haagsche G & CC de Zilveren Ooie-
vaar en er worden er door verschillende personen en 
bedrijven bekers overhandigd voor wedstrijden, die 
nu nog op de wedstrijdkalender staan. De eerste drive 
wordt verricht door de voorzitter van het Neder-
landsch Golf Comité, de huidige NGF, die daarvoor 
zijn spijkerschoenen aantrekt. De opening van de 18e 
golfbaan van Nederland en de eerste van Friesland 
is daarmee een feit en de vinder van het weggesla-
gen balletje wordt een gouden tientje rijker. De club 
telt 170 leden. Dat was 50 jaar geleden. Een club in 
opbouw, waar in 1986 nieuwe initiatieven werden 
genomen om van pachter van de grondeigenaar te 
worden, mede ingegeven door de wens om de baan 
naar 18 holes uit te breiden. In 1987 wordt de grond 
verworven en kunnen de voorbereidingen voor de 
uitbreiding van start. Een mooi initiatief dat echter 
door vele andere initiatieven werd doorkruist. 
Niet iedereen was voorstander. Na veel gepolder en 
weerstand binnen overheden tot de Raad van State 
toe, stemt die uiteindelijk in met de plannen. 

Dankzij een volhardend bestuur, en ‘de ploeteraars’ 
H.P. de Vries, Erik de Leur en Popke de Jong, wordt in 
1996 de uitbreiding dan toch gerealiseerd. Veertien 
jaar later nemen we afscheid van het oude, knusse 
clubhuis en betrekken we onze fraaie nieuwe club-
huis. De kwaliteit van de baan, de accommodatie en 
de ontwikkeling van de vereniging worden verder ter 
hand genomen. Nu is Lauswolt een club die in het 
Nederlandse golflandschap een goede naam heeft 
opgebouwd. De club wordt zeer gewaardeerd wordt 
door haar leden en de vele gastspelers. Een club met 
een levendig verenigingsleven, met een voorzichtige 
groei in het ledental. Waar kwaliteit, gastvrijheid en 
duurzaamheid vanzelfsprekend zijn en waar zo’n 
125 vrijwilligers alles tot in de puntjes regelen. We 
hebben een baan die, zoals u heeft kunnen ervaren, in 
een prachtig landschap ligt, en op een verantwoorde 
wijze fantastisch wordt onderhouden. Dit is moge-
lijk omdat we kunnen blijven investeren in mens en 
machine. Een sterkte van onze club. De maatschappij 
verandert en daarmee ook de golfmarkt. Dat gaat in 
een steeds rapper tempo. Als we daarop niet antici-
peren zullen we op de feiten gaan achter lopen. De 
wetgever weet ons steeds vaker te vinden en vraagt 
ons op een groot aantal terreinen nieuw beleid te 
maken. Het verder verduurzamen, GEO gecertificeerd 
blijven en rekening houden met de afspraken die zijn 
vastgelegd in de Green Deal, met behoud van baan-
kwaliteit, is een uitdaging, waarvan we de uitkomst 
nog niet kennen. Maar, we zijn al een eind op weg. 
Daarnaast moeten we ons blijven inspannen om de 
golfclub financieel gezond en het ledental op peil te 
houden. Golfclub Lauswolt heeft gelukkig, door goede 
besluiten in het verleden, een fantastische basis om 
die positie het komende decennium vast te houden. 
We hebben het huis goed op orde, maar zoals gezegd, 
er zijn nog uitdagingen genoeg. Ik wil op dit 50 jarig 
jubileum iedereen die daaraan heeft bijgedragen, 
oprecht bedanken. We kunnen met elkaar trots zijn 
op wat we hebben neergezet en onszelf feliciteren 
met deze mijlpaal en onze prachtige golfclub.    
Nb. Tekst is iets ingekort. red. 

Toespraak op 2 september 2016 
van de voorzitter
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Dit jaar was Potverteren op woensdag 26 oktober 
met 56 deelnemers verdeeld in 14 teams van
4 personen. Wij werden ontvangen met koffie en 
sûkerbole.
Wekelijks wordt een gedeelte van de inleg in de
Fokkes Kroes gedaan en deze wordt dan geleegd 
tijdens deze dag. Ik heb mij laten vertellen dat de 
Kroes te klein was en dit werd dan ook duidelijk
tijdens de wedstrijd: een overheerlijk broodje
hamburger vlakbij het clubhuis met een glaasje fris 
of wijn en een perfect diner ter afsluiting. 
Vele kleine hapjes kwamen langs, op professionele 
wijze uitgeserveerd. We mogen in onze handen 
knijpen met deze keuken en de bediening.
De spelvorm werd een Texas scramble 4-bal. 
Geweldige keuze mannen! Om 12.00 uur startten wij 
op hole 2. Prachtig golfweer en de herencommissie, 
bestaande uit Arnold, Dick, Fred, Henk, Johan, Joop, 
Paul, Teake en Warmhold, had het uitstekend voor 
elkaar.

Ik was ingedeeld in de groep Gerhard Dikkers, 
Arnold van der Goot en Wijndelt de Voogd. 
Arnold was onze captain. Ik vroeg hem: is er nog 
een speelplan. Nee zei hij, alleen maar de vlag 
aanvallen en parren maken. Gerhard en Wijndelt 
knikten instemmend en ik dacht nog, hij heeft vast 
in militaire dienst gezeten. Op de eerste negen had-
den wij 37 slagen nodig en op de tweede negen 33 
slagen, 2 bogeys, 4 birdies en de rest parren hielpen 
ons aan de eerste plaats. Tweede werd het team 
Gaele Groen, Paul van Kleef, Arie Kranendonk en 

Harry Boermans met 75 slagen. Derde werd het 
team Warmhold Mollema, Gerard Delfos, Lucas 
Olthof en Johan van Geel ook met 75 slagen.
De neary en de sneary gingen naar het team van 
Gaele Groen.
Onze kapitein deelde het gezelschap bij de prijs-
uitreiking nog even fijntjes mee: ‘zonder jullie was 
deze eerste plaats niet gelukt’. En ja uiteindelijk ging 
het om de Fokkes Kroes. Die werd gewonnen door 
Harry de Hamer. De prijs werd aan hem uitgereikt 
door onze voorzitter Joop Kok. Harry de Hamer 1ste 
met 732 punten, John van Eijndhoven 2de met 720 
punten en Peter Kok 3de met 690 punten uit de 20 
beste wedstrijden. Harry de Hamer kwam met het 
voorstel om de uitslagen niet meer op internet te 
zetten. Hij houdt kennelijk van de ultieme verras-
sing. Zelf vind ik het altijd leuk om de stand te zien 
op internet. Symen van der Velde zorgde nog voor 
een wel heel leuk intermezzo. 
Hij vertelde een verhaaltje van Annie M.G. Schmidt:

‘Ik heb in het park een klein prieeltje gehuurd
met een bank en een bosje seringen
Ik heb de nachtegaal een invitatie gestuurd
om vanavond een uurtje te komen zingen
Ik heb zojuist nog gauw de hemel gebeld,
een halve maan en duizend sterren besteld
Ik zet in het park een happy ending op touw,
en dan wacht ik alleen op jou.’

De Heerendag, ik kan het iedereen aanbevelen. 

Peter Kok

Potverteren
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Enkele weken geleden wist ik van het bestaan niet 
af en het zal jullie waarschijnlijk ook zo zijn vergaan. 
Kom je lopende en fietsende jeugd maar ook
ouderen tegen met hun ogen gericht op de
smart-phone en dan blijkt dat ze bezig zijn met 
Pokémon GO. Het is een interactief spel dat 
Nintendo heeft gemaakt en dat gebruik maakt 
van Google Maps.

Erg leuk en gezond
natuurlijk dat de jeugd 
buiten komt om daar frisse 
lucht op te snuiven.
Van de week las ik dat 
een jonge man in 3 weken tijd alle figuren heeft 
verzameld die er te bemachtigen zijn en dat met een 
inspanning van 6-8 uur per dag.Hij zou de Tour de 
France ook hebben kunnen fietsen in dezelfde tijd.
Maar in de ‘Gym’ kun je Pokémon trainen om te 
vechten en Pikachu is een sterk karakter in het spel. 
Het is maar dat u het weet.
Tot nu toe ging het nog wel maar als je aan het 
golfen bent en zowel op hole 6 als op hole 17
verschijnt zo’n akelig wezen op de green om je bal 
snel in te pikken, ja dan baal je toch wel stevig. 
En de vraag rijst dan natuurlijk of dit een geschenk 

uit onze golfhemel is in verband met het vijftigjarig 
bestaan of dat hier duistere machten aan het werk 
zijn.
Ik heb er tot nu toe maar twee kunnen ontdekken 

maar u bent gewaar-
schuwd.
Als u straks drommen 
jeugd over de baan ziet 

lopen die zich nergens wat van aantrekken 
en ook niet reageren op de kreet ‘FORE’, dan 
weet u dat ze op zoek zijn.
Nu bestaat er een mogelijkheid om via
Nintendo een beroep te doen op het

vrijstellen van een bepaald gebied. Daar kunnen en 
mogen dan geen Poke’s meer verschijnen. 
En gaat er toch iets mis....met en driver kun je ze ook 
virtueel een mep verkopen.
Niet verkeerd inschatten als je iemand in het wilde 
weg ziet staan meppen dus.
 
Ik verzoek het bestuur dan ook dringend iets te doen 
aan beide verschijnselen!
PokéSTOP dus!
 
Jan Heemskerk

Poké wie? 



Geen terugblik in deze laatste Rough in mijn laatste 
stukje over de natuur op onze baan, maar wel 2 
recente foto’s van de meest gefotografeerde dieren, 
de ringslang en de bosuil. Gelukkig heeft de terugval 

van het aantal ringslangen niet doorgezet, waar-
schijnlijk omdat er nieuwe broedhopen ontstaan 
en gemaakt zijn. De bosuil is een verhaal apart. Hij 
hoort overdag slapend in de oksel van een dikke 
boomtak door te brengen en zeker niet glimlachend 

in het zonnetje ons golfersvolkje te aanschouwen.
Er verandert veel op Lauswolt en het mooie voor ons 
is, dat dit ieder jaar anders gebeurt. De massale trek 
van vaak kleine kikkers en padden was het gevolg 
van de warme zomer. In oktober leek het er nog op 
dat we nauwelijks paddenstoelen of een kleurrijke 
herfst zouden krijgen en het aantal vlinders bleef 
massaal, maar.... plots sloeg het weer om... en kon je 
al op hole 1 het beuken- en eikenblad ruiken. 
De bekende soorten paddenstoelen schoten uit de 
grond. Wat een fantastisch mooie maand hadden 
we. Heeft u de parmantig huppelende haas gezien? 

Een eenling die altijd trouw blijft aan zijn vaste 
routes op onze Koningsdiep-holes. Goed dat hij 
daar een steeds rijker wordend menu aantreft. 
Waar denkt u dat hij zijn leger heeft?
Er verandert veel rond onze baan omdat het weer 
(klimaat zeggen sommigen) meer verandert. Meer is 
vaak niet goed. Dit jaar waren veel vlinders weken 
langer actief dan vorig jaar en zagen we wel 3 
generaties tot eind oktober. Dat kunnen de vlinder 
(insecten)etende vogels niet bijhouden; vlinders 
passen zich 3x zo snel aan en in 10 jaar tijd schoof 
hun leefgebied ruim 100 km naar het noorden op en 
dat van de meeste vogels nog niet 1/3e daarvan. 
Er overleven ’s winters steeds meer dieren en er 
komen en gaan soorten in een hoog tempo. 
Dan hebben we het nog niet eens over de plan-
ten en plantenetende dieren op onze baan. Vooral 
buiten de baan, in ons bos, groeien de lager-bij-de 
grondse soorten harder en wordt het dichter. 
Een uitgelezen kans om met een creatiever beheer 
in te spelen op de gebiedseigen bodemverschillen; 
een grotere bio-diversiteit en een duurzamer uniek 
Lauswolt. 
Gelooft u me niet? Bij het schoonmaken van de 
nestkastjes dit jaar zagen Paul en ik veel meesach-
tigen en absoluut nooit fluiters, zangers of gorzen. 
Dat zijn laag boven de grond in struikages broe-
dende vogels. Dat kan/gaat veranderen! Kijk maar 
naar de kwikstaart, ook die broedt nooit in nestkast-
jes maar in houtreststapels en die zien we gelukkig 
steeds vaker.

Jurrian Tjeenk Willink
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Flora en Fauna
Een heel speciale herfst op Lauswolt



Een
prettige kennismaking
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Golfcenter Sporthaantje 

600 m2 GOLFPLEZIER!
nieuw adres: Stationsweg 41-43, 9201 GG Drachten

�  alle topmerken van clubs op voorraad

� ruime keuze in trolleys

� volop schoenen/laarzen en kleding

�  proefslaan op driving-range of in winkel

�  fitting-sessies

�  demodagen

We hebben 4 gediplomeerde clubfitters in 
dienst dus qua clubfitting kan nu alles bijv.:

- regrippen
- loft en lie controle
- opmeting juiste lengte clubs
- opmeting gripdikte
- juist���ex
- swing-speed meting etc etc

Golfcenter Sporthaantje Golfcenter Sporthaantje
Stationsweg 41a Benjamin Franklinstraat 20a
9201 GG Drachten 8013 NC Zwolle 
tel. 0512 - 546622 / 06-23781675 tel. 038 - 4601788 / 06-23781675

In beide vestigingen gediplomeer���������ters aanwezig.

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur 
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur 
s’ avonds op afspraak.

WWW.SPORTHAANTJE.COM



Jeugd

Iedereen kent ze wel, de seizoenswedstrijden: de 
Knobelplate, de Oranjewoudbeker, FBBB, ENK etc. 
Vrijwel allemaal matchplay wedstrijden die zelf 
ingepland kunnen worden. 
De serie seizoenswedstrijden 2017-2018 wordt in 
een nieuw jasje gestoken. Doel is dat meer leden 
deel gaan nemen en dus plezier gaan hebben aan 
het spelen van deze wedstrijden. Nu zien we dat een 
relatief kleine groep leden in de handicapcategorie 
van 12 tot 20 meedoet aan deze wedstrijden. 
Een voorbeeld van de vernieuwing is dat de 
Knobelplate (single matchplay) van 2016 nu al een 
poulesysteem kent. Dat betekent in ieder geval 3 
wedstrijden spelen voordat je de ‘knock out’ in gaat. 
Een nieuw format is de ‘sprintbeker’ (werknaam). 

Een 9 holes matchplay wedstrijd, waarbij alle
negen holes gespeeld worden in de playing
handicap categorieën 0-12 (speelt van geel), 
12-24 (speelt van blauw), 24-36 (speelt van rood) 
en 36-54 (speelt van oranje). Gespeeld wordt zonder 
handicapverrekening. De uitdaging is natuurlijk om 
de sprintbeker van jouw kleur te winnen en het jaar 
daarop de daarop volgende kleur. 
Uiteraard zullen we de serie seizoenswedstrijden 
2017-2018 evalueren nadat deze zijn gespeeld. De 
zaken die goed zijn bevallen nemen we mee naar de 
volgende serie en andere zaken zullen we weer ver-
beteren. Zo blijven we in beweging en vernieuwend.
 
Willem Struijk

Bericht van de WECO
Seizoenswedstrijden 2017/2018 in een nieuw jasje

We hebben een goed jaar gehad en met veel plezier 
gewerkt. Het is en blijft belangrijk om de adviezen 
van de marshal op te volgen. Hij/zij heeft een beter 
zicht op wat er in en rond de baan gebeurt. 
We hadden dit jaar een redelijk aantal greenfee-
spelers, die met veel genoegen op onze baan hebben 
gespeeld. We hoorden vaak: ‘we komen graag een 
keer terug’. Ook de gasten van hotel Lauswolt waren 
vol lof. Dat wij geen starttijden gebruiken, is voor 
iedereen een prima oplossing.

Voor volgend jaar hebben 4 marshals aangegeven
te stoppen. Dit zijn Marianne Matray, Lieuwe 
Brandenburg, Piet de Boer en Fred Janssen. 
Er zijn ook al weer 2 mensen bereid om onze groep 
te versterken, n.l. Claartje van der Sluis en Anita 
Krijgsman. Het zou prachtig zijn om het team weer 
helemaal compleet te krijgen. 

Graag hoor ik van jullie.
Groet Tetty Mollema

De marshals
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Door omstandigheden heb ik een aantal maanden 
niet kunnen golfen. Afgelopen zaterdag wilde ik het 
weer eens proberen, maar helaas vond ik mijn elek-
trische trolley niet op de gebruikelijke plaats bij mijn 
golftas. Sterker nog, hij was helemaal niet aanwezig 
in de lockerruimte. Na ruim een uur zoeken was ik 
al zover het maar op te geven en weer naar huis te 
gaan. Gelukkig kreeg ik hulp van onze pro Djur die 
een gelukkige ingeving kreeg en in een werkkast 
mijn verloren gewaande trolley vond. 
Aan de trolley hing een briefje van Ilse waarop 
stond dat de trolley al een hele tijd ergens in de 
hoek van de lockerruimte stond en door de

schoonmaakploeg maar was meegenomen omdat 
ze niet wisten waar die thuis hoorde. Kort gezegd 
was mijn trolley kennelijk voor iemand een sta-in-
de-weg en die persoon heeft deze vervolgens maar 
ergens in een hoek van de lockerruimte gedumpt. 
Nu kom ik nog uit een generatie die geleerd heeft 
andermans spullen te respecteren en daarvan af 
te blijven, maar kennelijk is dit beginsel niet meer 
voor iedereen van toepassing in onze club. Mocht 
iemand zich aangesproken voelen dan kan hij of zij 
natuurlijk altijd even contact met mij opnemen.

Henk Bijkerk 

Vaste plaats voor je trolley?
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Open Rabbit Texas Scramble
Dit jaar ben ik samen met mijn vriend lid geworden 
van de golfclub. Nadat we eerst een paar maanden 
hebben geoefend, waren we zover dat we het aan-
durfden om mee te doen met de rabbitwedstrijden 
op de dinsdagavonden. Het fijne aan deze wedstrij-
den vond ik dat er vooral veel beginnende golfers 
aan meedoen, waardoor voor mij de drempel om 
me ook in te schrijven een stuk lager werd. Nadat ik 
de eerste keer had meegedaan en merkte dat het er 
allemaal erg gemoedelijk aan toe ging, ben ik alleen 
maar meer enthousiast geworden. Na deze positieve 
ervaringen op de dinsdagavonden heb ik me ook 
ingeschreven voor het OPEN RABBIT Texas Scramble.  
Deze wedstrijd werd op zaterdag 5 november 
gehouden. In tegenstelling tot de reguliere rabbit-
wedstrijden, is deze wedstrijd opengesteld voor 
alle leden. Wat mij erg aantrok aan deze wedstrijd 
is dat rabbits samen met ervaren spelers een team 

vormen. Ik zat in de flight met Anita Krijgsman en 
Goadze Hiemstra. Het was een gezellige flight en 
niet onbelangrijk we speelden ook best lekker. Bij de 
laatste hole aangekomen bleek dat we nog een
challenge moesten doen. De opdracht was om over 
een stellage te chippen waarbij de bal zo dicht mo-
gelijk bij de vlag moest uitkomen. Dit bleek nog best 
lastig te zijn! Nadat we dit hadden gedaan, begon 
het vreselijk hard te hagelen en zijn we snel richting 
het clubhuis gegaan. Tijdens de prijsuitreiking bleek 
tot mijn grote verbazing dat we ook nog de eerste 
prijs hadden gewonnen! Wat een verrassing! Al met 
al kan ik terugkijken op een leuke dag en een goed 
georganiseerde wedstrijd. Ik kan iedere beginnende 
golfer aanraden om aan deze wedstrijd mee te 
doen. Door de spelvorm Texas Scramble is het erg 
laagdrempelig. Ook geeft het je de mogelijkheid om 
zo andere leden van de club te leren kennen. 

Jantine Groenewoud 

Putting Dips
Dat laatste simpele tikje, het eenvoudigst van al

nog slechts 4 decimeter, vlakke green, schone witte bal
maar wat is dat toch; het is niet eens te definiëren

veertig centimeter lijkt ons plotseling te intimideren
Spieren verstijven, handen gaan trillen

het voorhoofd wordt vochtig, zonder dat we het willen
en de twijfel is al weer in ons gezaaid,

is die putt wel echt recht? Hebben ze het gras nog gemaaid?
Niets gaat meer volgens de normale routine,

in het hele lichaam pompt slechts nog adrenaline
Ziek van ellende halen wij de putter terug

is het niet te langzaam, of soms juist te vlug?
op de terugweg raakt hij eerst de grond en dan pas de bal

wat er derhalve gebeurt........u raadt het vast al......
twintig centimeter legt dat kreng maar af, verder wil hij niet gaan

en zachtjes huilend verlaten wij, gebroken, de baan. 
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Jaarlijks verliest de Herendag zijn eigen karakter 
als ook dames welkom zijn. Zij dienen dan wel te 
worden uitgenodigd door een heer om als koppel de 
baan in te gaan. Hier is wel eens wat misverstand 
over want mij is ter ore gekomen dat er dames zijn 
die denken dat dit een schrikkelwedstrijd is en dat 
zij een heer kunnen vragen.
Ook zijn er mensen die door de Herendagcommissie 
worden uitgenodigd. Niet omdat zij bijzonder zijn, 
maar omdat de herencommissie een even aantal 
teams wel zo handig vindt. Zo overkwam het mij en 
Rees Oppedijk dat wij door Joop Kok werden gebeld 
om als ‘blind date’ mee te spelen. En als Joop zoiets 
vraagt, zeg je geen nee.

Ik was wel wat zenuwachtig want Rees is een sterke 
speler. En afgaan wil je niet. Maar nadat wij op
onze tweede hole een birdie scoorden, kreeg ik er 
vertrouwen in. De zenuwen werden omgezet in
positieve energie. Dankzij het sterke veldspel van 
Rees en mijn korte werk wisten wij de Scottish 

Greensome in 82 slagen uit te spelen: netto 64. 
En deze score was goed voor de eerste prijs. 

Voor vijf teams had de commissie zilveren  
‘poppengoed’ als prijs. Een leuke wedstrijd, mooi 
weer, een prachtige baan en dit alles goed
georganiseerd.

Paul van Kleef

Poppengoedwedstrijd



Stijl@Home biedt inspiratie voor u thuis

hoofdstraat 19 9244 cl beetsterzwaag telefoon (0512) 72 90 41

meubelen - woonaccessoires
kleine cadeautjes - complete interieurs
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Wat een fantastische dag: 25 oktober 2016. 
48 dames hadden zich ingeschreven voor de laatste 
damesdagwedstrijd van het seizoen. Voor de tijd van 
het jaar een perfecte dag: weinig wind, volop zon 
en prachtige herfsttinten in de baan. Deze positieve 
elementen kwamen ons spel zeer ten goede. 
Ons team bestaande uit Henriëtte van der Velde, 
Alie de Vries en ondergetekende was goed op elkaar 
ingespeeld. Samen hebben we deze wedstrijddag 
door veel overleg in de baan tot een succesvol einde 
kunnen brengen. Zowel de 1ste prijs met netto
65 punten als de sneary op hole 18 viel ons team 

ten deel. Op een zonnig terras konden we genieten 
van trekzakmuziek van Rees Oppedijk en lekkere 
hapjes en drankjes verzorgd door Thom Gabie en 
zijn team. Margarete Meijer had haar speech weer 
goed voorbereid. 
We namen afscheid van Cocky te Broekert en
Jo van den Oever, die na 36 jaren lidmaatschap 
en vele functies in commissies, naar Dronten zijn 
verhuisd. Om Flevoland te promoten kregen velen bij 
loting Flevosap van hen. 
We namen ook afscheid van Christine Kok die 7 jaar 
deel heeft uitgemaakt van de damescommissie. De 
dames werden onder hartelijk applaus bedankt voor 
hun werkzaamheden. Marianne Matray neemt nu 
plaats in de damescommissie.
Uitslag : 
2e teamprijs, Yvonne Hanewinkel, Pim Georgius, 
Jacqueline Akkerman 
3e teamprijs, Rees Oppedijk, Hannie Nijhuis, 
Lenneke Hiemstra 
Neary op hole 17 voor Margarete Meijer en op hole 
6 voor Pim Georgius.
Velen gingen met volle handen naar huis. 
Damescommissie, bedankt!

Hammy Togtema   

Damesdagwedstrijd
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Zondag 4 september was het dan zover. De NNO-
wedstrijd bij ons op de club. Druk met de voorberei-
dingen, want ja hoeveel spelers kunnen we ver-
wachten, 40 ? Dat zou mooi zijn. Maar naarmate de 
datum van inschrijving haar einde naderde, stroom-
den de aanmeldingen binnen. De teller bleef op 81 
spelers staan. Boven verwachting! Inmiddels had de 
jeugdcommissie al wat bedrijven (het Sporthaantje, 
De Drentse Golf Club, Rabobank Noordenveld West 
Groningen en natuurlijk Plus Berkenbosch) benaderd 
voor het beschikbaar stellen van prijzen. 

De dag begon mooi maar af en toe viel er toch een 
bui. Maar dat heeft de pret niet mogen drukken. De 
jeugd heeft een fantastische dag gehad en ook de 
ouders waren zeer tevreden.
De Jeugdcommissie wil iedereen bedanken die deze 
dag haar steentje heeft bijgedragen.
Bijgaand een aantal foto’s van deze mooie dag. 
Lijkt het jou ook leuk jeugdlid te worden van onze 
club, meld je dan aan en de jeugdcommissie neemt 
contact met je op.

Jeugd
NNO wedstrijd

Zondag 25 september is het Friese Jeugdkampioenschap gehouden op Heidemeer. De Lauswolt jeugd 
heeft het weer goed gedaan. Frances Nienhuis is bij de meisjes Fries kampioen geworden en eindigde als 
2e in de categorie 1. 
Jurian Tamsma eindigde als eerste in de 2e categorie.
Ook de andere spelers hebben het goed gedaan. Wie weet volgend jaar in de prijzen.

Friese Jeugdkampioenschappen
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Op 9 oktober werden de clubkampioenschappen 
strokeplay (hcp <18,4) en stableford (hcp 18.5 – 36) 
gespeeld. 
Bij strokeplay werd Gijs de Graaf eerste en
Frances Nienhuis tweede.
Bij stableford werd Jurian Tamsma eerste en
Thom Tamsma tweede.
Ook de golfwedstrijden voor de jeugd in Noord-Oost 
Nederland zijn afgelopen. De jeugd van Lauswolt 
presteerde daar goed en werd derde.

Het seizoen voor de jeugd 
loopt op zijn einde

Oproep jeugdcommissie
De jeugdcommissie is nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden. Lijkt het jou leuk om samen met ons 
wedstrijden te organiseren, jeugd te begeleiden 
etc., meld je dan aan als lid van de jeugdcommis-
sie. De jeugdcommissie bestaat uit de volgende 
leden: Karel Nienhuis, Yvonne Hanewinkel, 
Bert Nieuwenhuis en Richard Coenrady.
Per oktober 2016 is toegetreden tot de jeugd-
commissie, Bianca Bosma. Velen kennen Bianca 
waarschijnlijk wel. 

We zien haar vaak op de baan en Bianca heeft 
ook de opleiding gedaan tot jeugdcoach. Welkom 
Bianca.

Jeugdlidmaatschap
Per 2017 zal er een wijziging optreden in het tarief 
van het lidmaatschap. Het nieuwe lidmaatschap 
zal aangeboden worden inclusief groepslessen en 
jeugdactiviteiten. Dit betekent dat je op de dagen 
dat er les is, je als jeugdlid mee kunt doen aan de 
groepslessen. Houd de website in de gaten.

Dit is een wedstrijd waarin een jeugdlid samen met 
een volwassene speelt. Nu hadden we het afgelopen 
jaar -zonder uitzondering- slecht weer tijdens 
wedstrijden, maar tijdens deze wedstrijd was het op 
een enkele bui -met donderklap- na mooi weer!
Er werd in 3 categorieën gestreden: 18 holes,
9 holes voor iedereen met GVB en 9 holes voor 
jeugd zonder GVB. Na afloop was het gebruikelijke 
buffet, dat met veel smaak verorberd werd.

Uitslag 18 holes:
1) Julian Crista en Jan Joost 
Schipper; 2) Ype Zaal en Stance Dahlhaus; 3) Pepijn 
en John Lebbink.
Uitslag 9 holes: 1) Haye en Danielle Bakker; 2) Peter 
Jan en Edwin van ’t Zet; 3) Foske en Marvin Bloem.
Uitslag 9 holes beginners: 1) Glenn van Es en Auke 
de Vries; 2) Fredou Nieuwenhuis en Pieter van der 
Linden; 3) Frizo en Sita Leijdsman-Land.

Op 6 november werd de Kalfjesbeker gespeeld 
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Nieuwe leden
Even voorstellen: onze nieuwe leden, wij heten ze van harte welkom en hopen dat zij zich snel thuis voelen.
(zonder foto) P.J. Varekamp en Sietske Bosma. Jan Hemminga en Tjalle de Jong.

Frank Verweijen

Hans Keman en Anne-Carine 

Janet Plat

Piet Boonstra
Gabi Murrman

RAAK! is er voor alle kinderen t/m 21 jaar en is een 
initiatief van de NGF. Doelstelling is kinderen te 
enthousiasmeren voor de golfsport. 

Hoe? Door kinderen t/m 14 jaar leuke activiteiten 
aan te bieden en toegang te geven tot driving-
ranges van alle bij RAAK! aangesloten golfbanen. 
En door kinderen met baanpermissie of een
handicap voor € 10,- te laten spelen bij diezelfde 
banen. 
Daarnaast zijn er nog tal van andere voordelen, 
zoals korting bij aanschaf van een RAAK!-junior-
golfset. Nieuwe RAAK!-leden (nog geen NGF-lid) 
krijgen bij aanmelding een gratis putter en golfbal. 

Kosten
Het lidmaatschap is € 25,- per jaar. NGF-jeugdle-
den kunnen gratis lid worden van RAAK!

Eigen jeugdleden
Onze eigen jeugdleden die graag in aanmerking 
willen komen voor deze leuke kortingspas kunnen 
deze aanvragen via de website www.golfraak.nl. 

Gast jeugdleden
Bij ons mag je met baanpermissie wel oefenen 
op onze drivingrange maar om te spelen op onze 
golfbaan moet je een handicap hebben, ook met 
een Raakgolfpas.
 

Commissies bedankt!

Jouke Jorritsma
Koen Eekma

Wil Smid 
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Holesponsors
Sylvaphane - hole 2
Weitenberg Assurantiën - hole 4
De Haan Advocaten & Notarissen - hole 5
Dijkstra Makelaars - hole 6
Ernst & Young Accountants - hole 7
AB Software & Consultancy - hole 8
Bilderberg Landgoed Lauswolt - hole 9
Breman Drachten b.v - hole 10
Tamsma - hole 11
Van der Valk
Hotel Wolvega-Heerenveen - hole 12
Trip Advocaten & Notarissen - hole 14
Wexxs wijnen Blaricum - hole 16
Boelens concept consult – hole 17 
Bouwgroep Dijkstra Draisma - hole 18

DE BOER & EGBERTS ADVOCATEN
WWW.DEBOEREGBERTS.NL

Overige sponsors
Autoland Van den Brug�
Bewegingscentrum Drachten
De Boer Egberts Advocaten�
De Friesland Zorgverzekeraar�
De Vries Trappen
Lippe Wonen�
Megahout Holding�
Postma & Cohen
Sporthaantje Golfcenter
Scheepstra Drachten 

BOELENS
C O N C E P T  C O N S U L T

golfcenter
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