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Astrid 
Sportprijzen

Voorstreek 42
8911 JR Leeuwarden
Tel.: 058-2153509

astridsportprijzen@hetnet.nl

Snelle service,lage prijzen,
stap dan binnen bij;

Hatzmann Betten Transport is een 
internationaal transportbedrijf 
voor het vervoeren van produkten 
in koel- en vriestrailers, alsmede 
open trailers met verrijdbare 
kranen en tautlineropleggers.

Met onze kraanauto’s vervoeren 
wij o.a :

Glas en Kozijnen, Kabel en 
draadrollen, Graszoden, Ma-
chines, Houtelementen, etc

HACCP / GMP gecertificeerd 
Wij garanderen u een juiste 
kwaliteit voor transport en zorg 
voor uw product.

Hatzmann Betten BV
Vaart Z.Z. 99
8426 AJ Appelscha
0516-431350
www.hatzmann-betten.nl

INT. TRANSPORTBEDR IJF

- Pagina 2 -



COLOFOON:
Bestuur:
Voorzitter:       Roelof Hooijsma
                        Aekingaweg 9, 8426 GN Appelscha
                        Tel. 0516-433610.
                        E-mail : MGC-APPELSCHA@online.nl
 
Secretaris :      JoyceDruyf
                        Smidslaan 4, 8426 DD Appelscha
                        Tel. 0516-433084
                        E-mail : joycedruyf@hotmail.com
 
Penningmeester : Gerco Berentsen     
                        Julianastraat 187, 6707 DD Wageningen
                        Tel. 0317-423824.
                        E-mail : gercoberentsen@hotmail.com
                        Bankrekening : Rabo 1408.28.672
 
Wedstrijdleider :  Klaas Rozeveld
                        Smidslaan 17, 8426 DB Appelscha
                        Tel. 0516-432312
                        E-mail : k.rozeveld@planet.nl
           
Lid :                Christina Fennema,
                        Bosberg 4, 8426 GJ Appelscha
                        Tel. 0516-431919.
                        E-mail : info@midgetgolfpark.nl
 
Activiteiten Commissie :
Trijn Hatzmann, van Emstweg 7, 8426 BR Appelscha. Tel. 0516-431663
Blijke Euverman, Vaart zz 44, 8426 AE Appelscha. Tel. 0516-431526
Vakant
 
Redactie "De Golflengte":
 Douwe van der Zee, tel. 0516-433021; E-mail: devanderzee@telfort.nl
 
Contributies 2012:
Voor een lidmaatschap van onze vereniging zijn de volgende
contributies verschuldigd:

Wedstrijdspelers (A-sporters)                €.
106.00 per jaar
(deze mogen aan alle wedstrijden van de
NMB deelnemen)
B- sporters                                           €.
  83,50 per jaar
(kunnen deelnemen aan alle toernooien)
Jeugdleden                                          €.
66.00 per jaar
(deze mogen aan alle wedstrijden van de
NMB deelnemen)

Elk 2e en volgende lid uit 1 gezin betaald per jaar €.15,00 minder.
Recreant leden                                     €. 17,50 per jaar
(deze mogen 1x aan een toernooi van de eigen vereniging)
Donateurs                                            €. 10,00 per jaar
 
Clubavond:
De vaste clubavond van onze vereniging voor onze wedstrijdsplers (A- en B-
sporters en jeugdleden) is op woensdagavond vanaf 18.45 uur, waarbij de
ene week op de korte baan en de andere week op de filtbaan wordt gespeeld.

ERELEDEN MINI
GOLFCLUB
"APPELSCHA"
* Henny Broekman-Zwart           
         1965 t/m 1999
* Douwe van der Zee                         
    1965 t/m heden
* Wim Broekman                         
      1967 t/m 1999
* Aaltje Kuik          †                         
        1967 t/m 2002
* Aly Mesken                   †              
     1968 t/m 2002
* Berend Wesseling †                    
  1972 t/m 2002
* Klaas Rozeveld                           
    1980 t/m heden
* Bouwe Pool           †                    
1981 t/m 2011
Deze leden zijn meer dan 25 jaar
lid of lid geweest.

Verjaardagslijst
2-nov
6-nov
 

Cees van Hoove
Sven Folkertsma
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deze keer in het ZONNETJE...

LOURENS ZWARTS

1.Hoe lang speel je al minigolf? Al heel lang. Ik denk
bijna 40 jaar.
2. Bij welke club(s) heb je gespeeld? MGC Adelhof(-
Vledder), De jonge Geuze(Ruinen), MV Meppel en
MGC Appelscha 
3. Wat waren zoal de hoogtepunten? Rondje 18 spelen
(3x) Mijn1e toernooizege in Duno(91slagen) Deelna-
me kernploeg.  
4. Waardoor ben je minigolf als sport gaan beoefenen?
We gingen na het zwemmen vaak een rondje spelen
op de baan in Vledder. Toen werd ik gevraagd om lid
te worden van de club. Ik vond en vindt het spelletje
nog steeds leuk.  
5. Wat is je favoriete baan en waarom? Ik heb niet
specifiek een favoriete baan. De ene baan ligt je wat
beter dan een ander. Mag wel graag in Almelo spelen.
 
6. Wat is je favoriete bal? Het geijkte antwoord is na-
tuurlijk een ronde. Ik mag graag met de eurogolf 73
spelen op de koker en heb deze standaard op zak.  
7. Wat is je persoonlijk record op afd. 1(vilt of beton)
en op afd. 2 (kort) over 1 ronde en over 4 ronden? Vilt:
volgens mij 28 en 90 over 3 ronden.
Afd.2: 3x een rondje 18 en 86 over 4 ronden. 
8. Wat zijn je ambities op het gebied van minigolf? Ik
denk dat ik de ambities over heb gegeven aan Richard.
Voor mezelf wil ik graag zo lang mogelijk genieten van
het spelletje. 
9. Wat voor beroep heb je? En welke opleiding heb je
genoten?
Ik ben facilitair medewerker bij een bank en heb een
MBO opleiding genoten.
 10. Wat is je geboortedatum? OEI: 9 OKTOBER 1956
 
11. Ben je getrouwd of heb je vaste vriend of vrien-
din? Wie is je partner en heb je kinderen. Ik ben ge-
trouwd met Jolanda en we hebben 2 kinderen, nl. Ri-
chard en Mandy 
12. Wat eet je het liefst? Chinees 
13. Wat is je favoriete vervoermiddel? Auto 
14. Wat is je favoriete vakantieland en waarom? Ik
vindt de Scandinavische landen mooi. Het is daar niet
te warm. Noorwegen is een land met een fantastische
natuur.
 15. Heb je nog andere hobby’s en kun je daarover iets
vertellen?
Ik mag graag tuinieren. Ook volg ik op Ebay de verkoop
van minigolf ballen en koop en verkoop deze ook zelf.
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Het jaarlijkse afvaltoernooi is ondanks het inkorten van
de wedstrijd weer goed verlopen. Uiteindelijk hebben
we, als gevolg van de weersomstandigheden, 2 win-
naars gekregen. Ook de spontaan georganiseerde
enen wedstrijd op filt was ondanks het koude weer een
succes. Hopelijk doen er volgend jaar meer deelne-
mers aan mee.
Alle loten (100 stuks) van de Grote Clubactie zijn ver-
kocht. Het is een welkome financiële aanvulling voor

onze vereniging. Het was dit jaar niet gemakkelijk om alle loten te
verkopen. Alle verkopers verdienen dan ook een dikke pluim.
Op 3 november stond de jaarlijkse seizoensafsluiting op de agenda.
Helaas ging deze bijeenkomst, vanwege de geringe belangstelling, niet
door. Onze jeugdleden, Daan en Albert, zijn naar MGC Drachten ge-
weest en hebben het seizoen met een bezoek aan McDonalds afgeslo-
ten.
 
Roelof Hooijsma
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EUROPEESE KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN
2013

STAND VAN ZAKEN
Woensdagavond 3 oktober jl. heeft de
Organisatiecommssie SEC 2013 weer
een bijeenkomst gehad om de organi-
satie van dit EK verder op de rails te
zetten. Na het vaststellen van het ver-
slag van de vorige bijeenkomst, kwa-
men op deze avond de volgende pun-
ten aan de orde: Toernooibal, Over-
nachtingen, Begroting, Sponsoring,
Draaiboek.
Toernooibal.
De verkoop van deze bal is gestart en
loopt goed.  De prijs is vastgesteld op
€. 15,--.
Overnachtingen.
Van een aantal aangeschreven hotels
zijn reactie binnen gekomen, die nu
verder uitgewerkt zullen worden. Ook
is inmiddels bekend dat de grote mini-
golflanden allemaal al logies hebben
gereserveerd.
Begroting.
Aan de hand van de begroting zijn er
brieven uit gegaan, met een verzoek
voor een financiële bijdrage naar Ge-
meente Ooststellingwerf en de Provin-
cie Fryslân. De provincie heeft inmid-
dels reageert en heeft een toezegging
gedaan van €. 2.000,-- .
Sponsoring.
Voor de“Stichting Sportevenementen
Appelscha”en “Stichting Sportsupport
Ooststellingwerf” zal een voorbeeld
brief worden gemaakt, waarmee
zij onze EK bij de sponsors aanbeve-
len om hun medewerking aan te verle-

nen. Het een dergelijke aanbevelings-
brief en ons sponsorpakket zal dan in
de komende tijd het bedrijfsleven wor-
den benaderd. Ook zal er een lijst
worden gemaakt van bedrijven, die we
eventueel kunnen gaan benaderen.
 Draaiboek.
Van het draaiboek worden vooral de
punten behandeld, die een realisatie
datum hebben in het jaar 2012. Zo zal
er in contract nagekeken worden,
welke reclame uitingen wel en niet zijn
toegestaan. Met het bestuur van de
NMB zal worden overlegd op welke
manier de PR zal worden aangepakt.
Wat verder ter tafel komt. 
Het verzoek om in 2013 weerman Piet
Paulusma zijn weer praatje te laten
houden bij het EK staat voor de betref-
fende periode op een 4e plaats, zodat
dit niet erg gunstig lijkt.
Verder is gesproken wie we zullen
uitnodigen om het EK 2013 te laten
openen. Hiervoor is een lijstje gemaakt
van 1e; 2e en 3e keus. Onze 1e keus
is de voorzitter van het NOC*NSF de
heer André Bolhuis. Dit verzoek moet
gedaan worden via het bestuur van
NMB, wat bij een komend gesprek al
worden gevraagd.
Aan het draaiboek zal nog een punt
worden toegevoegd om te bepalen
waar we alle faciliteiten willen gaan
plaatsen.
De volgende bijeenkomst is op 7 no-
vember  a.s.
DvdZ

Van de redactie .....!
Van de redactie ….
 
Het 7e nummer van ons clubblad “De
Golflengte” heeft u hierbij ontvan-
gen. Dat deze keer weer uit 12 pagi-
na’s bestaat. Voor de komende “De
Golflengte” ontvang ik graag vóór 7
december a.s. de volgende wedstrijd
verslagen en eventuele foto’s van
één van de deelnemers:De versla-
gen, foto’s en andere berichtjes als
Word-bijlage en foto’s apart als bijla-
ge per e-mail sturen naar: devander-
zee@telfort.nl
 
Douwe van der Zee

Lachen
haalt op een geweldige manier de
druk van de ketel. Het produceert
endorfinen en andere stemming
veranderende chemische stofjes
in de hersenen die een plezierig
gevoel geven en pijn verminde-
ren.

Op deZweedse filtbaan worden in
2013 de Europeese kampioen-
schappen voor senioren gespeeld.
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MINIGOLF DISTRICTKAMPIOENSCHAPPEN
NOORD 2012
Op zaterdag 29 en zondag 30 septem-
ber zijn  in Leeuwarden en Appelscha
de districtskampioenschappen mini-
golf gespeeld. Zaterdag werd er in
Leeuwarden op de eterboard banen
gespeeld. Op zondag was de viltbaan
in Appelscha de plaats waar er ge-
speeld werd. Beide dagen werd er
gestreden in 5 categorieën te weten
Jeugd, Dames Senioren, Heren Seni-
oren, Dames en Heren. Van de deel-
nemers die beide dagen mee hebben
gedaan werden de scores van beide
dagen bij elkaar opgeteld om zo de
eindstand van de combiwedstrijd te
bepalen. Aan beide dagen deden
leden van MGC Appelscha mee.
In Leeuwarden wisten Trijn Hatzmann
en Ank de Vries bij de Dames Senioren
geen podiumplaats te behalen. Zij
eindigden op een resp. 5 en 6 plaats
met in totaal over 4 ronden 129 en 134
slagen. Beter ging het bij de Heren
Senioren. Klaas Rozeveld behaalde
een keurige 2e plaats met 105 slagen.
De andere Appelschasters bij de
Heren Senioren vielen niet in de prij-
zen. Jan Jager, Eppie Paulusma, Arie
Nomden en Riekele van der Heide
behaalden resp. 119, 120, 134 en 135
slagen. In de categorie Dames behaal-
de Joyce Druyf een nette 3e plaats met
123 slagen. Bij de Heren behaalde
Lourens Zwarts na een spannende
barrage net niet de 1e plaats met 107
slagen moest tevreden zijn met een 2e
plaats. Hij werd gevolgd door Richard
Zwarts die 3e werd met 115 slagen en
Jan Egbert Hooijsma op een 4e plaats
met in totaal 122 slagen.
Op zondag werd er in Appelscha ge-
streden. Het type wedstrijdbaan zorg-
de voor hogere scores voor de deelne-
mers. De gerenoveerde viltbaan is dit
jaar lastiger dan de oude vilt waar
voorheen op werd gespeeld. De winst
ging bij de Dames Senioren naar de
Petra Tenge (MGC Leeuwarden) met
149 slagen. Zij werd op de 2e plaats
gevolgd door Trijn Hatzmann met 167

slagen. Ank de Vries had voor de 4
ronden 196 slagen nodig. Bij de Heren
Senioren was het Klaas Rozeveld die
door een prima eerste ronde (31 sla-
gen) de winst kon pakken. Hij had in
totaal 147 slagen nodig. De andere
Appelschasters Jan Jager, Riekele
van der Heide en Arie Nomden vielen
niet in de prijzen. Zij eindigden resp.
op een 5e, 6e en 7e plaats met 157,
189 en 204 slagen. Bij de Dames ging
de winst naar Joyce Druyf met 174
slagen. Bij de heren behaalde Richard
Zwarts met 134 slagen de 1e plaats.
Jacco van der Stelt (MGC Drachten)
behaalde een 3e plaats met 151 sla-
gen. Andre van Vliet had161 slagen
nodig, Lourens Zwarts 162 slagen en
Jan Egbert Hooijsma beëindigde de 4
ronden met 177 slagen.
Van de deelnemers die aan beide
dagen mee deden werden de scores
opgeteld voor het Combi-kampioen-
schap. De 1e prijs bij de Dames Seni-
oren ging Naar Petra Tenge. De in
Appelscha wonende speler van Leeu-
warden had over de 8 ronden (4 in
Leeuwarden en 4 in Appelscha) 264
slagen nodig. Trijn Hatzmann behaal-
de een 2e plaats met 296 slagen. Ank
de Vries eindigde op een 4e plaats met
330 slagen. Klaas Rozeveld heeft een
goed toernooi gespeeld hij eindigde in
het combiklassement op een 1e plaats
met 252 slagen. Jan Jager eindigde op
een 4e plaats, hij had 276 slagen
nodig. Riekele van der Heide en Arie
Nomden eindigden op een resp. 6e en
7e plaats met 324 en 338 slagen. Bij
de Dames bleef Joyce Druyf al haar
concurrenten voor. Zij had 297 slagen
nodig om op de 1e plaats te eindigen.
De strijd bij de Heren was een familie-
strijd. Richard Zwarts won met 249
slagen. Op een 2e plaats eindigde
Lourens Zwarts met 269 slagen. Jan
Egbert Hooijsma eindigde op een 4e
plaats 299 met slagen.

7 oktober: TOERNOOI "TWENTS OPEN 2012"
Op deze zondag deden 7 leden van
onze vereniging mee aan het toernooi
“Twents Open” in Bornerbroek bij de
vereniging ’t Maatveld. Van deze 7

deelnemers wist alleen Joyce Druyf in
haar categorie bij de eerste drie te
eindigen. Bij de dames werd Joyce 3e
met de scores 32 27 26 29 = 114 sl. 

Eppie Paulusma probeert de slak de sco-
ren.

Douwe in actie op baan 12.

Ank de Vries in actie op de strppen.

André van Vliet in actie op het net
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vervolg TWENTS OPEN
De 1e plaats in deze categorie was
voor Michaela Gerritsen, MGC Gel-
drop met 108 sl. en 2e werd Mechelina
van Marwijk, MGC De Vrije Slag met
110 sl
In de categorie Heren A eindigden
onze leden op de plaatsen 4 t/m 7.
Winnaar werd Theo Hendriks, MGC ’t
Maatveld met een totaal van 97 sl.
Gerco Berentsen werd 4e met de
scores 26 28 28 24 = 106 sl.; 5e werd
Jan Egbert Hooijsma met de scores 28
30 26 25 = 109 sl.; 6e werd Richard
Zwarts met 32 24 27 31 = 114 sl. en
7e werd Lourens Zwarts met de scores
33 31 30 33 = 127 sl.

In de categorie Dames senioren was
Joy Pol, MGV Duno de beste met 96
sl. Op de 7e plaats eindigde Trijn
Hatzmann met de scores 35 36 29 32 =
132 sl.
Wilbert van Helmond, MGV Duno werd
1e in de categorie Heren senioren met
een totaal van 95 sl. en in deze cate-
gorie werd Jan Jager 10e met de sco-
res 29 27 28 32 = 116 sl. Bij de teams
eindigde het team van Appelscha met
Gerco, Jan Egbert, Richard en
Lourens op de 4e plaats met 456 sl.
De Putters 1 werd 1e met 403 sl.; 2e
Duno 1 met 425 sl. en 3e werd ’t
Maatveld 1 met 445 sl.

13 oktober: AFVALTOERNOOI MGC APPELSCHA
 
Op zaterdag 13 oktober jl. heeft MGC
Appelscha haar jaarlijkse afvaltoer-
nooi georganiseerd. Met 53 deelne-
mers was er ook dit jaar weer een groot
deelnemersveld. Met de weersvoor-
spelling in het achterhoofd werd er
voortvarend van start gegaan met de
4 voorronden. De eerste ronde werd
gespeeld op een vochtige baan. De
scores waren dan ook over het alge-
meen aan de hoge kant. Het gemiddel-
de van alle spelers was 30,11 slagen
over 18 banen. Richard Zwarts van
MGC Appelscha liet zich vanaf het
begin van de goede kant zien, hij had
over de eerste ronde 22 slagen nodig.
Hij werd gevolgd door Louis Otten van
MGC Drachten met 23 slagen en Annie
Jasper van MGC Leeuwarden met 24
slagen. De tweede ronde ging het iets
beter met de scores, het gemiddelde
lag nu op 28,38 slagen. De winst in de
tweede ronde ging naar Andre van
Vliet (Appelscha) met 20 slagen, ge-
volgd door Jan Jager (Appelscha) met
22 slagen. De derde plaats werd met
23 slagen ingenomen door Wilbert van
Helmond, Mees Bouwman en Elly
Mulder. Ook na 2 ronden was Richard
Zwarts de beste hij had in totaal 46
slagen nodig. In de derde ronde ver-
sterkte Richard Zwarts zijn koppositie
met een ronde van 19 slagen. De
gemiddelde score van alle deelnemers
in de derde ronde kwam op 28,19
slagen. Ook in de vierde ronde werd
het gemiddelde van alle spelers weer
verbeterd ditmaal kwam het op 27,49

slagen. De winst in deze ronde ging
naar Eppie Paulusma en Gerco Be-
rentsen beide spelers van MGC Appel-
scha hadden 20 slagen nodig.
Na de vier voorronden waren het 3
leden van MGC Appelscha die op de
plaatsen 1, 2 en 3 stonden. Richard
Zwarts had in totaal 89 slagen Eppie
Paulusma en Gerco Berentsen had-
den beide 93 slagen. Na deze voorron-
den gingen de beste 32 spelers verder
met matchplay. Voor plaats nr. 32
moest er nog een barrage gespeeld
worden tussen Douwe van der Zee
(Appelscha) en Youri Bottenberg
(Drachten), beide spelers hadden 115
slagen. De barrage werd gewonnen
door Youri Bottenberg hij eindigde
daardoor op de 32e plaats.
Na een regenonderbreking werd de
matchplay gestart. Richard Zwarts
nam het in de eerste ronde op tegen
Youri Bottenberg. Richard Zwarts wist
deze ronde te winnen waardoor hij
doorging naar de volgende ronde. Jan
Egbert Hooijsma wist in deze ronde
clubgenoot Lourens Zwarts uit te
schekelen. Riekele van der Heide
werd in deze ronde uit de wedstrijd
gespeeld door Huub Bottenberg, (MG-
C Drachten). Jan Jager moest het
onderspit delven tegen Teun de Vlugt
(MGC Medemblik). Gerco Berentsen
ging vedrder ten koste van clubgenot
Arie Nomden. Trijn Hatzmann kwam
ook de volgende ronde door Wim Hul-
scher te verslaan (MGC Drachten) .
Joyce Druyf moest na een spannende
strijd de wedstrijd verlaten, omdat

Gerco Berentsen kwam ver in het Afvaltoer-
nooi.

Gerrit Jan Bas in actie op de dubbele heu-
vel.

Jan Egbert Hooijsma provbeert de brug te
scoren.

Jan Jager in actie op de heuvel, baan 4
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Louis Otten (MGC Drachten) iets ster-
ker was.Ook Klaas Rozeveld ging niet
verder omdat hij maar 1 baan wist te
winnen tegen Henk Goris (MGV De
Puters), die 2 maal een baan won.
André van Vliet werd uitgeschakeld
door Dorus van Veenendaal (MGC -
DRachten). Gerrit Jan Bas ging een
ronde verder ten kosten van clubgeno-
te Ank de Vries. Eppie Paulusma won
z\ijn eerste matchplay ronde van Auke
Feitsma (MGC Drachten).
In de tweede matchplay ronde nam
Richard Zwarts het op tegen Annie
Jasper, het was een gelijk opgaande
strijd die na een barrage gewonnen
werd door Richard Zwarts. Jan Egbert
Hooijsma werd in deze ronde uitge-
schakeld door Huub Bottenberg. Ook
Gerco Berentsen had een barrage
nodig om te winnen van Elly Mulder
(Leeuwarden). Trijn Hatzmann werd in
deze ronde ook door Louis Otten uit-
geschakeld. Eppie Paulusma wist zijn
wedstrijd te winnen van Gerrit Jan Bas
(Appelscha).
In de kwart finales moest Richard
Zwarts zijn meerder erkennen in Huub
Bottenberg (Drachten). Ook Eppie
Paulusma wist zijn wedstrijd niet te
winnen van Henk Goris (De Putters).

Gerco Berentsen had een barrage
nodig om van Louis Otten te winnen.
Hij was daardoor ook de enige uit de
top 3 van de voorronde die doorging
naar de laatste 4 van het toernooi.
De halve finales werden gespeeld
tussen Huub Bottenberg (Drachten) en
Wilbert van Helmond (Duno). Deze
halve finale is gewonnen door Wilbert
van Helmond. De tweede halve finale
ging tussen Henk Goris (De Putters)
en Gerco Berentsen (Appelscha).
Henk Goris won de tweede halve fina-
le. Intussen begon de regen weer
aardig parten te spelen waardoor de
banen niet meer droog waren te krij-
gen.
De finale en de wedstrijd om de 3e en
4e plaats zijn uiteindelijk niet meer
gespeeld vanwege het slechte weer.
Het toernooi heeft dan ook 2 winnaars
gekregen dit zijn Wilbert van Helmond
en Henk Goris. Op de derde plaats zijn
geëindigd Gerco Berentsen en Huub
Bottenberg.
De volledige uitslag van het toernooi is
te zien op: http://www.minigolfappel-
scha.nl/ftp/2012-10-13_Afvaltoernooi2012/
result.htm

28 oktober: ENEN TOERNOOI FILTBAAN
APPELSCHA
Op zondag 28 oktober de laatste dag
van de herfstvakantie hadden we het
enen toernooi op filt. Bij aankomst op
de baan leek de winter neergestreken
te zijn over de oplopende banen.
Waren we tijdens het trainen nog zo
bang voor het neervallende blad, tij-
dens de wedstrijd was daar niks van te
merken toen konden we uitkijken voor
de gladheid op de banen. Na dat ieder-
een betaald had kon Christina om tien
uur beginnen met het openingswoord
na het openingswoord zat de sfeer er
lekker in en konden de eerste twee
beginnen. Met een deelnemers veld
van 26 hadden we 1 tweetal en 8 trio’s.
Doordat je maar 1 keer hoeft slaan per
baan konden er snelle rondjes ge-
speeld worden. Er werd ongeveer een
twintig minuten overeen ronde ge-
daan. Elke keer op het hele uur werd
er gestart met een nieuwe ronde.
 Na drie ronden begonnen er lang-
zaam wat verschillen te komen. Bij de
dames stond Petra Tenge op een

ruime voorsprong de rest van de
dames hielden het nog spannend.
Bij de heren liet Richard Zwarts ook de
rest van de heren even schrikken door
een ronde te slaan met 10 enen. Maar
na drie ronden moesten er nog twee
gespeeld worden dus alles was nog
mogelijk voor de rest. De laatste ronde
ingaand stond Petra ruim aan kop met
25 punten gevolgd door Christina met
19 punten en Trijn en Joyce met 18 en
Ank met 17. Alles was nog mogelijk
voor deze dames. Wie kon de druk aan
en wie bezweek er. Petra kon de druk
gemakkelijk aan en sloeg een slot
ronde van 7 enen en kwam daarmee
op 32. Joyce sloeg er 7 en kwam daar
mee op 25 gevolgd door Christina met
een ronde van 4 enen kwam zij op 23
gevolgd door Trijn met 4 enen die op
22 kwam en Ank met 3 enen met een
totaal van 21 enen.
Bij de mannen begon de laatste ronde
met een verschil van 3 enen tussen de
nummer 1, 2 en 3.Het gat met nummer

Joyce Druyf probeert de schelp in 1 slag te
maken.

Klaas Rozeveld in actie op de "pyramin-
des".

Lourens Zwarts in actie op de filtbaan.

Richard Zwarts probeert weer een 1 te sco-
ren.
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vier leek al geslagen te zijn maar je
weet het maar nooit 1 goede ronde en
je bent zo weer bij. Huub Bottenberg
die de laatste ronde inging met een
vierde plek kwam binnen met 8 enen
en legde daarmee de druk iets hoger
voor Roel Groenhuijsen die de laatste
ronde inging met een derde plek. Roel
sloeg 4 enen en zo kwamen Huub en
Roel op een totaal van 29 Enen.
Jacco die de laatste ronde inging met
een tweede plek met 1 één verschil
met Richard sloeg de laatste ronde 7
enen en kwam op een totaal van 34
enen. Dit betekende dat Richard er
minimaal 7 enen moest slaan om zijn
eerste plek te behouden. Dit lukte en
hij haalde er nog 1 puntje winst uit want
hij kwam met 8 enen binnen en kwam
daarmee op een totaal van 36 enen.
Na barrage wist Roel te winnen en
werd Huub vierde.

Voor de nummers 1 was er een heerlijk
snertpakket. Voor de nummers twee
was er een heerlijk bruinenbonen
pakket en voor de nummers drie een
mooi chocolademelk pakket en voor
de nummers vier was er een heerlijk
blik bruine bonen met spekjes. Ook
was er voor de poedelprijs de “ Jan
Bijmholt prijs” in het leven geroepen.
Jan heeft de hele week hard getraind
om een prijs te winnen en het is hem
gelukt met 6 enen had Jan de “Jan
Bijmholt prijs” gewonnen bij de heren.
Bij de dames won Blijke de prijs met
13 enen. Al met al was het een ge-
slaagd toernooi en hopen we dit vol-
gend jaar weer te kunnen doen met
een nog groter deelnemersveld.
Joyce
 

Uitslag Dames
Pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
 

Naam
Petra Tenge
Joyce Druyf
Christina Fennema
TrijnHatzmann
Ank de Vries
Ingrid Scheeringa
Boukje Bijmholt
Blijke Euverman
 

Club
Leeuwarden
Appelscha
Appelscha
Appelscha
Appelscha
Drachrten
Appelscha
Appelscha
 

R!
4
3
3
5
3
1
3
2
 

R2
7
4
6
5
3
2
2
4
 

R3
7
5
5
2
5
5
3
3
 

R4
7
6
5
6
6
4
3
4
 

R5
7
7
4
4
4
3
4
1
 

Tot.
32
25
23
22
21
15
15
14
 

Uitslag Heren
Pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 

Naam
Richard Zwarts
Jacco van der Stlet
Roel Groenhuijsen
Huub Bottenberg
Jan Jager
Lourens Zwarts
Youri Bottenberg
André van Vliet
Louis Otten
Eppie Paulusma
Teun de Vlugt
Jarno Bottenberg
Martin van Holland
Peter Gisbergen
Dorus van Veenendaal
Jeroen van Holland
Herman van der Meer
Jan Bijmholt
 

Club
Appelscha
Drachrten
Ridderkerk
Drachrten
Appelscha
Appelscha
Drachrten
Appelscha
Drachrten
Appelscha
Medemblik
Drachrten
Oirschot
Oirschot
Drachrten
Wageningen
Drachrten
Appelscha
 

R!
7
6
4
3
4
6
4
2
3
3
3
4
3
3
3
4
3
0
 

R2
7
6
7
5
7
5
2
6
9
7
4
3
3
2
3
3
3
1
 

R3
10
8
8
5
5
3
7
7
6
7
5
6
4
6
4
4
2
1
 

R4
4
7
6
8
4
5
7
4
1
3
6
4
5
4
4
2
2
1
 

R5
8
7
4
8
8
9
7
7
7
5
6
6
4
3
2
2
3
3
 

Tot.
36
34
29
29
28
28
27
26
26
25
24
23
19
18
16
15
13
6
 Jacco van der Stelt werd 2e in de Enenwed-

strijd achter Richard.

Ook Christina Fennema deed mee in de
Enenwedstrijd.

Trijn Hatzmann in axctie op baan 18.
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Programma 2012
zondag
zaterdag
 

4-nov
24-nov
 

Enen toernooi MGC Geldrop
Algemene Ledenvergadering NMB
 

E
ALV
 

Voorlopig programma 2013
zaterdag
zondag
zondag
zondag
zondag
dinsdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zondag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
zaterdag
zondag
maandag
zondag
zondag
zaterdag
zondag
zondag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zondag
zondag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
donderdag
vrijdag
zaterdag
 

23-mrt
24-mrt
7-apr
14-apr
21-apr
30-apr
3-mei
4-mei
5-mei
12-mei
18-mei
18-mei
19-mei
19-mei
25-mei
26-mei
27-mei
9-jun
16-jun
22-jun
23-jun
30-jun
7-aug
8-aug
9-aug
10-aug
21-aug
22-aug
23-aug
24-aug
1-sep
8-sep
15-sep
21-sep
22-sep
28-sep
29-sep
3-okt
4-okt
5-okt
 

Interland Nederland - België in Appelscha
Interland Nederland - België in Appelscha
Competitie 1 / LHK 1
Competitie 2
Competitie 3 / LHK 2
Toernooi ALY MESKEN MEMEORIAL
NK Combi + Matchplay, Appelscha
NK Combi + Matchplay, Appelscha
NK Combi + Matchplay, Appelscha
Competitie 4 / LHK 3
Nationen Cup Alg. Klasse in Bad Münder (D)
Nationen Cup Senioren in Appelscha
Nationen Cup Alg. Klasse in Bad Münder (D)
Nationen Cup Senioren in Appelscha
NK Variabel Appelscha
NK Variabel Appelscha
Algemene Ledenvergadering NMB
Competitie 5 / LHK 4
Competitie 6 / LHK 5
NK. 3- en 6-tallen in Boskoop
NK. 3- en 6-tallen in Boskoop
LHK reservedatum
EK Senioren in Appelscha
EK Senioren in Appelscha
EK Senioren in Appelscha
EK Senioren in Appelscha
EK Algem. Klasse Bad Münder ( D)
EK Algem. Klasse Bad Münder ( D)
EK Algem. Klasse Bad Münder ( D)
EK Algem. Klasse Bad Münder ( D)
Competitie 7
Competitie 8
competitie reservedatum
Promotie/Degradatie LHK
Promotie/Degradatie LHK
Districtskampioenschap kort in Drachten
Districtskampioenschap filt in Appelscha
Europa Cup Holešov (Tsjechië)
Europa Cup Holešov (Tsjechië)
Europa Cup Holešov (Tsjechië)
 

F
F
E / ?
E
E / ?
F
F + E
F + E
F + E
E / ?
E + F
F
E + F
F
F
F
ALV
E / ?
E / ?
E
E
?
F
F
F
F
E/F
E/F
E/F
E/F
E
E
E
E/B
E/B
E
F
E
E
E
 

Boukje Bijmholt in actie op de slak.

Jan Bijmholt probeert baan 18 te maken.

Riekele van der Heide in actie op baan 17
van de filtbaan.

Arie Nomden in actie op de filtbaan.
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noord nederland
makelaardij

U

Wij

Verkocht!!
Altijd een gratis en vrijblijvende waardebepaling

 Appelscha T. 0516 - 43 15 10 
www.makelaardijnoordnederland.nl

Kwaliteit in de bouw 
herken je zo...

■  woningbouw   ■  utiliteitsbouw   ■  agrarische gebouwen ■  onderhoud en renovatie

Industrieweg 11b • Appelscha • Tel: (0516) 43 20 09 • Fax: (0516) 43 12 19
info@doornenbal-louwes.nl • www.doornenbal-louwes.nl

Voor al uw personenvervoer 
en autoverhuur
Voor al uw personenvervoer 
en autoverhuur

Tel. 0516-422222Tel. 0516-422222
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: kloksveen 39, 8426 JA Appelscha

SEIZOENAFSLUITING JEUGD
De vrijdagmiddag van de herfstvakan-
tie zijn Daan en ik naar de minigolfbaan
in Drachten geweest. Wij hebben daar
2 rondjes gespeeld. Tussen het 1e en
2e rondje hebben we wat gedronken.
Ook konden we weer warm worden.
Na de 2 rondjes hadden we allebei 85

slagen. Op de terugreis zijn we bij de
Mc Donalds geweest om wat te eten.
Het was een leuke middag.
Terug bij Daan kregen we nog een
heerlijk plakje biercake gemaakt door
Daan zijn moeder.
Albert

BINGO
 
Naast de wedstrijden werden er door

de Activiteiten Com-
missie ook bingo-
avonden georgani-
seerd. Aan deze
avonden konden alle
liefhebbers van de

bingo meedoen. De deelnemers hoef-
den hiervoor niet lid te zijn van onze
vereniging. De laatste bindo van 2012
is inmiddels ook achter de rug. Het was

op deze avonden weer ouderwets
gezellig in de Koffiecounter van het
Midgetgolfpark. Hierbij ook enkele
sfeerfoto's.
 
De Activiteiten Commissie bestaat uit:
Trijn Hatzmamm en Blijke Euverman,

voor de 3e plaats in
deze commissie is er
nog een vacature.

Mensen
die om hun fouten, domheden en
onvolkomenheden kunnen la-
chen, zijn veel sneller in staat de
juiste koers terug te vinden dan
perfectionistische zielen die zich
zelf schuldgevoelens aanpraten.
Gevoel voor humor is vaak een
goed alternatief voor schuldge-
voelens, te hoog gespannen ver-
wachtingen en een al te luchtige
levensstijl.

Blijke Euverman in actie op baan 1 van de
filtbaan.

Arend van Zomeren bekijkt hoe Jan Jager
het labyrinth gaat spelen.

Daan Graafstra in actie op baan 13.

Albert Hooijsma in actie op de filtbaan.
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