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Verkocht!!
Altijd een gratis en vrijblijvende waardebepaling

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

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
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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
Marcien Brinksma, Kringgreppelstraat 6, 8431 DK, Oosterwolde.
 
Redactie "De Golflengte":
 Douwe van der Zee, tel. 0516-433021; E-mail: devanderzee@telfort.nl
 
Contributies 2013:
Voor een lidmaatschap van onze vereniging zijn de volgende
contributies verschuldigd:

Wedstrijdspelers             €. 112.00 per jaar
(deze mogen aan alle wedstrijden van de
NMB deelnemen)
Jeugdleden                       €. 67.00 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                €. 18,50 per jaar
(deze mogen deenemen  aan een toernooi-
en in  het eigen district en 1 x aan een toer-

nooi elders )
Donateurs                                            €. 10,00 per jaar
 
Clubavond:
De vaste clubavond van onze vereniging voor onze wedstrijdsplers, jeugdle-
den en recreantleden 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
28-feb
11-mrt
22-mrt
12-apr
 

Jappie Nijholt
Klaske Jonkhof
Roelof Hooijsma
Jan Jager
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deze keer in het ZONNETJE...

ROELOF HOOIJSMA

1.Hoe lang speel je al minigolf?
Vanaf 2001
2. Bij welke club(s) heb je gespeeld?
Alleen bij Minigolfclub Appelscha
3. Wat waren zoal de hoogtepunten?
Mijn deelname aan de Europa Cup 2008 in
Hilzingen (D)
4. Waardoor ben je minigolf als sport gaan beoefenen?
Bij het EC 2000 heb ik als toeschouwer mee-
gedaan aan een prijsvraag en kwam ik als
winnaar uit de bus. De prijs, een jaarkaart van
het midgetgolfpark, heeft mij uiteindelijk aan
het minigolfen gebracht. 
5. Wat is je favoriete baan en waarom?
Mijn favoriete baan is Appelscha, hier kan het
publiek de minigolfsport goed aanschouwen.
6. Wat is je favoriete bal?
Ik heb geen favoriete bal. Wel gebruik ik graag
3D-ballen.
7. Wat is je persoonlijk record op afd. 1(vilt of beton)
en op afd. 2 (kort) over 1 ronde en over 4 ronden?
Mijn records zijn: afd. 1, filt (oude baan) 27 sl.
en 120 sl. over 4 ronden; afd. 1 beton 29 sl. en
154 sl. over 5 ronden; afd. 2 20 sl. en 91 sl.
over 4 ronden
8. Wat zijn je ambities op het gebied van minigolf?
In 2015 kampioen worden in de LHK en mee-
doen aan het EC 2015 in Appelscha.
9. Wat voor beroep heb je? En welke opleiding heg je
genoten?
Ik ben werkzaam als groenbeheerder bij de
Gemeente Ooststellingwerf.
10. Wat is je geboortedatum?
 Ik ben geboren op 22 maart 1964.
11. Ben je getrouwd of heb je vaste vriend of vrien-
din? Wie is je partner en heb je kinderen.
Ik ben getrouwd met Alie en samen hebben
wij 2 jongens: Jan Egbert en Albert.
12. Wat eet je het liefst?
Het liefst eet ik uit de Hollandse keuken,
daarnaast smaakt ook het Italiaanse en Chi-
neese eten mij ook goed. 
13. Wat is je favoriete vervoermiddel?
Als het even kan verplaats ik mij per fiets, lukt
dit niet dan wordt het de auto.
14. Wat is je favoriete vakantieland en waarom?
Mijn favoriete vakantieland is Nederland. Je
hoeft niet lang in de auto te zitten voor je op
de plaats van bestemming bent. . 
15. Heb je nog andere hobby’s en kun je daarover iets
vertellen?
Ik hou  van tuinieren en het, voor zover nodig
is, verzorgen van onze Ouessant schapen.
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Na de “winterslaap” begint het zo langzamerhand weer
te kriebelen om de stick weer ter hand te nemen en
daadwerkelijk te beginnen met trainen voor de komen-
de competities. De afgelopen periode heeft het de
SEC-commissie niet stil gezeten er zijn veel overleggen
geweest om de Nationen Cup en het Europees Kam-
pioenschap een succes te laten worden. Op de goed
bezochte ledenvergadering zijn de vorderingen toege-
licht. Ook in de komende Golflengtes zal er steeds de

stand van zaken worden weergegeven zodat elk lid op de hoogte kan
blijven. De komende tijd worden de leden om hulp gevraagd om moge-
lijke sponsors te benaderen.
In 2013 worden er veel internationale wedstrijden in Appelscha ge-
speeld. Het begint al in maart met de interland Nederland – België.
Andre van Vliet, Zeno Folkertsma en Richard Zwarts zijn door de top-
sportcoördinator uitgenodigd om deel uit te maken van de selectie voor
deze interland. Tijdens deze wedstrijd worden de (team) uitslagen met
een beeldscherm aan het publiek getoond en zal de uitslag ook live te
volgen zijn via internet. Ook nationaal laat MGC Appelscha haar gezicht
weer op de diverse toernooien zien. Op 23 februari nemen 11 leden
deel aan het enentoernooi op de overdekte baan in Putten.
Voordat er getraind en gespeeld kan worden hebben ook dit jaar op de
1e zaterdag van maart (2 maart) de schoonmaak van de banen,
bankjes en andere attributen rond de baan. ’s Middags wordt het seizoen
geopend met de traditionele enenwedstrijd op de korte baan.
Dit jaar zal er, net als vorig jaar, weer met 4 teams aan de competities
worden deelgenomen, 1 team in de Landelijke Hoofdklasse en 3 teams
in het district Noord.
Laten we van 2013 een geslaagd, sportief en vooral leuk jaar maken.
 
Roelof Hooijsma

V
an

 d
e 

vo
or

zi
tte

r 
...

...
!

EUROPEESE KAMPIOENSCHAP   
SENIOREN 2013

SPONSORS

STAND VAN ZAKEN
In de maand december hebben we
geen vergadering gehad. Op woens-
dag 9 januari 2013 is de Organisatie
Commissie weer bij een geweest en
hierna ook weer op de 1e woensdag
in februari.
In de periode vanaf november 2012 tot
en met nu, half februari 2013, is er heel
veel gepasseerd, dat betrekking had
op de organisatie van het EK 2013.
Aan de hand van de vaste items op
deze commissie vergaderingen zal ik
hieronder aangeven wat de stand van
zaken is voor al deze onderdelen.
Toernooibal.
Inmiddels is ook de speciale EK 2013
bal van 3D (groene bal in 3 uitvoerin-
gen) klaar en is geleverd en ook van
deze bal is de verkoop al gestart en

ook deze  verkoop loopt goed. Met
beide ballen lopen we als organisator
geen risico, omdat de niet verkochte
ballen retour kunnen naar de leveran-
cier.
Overnachtingen.
Betreffende de accommodaties voor
de deelnemers zijn er geen nieuwe
ontwikkelingen te melden. Begroting.
Zoals in de vorige “Golflengte” al is
vermeld had de Gemeente Ooststel-
lingwerf ons verzoek voor een bijdrage
afgewezen. Dit besluit van de gemeen-
te hebben we niet bij ons neergelegd,
maar zijn hiervoor tot actie overge-
gaan. In december hebben ARIE
Nomden en ik over deze afwijzing een
gesprek gehad met de verantwoorde-
lijke wethouder. Ook in dit gesprek was
de wethouder zeer duidelijk, dat er

geen geld is voor eenmalige subsidies.
Deze afspraak was gemaakt bij de
coalitie besprekingen bij de start van
het huidige college. De wethouder was
van mening, een bijdrage voor een
dergelijk EK zou moeten komen uit het
budget, dat Plaatselijk Belang van de
gemeente krijgt voor welzijnstaken in
het dorp. Bij Plaatselijk Belang denkt
men daar anders over, omdat een EK
niet alleen in het belang is Appelscha,
maar van de gehele regio. Deze me-
ning hebben wij als commissie ook.
Door de afwijzing van onze aanvraag
voor een bijdrage door het college van
B & W werden wij spontaan benaderd
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door de voorzitter van Stichting Pro-
motie Appelscha (SPA’05) met de
mededeling, dat deze stichting bereid
was een bijdrage te doen voor de or-
ganisatie van ons EK 2013 van

€ 1.000,--. Deze stichting is ook eige-
naar van vlaggenmasten e.d. en ook
deze kunnen kosteloos gebruiken tij-
dens het EK. Toch na het gesprek met
de wethouder besloten om over dit
punt een uitgebreide brief te sturen aan
alle fractie in de Gemeenteraad. Deze
brief had tot gevolg dat de fracties van
Groen Links en D ’66 direct reageer-
den en om meer detail informatie
vroegen. Ook de fractie van de Partij
van de Arbeid reageerde positief en
wou ook graag meer informatie. In 1e
instantie leidde dit vragen van deze
partijen aan de wethouder in een
commissie vergadering. In deze com-
missievergadering kondigde de PvdA
al aan om met een voorstel te komen
om alsnog een bijdrage voor het EK
2013 te krijgen. In deze kommissie
kreeg dit initiatief van de PvdA ruim
steun van andere partijen. Voor de
Raadsvergadering van eind januari
had de PvdA, in overleg met ons, een
motie ingediend om alsnog een bijdra-
ge van €. 2.000,-- beschikbaar te stel-
len. Namens onze commissie heb ik
dit ondersteunt door gebruik te maken
van het spreekrecht bij aanvang van
deze Raadsvergadering. Toen het
voorstel van de PvdA, dat mede was
ondertekent door de facties van Groen
Links, D’66 en de VVD, in stemming
werd gebracht was er naast de leden
van de genoemde fracties 1 lid van
Ooststellingwerfs Belang, dat deze
motie ook steunde en door deze ene
stem werd uitslag 10 stemmen voor en
10 stemmen tegen. Het gevolg hiervan
is dat dit voorstel in februari opnieuw
in stemming zal worden gebracht. De
afwijkende stem van het lid van Oost-
stellingwerfs Belang is voor deze par-
tij de druppel geweest, die de emmer

deed overlopen, omdat het betreffen-
de raadslid en nog een ander lid van
deze fractie al vaker een afwijkende
mening hadden, dan de rest van de
grootste fractie in de raad, waardoor
deze 2 leden zijn geroyeerd als lid van
O.B. Deze twee raadsleden blijven wel
deel uitmaken van de Raad, maar nu
buiten de fractie van O.B. Van deze
twee leden is inmiddels wel bekend,
dat zij voornemens zijn de motie van
de PvdA voor het toekennen van een
bijdrage aan het EK 2013, in februari
te steunen. Als dit inderdaad gebeurd
is de kans aanzienlijk, dat we alsnog
een bijdrage van de Gemeente tege-
moet kunnen zien. In de volgende “-
Golflengte” zullen we jullie op de
hoogte houden.
Sponsoring.
Van Rabo Bank Heerenveen / Zuid-
Oost Friesland hebben we een afwij-
zing gekregen op ons verzoek voor
een sponsorbijdrage. De reden van
deze afwijzing was, dat men momen-
teel een criterium hanteert, dat uit gaat
van het aantal deelnemers uit de eigen
regio. Voor een internationaal evene-
ment als dit Europees Kampioenschap
is dit een onmogelijk criterium, waar-
mee de Rabo Bank al haar onderne-
mers klanten in onze regio te kort doet.
Voordat we met de aanbevelingsbrief
van de  “Stichting Sportsupport Oost-
stellingwerf”  de bedrijven gaan bena-
deren, is er in de commissie afgespro-
ken om eerst te gaan praten met de
uitgever van de Grijpvogel en eventu-
eel de Nieuwe Ooststellingwerver om
te zien wat er in samenwerking van 1
van deze uitgevers mogelijk is. Afhan-
kelijk deze gesprekken gaan wij in de
bijeenkomst van maart beslissen,
waarmee en voor welke bijdragen wij
de bedrijven gaan benaderen. Dit zal
zeker een activiteit zijn, waarbij ook de
leden bij de commissie om hun mede-
werking en hulp zal worden gevraagd.

Actielijst en werkbegroting
Aan de hand van deze actielijst en
werkbegroting zijn een aantal taken
verdeeld en opdrachten gegeven om
concrete dingen af te spreken of prijs-
opgaven te vragen. Dit zijn dingen, die
betrekking hebben op de volgende
onderdelen van onze organisatie,
zoals de Opening; alles ronde de
wedstrijd en de deelnemers, techni-
sche wedstrijdzaken; public relations
en de sluiting.
Van een aantal dingen was in februari
al een prijsopgaaf bekend en een
aantal zaken zijn inmiddels ook al
vastgelegd.
In maart gaan we ook een overzicht
maken van de functie, die tijdens dit
EK allemaal bezet moeten worden,
zodat we aan de hand van dit overzicht
namen kunnen gaan invullen van
leden en /of andere vrijwilligers, dien
in die periode kunnen en willen mee
helpen.
Wat verder ter tafel komt. 
Het bestuur van NMB heeft bericht
gehad van het NOC*NSF, dat de
voorzitter, Andre Bolhuis, niet beschik-
bar is voor de officiële opening van het
EK in verband met zijn vakantie in de
maand augustus. Nu wordt geïnfor-
meerd in hoeverre het mogelijk is, dat
de CdK van Friesland, dit kan doen.
De volgende bijeenkomst is op 6 maart
  a.s.
DvdZ

Overzicht vernieuwde filtbaan tijdens NK
filt 2012
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BEKNOPT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING
Op 28 januari jl. is de jaarlijkse leden-
vergadering weer gehouden. Zoals de
laatste jaren gebruikelijk is was er weer
een grote opkomst. De vaste agenda-
punten, zoals notulen vorige vergade-
ring, financieel verslag, verslag kas-
commissie werden weer zonder vra-
gen of opmerkingen goedgekeurd. Het
financieel Verslag was nagekeken
door de Kascommissie, Lourens
Zwarts en Bertus van ’t Ende, die na
deze controle voorstelden de penning-
meester decharge te verlenen.
Lourens was nu aftredend uit deze
commissie werd door de voorzitter
hiervoor bedankt. Voor volgend jaar
bestaat kascommissie uit Bertus en
Arie Nomden, die reserve was. Als
nieuwe reserve werd Lourens weer
benoemd. Vervolgens werd gespro-
ken over de vaststelling van de contri-
buties. Doordat de afdracht aan de
bond met minimaal €. 5,-- stijgt en het
club deel met €. 1,-- omhoog gaat de
contributie stijgt van €.105,-- naar €.
111,--
Van Bondswege wordt er geen ver-
schil meer gemaakt tussen a- en B-
sporters, waardor de B-sporters om-
hoog gaan naar het bedrag van com-
petitiesporters of teruggaan naar re-
creantlid. Verder is nieuw dat de leden,
die aan competities mee doen op 2
verschillende baan typen voor de
deelname aan deze 2e competitie nu
€. 10,-- extra aan de bond moeten af-
dragen. Ondanks al deze wijzigingen
werden de contributies vastgesteld,
zoals het bestuur had voorgesteld. De
Begroting 2013, waarin deze verhogin-
gen al verwerkt werd ook goedge-

keurd. Ook het financieelverslag van
de Activiteiten Commissie, dat weder-
om een positief resultaat liet zien, ter-
wijl deze commissie de kosten voor de
nieuwe website heeft betaald. Dit werd
uiteraard door de leden ook goedge-
keurd. De Activiteiten Commissie be-
staat nu Trijn Hatzmann en Blijke Eu-
verman. Voor de activiteiten is dit veel
al voldoende alleen wanneer een van
beide dames een keer uitvallen of iets
dergelijks, die is het voor ander wel erg
veel wat er gedaan moet worden en
daarom willen ze graag weer een  3e
lid in de Activiteiten Commissie. Mar-
chien Brinksma stelde zich hiervoor
spontaan beschikbaar.
Hierna werden weer de prijzen uitge-
reikt van de onderlinge competities e.
d.
De BB-bokaal (meeste gewonnen
ronden in de competitie) is in 2012
gewonnen door Lourens Zwarts De
handicap competitie op filt is gewon-
nen door Richard Zwarts. De handicap
competitie op kort werd gewonnen
door Arie Nomden. De bekercompeti-
tie was voor Lourens Zwarts. De club-
kampioen op de korte baan werden
Trijn Hatzmann (dames) en Lourens
Zwarts (heren) . De clubtitels op de
filtbanen waren voor Trijn Hatzmann
en Eppie Paulusma. De uitslagen in
het combi klassement waren: Dames:
1e Trijn Hatzmann; 2e Ank de Vries en
3e Baukje Bijmholt en bij de heren: 1e
Eppie Paulusma; 2e Lourens Zwarts
en 3e Jan Jager. Na een korte pauze
werd het Huishoudelijk Reglement
aangepast. Art. 1,5 Ereleden was in
strijd met de statuten en dit nu aange-

past. Over competitie zaken kon wei-
nig worden gemeld. Omdat er nog
steeds geen nieuwe wedstrijdleider is
voor district Noord is er ook nog geen
Districtsvergadering gepland. Doordat
het Hoofdklasse team groter moest
worden hebben we waarschijnlijk maar
2 teams in de Districtscompetitie. In
plaats van een scholierenwedstrijd
doet onze vereniging mee in de cam-
pagne “Lekker fit ………”, die het doel
heeft de jeugd meer te laten bewegen.
In dit kader is er 30 maart een minigolf
clinic. De onderlinge clubcompetitie
wordt niet gewijzigd. Voor de beker-
competitie worden vaste data vastge-
steld, waarbij geldt: niet aanwezig is
dikke pech” De onderlinge competitie
start op woensdag 3 april op de filt-
baan. Hoewel deze dag bekend is
geworden dat op 30 april de troonswi-
seling is, blijft het Aly Mesken toernooi
wel op deze datum. Onze andere
toernooien zijn: 14 juni 45 + toernooi;
12 oktober Afvaltoernooi en op 26
oktober een “enen”- toernooi op vilt. Na
afloop van dit laatste toernooi is er voor
onze leden een seizoenafsluiting.
Vervolgens werd nog uitgebreid ver-
slag gedaan van de stand van zaken
voor de organisatie van het EK 2013.
Waarbij vooral werd stilgestaan bij het
financiële deel, vanwege de proble-
men met de subsidie en sponsoring.
Bij de bestuursverkiezing werd Roelof
unaniem herkozen. Bij de rondvraag
deelde Christina mee, dat op zaterdag
2maart het baanschoonmaken is met
aansluitend de tradionele openings-
wedstrijd.
DvdZ

Het combineren
van missies en doelstellingen is een proces dat letterlijk ‘jouw koers’
of ‘mijn koers’ overstijgt. Het creëert een nieuwe weg, een hogere weg –
‘onze weg’.
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Jan Bijmholt met zijn groep bezig met de
vragen.

Jan Egbert en zijn groep proberen de op-
lossingen te vinden.

De jury kijkt de antwoorden goed na.

Klaas zijn groep was al klaar met de op-
dracht.

Nieuwjaarsteospraak voorzitter Roelof
Hooijsma 

EER GESLAAGDE
NIEUWJAARSBIJEEN
KOMST.
 
Op zaterdagmiddag 5 januari werd
door de Activiteiten Commissie weer
een Nieuwjaarsbijeenkomst gehou-
den voor onze leden. Ook dit jaar werd
deze middag weer goed bezocht.
Omdat de weeromstandigheden niet
uitnodigden om ook een ronde te spe-
len werd deze middag natuurlijk bij
gepraat onder het genot van een lekker
kopje koffie of thee met een heerlijk
nieuwjaars rolletje. Voordat de aanwe-
zigen deze middag getrakteerd op een
leuke kwis, die de dames van de Acti-
viteiten Commissie in elkaar hadden
gezet, hield voorzitter Roelof Hooijsma
nog een korte nieuwjaarsrede, waarin
hij verslag deed van de laatste ontwik-
kelingen voor het EK 2013 en waarin
hij iedereen een goed en sportief 2013
toe wenste. De aanwezigen werden
doormiddel van het bij elkaar zoeken
van puzzelstukjes in groepen van elke
vier personen. Op deze manier werden
er zes groepen gevormd. De Activitei-
ten Commissie had ook zes kaarten
met vragen over zes verschillende
categorieën, te weten: logo’s van au-
tomerken; emblemen van voetbal-
clubs; logo’s van winkelketens; sport-
vragen; vragen m.b.t. eten en het her-
kennen van spreekwoorden, zodat
elke groep aan de slag kon met een

vragen formulier. Als dit klaar was, dan
werden de kaarten doorgegeven aan
de volgende groep. Dit ging net zo lang
door, totdat alle groepen alle vragen
formulieren hadden gehad. De ant-
woordformulieren door door de com-
missie nagekeken en werden er pun-
ten gegeven voor de goede antwoor-
den. Alle groepen hebben met veel
enthousiasme alle vragen beant-
woord. Na afloop werden de goede
antwoorden nog gegeven door de
commissie, waarmee elke groep al
wist wat ze goed en wat ze fout hadden
beantwoord. Nadat de punten voor de
goede antwoorden waren opgeteld,
eindigde de groep onder leiding van
Klaske Jonkhof met 176 pt. op de 5e
plaats. Met 190 pt eindigde de groe-
pen, die onder leiding stonden van Jan
Egbert Hooijsma en Jan Bijmholt op
een gedeelde 4e plaats. Als 3e eindig-
de de groep, die werd aan gevoerd
door Jan Jager met 206 pt. De tweede
plaats was voor de groep onder leiding
van Douwe van der Zee met 210 pt. en
winnaar van deze kwis werd de groep
onderleiding van Lourens Zwarts met
een totaal van 222 pt. De vragen over
logo’s van automerken was het beste
beantwoord door de groep Jan Egbert.
De voetbal emblemen waren het beste
bekend bij 4 groepen, die alle vier
evenveel goed hadden. De vraag over
de logo’s van winkels was het beste
beantwoord door de groep Jan Jager.
Van de sportvragen waren de meeste
antwoorden bekend bij de groep van
Douwe van der Zee. De vragen, die
betrekking hadden op eten werd ook
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Jan Jager en zijn  groep aan het puzzelen. Lourens zijn winnende groep was ook al
klaar.

De groep van Douwe, die zelf de foto
maakt.

het best beantwoord door de groep van
Douwe. De groep van Lourens Zwarts
wist uiteen tekening de meeste
spreekwoorden te herkennen en dit
heeft deze groep de 1e plaats opgele-
verd. Tijdens deze kwis werd met el-

kaar het glas geheven en elkaar een
voorspoedig 2013 toe te wensen. De
dames van de Activiteiten Commissie
hadden voor een aantal heerlijke hap-
jes gezorgd, die de aanwezigen heer-
lijk lieten smaken. Aan het eind van de

middag werden de dames van de Ac-
tiviteiten Commissie, Trijn Hatzmann
en Blijke Euverman, door Roelof be-
dankt voor deze zeer geslaagde mid-
dag, waar alle aanwezigen van harte
mee in stemden.
DvdZ

VERSLAG DISTRICTSVERGADERING
Op maandag18 februari jl. is in het
Clubhuis MGC Leeuwarden weer
de jaarlijkse Districtsvergadering ge-
houden.
I.v.m. met het missen van een wed-
strijdleider in district noord wordt deze
vergadering geleid door de district
vertegenwoordiger Herman Jansen.
Herman Jansen zal dit jaar samen
met Tonnie Veldhuizen de organisatie
van de districtcompetitie op zich
nemen. Wel wordt er gevraagd aan de
thuisspelende clubs om assistentie bij
het starten en het scorebord te verzor-
gen. En blijft de taak wedstrijdleider
vacant.
Over de competities werd weer de af-
spraak gemaakt, dat er ook in 2013
gespeeld wordt met teams van 4 per-
sonen, waarvan het slechtste resultaat
wordt weg gestreept. Het voorgestelde
wedstrijdprogramma werd na een
kleine aanpassing vastgesteld door de
vertegenwoordigers van alle 4 noorde-
lijke verenigingen, zodat de 1e compe-
titiewedstrijd van 2013 zal worden
gespeeld in Appelscha op 7 april en de

competitie 2013 zal eindigen met de
8e wedstrijd in Appelscha op 8 septem-
ber.
Over de filtcompetitie is nog geen
duidelijkheid. Hier zijn ze nog in over-
leg met de baaneigenaar. Nieuws
hierover volgt zo spoedig mogelijk.
Het Districtskampioenschap 2013 is
op 28 september in Drachten op de
korte baan en op zondag 29
september op de filtbaan in Appelscha.
Deze weer zeer vlot verlopen Districts-
vergadering kon om kwart voor negen
worden
afgesloten, omdat niemand iets voor
de rondvraag had te vragen.
 
Aanvang wedstrijden: 09.30 uur
Appelscha 7 april
Leeuwarden 14 april
Medemblik 21 april
Leeuwarden 5 mei
Drachten 2 juni
Medemblik 16 juni
Reseverdatum 23 juni
Drachten 1 september
Appelscha 8 september

NIEUWS DIS
TRICT NOORD

TEAM INDELING
APPELSCHA
Appelscha 1 (LHK) 
Gerco Berentsen
Zeno Folkertsma
Aernout Folkertsma
Richard Zwarts
Andre van Vliet
Roelof Hooijsma
Jan Egbert Hooijsma
 
Appelscha (1e kl. Nrd)
Lourens Zwarts(aanvoerder)
Bertus van 't Ende
Klaas Rozeveld
Gerrit Jan Bas
 
Appelscha 2 (1e kl. Nrd)
Trijn Hatzmann (aanvoerder)
Johannes Konst
Jolanda Zwarts
Joyce Druyf
 
Appelscha 3 (2e kl. Nrd)
Riekele van der Heide (aanvoerder)
Ank de Vries
Blijke Euverman
Douwe van der Zee of
Jan Jager
 
Reserves:
Eppie Paulusma
Lolke Folkertsma (april, mei)
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Programma t/m 2 juni (wijzigingen voorbehouden)
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
zondag
zaterdag
zondag
zondag
zondag
zaterdag
zondag
woensdag
zondag
woensdag
zaterdag
zondag
woensdag
vrijdag
zondag
woensdag
zaterdag
zondag
dinsdag
dinsdag
woensdag
zondag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
zondag
maandag
woensdag
zaterdag
zondag
maandag
woensdag
vrijdag
zondag
 

2-mrt
2-mrt
2-mrt
3-mrt
9-mrt
10-mrt
10-mrt
16-mrt
17-mrt
17-mrt
24-mrt
30-mrt
31-mrt
3-apr
7-apr
10-apr
13-apr
14-apr
17-apr
19-apr
21-apr
24-apr
27-apr
28-apr
30-apr
30-apr
1-mei
5-mei
8-mei
9-mei
10-mei
11-mei
12-mei
15-mei
18-mei
18-mei
18-mei
19-mei
19-mei
19-mei
20-mei
22-mei
25-mei
26-mei
27-mei
29-mei
31-mei
2-jun
 

Baanschoonmaken
Seizoen Openingswedstrijd
Indoor toernooi De Houtduif, Beuningen
Indoor toernooi De Houtduif, Beuningen
Toernooi De Trekvogels, Boskoop
Toernooi De Trekvogels, Boskoop
Enen-toernooi Duno, Doorwerth
Interland Nederland - België in Appelscha
Interland Nederland - België in Appelscha
Toernooi Eindhoven
LHK 1 in Afferden
Paas toernooi Drachten
2 tegen 2 toernooi Drachten
Clubcompetitie, 2 ronden filt
Competitie Appelscha / LHK Leeuwarden
Clubcompetitie, 2 ronden kort
Toernooi De Hole Ridders, Ridderkerk
Competitie Leeuwarden
Clubcompetitie, 2 ronden filt
45+ toernooi De Hole Ridders, Ridderkerk
Competitie Medemblik / LHK Appelscha
Clubcompetitie, 2 ronden kort
Training selectie in Appelscha
Interland Nederland-Duitsland in Appelscha
Toernooi ALY MESKEN MEMEORIAL
Toernooi De Houtduif, Beuningen
Clubcompetitie, 3 ronden filt
Competitie Leeuwarden
Clubcompetitie, 3 ronden kort
2 tegen 2 toernooi Leeuwarden
45+ toernooi De Trekvogels, boskoop
NK Combi + Matchplay, Appelscha
NK Combi + Matchplay, Appelscha
Clubcompetitie, 3 ronden filt
Nationen Cup Alg. Klasse in Bad Münder (D)
Nationen Cup Senioren in Appelscha
Toernooi Zicht Nirve, Nuth
Nationen Cup Alg. Klasse in Bad Münder (D)
Nationen Cup Senioren in Appelscha
Toernooi Zicht Nirve, Nuth
Toernooi W.I.K., Lexmond
Clubcompetitie, 3 ronden kort
Open selectie toernooi in Appelscha
Open selectie toernooi in Appelscha
Algemene Ledenvergadering NMB
Clubcompetitie, 3 ronden filt
45+ toernooi Zoetermeer
Competitie Drachten / LHK Sporendonk
 

E
E
M
M
E
E
E
F
F
E
B
E
E
F
E
E
B
E
F
B
E/F
E
F
F
F
M
F
E
E
E
E
F/E
F/E
F
E/F
F
E
E/F
F
E
M
E
F
F
ALV
F
M
E/M
 

Van de redaxctie .....!
Het 1e nummer van ons clubblad “De
Golflengte” van 2013 heeft u hierbij
ontvangen. Voor de komende “De
Golflengte” ontvang ik graag vóór 15
april 2013 de wedstrijd verslagen en
eventuele foto’s van één van de
deelnemers, volgens onderstaande
lijst: De verslagen en andere bericht-
jes als Word-bijlage en foto’s als een
aparte bijlage per e-mail sturen naar:
devanderzee@telfort.nl
 
ALLEMAAL EEN BEURT…..
Voor het maken van een verslagje
van de competitiewedstrijden wil
ik graag alle deelnemers aan deze
competities een beurt geven om
zorg te dragen voor een klein ver-
slagje van een wedstrijd, dat dan
geplaatst kan worden in “De Golf-
lengte”. Achter de datum staat de
naam van de speler, waarvan ver-
wacht wordt, dat hij / zij voor een
verslagje zorgt. Achter de naam
staat om welke wedstrijd het gaat. 
7 april: Zeno Folkertsma LHK in
Leeuwarden; Bertus van ’t Ende 1e
kl. In Appelscha;Ank de Vries  2e kl.
In Appelscha.
14 april: Johannes Konst 1e kl. In
Leeuwarden en Riekele van der
Heide 2e kl. In Leeuwarden.
21 april: Richard Zwarts LHK in
Appelscha; Lourens Zwarts 1e kl.
In Medemblik en Douwe van der
Zee  2e kl. In Medemblik.
5 mei:  Gerrit Jan Bas 1e kl. Leeu-
warden en Arie Nomden 2e kl. In
Leeuwarden.
Voor toernooien en kampioenschap-
pen e.d. zal in overleg op de Club-
avonden iemand worden gevraagd
of worden aangewezen, zodat we
alle wedstrijden, waaraan we deel-
nemen ook een verslagje in het
clubblad komt.
Redactie “De Golflengte”
Douwe van der Zee
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Voor al uw personenvervoer 
en autoverhuur
Voor al uw personenvervoer 
en autoverhuur

Tel. 0516-422222Tel. 0516-422222
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Indien onbestelbaar retour: kloksveen 39, 8426 JA Appelscha

RECREANTEN PROGRAMMA 2013
26-apr
3-mei
31-mei
1-jun
4-jun
14-jun
21-jun
22-jun
5-jul
6-jul
13-jul
19-jul
20-jul
26-jul
27-jul
16-aug
17-aug
23-aug
31-aug
7-sep
21-sep
 

20 uur
20 uur
20 uur
?
?
20 uur
20 uur
?
20 uur
?
?
20 uur
?
20 uur
?
20 uur
?
20 uur
20 uur
?
?
 

Bingo avond
Bingo avond
Bingo avond
Dicht bij de pot
Buurt competitie
Bingo avond
Bingo avond
Recreanten Enen wedstrijd
Bingo avond
Recreanten Zomer competitie
Recreanten Zomer competitie
Bingo avond
Recreanten Zomer competitie
Bingo avond
Verrassingswedstrijd
Bingo avond
Recreanten Zomer competitie
Bingo avond
Bingo avond
Open Recreanten kampioenschap
Seizoen afsluiting
 

vervolg Programma t/m/ juni
woensdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
vrijdag
zondag
woensdag
zondag
woensdag
zaterdag
 

5-jun
7-jun
7-jun
8-jun
9-jun
12-jun
14-jun
16-jun
18-jun
23-jun
26-jun
29-jun
 

Clubcompetitie, 3 ronden kort
45+ toernooi Duno, Doorwerth
45+ toernooi Aalsmeer
NK Afd. 1 Nijmegen en Groesbeek
NK Afd. 1 Nijmegen en Groesbeek
Clubcompetitie, 3 ronden filt
45+ toernooi Appelscha
Competitie Medemblik / LHK Rdderkerk
Clubcompetitie, 3 ronden kort
Competitie en LHK reservedatum
Clubcompetitie, 3 ronden filt
Parentoernooi De Houtduif, Beuningen
 

E
E
M
M
M
F
E
E
E
?
F
M
 

Welkom ......!
 In de afgelopen winter periode heeft
onze vereniging ook weer enkele
nieuwe leden in kunnen schrijven.
Als nieuwe recreantlid kon Machien
Brinksma uit Oosterwolde worden
ingeschreven. Zij heeft in 2012 al aan
enkele activiteiten voor leden en
donateurs deelgenomen. Van MGC
De Vrije Slag in Wageningen zijn
John en Geertje van Broekhoven
naar onze vereniging gekomen.
Beide zijn wedstrijdspeler, die
slechts aan een beperkt aantal toer-
nooien meespelen en dit alleen doen
voor hun plezier. Vanaf deze plaats
heten wij deze nieuwe leden van
harte welkom bij onze vereniging.

 

Johannes Konst in actie.
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