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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

noord nederland
makelaardij

U

Wij

Verkocht!!
Altijd een gratis en vrijblijvende waardebepaling

 Appelscha T. 0516 - 43 15 10 
www.makelaardijnoordnederland.nl
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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     
                        Dokter Wallerstraat 75, Rhenen.
                       
                        E-mail : gberentsen@ziggo.nl
                        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, Pr. Marijkestraat 19, 9422 HM Smilde.
 
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.
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deze keer in het ZONNETJE...

JAN BIJMHOLT

1.Hoe lang speel je al minigolf?  
    Geen idee, eerst als recreant en vanaf 2001
bij Minigolfclub Applscha
 
2. Bij welke club(s) heb je gespeeld?     Alleen bij
MGC Appelscha
 
3. Wat waren zoal de hoogtepunten?    Geen
 
4. Waardoor ben je minigolf als sport gaan
beoefenen?  
        Lekker ontspannend. Kan je van genieten
 
5. Wat is je favoriete baan en waarom? Geen
voorkeur
  
6. Wat is je favoriete bal?   De Nifo
 
7. Wat is je persoonlijk record op afd. 1(vilt of beton)
en op afd. 2 (kort) over 1 ronde en over 4 ronden?       
         Op kort over 1 ronde 27. Van filt en over
4 ronden weet ik zelf niet meer.
 
8. Wat zijn je ambities op het gebied van minigolf?    
Geen
 
9. Wat voor beroep heb je? En welke opleiding heg je
genoten?   
     Alles gedaan bij een boer in het veen, late-
re jaren in de wegenbouw.   
     Voor het volgen van opleidingen was
vroeger geen geld.
 
10. Wat is je geboortedatum?       25 juli 1930
 
11. Ben je getrouwd of heb je vaste vriend of vrien-
din? Wie is je partner en heb je kinde-
ren.                          Ik ben al 55 jaar getrouwd
met Boukje en wij hebben
                                          2 dochters, die ook
al getrouwd zijn.
 
12. Wat eet je het liefst?     Snert, bonensoep of
stampot.
 
13. Wat is je favoriete vervoermiddel?    De auto
 
14. Wat is je favoriete vakantieland en waarom?        
Nederland
 
15. Heb je nog andere hobby’s en kun je daarover iets
vertellen? Biljarten, in de
                                                            tuin wer-
ken, fietsen en sport kijken op TV.
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Op deze plaats in ons clubblad “De Golflengte” leest u
meestal een voorwoord van onze\e voorzitter, Roelof
Hooijsma. Door een bijzondere grote drukte op zijn
werk heeft Roelof deze week geen tijd gehad om een
bijdrage te schrijven voor dit clubblad.
Vandaar dat er deze keer geen voorwoord van de
voorzitter in ons clubblad staat. Voor iedereen, die mee

heeftgedaan aan onze laatste wedstrijden, zoals de bekerwedstrijd, ons
afvaltoernooi en de enen wedstrijd op filt en de hieraan sluitende seizoen
afsluiting bij Chinees Restaurant Peking, vertel ik niets nieuws als we
vaststellen, dat ook deze activiteiten van onze vereniging succesvol zijn
verlopen. Van alle deze activiteiten leest u in dit clubblad de verslagen
en eventuele uitslagen.
Dit 7e nummer van 2013 ligt hiermee voor u. In 2013 zal na dit nummer
nog een clubblad, nummer 8, verschijnen. Voor dit laatste clubblad van
2013 ontvang graag voor 15 december a.s. verslagen van wedstrijden,
foto’s en eventueel ander nieuws, dat in ons clubblad opgenomen moet
worden.
U kunt uw bijdragen per mail sturen naar: devanderzee@telfort.nl.
 
Douwe van der Zee
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9 nov.    2 tegen 2 toernooi Putten
23 nov.   ALV NMB 

Roelof Hooijsma in actie op de nieuwe hindernis op baan 12

5 oktober: EPPIE PAULUSMA WINT
BEKERWEDSTRIJD
In plaats van de Bekercompetitie op de woensdagavond
clubavonden, waarvoor op deze avonden geen programma
was gemaakt, is er nu gekozen om op 1 dag een beker-
wedstrijd te houden. Vooraf was vastgesteld, dat alle
deelnemers drie ronden zouden spelen en hierna zou er
voor de nummers 1, 2 en 3 nog een finale ronde volgen,
maar vanwege het mooie weer en het vlotte verloop werd
na drie ronden besloten om allemaal nog een 4e ronde te
spelen en deze werd op sterkte (na de stand van 3 ronden)
ingedeeld.
Voordat Roelof Hooijsma om half elf het eerste koppel liet
starten, moest hij eerst nog iets goedmaken van de beker-
competitie van 2012, die toen is gewonnen door Lourens
Zwarts, die hiervoor de prijs (een gegraveerde pen) nog
niet had ontvangen.
Nadat dit was gebeurd gingen de eerste van de 16 deelne-
mers van start. Na deze 1e ronde leek het erop, dat de
winnaar van 2012 opnieuw met de eer zou gaan strijken,
want Lourens stond na 1 ronde weer op de 1e plaats met
21 sl. voor Eppie Paulusma met 24 sl. en Jolanda Zwarts
met 25 sl.
De 2e ronde bracht hierin in zoverre verandering, dat de 1e
plaats nu werd gedeeld door Lourens en Eppie, die allebei
nu 48 sl. hadden. Als 3e volgde nu Jan Jager met 50 sl. en
als 4e volgde Joyce Druijf met 52 sl. In de 3e ronde wist
Eppie zeer nipt de 1e plaats te behouden met een totaal
van 73 sl. Hij werd nu op 1 sl. gevolgd door Douwe van der
Zee, die dankzij een score van 21 sl. in deze ronde nu op
74 sl. stond. Joyce was nu 3e met 77 sl. Jan Jager was 78
sl. de nr. 4 voor Lourens met 79 sl. en Jolanda met 80 sl.
In de laatste ronde werd dus op sterkte gespeeld, waarbij
werd begonnen met de deelnemers op de plaatsen 15 en
16 en zo verder. De nummers 4, 5 en 6 gingen als voor-

laatsten met een 3-tal de baan op en ten slotte een 3-tal
met de nrs 1, 2 en 3. In deze direct confrontaties met de
speler/speelster die direct voor je staat, was niet iedereen
opgewassen, waardoor er toch nog wel verschillende
spelers van plaats wisselden. In deze finale ronde liet Eppie
duidelijk zien nog steeds goed in vorm te zijn door deze 4
ronden af te sluiten met een score van 21 sl., waardoor
Eppie finishte met 94 sl. Joyce wist Douwe van de 2e plaats
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Uitslag Bekerwedstrijd 2013
Pl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
 

Naam
Eppie Paulusma
Joyce Druijf
Jan Jager
Douwe van der Zee
Lourens Zwarts
Jan Egbert Hooijsma
Jolanda Zwarts
Roelof Hoijsma
Trijn Hatzmann
Riekele van der Heide
Blijke Euverman
Antje Hof
Boukje Bijmholt
Jan Bijmholt
Albert Hooijsma
Daan Graafstra
 

R1
24
26
27
30
21
29
25
28
28
28
31
30
27
34
47
50
 

R2
24
26
23
23
27
27
29
27
27
29
27
26
30
31
42
49
 

R3
25
25
28
21
31
27
26
31
29
29
25
32
36
29
34
55
 

R4
21
24
24
29
24
23
27
25
28
26
31
28
33
36
42
54
 

TOTAAL
94
101
102
103
103
106
107
111
112
112
114
116
126
130
165
208
 

Albert Hooijsma en Boukje Bijmholt in actie
op de salto.

te dringen door een score van 24 sl. Met ook een score van
24 sl. van Jan Jager ging ook hij Douwe nog voorbij.
Na afloop heeft Roelof Hooijsma nu direct de prijs voor de

winnaar uitgereikt en konden we terugzien op een geslaag-
de bekerwedstrijd. Hierbij werd ook door veel deelnemers
de wens uitgesproken om deze bekerwedstrijd in de toe-

komst ook op 1 dag te spelen zo aan het eind van het
seizoen.

Daan Graafstra, jongste lid en Jan Bijmholt, oudste lid in actie bij
baan 1Lourens Zwarts in actie op baan 17, nu met maar 2 strippen.

6 oktober: Enen - toernooi MGC Leeuwarden
In Leeuwarden werd op deze 1e zondag in oktober een
zogenaamde “enen” toernooi georganiseerd. Van onze
verenging zijn hier 10 leden naar toe geweest. In totaal
waren er 23 deelnemers ( 7 dames en 16 heren) . Bij de
dames nam Paulien Jasper, Leeuwarden in de 1e ronde de
leiding met 11 enen. Trijn Hatzmann en Joyce Druyf volgden
op de voet met 1 één minder. Tijdens de ronden 2 t/m 4

kwam in deze volgorde vrijwel geen verandering. Na de 4e
ronde gingen Paulien en Trijn gelijk aan de leiding met 42
énen. Joyce was toen 3e met 37 énen voor Alie Visser MGV
Duno met 35 énen. In de laatste en beslissende ronde wist
Paulien toch weer enige afstand te nemen en won bij de
dames met een totaal van 52 énen voor Trijn met 50 énen.
Doordat Alie Visser in deze ronde tot de hoogste score
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kwam van alle dames met 13 énen en Joyce opnieuw een
score had van 10 kwam Alie Visser op de 3e plaats met 48
énen voor Joyce met 47 énen op de 4e plaats. Blijke Eu-
verman werd 5e met 41 énen en Antje Hof werd 7e met 39
énen.
Bij de heren werd in de 1e ronde de leiding genomen door
Alex Jasper (Domagen-Brechten), Roelof Hooijsma en
Fedde ten Hoeve, Leeuwarden, die alle drie met 11 begon-
nen. Maar in de 2e ronde had Sjors Fijma (Leeuwarden)
een score van 14 énen (de beste score van de wedstrijd),
waarmee hij nu 1e was met totaal 24. Alex Jasper volgde
met 22 en hierachter volgden 4 deelnemers met 21. Dit
waren Sietse van Zandvoort (MGC Duno); Fedde ten Hoeve
en Roelof en Eppie. Nadat de heren 4 ronden hadden af-
gewerkt ging Sjors Fijma nog steeds aan de kleding met

een totaal 50, Alex Jasper volgde met 46 en als 3e Sietse
van Zandvoort met 45. Roelof en Fedde ten Hoeve volgden
met 43 op de 4e plaats. In de slotronde wist Sjors Fijma
nipt aan de leiding te blijven met een eind totaal van 59.
Sietse van Zandvoort en Alex Jasper eindigden allebei op
58, maar een barrage bracht Sietse de 2e plaats en Alex
werd 3e. Met een totaal van 54 eindigde Roelof op de 4e
pl. Eppie volgde als 5e met 52.Op de 7e plaats eindigde
Jan Egbert Hooijsma met 48; Jan Jager eindigde als 10e
met 41; Riekele van der Heide eindigde als 11e met 39; Op
de 15e plaats eindigde Albert Hooijsma met 24, die hiermee
zijn debuut maakte in een wedstrijd buiten Appelscha.

 
12 oktober: MATCHPLAY TOERNOOI APPELSCHA

HAD EEN VERREGENDE FINALE.

Trijn Hatzmann in actie op de hoek.

Boukje Bijmholt in actie op baan 6.

Voorronden
Op zaterdag 12 oktober organiseerde onze vereniging weer
het jaarlijkse afval toernooi. Dit toernooi trok dit jaar 36
deelnemers. Omdat de weersvooruitzichten op vrijdag voor
de zaterdagochtend bijzonder slecht waren, had de orga-
nisatie besloten om alle deelnemers op vrijdag al bericht te
doen, dat de aanvangstijd was verschoven van 9.30 uur
naar 12 uur. Uiteindelijk viel het weer mee op deze zater-
dagochtend, maar de start bleef gewoon op 12 uur. In
verband met deze latere aanvangstijd was besloten om in
plaats van 4 slechts 3 voorronden te spelen. Na deze 3
voorronden zouden dan de beste 32 doorgaan in het
matchplay systeem.
In de 1e voorronde werd de leiding genomen door Annie
Jasper, Leeuwarden met 21 sl. voor Eppie Paulusma, Ap-
pelscha en Wim Hulscher, MGC Twente, allebei met 23
sl. en Trijn Hatzmann, Appelscha met 24 sl. Nadat ook de
2e voorronde was gespeeld had Eppie Paulusma dankzij
een ronde van 21 sl. u de leiding overgenomen met een totaal van 44 sl. voor Annie Jasper met 46 sl.; Trijn Hatz-

mann met 47 sl. en André van Vliet, Appelscha, Wilbert van
Helmond, MV Duno en Wim Hulscher, die alle drie nu op
49 sl. stonden. In de 3e en laatste voorronde veranderde
er aan de kop niet zo erg veel meer. Eppie Paulusma ging
nog steeds aan de leiding met 69 sl. en hij werd op 2 sl .
(71) gevolgd door Annie Jasper, Wim Hulscher en André
van Vliet. Met weer 2 sl. meer(73sl.) volgden nu Trijn
Hatzmann en Wilbert van Helmond. Lies de Nennie, MV
Duno was de laatste(32e), die  zich voor de matchplay
plaatste met een totaal van 93 sl. De 4 deelnemers, die de
matchplay niet haalden waren: Henk van Eik, Leeuwarden
(94 sl.); Antje Hof, Appelscha (99 sl.); Guus Feitsma,
Drachten (104 sl.) en Kees Visser, MV Duno (108 sl.)

Matchplay ronden
De 1e matchplay ronde of te wel de 16e finale met 16
koppels, waarin degene, die de meeste banen wist te
winnen van zijn/haar tegenstander door zou gaan naar de
8e finale. In de 16e finale won Eppie Paulusma van Lies de
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Jora Vision’s adventure golf is a complete sensory experience: everything you see, do, hear and even smell 

contributes to a story. A stunning themed environment, interactive machines, startling surprises, sound-effects, 

scents, and animatronics. 

Minigolf will never be the same again!

Ordinary minigolf courses are 
amusing but can become amazing“

“

De Maessloot 2b 

2231 PX Rijnsburg

The Netherlands

0031 (0)71 – 40 26 747 

email: info@joravision.com

www.joravision.com

JORA VISION B.V.
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Joyce Druyf in actie op de schelp nu weer met de oude "oploop".

De aanstaande oma's Annie Jasper en Alie Visser in actie op de
hoek.

Nennie met 6 tegen 1. Johannes Konst werd uitgeschakeld
door clubgenoot Richard Zwarts 3 tegen 6. Boukje Bijmholt
wist verrassend Fedde ten Hoeve, Leeuwarden uit te
schakelen met 5 tegen 4. Elly Mulder< MV Duno won met
7 tegen 1 van Johan Reekers, Drachten. Blijke Euverman
werd uitgeschakeld door clubgenoot André van Vliet met 3
tegen 5. Ook Joyce Druyf zorgde voor een verrassing door
met 5 tegen 2 te winnen van Jacco van der Stelt, Drachten.
Na een spannende strijd  ging Trijn Hatzmann door, nadat
ze met 4 tegen 3 van Douwe van der Zee had gewonnen.
Marga Huisman EMG De Putters won met 4 tegen 2 van
Wiebe Veenstra, Drachten en Annie Jasper was met 8
tegen 2 te sterk voor Auke Feitsma, Drachten. Petra Tenge,
drachten werd met 2 tegen 3 uitgeschakeld door Alie Visser,
MV Duno. Jan Jager wist met 7 tegen 4 Enne de Haan,
EMG De Putters uit te schakelen. Lourens Zwarts won met
4 tegen 2 van Ingrid Scheeringa, Drachten. Wim Hulscher
won met 5 tegen 4 van Jan Egbert Hooijsma. Sietse van
Zandvoort, MV Duno won 4 tegen 1 van Trientsje Sikkema,
Drachten. Wilbert van Helmond won met 5 tegen 1 van
Dorus van Veenendaal, MGC Twente en Hans Broodakker,
RMC De Holeridders wist met 7 tegen 2 Louis Otten,
Drachten uit te schakelen. In de 8e finale slaagde Eppie
Paulusma er in na een spannende strijd om clubgenoot

Richard Zwarts met 4 tegen 3 uit te schakelen. Boukje
Bijmholt moest in deze ronde met 2 tegen 4 het onderspit
delven tegen Elly Mulder. André van Vliet was nu met 4
tegen 2 te sterk voor Joyce Druyf. Maar Trijn Hatzmann wist
nu met 6 tegen 1 Marga Huisman uit te schakelen. Annie
Jasper won in een spannende strijd met 5 tegen 4 van Alie
Visser en Jan Jager verloor in deze ronde met 2 tegen 5
van Lourens Zwarts. Sietse van Zandvoort won met 4 tegen
1 van Wil Hulscher en Hans Broodbakker verraste door
Wilbert van Helmond met 5 tegen 4 uit de strijd te gooien.
Hierna volgde de kwartfinale met de 8 nog overgebleven
spelers/sters. De verliezers in deze ronde kwamen in dit
matchplay toernooi op de plaatsen 5 t/m 8, waarvoor ook
4 gelijke prijzen beschikbaar waren. Deze ronde begon met
een grote verrassing. Eppie Paulusma werd nu verrassend
uitgeschakeld door Elly Mulder met 4 tegen 5. André van
Vliet slaagde er voor de 3e maal in om een clubgenote uit
te schakelen. Nu was hij te sterk voor Trijn Hatzmann met
7 tegen 2. Lourens Zwarts moest in deze ronde zijn meer-
dere erkennen in Annie Jasper met 4 tegen 3 en Sietse van
Zandvoort was met 4 tegen 3 te sterk voor Hans Broodbak-
ker. In het slot van deze kwart finale was het weer begonnen
te regenen en volgens de buienradar zou dit ook lang
aanhouden. Dit was de reden, dat besloten werd de halve

De nieuwe hindernis was ook voor Lourens Zwarts een uitdaging
om deze in 1 keer te scoren.

finale en de finale niet meer te spelen. Het gevolg was dat
het prijzengeld van de 1e vier plaatsen gelijk werd verdeeld
onder de spelers, die in de kwartfinale hadden gewonnen.
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Hans Broodbakker probeert de passage te maken.

Sietse van Zandvoort in actie op de "tunnel".26 oktober: PETRA TENGE en MAR
TIN van HOLLAND WINNEN ENEN
WEDSTRIJD OP DE FILTBAAN.
Op zaterdag 26 oktober werd in Appelscha op de filt baan
een enen wedstrijd gehouden en hiervoor had onze vere-
niging 39 inschrijvingen ontvangen, waarvan er weer 2
hadden afgezegd voordat de wedstrijd begon. De 14
deelnemende dames en 23 heren begonnen om 10 uur aan
deze wedstrijd over 5 ronden, waarbij alleen de scores van
1 slag mee telden, waardoor iedereen lekker vlot langs de
18 banen kon. Na de 1e ronde ging bij de dames Ingrid
Scheeringa, Drachten met 7 enen aan de leiding voor Petra
Tenge, Drachten en Boukje Bijmholt, Appelscha, beide met
6 enen. Na de 2e ronde had Petra Tenge de leiding over
genomen met totaal 12 enen en nu volgden hierachter
Annie Jasper, Leeuwarden en Ank de Vries, Appelscha met
allebei 10 enen. Daar Petra opnieuw 6 enen scoorde in de
3e ronde bleef zij met 18 enen op de 1e plaats, maar met
1 één minder volgde nu Joyce Druyf, Appelscha met 17 en
hierna achter volgde nu Annie Jasper en Ingrid Scheeringa
met 16. Ook in de 4e ronde wist Petra opnieuw 6 enen te
scoren, wat haar totaal nu op 24 bracht. Annie Jasper had
deze 7 wat haar op totaal op 23 bracht. Dit totaal werd
dankzij een score van 8 enen nu ook bereikt door Trijn
Hatzmann. En Joyce volgde nu met totaal van 22. Dus met
nog 1 ronde te spelen was er nog van alles mogelijk. Aan-
gezien Petra Tenge in deze 5e ronde ook voor de 5e maal
binnen kwam met een score van 6 enen finishte Peta met
een totaal van 30. Joyce wist in deze ronde 1 één meer te
scoren dan Annie Jasper en Trijn Hatzmann, waardoor deze
3 dames gelijk eindigden met 27. Ingrid Scheeringa eindig-
de als 5e met 26 en Antje Hof en Ank de Vries deelden van
6e plaats met 22. Doordat de organisatie 6 prijzen had voor
zowel de dames als de heren moesten Antje en Ank barra-
ge spelen voor de 6e plaats. Deze barrage werd op de 1e
baan gelijk door Antje in haar voordeel beslist. De dames
Joyce Druyf, Trijn Hatzmann en Annie Jasper moest in een

barrage uit maken wie op de 2e t/m 4e plaats zou eindigen.
Op de 1e baan score Joyce als enige van de drie een 1,
waardoor Joyce als 2e eindigde. Annie Jasper en Trijn
Hatzmann moesten hierna verder voor de 3e plaats. Beide
dames scoorden op de banen 2 t/m 6 steeds hetzelfde, pas
op baan 7 scoorde Trijn als enige een 1, waardoor Trijn als
3e en Annie Jasper als 4e eindigde.
Bij de heren werd in de 1e ronde de leiding genomen door
Martin van Holland en Wilbert van Helmond, allebei van
MGC Oirschot met 9 enen, hierachter volgden 3 spelers,
die alle drie 8 enen scoorden en dit waren de Drachtster
Youri en Huub Bottenberg en Louis Otten. De Appelscha
spelers André van Vliet, Jan Jager en Klaas Rozeveld
hadden alle drie 7 enen. Na de 2e ronde ging Wilbert van
Helmond aan de leiding met 19 enen voor Martin van
Holland en Huub Bottenberg, beide met 16. Youri Botten-
berg en Eppie Paulusma, Appelscha volgden met een score

Martin van Holland in actie op baan 1
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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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van 15 en Jan Jager stond 6e met 14. In de 3e ronde
scoorde Wilbert op nieuw 10 enen, waardoor hij zijn 1e pl.
belangrijk verstevigde met een totaal van nu 29 enen. Huub
Bottenberg stond nu alleen op de 2e plaats met een totaal
van 24 en hierachter volgden nu Martin van Holland en
Eppie Paulusma, die allebei nu 23 hadden. Louis Otten was
nu terug in de top 6 met een totaal van 22 voor Youri Bot-
tenberg met 21. In de 4e ronde wist Wilbert van Helmond
zijn positie uitstekend vast te houden en leidde nu met 37
enen en met 31 enen volgden nu Martin van Holland, Huub
Bottenberg en Eppie Paulusma. Youri Bottenberg en Louis
Otten stonden nu gelijk op de plaatsen 5 en 6. De 5e en
laatste ronde bracht in deze stand nog veel verandering.
Martin van Holland speelde in deze laatste ronde de beste
score van de dag met 11 enen in 1 ronde en aangezien
Wilbert van Helmond deze ronde niet verder kwam dan een
score van 5 enen eindigden deze twee Oirschot-spelers
gelijk op de 1e pl. met een score van 42. Doordat Youri in
deze ronde 1 één meer scoorde dan zijn vader Huub ein-
digden vader en zoon met een score van 40 gelijk op de 3e
plaats. Louis Otten wist in deze 5e ronde Eppie Paulusma
weer te passeren, waardoor hij op de 5e pl. en Appie op de

De prijswinnaars de de geslaagde enen-wedstrijd op de filtbaan.

Petra Tenge in actie op de filtbaan

6e pl. eindigde. De barrage om de 3e en 4e plaats tussen
vader en zoon Bottenberg duurde tot baan 7, die door Huub
werd gemaakt en door Youri werd gemist. De barrage om
de 1e plaats was ook de langste barrage. Nu viel de beslis-
sing was op baan 12 en wel in het voordeel van Martin van
Holland. Ondanks de vele barrages was dit enen toernooi
op de filtbaan om vier ’s middags afgelopen, zodat iedereen
ook weer op tijd huiswaarts kon reizen en ons eigen leden
nog even naar huis konden om om 5 uur bij Chinees Res-
taurant Peking te zijn voor onze seizoenafsluting.   

GESLAAGDE AFSLUITING SEIZOEN

Na de enen wedstrijd op de filt-baan waren de leden van
onze vereniging uitgenodigd een lopend buffet in Chinees
Restaurant Peking in Appelscha om met elkaar te eten als
afsluiting van het seizoen 2013.
Met ruim 20 leden en partners waren we hier bij aanwezig.
Nadat er een kop soep was geserveerd voor iedereen
konden we te goed doen aan een uitstekend buffet met tal
van Chinees Indische gerechten. Hiervan werd ook veel-
vuldig gebruik gemaakt. Nadat iedereen was uitgegeten
was er nog de gelegenheid om een dessert in de vorm een
coupe ijs of koffie te bestellen, waarvan de meeste aanwe-
zigen ook gebruik maakten. Voordat Roelof Hooijsma, als
voorzitter deze avond afsloot vroeg Jan Jager nog even het
woord, waarin hij zei dat onze vereniging terug kan zien op
zeer goed seizoen, zowel sportief, maar vooral het organi-
satorisch succes van het Europees kampioenschap. Hij
bedankte hiervoor het bestuur en alle leden, die zich dit
seizoen zo positief hebben ingezet voor de verenging.
Roelof kon zich in zijn afsluiting hier helemaal bij aansluiten.
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