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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

Astrid 
Sportprijzen

Voorstreek 42
8911 JR Leeuwarden
Tel.: 058-2153509

astridsportprijzen@hetnet.nl

Snelle service,lage prijzen,
stap dan binnen bij;

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, 3911 NC Rhenen.
                        E-mail : gberentsen@ziggo.nl
                        Bankrekening : Rabo 1408.28.672
 
Wedstrijdleider : Eppie Paulusma
                        Bosberg 4, 8426 CJ Appelscha
                        Tel. 0516-431919
                        E-mail : info@midgetgolfpark.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 2014:
Voor een lidmaatschap van onze vereniging zijn de volgende
contributies verschuldigd:

Sportleden             €. 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.
Semi-sportleden            €. 87,-- per jaar
(deze mogen deelnemeb aan disrictscom-
petties en alle toernooien)

Recreant leden  20 jr en ouder:              €. 95,50 per jaar (incl. baanabonn.)
Recreant leden t/m 19 jr                           €. 88,50 per jaar (Incl. baan abonn.)
(deze mogen deenemen  aan een toernooien in  het eigen district )
Donateurs                                            €. 12,50 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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In de afgelopen periode zijn we van het ene uiterste naar het andere

uiterste gegaan. Werden er in het ene weekend alle
wedstrijden vroegtijdig gestopt vanwege de vele regen-
val, in het weekend daarop gaat het richting zomerse
temperaturen. Ook met het 1e team gaat het wisselend
zo staat men in Geldrop met lege handen, in Appelscha
wordt een keurige 2e plaats behaald en in Zoetermeer
is het “watergolfen”. Tijdens dit “watergolfen” wisten
onze spelers goed stand te houden. Helaas werd deze
wedstrijd gestaakt als gevolg van aanhoudende regen.

Alles met elkaar was het een goede training voor de inhaal wedstrijd.
In het district gaat het goed met de competitie op de korte baan. Op de
donderdagavond, de viltcompetitie, gaat het op sportiefgebied minder
goed met Appelscha.
Zo nu en dan hoor ik geluiden over de spelregels “wat mag wel en wat
mag niet”. In deze rubriek wil ik zo nu en dan een paar spelregels naar
voren halen. Het betreft dan een vertaling van de regels zoals die op
de WMF-site staan.
Naast de verschillende competities en toernooien die vanuit de NMB
worden georganiseerd zorgt onze eigen activiteitencommissie voor
leuke activiteiten voor leden en donateurs. Zo zijn er in mei en juni 2
leuke wedstrijden en zijn er gezellige bingo-avonden. Alle activiteiten
staan op onze website www.minigolfappelscha.nl/activiteiten. Kom en
doe mee, zo beleef je de club ook eens op een andere manier.
 
Roelof
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WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET !!!
 
In de rubriek wil ik zo nu en dan een aantal spelregels aan
jullie voorleggen. Deze eerste keer gaat het over de stick,
bal en balkeuze.

Stick
-          Minigolfsticks en golfclubs mogen worden gebruikt.
Andere golfclubs zijn alleen toegestaan als dit in het betref-
fende systeem-specifieke reglement is vastgelegd.
-          De stick mag geen gadgets bevatten. Inkepingen en
lijnen op de stick zijn toegestaan.
-          Het gebied van de stick waarmee de bal wordt ge-
raakt mag niet meer zijn dan 40 vierkante centimeter.
-          Als de regels met betrekking tot de stick worden
geschonden, worden de slagen met een niet-toegestane
stick meegeteld op de baan waar de overtreding wordt
opgemerkt, de baan moet worden overgespeeld.
 

Bal
-          Alle minigolf en golfballen van elk materiaal zijn
toegestaan.
-          De diameter van de bal moet zijn tussen 37,0 mm
en 43,0 mm. De ballen mogen niet meer stuiteren dan 85
cm bij een val op beton van een hoogte van 1 m bij 25 °
Celsius.

-          Alleen ballen die onder de homologatie regels van
ballen vallen zijn toegestaan en kunnen worden gebruikt in
wedstrijden.
-          De details van de homologatie regels van ballen zijn
samengevat in een verordening.
-          Als de regels met betrekking tot de bal zijn geschon-
den, worden de slagen met een niet-toegestane bal mee-
geteld op de baan waar de overtreding wordt opgemerkt,
de baan moet worden overgespeeld.
 

Balkeuze
-          Een speler moet elke baan afmaken met de bal
waarmee hij / zij is begonnen.
-          Een bal die zo zwaar beschadigd is tijdens het
spelen dat deze naar het oordeel van een scheidsrechter
niet meer kan worden gespeeld, of verloren is gegaan op
een baan (en niet binnen 5 minuten is gevonden) kan
worden vervangen door een andere bal. De volgende slag
moet worden genomen vanaf de laatste rustpositie van de
verloren of beschadigde bal.
 
Bovenstaande regels zijn in het engels na te lezen op de
site van de WMF www.minigolfsport.com/rules/2_3.pdf
artikel 3, 4 en 7. (ps. aan bovenstaande vertaling kunnen

Jan Egbert Hooijsma op baan 2 van filt.

Johannes Konst in actie in Drachten
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20 april: PAASTOERNOOI M.G.C. DRACHTEN

3e PLAATS VOOR BLIJ-
KE EUVERMAN 

Op Paaszaterdag was er in Drachten
het traditionele Paastoernooi en voor
dit toernooi waren 5 leden naar Drach-
ten gereisd om hieraan deel te
nemen. Onze leden, die mee deden bij
de Dames-senioren waren van onze
deelnemers het succesvolst. Na de 1e
ronde in deze categorie nam Elly Mul-
der (Duno) de leiding met 26 sl. voor
Blijke Euverman en Janny Overdijk
(De Houtduif), die allebei 28 sl. had-
den. In de 2e ronde wist Elly Mulder
verder uit te lopen op de andere dames
en leidde nu met een totaal van 50 sl.,
maar nu gevolgd door Petra Tenge
(Drachten) met 54 sl. en Blijke volgde
nu samen met Wilma Doomen (De
Houtduif) als 3e met 58 sl. In de 3e
ronde bleef Elly Mulder nog wel 1e
maar zij werd nu wel op 1 sl. afstand
gevolgd door Petra Tenge, 76 tegen
77 slagen. Wilma Doomen was nu 3e
met 1 sl. minder dan Blijke Euverman,
84 tegen 85 sl. In de 4e en laatste
ronde wist Elly Mulder haar zege veilig
te stellen door weer verder uit te lopen
op Petra Tenge, 101 tegen 106 sl.

Doordat Blijke deze laatste 3 sl voor
bleef op Wilma Doomen, werd Blijke
3e met een totaal van 116 sl. voor
Wilma Doomen met 118 sl. Trijn Hatz-
mann eindigde van de 10 dames als
5e met een totaal van 119 sl.
(31+34+29+25). Bij de heren senioren
was Wilbert van Helmond (de Vrije
Slag) royaal de sterkste met een totaal
91 sl., waarmee hij 7 sl. voor nummer
2, Wiebe Veenstra (Drachten), eindig-
de. Na een score van 21 slagen in de
2e ronde leek het er op, dat ook Jan
Jager een rol van betekenis in deze
klasse zou gaan spelen, maar doordat
Jan dit niveau in de 3e en 4e ronde niet
wist vast te houden, moest Jan tevre-
den zijn met een 6e plaats met 109 sl.
Onze 2e deelnemer is deze klasse,
Riekele van der Heide, eindigde als
12e van de 14 deelnemers met een
totaal van 128 sl. Bij de heren Algeme-
ne klasse deed Lourens Zwarts mee
en hij eindigde als 5e met totaal van
101 sl. Winnaar bij de heren werd Huub
Bottenberg (Drachten) met 92 sl. (9
deelnemers). Bij de dames Alg. klasse
won Wendy van Luijpen (de Hole Rid-
ders) met 92 sl. en bij de jeugd won
Youri Bottenberg (Drachten) met 86 sl.

21 april: 2 tegen 2 PAASTOERNOOI MGC DRACH
TEN.
 
Op Paaszondag stond er in Drachten
een 2 tegen 2 toernooi op het program-
ma, waarvoor 25 tweetallen zich had-
den aangemeld. Hierbij waren 4 kop-
pels bij van leden van onze vereniging
en 1 lid, Blijke Euverman, vormde
samen met Herman van der Meer,
Drachten een gelegenheids koppel. In
de 1e ronde van de 5 te spelen ronden
werd de leiding genomen door de
koppels Louis Otten / Jarno Botten-
berg (Drachten), Wilbert van Helmond
/ Lies de Nennie (de Vrije Slag/Duno)
en Johannes Konst / Eppie Paulusma
(Appelscha), alle 3 koppels hadden
een score van 19 sl. Op een gedeelde
13e pl. stonden onze koppels Gerrit

Jan Bas / Lourens Zwarts en Arie
Nomden / Marchien Brinksma met 22
sl. en met 23 sl. stonden op een ge-
deelde 17e de koppels Jan Jager / Trijn
Hatzmann en Herman van der Meer /
Blijke Euverman.  Met een totaal van
39 sl. bleef het koppel Otten /Botten-
berg op de 1e pl, maar wel samen met
het koppel van Helmond / de Nennie
en op 1 sl gevolgd door het koppel
Alban en Michaela Gerritsen (Gel-
drop).   Op de 6e pl. volgde nu het
koppel Konst / Paulusma met 42 sl.;
11e Bas / Zwarts met 43 sl.; 15e Jager/
Hatzmann met 44 sl.; 21e van der
Meer/Euverman met 46 sl. en 22e
Nomden/Brinksma met 48 sl. In de nog
volgden ronden bleef het koppel OttenRoelof op de laatste baan van de barrage.

Jan Jager tijdens de barrage

Arie Nomden in actie Drachten.
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/ Bottenberg aan de leiding en won met
het totaal van 95 sl. Het koppel Huub
en Youri Bottenberg werd 2e met 100
sl. Beide koppels hadden in de 4e
ronde een score 18 sl. 3e werd verras-
send een dames koppel en wel Wilma
Doomen / Wendy van Luijpen (De
Houtduif/De Hole Ridders) met 101 sl.
Het koppels Bas /Zwarts en Konst /

Paulusma eindigden met 108 sl. als
10e en 11e. Het koppel Jager / Hatz-
mann werd met 110 sl. 15e; het koppel
van der Meer / Euverman werd met
117 sl. 21e en het koppel Nomden /
Brinksma werd met 125 sl. 23e.

22 april: JOLANDA EN LOURENS ZWARTS WIN
NEN ONDERLINGE PAASWEDSTRIJD.
Traditie getrouw organiseerde onze
Activiteiten Commissie op de ochtend
van 2e Paasdag weer een onderlinge
wedstrijd voor de leden. Hoewel de
planning was om om 10 uur te begin-
nen, werd dit door de weergoden ver-
hinderd. Tussen 10 uur en 10.30 uur
is er tot 3x maal toe begonnen met het
droogmaken van de banen en steeds
ging het weer opnieuw regenen, maar
om ongeveer 10.45 uur kon er toch
worden begonnen met de 2 te spelen
ronden. 17 leden waren aanwezig om
mee te strijden om de fraaie voorjaars-
prijzen, die de dames van de Activitei-
ten Commissie hadden uitgezocht. In
de 1e ronde nam bij de heren Lourens
Zwarts de leiding met een ronde van
23 sl. en hij werd in die ronde gevold
door zoon Richard met 26 sl. en Jan
Jager met 27 sl. Bij de dames was het
Jolanda Zwarts, die de leiding nam met
een score van 21 slagen en Jolanda
werd na deze ronde gevolgd door
Boukje Bijmholt en Trijn Hatzmann, die
allebei 27 sl. hadden.
Nadat de 2e ronde was afgewerkt ging
bij de heren Lourens nog steeds aan
de leiding met een totaal van 46 sl.

(23+23). Op de 2e plaats eindigden
Jan Jager (27+24) en Roelof Hooijsma
(28+23) gelijk met 51 sl. In de barrage,
die de beide speelden was Roelof de
sterkste op de 1e 6 banen. Als 4e
eindigde Jan Egbert Hooijsma met 55
sl. (32+23); 5e Richard Zwarts met 56
sl. (26+30); 6e Arie Nomden met 58 sl.
(30+28); 7e Douwe van der Zee met
62 sl. (31+31); 8e Riekele van der
Heide met 63 sl. (36+27); 9e Jan
Bijmholt met 71 sl. (36+35) en 10e
Albert Hooijsma met 72 sl. (36+36). Bij
de dames wist ook Jolanda in de 2e
ronde haar 1e plaats te behouden met
een ronde van 27 kwam haar totaal op
47 sl. Trijn Hatzmann werd 2e met 52
sl. (27+25), omdat Antje Hof, die ook
52 sl. (29+23) had af zag van het spe-
len van een barrage. 4e en 5e werden
Blijke Euverman (28+27) en Boukje
Bijmholt (27+28), die allebei 55 sl.
hadden; 6e werd Ank de Vries met 57
sl. en 7e Marchien Brinksma met 63 sl.
(30+33). Namens de Activiteiten Com-
missie deelde Marchien de prijzen uit.
Ondanks de latere start door de regen
kon deze onderlinge wedstrijd om 1 uur
worden afgesloten.  

27 april: ALY MESKEN MEMORIAL 2014 VERRE
GEND.
 
Nu de Koningsdag voortaan op 27
april wordt gehouden, is ook de vaste
datum van de “Aly Mesken Memorial”
verschoven naar 27 april. Het toeval
wil, dat deze datum ook de geboorte-
dag is geweest van Aly Mesken, zodat
deze datum uitstekend past bij het
toernooi dat de naam draagt van ons
lid Aly Mesken, die op 28 april 2003 is
overleden.
Het was dit jaar de 11e keer dat dit
toernooi werd gespeeld en had ook nu
weer een respectabel aantal deelne-

mers. Op de startlijst stonden 47 deel-
nemers verdeeld over 5 categorieën.
Voorzitter Roelof Hooijsma opende het
toernooi ’s morgens om half tien en
toen waren de omstandigheden nog
uitstekend, zodat de deelnemers vol
goede moed van start gingen, maar net
voordat de laatste koppels van de 2e
ronde binnen waren begon het te re-
genen en aangezien de verwachting
volgens de verschillende weer pro-
gramma’s op internet lieten zien dat
het langdurig zou blijven regenen, -
maar dat het zo nu en dan iets minder Blijke overhandit Lourens de 1e prijs

De Activiteiten Commissie deelt de 1e pr.
uit aan Jolanda.

Jan Bijmholt tijdens de onderlinge
Paaswedstrijd
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hevig zou zijn. Zo’n moment dat het
war minder hard regende hebben de
laatste twee startgroepen de laatste
banen af kunnen maken, zodat er een
totaal uitslag gemaakt kon worden,
nadat alle deelnemers 2 ronden had-
den gespeeld. Hoewel er 17 leden van
onze verenging mee deden, wisten
onze leden in geen enkele categorie
de eerste prijs te behalen. Bij de strijd
tussen teams lukte dit wel.
DAMES SENIOREN: ALIE VISSER,
MGV DUNO.
In de 1e ronde werd direct de leiding
genomen door Alie Visser met een
ronde van 31 slagen. Petra Tenge
(MGC Drachten) volgde met 35 sla-
gen en Ank de Vries begon op een 3e
pl. met 37 sl. In de 2e ronde hadden
de dames Visser en Tenge met een
score van 33 sl. ook weer de beste
ronde, waardoor Alie Visser op de 1e
pl. bleef met totaal 64 sl. en Petra
Tenge bleef 2e met 68 sl. In deze 2e
ronde was het Trijn Hatzmann, die
naar de 3e plaats was opgeschoven
met een totaal van 77 sl.
HEREN SENIOREN: WILBERT VAN
HELMOND, MGC DE VRIJE SLAG.
Bij de heren senioren werd na de 1e
ronde de leiding genomen door Roel
Groenhuijsen (RMC De Hole Ridders)
met een score van 35 sl. Hierachter
volgde Wilbert Helmond met 36 sl. en
Wim Hulscher (MGC Twente) met 37
sl. In de 2e ronde kwamen Wilbert van
Helmond en Jan Jager binnen met de
beste scores van de heren senioren
(38 slagen) Wim Hulscher had ook nu
1 sl meer. Voor het totaal over 2 ronden
was het gevolg, dat Wilbert van Hel-
mond nu 1e stond met 74 sl. Wim
Hulscher stond nu op de 2e pl. met 76
sl. Op dit zelfde totaal kwam ook Roel
Groenhuijsen, doordat hij 41 sl. had in
deze 2e ronde. Jan Jager was onze
beste deelnemer met 82 sl. op de 4e pl.
DAMES: ANNIE JASPERM MGC
LEEUWARDEN.
Bij de dames werd de 1e ronde afge-
sloten met winst voor Paulien Jasper
(MGC Göttingen) met 36 sl. en hier-
mee nam zij een voorsprong van 5
slagen op Annie Jasper en Michaela
Gerritsen (MGC Geldrop), die allebei
41 slagen hadden. In de 2e ronde was
het Annie Jasper, die met een score
van 36 sl. binnen kwam en doordat
Paulien Jasper nu van de baan kwam

met 45 sl. werd de strijd bij de dames
gewonnen door Annie Jasper met to-
taal 77 sl. voor Paulien Jasper met 81
sl. en Michaela Gerritsen werd 3e met
84 sl.
HEREN: LOUIS OTTEN, MGC
DRACHTEN.
Bij de strijd van de heren werd in de 1e
ronde de leiding genomen door Alex
Jasper (MGC Domagen-Brechten)
met enige ronde beneden de 30 slagen
van 28. Hierachter volgde Zeno Folk-
ertsma met een score van 30 sl. en
hierna volgde Louis Otten met 31 sl.
Maar in de 2e ronde werd dit totaal
veranderd. De laagste score kwam in
deze ronde op naam van Gerco Be-
rentsen met 30 sl. en Louis Otten
volgde nu met 32 sl. In de totaal stand
kwam Louis Otten hiermee op de 1e
plaats met 63 sl. en op een gedeelde
2e pl. eindigde Gerco Berentsen en
Zeno Folkertsma, die allebei een totaal
van 65 sl. hadden en doordat zij ook
allebei dezelfde scores per ronde
hadden en allebei even veel foutsla-
gen hadden, kon de beslissing niet
anders worden bereikt dan door een
barrage met behulp van parasols en
deelnemers, die de baan droogden.
Gerco speelde baan 1 als en scoorde
een 2. Hierna was Zeno aan de beurt
en sloeg de 1e slag tegen het poortje,
waardoor hij een 3 scoorde, zodat
deze barrage bij de 1e baan al was
beslist.
JEUGD: YOURI BOTTENBERG,
MGC DRACHTEN.
In de 1e ronde nam de jongste van de
broers Bottenberg de leiding met 32 sl.
tegen 36 sl. voor Youri, maar in de 2e
ronde wist Youri dit ruimschoots goed
te maken met 30 tegen 44 sl., waarmee
Youri Bottenberg 1e werd met 66 sl.
en Jarno 2e met 76 sl.
TEAMS: APPELSCHA 1.
In de beide gespeelde ronden was
Appelscha 1 (Gerco Berentsen, Zeno
Folkertsma, André van Vliet en Jan
Egbert Hooijsma) het team dat de
laagste score had, waardoor de thuis-
club won met een totaal van 280 sl.
Drachten 1 werd 2e met 287 sl. voor
Appelscha 2 (Lourens Zwarts, Jan
Jager, Trijn Hatzmann en Blijke Euver-
man), dat met 318 sl. 3e werd. De 4e
pl. was voor Heerhugowaard met 324
sl. 5e Drachten 2 met 348 sl.; 6e Duno
1 met 358 sl.; 7e Appelscha 3 (Lolke

27 april: Gerco Berentsen in actie

27 april: Voorbereiding voor de barrage van
het door regen eerder beeindigde Aly Mes-
ken Memorial.

27 april: Roelof overhandigd winnaar Louis
Otten deAMM wisseltrofee.

27 april: Winnares Alie Visser; nr. Petra
Tenge en nr. 3 Trijn Hatzmann bij de danes
senioren.
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Folkertsma, Riekele van der Heide,
Ank de Vries en Antje Hof) met 360 sl.
en 8e Appelscha 4 (Marchien Brink-
sma, Douwe van der Zee, Boukje

Bijmholt en John van Broekhoven) met
405 sl.  

9 mei: 45+ TOERNOOI M.G.C. ZOETERMEER
 
Op vrijdag 9 mei werd in Zoetermeer
een 45+ toernooi gehouden en omdat
de LHK hier op zondag moet spelen,
was dit voor André van Vliet een mooie
aanleiding om hieraan deel te nemen
als training voor de LHK wedstrijd. Op
deze lange baan van het MOS-sys-
teem scoorde André de volgende

scores 35, 36, 33 en 36. Dit gaf een
totaal van 140 slagen. In dit toernooi
was dit bij de Heren senioren voldoen-
de voor een mooie 5e pl. Winnaar werd
Martin van Holland van MGC Oirschot
met 134 sl. voor Hans Broodbakker
van de Holeridders, die met 136 sl. 2e
werd. Jos Vlasveld van de thuisclub
werd met de zelfde score 3e.

16 mei: 45+ TOERNOOI M.G.V. DUNO -
DOORWERTH
 
Aan dit 45+ toernooi was MGC Appel-
scha met 4 leden vertegenwoordigd.
Met 46 deelnemers was dit weer een
goed bezet toernooi, waarbij de deel-
nemende dames en heren waren ver-
deeld in een A en B categorie. Van
onze leden was Blijke Euverman in
gedeeld in de B-categorie van de
dames en met de scores 36, 27, 38 en
28 totaal 129 slagen werd Blijke in
deze categorie 8e. De 1e pl. was voor
Meta van den Brink, MGC de Veluwe
met een score van 105 sl. De dames
Louise Derks en Annie Kop Jansen
van de Vrije Slag werden 2 en 3 met
respectievelijk 108 en 110 sl. Trijn
Hatzmann was ingedeeld in de A ca-

tegorie en in deze groep werd Trijn met
de scores 30,26, 22 en 28 totaal 106
slagen 4e achter de dames Joy Wielink
en Alie Visser van Duno, die respec-
tievelijk 1e en 2e werden met 90 en 99
sl. Derde werd Els van der Stroom van
de Trekvogels met 104 sl. In de A ca-
tegorie bij de heren deden Eppie Pau-
lusma en Jan Jager mee. Met de sco-
res 21,28,21 en 24, totaal 94 slagen
werd Eppie 5e achter Jan Engels, de
Putters met 89 sl.; Wilbert van Hel-
mond, de Vrije Slag en Frits Zwaal, de
Putters werd 2 en 3 met allebei 92
sl. Toon Keurs, Duno werd 4e met 93
sl. Jan Jager eindigde op de 13e plaats
met de scores 27, 28, 31 en 27 ,totaal
113 slagen.

4 mei: LHK in APPELSCHA
De derde minigolfwedstrijd van de
Landelijke Hoofdklasse werd ge-
speeld op de “eigen” viltbaan in Appel-
scha.
De eerste ronde eindigde MGC Appel-
scha op een 4e plaats met 213 slagen.
De winnaar van deze ronde, MGC De
Vrije Slag, had 197 slagen nodig. In de
tweede ronde was Appelscha heer en
meester. Met 192 slagen haalden de
Appelschaasters de laagste rondesco-
re van de dag. MGC De Vrije Slag
eindigde nu op een tweede plaats met
203 slagen, gevolgd door MGC Oir-

schot met 204 slagen. Nu al was dui-
delijk dat de dagwinst een strijd zou
worden tussen Appelscha, De Vrije
Slag en Oirschot. In de derde ronde
eindigden Appelscha en Drachten op
een gedeelde 3e plaats met 211 sla-
gen. Oirschot en De Vrije Slag deelden
deze ronde de winst met elk 209 sla-
gen. In de vierde en laatste ronde trok
MGC Oirschot aan het kortste eind met
192 slagen, hiermee evenaarden zij
Appelscha met de laagste rondescore.
Appelscha en Drachten deelden nu de
2e plaats met 210 slagen. De Vrije Slag

4 mei: Blijke wacht in spanning af of de bal
er in de put gaat.

4 mei: Jolanda Zwarts in actie op baan 1

27 april: Zeno Folkertsma in actie op baan 1
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Scores LHK Appelscha
NAAM
Richard Zwarts
Roelof Hooijsma
Zeno Folkertsma
Gerco Berentsen
André van Vliet
Jan Egbert Hooijsma
Joyce Druijf
 

R1
34
37
36
33
36
37
53
 

R2
31
29
28
33
34
37
40
 

R3
31
38
39
35
37
31
37
 

R4
32
31
33
35
36
43
36
 

TOT.
128
135
136
136
143
148
166
 

Uitslag LHK 4 mei:
Pl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 

Naam
Oirschot 1
Appelscha 1
De Vrije slag 1
Drachten 1
Zoetermeer 1
de Hole Ridders 1
 

R1
205
213
197
226
204
230
 

R2
204
192
203
210
217
223
 

R3
209
211
211
209
215
214
 

R4
192
210
217
210
228
214
 

Tot.
810
826
828
855
864
881
 

Stand LHK na 3 wedstrijden
Pl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 

Stand
Oirschot 1
De Vrije slag 1
Drachten 1
Appelscha 1
Zoetermeer 1
de Hole Ridders 1
 

Rd.pt
57,5
52,5
47,0
35,5
33,5
26,0
 

W.pnt
18
12
11
9
8
5
 

Hsl.
2125
2174
2213
2251
2258
2294
 

Gem.
29,513
30,194
30,736
31,264
31,361
31,861
 

11 mei: LHK IN ZOETERMEER.
Het weekend van 10 en 11 mei werd
de LHK wedstrijd gespeeld in Zoeter-
meer. Voor de meeste spelers is dit
een onbekende baan. Zoetermeer
heeft een zogeheten MOS betonbaan
(minigolf open systeem). Dit zijn mini-
golfbanen met, niet door de WMF ge-
standaardiseerde, afwijkende hinder-
nissen. Op zaterdag werd er door alle
teams getraind. Helaas zaten de weer-
goden ons deze keer niet mee. Pas in
de loop van de middag begon het weer
iets op te klaren en kon er onder nog
altijd wisselvallige weersomstandighe-
den worden getraind. Doordat André
had meegedaan aan het 45+ toernooi
van Zoetermeer welke op 9 mei is
gehouden, kon hij de andere spelers
van het team de nodige informatie
geven. Na alle banen kortstondig te
hebben uitgetraind werd het tijd om
een rondje te spelen. Ook nu waren de
weergoden ons niet gezind en was het
noodzakelijk om op gezette tijden de
kantine op te zoeken. Uiteindelijk werd
het toch droog en begon de zon te

schijnen, de regen werd vervangen
door harde wind. Iets waar wij als mi-
nigolfers ook niet op zitten te wachten.
Maar dit is beter dan regen.
Zondagochtend om 9.30 uur is de
wedstrijd begonnen. Door de eerste
startgroep zijn er 5 banen gespeeld
toen het weer begon te regenen. Om
kwart voor 12 werd de wedstrijd hervat.
Gaande weg de eerste ronde bleek dat
de Appelschaasters goed uit de voeten
konden het wisselvallige weer. Met
drie spelers die de eerste ronde uitge-
speeld hebben stond Appelscha bo-
venaan met een gemiddelde van 34,3
slagen. Om 13.00 uur begon het we-
derom stevig te regenen. Met slechte
weersvooruitzichten, aanhoudende regen,
is er door de scheidsrechters en de
teamleiders besloten om de wedstrijd
te stoppen. Voor MGC Appelscha was
dit, gezien de tussenstand in de wed-
strijd, een zure beslissing.
 
De einduitslag op basis van de gemid-
delde score, helaas telde deze nietRichard  traint in de regen in Zoetermeer

Gerco tijdens de training in Zoetermeer

Ook Joyce trotseert de regen om te trainen

4 mei: Gerrit Jan Bas in acte op het
labyrinth

- Pagina 9 -



Voor al uw personenvervoer 
en autoverhuur
Voor al uw personenvervoer 
en autoverhuur
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MGC Appelscha 34,3 (na 3 spelers)
MGC Oirschot 35,5 (na 2 spelers)
RMC De Hole Ridders36,0 (na 3 spelers)
MGC De Vrije Slag 36,5 (na 2 spelers)
MGC Zoetermeer 37,0 (na 3 spelers)
MGC Drachten 38,5 (na 2 spelers)

mee, was als volgt:
 
 
De wedstrijd in Zoetermeer wordt in-
gehaald in het weekend van 12-13 juli
2014.
R.H.

4 mei: LEEUWARDEN 1 WINT 4e WEDSTRIJD OP
THUISBAAN.
De wedstrijd begon met 1 minuut stilte
voor Rob Boersma, die op 49 jarige
leeftijd was overleden. Rob Boersma
was lid van MGC Leeuwarden. Op
eigen baan was Leeuwarden favoriet
in deze wedstrijd. Tijdens de wedstrijd
bleek echter, dat er heel weinig ver-
schil was tussen de teams. Uiteindelijk
veroverde Leeuwarden 1 de 7 compe-
titie punten en Appelscha 2 werd 2e en
verdiende hiermee de 6 punten. De 5
punten waren voor Drachten 1, dat op
de 3e plaats eindigde. De strijd tussen
Appelscha 3 en Appelscha 4 werd

uiteindelijk gewonnen door Appelscha
3. Appelscha 4 speelde een goede
wedstrijd en begon in de 1e ronde zo
goed, dat ze na 1 ronde zelfs op de 1e
plaats stonden. De volgende competi-
tie wedstrijd is op 11 mei in Appelscha,
onze thuisbaan. De laagste individue-
le totaal score kwam in Leeuwarden
op naam van Gerrit Jan Bas van Ap-
pelscha 2 met een totaal van 106 sla-
gen, echter was het Riekele van der
Heide van Appelscha 4, die de hoogste
score had met 153 slagen.
T.H.-M.

Scores  Appelscha
Appelscha 2
Gerrit Jan Bas
Lourens Zwarts
Bertus van 't Ende
Klaas Rozeveld
---
Appelscha 3
Eppie Paulusma
Jolanda Zwarts
Blijke Euverman
Trijn Hatzmann
---
Appelscha 4
Douwe v/d Zee
Ank de Vries
Antje Hof
Riekele v/d Heide
 

R1
29
29
28
28
--
R1
28
30
33
40
--
R1
29
25
26
32
 

R3
23
28
29
27
--
R3
31
31
40
28
--
R3
37
28
31
38
 

R2
27
32
32
28
--
R2
25
27
39
40
--
R2
42
27
27
43
 

R4
27
22
32
26
--
R4
28
32
30
34
--
R4
35
37
25
40
 

TOT.
106
111
121
109
---
TOT.
112
120
142
142
---
TOT.
143
117
109
153
 

Uitslag 4 mei:
Pl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
 

Naam
Leeuwarden 1
Appelscha 2
Drachten 2
Leeuwarden 2
Appelscha 3
Appelscha 4
Drachten 3
 

R1
82
85
87
91
91
80
106
 

R2
83
87
89
88
91
96
107
 

R3
83
78
85
87
90
96
89
 

R4
74
75
85
87
90
97
94
 

Tot.
322
325
346
353
362
369
396
 

11 mei: 5e COMPETITIE
WEDSTRIJD AFGE
LAST.
districtswedstrijdleider Herman Jans-
sen verwelkomde alle aanwezige spe-
lers met de mededeling, dat er zo wie
zo een uur gewacht moest worden,
vanwege de regen. Het werd na een
uurtje een beetje droger, waarna ge-
probeerd werd de banen speelklaar te
maken, zodat een ieder alvast een
balletje kon slaan. De regen was hier-
na opnieuw spelbreker, waarna Her-
man Janssen de teamleiders bijeen
riep om te overleggen: Wat nu??
Na dit overleg werd besloten om toch
niet te gaan spelen. Dit besluit hield
natuurlijk voor onze teams wel in, dat
we hiermee een wedstrijd op eigen
baan gaan missen. Deze wedstrijd
wordt namelijk, zoals vooraf op de
Districtsvergadering was besloten,
niet meer ingehaald.
Om 11 uur kon een ieder huiswaarts
gaan. De volgende competitie wed-
strijd is op 1 juni in Drachten.
B.E.-V.
 

4 mei: Antje Hof in actie op baan 1

4 mei: Bertus van 't Ende bij salto in Leeu-
warden 
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Stand per 4 mei:
Pl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
 

team
Appelscha 2
Leeuwarden 1
Drachten 2
Appelscha 3
Leeuwarden 2
Appelscha 4
Drachten 3
 

ptn
26
23
20
18
10
9
6
 

H.sl.
1286
1342
1344
1376
1491
1476
1546
 

Gem.
26,792
27,958
28,000
28,667
31,063
30,750
32,208
 

t / m 6 augustus
woensdag
donderdag
vrijdag
zondag
zondag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
maandag
woensdag
donderdag
zaterdag
woensdag
zaterdag
zondag
woensdag
donderdag
vrijdag
zondag
woensdag
zaterdag
zondag
woensdag
zondag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
zaterdag
zaterdag
woensdag
 

28-mei
29-mei
30-mei
1-jun
1-jun
4-jun
6-jun
7-jun
7-jun
7-jun
8-jun
8-jun
9-jun
11-jun
12-jun
14-jun
18-jun
21-jun
22-jun
25-jun
26-jun
27-jun
29-jun
2-jul
5-jul
6-jul
9-jul
13-jul
19-jul
26-jul
26-jul
27-jul
27-jul
2-aug
2-aug
6-aug
 

Clubavond, 3 ronden kort
Toernooi MGC Leeuwarden
45+ toernooi MGC De Trekvogels
LHK 5 bij MGC De Vrije Slag
Competitie 6 in Drachten
Clubavond, 3 ronden filt
45+ toernooi MGC Aalsmeer
2 tegen 2 toernooi MGC Appelscha
NC Alg. kl. En Sen. In Duitsland
Toernooi MGC Zicht Nirve, Nuth
NC Alg. kl. En Sen. In Duitsland
Toernooi MGC Zicht Nirve, Nuth
Toernooi SV W.I.K.
Clubavond, 3 ronden kort
Filt competitie 3e wedstrijd
Jubileumtoernooi MGC Geldrop
Clubavond, 3 ronden filt
NK. 3- en 6-tallen, Doorwerth
NK. 3- en 6-tallen, Doorwerth
Clubavond, 3 ronden kort
Filt competitie 4e wedstrijd
45+ toernooi MGC De Vrije Slag
Koppeltoernooi MGC De Houtduif
Clubavond, 3 ronden filt
NK Afd. 2, Ridderkerk en Boskoop
NK Afd. 2, Ridderkerk en Boskoop
Clubavond, 3 ronden kort
Reserve Competitie / LHK Zoetermeer
Koppeltoernooi MGC Aalsmeer
Toernooi MGV Duno
Toernooi MGC Zoetermeer
2 tegen 2 toernooi MGV Duno
Toernooi MGC Eindhoven
Koppeltoernooi MGC De Hole Ridders
Nachttoernooi MGC Geldrop
EK Senioren Duitsland
 

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

Roelof en Zeno bij een vreemde hindernis
in Zoetermeer

Jan Egbert in actie op de hoek in
Zoetermeer

4 mei: Ank de Vries kijkt de bal na op baan
1.
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7 augustus t/m december 2014
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zondag
woensdag
zondag
woensdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
woensdag
zondag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
zaterdag
zondag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zaterdag
zondag
vrijdag
zondag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
 

7-aug
8-aug
9-aug
10-aug
13-aug
15-aug
16-aug
17-aug
20-aug
20-aug
21-aug
22-aug
23-aug
23-aug
24-aug
27-aug
31-aug
3-sep
6-sep
6-sep
7-sep
7-sep
10-sep
14-sep
17-sep
19-sep
20-sep
21-sep
24-sep
27-sep
28-sep
2-okt
3-okt
4-okt
5-okt
11-okt
11-okt
12-okt
12-okt
18-okt
18-okt
18-okt
19-okt
25-okt
26-okt
31-okt
2-nov
8-nov
29-nov
13-dec
14-dec
 

EK Senioren Duitsland
EK Senioren Duitsland
EK Senioren Duitsland
Toernooi MGC De Lubert
Clubavond, 3 ronden filt
45+ toernooi MGC Drachten
Afvaltoernooi MGC Drachten
Toernooi MGC 't Valkhof
Clubavond, 3 ronden kort
EK Algem. Klasse Duitsland
EK Algem. Klasse Duitsland
EK Algem. Klasse Duitsland
EK Algem. Klasse Duitsland
Bloementoernooi MGC Aalsmeer
Toernooi MGC De Houtduif
Clubavond, 3 ronden filt
Competitie 7 in Leeuwarden
Clubavond, 2 ronden kort
Toernooi MGC Twente
Toernooi De Duinholers
2 tegen 2 toernooi MHC Oirschot
Toernooi MGC The Holedrivers
Clubavond, 2 ronden filt
Competitie 8 in Appelscha
Clubavond, 2 ronden kort
45+ Toernooi EMG De Putters
2 tegen 2 toernooi MGC Zoetermeer
Competitie 9 in Drachten
Clubavond, 2 ronden filt
Districtskamp. Kort Appelscha
Districtskamp. Filt Appelscha
Europa Cup Duitsland
Europa Cup Duitsland
Europa Cup Duitsland
Jubileumtoernooi MGC De Vrije Slag
Afvaltoernooi MGC Appelscha
Combi toernooi MGC De Hole Ridders
Toernooi MGC 't Maatveld
Toernooi MGC Eindhoven
Enenetoernooi MGC Appelscha
Promotie/Degradatie LHK
Toernooi MGC De Hole Ridders
Promotie/Degradatie LHK
Interland B-NL
Interland B-NL
45+ Toernooi MGC De Veluwe
Enentoernooi MGC Geldrop
2 tegen 2 toernooi MGC Veluwe
ALV NMB
Indoor toernooi MGC De Houtduif
Indoor koppeltoernooi MGC De Houtduif
 

E/F
E/F
E/F
M
F
E
E
M
E
B/E
B/E
B/E
B/E
M
M
F
E
E
E
B
E
B
F
E
E
E
M
E
F
E
F
M
E
F
E
E
B/E
E
E
F
B/E
B
E
?
?
E
E
E
!
F
\
 

Van de Redactie ....!
 
Hier mee heeft u het 3e clubblad van
2014 ontvangen. In dit clubblad treft
u de verslagen aan van de gespeel-
de wedstrijden tot dit moment van het
seizoen 2014. Het clubblad nr. 4 van
2014 zal i.v.m. mijn vakantie onge-
veer 5 juli  a.s. verschijnen. Voor dit
clubblad moet de kopie en foto’s ui-
terlijk 28 juni a.s. binnen zijn. Van het
LHK-team hoop ik, dan ook weer
verslagen en foto’s te ontvangen.
DISTRICTSCOMPETITIE: 
Nu alle 3 teams in klasse spelen heb
ik voorgesteld, dat elke team 3x maal
een verslagje van een competitie-
wedstrijd verzorgd. Zo heeft Appel-
scha 2 gezorgd dat er nu van de 3
eerste wedstrijden in dit blad een
verslagje staat. Zo is het de bedoe-
ling, dat Appelscha 3 nu gaat zorgen
voor de verslagjes van de 4e t/m de
6e wedstrijd en dan kan Appelscha
4 de 3 laatste wedstrijden voor haar
rekening nemen. Dus voor de ver-
slagjes voor het nu komende club-
blad zorgt één van de spelers van
Appelscha 3.
TOERNOOIEN:
Van de toernooien waar leden van
onze vereniging aan mee doen wil ik
graag dat één van deze deelnemers
de sportieve plicht op kan brengen
om een verslagje te maken. Als de
deelnemers dit tijdens een toernooi
even onderling overleggen dan hoeft
ook niet altijd dezelfde dit te doen. Ik
rekening dus op ieders medewerking
voor het Paastoernooi in Drachten
en het Aly Mesken-toernooi in Appel-
scha.
DUS VOOR CLUBBLAD NR. 4
KOPIE EN FOTO’S VÓÓR 28 JUNI
 A.S. STUREN NAAR:
 devanderzee@telfort.nl.
 
Douwe van der Zee
Tekst van document
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Jora Vision’s adventure minigolf is een compleet nieuwe belevenis voor jong en oud: alles wat je ziet, hoort, doet en 

zelfs ruikt draagt bij aan een het avontuur. Een verrassend gethematiseerde omgeving, interactieve effecten, muziek, 

geluid, geuren en zelfs bewegende obstakels zorgen voor een verbazingwekkende minigolf ervaring.

Minigolf zal nooit meer hetzelfde zijn!

Gewoon minigolf is leuk, 
maar is nooit fantastisch “

“

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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Indien onbestelbaar retour: kloksveen 39, 8426 JA Appelscha

WIE SLAAT DE MEESTE EENTJES.
Appelscha , 3 mei 2014
Als  opening van het seizoen hadden
Blijke , Trijn en Marchien als Activitei-
tencommissie een   1-en wedstrijd
voor de leden en donateurs van de
minigolfclub georganiseerd.
Het was prachtig weer , dus er kon
eigenlijk niets mis gaan. Nou ja, je kon
over vier ronden
maximaal 72 keer mis slaan. Van de
22 minigolfspelers , die deelnamen,
lukte dat Pietsje Nijholt bij de dames
het beste . Ze scoorde in totaal 19    1-
en. Bij de heren had Klaas Terwisscha

een barrage nodig om de poedelprijs
in de wacht te slepen. Hij en Albert
Hooysma  scoorden over 4 ronden ook
19 ééntjes. Klaas was in de barrage de
beste en won de poedelprijs.
De dames en de heren deden niets
voor elkaar onder, want de uiteindelij-
ke winnaars scoorden beide 34 één-
tjes. Sonja Druijf bij de vrouwen en Jan
Jager bij de mannen.
De nummers twee , Trijn Hatzmann en
Arie Nomden sloegen beide 33 keer in
een keer raak.
Bij de dames was Ank de Vries de la-

chende derde ( 28 x een 1). Bij de
heren was dat Gerhardus Pool ( 30 x
een 1). Hij versloeg Jan Bijmholt in de
barrage.
De volgende wedstrijd staat voor 31
mei op het programma. Wellicht vin-
den dan nog meer leden en donateurs
de weg naar het fraai gelegen minigolf-
park.
De organisatie was als vanouds en de
bloemen voor de winnaars waren
prachtig.
G.P.
 

PROGRAMMA 2014
ooooooooooo
31-mei
14-jun
23-aug
13-sep
************
ooooooooooo
3-jun
5-jul
19-jul
2-aug
9-aug
6-sep
************
ooooooooooo
30-mei
6-jun
20-jun
4-jul
18-jul
25-jul
1-aug
8-aug
15-aug
20-aug
 

ooooooooooo
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
15.30 uur
************
ooooooooooo
19 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
11 uur
************
ooooooooooo
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
20 uur
 

Leden en donateurs
Verrassingswedstrijd
Dicht bij de pot
Verrassingswedstrijd
Seizoen afsluiting
*****************************************
Recreanten wedstrijden
Buurtcompetitie 2014
Zomerwedstrijd recreanten
Zomerwedstrijd recreanten
Zomerwedstrijd recreanten
Zomerwedstrijd recreanten
Open Kampioenschap Recreanten
*****************************************
Bingo avonden
Bingo avond
Bingo avond
Bingo avond
Bingo avond
Bingo avond
Bingo avond
Bingo avond
Bingo avond
Bingo avond
Bingo avond
 

Piettje Nijholt in actie op de schelp, baan 7
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