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COLOFOON:
Bestuur:
Voorzitter:       Roelof Hooijsma
                        Aekingaweg 9, 8426 GN Appelscha
                        Tel. 0516-433610.
                        E-mail : MGC-APPELSCHA@online.nl 
Secretaris :      Lourens Zwarts
                        Lijnland 3, 8381 DD Vledder
                        Tel. 0521-381283
                        E-mail : lzwarts@home.nl
 
Penningmeester : Blijke Euverman    
                        Vaart ZZ 44, 8426 AE Appelscha.
                        E-mail : blijkeeuverman@gmail.com
                        Bankrekening : Rabo 1408.28.672
 
Wedstrijdleider : Jan Egbert Hooijsma (Lourens Zwarts)
                        Aekingaweg 9, 8426 GN Appelscha
                        Tel. 0516-433610
                        E-mail : janegberthooijsma@gmail.com
 
           
Lid :                Eppie Paulusma
                        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 2015:
Voor een lidmaatschap van onze vereniging zijn de volgende
contributies verschuldigd:

Sportleden             €. 113.00 per jaar
(deze mogen aan alle wedstrijden van de
NMB deelnemen)
Jeugdleden                       €. 68.00 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            €. 88,-- per jaar
(deze mogen deelnemeb aan disrictscom-
petties en alle toernooien)

 
 
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.

12-apr
17-mei
24-mei

27-mei
12-jun
17-jun

Jan Jager
Arie Nomden
Geertje van Broek-
hoven
Douwe van der Zee
Marchien Brinksma
Trijn Hatzmann
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Van de voorzitter….
 
In januari hebben we een goede ledenvergadering gehad, die zoals

gebruikelijk goed werd bezocht. Verderop in de Golf-
lengte is een verkorte weergave van de vergadering
geplaatst.
In de tussenliggende periode is het park weer bladvrij
en zijn de banen schoongemaakt. De seizoensopening
is al weer achter de rug en we staan aan het begin van
de competitie. Dit jaar zullen er 3 Appelschaster teams
meedoen in de districtcompetitie.
Naast de gewone wedstrijden worden er ook twee

Nederlandse Kampioenschappen in Appelscha gehouden en komt de
LHK ook twee keer op de viltbaan strijden. Zelf doet MGC Appelscha
niet meer mee in de LHK en kan dan ook geen gooi doen naar de
landstitel en kan daardoor niet uitkomen op de EC. Dit houdt niet in dat
er geen Appelschaster internationaal actief is. Albert Hooijsma is ge-
vraagd om met het Nederlands jeugdteam de oranje kleuren te verde-
digen op de Europees Kampioenschap Jeugd in Tsjechië. Het bestuur
wenst Albert veel succes en vooral plezier tijdens dit EK welke gehou-
den wordt van 5 t/m 8 augustus.
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de organisatie van de
Europa Cup en het Jubileum. In de komende Golflengtes en nieuws-
brieven zal de stand van zaken worden weergegeven zodat een ieder
op de hoogte kan blijven. De komende tijd worden de leden om hulp
gevraagd om mogelijke sponsors te benaderen.
Laten we met zijn allen van 2015 een geslaagd, sportief en vooral leuk
jubileumjaar maken.
 
Roelof Hooijsma
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.! CLUBBLAD "DE GOLF

LENGTE".
Nu er ook regelmatig een digitale
nieuwsbrief, met de naam “De korte
GOLFLENGTE”, wordt gemaakt en
verzonden is gelijktijdig besloten om
het clubblad minder vaak te laten
verschijnen. Zo zal er in 2015 4 maal
een clubblad over de post worden
verstuurd, steeds aan het eind van
elk kwartaal.
Ook de inhoud zal hierdoor enigszins
worden aan gepast. Zo zullen er
minder uitslagen en competitie stan-
den worden opgenomen en meer
alleen redactionele verslagen van de
gespeelde wedstrijden. De uitslagen
en standen komen, dan in de nieuws-
brief en in het clubblad komt elke
kwartaal een verhaal over de ge-
speelde wedstrijden van onze leden.
Nu in 2015 onze vereniging 50 jaar
bestaat, zal in “De Golflengte” hier-
aan ook de nodige aandacht worden
besteed. Zo is het de bedoeling, dat
in elke nummer minimaal 1 interview
wordt opgenomen, dat ik met een
oud leden zal hebben. Ook wil ik in
elk nummer een bepaald onderwerp
uit deze 50 jaren de revue laten
passeren. In dit 1e nummer van 2015
laat ik alle jubilea vieringen in deze
50 jaar de revue passeren en een
interview met Henny Broekman--
Zwart, die lid is geweest vanaf de
oprichting tot en met 1999. Bij het
25-jarig jubileum was ook één van
onze eerste ereleden. Henny was
ook het lid, die de naam van ons
clubblad heeft bedacht, waarin onze
sport en de communicatie er over zijn
samen gebracht.
 
Redactie “De Golflengte”
Douwe van der Zee  
 

KORT VERSLAG LEDENVERGADERING
Op maandag 19 januari 2015 is de
jaarvergadering van onze vereniging
gehouden. Zoals gebruikelijk was er
weer een grote opkomst. Na de ope-
ning van Roelof volgde een vlotte ver-
gadering. Zowel de notulen van de
ledenvergadering als die van extra
ledenvergadering werden zonder op-
of aanmerkingen goedgekeurd. Door-
dat de penningmeester afwezig was
gaf Roelof een beperkte toelichting. De
leden konden zich vinden in het ver-
slag. De kascommissie heeft geen
onregelmatigheden aangetroffen. Met
het aanpassen van de contributie met
een verhoging van €1,- werd de begro-
ting goedgekeurd. De activiteitencom-

missie heeft het afgelopen jaar weer
diverse activiteiten georganiseerd, wat
weer een leuk bedrag heeft opgele-
verd. Blijke, Trijn en Marchien werden
bedankt voor hun inzet en tevens ge-
vraagd om ook dit jaar weer de ver-
schillende activiteiten te organiseren.
Zij stemden hier mee in. Als laatste
punt voor de pauze werden de club-
kampioenen van 2014 gehuldigd.
We gaan dit jaar met 3 teams deelne-
men aan de districtscompetitie kort.
Het aantal teams op vilt is nog niet
bekend. Op de clubavonden gaan we
elke avond 2 ronden spelen die mee-
tellen voor het clubkampioenschap.
Het bestuur zal met een opzet komen
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om de clubavond in te vullen. De be-
kercompetitie zal op 1 dag worden
gespeeld. Op de wedstrijdkalender
staan de volgende toernooien van
Appelscha: 27-4 AlyMeskenMemorial
(vilt), 20-6 Jubileumtoernooi (2 tegen
2 op kort) en 24-10 Enentoernooi (vilt).
De sponsorwerving voor de EC is in
volle gang. Er zijn helaas nog weinig
concrete afspraken gemaakt. Douwe
heeft voor het jubileum al een voorzet
gemaakt. Hij zal samen met Blijke en
Klaas een lijst opstellen met leden en
oud-leden. Zij de verdere invulling van
het jubileum uitwerken.
Bij de bestuursverkiezingen is af-
scheid genomen van Gerco Berent-
sen, Christina Fennema en Joyce
Druyf. De nieuwe bestuursleden zijn:
Lourens Zwarts, Blijke Euverman en
Jan Egbert Hooijsma
Arie Nomden treedt af als lid van de

kascommissie. Door de benoeming
van Lourens Zwarts (reservelid kas-
commissie) in het bestuur wordt er ook
een reservelid benoemd. Als lid komt
Trijn Hatzmann in de kascommissie en
Arie Nomden wordt reservelid.
Uit de rondvraag kwam het idee van
nieuwe clubkleding naar voren. Het
bestuur zal dit verder oppakken. De
shirts van de EC organisatie gaan di-
rect naar de betrokken vrijwilliger die
er zelf verantwoordelijk voor is. Ook
het idee van een pake en beppe toer-
nooi of familietoernooi werd geopperd
door Anne Graafstra (in opdracht van
zoon Daan). Dit is een leuk idee waar
we vast wel wat mee kunnen.
Roelof bedankt een ieder voor de in-
breng en sluit de vergadering.
 

BLAD OPRUIMEN
Op zaterdag 28 februari is er door
een grote groep vrijwilligers hard
gewerkt om het midgetgolfpark blad
vrij te maken. Na een paar uur hard
werken was al het blad van het park
verdwenen. Naast het blad ruimen
hebben er ook snoeiwerkzaamhe-
den plaats gevonden aan de drie
dennenbomen op het binnenterrein.
Hierdoor is het nu mogelijk om onder
de bomen door te kijken.

DISTRICTSVERGADERING NOORD
M.G.C. Appelscha was op de districts-
vergadering van 18 februari vertegen-
woordigd door Roelof Hooijsma en
Lourens Zwarts. De vergadering vond
plaats in de kantine van Drachten.
Uit de terugblik van de afgelopen
competitie kort kwam naar voren dat
men vaak tegen dezelfde tegenstan-
ders speelde. Dit had vaak te maken
met de opstelling van de teams. Hierin
zou dan wat vaker gewisseld moeten
worden. Verder kwam naar voren dat
men zich bij regen moet houden aan
de geldende regels en dat de scheid-
rechters hierop toe moeten zien.
Over de competitie van afdeling 1
waren geen opmerking. Wel is er nog
gesproken over het feit dat er spelers
van de LHK mee gespeeld hebben in
de competitie en dat dit reglementair
niet mocht. Herman Janssen gaat in
een mail aan de bond vragen of dit voor
seizoen 2015 wel is toegestaan.
De districtskampioenschappen 2015
zullen worden gespeeld op 19 septem-
ber in Leeuwarden(kort) en op 20
september in Appelscha(Filt). Aan-
vang op beide dagen is 09:30 uur.
Voor de districtcompetitie afdeling 2(-

kort) hebben zich 8 teams aangemeld.
Dit zijn 3 teams van Leeuwarden en
Appelscha en 2 teams van Drachten.
Er zal gespeeld worden in 1 klasse. Er
wordt getracht een schema op te stel-
len waarin de spelers zoveel mogelijk
een andere tegenstander treft. De
laatste twee wedstrijden worden wel
op sterkte gespeeld. Het speelschema
voor afdeling 2 ziet er als volgt uit:

 
29 maart                     Appelscha
12 april                        Drachten
26 april                        Leeuwarden
3 mei                           Drachten
10 mei                         Leeuwarden
31 mei                         Appelscha
28 juni                        Drachten
30 augustus                Appelscha
13 september              Leeuwarden

Over de districtscompetitie afdeling is
men nog in overleg met Eppie. Er zul-
len 4 speeldata zijn. Het aantal teams
zal afhankelijk zijn van het antwoord
m.b.t. de spelers van de LHK.

 

NIEUWS OVER EUROPA
CUP 2015
Op zaterdag 21 maart j.l. is de viltbaan
gekeurd door Ermes Franchini (lid van
de Technical Committee van de WMF)
en Wil van Disseldorp (seniors player
officer van de EMF). Op het moment
van schrijven kan ik niet zeggen of de
keuring goed of slecht is verlopen. Ik
ga ervan uit dat er geen verrassingen
zijn.
Om de organisatie financieel rond te
krijgen hebben het VTRBO (TIP) en de
Stichting Bercoop Fonds een aan-
vraag voor het EC 2015 in behande-
ling. Verder zijn er afspraken gemaakt
met De Roggeberg, Hotel Appelscha
en De Bonte Wever over de eventuele
overnachtingen van deelnemers als zij
daar verblijven. Het is aan ons om te
zorgen dat zij naar een van deze over-
nachtinglocaties gaan. Als tegenpres-

- Pagina 5 -



tatie krijgen wij dan een bepaald per-
centage van de overnachting.
Inmiddels zijn de te verkopen 3D-bal-
len en andere artikelen zoals tasjes
ontvangen en kan de verkoop starten.
Ook hier krijgen we als tegenprestatie
een deel van het verkoopbedrag.
De EC-bal en de Jubileumbal worden
begin juni verwacht.
Verder wordt er gewerkt aan “de club
van 50”. Met “de club van 50” worden
de ondernemers benaderd om €50,- te
sponsoren voor het EC en het 50-jarig
jubileum van onze vereniging.
 
Roelof
 

TEAMINDELING COMPETITIE 2015
Teamindeling districtcompetitie.
Dit jaar hebben zich 14 leden opgege-
ven voor de districtscompetitie kort.
Door het wegvallen van het 1e team
uit de landelijke hoofdklasse komen er
enkele spelers terug in het district. Dit
heeft gevolgen voor de indeling van de
teams. We spelen met 3 teams dit jaar.
Zowel het 2e als het 3e team hebben
de beschikking over 5 spelers. Hierbij
is het de bedoeling dat er onderling
binnen het team overlegd wordt wie bij
toerbuurt spelen, zodat we altijd 4
spelers hebben. Mocht er iemand uit
het 1e team wegvallen dan wordt deze
speler aangevuld vanuit het 2e team.
Het is dus noodzaak dat de teamlei-
ders op de woensdagavonden vooraf-
gaande aan een competitiewedstrijd
overleg hebben.
De teamindeling ziet er dan als volgt

uit:

Team 1:
Lourens Zwarts(teamleider)
Bertus van 't Ende
Klaas Rozeveld
Roelof Hooijsma

Team 2:
Trijn Hatzmann(teamleider)
Gerrit Jan Bas
Johannes Konst
Jolanda Zwarts
Jan Egbert Hooijsma

Team 3:
Riekele van der Heide(teamleider)
Blijke Euverman
Antje Hof
Ank de Vries
Arie Nomden

CLUBAVONDEN
De clubavonden zullen beginnen om 19:00 uur. Er zullen
per avond 2 ronden gespeeld worden. Hiernaast is dan nog
voldoende ruimte over op de avonden dat er op kort ge-
speeld wordt voor trainingsmogelijkheden. Deze trainings-
avonden staan vermeld in het speelschema. Eventuele
verzoeken en wensen voor de training kunnen bij Jan Eg-
bert en Lourens neergelegd worden. Zij gaan dan kijken
hoe de trainingen ingericht kunnen worden.
Het speelschema ziet er als volgt uit:
 

data
week Datum Kort/Filt Ronden 

14 1 april 2015 kort 2  

15 8 april 2015 filt 2  

16 15 april 2015 kort 2  

17 22 april 2015 filt 2  

18 29 april 2015 kort 2  

 

19 6 mei 2015 filt 2  

20 13 mei 2015 kort 2 en training

21 20 mei 2015 filt 2  

22 27 mei 2015 kort 2 en training

23 3 juni 2015 filt 2  

24 10 juni 2015 kort 2  en training

25 17 juni 2015 filt 2  

Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap
moet je op kort 14 tellende avonden meegespeeld hebben
en op filt 12 tellende avonden.
De bekerwedstrijd zal worden gehouden op zaterdag 22
augustus. Nader bericht hierover volgt nog.
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BOUKJE BIJMHOLT EN DOUWE VAN DER ZEE
WINNEN SEIZOENSOPENING.
Traditioneel werd er op de eerste za-
terdag van maart het seizoen sportief
geopend. Voordat het zover was werd
er ‘s morgens volop gewerkt om de
banen schoon te maken. Na een
goede start met koffie of thee ging een
ieder met frisse moed van start. Het
zwaarte punt van het schoonmaken
lag ditmaal bij de viltbaan en dan met
name de zwarte binnenkant en de
buitenkant. Het vilt en de korte banen
waren al schoongemaakt. Naast de
viltbaan werden ook de banken, lesse-
naren, reclameborden weer schoon-
gemaakt. Ook alle recreantensticks
werden grondig door Antje en Ank
onder handen genomen. Er waren een
aantal leden die het ditmaal echt ho-

gerop zochten, het hoge reclamebord,
de lichtmasten en zelfs al kruipend
baan 2 (vilt) te beklimmen. Na de ge-
dane arbeid was er soep en brood, iets
wat weer goed in de smaak viel.
Om half 2 werd er gestart met sei-
zoensopeningswedstrijd over 2 ron-
den. De behaalde scores werden op-
geschreven. Na afloop van de 2 ron-
den werden de 6 banen geloot waar-
van de meesten enen telden. Dezes
banen waren 6, 11, 13, 14, 15 en 18.
Boukje Bijmholt was de verrassende
winnaar door in de barrage Jolanda
Zwarts te verslaan. Bij de heren was
het wederom Douwe van der Zee die
er met de prijs vandoor ging.
 

LEDEN MGC APPELSCHA
OP ENEN JACHT IN
PUTTEN EN DOOR
WERTH.
In de winter maanden februari en
maart zijn er leden van onze vereniging
actief geweest op de enen toernooien
van M.G.C. de Veluwe en M.G.V. Duno
in Doorwerth. Op 21 februari waren er
vijf leden naar Putten gereisd om daar
zo veel mogelijk enen te slaan. Bij de
dames kwamen Trijn Hatzmann en
Blijke tot resp. 44 en 34 enen en dat
leverde hen een 5e en een 8e plaats
op. Bij de heren kwam Roelof Hooijs-
ma tot 51 enen en Jan Jager tot 47 en
hiermee kwamen deze heren op een
10e en 11e plaats. De vijfde deelnemer
was Albert Hooijsma en hij kwam tot
29 enen, wat goed was voor een 3e
plaats bij de junioren.
Op zondag 8 maart reisden er vier
leden naar Doorwerth om daar ook zo
veel mogelijk enen te scoren. Blijke
Euverman deed dit het beste van onze
afvaardiging en zij kwam met 44 enen
op een 9e plaats. Antje Hof en Ank de
Vries kwamen allebei tot 39 enen en
zij moesten daarmee de 11e plaats
delen. Riekele van der Heide was onze
enige deelnemer bij de heren en hij
kwam met 40 enen op een gedeel-
de12e plaats.
 

NEDERLANDSE KAM
PIOENSCHAPPEN 2015
16 en  17 mei: NK Combi & Match-
play in RMC de Hole Ridders in
Ridderkerk.
Inschrijven tot 4 mei a.s.
13 en 14 juni: NK 3-tallen op viltbaan
van MGC Appelscha.
Inschrijven tot 31 mei a.s.
5 en 6 september: NK Afdeling 1 op
viltbaan van MGC Appelscha
Inschrijven tot 23 augustus a.s.
Informatie voor deelname aan deze
kampioenschappen in de map op de
baan of bij de clubwedstrijdleider.

Winnaars Boukje Bijmholt en Douwe van der Zee

Jolanda In aktie bij de barrage Boukje kijt toe, wat Jolanda scoren.
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Henny Broekman-Zwart

HENNY BROEKMAN-ZWART,
die we in de reeks van oud-leden als 1e aan het woord laten.
In 1965 bij de oprichting van M.G.C. Appelscha is Henny
Zwart direct ook lid geworden van de verenging, die op de
nieuw aangelegde midgetgolfbaan werd opgericht. Van de
1e wedstrijd waar Henny aan mee deed, wist ze zich niets
meer te herinneren. Maar uit het archief konden we halen,
dat Henny als enige dame met vier heren mee heeft gedaan
aan een selectie wedstrijd in Zutphen voor de Nederlandse
kampioenschappen, die later in 1965 in Park Sonsbeek in
Arnhem werden gehouden. Henny werd in deze selectie
wedstrijd 4e,  waarmee zij zich voor het eerst voor een NK
kwalificeerde. De heren uit Appelscha, Jaap Dijkstra, Harm
Herder, Anne Wagt en Douwe van der Zee konden als
beginners geen potten breken. Henny Zwart werd later bij
dit NK in Park Sonsbeek 5e bij de dames. Blijkbaar is dit
eerste succes een grote stimulans geweest om in deze
sport door te gaan, want hiermee startte een glanzende
carrière.
Naar aanleiding van Henny’s eerste Nederlandse titel,
behaald op de midgetgolfbaan in het Drentse Anloo, stond
op 14 juni 1969 in de Leeuwarder Courant een interview
met Henny van bijna een halve pagina. In dit interview deed
Henny toen een aantal uitspraken, waar ze nu wel om moet
lachen. Zo had dit artikel in LC de titel “Geen sport voor
oude dametjes”. In de historie van MGC Appelscha is later
wel gebleken, dat deze uitspraak in de loop der jaren wel
is achter haalt. We hoeven hierbij alleen maar te denken
aan de vele Nederlandse titels, die Aly Mesken en Aaltje
Kuik behaalden toen zij de pensioengerechtigde leeftijd al
waren gepasseerd. In dit interview werd Henny ook ge-
vraagd in hoeverre midgetgolf een elitesport was, waarop
Henny toen als antwoord gaf dat dit niet het geval was. Zij
noemde het toen zelfs een betrekkelijk goedkope sport,

BELANGRIJKSTE HERINNERING: VEEL PLE
ZIER MET EEN HELE HECHTE GROEP.

Henny in actie in Anloo.

want met een goede stick en paar balletjes was je klaar om
wedstrijden te spelen. En als we nu bedenken, dat de na-
tionale toppers tegenwoordig met een assortiment aan
ballen de baan op gaan, die men in de training in 2 tot 4
koffers van 200 ballen per koffer hebben. In de training
wordt hieruit dan een keuze gemaakt, waarna de wedstrijd
wordt gespeeld met koffer of tas met ongeveer 40 tot 50
balletjes. En met de wetenschap, dat een balletje tegen-
woordig ongeveer €. 15,-- kost, dan kun je niet meer
spreken van een goedkope sport.
Een jaar later, 1970 in Sint Oedenrode wist Henny Zwart
haar Nederlandse titel te prolongeren en dit jaar ging de
titel bij de heren ook naar een lid van MGC Appelscha.
Berend Blomsma was toen de deelnemers uit midden en
zuid de baas.
In 1971 tijdens een selectie wedstrijd in Medemblik voor het
samenstellen van de Nederlandse teams voor een Euro-
pees Kampioenschap in Portugal, slaagde Henny Zwart er
in deze wedstrijd te winnen en plaatste zich zo voor het EK
in Porto. De clubgenotes Aaltje Kuik en Willy Popkema, die
3e en 4e werden plaatsen zich ook voor dit EK, zodat er
een Nederlands dames team naar Portugal ging met drie
dames van Appelscha.
De midgetgolfsport heeft Henny naast een grote aantal
sportieve hoogtepunten ook een andere hoofdprijs opgele-
verd. Op 18 mei in 1968 werd op de midgetgolfbaan in
Sneek een competitie wedstrijd gespeeld in toernooi vorm
en hieraan deden teams mee van Appelscha en Sneek,
maar ook Gasselte en Dwingeloo. Het team van Dwingeloo
bestond toen uit een aantal spelers van ongeveer de zelfde
leeftijd als Henny. Één van deze spelers was Wim 
Broekman en deze viel bij Henny wel in smaak. Deze ont-
moeting op de midgetgolfbaan in Sneek heeft er toe geleidt,
dat onze club in 1971 een echt golf-huwelijk kon vieren. Op
16 september is dit huwelijk gesloten en ongeveer 10 dagen
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Het eerste minigolf huwelijk binnen onze vereniging 16 sept. 1971

Henny in actie Norg in 1973

Henny in actie op de koker.

hierna, waren Henny en Wim weer bij de deelnemers op
een Nederlands kampioenschap in Beekbergen. Door dit
NK had het kersverse bruidspaar geen tijd voor een huwe-
lijksreis, want dit NK was toen belangrijker. Henny Broek-
man-Zwart wou bij dit NK haar Nederlandse titel verdedi-
gen. Dit lukte helaas niet, want Dora van der Beek uit
Mierlo bleef Henny net 2 slagen voor.
In 1972 wist Henny zich weer te plaatsen voor het Neder-
landse Dames team voor het Europees Kampioenschap in
de Zwitserse hoofdstad Bern en in Interlaken. Ook nu was
Henny niet het enige lid van onze vereniging, die naar Bern
ging. Echtgenoot Wim Broekman had zich in het Neder-
landse Heren team gespeeld, zodat zij deze keer samen
naar een E.K. konden gaan. Bij dit EK werden de Neder-
landse dames opnieuw vierde en Henny Broekman was de
beste speelster van het Nederlandse dames team. In 1973
bij het Nederlands Kampioenschap op Papendal werd
Henny Broekman voor de 3e keer achter elkaar 2e achter
de Brabantse Dora van der Beek, die voor de 3e keer
kampioene werd. In de selectie wedstrijd voor de Neder-
landse teams in 1974 wist Henny Broekman zich opnieuw
in het Nederlandse team te spelen. Het Europees Kampi-
oenschap van 1974 werd in Nederland gespeeld op het
Nationaal Sportcentrum Papendal bij Arnhem.  Het Neder-
landse dames team werd opnieuw 4e bij dit EK.
Doordat het gezin Broekman in 1974 gezins uitbreiding had

gekregen met de geboorte van een dochter, werd het
spelen van wedstrijden in de nationale top op een lager pitje
gezet. Henny en Wim bleven wel wedstrijden spelen. Vaak
bij toer beurt en alleen competitie, districtskampioenschap-
pen en toernooien in district Noord.
Ook heeft Henny vele jaren deel uit gemaakt van het bestuur
van onze vereniging in de functie van secretaresse. Wim
Broekman is ook een periode voorzitter geweest van onze
vereniging. Doordat het gezin Broekman in Westerbork
woonde en met opgroeiende kinderen werd het actief mee
doen aan wedstrijden steeds moeilijker. Bij het vijfentwin-
tigjarige bestaan van onze vereniging werd Henny, die al
vanaf de oprichting van de vereniging lid was, benoemd tot
erelid. In 1992 werd Wim Broekman, die nadat hij Henny
had leren kennen in 1967 de overstap naar MGC Appelscha
had gemaakt, ook benoemd tot erelid, omdat hij toen ook
25 jaar lid was van onze vereniging.
Tot slot liet Henny ons weten, dat zij het met plezier spelen
en de vriendschappelijke omgang onder elkaar altijd be-
langrijker heeft gevonden, dan zich alleen maar te focussen
op het resultaat. Henny zei met erg veel plezier terug te
kijken op de tijd dat ze lid is geweest van Minigolfclub
“Appelscha”.
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JUBILEA M.G.C. APPELSCHA
Na de oprichting van Minigolfclub Appelscha op 20 juni 1965
heeft de vereniging bijna elke lustrum gevierd met verschil-
lende evenementen. Klein wanneer het aantal bestaansja-
ren niet zo bijzonder was en groot bij de meer aanspreken-
de jubilea.
 
1970 HET VIJFJARIG BESTAAN.Op 5 april 1970 werd dit
eerste lustrum gevierd met een groot nationaal toernooi met
80 deelnemers. Er werd toen in vier categorieën gespeeld,
individueel waren dit dames, heren A en heren B en een
categorie teams. Voordat dit toernooi door wethouder H.
Zwart van Ooststellingwerf geopend kon worden, moest er
’s morgens eerst een pak sneeuw van de banen worden
verwijderd. In drie van de 4 categorieën bleef de 1e prijs in
Appelscha: Henny Zwart bij de dames voor Aaltje Kuik; Jelle
Koelma bij de heren A met Popke Popkema als 3e en bij
de teams won Appelscha 1, bestaande uit Jelle Koelma,
Popke Popkema, Berend Blomsma en Jan Welles. In de
categorie Heren B werd Jan Euverman 3e als beste Appel-
schaster. De laagste ronde tijdens dit 1e jubileum toernooi
was een ronde van 29 sl. bij heren, gespeeld door J. van
der Aa uit Uden en H. Heijmen uit Beekbergen. Na afloop
ontving de jubilerende vereniging de Bondsvlag uit handen
van NeMiBo voorzitter J.W. Schreuder.

Op de sneeuwvrij gemaakte banen werd dit 1e lubileum toernooi
gestart.

Jan Euverman probeert het labyrinth te maken.

Wethouder H. Zwart overhandigt dochter Henny de 1e prijs bij de
dames

 
1975 HET TIENJARIG BESTAAN.Op woensdagmiddag
10 april 1975 werd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
een grote wedstrijd georganiseerd voor leerlingen van toen
klas 5 en 6 van de basisscholen uit Appelscha en Ravens-
woud. De 103 deelnemers speelden 1 ronde en werd ge-
wonnen door J. Hankel van de Openbare Lagere school
van Appelscha-boven met 55 sl. Bij alle banen stond leden
van de MGC Appelscha om de jeugd te helpen en de
punten te tellen. Op de vierde plaats in deze uitslag kwam
ik een naam tegen, die later één van onze topspelers zou
worden Roelof Hoogenberg.
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Roelof Hoogenberg, toen hij inmiddels lid was en wedstrijden
speelde.

 
1980 HET VIJFTIENJARIG BESTAAN.Op zaterdag 21 en
zondag 22 juni 1980 werd dit 3e lustrum gevierd met een
2 daags toernooi, dat op 2 banen werd gespeeld. De helft
van de ruim 100 deelnemers speelde op zaterdag in Appel-
scha en de andere helft speelde op de baan van de Jonge
Geuze in Ruinen en op zondag wisselden beide groepen
van baan, waarna er nog een finale in Appelscha gespeeld
zou worden voor de beste spelers in elke categorie. Dit
laatste ging echter niet door vanwege de regen, die dit
weekend spelbreker was. Dit jubileum toernooi had een
internatoniaal tintje, doordat MGC Eintracht Witten (Duits-
land) met een jeugdteam aanwezig was. Bij de dames
bleven de 1e prijzen in Appelscha. Greet Popkema won bij
de A-dames en Grietje Cats bij de B-dames. Aaltje Kuik en
Berend Wesseling werden allebei 1e bij de senioren.

Overzicht start van het jubileum toernooi in Appelscha

 
1985 HET TWINTIGJARIG BESTAAN.Dit werd gevierd
met een jubileum toernooi op zondag 21 april 1985 met 92
deelnemers. Deze keer een jubileum toernooi, dat met mooi
weer gespeeld kon worden. Onder de deelnemers waren
uiteraard ook de eigen leden ruim vertegenwoordigd en
deze deden ook van zich spreken in de uitslagen in de di-
verse categorieën. Bij de heren A was Klaas Rozeveld de
beste van onze leden met een 3e pl. met 101 sl. Henny

Broekman zorgde voor een 1e pl. bij de dames A met 104
sl. Er was ook een 1e pl. bij de Heren B en deze kwam op
naam van Rudy Bloem met 103 sl. De 1e pl. bij de Dames
B was ook voor een Appelscha-lid, namelijk Bea Blaauw
was hier de beste met 116 sl. Bij de heren-senioren was er
geen ereplaats voor een lid van onze vereniging. Aaltje Kuik
was weer nummer 1 bij de Dames-senioren met 104 sl. en
bij de jongens- en meisjesscholieren waren de 1e plaatsen
voor broer en zus, Leo en Ingrid Cats met resp. 113 en 127
sl.

Henny actie op de thuisbaan

 
1990 HET VIJENTWINTIG JARIG BESTAAN.Dit 25-jarig
jubileum werd gevierd op zaterdag 9 juni met een jubileum
receptie, waar veel verenigingen uit Appelscha en de
FNMB-verenigingen uit District Noord aanwezig waren om
de jubilerende verenging te feliciteren. Ook het Gemeente-
bestuur van Ooststellingwerf was aanwezig in de persoon
van wethouder Jaap Hankel. Ook de oud-bondsvoorzitter
Schreuder was aanwezig, die bij oprichting van onze vere-
niging een actieve rol had gespeeld. Negatief was dat van
het Bondsbestuur en van het Districtsbestuur niemand
aanwezig was. Tijdens dit jubileum werden de twee leden,
die vanaf de oprichting al lid waren, tot erelid benoemd.
Deze eer was voor Henny Broekman-Zwart en Douwe van
der Zee.
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Sportief werd dit jubileum gevierd met het 1e Nachttoernooi,
waaraan 55 deelnemers mee deden. Dit toernooi begon ’s
avonds om 9 uur en de andere morgen om ongeveer 6 uur
was men klaar en konden de prijzen worden uitgereikt.
Hierbij waren er 1e prijzen voor Grietje Cats (dames A);
Joke Eizinga (dames B); Brenda van der Zee (meisjes jun.);
Henk de Boer (jongens jun.) en teams Appelscha 1.
Ter gelegenheid van dit 25-jarig jubileum was ook de orga-
nisatie van de Europa Cup 1990 toegewezen aan onze
vereniging en dit EC stond op de agenda voor 4, 5, en 6
oktober 1990.
In een artikel over deze internationale kampioenschappen
komen we in een ander clubblad hier uitvoerig op terug.

1990: Henny Broekman en Douwe van der Zee werden benoemd tot
erelid.

1990: Klaas Cats verzorgde de start bij het 1e Nachttoernooi.

 
1995 HET DERTIGJARIG BESTAAN.Dit lustrum werd niet
gevierd met een jubileum toernooi of iets dergelijks en dit
werd waarschijnlijk veroorzaakt, doordat erin voorjaar veel
veranderde op de baan in Appelscha. In de wintermaanden
was er rondom het terrein van de midgetgolfbaan ruimte
gemaakt, waardoor het hekwerk rond de baan verder naar
buiten kon worden geplaatst. Hierdoor was er ruimte ont-
staan voor de aanleg van een 2e wedstrijd baan. Dit werd
een Zweedse filt baan, waarvan er maar 1 in Nederland ligt.

Deze Zweedse baan werd in juni aangelegd en werd in juli
door burgemeester Lesterhuis geopend. Door de tijd en
energie, die dit vergde was er geen tijd en aandacht voor
een jubileum viering door middel van een toernooi.

Met een grote kraan werden de viltbanen op hun plaats gelegd.

Burgemeester Lesterhuis opende de viltbaan in 1955.

 
2000 HET VIJFENDERTIGJARIG BESTAAN.Doordat in
de periode, waarin ons jubileum valt de wedstrijdkalender
volledig vol was met competitiewedstrijden en Nederlandse
kampioenschappen werd het accent van dit jubileum ver-
legd naar het Europa Cup-toernooi, dat onze vereniging dit
jaar voor de 2e keer mocht organiseren. Hierbij konden we
ons als organiserende verenging geheel richten op een

goede organisatie, omdat er geen team van onze vereni-
ging was, die zich voor deze EC had geplaatst. Dit 2e Eu-
ropa Cup toernooi werd op 5 t/m 7 oktober gespeeld op
beide banen in Appelscha. Nadat het 1e EC in Appelscha
was geopende door CdK Hans Wiegel, werd dit 2e EC in
Appelscha geopend door Ed Nijpels.
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Bij de opening van het EC toernooi werd al gedanst door de
deelnemers

Walter Elbruch, Dld tijdens de Europa Cup 2000

 
2005 HET VEERTIGJARIG BESTAAN.Ter gelegenheid
van het veertigjarig bestaan van onze vereniging werd op
21 en 22 mei een groot combi-toernooi gespeeld. Op za-
terdag speelde men vier ronden op de korte baan en op
zondag vier ronden op de Zweedse vilt baan. In deze Combi
wedstrijd werd bij de dames B Christina Fennema 1e en bij
de heren B werd Roelof Hooijsma 1e bij de heren-senioren
was het Enne de Haan, die voor Appelscha 1e werd. Bij de
teams was de 1e pl. ook voor Appelscha.

Christina in actie op de viltbaan

Roelof Hooijsma in actie op baan 4 van kort.

 
2010 HET VIJFENVEERTIGJARIG BESTAAN.Ook dit jaar
was er voor een jubileumtoernooi geen ruimte op de wed-
strijdkalender en had onze vereniging alleen haar jaarlijkse
traditionele toernooien, zoals het “Aly Mesken Memorial”
dat toen nog gehouden werd op Koninginnedag en een
afvaltoernooi op de korte baan in oktober. Ook waren toen
wel NK’s in Appelscha, maar ook daar kom ik in een apart
artikel later nog terug.
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2015 HET 50-JARIG BESTAAN.Dit jaar zijn we dan toe
aan het 10e lustrum of wel het 50-jarig bestaan. Hiervoor
staan dit seizoen tal van activiteiten op het programma,
zoals in juni de feitelijke jubileum viering met ook een jubi-
leum toernooi en in oktober voor de 3e maal een Europa
Cup toernooi. Aan de voorbereiding van deze evenementen
wordt nu hard gewerkt door het bestuur en leden

Aernout Folkertsma in actie op het Aly Mesken Memorial van 2010

André van Vliet op baan 18 tijdens AMM van 2010

Gerty Berentsen in actie op het AMM van 2010 

Zeno Folkertsma in 2010 in actie tijdens het AMM.
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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;
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Indien onbestelbaar retour: kloksveen 39, 8426 JA Appelscha

ZWEEDS KRUISWOORD
RAADSEL 

Data
4 apr. Toernooi Drachten
5 apr. 2 tegen 2 Drachten
6 apr. Onderlinge wedstrijd A'scha
12 apr. Competitie in Drachten
12 aprl. LHK in Appelscha
26 apr. Competitie in Leeuwarden
27 apr. Aly Mesken Memorial
3 mei  Competitie in Drachten
10 mei Competitie in Leeuwarden
15 mei 45+ toernooi De Trekvogels
16 mei NK Combi / Matchplay Ridderkerk
17 mei NK Combi / Matchplay Ridderkerk
31 mei  Competitie in Appelscha
5 juni  45+ toernooi Aalsmeer
5 juni  45+ toernooi Duno
13 juni  NK 3-tallen Appelscha
14 juni  NK 3-tallen Appelscha
20 juni 2 tegen 2 Jub. toernooi Appelscha
21 juni  Jubileumtoernooi Holedrivers
28 juni  Competitie in Drachten
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