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Astrid 
Sportprijzen

Voorstreek 42
8911 JR Leeuwarden
Tel.: 058-2153509

astridsportprijzen@hetnet.nl

Snelle service,lage prijzen,
stap dan binnen bij;

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

Met onze kraanauto’s vervoeren 
wij o.a :

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

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

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

INT. TRANSPORTBEDR IJF

- Pagina 2 -



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.

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.

6-jul
15-jul
21-jul
25-jul
30-jul
31-jul
1-aug
12-aug
6-sep
17-sep
21-sep
22-sep

Boukje Bijmholt1
Eppie Paulusma
Jan Eg. Hooijsma
Jan Bijmholt
Albert Hooijsma
Coba van Hoove
Bertus van ’ t Ende
Antje Hof
Klaas Rozeveld
Marten de Vries
Gerrit Jan Bas
Tonnie Veldhuizen

Pag. .-.-.-. INHOUD
3.  Colofoon
3.  Ereleden
4. Voorwoord
4, Geslaagde reunie
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7. Kampioenschappen
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10. Het blijft gewoon...
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16. Programma 2015
16. Recreanten nieuws
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GEZELLIGE JUBILEUM RECEPTIE EN REUNIE.
Op vrijdag 19 juni aan de vooravond
van ons jubileum toernooi op zaterdag
20 juni, de dag dat 50 jaar geleden
onze vereniging werd opgericht door
een aantal enthousiaste midgetgol-
vers. Vanaf 19 uur droppelden onze
gasten binnen. Nadat voorzitter Roelof
Hooijsma de avond had geopend met
een hartelijk welkom voor de genodig-
den, oud-leden en leden gaf Roelof het
woord aan de wethouder van sportza-
ken van de gemeente Ooststelling-
werf, de heer Sierd de Boer. Deze
memoreerde in zijn toespraak onder
anderen aan de aanleg van de midget-
golfbaan in 1965 op een terrein, waar
toen de jeugd van Appelscha, waaron-
der Sierd de Boer, altijd gebruikte om
te voetballen, waardoor de jeugd hele-
maal niet blij dat op dat terrein een
midgetgolfbaan zou komen. Maar
doordat de initiatiefnemer, de heer E.
van der Zee, deze jeugd wist te betrek-
ken bij het planten van een 10000
kleine struikjes rondom het terrein,
waarvoor deze jeugd na de opening
ook gratis een keer konden komen
midgetgolven, veranderde deze stem-
ming. De toen opgerichte midgetgolf-
club heeft in de jaren daarna altijd van
zich doen spreken door zeer regelma-

tig goed te presteren in de Nederland-
se top. De heer de Boer had bij zijn
felicitatie voor de jubilerende vereni-
ging ging cadeau, maar deelde mee,
dat de Gemeente Ooststellingwerf in
plaats van een cadeau met een aantal
deelname bewijzen mee deed in de
sponsoractie de “Club van 50”.
Hierna gaf Roelof het woord aan
Douwe van der Zee, die aan de hand
van enkele dia’s een korte terugblik gaf
op de geschiedenis van Minigolfclub
“Appelscha”. Hierna kregen de aanwe-
zigen om aan de hand van veel plak-
boeken, enkele schermen, waarop tal
van foto’s uit geschiedenis werden
vertoond en een DVD-film van de Eu-
ropa Cup van 1990. Onder het genot
van een hapje en drankje werden zo
veel herinneringen opgehaald en werd
er gezellig bij gekletst. Om ongeveer
22 uur kwam er een einde aan deze
zeer geslaagde avond, die helaas
maar door een beperkt aantal oud-le-
den werd bezocht. Zo was het ook erg
jammer, dat op het laatst nog een 4-tal
oud-leden, die zich hadden opgege-
ven, verstek moesten laten gaan. Toch
kan onze vereniging terug zien op zeer
geslaagde avond bij dit 50-jarig jubile-
um.

Dit maal geschreven door de vrouw van de voorzitter,
omdat Roelof het momenteel zeer druk heeft op zijn
werk en lange dagen maakt, met nog wat privé afspra-
ken zijn de dagen erg  goed gevuld.
Wat zeker niet zou ontbreken in zijn voorwoord is een
terugblik op het geslaagde jubileum weekend. Met een
gezellige en goed bezochte receptie en reünie en de
volgende dag een geslaagd 2 tegen 2 jubileumtoer-
nooi. Al met al iets waar een vereniging, die 50 jaar

bestaat trots op mag zijn.
Deze zomer gaat ons jeugdlid Albert na Tsjechië om deel te nemen aan
het Europese Jeugd kampioenschap, dit is via een link, die tegen die
tijd, op de site staat te volgen.
 
Na de zomer stop hopen wij weer op een sportief en gezellig vervolg
van het seizoen en zal er druk verder gegaan worden met de voorbe-
reiding van de Europa Cup.
 
Laten we met zijn allen er voor zorgen dat onze vereniging nog jaren
blijft bestaan.
Dit was ook de strekking geweest als Roelof het voorwoord zelf ge-
schreven had.
 
Groeten namens Roelof,
Alie
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Wethouder van Sportzaken Sierd de Boer
tijdens zijn toespraak.

Voorzitter Roelof Hooijsma tijdens de ope-
ning.
 

Douwe van der Zee gaf een terugblik op de
voorbije 50 jaar.

Overzicht van de aanwezigen.

Veel belangstelling voor plakboeken uit het
verleden.
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STAND CLUB van 50
De actie van de M.G.C. Appelscha om geld bij een te krijgen
om de organisatie van de Europa Cup 2015 in Appelscha
rond te krijgen loopt erg goed. Bedrijven, verenigingen,
stichtingen en particulieren worden uitgenodigd om deel te
nemen aan de “CLUB van 50”. De deelnemers wordt ge-
vraagd om €. 1,-- per jaar dat MGC Appelscha bestaat te
doneren voor de organisatie van het Europa Cup toernooi,
dat van 1 t/m 3 oktober a.s. in Appelscha wordt gehouden
en waar ook deze keer weer ongeveer  honderd vijftig 
deelnemers voor naar Appelscha komen, die afkomstig zijn
uit ongeveer 10 verschillende landen. In de maand mei is
deze actie gestart en inmiddels staat de teller op iets meer
dan 25 deelnemers. De deelnemers aan de Club an 50
worden vermeld op de website van Minigolfclub Appelscha
en in tal van publicaties over deze Europa Cup. Voorts
ontvangen de deelnemers 2 vrijkaarten om ook zelf te
komen midgetgolfven op Midgetgolfpark “Friesland” in
Appelscha.

De deelnemers aan de “CLUB van 50” zijn
nu:
Catch Totaalbelettering, Oosterwolde
Midgetgolfpark “Friesland”, Appelscha
Graafstra, Appelscha
MGC Oirschot, Oirschot
H.V. De Reafin, Appelscha
StellingwerfPlus
Bouwbedrijf Doornenbal, Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf, Oosterwolde
Stichting Alg. Akt. Appelscha
Multimate Appelscha
Personenvervoer Kort, Oosterwolde
MGC Drachten
Administratief Service Buro van der Zee,

Appelscha
Echte Bakker de Vent, Appelscha
Astrid Sportprijzen, Leeurwarden
Transportbedrijf Hatzmann – Betten, Appelscha
Mulder Dier & Tuin, Appelscha
Winanda’s Jaargetijden, Appelscha
Karsten Boor & Caravan, Appelscha
Poiesz suppermarkt, Appelscha
Yafa Mode & Accessoires, Appelscha
MGV Duno, Doorwerth
Chinees - Indisch Restaurant Peking Appelscha
en 6 particulieren
 
Deze actie wordt in de komende tijd tot het Europa Cup
toernooi voort gezet.

De Duitse Alice Kobisch in actie bij het EK 2013. In oktober is ze er
ook weer bij.

Één van de OOstenrijkse heren in actie in 2013.
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COMPETITIE OVERZICHT 2015
29 maart:  Appelscha 1 wint ope-
ningswedstrijd van het seizoen.
 
Op 29 maart was de start van de com-
petitie in Appelscha. Dit is de eerste
van de 9 te spelen wedstrijden. Aan de
competitie doen dit jaar acht teams
mee. Dit zijn er 3 van Appelscha, 3 van
Leeuwarden en 2 teams van Drachten.
Als je de weersvoorspelling mocht
geloven dan zou de 1e wedstrijd direct
in het water vallen. Achteraf bleek dit
allemaal wel mee te vallen. Er moest
enkele keren onderbroken worden
omdat het te nat werd, maar de wed-
strijd kon toch uit gespeeld worden.
Het was van het begin af het 1e team
van Appelscha dat de boventoon
voerde en de 1e ronde wist te winnen
met een kleine voorsprong van 3 sla-
gen op Leeuwarden1(76) en 4 slagen
op Drachten2(77). Ook de 2e ronde
was een prooi voor Appelscha1(73),
gevolgd door Leeuwarden1(75). Ap-
pelscha2 werd met een knappe ronde
van 76 slagen3e in deze ronde. Na de
2e ronde moest er onderbroken wor-
den in verband met regen. Het weer
zag er somber uit. Toch konden we na
de regenbui verder spelen en de wed-
strijd met enkele kleine onderbrekin-
gen toch beëindigen. Appelscha1 wist
ook de 3e en 4e ronde op haar naam
te brengen en zodoende met een score
van 302 slagen de wedstrijd te winnen.
Drachten2 wist met regelmatig spel
beslag te leggen op de 2e plaats met
318 slagen, gevolgd door Leeuwar-
den2 met 325 slagen. Apelscha2 en
Appelscha3 eindigden respectievelijk
als 4e en 5e. Leeuwarden duikelde in
de 4e ronde naar de laatste plaats,
omdat zij de wedstrijd met één speler
beëindigde. Wilco de Vos van Drach-
ten3 zette de beste score over één
ronde neer met 22 slagen. Lourens
Zwarts van Appelscha1 was de beste
over 4 ronden met een score van 98
slagen.
12 april: Appelscha 1 ook de sterk-
ste in Drachten.
 
De weersomstandig tijdens de tweede
competitiewedstrijden waren heel an-

ders dan in Appelscha. Het was in
ieder geval droog. De temperatuur liet
nog wel te wensen over. Op de thuis-
baan was Drachten2 vooraf de favoriet
voor de overwinning.
In de eerste ronde was het Appelscha2
dat de koppositie wist te bemachtigen
met een score van 76 slagen. Ze wer-
den op één slag gevolgd door Appel-
scha1(77). Drachten2 volgde als
derde met een wat teleurstellende
ronde van 84. Toch was het Drachten2
dat in de tweede ronde het sterkst
bleek te zijn met 79 slagen. Appel-
scha1 en Appelscha2 volgden geza-
menlijk op de tweede plek met 81 sla-
gen. In de derde ronde waren het de
beide teams van Appelscha die weer
met dezelfde score van 73 slagen
binnen kwamen. Nu op afstand ge-
volgd door Drachten2(80). Appel-
scha2 behield hiermee de voorsprong
van 1 slag op Appelscha1 bij het in-
gaan van de vierde ronde. Dit beloofde
nog een spannende vierde ronde om
uit te maken wie er met de overwinning
zou gaan strijken. Drachten2 stond al
te ver achter om nog kans te maken
op de overwinning. Uiteindelijk was het
Appelscha1 die de sterkste bleek te
zijn met een score van 71 slagen. Als
tweede eindigde Leeuwarden1(81),
gevolgd door Appelscha2(83). Door dit
resultaat boekte Appelscha1 zijn twee-
de overwinning met 302 slagen. Appel-
scha2 eindigde met 313 slagen op een
verdienstelijke tweede plaats. Drach-
ten2 wist beslag te leggen op de derde
plaats. Het beste rondje van de dag
was een prooi voor de familie Hooijs-
ma. Zowel Jan Egbert als Roelof wist
een rondje van 22 te slaan. Bertus van
’t Ende van Appelscha1 was de beste
over 4 ronden met een score van 100
slagen.
26 april: Regen in Leeuwarden.
 
De derde wedstrijd, die in Leeuwarden
moest worden gespeeld, werd vanwe-
ge de aanhoudende regen afgelast. Dit
heeft tot gevolg dat de competitie 2015
niet uit 9 naar nog maar uit 8 wedstrij-
den zal bestaan.
 

Bertus van 't Ende in actie in Appelscha.

Roelof Hooijsma in actie in Appelscha.

Klaas Rozeveld in actie op baan 1 in Drach-
ten.
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3 mei: De 3e winst voor Appelscha 1.
Deze zondag waren de teams voor de
2e keer in Drachten en  nu was het
weer geen spelbreker en konden alle
ronden zonder onderbreking worden
afgewerkt. In de 1e ronde werd verras-
send de leiding genomen door Drach-
ten 2 (68 sl.) voor Appelscha 1 (70 sl.)
en Appelscha 2 (73 sl.). Appelscha 1
wist dit in de 2e ronde weer goed te
maken en leidde nu met 137 sl. voor
Drachten 2 (140 sl.) en Appelscha 2
(146 sl.). In de 3e en 4e ronde kwamen 
Appelscha 1 en Drachten 2 tot gelijke
scores, zodat de eindstand gelijk bleef
en Appelscha 1 zo de 3e zege in de
wacht sleepte (279 sl.), Drachten 2
werd 2e (282sl.) en Appelscha 2 bleef
op de 3e pl. (294 sl.). De beste ronde
van de dag kwam deze keer op naam
van de Drachtsters Wiebe Veenstra en
Johan Reekers, die allebei 2x een
ronde 21 sloegen.
 
10 mei: Appelscha 1 ook de sterkste
in Leeuwarden.
Deze keer liet het weer de spelers in
Leeuwarden niet in de steek en kon de
wedstrijd normaal worden afgewerkt.
Leeuwarden 1 nam in de 1e ronde de
leiding met 1 slag verschil op Appel-
scha 1 en 2. In de 2e ronde wist Ap-
pelscha 1 de leiding weer over te
nemen (155 sl.) voor Leeuwarden 1
(157 sl.) en Appelscha 2 (165 sl.). In
de 3e en 4e ronde wist Appelscha 1
verder uit te lopen op de andere teams,
zodat ook deze wedstrijd weer in winst
eindigde voor Appelscha 1 (301 sl.)
voor Leeuwarden 1 (320 sl.) en Appel-
scha 2 en Drachten 2 stonden met een
gelijke score op de 3e pl. (333 sl.). De

beste score van de dag was 22 sl. en
deze score werd behaald door Annie
Jasper, Leeuwarden, Roelof Hooijsma
en Lourens Zwarts. Met een totaal van
100 sl. was Bertus van ’t Ende de beste
over 4 ronden.
 
31 mei: Appelscha 1 deze keer op
een 2e plaats.
De vijfde wedstrijd in deze competitie
van 8 (door de afgelasting in Leeuwar-
den) was de 2e keer dat in Appelscha
werd gespeeld. En deze keer was het
Appelscha 2 dat erg sterk begon en de
leiding nam met 70 sl. gevolgd door
Drachten 2 (72 sl.) en Appelscha 1 (74
sl.). Ook na de 2e ronde bleef Appel-
scha 2 op de 1eplaats (148 sl.) nu
gevolgd door Appelscha 1 en Leeu-
warden 1 (151 sl.). In de 3e ronde
hadden Appelscha 1 en 2 allebei een
zeer sterke ronde met respectievelijk
63 en 66 sl. en dit bracht de beide
teams gelijk op de 1e pl. (214 sl.). In
de 4e en laatste ronde slaagde Appel-
scha 2 erin 2 slagen voor Appelscha 1
te blijven, zodat de winst nu naar Ap-
pelscha 2 ging (285 sl.) voor Appel-
scha 1 (287 sl.) en Leeuwarden 1 (304
sl.). Jan Egbert Hooijsma was zowel
over 1 als over 4 ronde de beste met
een ronde van 20 sl. en een totaal van
90 sl.
Na deze 5 wedstrijden gaat Appelscha
1 royaal aan de leiding met 34 pt en
1471 hole slagen; Appelscha 2 staat
2e met 26,5 pt en 1560 h.sl. 3e is
Drachten 2 met 25,5 pt en 1571 h.sl.
Appelscha 3 staat op een 5e pl. met
13 pt en 1753 h.sl.

M.G.C. APPELSCHA ACTIEF OP N.K. 'S 2015
NK-COMBI en MATCHPLAY in RID-
DERKERK op 16 en 17 mei.
 
Twee leden van onze vereniging had-
den zich voor dit NK ingeschreven en
waren afgereisd naar Ridderkerk.
Nadat de 10 ronden(5 op beton en 5
op kort) waren gespeeld stond Alex
Jasper bij de heren op de 1e plaats en
werd hiermee Nederlands combi kam-
pioen met een totaal van 256 sl. Onze

deelnemers eindigden als 12e Jan
Egbert Hooijsma (295 sl.) en 13e
Roelof Hooijsma (296 sl.). Bij de
dames ging titel naar Natasja Klaren-
beek met 263 sl. Elly Mulder, de Trek-
vogels werd kampioen bij de dames--
senioren (308 sl.) en bij de heren-se-
nioren was de titel voor Roland Klaren-
beek, Geldrop met 259 sl. Bij de heren
plaatsen zich 16 deelnemers voor de
matchplay ronden. In de 1e matchplay

Johannes Konst in actie Leeuwarden.

Riekele van der Heide in actie in Drachten.

Jan Egbert Hooijsma in actie op filt, maar in
Ridderkerk deed hij op beton ook goed.

Ank de Vries in actie op de heuvel

- Pagina 7 -



ronde werd vader en zoon Hooijsma
allebei uitgeschakeld. De matchplay
titels werden gewonnen door Elly Mul-
der; Roland Klarenbeek, Annie Jasper
(Leeuwarden) en Sten Steiger(Oir-
schot).
 
NK 3-TALLEN in APPELSCHA op 13
en 14 juni.
 
 
Dit NK werd in Appelscha op de filt-
baan gespeeld, dit omdat in oktober
ook de Europa Cup 2015 op deze baan
wordt gespeeld. Het team dat kampi-
oen wordt bij de dames plaatst zich
daarmee voor deelname aan deze
Europa Cup strijd. De EC deelnemer
bij de heren is de kampioen van de LHK
en deze is nog niet volledig afgewerkt.
Het was dit jaar voor het eerst dat er
ook een NK werd gehouden voor heren
3 tallen. Bij de dames streden er 5
teams om de titel en bij heren waren
dit 9 teams. Bij de dames ging na 7 van
de 10 ronden Leeuwarden aan de lei-

ding voor het team van Oirschot, maar
in de laatste drie ronden wisten de
Brabantse dames hun achterstand om
te buigen in een voorsprong van 23
slagen, waarmee Oirschot ruim-
schoots Nederlands kampioen werd
met 1089 sl. tegen 1112 slagen voor
Leeuwarden. Ons damesteam (Trijn
Hatzmann, Ank de Vries, Antje Hof en
Blijke Euverman) werd 5e met 1279 sl.
In de strijd bij de heren teams ging het
tussen 2 teams van Drachten, Geldrop
en de Hole Ridders uit Ridderkerk. Na
de 10 ronden stand het team Drachten
2 op de 1e plaats met 998 sl. voor
Drachten 1 met 1019 sl. 3e Geldrop
1030 sl.; 4e de Hole Ridders 1047 sl.;
5e Oirschot 1109 sl.; 6e Appelscha 2
(Lourens Zwarts, Gerrit Jan Bas, Jan
Jager en Richard Zwarts) 1124 sl.; 7e
Appelscha 1 (Roelof Hooijsma, Klaas
Rozeveld, Johannes Konst en Bertus
van ’t Ende) 1188 sl.; 8e Duno 1227 sl.
en 9e Twente 1276 sl.

TOERNOOI RESULTATEN 2e KWARTAAL 2015.
Toernooi Drachten 4 en 5 april.
 
Het jaarlijkse Paastoernooi  bestond
dit jaar uit twee wedstrijden. Op zater-
dag werd het traditionele toernooi ge-
houden en op paaszondag het 2 tegen
2 toernooi. Aan het traditionele toer-
nooi op zaterdag was Appelscha ver-
tegenwoordigd met vier spelers. Het
was deze zaterdag ontzettend koud en
was niet prettig om te spelen. De re-
sultaten waren dan ook wisselend en
de scores niet echt laag. Bij de dames
senioren wist Trijn Hatzmann beslag
te leggen op een tweede plaats met
117 slagen. Winnares werd Petra
Tenge Met 106 slagen. Blijke Euver-
man werd met 135 slagen vijfde. Bij de
heren senioren werd Lourens Zwarts
3e met 104 slagen. Jan Jager eindigde
met 115 slagen op de achtste plek.
Op de zondag was Appelscha met 11
spelers aanwezig op het 2 tegen 2
toernooi. Dit resulteerde in 4 echte
Appelscha koppels. Van deze 4 kop-

pels wisten er drie de finale ronde te
halen. Helaas lukte dat Marchien en
Arie niet. Uiteindelijk bleken Antje en
Ank het sterkste Appelscha koppel te
zijn met een 11e plaats. Maar toch
waren er spelers van Appelscha die
om de hoogste plaatsen meededen.
Zo eindigde Gerrit Jan met koppelge-
noot Theun de Vlugt op de vierde
plaats. In het winnende koppel was ook
een Appelscha speler vertegenwoor-
digd. Richard en koppelgenoot Gerco
wisten ondanks een matige eerste 2
ronden toch beslag te leggen op de 1e
plaats met 98 slagen. Dit deden ze met
drie slotronden van 18, 18 en 19 sla-
gen. In het totaal sloegen ze 59 enen
achter elkaar.
 
Aly Mesken Memorial Appelscha 27
april.
 
Met 28 deelnemers was dit toernooi
deze keer maar matig bezet. Toch
werd vol enthousiasme gestreden om Lorens Zwarts in actie in Drachten.

Trijn Hatzmann in actie Drachten.

Jan Jager in actie in de filtbaan.
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de ereplaatsen in de diverse catego-
rieën. Bij de dames senioren werd
Petra Tenge 1e met 145 sl. Onze
dames eindigden als 3e Trijn Hatz-
mann (157 sl.); 5e Antje Hof (171 sl.);
6e Ank de Vries (172 sl.); 7e Blijke
Euverman (191 sl.); 10e Marchien
Brinksma (220 sl.) en 11e Geertje van
Broekhoven (223 sl.). Bij de heren-se-
nioren eindigden Jan Jager en Hans
Broodbakker van de Hole Ridders
gelijk op de eerste plaats met 132 sl.
De barrage bepaalde dat Jan Jager
winnaar werd. Als 5e eindigde Lourens
Zwarts (140 sl.); 8e Johannes Konst
(186 sl.); 11e Riekele van der Heide
(197 sl.) en 13e John van Broekhoven
(208 sl.) Arie Nomden moest vanwege
een blessure na 2 ronden stoppen. Bij
de dames won Wendy van Luypen, de
Hole Ridders met 159 sl. en bij de
heren was René Bos de beste met 123
sl. voor Richard Zwarts (130 sl.); 5e
Roelof Hooijsma (144 sl.) en 6e Jan
Egbert Hooijsma (153 sl.). Bij de teams
was de 1e plaats voor Appelscha 1 met
546 voor de Hole Ridders met 616 sl.
De Aly Mesken Memorial wisselprijs
was deze keer dus voor René Bos met
123 sl.
 
2 tegen 2 Hemelsvaartsdag toernooi
Leeuwarden 14 mei.
 
Met 10 deelnemers was onze club
vertegenwoordigd bij de 18 koppels,
die aan dit toernooi meededen. Het
koppel Roelof Hooijsma en Lourens
Zwarts waren na de 5 ronden, die er
gespeel moesten worden, de sterk-
sten. Zij kwamen tot een score van 100
slagen in 5 ronden. Zij bleven hiermee
5 slagen voor op het Leeuwarder kop-
pel Sjors Fijma en Sybren Kamstra.
Trijn Hatzmann/Jan Jager werden 8e
met 115 sl. Riekele van der Heide met
koppelgenoot Jan ten Hoeve, Leeu-
warden werd 10e (117 sl.); Blijke Eu-
verman met koppelgenoot Petra
Tenge werd 16e (120 sl.); Ank de Vries
en Antje Hof werden 17e (123 sl.) en
Marchien Brinksma en Arie Nomden
werden 18e (138 sl.)
 
45+ toernooi M.G.V. Duno, Doorwerth
5 juni.
 
4 leden van onze vereniging waren
deze dag naar Doorwerth afgereisd
om aan dit toernooi deel te nemen.
Zowel de dames als de heren waren
ingedeeld in een A en B groep. Bij de
dames A was de 1e pl. voor Duno--

speelster Alie Visser (94 sl.). Blijke
Euverman was ook in deze klasse in-
gedeeld en zij werd 7e (104 sl.). Bij de
dames B was Trijn Hatzmann de beste
en won met 118 sl. Jan Jager en Rie-
kele van der Heide waren allebei inge-
deeld bij de heren B en zij werden 3e
(119 sl.) en 11e (131 sl.). de winst was
voor Sietse van Zandvoort, Duno met
107 sl. De Duno speler Johan Brou-
wers won in de A-klasse met 91 sl.
 
2 tegen 2 Jubileum toernooi, Appel-
scha 20 juni.
 
Dit jubileum toernooi met 44 deelne-
mers werd exact op de datum ge-
speeld, dat onze vereniging 50 jaar
geleden was opgericht. Dit werd met
de deelnemers gevierd door de deel-
nemers na de 1e ronde te trakteren op
gebak bij de koffie. Ook ontvangen de
deelnemers allemaal een speciale ju-
bileum balpen. Direct in de 1e ronde
kwam de eerste score van 18 al op het
bord. Vader en zoon Bottenberg,
Drachten scoorden direct deze ronde
van 18 sl. In deze 1e ronde werd er 4
x een score van 19 slagen bereikt. In
de 2e ronde zorgden onze dames Ank
de Vries en Antje Hof voor een score
van 18 sl. evenals het Drachtster kop-
pel Henk de Boer/Iwan Wijkstra. Ook
in de 5e en laatste ronde werd nog 3x
een perfecte score bereikt en deze drie
kwamen op naam van nogmaals Huub
en Youri Bottenberg; Gerrit Jan Bas en
Theun de Vlugt en Bertus van ’t Ende
en Lourens Zwarts. Na al deze zeer
lage scores werd de uitslag van dit zeer
geslaagde jubileum toernooi: 1. Huub
en Youri Bottenberg, drachten 96 sl.;
2. Gerrit Jan Bas/Theun de Vlugt, Ap-
pelscha/Heerhugowaard 97 sl.; 3. Elly
Mulder/Petra Tenge, De Trekvogels/-
Drachten 99 sl.; 4. Roelof en Jan Eg-
bert Hooijsma, Appelscha 100 sl.; 5.
Bertus van ’t Ende/Lourens Zwarts,
Appelscha 100 sl.; 6. Ank de Vries/
Antje Hof, Appelscha 100 sl.; 8. Jan
Jager/Trijn Hatzmann 102 sl.; 10.
Klaas Rozeveld/Blijke Euverman 104
sl.; 14. Marchien Brinksma/Arie Nom-
den 109 sl.; 16. Douwe van der Zee/
Jolanda Zwarts 109 sl.; 18. Johannes
Konst/Riekele van der Heide 110 sl.;
21. Daan Graafstra/Albert Hooijsma
121 sl. en 22. Jan en Boukje Bijmholt,
Appelscha 129 sl.
 

Lourens Zwarts en Bertus van 't Ende in
actie tegen de dames Tenge en Mulder.

In de finale ronde moest oudste koppel,
Jan en Boukje Bijmholt, de strijd aanbinden
met het jongste koppel, Daan Graafstra en
Albert Hooijsma.
 

Na afloop alle prijswinnaars op het podium.

Jolanda Zwarts in actie op baan 6
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BEREND BLOMSMA
 
Berend Blomsma, toen woonachtig in Bovensmilde, is lid
geweest van onze vereniging vanaf 1967 t/m 1974, hoewel
dit niet zo’n erg lange tijd is geweest, is Blomsma is die
jaren wel een zeer succesvol lid geweest. Het gesprek, dat
ik in Smilde, waar de familie Blomsma nu woont, had,  heeft
veel gebeurtenissen uit het verleden en dan vooral van de
periode, waarin Berend Blomsma lid is geweest, doen
herleven.
Berend Blomsma, inmiddels 70 jaar oud kwam bij onze
vereniging door toe doen van zijn zwager Rieks Moes, die
in die jaren ook lid was van onze vereniging. In het najaar
van 1966, toen er op Midgetgolfpark “Friesland” één van
de eerste recreanten wedstrijdjes werd georganiseerd.
Berend heeft zich toen door zijn zwager overlaten halen om
hieraan mee te doen. Hoewel Blomsma toen dacht mee te
gaan doen aan een “kinderlijk spelletje met een balletje”,
maar nadat hij een rondje speelde met een redelijke score,
kreeg hij er steeds meer aardigheid aan. In zijn eerste re-
creantenwedstrijd werd Berend 3e en twee weken later in
zijn 2e recreanten wedstrijd werd Berend gelijk al 1e. Één
ander had tot gevolg, dat Blomsma een abonnement kocht
en door één van de toenmalige bestuursleden van onze
vereniging werd gevraagd om lid te worden.
In zijn jeugd was Berend altijd erg sportief geweest, wat
door Berend werd geïllustreerd met zijn verhaal over een
sportdag op school. Voor deze sportdag konden leerlingen
strijden voor twee medailles. 1 medaille was er voor de
winnaar van het totaal klassement van alle onderdelen en
1 medaille voor de winnaar van een marathon loop. Berend
werd toen de winnaar van beide medailles. Atletiek en Berend Blomsma in actie.

gymnastiek waren toen zijn favoriete sporten, daarna heeft
Berend nog een aantal jaren gevoetbald, maar door een
voetbalknie moest hij hier noodgedwongen mee stoppen,
zodat het midgetgolfen daarna als een welkome nieuwe
sportervaring kon bieden.
In 1967 toen Berend lid was geworden van midgetgolfclub
“Appelscha” speelde hij op 20 april van dit jaar in de voor-
jaarwedstrijd voor het clubkampioenschap, waarin hij 18e
werd met een totaal van 214 sl. in vier ronden. In juni van
dat 1e jaar deed Blomsma ook mee aan het Nederlands
Kampioenschap, dat toen ook in Appelscha werd gespeeld.
Berend werd toen  55e van bijna 80 heren, die meededen
aan dit NK. Het hoogtepunt van dit 1e jaar als actief wedstrijd
speler was in september, toen MGC Appelscha met 2 teams
van 6 spelers/sters mee deed aan het Nederlands team

Berend Blomsma
 

BEREND BLOMSMA: HET BLIJFT GEWOON
PUNTENWERK.
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kampioenschap, dat op de Veluwe in Vierhouten werd
gespeeld. De deelnemende teams hadden zich voor dit
kampioenschap geplaatst via de Districtscompetities.
Nadat de vier te spelen ronden waren gespeeld was het
team van Appelscha 1 het team met de laagste score en
werd toen zeer verrassend Nederlands kampioen met een
totaal van 944 sl. Het team van MGC Rhenen werd 2e met
959 sl. en MGC Sneek werd 3e met  963 sl. Appelscha 2
werd 10e met 1119 sl. Het team van Appelscha, dat deze
titel in de wacht sleepte bestond uit: Jelle Koelma, Popke
Popkema, Henny Zwart, Edsge Dijkstra, Berend Blomsma
en Douwe van der Zee.
In 1968 behaalde Berend zijn eerste individuele overwin-
ning in een nationaal toernooi. Op het toernooi van MGC
Sneek werd Berend 1e in B-klasse. Bij het individuele Ne-
derlandse kampioenschap in Boxtel werd Berend in 1968
13e.
In 1969 was er opnieuw toernooi winst voor Blomsma, nu
werd hij 1e op een toernooi in Beekbergen met 104 sl. en
in het NK van 1969 wist Blomsma zich ook weer te verbe-
teren. Nu werd het in het Drentse Anloo een fraai 5e plaats
met 135 sl. in 5 ronden.
In 1970 werd door de Nederlandse Midgetgolf Bond (Ne-
mibo) voor het eerst een Nederlands kampioenschap ge-
houden, dat uit meerdere wedstrijden bestond. In Beekber-
gen en Heerhugowaard werden de voorwedstrijden ge-
speeld en daarna volgde een 2-daagse finale wedstrijd in
Sint Oedenrode.
In de 1e voorwedstrijd werd Berend 2e met 98 sl. achter de
Sneker Piet Bruinsma, die 97 sl. had. De 2e voorwedstrijd
in Heerhugowaard werd een score van 86 sl (27, 28 en 31)
 gewonnen door Piet Bressers uit Uden. Berend had in deze
wedstrijd  92 sl. De stand werd nu bij de strijd van de finale:
1. Bressers met 186 sl.; 2. Boonaerts, Uden 187 sl.; 3. Van
Druenen, Uden 188 sl. en 4. Blomsma 190 sl. Met een fi-
nale baan ook in Zuid waren vooraf de Udenaren duidelijk
de favorieten, maar dat liep tijdens deze finale toch iets
anders. Aan het eind van de1e speeldag van 3 ronden
gingen er 3 spelers gelijk aan de leiding en dat waren de
Udenaren Bressers en van Druenen en Henk de Haas uit
Arnhem, alle drie 298 sl. en hierachter volgde Blomsma 299

sl. Op de slotdag van dit NK wist Berend Blomsma elke
ronde te stijgen op de ranglijst. Via de 3e pl. en een gedeel-
de 1e pl. wist Blomsma door een slot ronde van 29 sl. het
kampioenschap in de wacht te slepen met een totaal over
12 ronden van 392 sl. de Haas, Arnhem werd 2e met 397 sl.
Door het behalen van deze titel werd Blomsma in 1971
geselecteerd voor deelname aan het Europees Kampioen-
schap in het Portugeese Oporto. Maar door een aanstaan-
de gezinsuitbreiding bij de familie Blomsma heeft Berend
er vanaf gezien om dit EK debuut te gaan maken.  
Na dit hoogtepunt in het midgetgolf en de gezinsuitbreiding
is het in de jaren 1972 t/m 1974 steeds iets minder gegaan.
Berend wist zich in de nationale top te handhaven, maar
grote overwinningen kwamen er niet meer. Echtgenote,
Hennie Blomsma, is vanaf 1968 ook lid geweest van onze
vereniging en ging  vaak ook mee naar tal van wedstrijden.
Op het sportieve vlak kon Hennie Blomsma in de B-klasse
bij de dames zich goed weren, maar hoogtepunten heeft
het midgetgolven voor Hennie niet opgeleverd.
 
Op mijn vraag aan Berend en Hennie wat hun belangrijkste
herinneringen zijn aan hun midgetgolf periode, waren zij
het duidelijk net elkaar eens en dat was volmondig de grote
gezelligheid en de onderlinge vriendschappen. Uit de ver-
halen over alle gebeurtenissen tijdens het logeren bij
meerdaagse wedstrijden  bleek dit ook over duidelijk. Be-
rend en Hennie Blomsma kijken dan ook met veel plezier
terug op de periode, dat zij lid van onze vereniging zijn
geweest.
 
DvdZ

Berend Blomsma en Henny Zwart na het behalen van de Neder-
landse titel in Anloo.

Berend Blomsma (rechts voor) met teamgenoten Jelle Koelma,
Popke Popkema en Jan Welles na het behalen van een kampioen-
schap in de competitie
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In de 50 jaar, dat Minigolfclub Appelscha nu bestaat is in
totaal  14 X een Nederlandse titel strijd op de midgetgolf-
baan in Appelscha gespeeld.
1967 
De eerste keer dat dit gebeurde was op 4 juni 1967. Toen
was dit nog een kampioenswedstrijd, die op 1 dag werd
gespeeld en aangezien er in die jaren nog ruim 100 deel-
nemers naar een dergelijk kampioenschap kwam konden
er ook maar drie ronden worden gespeeld. Wel kwamen de
deelnemers toen ook al vanuit het hele land hiervoor naar
Appelscha. Ook van de eigen vereniging deden er toen 23
leden mee aan dit NK, dat ’s morgens  officieel werd geo-
pend door burgemeester dr. T.H. Oosterwijk, die voor deze
opening de 1e slag verrichtte. Na de strijd over drie ronde
gingen de titels naar mevr. G. Breman van de club uit
Rhenen en de heer Cees Brugmans uit Arnhem. De res-
pectievelijke scores waren toen 109 sl. en 96 sl. Bij de
dames zorgde Roelie Popkema met een 5e pl. voor het
beste resultaat van onze leden bij de dames. Henny Zwart
werd toen 7e. Bij de heren was het Jan de Jong, die van
onze leden voor het beste resultaat zorgde met 103 slagen
wist Jan de Jong op de 3e plaats te eindigen en op een
gedeelde 7e plaats eindigden Jaap Dijkstra en Douwe van
der Zee.

Burgemeester Oosterwijk opende het 1e NK op de baan in Appel-
scha.
 

IN 50 JAAR 14 MAAL EEN NEDERLANDS KAM
PIOENSCHAP OP DE BAAN IN APPELSCHA.

 
1989 
In het weekend van 27 en 28 mei was de organisatie van 
de Nederlandse team kampioenschappen toegewezen aan
onze vereniging. Aan dit team kampioenschap mochten
toen de alleen de teams meedoen, die in de 4 districten
kampioen waren geworden in de districtscompetitie van het
najaar 1988 en het voorjaar van 1989. Deze vier districts-

kampioenen werden aangevuld met de nummers twee in
deze districtscompetities. Aangezien onze vereniging in
district Noord niet op één van eerste 2 plaatsen was
geëindigd, was Appelscha dus niet bij de deelnemers.
District Noord werd vertegenwoordigd door kampioen
Sneek en De Zuigerplas uit Lelystad. Voor district Oost
kwamen in actie De Putters uit Ede en De Vlam uit Arnhem.
Voor district West kwamen de teams van De Trekvogels uit
Boskoop en Amigo uit Alphen aan de Rijn naar Appelscha.
En tenslotte werd Zuid vertegenwoordigd door ’t Wolfsven
uit Mierlo en Buitenlust uit Venray. Voor dit kampioenschap 
moest op deze 2 dagen 10 ronden worden gespeeld. Na
deze 10 ronden had het team van De Trekvogels uit Bos-
koop de laagste score met 985 sl. Amigo uit Alphen aan de
Rijn werd 2e met 987 sl. en Sneek werd 3e met 992 sl.
 
1990 
Op zaterdag en zondag 8 en 9 september is opnieuw het
Nederlands teamkampioenschap in Appelscha. De teams
die in dit weekend de Nederlandse titel behalen, kunnen
een maand later in Appelscha meedoen aan de strijd om
de Europa Cup, die dit jaar ook in Appelscha is vanwege
het 25 jarig jubileum. Dit was nu een team kampioenschap
voor heren 6-tallen en dames 3-tallen, zoals ook tijdens een

Het dames team van Appelscha(v.l.n.r. staand Grietje Cats, Aaltje
Kuik, coach Wim Broekman, zittend Aly Mesken en Marijke Roze-
veld), dat in 1990 Nederlands team kampioen werdzich plaatste
voor de Europa Cup van 1990.
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Europa Cup wordt gespeeld. Alle Nederlandse verenigin-
gen konden vrij inschrijven voor deze teamkampioenschap-
pen. Bij de dames deden er slechts 4 teams mee en dat
waren  de teams van Leeuwarden, Drachten en 2 van
Appelscha. Bij de heren zijn er 5 6-tallen en dat zijn
Drachten en Leeuwarden en de teams van De Trekvogels
(Boskoop); Amigo (Alphen a.d Rijn) en Migo ’90 (met o.a.
Henk de Boer uit Appelscha) uit Eindhoven. In dit laatste
team zijn een aantal topspelers bijeen gebracht, die binnen
hun eigen vereniging geen team kunnen vormen om hier-
aan deel te nemen. Bij de heren werd dit laatst genoemde
team ook Nederlands kampioen voor Amigo. Bij de dames
werd het 1e team van Appelscha kampioen met  Aly Mes-
ken, Aaltje Kuik en Marijke Rozeveld.  
 
1998 
Op 22 en 23 mei  organiseerde de FNMB in Appelscha  het
Nederlands kampioenschap voor junioren en scholieren.
Op de 1e wedstrijddag werd op de kort eterboard baan
gespeeld en op zondag werd strijd voortgezet op de
Zweedse filtbaan. Bij de meisjes junioren zorgde Annita
Eizinga voor succes voor onze vereniging om de titel in de
wacht te slepen, voor Loes van Gisbergen uit Oirschot.
Chris Campfens, Geldrop werd kampioen bij de jongens
junioren.
 
2000 
Het Nederlands kampioenschap voor clubteams (heren 6-
tallen en dames 3-tallen) werd op 15 en 16 april in Appel-
scha gespeeld. De teams die in deze strijd kampioen
zouden worden plaatsten zich voor deelname aan de strijd
om de Europa Cup, die in oktober van 2000 ook in Appel-
scha wordt gespeeld. Op zaterdag begon dit kampioen-
schap met vijf ronden op de Zweedse filt baan en werd op
zondag afgesloten met 5 ronden op de korte baan. Na deze
tien ronden werd bij de dames 3-tallen MGC Geldrop
kampioen voor Drachten en ook bij de heren ging de titel
naar de Brabanders en ook bij de heren werd Drachten
tweede.
 
2001 
Op 7 en 8 juli was het Nederlands Combi kampioenschap
voor dames en heren in Appelscha met ongeveer 60
deelnemers was dit een goed bezet NK. Op zaterdag werd
er gestart met 5 ronden op de filtbaan. Na de ronden op de
filt baan ging Peter Klarenbeek, Geldrop aan de leiding bij
de heren. Nadat ook de 5 ronden op de korte baan op

Bij het NK Combi van 2001 in Appelscha was de belangstelling van
het publiek weer groot.
 

zondag waren gespeeld ging de titel naar Peter Klarenbeek.
Leo Cats, Appelscha werd 4e. Bij de dames ging de titel in
dit jaar naar Tryntsje Schakel, toen spelend voor Leeuwar-
den. Annita Eizinga eindigde als 5e. Ook de titels voor de
dames en heren senioren werden ook in dit weekend in
Appelscha gespeeld en hierbij zorgde Aly Mesken voor
succes voor  onze vereniging door kampioen te worden
 
2003 
Opnieuw werd het Nederlands combi kampioenschap in
Appelscha gespeeld. Deze keer werd er op zaterdag ge-
speeld op de korte baan en op zondag op de filt baan. Ook
nu had dit kampioenschap een 60-tal deelnemers. Bij de
heren  ging de titel  naar Ernst Jan Meijer uit Leeuwarden
en bij de dames was  het opnieuw Tryntsje Schakel die de
titel in de wacht sleepte voor Natasja Klarenbeek.
 
2006 
Dit jaar werd op 17 en 18 juni  de Nederlandse titel strijd op
de korte banen gespeeld op de banen in Appelscha en
Drachten. De helft van de deelnemers speelde op zaterdag
in Appelscha en de andere helft waren toen in Drachten en
op zondag ruilden de groepen van baan. Bij dit kampioen-
schap kwamen de successen van onze vereniging weer
van de dames senioren. Antje Hof werd kampioen en Jebbe
Schipper werd derde.
 
2008 
Dit jaar werd het Nederlands kampioenschap lange banen
in Appelscha gespeeld op 31 mei en 1 juni. Dit was de

Het Nederlandse kampioenschap Combi van 2008 in Appelscha
met Jacco van der Stelt in actie, die kampioen werd.
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eerste keer, dat het NK lange banen op een filtbaan werd
afgewerkt. Bij de kampioenschap bleef bij de heren titel in
Appelscha  Jacco van der Stelt  werd kampioen. Bij de
dames werd Tryntsje Schakel, nu spelend voor Appelscha
ook 2e. Evenals Aernout Folkertsma bij de junioren.
 
2009 
Op 4 en 5 juli kreeg Appelscha de Nederlandse top weer
op de baan voor het Combi kampioenschap van 2009. Voor
dit NK moeten de deelnemers zowel op de korte baan als
op de filtbaan 4 ronden spelen en dat gebeurt nu om en
om. Dus na een ronde kort volgt een ronde filt. Op de 
eerste dag van dit NK kwam de toenmalige NOC*NSF
voorzitter Erica Terpstra naar Appelscha om een kijkje te
nemen bij een NK van een van de kleinere sportbonden bij
het NOC*NSF, Met veel belangstelling en interesse is Erica
Terpstra toen een paar uur bij dit kampioenschap geweest.
Dit combi kampioenschap werd beslist met een match play
finale en hierbij werd bij de dames senioren Antje Hof
kampioen en bij de jongens scholieren was de titel voor Jan
Egbert Hooijsma.

Toenmalige NOC*NSF voorzitter Erica Teprstra bezocht in 2009 het
NK Combi in Appelscha en is hier ingesprek met toenmalig NMB--
voorzitter Douwe van der Zee
 
 
2010 
29 en 30 mei is Appelscha  weer de plaats waar het Neder-
landse kampioenschap voor teams wordt gespeeld. De
strijd bij de dames 3-tallen staat weer in het teken van
plaatsing voor deelname aan de Europa Cup.  Op dit team
kampioenschap ging de Nederlandse titel bij de heren naar
Appelscha 1 en een 2e Appelschaster team eindigde als
3e. Bij de dames ging de titel  naar Leeuwarden en ons
dames team eindigde als 2e.
 
2012 
Op 7 en 8 juli van dit jaar werd er voor het eerste een apart
Nederlands kampioenschap gehouden voor de filtbanen.
Nadat de filtbaan in Appelscha in het voorjaar helemaal was
gerenoveerd met nieuw filt had dit ook gevolgen voor de
scores die de deelnemers bereikten. Bij de heren werd
Jacco van der Stelt kampioen voor Richard Zwarts.
 
2015 
Op  13 en 14 juni j.l.  werd het Nederlandse team kampi-

oenschap weer in Appelscha gespeeld op de filtbaan. Bij
de dames 3-tallen stond de deelname aan de strijd om de
Europa Cup 2015 op het spel, dat in oktober in ook in Ap-
pelscha wordt gespeeld. Nadat er aanvankelijk veel span-
ning was in deze strijd tussen het team van Oirschot en
Leeuwarden werden de Brabantse dames toch met over-
macht kampioen, zodat die in oktober in Appelscha Neder-
land vertegenwoordigen. Voor het eerst was er nu ook een
strijd tussen heren 3-tallen. En deze strijd werd beheerst
door de 2 teams van Drachten. Onze eigen teams speelden
deze keer een zeer bescheiden rol, zowel bij de dames als
de heren.
 
In dit jubileumjaar is onze vereniging op 5 en 6 september
ook gastheer voor het Nederlands kampioenschap afdeling
1 (lange banen) en dat wordt dan de 14e keer dat er in
Appelscha een NK plaats vind.
 
 

VAN DE REACTIE ....!
Hier mee heeft u het 2e clubblad van 2015 ontvangen. In
dit clubblad treft u de verslagen aan van de gespeelde
wedstrijden tot dit moment van het seizoen 2015 en en
interview met een oud lid en stuk over de geschiedenis
van onze 50-jarige vereniging. Het clubblad nr.  3 van
2015 zal ongeveer half september a.s. verschijnen en zal
voor groot in het teken staan van de Europa Cup 2015,
welke van 1 t.3 oktober in Appelscha zal worden ge-
speeld. Voor dit clubblad moet de kopie en foto’s uiterlijk
15 september binnen zijn. DUS VOOR CLUBBLAD NR.
3 KOPIE EN FOTO’S VÓÓR 15 SEPTEMBER  A.S.
STUREN NAAR:  devanderzee@telfort.nl.
 
Douwe van der Zee

Lourens Zwarts deed in mee in een 3-tal van Appelscha.
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Voor al uw personenvervoer 
en autoverhuur
Voor al uw personenvervoer 
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Indien onbestelbaar retour: kloksveen 39, 8426 JA Appelscha

RECREANTEN IN ACTIE
2 mei: ENEN WEDSTRIJD.
De eerst activiteit van onze Activiteiten Commissie was
deze keer een enen wedstrijd voor leden en donateurs. 19
deelnemers hadden zich opgegeven en deden hieraan
mee. De poedelprijs bij de dames ging Femmy Hoekstra
met 21 enen en bij de heren/jeugd was het Daan Graafstra,
die deze aanmoedigingsprijs kreeg. Hij had 20 x een één
geslagen. Bij de dames werd Trijn Hatzmann 1e met 34;
2e werd Blijke Euverman met 32 en 3e Sonja Druyf met 31.
Bij de heren won Jan Egbert Hooijsma met 37 voor Roelof
Hooijsma en Andries Karsten allebei met 32.
 
30 mei: VERRASSINGSWEDSTRIJD.
Hiervoor hadden zich 22 deelnemers opgegeven en deze
waren allemaal vol goede moed en energie aan de start
verschenen. De verrassing was deze keer, dat er niet ge-
start werd bij baan 1, maar bij baan 18. Helaas werkte het
weer niet erg mee en dat verdiend een eigen verhaaltje: *
er was geen storm, maar wel: * regen en regen; * hagel en
hagel; onweer zonder bliksem en * een klein ieniemienie
zonnetje. Hier door konden er geen 2 ronden worden ge-
speeld en werd de wedstrijd ingekort tot 1 ronde. De prijzen
werden verdeeld onder alle deelnemers, waardoor ieder-
een vrolijk huiswaarts keerde.
 
De Activiteiten Commissie

Data 3e kwartaal
1-jul
4-jul
5-jul
8-jul
11-jul
12-jul
17-jul
18-jul
19-jul
25-jul
25-jul
26-jul
26-jul
1-aug
5-aug
5-aug
12-aug
14-aug
15-aug
16-aug
19-aug
19-aug
22-aug
23-aug
26-aug
29-aug
29-aug
30-aug
2-sep
5-sep
6-sep
9-sep
12-sep
12-sep
13-sep
16-sep

Clubavond filt
Reservedatum competitie
Reservedatum competitie
Clubavond kort
MGC Zoetermeer
De Trekvogels, 2 tegen 2
De Hole Ridders, 45+ t.
De Hole Ridders, 12 uurs
Oirschot, 2 tegen 2
Aalsmeer, koppeltoernooi
MGV Duno
MGC Eindhoven Lichtstad
MGV Duno, 2 tegen 2
Geldrop, Nacht van Geldrop
EK Jun. - Tjechië Ostrava
EK Sen.- Zweden Askim
Clubavond filt
Drachten, 45+ toernooi
Drachten, 12 uurs afvalt.
MGC de Lubert
Clubavond kort
WK Alg. Kl.- Finland Lahti
Aalsmeer, Bloementoernooi
de Houtduif (Groesbeek)
Clubavond filt
Competitie 8
de Holeridders, Combi
Competitie 8
Clubavond kort
NK afd. 1 APPELSCHA
NK afd. 1 APPELSCHA
Clubavond filt
Competitie 9
MGC Duinholers
Competitie 9
Clubavond kort

vervolg data 3e kwartaal
18-sep
19-sep
20-sep
23-sep
25-sep
26-sep
26-sep
27-sep
1-okt
2-okt
4-okt

MGC Zoetermeer, 45+
Districts Kampioenschappen
Districts Kampioenschappen
Clubavond filt
de Veluwe, 45+ toernooi
Competitie reserve
Zoetermeer, 2 tegen 2 i
Competitie reserve
Europa Cup - Appelscha
EMG de Putters, 45+
de Vrije Slag, 2 tegen 2
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