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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 : NL84RABO 0140 8286 72
 
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.

9-okt
13-okt
23-okt
2-nov
15-nov
19-nov
29-dec

Lourens Zwarts
Frits Jonkhof
Johannes Konst
Cees van Hoove
Trijntje Schakel
Henk de Boer
Riekele v/d Heide
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De zomer is voorbij. Helaas is dit ook te merken aan
het weer. Maar al de regen die nu valt daar hebben we
straks met de Europa Cup geen last meer van.
Terugkijkend op de vakantie dan denk ik met name aan
het Europees Kampioenschap voor de jeugd in Ostra-
va. Albert heeft daar gespeeld en Alie en ondergete-
kende waren druk om de randzaken samen met de
andere begeleiders en coaches te regelen. Iets waar
meer tijd mee gemoeid is dan vooraf gedacht. Alles

met elkaar was het weer een grote belevenis om ook zo’n kampioen-
schap mee te maken.
Inmiddels is de voorlaatste competitiewedstrijd gespeeld. In Appelscha
wist het eerste team voor de zesde keer dit seizoen een wedstrijd
winnend af te sluiten. Met dit resultaat is het kampioenschap binnen-
gehaald. Klaas, Lourens, Bertus en Roelof van harte gefeliciteerd. De
strijd om de tweede plaats is nog spannend. Het tweede team heeft een
kleine voorsprong op Drachten 2. De laatste wedstrijd in Leeuwarden
zal de beslissing brengen.
In de vakantieperiode is het rustig geweest rond de Club van 50. De
laatste brieven zijn weggebracht en wie weet komen er nog een paar
deelnemers bij. Inmiddels hebben we al 46 deelnemers. Een resultaat
waar we als vereniging trots op mogen zijn.
Nog een aantal weken en dan zijn wij gastvrouw en gastheer voor 148
deelnemers van de Europa Cup. De laatste 3 jaar is het deelnemersveld
aan een Europa Cup niet zo groot geweest, 113 spelers en 35 coaches.
Met de ervaring van 2013 in onze bagage was het een stuk eenvoudi-
ger om de EC voor te bereiden. De grote onzekere factor van toernooi
is het weer. Kan er wel of niet gespeeld worden. Om regenonderbre-
kingen te voorkomen wordt de hele viltbaan middels 36 partytenten
overdekt. Om alles er weer netjes uit te laten zien wordt er de komende
tijd weer een beroep op jullie gedaan. Vele handen maken immers ligt
werk.
Ik wens jullie allemaal een goede Europa Cup toe waar we met z’n allen
tevreden op terug kunnen kijken.
 
Roelof
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STAND "CLUB van 50"
De actie van de M.G.C. Appelscha om
geld bij een te krijgen om de organisa-
tie van de Europa Cup 2015 in Appel-
scha 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 gevraagd
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 af-
komstig zijn uit ongeveer 10 verschil-
lende landen. In de maand mei is deze
actie gestart en inmiddels staat de
teller op iets meer dan 40 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 mid-
getgolfven op Midgetgolfpark “Fries-
land” 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/Assen
* MGV Duno, Doorwerth
* Restaurant By Bouma, Appelscha
* Projectengineering H. Castelein,
Tietjerk
* Aannemingsbedrijf Hoogenberg,
Appelscha
* Schaafsma Zand & Grind, Appelscha
* Eetcafé Le Coq, Appelscha
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* Chinees Restaurant Peking, Appelscha
* Net-Account, Heerenveen
* Restaurant De Lindehoeve
* Plaatselijk Belang Appelscha
* Optiek Michiel, Appelscha
* Iedema Projectstoffering, Appelscha

* Hollandsche Sportveldonderhouds
Maatschappij
* De Snuisterij, Appelscha
* Alphega apotheek De Drie Stellin-
gen, Appelscha
* Trijn Hatzmann, Appelscha

* Jan Jager, Appelscha
* Fam. Hoekstra, Appelscha
* Blijke Euverman, Appelscha
* Fam. Zwarts, Vledder
Deze actie wordt in de komende tijd tot
het Europa Cup toernooi voort gezet.

7 mei: DRACHTEN 1 WINT 1e WED-
STRIJD ONDERLINGE FILT

COMPETITIE
Op donderdagavond 7 mei werd deze onderlinge competi-
tie gestart met 6 teams van drie spelers. Leeuwarden doet
mee met 1 team, Drachten heeft 2 teams en Appelscha
speelt met 3 teams. Elk team kan meespelen met 4 spelers
en in elke ronde worden van deze 4 het slechtste resultaat
weg gestreept. In deze 1e wedstrijd begon het team van
Drachten 1 in de 1e ronde als beste met 91 sl. Appelscha
1 volgde met 100 sl. als 2e en Leeuwarden 1 was 3e met
117 sl. Gezien de verschillen veranderde deze stand in de
2e en 3e ronde niet meer en won Drachten 1 (Youri en Huub
Bottenberg en Louis Otten) deze 1e wedstrijd met 269 sl.
Appelscha 1 (Richard en Lourens Zwarts en Jan Jager)
volgde met 309 sl. op de 2e pl. voor Leeuwarden 1 (Annie
Jasper, Joyce Druijf, Fedde ten Hoeve en Christina Fenne-
ma) met 341 sl. 4e werd Drachten 2 met 371 sl.; 5e Appel-
scha 2 met 373 sl. en 6e Appelscha 3 met 403 sl. De beste
score van deze avond kwam op naam van Louis Otten met
26 sl. en over 3 ronden 81 sl.
 
 

Jan Jager in actie.

Trijn Hatzmann in actie

28 mei: DE 2e WEDSTRIJD LEVERDE
WINST OP VOOR APPELSCHA 1

In de 1e ronde van deze tweede wedstrijd nam het team
Drachten 1 opnieuw de leiding met een score van 102 sl.
Appelscha 1 volgde nu op de 2e pl. met 106 sl. Als 3e kwam
nu Drachten 2 binnen met 109 sl. Nu de onderlinge ver-
schillen dichter bijelkaar lagen werd het een wedstrijd met
veel meer spanning. In de 2e ronde werd de leiding nu
overgenomen door Appelscha 1 dat met een score van 94
sl. haar totaal nu op 200 sl. bracht. Drachten 1 kwam nu op
de 2e plaats met een totaal van 206 sl. en Drachten 2
volgde nu met 219 sl. In de 3e en laatste ronde liet Appel-
scha 1 zich niet verrassen. Zowel Appelscha 1 als Drachten
1 kwamen nu binnen met een score van 99 sl., waardoor
het verschil op 6 slagen bleef. Appelscha 1 (nu met Roelof
Hooijsma als 4e speler) bleef 1e met een totaal van 299 sl..
Drachten 1 volgde als 2e met 305 sl. en Drachten 2 (Ingrid
Scheeringa, Jarno Bottenberg, Petra Tenge en Henk de
Boer) bleef op de 3e plaats ,et een eind totaal van 333 sl.
4e werd Leeuwarden 1 met 341 sl.; 5e werd Appelscha 2
met 372 sl. en 6e Appelscha 3 met 392 sl. De laagste ronde
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van de dag kwam op naam van Richard Zwarts met 27 sl.
Het beste totaal op deze avond was 101 sl. en dit werd 3x
gespeeld, n.l. door Youri en Huub Bottenberg en Jan Jager.
 
 

11 juni: DRACHTEN 1 WEER DE
STERKSTE IN DE 3E WEDSTRIJD.

Drachten en Appelscha wisselden in deze 3e wedstrijd weer
van positie. In de 1e ronde nam Drachten 1 weer de leiding
met 96 sl. gevolgd door Drachten 2  met 107 sl. en Appel-
scha 1 met 109 sl. Ook in de 2e ronde had Drachten 1 weer
96 sl., wat in deze ronde ook werd behaald door Appelscha
1. Hierdoor bleef Drachten 1 1e met 192 sl. voor Appelscha
1 met 205 sl. en Drachten met 208 sl. In de 3e ronde kon
Appelscha 1 slechts 1 slag inlopen op Drachten 1, zodat
de winst nu weer voor Drachten 1 (nu met Rick Peeters als
4e speler) was 295 sl. en Applescha 1 (deze keer speelde
Bertus van ’t Ende als 4e speler) werd 2e met 307 sl.
Drachten 2 werd ook deze keer weer3e met een score van
317 sl. 4e werd Appelscha 3 met 374 sl. en 5e Appelscha
2 met 376 sl. Leeuwarden 1 liet deze keer verstek gaan.
Huub Bottenberg was met 25 sl. en totaal van 87 sl. de
beste deelnemer.
 

Jan Egbert Hooijsma put de bal.

25 juni: DRACHTEN 1 KAMPIOEN NA
WINST IN LAATSTE WEDSTRIJD.
Op donderdagavond 25 juni werd deze onderlinge compe-
titie afgesloten met een wedstrijd met slechts 5 teams,
omdat Leeuwarden deze laatste wedstrijd verstek liet gaan.
Koploper Drachten 1 begon deze wedstrijd weer erg sterk
met een score van 86 sl. Appelscha 1 volgde op afstand
met 105 sl. en Drachten 2 had er 112 sl. nodig. Ook in de
2e ronde kwam Drachten tot een totaal beneden de 90sl. ,
nu met 88 sl. waar Appelscha  nu 96 sl. tegenoverzette en
Drachten 2 had nu 104 sl. In de 3e en laatste ronde bracht
Drachten haar totaal op 265 sl. door een ronde score van
91 sl. Appelscha 1 volgde met 309 sl. op ruime afstand van
Drachten. Doordat Drachten 2 een afsloot met een sterke
97 sl. kwam dit team nog gevaarlijk dicht bij de score van
Appelscha  met 313 sl. Met 356 sl. werd Appelscha 2 4e
en Appelscha 3 werd 5e met 396 sl. In deze laatste wedstrijd
kwamen individueel 2 spelers op een totaal beneden de 90
sl., dit waren Louis Otten met 87 sl. en Youri Bottenberg
met 88 sl.  en Huub Bottenberg eindigde op precies 90 sl.
Van Appelscha was Jan Jager de beste met 101 sl.
Door de uitslag van deze laatste wedstrijd werd de eind-
stand in deze onderlinge competitie: 1. En kampioen
Drachten 1 met 21 pt en een gemiddelde van 37,800; 2.
Appelscha 1 met 19 pt en gem. 40,800; 3. Drachten 2 met
13 pt en gem. 44,467; 4. Appelscha 2 met 7 pt en gem.
49,233 en 5. Appelscha 3 met 5 pt en gem. 52,167. Doordat
Leeuwarden de laatste wedstrijd niet heeft gespeeld is dit
team niet opgenomen in de eindstand.

Jan Jager in actie op baan 15.
 

- Pagina 6 -



28 juni: OPNIEUW WINST VOOR AP-
PELSCHA IN DRACHTEN.

De 6e wedstrijd van de Districts competitie in Noord werd
in Drachten gespeeld. Het team van Drachten 2 begon ijzer
sterk aan deze thuiswedstrijd en naam met 70 sl. in de 1e
ronde ruimschoots de leiding voor Appelscha 2 met 75 sl.
Appelscha 1 en Leeuwarden  1 volgden allebei met 76 sl.
Ook na de 2e ronde bleef Drachten 2 aan de leiding met
een totaal van 143 sl. Leeuwarden 1 volgde nu als 2e met
146 sl. en Appelscha 1 was nu 3e met 148 sl. Appelscha 2
was nu 4e met 152 sl. In de 3e ronde kwam ons 1e team
van de baan met een geweldige score van 66 sl., waardoor
het totaal van Appelscha 1 op 214 sl., wat gelijk goed was
voor de 1e pl. Als 2e volgde Drachten 2 met 216 sl. voor
Leeuwarden 1 met 217 sl. en Appelscha 2 met 221 sl.  In
de 4e en laatste rondewist Appelscha 1 door een score van
70 sl. op de 1e pl. te blijven met een totaal van 284 sl. Ook
Appelscha 2 had deze ronde 70 sl. nodig, waardoor het
totaal van Appelscha 2 nu op 291 sl., wat nu goed was voor
de 2e pl. Leeuwarden 1 en Drachten 2 kwamen van de baan
met respectievelijk 78 en 79 sl., wat tot gevolg had dat beide
teams eindigden met totaal van 295 sl. Leeuwarden 2 werd
5e met 338 sl.; Appelscha 3 werd 6e met 345 sl. en
Drachten 3 eindigde als 7e met 352 sl. Met nog 2 wedstrij-
den voor de boeg gaat Appelscha 1 aan de leiding met 41
pt, gevolgd door Appelscha 2 met 32,5 pt;  Drachten met
30 pt en Leeuwarden 1 met 27,5 pt.
 

Ank de Vries probeert baan 1 te scoren.

30 augustus: APPELSCHA 1 KAMPI-
OEN.

 
De 7e wedstrijd, onze 2e wedstrijd op de eigen baan, begon
met een beetje regen, maar na wat poetswerk kan de
wedstrijd beginnen. Deze wedstrijd werd op sterkte ge-
speeld. Appelscha 1, Appelscha 2 en Drachten 2  moesten
tegen elkaar opnemen. Appelscha 3 speelde tegen Leeu-
warden 1 en Leeuwarden 2 streed tegen Drachten 3. Ap-
pelscha  1 ging meteen aan de leiding met 75 sl. Drachten
2 volgde met 76 sl.  voor Appelscha 2 en Leeuwarden 1,
die allebei  80 sl. hadden. In de 2e ronde was Appelscha 1
opnieuw de sterkste nu met 69 sl. Drachten 2 had nu 72 sl.
en Appelscha 2 had 73 sl.  Met een ronde totaal van 66sl.
in de 3e ronde werd de laagste score van de dag neergezet
door Appelscha 1. In deze ronde was Appelscha 3 verras-
send de 2e met 68 sl. en Appelscha 2 en Drachten 2
hadden allebei 73 sl. nodig.  Ook in de 4e en laatste ronde
was Appelscha 1 de sterkste met 70 sl. gevolgd door Ap-
pelscha 3 met 74 sl.; Drachten 2 met 75 sl. en Appelscha
2 met 78 sl.  De totalen van de teams kwamen hiermee op:
1. Appelscha 1  280 sl.; 2. Drachten 2  296 sl.; 3. Appelscha
2  304 sl.; 4. Appelscha 3  314 sl.; 5. Leeuwarden 1  315
sl.; 6. Leeuwarden 2  319 sl. en 7. Drachten 3  340 sl. Ap-
pelscha 1 heeft nu 48 punten en zijn in de laatste wedstrijd
niet meer in te halen. Het kampioensteam bestaat uit
Lourens Zwarts, Roelof Hooijsma, Klaas Rozeveld en
Bertus van ’t Ende. Vanaf deze plaats proficiat met deze
titel. De laagste score van de dag was voor Lourens Zwarts
met 19 sl. gevolgd door Jan Egbert Hooijsma, Antje Hof en
Petra Tenge met 21 sl. Petra Tenge had met 90 sl. het beste
resultaat over 4 ronden. De laatste wedstrijd van het sei-
zoen is op 13 september  a.s. in Leeuwarden, waar de
beslissing valt voor de overige podium plaatsen.  De stand
is nu: 1. Appelscha 1  48 pt 2035 sl.; 2. Appelscha 2  37,5
pt 2155 sl.; 3. Drachten 2  36 pt 2162 sl.; 4. Leeuwarden 1 
30,5 pt 2228 sl.; 5. Appelscha 3  19 pt 2412 sl.; 6. Drachten
3  14 pt  2495 sl. en 7. Leeuwarden 2  11 pt. 2534 sl.
Blijke Euverman

Klaas Rozeveld bij de strippen
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YEC OSTRAVA CZECH REPUBLIC
2015

( YEC = Youth European Championship)
Jarno, Youri, Roy, Rick, Harjan en Albert was het Neder-
lands team dat mee deed aan het YEC in Ostrava Czech
Republic.
In de nacht van 28-7 op 29-7 zijn we rond een uur of 12
vetrokken naar Ostrava, we kwamen daar rond een uur of
12 aan.
We reden direct naar de baan. Daar aan gekomen ben ik
haast gelijk begonnen met trainen.
Op :29,30,31 juli was er vrij trainen, de verplichte trainings-
dagen waren we in groep A ingedeeld dit betekende dat we
op 1 augustus middags  trainden, 2 augustus ochtends
trainden, 3 augustus  ochtends trainden en 4 augustus
middags trainden.
Op 5 en 6 augustus was de team competitie op beide dagen
werden er 4 ronden gespeeld in deze competitie werden
we laatste.
Op 7 augustus was de individuele competitie er werd door
iedereen 2 ronden gespeeld daar naar gingen de beste 15
bij de jongens en de beste 9 meisjes  nog 2 ronden spelen
hierbij was geen één van Nederland.
Op 8 augustus was er de matchplay daar aan deden de
beste 32 jongens mee en de beste 16 meisjes mee hier bij
zaten Jarno en Youri, maar ze werden er helaas in de
eerste ronde uit geslagen.

Overzicht van de baan in Ostrava.

Albert Hooijsma met coaches.

Het Nederlandse Jeugdteam in Ostrava met geheel rechts Albert
Hooijsma.

Ik heb de trainingsdagen veel geleerd en het was mooi  dit
geld ook voor de wedstrijd dagen ik heb tussen de 30 en
de 40 gespeeld en geen 7 geslagen ik ben blij met mijn
resultaten.
Buiten de wedstrijden om zijn we eens gaan zwemmen en
naar een groot winkelcentrum geweest, elke avond gingen
we uit eten ook een keer naar een bowling baan en hebben
toen ook gebowld. de spelers tegen de begeleiders, deze
wedstrijd werd gewonnen door de begeleiders. Ook hebben
we een paar keer bij een restaurant gegeten waar je met
zijn tweeën van één (brood) plank at zo veel kreeg je daar.
 
Albert
 
 

De oorkonde voor het Nederlands Jeugdteam
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Roelof Hooijsma opent het NK vilt 2015.

5 en 6 september: NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP in APPELSCHA
Voor dit NK hadden zich 58 deelnemers opgegeven en deze
gingen op zaterdagmorgen om 9 uur van start voor de 2 x
5  ronden, die er gespeeld moesten worden. Hoewel het
weerbericht voor dit weekend bar slecht was, bleef het
oponthoud door regen op zaterdag beperkt tot 6 korte on-
derbrekingen en op zondag tot 3 korte onderbrekingen. Er
was vooraf afgesproken dat er op zaterdag doorgespeeld
zou worden tot 19.30 uur en op dat tijdspit hadden alle
deelnemers, behalve 1 startgroep van de dames en de
heren alg. klasse de 5 ronden voor de 1e dag afgerond. De
deelnemers, waarvan de 5e ronde was afgebroken gingen
op zondagochtend verder bij de baan waar men was ge-
bleven. Op zondag om 19.30 uur hadden alle deelnemers
het volledige programma van 10 ronden afgewerkt. De
prijsuitreiking, die hierna plaats vond kon door NMB wed-
strijdleider om 20 uur worden afgesloten met iedereen een
goede reis naar huis te wensen.
In de verschillende categorieën was er veel spanning, maar
toch waren er na de 10 gespeelde ronden toch winnaars,
die uiteindelijk een royaal verschil hadden gemaakt.
Bij de heren Algemene klasse wist Alex Jasper  uiteindelijk
een voorsprong op te bouwen van 6 slagen op nummer 2.
Hoewel op de 2e plaats een aantal keren een andere
deelnemer prijkte, was het Jeroen van Holland (MGC Oir-
schot), die na de 10 ronden op de 2e plaats stond. René
Bos (MGC Geldrop) legde beslag op de 3e plaats. Henk de
Boer had in dit NK echt een valse start met een ronde van
54 sl., maar hierna herstelde Henk zich uitstekend en klom
vanuit de achterhoede steeds verder naar boven om uit
eindelijk op de 9e plaats te finishen. Ook Jan Egbert
Hooijsma had een erg moeizaam begin met ronden van 43 Overzicht tijdens NK vilt 2015

en 45 sl., maar ook Jan Egbert herstelde zich hierna,
waardoor hij nog een felle strijd voerde met Henk de Boer,
maar Jan Egbert werd toch 10e  met 2 slagen meer dan
Henk de Boer.
Bij de dames Algemene Klasse hebben Natasja Klarenbeek
(MGC Oirschot) en Marianne Groenendijk (MGC Zoeter-
meer) 7 ronden lang een felle strijd geleverd om de 1e
plaats, die tijdens deze ronden herhaaldelijk tussen deze
dames wisselde. Door een inzinking van Marianne Groe-
nendijk in de 8e ronde (48 sl.) en een score in die ronde
van 29 sl. van Natasja was er in één keer een zeer verschil
ontstaan. Ook Ilona de Kok (MGC Oirschot) wist hiervan te
profiteren en naar de 2e plaats te klimmen. Hoewel al deze
3 dames een zeer sterke laatste ronde speelden (27, 25,
29) veranderde dit niets meer aan de stand en werd Natas-
ja Klarenbeek kampioen met een totaal van 316 sl., waar-
mee zij zelfs een lager eindtotaal heeft dan Alex Jasper.
Bij de heren senioren is de 1e plaats van begin tot het eind
in handen geweest van Huub Bottenberg (MGC Drachten).
Voor de plaatsen hier achter werd door een viertal deelne-
mers fel gestreden en hierbij waren 2 leden van onze ver-
eniging. Lourens Zwarts stond aan het eind van de 1e
wedstrijddag op de 2e plaats en Jan Jager heeft in een
aantal ronden ook de 2e en 3e plaats gehad, maar nadat
er 10 ronden waren gespeeld was het Wilbert van Helmond
(MGC Geldrop), die de 2e plaats bezette voor Hans
Broodbakker (RMC de Holeridders). Jan Jager legde be-
slag op de 4e plaats voor clubgenoot Lourens Zwarts, die
5e werd. Gerrit Jan Bas werd 9e van de 14 deelnemers.
Ook bij de dames was er de hele wedstrijd een duidelijke
koploper. Joy Wielink (MGV Duno) werd uit eindelijk royaal
kampioen. Hoewel er de 1e dag nog wel strijd was voor de
2e plaats was het de 2e dag duidelijk dat deze 2e plaats
zou gaan naar Petra Tenge (MGC Drachten) op ruime af-
stand van nummer 1 en ook weer ruime oorsprong op
nummer 3. Deze 3e plaats was voor onze clubgenote Trijn
Hatzmann, die op haar beurt weer ruimschoots voorbleef
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op de nummer 4. Op de 6e plaats eindigde Blijke Euverman
en op de 7e plaats stond Ank de Vries. Antje Hof heeft na
2 ronden de wedstrijd beëindigde om gezondheidsredenen.
Bij de meisjes junioren ging de titel naar Maxime van den
Bosch (MGC Trekvogels) voor haar zus Marlène. Bij de
jongens junioren was Jarno Bottenberg (MGC Drachten)
royaal de beste hoewel hij in de eerste 2 ronden van de 2e
dag 29 slagen van zijn voorsprong verspeelde, maar
daarna herstelde Jarno zich weer, waardoor hij toch royaal
1e werd voor Harjan Redegeld (MGC Trekvogels).  

Trijn Hatzmann als 3e op het pdoium bij de Dames-senioren

25 juli: TOERNOOI MGV DUNO
Aan dit traditionele toernooi van MGV Duno in Doorwerth
werd dit jaar door 4 leden van onze vereniging deelgeno-
men.  Bij de dames-senioren begon Trijn Hatzmann goed
met een score van 25 sl. in de 1e ronde, waarmee zij toen
1 slag achter de dames op de 1e plaats bleef.  Nadat de 2e
ronde was afgewerkt ging Trijn samen met Elly Mulder van
MGC De Trekvogels aan de leiding met 49 sl. In de 3e ronde
wist Elly Mulder iets afstand te nemen, waardoor Trijn nu
2e stond met 3 sl. achterstand.
In de 4e en laatste ronde bleef Elly Mulder royaal aan de
leiding met een totaal van 94 sl. Doordat Trijn Hatzmann
deze laatste ronde binnen kwam met een score van 33 sl.
waren er drie dames die hiervan profiteerden en de score
van Trijn nog wisten verbeteren. Petra Tenge, MGC
Drachten werd 2e met 104 sl. en Trijn Hatzmann eindigde
als 5e met 107 sl. Blijke Euverman eindigde met een totaal
van 127 sl. op de 9e plaats.

Blijke Euverman was ook actief in Doorwerth.
 

Bij de heren senioren begon ook Johannes Konst sterk met
een ronde van 24 sl., waarmee hij 1 slag achter stond op
de 1e plaats van Dirk Robrecht van MGC Geldrop. Maar
door twee ronde van 28 slagen hierna te spelen kon Johan-
nes deze positie niet handhaven en kwam zo in de 3e ronde
op 8e plaats met 80 sl. Doordat het tijdens de 4e ronde was
gaan regenen en stormen werd dit toernooi vroegtijdig
beëindigd. Alleen de dames senioren hebben vier ronden
gespeeld. Bij alle overige deelnemers was de score na 3
ronde de eindstand. Winnaar bij de heren senioren werd
Wilbert van Helmond, MGC Geldrop met 71 sl. Onze 2e
deelnemer bij de heren-senioren Jan Jager eindigde als
10e met 83 sl.
 
26 juli: MGV Duno 2 tegen 2 –toernooi
Na de regen en storm van de dag ervoor kon dit toernooi
zondag weer normaal worden afgewerkt.
Dit 2 tegen 2 toernooi had een groot deelnemersveld. Maar
liefst 48 tweetallen kwamen aan de start, waaronder 3 dus
van onze vereniging. Na 5 ronde was de 1e plaats voor Alex
en Paulien Jasper met een totaal van 94 sl. Rick Peeters
en Youri Bottenberg, Drachten werden2e met 96 sl. Hier-
achter volgden 3 koppels met 98 sl.. die door middel van
een barrage hun plaatsen bepaalden. 24 van de 48 koppels
speelden allemaal de 5e ronde. Van de overige koppels
was het totaal na de 4e ronde de eindstand. De koppels
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Roelof Hooijsma deed in Drachten mee bij het 45+ toernooi

Klaas Rozeveld in actie op baan 1 in Drachten.

van onze vereniging behaalden allemaal niet een plaats bij
de beste 24.
Roelof en Albert Hooijsma eindigden als 30e met score van
86 sl. in 4 ronden. 39e werden Blijke Euverman en Johan-
nes Konst met 93 sl.. Ook Trijn Hatzmann en Jan Jager
hadden een eindscore van 93 sl., maar doordat het verschil
1 slag meer was werden zij 40e.

14 augustus: 45+ TOERNOOI MGC
DRACHTEN
Met 7 leden werd aan dit 45+ toernooi meegedaan in
Drachten en in dit toernooi werd redelijk goed gepresteerd
door onze leden. Bij de dames zorgde Trijn Hatzmann voor
het beste resultaat met een fraaie 3e plaats met 106 sl.
achter winnares Ingrid Scheeringa van de organiserende
vereniging met 93 sl. en Marga Huisman van de Putters
met 105 sl. Ank de Vries en Antje Hof deelden  8e plaats
met 122 sl. en Blijke Euverman werd 10e met 123 sl. Bij de
heren was Roelof Hooijsma onze beste deelnemer met een
4e plaats  met 97 sl. De winst was voor Huub Bottenberg,
Drachten met 93 sl. Jan Jager eindigde op de 11e plaats
met 107 sl. en Riekele van der Heide werd 14e met. 114 sl.  

 15 augustus: AFVAL TOERNOI MGC DRACH-
TEN.
 
De tweede dag van het toernooiweekend in Drachten werd
een Afvaltoernooi gespeeld  met 31 deelnemers, die alle-
maal 6 ronden hebben gespeeld en de beste 24 gingen
door voor een zevende ronde. De beste 16 deelnemers
gingen  hierna verder in een match play systeem.  Alle vier
deelnemers overleefden de 1e afval reeks.  Nadat ze alle-
maal 7 ronden hadden gespeeld stond Klaas Rozeveld op
een 11e plaats met 181 sl. en Jan Jager ging met 14e plaats
(183 sl.) ook door in de match play. Na 7 ronden stond
Blijke Euverman op de 21e plaats met 190 sl. en Trijn
Hatzmann was 22e met 198 sl., waarmee de beide waren

uitgeschakeld. In de achtste finale tussen de beste 16
deelnemers moest Jan Jager aantreden tegen Louis Otten,
Drachten en dit werd een 6-1 overwinning voor Louis Otten.
Klaas Rozeveld moest de strijd aan binden met Huub
Bottenberg en ook dit werd een Drachtster overwinning met
4-0.  Hierdoor gingen er geen deelnemers van ons naar de
kwart finale. De finale werd uiteindelijk gewonnen door
Youri Bottenberg, die vader Huub met 3-2 versloeg. In de
troostfinale om de 3e en 4e plaats wist Wim Hulscher, MGC
Twente met 4-2 te winnen van de jongste Bottenberg, Jarno,
die dus als 4e eindigde.  
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Ons dames team voor de Europa Cup 1984 met Aaltje Kuik, Aly
Mesken en Greet Popkema met begeleiders Douwe van der Zee en
Klaas Rozeveld.
 

Appelscha en Europa cup
Minigolfclub Appelscha bestaat dit jaar 50 jaar en ter gele-
genheid van dit jubileum zijn er dit jaar al een aantal jubile-
um activiteiten de revue gepasseerd. Maar ook vanwege
dit jubileum is aan M.G.C. Appelscha dit jaar ook de orga-
nisatie van het EUROPA CUP toernooi 2015 toegewezen.
Voor onze vereniging is dit de derde keer, dat wij bij een
jubileum deze top wedstrijd voor verenigingsteams mogen
organiseren. Maar naast  deze organisatorisch betrokken-
heid bij de Europa Cup heeft onze vereniging ook 5 maal
met een team in een Europa Cup wedstrijd  mee gespeeld,
3 maal met een dames team en 2 maal met een heren team.
In dit 3e artikel over 50 jaar minigolf in Appelscha zal dan
ook de
 
EUROPA CUP
 
centraal staan.
De eerste confrontatie van onze verenging met het feno-
meen Europa Cup dateert uit 1983 toen bij de Nederlandse
team kampioenschappen op het Nationaal Sportcentrum
Papendal het dames team van MGC Appelscha verrassend
kampioen werd bij de dames drietallen. Deze Nederlandse
titel had tevens tot gevolg, dat het Appelschaster dames
team ons land mocht gaan vertegenwoordigen in de strijd
om de Europa Cup. De dames van het team van Appelscha,
Aaltje Kuik, Aly Mesken en Greet Popkema hadden alle drie
al wel eens mee gedaan aan een Europees kampioenschap
in hun eigen individuele klasse, maar als Verenigings team

zou dit toch weer een geheel nieuwe ervaring zijn. Dit Eu-
ropa Cup- toernooi werd toen gespeeld in het Zwitserse
Kloten vlakbij bij Zürich. Bovendien werd dit Europa Cup
toernooi toen op een indoorbaan gespeeld in een grote
evenementenhal waar een “Bogni-betonbaan” was gelegd,
 op 80% van de afmetingen, zoals deze baan normaal
gesproken wordt gemaakt.
 
 EUROPA CUP 1983.
 
Dit toernooi voor de Europa Cup 1983 werd gespeeld op 6
en 7 januari 1984. Voor dit toernooi vertrokken de dames
met coach Klaas Rozeveld en chef d’equipe Douwe van
der Zee op maandag 2 januari met het vliegtuig nar Zwit-
serland, zodat de dames op dinsdag t/m donderdag konden
trainen op deze voor hen nieuwe banen. Op vrijdag 6 janu-
ari werden er vier ronden gespeeld en de vier dames teams,
die hierna op eerste 4 plaatsen staan spelen op zaterdag

De dames actief tijdens de training op de indoor baan in Basser-
dorf.

nog 4 finale ronden. In de training ging voor de Appelschas-
ter dames bijzonder voorspoedig, maar toen het echt moest
vielen de scores toch wel iets tegen. Hier door eindigde het
team van Appelscha op de 6e en laatste plaats en kwamen
dus niet in actie in de finale op zaterdag. Ook de dames
van Italië haalden de finale niet. In de finale werd het
Duitse BSV Steinen de winnaar van de Europa Cup 1983
voor MC Neuendorf (titelverdediger) en MC Grenchen bij
uit Zwitserland en 4e werd het team van St. Pölten uit
Oostenrijk. Bij de heren werd MGC Mainz kampioen voor
het Zweedse Tantogårdens. MGC Hesselingen uit Meppel
werd namens Nederland ook 6e.
 
EUROPA CUP 1984.
 
In de zomer van 1984 slaagde het damesteam van Appel-
scha er opnieuw om de Nederlandse titel voor damesteams
opnieuw in de wacht te slepen. Hetzelfde trio dames als
een jaar eerder wist dit te bereiken, dus opnieuw zorgden
Aaltje Kuik, Aly Mesken en Greet Popkema voor dit succes.
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Het team dat in 1985 op herhaling ging (v.l.n.r.) Aaltje Kuik, Greet
Popkema, coach Gerke Dijkstra en Aly Mesken.

de strijd om de Europa Cup plaats zal vinden. Onze vere-
niging deed  bij dit NK alleen mee met 2 dames teams en
deze beide teams eindigden in dit NK  als 1e en 2e , zodat
de Appelschaster dames opnieuw kunnen deelnemen aan
een Europa Cup strijd en nu op de eigen baan. De dames,
die dit resultaat bereikten waren de oud gedienden Aaltje
Kuik en Aly Mesken en Marijke Rozeveld en Grietje Cats,
die op dit niveau debuteren. Dit dames team werd bij het
NK gecoacht door Wim Broekman, die dit ook zal doen
tijdens de Europa Cup. Bij de Herenteams zal Nederland
worden vertegenwoordigd door het team van Migo ’90,
waarin een aantal topspelers van verschillende verenigin-
gen bij een zijn gebracht en hierbij waren ook 2 spelers uit
Appelscha, n.l. Leo Cats en Henk de Boer.
Op woensdag 3 oktober werd de E.C. strijd in Appelscha
geopend door een defilé van de deelnemende teams door
het dorp naar HCR ’t Klaverblad, waar de officiële opening
plaats door CdK van Friesland de heer Hans Wiegel.   Op
de wedstrijddagen donderdag en vrijdag werden de voor-
ronden gespeeld. De beste 6 teams zouden doorgaan naar
de finale op zaterdag. Bij de dames waren er 8 deelnemen-
de teams (Duitsland 2x, Luxemburg, Noorwegen, Oosten-
rijk, Zweden, Zwitserland en gastland Nederland). Op de
7e en 8e plaats stonden Appelscha en Skjeberg (Noorwe-
gen), die dus niet in de finale kwamen. De Europa Cup voor

Omdat de Nederlandse bond inmiddels uit een afdeling
korte baan en een afdeling lange baan bestaat, moeten de
dames van Appelscha in september nog een wedstrijd
spelen tegen de kampioen van de afdeling lange banen om
uit te maken wie Nederland bij de Europa cup gaat verte-
genwoordigen. Deze strijd tussen de dames van Appelscha
en de dames van Aalsmeer op de lange betonbaan op het
Nationaal Sportcentrum Papendal. Na 10 spannende ron-
den bleek dat Appelscha toch weer de sterkste met een
voorsprong van 20 slagen. Dit betekende automatisch ook
een nieuwe deelname aan het Europa Cup toernooi. Deze
keer zou Nederland door 2 Friese teams worden  vertegen-
woordigd, omdat Sneek deze wedstrijd bij heren wist te
winnen. Opnieuw zal dit Europa Cup toernooi plaats vinden
in Zwitserland en wel op dezelfde baan als vorig jaar in een
kleine plaats bij Zürich. Om in Zwitserland voldoende tijd te
hebben om te trainen vertrokken de dames, nu met coach
Kerke Dijkstra, al voor oud en nieuw naar Zürich omdat de
wedstrijd nu op 4 en 5 januari 1985 viel. Deze keer waren
er 7 deelnemende dames teams. Na de 6 voorronden stond
ons dames team op de 6e plaats voor Italië dat 7e werd.
Aangezien er nu 6 teams in de finale kwamen, moesten
onze dames ook in de finale nog aan de bak. In deze fina-
le slaagde ons er niet in om nog plaats naar boven te komen.
De 2 Duitse teams, Zwitserland, Zweden en Oostenrijk
moesten onze dames voor laten gaan.
 
EUROPA CUP 1990.
 
De deelname van ons Damesteam aan de Europa Cup in
1983 en 1984 heeft het bestuur toen op het ideeën gebracht
om onze vereniging ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan in 1990 kandidaat te stellen voor de organisatie van
een Europa Cup toernooi in Appelscha. Door de E.M.F.
werd de organisatie van Europa Cup 1990 inderdaad aan
Appelscha toegewezen. Inmiddels werd het E.C.-toernooi
steeds weer gespeeld in verschillende landen en steeds in
het 1e weekend van oktober. In september tijdens het
Nederlands teamkanpioenschap werd er gestreden  om de
nationale titel voor dames- en herenteams. Deze titels
gaven dan tevens recht op deelname aan het Europa Cup
toernooi in eigen land. Dit Nederlands kampioenschap werd
ook in Appelscha, op dezelfde baan waarop 4 weken later

Het Dames team van Appelscha dat in 1990 bij eigen baan mee-
deed aan de Europa Cup. (staand v.l.n.r.) Grietje Cats, Aaltje Kuik
en coach Wim Broekman, (zittend v.l.n.r.) Aly Mesken en Marijke
Rozeveld.  
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In 1990 deed Leo Cats mee aan de Europa cup in Appelscha als
speler van het "Migo '90" team.

Bij de openingsceremonie werd al gedanst door spelers en sup-
porters.

Een beeld van wedstrijd, waarbij fel om de punten werd gestreden.
 

de dames ging naar het Duitse Mainz voor Ro’de Le’w
(Luxemburg) en Bürgdorf (Zwitserland). Bij de heren ging
de grote cup ook naar een Duitse club n.l. Brechten voor
het team van Ro’de Le’w uit Luxemburg en Migo ’90 uit
Nederland.
 
EUROPA CUP 2000.
 
De succesvolle organisatie van 1990 was de aanleiding om
ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van M.G.C. Ap-
pelscha opnieuw ons kandidaat te stellen voor de organi-

satie van de Europa Cup 2000 en dan deze keer te spelen
op 2 baan typen. Onze aanmelding werd in mei 1999 op-
nieuw door de E.M.F. gehonoreerd met de toewijzing dit
evenement weer te organiseren. Op 5 t/m 7 oktober in 2000
werd dus voor de 2e keer een Europa Cup toernooi in
Appelscha gespeeld. Hiervoor kwamen 5 dames teams
naar Appelscha en dit waren voor Duitsland MGC Mainz;
voor Nederland MGC Geldrop; voor Oostenrijk HSV Absam
en UBSG Salzburg en voor Zweden Tantogårdens. Bij de
heren kwamen er 9 zestallen in actie en deze kwamen uit
Duitsland BSG Hardenberg, uit Finland Manse RG Tampe-
re; uit Italië MSC San Romolo; uit Nederland MGC Geldrop;
uit Oostenrijk MGC Bischofshofen; uit Portugal MCL La-
mego; uit Tsjechië GC Rakovnik; uit Zweden Tantogårdens
en uit Zwitserland MC Locarno. De officiële opening vond
plaats op dinsdag 3 oktober in de muziekkoepel op de
Boerestreek en deze verricht door de CdK van Friesland,
Ed Nijpels. Op donderdag en vrijdag werden de voorronden
gespeeld en op zaterdag werd het evenement afgesloten
met een finale. Zowel bij de dames als bij de heren ging
deze keer de Europa Cup naar de Zweedse teams van
Tantogården. Bij de dames werd NGC Mainz 2e en MGC
Geldrop werd voor Nederland 3e. Bij de heren was het BSG
Hardenberg dat 2e werd en ook bij de heren was de 3e
plaats voor de Nederlandse deelnemer MGC Geldrop. In
het team van Geldrop speelde de Appelschaster Leo Cats
mee en hij was de beste van het Brabantse team. Ook deze
keer werd dit succesvol verlopen Europa Cup toernooi af-
gesloten met een feestelijke prijsuitreiking en buffet in HCR
’t Klaverblad.

 
EUROPA CUP 2008.
 
Onze volgende ervaring met de Europa Cup was weer op
sportief gebied. Tijdens de Nederlandse teamkampioen-
schappen in Geldrop zorgde het heren zestal van Appel-
scha en het dames drietal van Leeuwarden  voor een ge-
weldige verrassing door allebei op de Bogni betonbaan de
Nederlandse titel in de wacht te slepen. Hierdoor waren het
dus twee Friese teams, die Nederland gingen vertegen-
woordigen bij de strijd om de Europa Cup in het Zuid
Duitse Hilzingen. Voor onze vereniging was dit voor een
herenteam een debuut. Het team dat namens Appelscha
af reisde naar Duitsland bestond uit de volgende spelers:
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Overzicht van de baan in Hilzingen.

Het team van Appelscha met de begeleiders in het Zuid Duitse Hil-
zingen.

In Hilzingen was tijdens de finale de Duitse TV ook aanwezig.

Onze vertengewoordiging in Vaduz Liechtenstein.

Gerty Berentsen, Huub Bottenberg, Roelof Hooijsma, Eppie
Paulusma, Jacco van der Stelt, gastspeler André van Vliet
en Zeno Folkertsma. Deze 7 spelers werden verder bege-
leidt door coach Tryntsje Schakel, assistent coach en
chauffeur Johannes Konst en chef d’equipe Douwe van der
Zee.  Dit Europa Cup toernooi werd weer op donderdag t/
zaterdag gespeeld in het 1e weekend van oktober. Een
week van te voren reisde onze afvaardiging in een busje af
naar het Zuid Duitse Hilzingen, waar werd gelogeerd in twee
zomer huisjes. De dagen voor de wedstrijd werd er druk
getraind op de betonbaan. Hoewel er tijdens deze trainings-
ronden best goede scores werden bereikt, vielen de scores
op de wedstrijddagen donderdag en vrijdag enigszins
tegen. Het gevolg was dat ons team zich niet kan plaatsen
voor de finale op zaterdag.  Deze keer deden er 12 heren
teams mee en de sterkste teams waren BGK Uppsala en
BGK Jönköping beide uit Zweden. Het Oostenrijkse Askö
uit Wenen werd verrassend 3e. Appelscha eindigde als 10e
achter de Finse kampioen en voor de teams uit Portugal en
Slowakije. Bij de dames  ging de Europa Cup ook naar BGK
Uppsala uit Zweden, doordat de speelster MGC Mainz op
baan 17 een 2 sloeg en de dame van Uppsala deze baan
in 1 slag maakte, waardoor Uppsala met 1 slag de Europa
Cup won.

 
EUROPA CUP 2009. 
 
Ook een jaar later werd ons Heren team Nederlands
Kampioen door in de Landelijke Hoofdklasse op de 1e
plaats te eindigen. Deze titel gaf ons Herenteam voor de
2e maal in successie het recht om deel te nemen aan de
Europa cup 2009, die dit jaar werd gespeeld in Vaduz de
hoofdstad van het ministaatje Liechtenstein. Ook nu ging
de afvaardiging van Appelscha weer ruim bijtijds naar
Liechtenstein, waar het team en begeleiders weer verble-
ven in twee gehuurde chalets in het berggebied van
Liechtenstein. De afvaardiging namens Appelscha bestond
dit jaar uit de spelers: Gerco Berentsen, Gerty Berentsen,
Huub Bottenberg, Eppie Paulusma, Remon Verveer
(gastspeler), André van Vliet en Zeno Folkertsma. Dit team
werd begeleidt door de coaches Rob en Huib Plugge, as-
sistent coach en chauffeur Johannes Konst en chef d’
equipe Douwe van der Zee. Ook nu waren er voorronden
op donderdag en vrijdag en een finale op zaterdag. In totaal
deden er 13 heren teams mee in de strijd om de Europa
Cup. In dit grote deelnemers veld wist ons team ook deze
keer niet de finale te bereiken. Na een erg spannende strijd

- Pagina 15 -



Een deel van het team aan een door Douwe gemaakte warme maal-
tijd.

Eppie Paulusma tijdens de training met Remon Verveer en assis-
tent coache Johannes Konst.

met SK Tempo Praha uit Tsjechië moest Appelscha uit
eindelijk genoegen nemen met een eervolle 9e plaats
achter deze Tsjechen, maar voor de deelnemers uit Slowa-
kije, Portugal, Denemarken en Liechtenstein. De Europa
Cup ging dit jaar naar het Duitse team BGS Hardenberg
voor BGK Jönköping en BGK Uppsala beide uit Zweden.
 
EUROPA 2015. 
 
Na de twee deelnames in 2008 en 2009 heeft ons team in
de strijd om de Nederlandse titel een stapje terug moeten
doen en is ons nieuwste ervaring met de Europa Cup strijd
de organisatie van dit internationale toernooi in ons jubileum
jaar 2015. Ook nu de Europa Cup weer in Appelscha wordt
gespeeld zal er geen team van onze eigen vereniging
hierin meespelen. Dit zou Europees toch nog eens geregeld
moeten worden dat een team van gastverenging automa-
tisch ook mee zou mogen spelen, maar aangezien dit nog
steeds niet zo is geregeld kunnen wij ons volledig concen-
treren op een goede organisatie van dit 3e Europa Cup
toernooi dat in Appelscha zal worden gespeeld. Deze keer

zal deze strijd zich alleen afspelen op de Zweedse filt baan.
Aangezien bij heren vorig jaar de Cup is gewonnen door
BGK Uppsala uit Zweden zullen er in Appelscha 2 Zweed-
se heren teams mee doen en dat is naast Uppsala het team
van BGK Skoghalls. BGS Hardenberg is weer de Duitse
deelnemer en verder komen er teams uit België, Italië,
Nederland, Portugal, Tsjechië en Zwitserland. Bij de dames
is MGC Mainz de titelverdediger en MGC Göttingen is de
Duitse kampioen die mee speelt verder zijn er dames teams
uit: Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië, Zwe-
den en Zwitserland. In totaal zullen er 63 heren en 34 dames
in actie komen. 
 

Data 4e kwartaal
25-sep
26-sep
26-sep
27-sep
27-sep
1-okt
2-okt
2-okt
3-okt
4-okt
11-okt
11-okt
11-okt
17-okt
18-okt
24-okt
24-okt
30-okt
1-nov
7-nov

MGV de Veluwe, 45+
Competitie reserve
MGC Zoetermeer, 2 tegen 2
MGC 't Valkhof, Combi
Competitie reserve
Europa Cup - Appelscha
Europa Cup - Appelscha
EMG de Putters, 45+ toernooi
Europa Cup - Appelscha
MGC de Vrije Slag, 2 tegen 2
Selectietraining Kaderleden,
MGC 't Maatveld toernooi
MGC Eindhoven Lichtstad
Promotie / Degradatie LHK
Promotie / Degradatie LHK
MGC Appelscha, Enentoernooi
Seizoenafsluiting Appelscha
MGV de Veluwe, 45+
MGC Geldrop, Enentoernooi
MGV de Veluwe, 2 tegen 2 
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minigolf. Het weer was prima en de scores ook. Vooral de
jeugd was goed op dreef. Jan Egbert Hooijsma was een
klasse apart en won met 2 ronden van 24 slagen. Henk de
Boer werd afgetekend tweede met ronden van 29 en 25
slagen. Pietsje Nijholt redde de eer voor de oude garde met
60 slagen over de twee rondes en werd derde. Klaas Druijf
had 61 slagen nodig en werd van de 17 deelnemers vierde.
Maar dan de jongste deelnemers. Het zijn aanstormende
talenten. De 15-jarige Delano Hamberg uit Midwolda had
63 slagen nodig en de 10- jarige Tim de Boer scoorde met
67 slagen ook prima. Terecht kregen zij van de activiteiten-
commissie ook een prijs. Wietske van Buiten ging deze keer
met de poedelprijs naar huis. Ze zag kans om de tweede
ronde met  17 slagen over de eerste twaalf banen toch nog
op 38 slagen uit te komen. Met 42 slagen over de eerste
ronde had ze dus duidelijk haar dag niet.
 
25 juli: RECREANTENWEDSTRIJD.
Sonja is Klaas de baas.
Het was deze zaterdag ongemeen spannend op het fraaie
midgetgolfpark in Appelscha. Sonja Druijf had na een ronde
de leiding genomen met 27 slagen in de , door de Activitei-
ten Commissie, georganiseerde recreantenwedstrijd. Maar
echtgenoot Klaas achterhaalde haar met een sterke ronde
van 25. Ze eindigden met 57 slagen over de twee ronden
samen bovenaan. In de barrage gaf Klaas zich na hevig
verzet op de achtste baan gewonnen. Het was deze och-
tend toch een familiegevecht , want pa Andries Karsten
versloeg, al weer na een barrage, Marten de Vries. Andries
werd daardoor vierde en Marten vijfde(63 slagen over de
twee ronden), want Henk de Boer had zich met twee
rondjes 29 verzekerd van de derde plaats. Bij de jeugd werd
Delano Hamberg wederom eerste ( 68 slagen ) , voor Tim
de Boer (74 slagen ). Na loting gingen Kee van Dijk en
Gerhardus Pool ook nog met een prijsje naar huis. Het was
weer een gezellige wedstrijd met 16 deelnemers , waarbij
het weer ons niet in de steek liet. In het westen van ons
landje woedde toen al een zware zomerstorm.
 

RECREANTEN IN ACTIE
Hieronder de verslagjes
van de verschillende wed-
strijdjes voor recreanten,
die allemaal zijn verzorgd
door onze vaste corres-
pondent bij de recrean-
ten, de heer GERHAR-
DUS POOL.
 
27 juni: HET DICHST BIJ
DE PUT.
Voor deze  zaterdag  had
de activiteitencommissie
het weer goed voor el-
kaar. Ze hadden prachtig
weer besteld en vier vier-
tallen speelden drie rond-
jes “wie legt het balletje

het dichtst bij de pot”. Het is deels geluk , maar wie veel
eentjes scoort ( dus nullen ) heeft toch de beste kans om
te winnen. Ank  de Vries deed dat het beste , met een
verbluffende derde ronde van 21 punten. Met  91 punten
werd ze eerste. Haar teamgenoot,  Gerhardus Pool, werd
tweede met 94 punten. Het echtpaar Nijholt werd derde en
vierde met resp. 95 en 97 punten. Jappie is een heer , laat
dames voorgaan en werd dus vierde. De poedelprijs ging
naar Annie de Vries met 144 punten. Marchien deelde de
prijzen uit . Leuke morgen , voor herhaling vatbaar.
 
11 juli: RECREANTENWEDSTRIJD.
Jeugd was de ouderen de baas!
Deze zaterdag speelden we weer een gezellig partijtje

8 augustus:
RECREANTENWEDSTRIJD MET RONDJES OP NI-
VEAU.
Zaterdag , 8 augustus bonden 18 minigolfspelers en
mingolfspeelsters de strijd aan op het ,toch uniek gelegen
, prachtige midgetgolfpark van Eppie Paulusma.Het weer
was prachtig en de recreanten vol goede moed. Er werd
prima minigolf gespeeld met behoorlijk wat rondjes onder
de dertig slagen. Wat te denken van de 23 slagenronde van
Marten de Vries. Jammer , dat z’n eerste ronde met 35
onder de maat was. Uiteindelijk eindigden 3 spelers na 2
ronden met 58 slagen op de tweede plaats. Een mooie
bolchrysant was de prijs voor de drie. ( Marten de Vries ,
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Riekele van der Heide en Gerhardus Pool ). Henk de Boer
stak daar met 53 slagen met kop en schouders boven uit.
( 28 / 25 ). Ook voor Henk een fraaie bolchrysant. Na loting
gingen Andries Karsten en Klaas Druif ook met een mooie
plant naar huis. Het mag wel eens gezegd worden. “Hulde
voor de activiteitencommissie”.
 
15 augustus: Henk de Boer , klasse apart.
Op zaterdag , 15 augustus speelden we met 16 deelnemers
weer een gezellige recreantenwedstrijd. We waren net,
voordat het ging regenen, klaar met onze twee rondjes.
Henk de Boer was met 51 slagen ( 25 / 26 ) veruit de beste.
De rest van het veld is nog te wisselvallig en slaat naast
een sterke ronde van net onder of boven de dertig, een veel
slechtere ronde. Maar deelnemen is veel belangrijker dan
winnen, want je bent wel heerlijk buiten bezig. Marchien en
haar team hielden de boel strak in de gaten. De tweede
prijs ging naar Ank de Vries (58 slagen) en Gerhardus Pool
haalde met 59 slagen het podium ook nog. Het echtpaar
Sonja en Klaas was weer een solide twee- eenheid  met
allebei 61 slagen.( samen vierde ). Tim de Boer en Arent
van Zomeren werden uitgeloot voor de overige twee prijzen.
Een leuke , gezellige wedstrijd. Het smaakt naar meer met
een grotere deelname.
 
22 augustus: RECREANTEN DELVEN ONDERSPIT.
Zaterdag , 22 augustus speelden de leden en donateurs
een verrassingswedstrijd. We moesten éénmaal de korte
baan spelen met de witte bal. Bovendien waren een paar
banen voorzien van hindernissen. Het smalle plankje op
baan zeven voor de grindbak was een vervelend obstakel.
Daarna moesten we de viltbaan spelen op wedstrijdniveau
en ook nog met een rood stuiterballetje. En dit veel recre-
anten de das om. De wedstrijdspelers konden duidelijk
beter met de omstandigheden omgaan en de recreanten,

die dachten een beetje te kunnen minigolven , kennen nu
weer hun plaats. Bij de vrouwen werd Boukje Bijmholt
eerste. Hier was wel een barrage met Trijn Hatzman voor
nodig. Allebei hadden ze 82 slagen nodig, maar een fraaie
één van Boukje in de barrage gaf de doorslag. Blijke Eu-
verman werd met 87 slagen een goede derde.  De poedel
bij de vrouwen ging naar Annie de Vries ( 128 slagen). Bij
de mannen ging de poedel naar good-old Jan Bijmholt met
133 slagen. Roelof Hooysma was met 76 slagen de sterk-
ste in het mannenveld. Op ruime afstand volgden zoon Jan
Egbert en Jan Jager met 84 slagen. Jan Egbert was in de
barrage Jan de baas. De winnaars en de poedels gingen
met bloemen naar huis. Recreanten moeten maar denken
“Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Dit zei Pierre de
Coubertin ook al bij de olympische spelen in het verre
verleden. En laten we niet vergeten . Met z’n één en twin-
tigen hadden we een mooie dag. Maar warm was het wel.
G.P.

- Pagina 18 -



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

29 augustus: OPEN KAMPIOENSCHAP
RECREANTEN
Twintig deelnemers streden zaterdag , 29 augustus op het
minigolfpark van Appelscha onder ideale weersomstandig-
heden in de categorieën dames , heren en jeugd om het
open recreantenkampioenschap. De wedstrijd ging over
drie ronden. Het was gezellig , spannend en sportief . Dat
waren de woorden van Marchien bij de prijsuitreiking. En
zo was het ook. Eppie Paulusma stelde zijn baan gratis ter
beschikking. Alle deelnemers kregen een bloemetje en dat
zonder inschrijfgeld. Er waren dus geen verliezers. Bij de
jeugd ging het tienjarige talent Tim de Boer er met het
kampioenschap vandoor.  De andere twe podiumplaatsen
waren voor Albert Hooijsma en Daan Graafstra. Ze hadden
over de drie ronden respectievelijk 97, 110 en 122 slagen
nodig. Bij de dames was het kampioenschap voor Ank de
Vries ( 85) , voor Antje Hof ( 88 ) en Sonja Druijf ( 91). Bij

de heren werd Roelof Hooijsma kampioen met 84 slagen .
Arent van Zomeren werd keurig tweede  ( 87 ) voor Marten
de Vries met 91 slagen( na een mislukte laatste ronde van
36 slagen.) De wisseltrofeeën staan dus een jaar bij Roelof
en Ank in de kast. Eigenlijk moet er ook zo’n wisseltrofee
voor de jeugd komen. Zaterdag 12 september sluiten de
leden en donateurs vanaf 16.00 uur het seizoen afmet een
gezellige eindwedstrijd en een klein hapje. en een drankje.
G.P.

Van de Redactie ....!
Hier mee heeft u het 3e 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
een overzicht van de relatie van MGC Appelscha met de
Europa Cup. Het clubblad nr. 4 van 2015 zal ongeveer
half december a.s. verschijnen en zal voor groot deel in
het teken van het  verslag van de Europa Cup 2015, welke
van 1 t.3 oktober in Appelscha zal worden gespeeld.
Voorts kunt u dan de laatste verslagen van de wedstrijden
van 2015 verwachten. Voor dit clubblad moet de kopie
en foto’s uiterlijk 10 december binnen zijn. DUS VOOR
CLUBBLAD NR. 4 KOPIE EN FOTO’S VÓÓR 10 DE-
CEMBER  A.S. STUREN NAAR:  devanderzee@telfort.
nl.
 
Douwe van der Zee
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