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ALGEMEEN
Hierbij biedt het bestuur van de Nederlandse Minigolf Bond (N.M.B.) aan alle leden het
jaarverslag 2017 aan. Het jaar 2017 kende een moeizaam begin. Door het ontbreken van
een meerjarenbeleidsplan kreeg de NMB de oranje status van NOC*NSF, wat betekende
dat door het ontbreken van genoemd plan er wel een subsidie werd toegekend, maar dat
er geen voorschotten betaalbaar werden gesteld. Tevens bestond de kans dat het
subsidie geheel of gedeeltelijk zou worden ingetrokken. In de begroting van de N.M.B.
was hiermee reeds rekening gehouden.
In de najaars ALV van 18 november 2017 is het Integraal Meerjaren Beleidsplan (I.B.P.)
beleidsperiode 2017 – 2020 vastgesteld, waardoor voldaan werd aan de
subsidievoorwaarden van NOC*NSF. Als gevolg hiervan werd het volledige subsidie
toegekend, wat gunstige gevolgen had voor 2017 en de daarop volgende jaren in de
meerjarenbegroting.
Genoemd I.B.P. is ten opzichte van het vorige I.B.P. aanmerkelijk ingekort en de
gewenste formatie in het Organisatieschema is drastisch ingekrompen, overeenkomend
met de feitelijke situatie waarin de N.M.B. verkeert.
Per 31 december 2017 zijn er nog 27 verenigingen aangesloten bij de N.M.B. Helaas
heeft MGC de Rotonde ultimo 2016 aangegeven uit de N.M.B. te stappen omdat de
vereniging nog slechts 3 actieve leden had.
Het aantal leden op basis van contributiebetaling bedroeg aan het einde van kalenderjaar
467, was eind 2016 nog 495.
Het bondsbestuur bestond op 1 januari 2017 uit de volgende personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Topsportcoördinator
Landelijk Wedstrijdleider
Marketing, PR en Breedtesport

:
:
:
:
:
:

Alex Jasper
Steven Steiger
Rob Plugge
Vacant
Huib Plugge
Vacant
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Het bondsbestuur heeft in 2017 maar liefst 8 keer vergaderd. Dit had mede te maken
met de diverse mutaties in het bondsbestuur. Tevens is er 2 keer een Algemene Leden
Vergadering (A.L.V.) uitgeschreven op maandag 22 mei en zaterdag 18 november.
Ook in 2017 hebben er helaas mutaties in het bondsbestuur plaatsgevonden.
Op 23 februari heeft Alex Jasper besloten om per direct zijn functie als voorzitter neer te
leggen. Gelukkig heeft het bestuur tijdens de A.L.V. van 22 mei Hans van der Aa kunnen
benoemen als nieuwe voorzitter. Inmiddels is ook de functie van Topsportcoördinator
(T.S.C.) ingevuld.
Steven Steiger is tijdens de A.L.V. van 18 november benoemd als nieuwe T.S.C.
Tot die tijd vervulde Steven de functie van secretaris. Deze functie werd per 18
november door Huib Plugge ingevuld. Tevens is ook de functie van Marktwerking, PR en
Breedtesport ingevuld. Sietse van Zandvoort heeft zich bereid gevonden om deze functie
‘opnieuw’ in te vullen. Daarmee zijn alle functies van het hoofdbestuur ingevuld omdat de
functie van Landelijk Wedstrijdleider geen hoofdbestuursfunctie meer is.
Het bondsbestuur bestaat sinds 31 december 2017 uit de volgende personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Topsportcoördinator
Marketing & PR

:
:
:
:
:

Hans van der Aa
Huib Plugge
Rob Plugge
Steven Steiger
Sietse van Zandvoort

Het bestuur heeft verder nog ondersteuning van o.a.:
Bondsbureau
Webmaster
Landelijk Wedstrijdleider
Financiële commissie

:
:
:
:

Paulien Jasper
Marianne Groenendijk
Arie Kammeraat
Gerco Berentsen & Rick Peeters

Door de volledige bezetting van het bondsbestuur en het toekennen van het volledige
subsidiebedrag zijn de vooruitzichten van de N.M.B. gunstig en getracht zal worden om
met een krachtsinspanning met behulp van de verenigingen een ommekeer te bereiken
in de daling van het ledental.
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Topsport en Wedstrijdsport 2017
Voor jullie ligt het jaarverslag 2017 dat door mij is samengesteld van de topsport en de
wedstrijdsport. Nu zullen jullie denken wat het verschil tussen deze twee categorieën is,
hierbij zal ik dit verder uiteen zetten.
Onder topsport vallen alle internationale wedstrijden die in het seizoen gespeeld worden.
Dit jaar werd er naar Tsjechië, Kroatië, Italië en Zweden gereisd. Ook de LHK en de NK’s
vallen onder deze categorie. De overige competities vallen onder de wedstrijdsport. Dit
zijn de competities die in de districten gespeeld worden.
Wedstrijdsport:
Ieder jaar wordt er in de districten gestreden voor de titels op afdeling 1 (lang) en 2
(kort). In district Noord heerst Appelscha, zowel op de viltbanen als de korte banen, al
was het bij de laatst genoemde nog wel spannend tot en met de laatste wedstrijd.
In district Oost is er natuurlijk de Peter Groeneveld competitie op lang en wordt er in 2
poules gestreden op de lange banen. In alle drie de competities zijn verschillende teams
kampioen geworden, namelijk ’t Valkhof op afdeling 1, Duno 1 in de Poule A afdeling 2 en
het 2e team van de Combinatie 2011 in Poule B.
Helaas is in district Zuid de animo niet zo groot om competitie te spelen. Op de lange
banen waren slechts drie deelnemende teams en op korte banen twee teams. Geldrop
wist de overwinning op lang binnen te slepen en Venray op kort.
In district West hebben we eigenlijk drie winnende teams in 2 competities. Nu zou je je
misschien afvragen hoe dat kan, maar dat is vrij simpel. Op afdeling 2 eindigden de
teams van WIK 1 en Trekvogels op de eerste plaats, dus eigenlijk zijn ze allebei de
winnende ploeg. Aangezien er onderscheidt gemaakt moest worden werd WIK 1
uitgeroepen tot kampioen doordat er minieme verschillen waren ten opzichte van het
team van de Trekvogels.
Ook op afdeling 2 was het een spannende strijd. Heerhugowaard wist aan het langste
eind te trekken en is kampioen met slechts één punt verschil met Trekvogels 1.
Alle districtskampioenen gefeliciteerd en een boodschap aan de andere teams is van mijn
kant: Ga trainen en ga ervoor in het nieuwe seizoen!!
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Districtskampioenschappen
In 2017 zijn natuurlijk ook weer de districtskampioenschappen gehouden. Deze
individuele wedstrijden worden helaas niet zo druk meer bezocht wat zelfs het geleidt tot
het niet organiseren in district Zuid. Dit is natuurlijk heel spijtig.
In district Noord waren de banen (kort en vilt) van Appelscha het strijdtoneel van deze
wedstrijd. Bij aanvang was er al één speelster die zich al zeker was van de overwinning.
Ingrid Scheeringa had geen concurrentie in haar categorie. Bij de jongens junioren was
het wel een strijd met twee deelnemers, evenals bij de heren.
In district Oost werd deze wedstrijd georganiseerd op de korte banen van Duno in
Doorwerth en de gerenoveerde Bogni-banen in Afferden. In Afferden ging men van start,
maar de weergoden hadden het lumineuze idee om deze banen grondig in te zegenen.
Na twee ronden werd de wedstrijd gestaakt en nam men de beslissing om deze verder te
spelen op 14 oktober.
Ook in het Westen speelde regen een grote rol van betekenis. Zaterdag werd er in
Lexmond gestart, maar ook hier werd de wedstrijd na twee ronden gestaakt. Hier werd
beslist dat deze niet op een nader tijdstip uitgespeeld zou worden. ’s Zondags in
Heerhugowaard werden wel de vier ronden voltooid.
Langs deze weg wil ik Trijn Hatzmann, Ingrid Scheeringa, Wim Hulscher, Jarno
Bottenberg, Roelof Hooijsma, Boukje Bijmholt, Petra Tenge, Lourens Zwarts, Youri
Bottenberg, Marchien Brinksma, Alie Visser, Jan Spiljard, Wilbert van Helmond, Roy
Remie, Rick Peeters, Frits Zwaal, Maxime van den Bosch, Marlène van den Bosch, Fred
van den Broek, Peter Teeuw, Mary Zingstra, Pia Moerman, Siem van Duin, Teun de Vlugt,
Elly Mulder en Henny Hellendoorn feliciteren met het behaalde kampioenschap op
afdeling 1, afdeling 2 of de combi.
Topsport:
In deze categorie hebben we uiteraard de Landelijke Hoofdklasse (L.H.K.). Dit jaar werd
er wederom gestreden met 5 teams, te weten MGC Geldrop 1, MGC Geldrop 2, RMC de
Hole Ridders, MGC Zoetermeer en MGC Oirschot. Er werd gestart in Ridderkerk (Bogni)
om vervolgens twee maal te spelen op de viltbanen in Appelscha in verband met de
Europa Cup. De voorlaatste wedstrijd was in Spoordonk (MOS) om af te sluiten in
Wageningen (Kort).
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Voor de 7e keer op rij liet het team van MGC Oirschot zien wie de sterkste is in
Nederland. Alleen het eerste team van MGC Geldrop wist punten af te snoepen tijdens de
eerste viltwedstrijd. Da andere wedstrijden werden met overmacht gewonnen. MGC
Oirschot was met een herenteam in 2017 weer speelgerechtigd op de Europa Cup.
MGC Oirschot proficiat.
NK 3-tallen
De kwalificatie voor de dames was een ander verhaal. Drie damesteams streden voor
deelname aan de Europa Cup in Ridderkerk, te weten MGC Oirschot, MGV Duno en MGC
de Trekvogels. Op papier was het team van MGC Oirschot de grootste kanshebber, maar
ook zij hebben laten zien dat ze niet ongenaakbaar zijn.
In de voorlaatste ronde werd het toch nog spannend doordat ze een flinke steek lieten
vallen. Het team van Duno naderde hen tot 2 slagen achterstand. Het team van MGC
Oirschot herpakte zich goed in de laatste ronde en wisten alsnog de overwinning binnen
te halen met een verschil van 3 holeslagen. Hulde aan de dames van MGC Oirschot.
Bij de heren wist het thuisspelende team van de RMC de Hole Ridders deze wedstrijd te
winnen. Vanaf de eerste ronde stonden zij bovenaan en hebben deze plaats niet meer
afgestaan. Van harte gefeliciteerd heren.
NK Combi strokeplay
De banen van MGC Geldrop waren beschikbaar gesteld om daar de NK combi te spelen.
Met een deelnemersveld van 40 spelers gingen we van start. De Nederlands kampioenen
van dit NK waren al vrij vroeg zeker van hun overwinning.
Er was jammer genoeg in geen enkele categorie sprake van een spannende strijd voor de
overwinning! Langs deze weg wil ik Roland Klarenbeek, Joy Wielink, Natasja Kolsteren,
Maxime van den Bosch, Rick Beijnen en André van Vliet van harte feliciteren met hun
titel.
Ik moet nog wel even een kanttekening plaatsen bij de categorie Heren. Daar waren 8
deelnemers, maar er waren maar slechts vier heren van de algemene klasse. Drie spelers
zitten nog in de ontkenningsfase (senioren) en één speler speelde een klasse hoger
(junioren).
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NK Combi Matchplay
Dit NK wordt altijd aansluitend aan de strokeplay gespeeld. Zowel bij de meisjes junioren
als de jongens werd er een “best of three” gespeeld door de geringe deelname.
In de overige klassen waren er meer deelnemers, ook hier werd er gestreden voor elk
punt. De uiteindelijke winnaars en winnaressen gefeliciteerd, Wim Hulscher, Gerco
Berentsen, Anja Derks, Rick Beijnen, Joy Wielink en Maxime van den Bosch.
Senioren Nationen Cup en EK Cheb, Tsjechië
In de categorie Senioren heeft het bestuur besloten om een herenteam uit te zenden
naar het EK in Cheb, aangezien deze categorie momenteel de grootste groep
vertegenwoordigd binnen de N.M.B. De dames senioren zijn beduidend minder
vertegenwoordigd. Daarom is er besloten om hier niet voor een team te gaan maar voor
individuele speelsters.
Als voorbereiding wordt er altijd een Nationen Cup (N.C.) georganiseerd op de banen
waar ook de EK gespeeld wordt. Tijdens deze N.C. werd duidelijk dat de lange banen niet
echt moeilijk waren en er veel énen te scoren waren. De korte banen waren daarentegen
een stuk moeilijker. Dat bleek ook wel uit de scores van de diverse teams.
Zaterdags was het weer prima, maar de volgende dag was het een stuk minder. Regen
gooide roet in het eten. Er werd zelfs een combironde geschrapt om de finale wedstrijden
niet in gevaar te laten komen.
Het Nederlands team, bestaande uit Marianne Groenendijk, Martin van Holland, Hans
Broodbakker en Steven Steiger, wist knap de vierde plaats te behalen in hun poule,
zodat plaatsing voor de wedstrijden voor plaats 5 tot en met 8 een feit was.
De wedstrijd tegen het Italiaans team ging verloren zodat de laatste wedstrijd moest
uitmaken of het de zevende of achtste plaats werd voor ons. Na een verbeten strijd met
de Zwitsers (een gelijke stand) werden we toch zevende.
Toen was daar het Europees Kampioenschap. Met een sterk herenteam en een dame
werd er afgereisd naar Tsjechië. Al snel werd duidelijk dat ook voor dit team de korte
banen een struikelblok was. Op lang waren de scores ook niet uitzonderlijk laag zodat het
team op een zevende plaats eindigde waar 13 teams waren ingeschreven.
Bij de heren hadden Roland Klarenbeek en Ruud Slappendel zich geplaatst voor de
Matchplay-wedstrijden, Joy Wielink plaatste zich bij de dames.
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Ruud verloor in de eerste ronde maar Roland wist het te schoppen tot de halve finale en
werd uiteindelijk vierde. Ook Joy wist het podium net niet te halen. Zij werd ook in de
halve finale uitgeschakeld.
Jeugd EK Askim, Zweden
Bij dit toernooi hadden we maar één deelnemer, Jarno Bottenberg. Hij wist bij de
strokeplay de 25e plaats te behalen maar in de Matchplay werd hij pas in de kwartfinale
uitgeschakeld.
WAGM Zaton, Kroatië
Dit is een voor ons een geheel nieuwe tak van de minigolfsport, namelijk het World
Adventure Golf Masters. Fred van den Broek en Mary Zingstra wilden hun kunnen laten
zien tijdens deze wedstrijd. Fred werd 19e van de 34 deelnemers en Mary bezette de 6e
plaats en daarmee draagster van de rode lantaarn in haar klasse.
WK Algemene Klasse Zaton, Kroatië
Naast het Adventure Golf zijn er in 2017 ook een viltbaan en korte banen aangelegd,
zodoende werd het WK naar Zaton geleid.
Een heren- en een damesteam werden geformeerd om zich te meten met de grote
landen van het mondiale minigolf. De omstandigheden waren uitzonderlijk, mede omdat
het minigolfcomplex gelegen was in een vakantieresort. Het was dus ‘s morgens wakker
worden, ontbijten en te voet naar de baan.
De heren wisten de 9e plaats te behalen en de dames een 7e plaats.
Voor het WK Matchplay wist alleen Youri Bottenberg zich te plaatsen. Hij wist zijn huid
duur te verkopen maar verloor helaas toch in de 1e ronde van deze competitie.
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Marktwerking, Pr en Breedtesport 2017 e.v.
Lange tijd heeft er een vacature open gestaan voor een functionaris die de portefeuille
Marktwerking, Pr en Breedtesport voor zijn rekening wilde nemen. Hierdoor is er
nauwelijks aandacht gegeven aan deze toch wel voor ons belangrijke onderdelen van de
Nederlandse Minigolf Bond.
Leden werven en huidige leden zien te behouden, zijn de aandachtspunten waar wij ons
nadrukkelijker mee bezig moeten houden.
De verenigingen zouden meer kunnen samenwerken op deze onderdelen door
bijvoorbeeld ideeën uit te wisselen en de successen onderling te delen.
De N.M.B. kan daar een ondersteunende rol in vervullen door bijvoorbeeld
promotiemateriaal aan te bieden. Op de Algemene Leden Vergadering in november heb
ik mij weer beschikbaar gesteld om deze vacature op te vullen. De plannen van de
nieuwe voorzitter Hans van der Aa heeft mij doen besluiten om de uitdaging aan te gaan.
Een aantal clubvoorzitters van de grootste minigolfverenigingen van Nederland heeft mij
zoveel vertrouwen gegeven om samen aan het werk te gaan.
Op de A.L.V. heb ik meteen een ambitieus plan neergelegd, welke in 2018 zal worden
uitgevoerd en welke plannen er voor de komende jaren nog zullen moeten worden
vervuld. De NMB is zich ervan bewust dat dit veel geld zal gaan kosten en met de
toegezegde financiële steun van het NOC*NSF en de Nederlandse Loterij zijn zij ervan
overtuigd dat de ingeslagen weg de juiste zal zijn.

Wederom is er in 2017 een Promo Event gehouden op recreatieterrein Bussloo, nabij
Apeldoorn. De NMB ondersteunt het plan om aldaar een nieuwe minigolfvereniging op te
gaan richten in 2018 en heeft daarvoor ook persberichten geschreven, die de nodige
aandacht hebben gehad in lokale kranten en lokale radio.
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Op dit moment heeft de N.M.B. nog steeds voor nieuwe leden een beginsetje in de
aanbieding, drie ballen en een minitasje, welke wij gratis aanbieden voor nieuwe
inschrijvingen. Ook zijn er twee Banners op voorraad, die de verenigingen kunnen lenen
voor een promotieactiviteit.
Verder is er een plan gemaakt om de NMB website te moderniseren, wat in 2018 verder
zal worden uitgewerkt en is er een nieuwe slogan uitgebracht om duidelijk te maken wat
Minigolf is. De slogan bedacht door Hans van der Aa luidt: Minigolf is de wedstrijdsport
van midgetgolf!
Deze slogan zal in 2018 volop worden gepresenteerd op een vijftal PVC spandoeken en
op stickers en is reeds in november 2017 op de bekende witte pen van de NMB
uitgebracht. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Wilbert van Helmond (lid van MGV
DUNO), voor zijn loyale op- en instelling richting de N.M.B. en de minigolfsport in het
bijzonder.
Breedtesport verdient meer aandacht en om vast te stellen heb ik eerst eens op papier
gezet wat de betekenis is van Breedtesport, welke kan leiden tot een beleidsplan binnen
de Nederlandse Minigolf Bond en haar leden.

Wat is Breedtesport? (2018)
 Sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis
 Het doel van breedtesport is mensen (weer) in beweging te krijgen. En niet alleen
bewegen, maar ook het plezier om samen met anderen bezig te zijn, is belangrijk.
 Breedtesport is elke vorm van sport en spel die niet tot topsport wordt gerekend.
 Breedtesport is laagdrempelig en richt zich dan met succes op kinderen
en jongeren. Zo worden er verschillende producten en diensten geleverd op het
gebied van sportbuurtwerk, bewegingsonderwijs en verenigingsondersteuning.
 Topsport kan niet zonder de breedtesport en breedtesport kan niet zonder
Topsport.

Aangesloten bij NOC*NSF en de World en European Minigolfsport Federation

10

Onderdeel: Secretariaat: Huib Plugge
Zuidpoldersingel 52, 2645 KD Delfgauw
06-26052304 Email: Huib@skpnet.nl
www.minigolfbond.nl

Iban: NL73RABO 011.95.57.061 te Rijswijk ZH

 Breedtesport en topsport moeten meer dan tot nu toe samenwerken. In
Nederland geven wij bijvoorbeeld veel meer geld aan de topsport en veel minder
aan breedtesport. Terwijl de meeste mensen nog steeds deelnemen aan de
breedtesport en niet aan topsport. Ook als het gaat om aanvoer voor de topsport
komt deze ook vanuit breedtesport.
 Het is van belang om in de breedtesport te investeren, waardoor er meer mensen
gemotiveerd raken en in de gelegenheid gesteld worden om te minigolfen.
 Bij samenwerking tussen topsport en breedtesport snijdt het mes aan twee
kanten. Breedtesport heeft een belangrijke maatschappelijke functie (gezondheid,
vaardigheden, sociale contacten etc.). Topsport kan daar en tegen een belangrijke
functie vervullen in het kader van promotie.
 In de loop van 2018 zal er een aangepaste versie komen van de spelregels voor
niet-wedstrijdspelers.
Sietse van Zandvoort,
Bestuursfunctionaris N.M.B.
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