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Inhoud van de nieuwsbrief: 
 
1. Wedstrijden september 2016 
2. Wedstrijden oktober 2016 
3. Verjaardagen oktober 
4. Verjaardagen november 
5. Nieuwsbrief ontvangen? 
6. Zomercompetitie Ridderkerk 2016 
7. Mijn overzicht 7 – Terug van weggeweest 
8. Opknappen van de lange en het vervangen van de hindernissen op de korte banen 
9. 45+ toernooi in Ridderkerk 2016 
 
Toernooien september 2016 
 
24 september 2016 45+ toernooi Zoetermeer 
24 september 2016 Reservedatum competitie 
25 september 2016 2 tegen 2 toernooi Zoetermeer 
25 september 2016 9 banen Valkhof (Nijmegen) en 9 banen de Lubert (Groesbeek) 
25 september 2016 Reservedatum competitie 
29 september 2016 Europacup Neutraubling (Duitsland) 
30 september 2016 Europacup Neutraubling (Duitsland) 
 
Toernooien oktober 2016 
 
01 oktober 2016 Europacup Neutraubling (Duitsland) 
01 oktober 2016 Afvaltoernooi Appelscha 
02 oktober 2016 2 tegen 2 toernooi de Vrije Slag (Wageningen) 
08 oktober 2016 Combitoernooi De Hole Ridders (Ridderkerk) 
09 oktober 2016 Toernooi ’t Maatveld (Bornebroek) 
15 oktober 2016 Ridderkerks kampioenschap 
15 oktober 2016 Promotie / Degradatie LHK (neutrale baan) 
16 oktober 2016 Promotie / Degradatie LHK (neutrale baan) 
16 oktober 2016 Toernooi Lichtstad Eindhoven 
22 oktober 2016 Enentoernooi Appelscha 
23 oktober 2016 Interland Nederland – België (Geldrop) 
28 oktober 2016 45+ toernooi Putten  
30 oktober 2016 Promo 2 tegen 2 minigolf Event Busseloo (Onder voorbehoud) 
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Verjaardagen Oktober 
 
Joke Verschoor – Loeve   12 oktober 
G. Elsenaar     15 oktober 
Bart de Waal     16 oktober 
Hans Broodbakker    26 oktober 
Herman Kas     27 oktober 
I. van der Heiden    29 oktober 
 
Verjaardagen November 
 
Henk Goris     08 november 
L.R. Gout     13 november 
Diny van Luijpen–Kraan   16 november 
L. Heeselaars     19 november 
B. Kerem     29 november 
 
Nieuwsbrief ontvangen? 
 
Mocht u de nieuwsbrief per e-mail willen ontvangen? Stuur dan even een e-mail naar de 
redactie@rmcdeholeridders.nl en kan krijgt u de digitale nieuwsbrief toegestuurd. 
 
Zomercompetitie Ridderkerk 2016 
 
De zomercompetitie loopt haast ten einde. Jullie kunnen tot dat de klok wordt verzet nog op de 
woensdagavond spelen. Daarna starten we met de wintercompetitie op de lange baan. De datums 
worden nog bekend gemaakt. 
 
Johan is in principe al klaar op de lange baan maar gaat door om zijn gemiddelde naar beneden te 
krijgen. 
 
Tussenstand Zomercompetitie lange baan: 
 

Naam Ronde Hsl Gem Enen Gem 
 

1. Tom Pardaans 19   561 29,53 152 8,00 
2. Wendy van Luijpen   9   278 30,89   67 7,44 
3. Johan den Dunnen 39 1220 31,28 280 7,18 
4. Jan Dokter 21   759 36,14 110 5,24 
5. Barry Slingerland 17   626 36,82   79 4,65 
6. Peter van Hengel 11   441 40,09   49 4,45 
7. Riet van Hengel 10   401 40,10   34 3,40 
 
Bijgewerkt t/m 4 september 2016 
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MIJN OVERZICHT 7 – TERUG VAN WEGGEWEEST 
 
Het is alweer zeven weken geleden dat ik mijn laatste epistel voor onze website heb ingeleverd.  Voor 
velen een zonnige en/of ietwat natte vakantie.  Voor de thuisblijvers van hetzelfde laken een pak. Op 
de tv een lawine aan sport en er werd ook menig minigolftoernooi gespeeld. 
Er waren de Europese kampioenschappen in Lahti en de WK jeugd in Bischofshafen. 
Op beide toernooien was de Holeridders vertegenwoordigd. Voor de uitslagen van e.e.a. verwijs ik U 
naar de website van de NMB. 
De clubochtend op de Woensdag werd de afgelopen weken toch nog aardig bezocht ondanks de 
vakanties. We hebben zelfs 2 nieuwe leden mogen begroeten op deze Woensdagochtenden. Voor ons 
als recreantgolfers een welkome en gezellige uitbreiding. 
De afgelopen weken is er veel werk verzet voor het optimaliseren van de banen zowel kort als lang. 
Aan de zijkant van de korte banen is een begin gemaakt voor een goede afwatering. Het ligt in de 
planning dat bij hevige regenval- zoals de laatste tijd veelvuldig voorkomt- de plassen naast de banen 
zo snel mogelijk verdwijnen zodat de kaplaarzen thuis kunnen blijven 
De lange baan heeft een ware metamorfose ondergaan. Er zijn 2 nieuwe verflagen op aangebracht en 
visueel is het een prachtig gezicht. Buiten het vakwerk van de firma Frenoflex complimenten voor 
Tom Pardaans  die er veel uren in heeft gestoken om beide klussen te begeleiden en waar nodig werk 
eraan te verrichten. Op facebook zijn al wat foto’s te bewonderen van de banen met dank aan Martin 
van Holland. 
Donderdag 1 september de laatste verf op de banen, plakband van de zijkanten af en nieuwe klokken 
aan het begin van iedere baan. Alles precies op tijd om de volgende dag ons 45+ toernooi te kunnen 
spelen.  
Half 10 waren de vrouw en ik aanwezig en er werd al druk geoefend. Weliswaar was de opkomst 
minder dan in voorgaande jaren mede doordat het al een 
keer uitgesteld moest worden vanwege de renovatie van de 
banen. Drie dames en dertien heren begonnen om 10.00 uur 
aan de eerste van de vier ronden. Voor aanvang al een aantal 
beschouwingen gehoord over eventuele veranderingen aan 
de banen door het verven. Soms net een tikkeltje anders, 
soms stroever etc. Zal het wel ervaren. Mocht starten met de 
heren Henk Goris en Klaas Boekel. Hier zie je direct het 
klassenverschil. Als het bij hen misgaat is het net mis en bij 
mij ruim mis. Voordeel voor mij is dat bij hen de 
teleurstelling dan groter is. Het zal U niet verbazen dat ik als 
ongeluksvogel op plaats 13 ben geëindigd. Klaas bedankt 
voor de aanwijzingen betreffende mijn lichaamshouding. De 
keren dat ik het opvolgde had direct resultaat. Ga hier 
beslist aan werken. 
Bij de dames werd de strijd gewonnen door Elly Mulder en 
bij de heren door Martin van Holland. 
Totaal kampioen 45+ 2016 van RMC de Holeridders werd 
Martin van Holland (zie foto) die met de zo felbegeerde 
beker aan de haal ging. 
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Rest mij nog te vermelden dat de onderlinge strijd tussen Riet en mij wederom door haar is gewonnen. 
Waarvan akte. 
 
Peet van Hengel 
 
Opknappen van de lange en het vervangen van de hindernissen op de korte banen 
 
Afgelopen maand is er hard gewerkt aan de lange baan. Aan de toplaag kunnen jullie dat zien om de 
banen er zo goed mogelijk uit te laten zien. Het ziet er goed uit. De banen waren voor het 45+ toernooi 
in Ridderkerk dat op 2 september 2016 werd gespeeld klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Op de korte baan zijn een aantal hindernissen vervangen, 
zoals de dubbele heuvel, de enkele heuvel, de slak en de 
koker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45+ toernooi in Ridderkerk 2016 
 
Op 2 september werd in Ridderkerk het 45+ toernooi op de lange baan gespeeld. De lange baan was 
net gerenoveerd. Doordat er een nieuwe toplaag opzit, ia de terugloop wat trager en hoeken een aantal 
banen anders. De spelers hadden allemaal dezelfde handicap. 
 
Bij de dames waren er 3 deelnemers. Barry Slingerland (De Hole Ridders), Riet van Hengel (De Hole 
Ridders) en Elly Mulder (De Trekvogels). Na de eerste ronde stonden ze dicht bij elkaar. Maar na de 2e 
ronde nam Elly de koppositie, gevolgd door Riet. Zij zei: “De 1e ronde is meestal goed, maar na de 1e 
ronde gaan de rondes omhoog.” En dat bleek ook wel zo te zijn. Na ronde 4 bleek dat Elly 1e was 
geworden en op een gedeelde 2e plaats Barry en Riet. Doordat Barry het minste verschil had, werd zij 
2e. 
 
Bij de heren waren er 13 deelnemers. Martin van Holland (De Hole Ridders) sloeg 3 rondjes onder de 
30. Hij werd 1e en ook algemeen toernooiwinnaar met 122. 2e bij de heren werd Johan den Dunnen 
(De Hole Ridders) met ook een hele mooie score van 127. Op de 3e plaats kwam Fred van den Broek 
(WIK) met 129. Tom Pardaans (De Hole Ridders) viel net buiten de prijzen. 
 
 
Uitslag: 
 
Dames 
 

1. Elly Mulder   De Trekvogels 31 – 33 – 33 – 35 = 132 
2. Barry Slingerland  De Hole Ridders 34 – 42 – 40 – 40 = 156 
3. Riet van Hengel  De Hole Ridders 32 – 39 – 42 – 43 = 156 



 
NIEUWSBRIEF Jaargang 6 – September 2016 
  

 Pagina 6 van 6 

 
Heren 
 

1. Martin van Holland   De Hole Ridders 29 – 36 – 28 – 29 = 122 
2. Johan den Dunnen  De Hole Ridders 31 – 32 – 30 – 34 = 127 
3. Fred van den Broek  WIK   31 – 35 – 31 – 32 = 129 
4. Tom Pardaans   De Hole Ridders 31 – 33 – 33 – 34 = 131 
5. Klaas Boekel   De Trekvogels 34 – 34 – 31 – 34 = 133 
6. André van Vliet  De Hole Ridders 33 – 34 – 33 – 37 = 137 
7. Henk Goris   De Hole Ridders 31 – 38 – 37 – 33 = 139 
8. Wim van der Meer  De Trekvogels 37 – 35 – 34 – 34 = 140 
9. Marcel van den Bosch De Trekvogels 37 – 32 – 37 – 36 = 142 
10. Rob Plugge   Zoetermeer  37 – 39 – 34 – 32 = 142 
11. Henk Buskermolen  Aalsmeer  32 – 38 – 36 – 40 = 146 
12. Gerrit Splinter   Aalsmeer  38 – 37 – 42 – 38 = 155 
13. Peter van Hengel  De Hole Ridders 39 – 48 – 44 – 37 = 168 

 
 
 
Voor wedstrijdzaken: wedstrijdleider@rmcdeholeridders.nl    
 
Voor redactionele zaken: redactie@rmcdeholeridders.nl  
 


