
Aangesloten bij de F.N.M.B. 

Ridderkerkse Midgetgolf Club 

28e  jaargang, nr 1 



Voorzitter: Jan Dokter 
Tarbot 111 
2986 ND  Ridderkerk 
tel:0180 425100 

Secretaris: Remon Verveer 
Karper 133 
2986 PB Ridderkerk 

Penningmeester: Stefan Donker 
Ring 314 
3343 NH Hendrik Ido Ambacht 
tel:078-6817641 

Wedstrijdleider: Theo Pol 
Dr. De Visserstraat 34 
2982 SC Ridderkerk 
tel.: 0180 415425 

Commissarissen: Barry & Feitse Slingerland 
Houtzaagmolen 46 
2986 GB Ridderkerk 
tel:0180-420383 

MIDGETPOST 
Clubblad van de Ridderkerkse midgetgolfclub: 

De Holeridders 
Oosterparkweg 5 

2986 AE Ridderkerk 

tel: 0180-430606 

Opgericht 1 maart 1977, officieel aangesloten bij de F.N.M.B. 

Bestuur 

 Henny Verveer 
Karper 133 
2986 PB Ridderkerk 



PAGINA 26 MIDGETPOST 

RMC DE HOLERIDDERS 
Oosterparkweg 5 

2986 AE Ridderkerk  
 

Telefoon:  0180 43 06 06  
E-mail: info@holeridders.nl 

Redactie: 

Elwin Dokter 

Jan Dokter 

Tarbot 111 

2986 ND Ridderkerk 

Email:   dokterdokter@planet.nl 

               elwindokter@planet.nl 

23 februari 

 5 maart  

11 maart 

12 maart 

 1 april 

 1 april 

 7 april 

14 april 

15 april 

20 april 

Wendy van Luijpen (1979) 

Danny van Luijpen (1984) 

Jannie Luthart (1951) 

Reijer van Gemerden (1938) 

Piet Mandemaker (1930) 

Tom Pardaans (1943) 

Ineke Dokter (1957) 

Daan Verschoor (1935) 

Theo Pol (1955) 

Hennie Verveer (1957) 

 

In dit nummer, o.a. : 

  Uit de oude doos 4 

  Wist u dat... 5 

  Wedstrijdkalender 6 

  Recept: ‘Champignon...’ 9 

  Wintercompetitie 10 

  Onderhoud 12 

  Indoor Beuningen 14 

  Dranktoernooi 17 

  Stevige handdruk 21 

VAN DE REDACTIE: 

Daar is die dan. Het eerste clubblad van het nieuwe jaar met een 
nieuwe redactie en een nieuwe lay-out. De nieuwe redactie bestaat 
voorlopig uit Elwin en Jan Dokter. Als er nog leden zijn die ook 
graag bij de redactie willen, dan zijn die natuurlijk van harte wel-
kom. Een clubblad heeft vanzelfsprekend kopij nodig en die moet 
van de leden komen. We willen proberen een aantal vaste rubrie-
ken in te voeren en jullie mening is hierbij onmisbaar. Opmerkin-
gen en suggesties kunnen wij goed gebruiken voor de toekomst. 

Elwin en Jan 
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Volgend clubblad 

Zodra er voldoende kopij is 
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UIT DE OUDE DOOS 

Dit is de eerste pagina uit het eerste clubblad dat ergens in 1978 
verscheen, ongeveer een jaar na de oprichting van de club. De re-
dactie bestond uit: Theo Turnhout, John Danse †, Guido Nelissen 
en Nelie Dijksman. Het was een tijd waarin nog de schrijfmachine 
gebruikt werd en plaatjes werden uitgescheurd en opgeplakt. On-
ze toenmalige sponsor, kopieerbedrijf Holland, maakte er vervol-
gens een mooi boekwerk van en nog steeds. In de toekomst willen 
we meer geschiedenis in het clubblad brengen 

SUDOKU 
 

UITLEG 

Sudoku is een Japans cijferspel waarbij geen berekening gedaan hoeft 
te worden. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat onderver-
deeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is de 
bedoeling dat: 
 

• iedere rij de getallen van 1 tot 9 bevat. 
• iedere kolom de getallen van 1 tot 9 bevat. 
• ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 
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 Herman van Dijk 

20-6-1939                              13-1-
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WIST U DAT: 

♦ Tom Pardaans altijd wat zand in de kruiwagen achterlaat, zodat 
hij weet wat hij de volgende keer erin moet scheppen. 

♦ Tom ook een andere auto heeft en hij er (nog) bijzonder zuinig 
op is. 

♦ Het jaren geleden is geweest dat Tom zijn auto heeft gewassen. 
Deze foto is dus uniek !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Reijer als recreant midgetgolver soms optreedt als een soort rat-
tenvanger van Hamelen, maar dan meer in de rol van 
“muizenvanger van Ridderkerk”. 

♦ Het tot nu toe één platgetrapte dode muis heeft opgeleverd. 

♦ Er een nieuw spreekwoord is ontwikkeld: “beter één muis onder 
de mat dan tien in de lade” 

♦ We voor het volgend clubblad meer kopie van u verwachten 

♦ Johan ook Abraham heeft gezien…. 



 WEDSTRIJDKALENDER 
 

Februari 2006 
Datum:   Afd. District 

Za / Zo 

25/26 februari 

Indoortoernooi 

Veldhoven   

2 
(kort) 

Zuid 

    

Maart 2006 
Datum:  Afd. District 

Za / Zo  

11/12 maart 

F.N.M.B.-cup 2006 

Medemblik 
2 

(kort) 
Noord 

Za / Zo 

18 /19 maart 

MGC Eindhoven-Lichtstad 

Eindhoven 

2 
(kort) 

Zuid 

Za / Zo  

18 /19 maart 

MGC De Trekvogels 

Boskoop 

2 
(kort) 

West 

Za / Zo 

25 / 26 maart 
1e Competitieronde  1 / 2 Alle 
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Zaterdag 8 april  ons eigen toernooi  

RMC Holeridders afdeling lang 

Het is misschien dan wel een tijdje stil geweest op de site, 
maar er zijn toch een aantal leden flink aan het werk geweest 
de afgelopen maanden op de baan en nog steeds. De eerste 
vruchten zijn dan ook zichtbaar met de eerste drie banen op 
kort, die volledig gerenoveerd zijn en met trespa platen zijn 
uitgevoerd. Daarnaast ook de veelgewilde bankjes van Tom in 
een andere uitvoering. 
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HTTP://WWW.HOLERIDDERS.NL 

 

 

 





Een stevige handdruk 

Een stevige handdruk zegt meer 
dan woorden kunnen uitdrukken 

Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 11 februari j.l. 
heeft Jan Meesters, na 18 jaar voorzitter te zijn geweest, de voor-
zittershamer overgedragen aan zijn opvolger Jan Dokter. 
Om de dankbaarheid van de club tot uiting te brengen kreeg hij 
uit handen van de kersverse voorzitter een blijvende herinnering 
overhandigd in de vorm van een sculptuur gemaakt door de kun-
stenares Corry Ammerlaan-van Niekerk. Kunst is een prachtige 
manier om emotie en symboliek uit te drukken en het bijbeho-
rende kaartje met opschrift zegt in dit geval meer dan genoeg. 
Jan, via dit clubblad nogmaals onze hartelijke dank voor alles. 
 
“andere” Jan 
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RECEPT: CHAMPIGNONS IN KNOFLOOKSAUS 

Omschrijving: 
Een heerlijk voorgerecht. 

Bereidingstijd: ± 20 minuten 

Ingrediënten: 
2 bakken champignons, 1 sjalot, 30 gram boter, 2 teentjes 
knoflook, 30 gram bloem, 2 deciliter melk, 150 gram room-
kaas met kruiden, 2 eetlepels verse bieslook, zout/peper naar 
smaak. 

Bereiding: 
1. Veeg de champignons schoon en snijd grote exemplaren even-

tueel in vieren. 
2. Pel het sjalotje en rasp het fijn. Smelt de boter in een pan met 

een dikke bodem. Fruit het sjalotje even aan. Pers de teentjes 
knoflook erboven uit en roer de bloem erdoor. Voeg al roe-
rend scheutje voor scheutje de melk toe. 

3. Blijf roeren tot een gebonden saus ontstaat. Roer de verse 
roomkaas erdoor. 

4. Laat de kaas al roerend smelten. Voeg de champignons toe. 
Verwarm de saus 5 minuten heel zachtjes tot de champignons 
beetgaar zijn. Breng de saus op smaak met zout en peper. 
Schep de bieslook erdoor. 

5. Lekker met zilvervliesrijst of bruin stokbrood en tomatensalade 
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VERSLAG WINTERCOMPETITIE 2005/2006 

Hallo sportvrienden/innen, 

Zoals jullie in een van de laatste clubbladen hebben gelezen organi-
seren we deze winter weer een wintercompetitie. Alleen stond er 
in dat clubblad dat deze zowel op lang als kort gespeeld zou gaan 
worden, maar doordat een aantal personen van jullie met de korte 
baan bezig zijn geweest (nieuwe platen of nieuwe paden) hebben we 
maar besloten om dit jaar de wintercompetitie op de lange baan te 
spelen. Gewoon op dezelfde data als wat in het clubblad heeft ge-
staan. 

Aangezien we al een paar zondagen achter de rug hebben staat er in 
dit clubblad een tussenstand, bijgewerkt tot en met 5 februari. Ver-
der ga ik er nog maar weinig over zeggen, want er moeten nog een 
paar zondagen gespeeld gaan worden, dus kom gewoon eens langs 
en doe gezellig mee. 

Overige zondag dat er nog gespeeld gaat worden zijn: 

 - 19 februari  

 - 26 februari 

 

Tot ziens op de zondagen, 

Groeten van Erica 
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1 Erica Tromp 31 31 31 93 

2 Wendy van Luijpen 32 31 33 96 

3 Remon Verveer 35 32 34 101 

4 Reijer van Gemerden 38 32 34 104 

5 Feitse Slingerland 34 36 37 107 

6 Barry Slingerland 38 36 34 108 

7 Peter van Luijpen 38 38 37 113 

8 Roel Groenhuijsen 37 39 37 113 

9 Harry Tromp 45 33 36 114 

10 John Luthart 42 40 34 116 

11 Janny Luthart 35 44 38 117 

12 Jan Dokter 37 44 43 124 

13 Henny Verveer 45 46 45 136 

           

14 Danny van Luijpen 33 33   66 

15 Els Bleeker 61 56   117 

UITSLAG 
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SINTERKLAASTOERNOOI IN RIDDERKERK 

Op 3 december 2005 werd er een sinterklaastoernooi gehouden in 
Ridderkerk. De spelers die er altijd zijn waren gekomen om het 
toernooi te spelen. Er waren kruidnootjes neer gezet. Barry trak-
teerde speculaas. 

Er werd minimaal 2 en maximaal 3 rondjes gespeeld. Het weer was 
gelukkig gunstig, waardoor de meeste 3 rondjes liepen. Er was 
eerst sprake dat we een leuk toernooitje van maakte met allerlei 
extra hindernissen, maar dat ging niet door. We speelde net als ge-
wone toernooien met onze eigen golfballen en golfstick. 

Er werd veel gelachen onderweg zo speelde ik het Long Shot met 
een snelle bal, waardoor ik een 1 scoorde. Danny liep achter mij en 
zei als ik dat geluk had van mijn zus dan had ik ook een 1 gehad. 
Danny sloeg het Long Shot met een dooie bal en maakte ook een 1. 
Nadat hij een 1 had geslagen zei hij: “Eindelijk heb ik net zoveel ge-
luk als Wendy”. 

Ik liep met Jan Dokter en Barry. We kwamen aan bij baan 4. Barry 
was aan slag en probeerde stil te staan. Ze was bij de 4de slag toen 
Jan zei: “Barry we zullen je voeten in het cement doen om te kun-
nen blijven staan. Bij de 5de slag, sloeg Barry de bal er door heen. 
Zo gingen we 3 rondjes door. 

Na afloop van het toernooi kreeg iedereen die mee had gedaan een 
chocoladeletter. Bedankt Sint en Piet. 

Het was een geslaagd intern toernooi, 

Wendy 
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Sporters

 ronden gespeeld totaalgemidd.

Erica Tromp 17 549 32,29

Tom Pardaans 15 494 32,93

Wendy v. Luijpen 14 471 33,64

Marianne Groenendijk 14 477 34,07

Barry Slingerland 14 499 35,64

Danny v. Luijpen 6 215 35,83

Theo Pol 11 400 36,36

Peter v. Luijpen 11 401 36,45

Feitse Slingerland 14 523 37,36

John Luthart 3 120 40,00

Jannie Luthart 3 127 42,33

Jan Dokter 8 342 42,75

Recreanten

Willem Veen 8 322 40,25

Kees Akkerboom 11 447 40,64

Elwin Dokter 3 126 42,00

Ineke Dokter 8 338 42,25

Marcel Wijnhorst 2 85 42,50

WINTERCOMPETIE LANG (STAND BIJGEWERKT T/M 5/2) 
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DRANKTOERNOOI 

Op 17 december 2005 werd het zogenaamde dranktoernooi ge-
speeld. In totaal deden er 4 recreanten en 13 sporters mee. 
Het weer was ons niet echt gunstig gezind, het was fris, zelfs koud 
en er viel af en toe een hagelbui. Hierdoor hebben we uiteindelijk 
slechts één ronde gespeeld en kon er na deze ronde een heerlijke 
warme bak koffie of thee gedronken worden met daarbij een lek-
ker koekje. Reijer heeft schijnbaar geen moeite met de moeilijke 
weersomstandigheden (hagel) want hij was met een score van 31 
holeslagen wel de beste van iedereen.  
Goed gedaan Reijer!!! 
Iedereen kreeg na afloop een fles met inhoud mee naar huis. 
 
De uitslag was als volgt: 
 

Reyer van Gemerden 31 
Wendy van Luijpen  33 
Danny van Luijpen  35 
Tom Pardaans  36 
Remon Verveer  37 
Harry Tromp  37 
Erica Tromp   38 
Marianne Groenendijk 39 
Feitse Slingerland  40 
Barry Slingerland  40 
Theo Pol   41 
Henny Verveer  41 
Monique Bonhof  42 
Jan Dokter   43 
Peter van Luijpen  44 
Ineke Dokter  45 
 
Zoals jullie kunnen zien waren de scores niet best, maar we zeg-
gen eigenlijk maar één ding: als we het maar gezellig hebben en 
dat hadden we. 
Groeten, 
Erica 
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Veel water in september... 

   ...drainagebuizen zullen dit voorkomen 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan onderhoud en ver-
nieuwing van de baan. Naast renovatie van de eerste drie korte 
banen, opnieuw bestraten van het grote tussenpad is ook veel 
graafwerk verricht om het afwateringsprobleem aan te pakken. 
Het karwei is nog niet af en gelukkig worden we ook geholpen 
door onze vrienden van de fietsclub. De foto’s geven een indruk 
van het lastige en veel bloed en zweet en spierpijn kostende karwei 
van plaatsen van drainagebuizen 
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INDOORTOERNOOI BEUNINGEN  

Op zondag 15 januari nam een delegatie van de Holeridders deel 
aan het jaarlijks terugkerende indoortoernooi van de midgetgolfver-
enigingen MGC Beuningen en MGC de Lubert, beide afkomstig uit 
Beuningen. Peter en Wendy van Luijpen hadden er zelfs twee da-
gen voor over, zij speelden zowel op zaterdag als op zondag en niet 
zonder succes, zoals uit de einduitslag zou blijken. 

Danny van Luijpen speelde alleen op zaterdag, de zondag had hij 
gereserveerd voor een of ander voetbalclubje uit Rotterdam, dat 
daar in de buurt speelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondagmorgen verzamelden Barry en Feitse, Tom, Jan, Ineke 
en Elwin zich in alle vroegte in het clubgebouw om na een kop thee 
of koffie zich richting Beuningen te begeven. De rest van Nederland 
leek nog te slapen, maar wij kwamen in ieder geval vroeg aan en 
dat gaf ons de gelegenheid om de baan te oefenen. Het is heel apart 
om indoor te spelen op een zgn. tapijtbaan, maar aan de andere 
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INDOORTOERNOOI BEUNINGEN (VERVOLG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een impressie van de indoorbanen 
 

Zeker op dit toernooi gold dat meedoen belangrijker is dan win-
nen. Gezellig en in een goede sfeer werden de 4 ronden gespeeld 
en uiteindelijk bleken de Holeridders ook mee te doen voor de 
podiumplaatsen. Wendy werd eerste bij de dames, Tom werd 
derde bij de heren-senioren en Elwin werd eerste bij de recrean-
ten. De laatste ronde speelde hij 28 holeslagen met daarbij 10 
enen en 2 drieën. Al met al een geslaagd toernooi voor onze club 
in zowel sociaal als sportief opzicht. 

Jan D. 
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