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tel.: 0180 - 420383 
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tel: 0180 - 420086 
 
Hennie Verveer 
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RECEPT:Zomerse tonijnsalade  

200 gr tonijn op water (blik) 
4 stengels bleekselderij 
4 halve perziken 
2 eetlepels slasaus 
10 gr bladselderij 
worcestershiresaus 
2 eieren 
2 tomaten  

Laat de tonijn uitlekken. 
Snijd de bleekselderij in stukjes en blancheer deze. 
Snijd de perziken in stukjes. 
Vermeng de tonijn, bleekselderij, perzik en bladselderij met de slasaus en breng de salade op 
smaak met Worchestershiresaus. 
Kook de eieren hard en snijd ze in blokjes. 
Snijd de tomaten in partjes. 
Garneer de salade met de tomaat en het ei. 
   
 
 
 
 

 
 
RMC de Hole Ridders  Redactie 
Oosterparkweg 5  Erica Tromp 
2986 AE  Ridderkerk   Wendy v. Luijpen 
Telefoon: 0180-430606  
 
email: redactie@rmcdeholeridders.nl 
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Midgetgolfpost 
 
Van de redactie 

 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt clubblad nummer 3 van 2008. We zijn alweer over 
de helft van het jaar, wat vliegt de tijd. Zo gaan ook alle 
wedstrijden erg snel voorbij. Zo moeten we in september nog 
maar 3 teamwedstrijden en dan weten we of de Hole Ridders op 
zowel de korte als lange baan weer districtskampioen zijn. 
Zelfs de EK’s zijn weer achter de rug. Europacup en interland 
worden nog gespeeld en er doen namens de Hole Ridders een 
paar leden mee aan de interland. We wensen hen alvast heel 
veel succes en hopen in het volgende clubblad hier een verslag 
van te mogen ontvangen. Natuurlijk zijn andere verslagen ook 
altijd welkom.   

.

RMC de Hole Ridders 

 
Erica & Wendy 
 
 

COLOFON: 

Lidmaatschap 
Sporter: € 80,00 
Recreant: € 40,00 
Jeugdlid-rec: € 20,00 

 

mailto:redactie@rmcdeholeridders.nl
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 Van de voorzitter  

Verschijningsdatum van het volgend clubblad: 
 

De laatste loodjes 25 november 2008 
  

Het midgetgolfseizoen nadert het einde weer. 
Hoewel, ik praat dan over NK’s, EK’s en binnenkort nog de 
teamcompetitie en natuurlijk de Europacup? 
 
Ja, ook daar deden we met de Hole Ridders wel eens aan mee. 
1985 in La Chaux de Fonds (Zwitserland) 
1987 in Steyr (Oostenrijk) 
1989 in Hannover (Duitsland) 
1991 in Neuendorf (Zwitserland) 
 
De oude rotten onder ons weten nog wel hoe het was. Zoals Tom 
bijvoorbeeld.  

 Hij heeft alle europacups gespeeld en speelt nog steeds in het eerste. 
Toernooien t/m eind december Toen met spelers als Johan den Dunnen, Egbert Moed en ikzelf om 

maar een paar te noemen. 07 september 2008 Toernooi Ridderkerk (korte baan) 
12 september 2008 45+ toernooi Bilthoven 

Altijd waren we kampioenskandidaat nr 1, net als nu en dat zegt toch 
wel wat over onze vereniging. 

19 september 2008 45+ toernooi de Putters 
20 september 2008 Toernooi Ridderkerk (combi) 
27 september 2008 Toernooi ’t Stjikske Toch is er veel veranderd. 
11 oktober 2008  Toernooi Appelscha (afvaltoernooi) Toen waren de sportieve ambities zeer hoog! 
11/12 oktober 2008 Toernooi Rotterdam Nu aanmerkelijk minder, natuurlijk gaan ze nog steeds voor het 

kampioenschap in het district, maar dan houdt het eigenlijk zo’n 
beetje op. 

12 oktober 2008  Toernooi ’t Maatveld 
19 oktober 2008  Interland België/Ned. Esneux 
26 oktober 2008  Interland Ned./België Appelscha 

De fanatiekelingen van vroeger spelen minder en trainen nauwelijks 
extra en de enkele jongeren spelen het spel wel goed, maar staan niet 
in verhouding met de ambities van weleer. 

2 november 2008  Toernooi Geldrop (enentoernooi) 
  
Teamwedstrijden lange baan 2008 

Wat beter is? Geen van tweeën! 06 september 2008  Baarn 
 De tijd is anders, iedereen heeft het druk in een tijd waar de telefonie 

en computer bezit van ons hebben genomen terwijl het eigenlijk zo 
had moeten zijn dat deze tijd hadden moeten besparen. 

Teamwedstrijden korte baan 2008 
14 september 2008  Maarssen 
21 september 2008  Ridderkerk 
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 12 – uurs koppeltoernooi in Aalsmeer op 12 juli 2008 
Alle spelers/speelsters van ons cluppie, zet ‘m op en pak de 
kampioenschappen maar weer! 

 
Tom, Peter van Luijpen en Wendy zijn als spelers naar 
Aalsmeer gegaan voor een 12 – uurs koppeltoernooi. Diny was 
gevraagd voor de schrijftafel samen met Jan van der Stroom 
van MGC de Trekvogels. Er waren 16 koppels.  

Wij zijn tenslotte Hole Ridders en daar hoort en blijft het woord 
kampioen bij! 
Fantastisch! 
 

 De voorzitter 
Het begon om 10.15 uur in plaats van 10.00 uur in verband met 
de regen. In de 1ste ronde zijn we 2x gestopt voor de regen 1 
keer een kwartiertje en de andere keer ongeveer een half uur. 
Daarna wisselde de zon en wolken elkaar af. Na de 1ste ronde is 
het droog gebleven zodat we toch die 8 rondjes konden lopen.  

 

 

 
Er deden ook een aantal recreanten mee. Die dag liep Tom met 
Els van der Stroom (Trekvogels), Peter van Luijpen met Wim 
van der Meer (Trekvogels) en ik met Klaas Boekel (Zoetermeer 
). Je ging met 3 personen de baan op. Daarachter liep dan je 
koppelgenoot. Zo kon je weten wat je samen had geslagen. Een 
aantal mensen die een 1 geslagen hadden riepen hoppa of yes.  
 
Om ongeveer 18.05 uur na de 6de ronde toen iedereen van de 
baan af was kreeg iedereen eten. We kregen een beker soep, 
een bakje salade, een broodje kroket en diverse belegde 
broodjes.  

 

 
Om 18.50 uur gingen we op sterkte. Dus koppel tegen koppel. 
Het was gezellig om met 4 mensen rond te gaan. Er werd 
natuurlijk weer fanatiek gestreden om de 1ste 3 plaatsen. Er was 
ook nog een poedelprijs te verdienen.  
 
De poedel ging naar Joke van Heteren en Ria Blokzijl. De 
normale prijzen waren voor de 1ste plaats Henk Slink en Marrie 
Bonhof, de 2de plaats was voor Remon Verveer en Monique 
Bonhof en 3de plaats was voor Els van der stroom en Tom 
Pardaans. 
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Teamwedstrijden lange en korte baan 
 
De teamwedstrijden werden er tijdens de maanden juli en augustus 
niet meer gespeeld. Daarom valt er ook weinig hierover te zeggen. 
Als dit clubblad uitkomt, dan is waarschijnlijk de teamwedstrijd in 
Baarn al gespeeld en is het 1e team van de Hole Ridders misschien al 
kampioen.  
De tussenstand op de lange baan is als volgt, met nog 1 wedstrijd 
voor de boeg: 
Hole Ridders 1   26 punten (1984 hls) 
Zoetermeer 2   25 punten (2037 hls) 
WIK 1    17 punten (2165 hls) 
Aalsmeer 1   16 punten (2175 hls) 
Hole Ridders 2    13 punten (2239 hls) 
WIK 2    11 punten (2265 hls) 
Duinholers 1   3   punten (2479 hls) 
WIK 3    1   punt  (2560 hls) 
 
Op de korte baan, zijn er 2 klasses, onze teams zitten beiden in de 1e 
klasse en doen het als volgt. Er moeten nog 2 wedstrijden gespeeld 
worden, in Maarssen en Ridderkerk. 
 
Hole Ridders 1   18 punten 
Bilthoven 1   12 punten 
Trekvogels 1   10 punten 
Heerhugowaard 1  9   punten 
Amigo 1   6   punten 
Hole Ridders 2   5   punten 
 
Op de korte baan is het zo goed als zeker dat de Hole Ridders 
districtskampioen worden, in het volgende clubblad lezen jullie hier 
meer over. 
Sportieve groet, Erica 
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Wist u dat 8 Theo Pol/Gonny Kolsteren   417 hls. 

9 Martin v.d. Heiden/Reijer v. Gemerden  417 hls. 
- 30 augustus 2008 de dag was voor nieuwe records 10 Feitse Slingerland/Els v.d. Stroom  424 hls. 

11 Monique Bonhof/Remon Verveer  425 hls. - Roel die dag een aantal nieuwe records heeft geslagen 

over 3 en 4 ronden 
12 Peter v. Luijpen/Danny v. Luijpen  430 hls. 
13 Herman Kas/Hans Broodbakker   432 hls. 
14 Mariusz Ciesielski/Aernout Folkertsma  434 hls. 

- Erica die dag een aantal nieuwe records over 2, 3, 4 en 5 

ronden heeft gespeeld 
15 Jos Vlasveld/Stefan Mesker   439 hls. 
16 Cock v. Es/Barry Slingerland   440 hls. 
17 Arie Kammeraat/Cees Boevee   473 hls. 

- Zelfs Cock (nog geen jaar lid) zijn PR heeft verbeterd  18 Kees Akerboom/Willem Veen   DNF 
 - Cock nu over 1 ronde 23 holeslagen heeft staan en over 4 

ronden 99 holeslagen heeft gespeeld 
Volgende jaar is er opnieuw een 12-uurs koppeltoernooi, ook aan dit 
toernooi mogen recreanten meedoen, zodra de data bekend is, dan lezen 
jullie dit in het clubblad of op het bord wat in de kantine hangt. 

- De laatste weken er heel goed en laag gespeeld wordt op 

onze mooie korte midgetgolfbaan 
 
Sportieve groet, de wedstrijdleider 
 
 - Het nog leuker zou zijn als er nog meer clubleden aan de 

zomercompetitie mee zouden doen  

- De clubavond nog steeds dinsdagavond vanaf 19:00 uur is 

- Er ook op zaterdag vanaf 10:00 uur (als de baan open is) 

voor de zomercompetitie gespeeld mag worden 

- Er weer hard gewerkt is op de midgetgolfbaan 

- Er zowel op de korte- als lange baan veel gesnoeid is 

- Wendy en Tom meedoen aan de interland tegen België 

- We in december weer een sinterklaas- en kersttoernooi 

hebben  
 - Feitse en Barry een paar dagen op Texel zijn geweest 

Tom druk aan het werk op de midgetgolfbaan- Ik hoop dat ze het daar leuk hebben gehad 
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12-uurskoppeltoernooi Ridderkerk  
 
Het 12-uurskoppeltoernooi werd dit jaar voor de 2e maal gehouden op 19 
juli 2008 en het was weer reuze gezellig. Helaas waren de weergoden ons 
niet goed gezind, waardoor we niet de 8 ronden volledig konden uitspelen. 

Dit jaar werden er maar 6 gespeeld. 
De winnaars van vorig jaar Huib 
Plugge en Marco Slomp waren ook 
weer van de partij en kwamen de 
beker verdedigen.  

Zomercompetitie 2008 
 
De zomercompetite 2008 is in volle gang. Op afdeling 1 gaat Tom Pardaans 
op dit moment met de beker naar huis, maar gaat Roel daar misschien nog 
verandering in brengen? Op afdeling 2 staat Roel er heel goed voor, of gaat 
Remon zijn 30 ronden nog volbrengen? Alles is nog een vraag. Tot en met 
eind oktober (begin wintertijd) kan er nog gespeeld worden voor de 
zomercompetitie op de dinsdagavond en zaterdagochtend.  Dit maal lukte het hen niet om de 

beker naar Zoetermeer te halen, want 
Roel Groenhuijsen en Tom Pardaans 
werden dit jaar 1e. Gevolgd op 
redelijke afstand werden Harry Tromp 

en Erica Tromp net zoals vorig jaar 
2e. Voor de 3e plaats moest er nog 
een barrage gespeeld worden. De 
koppels Klaas Boekel/Wendy v. 
Luijpen en Marrie Bonhof/Wim v
Meer moesten nog eventjes door.
De barrage werd gewonnen door 
Klaas Boekel en Wendy v. Luijpe
 
Het avondet

.d. 
 

n.  

en was ook dit jaar weer 
n 

 Pardaans/Roel Groenhuijsen   384 hls. 

N.b. 

goed verzorgd, er was chinees e
alles ging op. De uitslag was als volgt: 
 

 Tom

Een vaste ploeg is in ieder geval regelmatig te zien op de midgetgolfbanen 
aan de Oosterparkweg, dat kan je zeker zien, mede omdat zij de minimale 
30 ronden al gespeeld hebben, maar wie weet komen er nog meer leden aan 
de 30 ronden, dus kom gezellig op een dinsdagavond of zaterdagochtend 
meespelen. 
De tussenstand tot en met 30 augustus 2008 is als volgt: 
 
Afdeling 1 
    Ro. Hls. Gem. Gem. 1 
1 Tom Pardaans  31  935  30,16 7,42 
2 Roel Groenhuijzen  14 434  31,00 6,79 
3 Erica Tromp   37 1176 31,78 6,08 
4 Wendy van Luijpen  26 833 32,04 6,42 
5 Johan den Dunnen  31 1018 32,84 6,77 
6 Reijer v. Gemerden  12 396 33,00 6,17 
7 Feitse Slingerland  37 1240 33,51 6,05 
8 Martin van der Heiden  32 1077 33,66 5,16 
9 Peter van Luijpen  10 346 34,60 5,30 1
10 Barry Slingerland  36 1249 34,69 5,72 2 Harry Tromp/Erica Tromp   402 hls. 

ijpen 11 Cock van Es   30 1085 36,17 4,77 3 Klaas Boekel/Wendy v. Lu   404 hls. 
12 Kees Akerboom  33 1210 36,67 4,24 4 Marrie Bonhof/Wim v.d. Meer   404 hls. N.b. 
13 Willem Veen   17 627 36,88 4,82 5 Fred v.d. Broek/Hans v.d. Aa   411 hls. 
14 Jan Dokter   7 263 37,57 4,57 6 Rob Plugge/Zeno Folkertsma   414 hls. 

7 Huib Plugge/Marco Slomp   415 hls. 
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Toernooi in Wageningen op 12 en 13 juli 2008 Afdeling 2 
     Ro. Hls. Gem. Gem. 1 
Familie van Luijpen ging op 13 juli 2008 naar het toernooi van Wageningen. 
Het was mooi weer met af en toe bewolking. We hebben wel een paar 
spetters gehad maar het was niet nodig om te stoppen. Het toernooi was over 
2 dagen en er waren 102 deelnemers. Een paar mensen hadden wat lekkers 
gemaakt bij de koffie. Alex Jasper van MGC Brechten – Doormagen sloeg 
19 met de slak mis. Nico Suselbeek van de Putters sloeg ook 19 met de 
dubbele heuvel mis. En ook Annie Jasper van de MGC Leeuwarden sloeg 
19. De 1ste 2 rondes liep het bij mij niet zoals het hoorde maar kwam wel 
onder de 100 wat mij streven was. De 1ste ronde had ik 29, de 2de 25 en de 
laatste 2 had ik 22 geslagen. Maar ik viel helaas niet in de prijzen. Bij de 
jeugd heeft Anja Derks van de MGC De Vrije Slag 89 slagen. Anja heeft 
nog nooit zo laag geslagen en zodra zij binnen was begon een aantal mensen 
voor haar te klappen. Er was een grote loterij. Waarbij er veel leuke prijzen 
bij waren. Wij hadden 2 boodschappentassen, een oliebollenschaal, 
badmintonset, en een plantje. Het was toch een geslaagde dag voor iedereen. 

1 Remon Verveer  3  66  22,00 13,67 
2 Roel Groenhuijzen  31 704  22,71 13,90 
3 Erica Tromp   32 729 22,78 13,50 
4 Tom Pardaans  18 426 23,67 13,17 
5 Johan den Dunnen  23 566 24,61 12,87 
6 Martin van der Heiden  17 423 24,88 12,71 
7 Feitse Slingerland  20 500 25,00 12,70 
8 Barry Slingerland  3 76 25,33 11,00 
9 Wendy van Luijpen  7 178 25,43 11,71 
10 Monique Bonhof  3 82 27,33 10,00 
11 Cock van Es   15 413 27,53 10,93 
12 Peter van Luijpen  2 64 32,00 9,50 
 
 
Paastoernooi 2008 

  
De uitslag van ons paastoernooi van d.d.22 maart 2008 was als 
volgt: 

 
Engels in twee lessen (speciaal voor 
vakantiegang(st)ers  

Tom Pardaans  33-32-33 = 98 
 Martin v.d. Heiden 35-31-33 = 99 
What spoke you out?  = Wat spook je uit? Johan den Dunnen 36-28-35 = 99 
Easily he forgot this  = Ezelachtig vergat hij dit Erica Tromp  34-34-32 = 100  
.....the holy heaven.....  = ....de hele haven..... Reijer v. Gemerden 36-34-32 = 102 
....lucky strike......   = .....leuke streek...... Cock van Es  44-42-38 = 124 
That worst one is delightful = Die ene worst geeft licht Jan Meester  37-51-53 = 141 
The man came and went  = Het mankement went. Roel Groenhuijsen 33-34 = 67 
 Feitse Slingerland 37-35 = 72 
Wendy Barry Slingerland 46-31 = 77 

Zwanet v. Leeuwen 44-48 = 92 
 
Er valt niet veel te meldden, iedereen kreeg na afloop een doos 
eieren mee naar huis. Ik hoop volgend jaar meer leden te mogen 
begroeten, tot volgend jaar, groetjes Erica 
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De stunt van Tom Pardaans. 
======================== 
 
Ook op dinsdag 20 mei j.l., werd er flink gebuffeld op het terrein. 
Sparren, struiken, bomen die weg moesten, werden ontworteld of afgezaagd. 
De bekende aanhangwagen hebben de gemeentelieden van de vuilstort wel 
vier keer die dag zien komen en gaan. 
Martin, Tom en ondergetekende aten om ca 12.00 uur nieuwe haring. 
Ter begeleiding daarvan een Spaatje. 
Om 15.00 uur stopten we met de voor die dag geplande werkzaamheden. 
Martin en Tom rechten hun rug. 
Reijer was niet moe, maar kapot. 
We gingen huiswaarts met een voldaan gevoel. 
Woensdag 21 mei op de zogenaamde recreantendag speelde Tom, Martin 
en Reijer hun rondjes golf op de lange baan. 
We liepen 5 ronden, zoals wel eens wordt genoemd voor de "fun". 
Achteraf voor Tom was dit jammer, want hij presteerde het over deze 5 
ronden 138 hsl. te slaan. 
 
1e ronde 25 
2e ronde 26 
3e ronde 30 
4e ronde 30 
5e ronde 27 
 
Dit is een gemiddelde van 27,6 hsl. per ronde. 
Voorwaar een fantastisch resultaat! 
Jammer voor Tom is, dat er geen wedstrijdbriefjes werden gebruikt, 
waardoor het resultaat niet als officieel record kan worden aangemerkt. 
De scores van Martin en Reijer waren ten opzichte van die van Tom niet het 
vermelden waard. 
Het valt ondergetekende op, dat Tom na gedane zware arbeid in de tuin nog 
beter is gaan slaan.  
Tom wil alleen nog maar meer en harder in de tuin werken in de hoop 
dat.............. 
Daarom maestro Tom, kom op, de beuk erin! 
 
Met vriendelijke groeten, Reijer van Gemerden 
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MEDEDELINGEN:  
  
ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2008 Bij de heren was het wel heel erg spannend dit weekend. Er werd wel heel 

erg laag geslagen. Huub Bottenberg van Appelscha stond na de 1ste dag met 
114 holeslagen boven aan. Hij slog 29 - 28 - 30 - 27. Hij werd op de hielen 
gezeten door Eppie Paulusma ook van Appelscha met 115 en Jacco van der 
Stelt eveneens van Appelscha met 116. Er waren 9 heren die onder de 120 
holeslagen zaten. Dat vind ik wel heel knap. De 2de dag werd er op sterkte 
gestart. Er werd een paar keer een scheidsrechter mee gestuurd omdat er 2 
of 3 van dezelfde vereniging waren. Op de 2de dag was er 1 midgetgolfer 
die zelfs 107 sloeg over 4 rondjes. De gemiddelde was 26.75. Op die 2de 
dag waren er veel veranderingen in de stand. Zo stond Rene Bos na de 1ste 
dag op de 15e plaats en op de 2de dag sloeg hij 2 keer 24, waardoor hij naar 
een 2de plaats klom. Zo kun je van alles tegen komen op vilt. Je kan hoog 
slaan maar ook heel laag. 

COMBI TOERNOOI in RIDDERKERK 
3 ronden lang + 3 ronden kort 
 

 

 
Uitslag: 
 
Heren Senioren 
 
Tom  6e 28 – 36 – 35 – 36 – 31 – 35 – 31 – 30 = 262  
Peter v. L.  22e  41 – 39 – 41 – 37 – 44 – 48 – 41 – 51 = 342 
   
Dames  
 TIJDENS DE WINTERPERIODE WIL IK OPNIEUW 

EEN WINTERCOMPETITIE GAAN ORGANISEREN. 
AANGEZIEN IK NOG GEEN OFFICIELE DATA HEB, 
HOOP IK DAT JULLIE HET BORD IN HET CLUBHUIS 
IN DE GATEN WILLEN HOUDEN, DAAR KOMEN 
Z.S.M. DE DATA TE HANGEN,  

Wendy   3e 31 – 29 – 34 – 33 – 27 – 36 – 35 – 33 = 258  
Marianne  8e 41 – 37 – 38 – 39 – 32 – 34 – 45 – 37 = 303 
  
 
Wendy 
 

 
Met vriendelijke groet, de wedstrijdleider 
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 Zowel bij Tom als bij Peter liep de 1ste dag niet echt lekker. Tom sloeg 
alleen het 1ste rondje goed. De score was 28. De rest van de scores was niet 
al te best voor Tom. Hij sloeg namelijk 36 – 35 – 36 en kwam op 135 uit en 
stond op de 10de plaats. Bij Peter liep het ook voor geen meter hij begon met 
een rondje 41. De rest van de rondes ging het ook niet echt lekker. De 
rondes waren 39 – 41 – 37 en hij kwam op 158 uit en stond na de 1ste dag op 
de 20ste plaats. De 2de dag had Roel ook weer een hele mooie score 
neergezet. Hij begon met 29 – 27 – 28. De 4de ronde had hij 33. En kwam op 
117 uit en daarmee werd hij Nederlands Kampioen. Bij Tom liep het iets 
beter dan de 1e dag. Hij sloeg 31 – 35 – 31 – 30 = 127. Bij Peter Liep de 2de 
dag nog slechter dan de 1ste dag. Maar hij had het de 2de dag naar zijn zin. 
Hij liep heel erg te dollen en hij had meer aandacht voor zijn dochter ( 
Wendy ), omdat zij heel goed stond te spelen. Hij hoopte dat zij nog 3de 
werd. Zodra Peter klaar was met iedere ronde ging hij langs de kant staan 
om te kijken hoe ik speelde. 

Tuinperikelen. 
========== 
 
Een aantal mensen is zich bewust, dat onze club vergrijst en het 
ledental nauwelijks toeneemt. 

Ondanks het reclame maken 
voor de sport dienen jeugdige 
leden zich tot op heden niet aan. 
Mede hierdoor was het bestuur 
genoodzaakt rigoureuze 
maatregelen te nemen om het 
onderhoud van tuinen en wat 
dies meer zij voor de toekomst 
te minimaliseren. 
Sinds enige maanden wordt er 
door een paar leden van 9.30 tot 

15.00 drastisch gesnoeid, gekapt, gezaagd en gezweet.  
 
Op beide dagen liepen de dames achter de heren senioren. Op de 2de dag 
riepen een aantal mannen: “Ja jongen”. en een koppel daar achter liepen een 
paar dames die: “ja meisje” zeiden. Het werd steeds gezelliger en 
spannender. 

Hoeveel keer, dat de aanhangwagen barstens vol troep naar de 
vuilstort werd gereden, weet 
ondergetekende niet, maar 
neem aan, dat het een 
behoorlijk aantal is. 

 
De 1ste ronde op de 2de dag sloeg ik gelijk toe met een ronde van 27. Daarna 
sloeg ik 26 – 25 en 33. Tot aan de laatste ronde was het spannend tussen 
Annie Jasper en ik. We stonden namelijk na de 7de ronde nog gelijk. De 
laatste ronde stond ik op Annie te wachten. Want ik zat in de voor laatste 
poule van de dames en zij in de laatste poule. De laatste ronde had Annie 35 
en ik 33. Ik was 3de geworden. 

Een lange weg is nog te gaan, 
maar de bedoeling is, dat half 
volgend jaar het zwaarste werk 
voltooid zal zijn. 
Dit alles neemt niet weg dat er 
nog steeds mensen gezocht 
worden om een stukje tuin te adopteren. 

 
Bij Marianne liep het ook niet zo lekker. Vooral de 1stedag. Ze had 41 – 37 
– 38 – 39. De 2de dag ging het wat beter op die 45 na. Het stukje tuin, waar jij met je golfmaatje tijdens het golfen 

langsloopt, wil er zo graag netjes bij liggen.  
Het vergt, afhankelijk van de grootte enkele uurtjes per maand. 
En geloof mij, als adoptant verwerf je bij de club roem. 
Geef je op bij één van de bestuursleden en zoek met hem of haar 
een jouw liefhebbend stukje tuin uit.  
Er valt dan een last van je af, omdat je het in het verleden al graag 
wilde doen, maar het tot op heden niet deed. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Reijer van Gemerden (assistent) 
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Grap  
  

Op 31 mei jl. begonnen we om 9.00 uur. De startvolgorde was: scholieren, 
junioren, dames senioren, heren senioren, dames en heren. Van onze club 
deden er 4 Hole Ridders mee. Namelijk Tom Pardaans, Marianne 
Groenendijk en Peter en Wendy van Luijpen. 

Je schoonmoeder zit in bad en ze krijgt een epileptische aanval. 
Wat moet je doen? 
 
Antwoord: Je vuile goed erbij doen  
 Bij de junioren deden Jeffrey en Ramon Craane van MGC Aalsmeer voor 

het eerst mee aan het Nederlands Kampioenschap. Jeffrey sloeg in de 1ste 
ronde 29. Ramon met 42. Ze hadden in Nederland nog nooit op vilt 
gespeeld. Na de 1ste dag stond Jeffrey op de 4de plaats met 141 en Ramon op 
de 6de plaats met 151. Op de 2de dag was het heel spannend wie er zou 
winnen. Zeno Folkertsma stond op de 1ste plaats gevolgd door Jeffrey en 
Gerco Berentsen. Na 8 rondes bleek dat Zeno Nederlands Kampioen was 
geworden. Voor de 2de en 3de plaats moest er een barrage worden gespeeld 
tussen Jeffrey en Gerco. Na 3 banen was het al beslist. Jeffrey sloeg een 1 en 
werd 2de en Gerco sloeg een 2 en werd 3de. 
 

 
Grap 
 
Je schoonmoeder loopt wankelend door de tuin. 
Wat doe je? 
 
Antwoordt: Nog een keer schieten. 
 
 Bij de scholieren was het na de 1ste dag al bekend. Aernout Folkertsma was 

Nederlands Kampioen geworden en Jan Egbert Hooijsma 2de. 
  
Bij de dames senioren was het na de 1ste dag nog spannend wie er 
kampioen zou worden. Zowel Gerry Veenstra van Drachten als Trijn 
Hatzmann van Appelscha hadden beide 130 holeslagen. De 2e dag ging het 
bij trijn niet zo lekker waardoor ze na 8 rondes op de 4de plaats eindigde. 
Gerrie werd Nederlands Kampioen. 

Grap 
 
Kleine Heinze leert maar niet spreken. 
Hij wordt drie, vier, vijf, zeven, negen 
jaar, en nog geen woord. 
Tot hij opeens op een avond aan tafel 
zijn eerste zin zegt: “Er zit geen zout in  

Bij de heren senioren was de spanning er al een beetje af. Roel Groenhuijsen 
nam namelijk al de leiding na de 1ste dag met een mooie score van 113 over 
4 rondjes. Het hoogste rondje van de 1ste dag bij hem was 32 voor de rest 
had hij 28 - 25 - 28 geslagen. Tom en Peter hadden allebei zich opgegeven 
voor de Interland. 

de soep”. 
Iedereen is stomverbaasd Heinz kan 
spreken. 
“Maar waarom nu pas” roept moeder 
uit. 
Heinz: “Bis jetzt war alles in Ordnung”. 
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Vanzelfsprekend slaak je niet de namen van meestal vrouwelijke 
lichaamsdelen. 
Je hoopt jouw sport tot op hoge leeftijd te kunnen blijven spelen en je 
probeert altijd het gedrag van de winnaars na te bootsen wanneer je verliest. 
Jij komt niet uit "Domburg'' en weet natuurlijk, dat van bovenstaand stukje 
het beter is een weinig te onthouden dan een heleboel te vergeten.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Reijer van Gemerden 
 
 
 
Verslag NK lang in Appelscha op 31 mei en 1 juni 2008 
  
Het 1ste Nederlands Kampioenschap stond ons weer te wachten. Dit jaar 
was het Nederlands Kampioenschap op lang in Appelscha. Er waren 
ongeveer 75 deelnemers die allemaal op dezelfde baan speelden. Dit kwam 
namelijk zo om dat district noord alleen in Appelscha een lange baan heeft 
liggen. Familie van Luijpen was daar als sinds maandag 26 mei 2008 om 
daar te trainen op de lange baan. 
  
Er werden 4 rondes gespeeld in plaats van 5. Dit was besloten door de 
organisatie. Een hoop waren hierop tegen maar anderen waren er wel blij 
mee. In het weekend waren de banen 's ochtends vochtig en 's middags 
waren de banen wat droger. Je kon merken dat het met nat weer heel anders 
liep dan 's middags. 
  
’s Ochtends was het nog een beetje fris en ’s middags was het lekker warm 
zodat we in de middag in onze t – shirts en korte broeken liepen. 
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Voor u gelezen 

………snap jij dat nou?……… 
Een neger sprak tot een blanke: 
“Als ik in de zon lig, ben ik zwart 

Als ik ziek ben, ben ik zwart 
Als ik kwaad ben, ben ik zwart 

Als ik het koud heb, ben ik zwart 
Als ik het warm heb, ben ik zwart 
Als jij in de zon ligt, word jij bruin 
Als jij kwaad bent, word je rood 

Als jij misselijk bent, word je grauw 
Als je het koud hebt, word je blauw 

Als jij het benauwd hebt, word je paars 
Als jij dood bent, ben je wit 

Als jouw lever niet in orde is, ben je geel 
En dan noemen ze mij een kleurling………. 

Snap jij dat nou????” 
 
 
De wedstrijdsporter. 
=============== 
 
De sport waaraan jij bent gehecht is midgetgolf. 
Als je deze sport al 20 tot 30 jaar intensief beoefent, ken je de ins en outs 
van het spel zo langzamerhand wel. 
De namen, die jouw bijna 400 balletjes hebben meegekregen ken je allemaal 
uit je hoofd. 
Je weet exact welke bal je voor een bepaalde hindernisbaan moet nemen 
om met je slag een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. 
En elk jaar komen er toch weer andere balletjes uit. 
Je schaft deze vanzelfsprekend aan, omdat je ter ore is gekomen, dat die 
ballen een nog beter resultaat te zien geven. 
Buiten Nederland heb je in diverse europese landen wedstrijden gespeeld en 
daar een prak ervaring opgedaan. 
Je vernam van een duitser, dat hij wel € 400,-- voor dat bepaalde balletje van 
jou wilde betalen, maar dat je hem daarvoor niet verkocht. 
Jij wilt immers scoren en kampioen worden. 
Je hebt natuurlijk wel zijn naam en telefoonnummer genoteerd voor het geval 
je van gedachten verandert. 
Jouw sport wil je goed uitdragen, dus je vloekt niet, als een bepaalde slag 
niet naar jouw zin verloopt. Ook sla je niet met je stick in het rond, op de 
grond of in de bloemen. 
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