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Van de redactie 
 
Dit is alweer het laatste clubblad van 2008. De toernooien, 
Nederlandse Kampioenschappen, Europese / Wereld 
Kampioenschappen en de Interland zijn alweer voorbij. Het 
jaar is weer omgevlogen. De wintercompetitie is weer 
begonnen. De mensen die aan de wintercompetitie mee willen 
doen kunnen dat nog altijd. We gaan er een gezellige winter 
van maken. 
In dit clubblad worden de laatste verslagen bijgewerkt. Zoals 
de teamwedstrijden, toernooien en de interland. Mensen die 
een stukje willen schrijven, graag het stukje sturen naar het 
volgende  
e – mailadres: redactie@rmcdeholeridders.nl. Alle verslagen, 
gedichten, moppen enzovoorts zijn van harte welkom.  
 
Erica & Wendy 
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Van de voorzitter 

BetBetBetBetrokkenheid !rokkenheid !rokkenheid !rokkenheid !    
 
Zaterdag 1 november was het Ridderkerks 
kampioenschap met afsluitend de prijsuitreiking van de 
zomercompetities en natuurlijk het Ridderkerks 
kampioenschap. 
 
Overdag meespelen doe ik niet meer,wellicht in de 
toekomst nog een keer. 
Dertien deelnemers was wat aan de magere kant. 
Misschien het slechte weer? 
Want midgetgolf speel je het liefst met mooi droog weer! 
Of is er zo weinig belangstelling? 
 
Afsluitend was er een feestavondje. Hier was ik samen 
met mijn vrouw Wil bij.  
Ondanks dat ook hier mar een handvol mensen waren 
was het heel gezellig. 
 
Een droombeeld is dat we met z’n allen naar zo’n dag als 
deze uitkijken,de een naar de wedstrijd als afsluiting van 
het midgetgolfseizoen en de ander voor het gezellig 
samenzijn en belangstelling voor de prijswinnaars. 
 
Misschien moeten we eens bekijken of we er een ander 
“sausje” over kunnen gooien. 
Maar dan moeten we eerst weten of er überhaupt 
belangstelling is! 
 
We hebben een vereniging om trots op te zijn,een 
toonaangevend eigen complex met 2 banen + eigen 
home,een aantal geweldige vrijwilligers die veel voor de 
club doen,een sportieve historie om trots op te zijn en een 
financieel kerngezonde vereniging met veel leden. 

 

 
Waarom dan toch zo weinig belangstelling op zo’n dag 
als 1 november? 
Hier ligt een uitdaging voor het bestuur en de leden. 
Misschien moet de nieuwjaarsreceptie een nieuw 
meetpunt worden. 
 
Ik ga er helemaal voor en ga me sterk maken voor 
betrokkenheid bij de leden,zonder verplichtingen,want 
daar zit niemand op te wachten. 
 
De voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Belgische Grap 1 
 
BRUSSEL – Vandaag is een Cessna, een klein twee – 
motoring vliegtuig met plaats voor twee personen, 
neergestort op een begraafplaats even buiten Brussel. Het 
ongeluk gebeurde om ongeveer één uur hedenmiddag. 
Getuigen verklaren een rookwolk te hebben gezien. 
Belgische reddingswerkers hebben tot nu toe 826 lijken 
geborgen en verwachten er nog meer te vinden zolang het 
graven doorgaat. 
 
TOERNOOIEN t/m EIND FEBRUARI 2009 
 
21/22 februari  open Ned. Kampioenschappen 
 
Verjaardagen december t/m eind februari 2009 
 
B. Slingerland-Lodder 03 december 
V.F.H. Reith   08 december 
M. Groenendijk  13 december 
M.B. Helderman-de Vries 15 december 
B.J. v.d. Groep  29 december 
H.J. Meesters   1 januari 
O.E.E.M. Verschuren-Sluijs 29 januari 
P.R. van Luijpen  1 februari 
J.TH. den Dunnen  5 februari 
K. Luthart   7 februari 
A.M. Veen   10 februari 
W. Punt   14 februari 
H. v.d. Sluis   15 februari 
I. van der Heiden  19 februari 
N. Sleeuwenhoek  20 februari 
W. van Luijpen  23 februari 
 
HIEPERDEPIEPHOERA, er zijn er een paar jarig 
Van harte gefeliciteerd allemaal. 

 

Verjaardagstoernooi bij MGC Aalsmeer wegens het 
30 jaar bestaan op 27 september 2008 
 
Op 27 september 2008 bestond MGC Aalsmeer 30 jaar. 
En dat moest gevierd worden. Wij ( RMC de Hole 
Ridders ) waren uitgenodigd om te komen. Feitse, Tom 
Peter en ik waren naar Aalsmeer gegaan. Er waren 26 
deelnemers. Het toernooitje was gratis en iedereen kreeg 
bij de koffie een stukje gebak. Het begon om 11.00 uur 
en we deden 3 rondjes. Eerst werd er door Jaap 
Zuijderhoudt een welkomstwoord gesproken. Jaap wilde 
gelijk beginnen met het eerste koppel af te roepen, toen 
Tom de microfoon uit zijn handen haalde voor een 
toespraak namens de RMC de Hole Ridders en een 
attentie te geven. Door het mooie weer was het ook erg 
gezellig iedereen zat opeens buiten. Na alle toespraken en 
welkomstwoorden mocht het eerste koppel weg met Tom. 
Peter en Feitse zaten een beetje in de middenmoot en ik 
mocht als laatste weg en ook de deur dicht doen bij de 
laatste ronde. Tijdens de rondes kreeg iedereen 1 
comsumptiebon voor een drankje. Hans en Tom hadden 
allebei 95. Dus moest er een barrage worden gespeeld. 
Maar Tom had al zijn spullen in zijn wagen neergelegd 
waardoor Tom werd 3de bij de heren met 95 en Hans 2de. 
Ik was 1ste geworden bij de Dames met 92 hls. Bij het 
verjaardagstoernooitje is Ramon Craane algemeen intern 
toernooiwinnaar geworden. Het was dus weer een 
geslaagde dag voor iedereen. 
 
Tom heren 3de met 95 holeslagen 
Herman heren 6de met 100 holeslagen 
Peter heren 7de met 102 holeslagen 
Feitse heren 13de met 121 holeslagen 
Wendy dames 1ste met 92 holeslagen 
 
Wendy 



 

 

Appel-amandeldessert  
Aantal personen: 4, nagerecht  

Ingrediënten  

o 1 dl amaretto (amandellikeur)  
o 100 gr rozijnen  
o 4 goudrenetten  
o 50 gr amandelsnippers  
o 2 eetlepels suiker  
o Kaneel  
o Sap van een 1/2 citroen  
o 1 eidooier, losgeklopt  
o 6 plakjes bladerdeeg (diepvries)  
o (vanille) roomijs  
• Bereiding:  
o Likeur verwarmen  
o Rozijnen erin laten wellen  
o Geschilde appels in blokjes snijden  
� Met rozijnen, amandelsnippers, suiker, kaneel en 

citroensap mengen  
o In beboterde platte ovenschaal doen  
o Bladerdeeg op elkaar uitrollen tot grote lap  
o Appelmengsel bedekken, randen instoppen  
o Deksel versieren met uit restjes gesneden appel  
o Afgedekt in koelkast zetten  
o Oven voorverwarmen op 225 graden  
o Deeg bestrijken met eidooier  
o In oven in ± 20 minuten goudbruin bakken  
o Uit oven iets laten afkoelen  
o Bolletjes ijs op bovenkant scheppen  
o Snel opdienen  
o Idee: ook leuk in 1-persoons ovenschaaltjes  
o Zonder amaretto ook heerlijk voor kinderen 

 

Sinterklaastoernooi 
6 december 2008 
Aanvang 10:00 uur 
Deelname: iedereen 

Kosten: € 1,- 

 

Kersttoernooi 
 
20 december 2008 
Aanvang 10:00 uur 
Deelname: iedereen 
Kosten € 1,- 
 
Wintercompetitie op de lange baan 

15 november 2008 
29 november 2008 
13 december 2008 
10 januari 2009 
24 januari 2009 
7 februari 2009 
21 februari 2009 
 
Aanvang: 10:00 uur 
Deelname: sporters en recreanten 

Kosten: niets 
 
 



 

 

 

 

Nacht van Drachten op 30 en 31 augustus 2008 
 
Dit jaar bestond MGC Drachten op 30 augustus 2008 
precies 25 jaar. Voor de wedstrijd werd er een receptie 
gehouden voor leden, oud leden en leden van andere 
verenigingen. Bij de receptie was de wethouder van 
Drachten aanwezig. Ze hield een toespraak en naderhand 
hees zij samen met 2 leden van Drachten een vlag van 
Friesland. Bij de receptie werd het embleem van MGC 
Drachten bij de ingang van de golfbaan onthuld. Deze 
werd geschonken door 2 leden van de vereniging die ook 
werkzaam zijn bij de kinderboerderij de Naturij. Bij de 
receptie was ook een quiz. Om 18.00 uur was de receptie 
afgelopen. 
 
Voordat het nachttoernooi begon werden er lootjes 
verkocht voor de grote loterij met mooie prijzen. Ook 
werden er 3 mensen in het zonnetje gezet die 25 jaar bij 
de vereniging lid waren. Dat waren Baukje Koenes en 
Gerrie en Wiebe Veenstra 
 
Om 19.00 uur begon het nachttoernooi. De temperatuur 
was tussen 10 en 13 graden. De kinderboerderij was open 
voor warme snacks zoals patat, broodje frikadel en 
andere dingen die met frituur te maken had. In de kantine 
zelf waren andere etenswaren en drinken die je kon 
nuttigen zoals soep, broodjes worst, frisdrank, koffie en 
nog veel meer. 
 
Er waren 44 deelnemers. Iedereen speelde in ieder geval 
5 rondjes. Na die 5 rondjes gingen er een x aantal 
deelnemers naar de volgende ronde. Er werd daarna nog 
3 afvalrondjes gespeeld en daarna een knock – out 
systeem. Bij het knock – out systeem kwamen er vele 
verrassingen uit. Zelfs de beste werden eruit geknikkerd. 
En sommige spelers hadden dat niet verwacht. 



 

 

 
Tijdens het 
toernooi was 
het erg 
gezellig. De 
mensen die 
uitgespeeld 
waren werd 
gevaagd om 
te helpen met 
schrijven bij 
de spelers op 
de baan. 
Andere 
moesten 
wachten tot 
dat  de andere 
klaar waren 
met spelen. 
Zoals Rob 
Kuivenhoven 
die mee was gereden met Jos Vlasveld beiden van MGC 
Zoetermeer. 
 
Ondanks de gezelligheid, is hier nog de uitslag; 
 
1. Huub Bottenberg 
2. Johannes Konst 
3. Mees Bouwman 
4. Wendy van Luijpen 
15. Peter van Luijpen na de 1ste knock out systeem  

uitgeschakeld 
25. Danny van Luijpen na 6 rondjes uitgeschakeld 
 
Groeten Wendy 
 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

Ridderkerk, 25 november 2008 

 

Uitnodiging 

 

Hierbij nodigt het bestuur van de R.M.C. De Hole-

Ridders u uit voor de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering, welke gehouden wordt op: 

 

ZATERDAG 14 FEBRUARI 2009, AANVANG 10.00 

UUR.  

 

AGENDA 

 

01. Opening 

02. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 

d.d. 9 februari 2008  

03. Jaarverslag Secretaris 

04. Jaarverslag Penningmeester 

05. Verslag Kascommissie 

 Zwanet van Leeuwen (aftredend) 

 Jan Meesters 

Wendy van Luijpen (reserve) 

06. Begroting 2009 

07. Vaststellen contributie 2009 



 

 

08. Bestuursverkiezingen  

 Dit jaar zijn aftredend: 

 Remon Verveer – herkiesbaar 

 Erica Tromp – herkiesbaar  

Henny Verveer – herkiesbaar  

Barry Slingerland – herkiesbaar  

Tom Pardaans – herkiesbaar  

09. Benoeming kascontrolecommissie:  

 Zie voor huidige samenstelling agendapunt 5. 

10. Verslag wedstrijdleider.  

11. Wijziging huishoudelijk regelement  

12. Wat verder ter tafel komt 

13. Rondvraag 

14. Sluiting  

 

Namens het bestuur van R.M.C. De Hole Ridders 

Remon Verveer – secretaris  
 
Interland België – Nederland in Namen ( België ) 
op 17, 18  en 19 oktober 2008 
 
In het vorig clubblad stond dat de interland België – 
Nederland in Esneux gespeeld zou worden. Door een 
kleine communicatiefout was het niet in Esneux, maar in 
Namen. Dat is zo besloten. 
 
Op 17 oktober jl. gingen we ( Tom, Peter, Diny en 
Wendy ) richting Namen. We zijn een paar keer gestopt 
om even de benen te strekken. Tom en ik speelden de 
interland. Wij waren de enige spelers van Ridderkerk die 
zich geplaatst hadden. We kwamen om 12.05 uur aan bij 
de baan van Namen. Van 12.15 uur tot ongeveer 17.00 
uur hebben we lopen trainen. ’s Avonds Zijn we met 
Mechelina en Gerty in het hotel Leonardo gaan eten waar 

 

Eppie en Christine ook zaten. Na het eten hebben we nog 
gezellig zitten praten met andere golfers van Nederland.  
 
Op 18 oktober zijn we om 9.30 uur naar de baan gegaan 
voor de officiële training die om 10.00 uur zou beginnen. 
De training ging in groepjes om dat er een aantal vrijdags 
zijn gaan trainen. De training duurde tot ongeveer 12.45 
uur zodat we even een hapje konden gaan eten. Na het 
eten zijn we rondjes gaan draaien. We hebben 3 rondjes 
gelopen. De training duurde ongeveer tot 17.00 uur. De 
pudding is daar zo raar. De pudding die wij kennen is niet 
over de hele cirkel, maar de helft van de cirkel en ook 
niet zo hoog en we kunnen dan normaal putten. De 
pudding in Namen is haast net zo groot als de cirkel en 
heel erg hoog. Je moet goed recht kunnen putten en wel 
doorslaan. De put is wel groot. Net zo vreemd als bij het 
Long Shot. Wij staan op een heuvel en de Belgen hebben 
alles gelijk vloers. De put is hier ook erg groot. Bij 
sommige banen kun je ook gewoon recht putten en soms 
zit er een afwijking in. 
 
Zondag 19 oktober 2008 was de 
dag van de wedstrijd. Interland 
België – Nederland in Namen 
( België ). Eerst de banen nog een 
keer getraind. Bij de training 
werden alvast de vlaggen klaar 
gemaakt voor bij de openings-
ceremonie. De Belgen hadden de 
Belgische vlag al opgehangen en 
gehesen. Nu de Nederlandse vlag 
nog. Ze vroegen aan Ramon 
Craane, die zijn broer Jeffrey had gebracht en ook 
toeschouwer was, hangt deze vlag van jullie zo goed. 
Ramon keek ernaar en zei: “ We zijn geen Fransen, maar 
Nederlanders. De vlag hangt onderste boven. Dus werd 



 

 

de vlag goed gehangen. Om omstreeks 09.50 uur moesten 
we de banen verlaten om toespraken te houden en de 
volksliederen af te spelen. Ze hadden een cd 
meegenomen om de volksliederen af te spelen, maar dat 
ging toch een beetje verkeerd aan de Belgische kant. De 
cd waar ze op moesten staan bleek een cd met foto’s te 
zijn van de interland in 2004. Dus werd er naar een 
oplossing gezocht. De oplossing was dat Raymond 
Leemans ( van België ) een volkslied op zijn telefoon had 
staan van België en de Nederlanders zongen zelf het 
volkslied van Nederland. Na dat alles zijn we met de 
wedstrijd begonnen. Er werd gejuicht en gejoeld als er 
iemand een 1 had geslagen. Aan het einde van de dag 
bleek dat de Nederlandse Dames voorsprong hadden van 
22 punten op de Belgen en de Nederlandse Heren achter 
met 53 punten. Het was in ieder geval een leuk weekend 
geweest. In het weekend van 25 en 26 oktober 2008 was 
het in Appelscha ( Nederland ). 
 
Interland in Appelscha op 25 en 26 oktober 2008 
 

Op zaterdag 25 oktober jl. 
vertrokken Tom, Peter van L. Diny 
en ik richting Appelscha voor de 
return van de interland Nederland 
– België. 
 
Om bij 9.30 uur waren we bij de 

baan. Eerst nog een bakje koffie gedronken en daarna zijn 
we gaan trainen. DE training liep in eerste instantie 
lekker, maar toen moesten we rondjes gaan lopen. De 
rondjes waren bij mij niet echt geweldig. Er waren 2 
banen bij waar ik problemen mee had. Dat was baan 2 de 
oploper met een vierkant gat in het midden. Daar had ik 
een 7 – 6 en een 5op en dan nog eens baan 12 de 
driehoek. Daar had ik dus 3 drieën op geslagen. Dit 

 

waren de banen waar ik problemen op had. Het hoefde 
deze dag nog niet te gebeuren maar de volgende dag. 
 
Op 26 oktober jl. zouden 
we om 9.30 uur beginnen 
met de wedstrijd omdat er 
regen was voorspeld. De 
training begon met 
miezerige regen. Net toen 
we de opening wilden 
beginnen, begon het erg 
hard te regenen. Het was 
na ongeveer 10 minuten even droog om de 
openingsceremonie te doen. Daarna gingen we een 
massastart doen. Koppel 1 begon bij baan 18 en koppel 
18 bij baan 1. Tijdens de eerste ronde hadden de meeste 
koppels ongeveer 14 a 15 banen gedaan. Toen we 
moesten stoppen voor de regen. Op dat moment stond 
Wilbert van Helmond –5, Tom –1 en ik +2. We stonden 
allemaal ver voor op onze tegenstanders. Tijdens de 
regenbui vergaderden de Belgen wat ze zouden doen. 
 
Om 11.30 uur werd er toch besloten om het toch af te 
blazen en in 2009 te gaan spelen. 
 
 
Wendy 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Verslag van de wintercompetitie klaverjassen bij van 
de fietsclub van Rekreatoer 2008 / 2009 
 
Op 1 oktober 2008 was er de 
1ste klaverjasavond van het 
winterseizoen. Het werd 
georganiseerd door de 
fietsclub van Rekreatoer. Er 
waren 15 deelnemers. Er 
deden 13 fietsers mee en 2 
midgetgolfers. Die 2 
midgetgolfers waren Tom 
Pardaans en Peter van Luijpen. Deze avond zou om 19.30 
uur beginnen maar werd al gauw 20.00 uur. Ze hadden 4 
tafels, waar van 3 tafels met 4 personen en 1 tafel van 3. 
Tussendoor werd er kaas en worst geserveerd voor de 
mensen die aan het klaverjassen waren en naderhand ook 
een bakje pinda’s. Er werd 3 rondjes gespeeld. Voordat er 
een ronde gespeeld werd, hadden ze een dienblad met 
daarop allemaal nummers die onderste boven lagen zodat 
er niemand zag welk nummer hij / zij getrokken had. Met 
dat nummer gingen ze naar de tafel die ook genummerd 
was. Dat ging vooraf van iedere ronde. Peter kon Tom 
moeilijk bijhouden de laatste ronde. Tom had de laatste 
ronde meer dan 2000 punten binnen gehaald. En over 
totaal had hij dan meer dan 5000 punten bij elkaar 
geschraapt. In totaal had hij 5297 punten en Peter kwam 
op 3825. 
 
Wendy 

 



 

 

Tom Pardaans Ridderkerks Kampioen 

Tom Pardaans mag zich een 
jaar lang Ridderkerks 
kampioen midgetgolf “lange 
baan” noemen, in een 
spannende eindstrijd versloeg 
hij op de banen van RMC De 
Hole Ridders Monique 
Bonhof met een totaal 
verschil van 17 hole slagen 
over de gehele dag. De dag 
begon met 4 ronden voor de 
13 deelnemers, na afloop 

hiervan werd door de acht beste een afvalrace gespeeld 
met als uiteindelijke finalisten Tom Pardaans en Monique 
Bonhof. 

Uitslag:  

Ronde 1 2 3 tot. 4 tot. 5 tot. 6 tot. 7 tot. 
Tom  31 32 33 96 35 131 30 161 29 190 31 221 
Monique  38 32 35 105 34 139 33 172 33 205 33 238 
Erica 29 32 26 87 33 120 30 150 34 184     
Remon 30 34 32 96 34 130 34 164 36 200     
Wendy  33 29 33 95 33 128 31 159         
Hans 34 34 31 99 36 135 33 168         
Feitse 38 38 32 108 31 139 34 173         
Barry  39 37 36 112 34 146 37 183         
Roel  32 33 27 92 38 130             
Reijer 34 35 36 105 28 133             
Martin 34 31 34 99 35 134             
Peter v L 40 32 35 107 40 147             
Cock 36 34 44 114 41 155             

Stefan 

 

 

Ridderkerkse kampioenschappen 2008Ridderkerkse kampioenschappen 2008Ridderkerkse kampioenschappen 2008Ridderkerkse kampioenschappen 2008    
 
1 november 2008 was de dag dat de jaarlijkse 
Ridderkerkse kampioenschappen werden gehouden. Er 
hadden zich 15 deelnemers aangemeld. Een persoon 
moest helaas deze ochtend werken, maar zou ’s middags 
de deelnemers komen aanmoedigen. Een deelnemer was 
wel aanwezig, maar moest eerder weg i.v.m. een 
verjaardag. We zijn uiteindelijk gestart met 13 
deelnemers. Doordat het weer zich niet van zijn beste 
kant liet zien moesten we helaas de 4e ronde in de regen 
spelen, zodat we toch door konden gaan. Vanaf de 4e 
ronde gingen we ook met de afvalronden beginnen. 
De tussenstand na 3 ronden was als volgt: 
Erica Tromp  29-32-26 =   87 
Roel Groenhuijsen 32-33-27 =   92 
Wendy v. Luijpen 33-29-33 =   95 
Tom Pardaans  31-32-33 =   96 
Remon Verveer 30-34-32 =   96 
Hans Broodbakker 34-34-31 =   99 
Martin v.d. Heiden 34-31-34 =   99 
Reijer v. Gemerden 34-35-36 = 105 
Monique Bonhof 38-32-35 = 105 
Peter v. Luijpen 40-32-35 = 107 
Feitse Slingerland 38-38-32 = 108 
Barry Slingerland 39-37-36 = 112 
Cock v. Es  36-34-44 = 114 
 
Tijdens de 4e ronde zouden de eerste afvallers komen. Je 
moest winnen van je tegenstander om door te gaan naar 
de kwart finale. Omdat ik maar 6 groepen op de baan 
stonden, gingen daarnaast ook de 2 beste verliezers door. 
Zo zag dat er als volgt uit: 
 
 



 

 

Erica – Cock  33 – 41 -> Erica door 
Roel – Barry  38 – 34 -> Barry door 
Wendy – Feitse  33 – 31 -> Feitse door 
Tom – Peter  35 – 40 -> Tom door 
Remon – Monique  34 - 34 -> n.b. Monique door 
Hans – Reijer – Martin 36 – 28 - 35 -> Reijer door 
 
De 2 beste verliezers waren Wendy en Remon en doordat 
het behoorlijk regende heeft Reijer te kennen gegeven om 
niet meer door te spelen dus ook Hans kon door naar de 
kwartfinales. 
 
De kwartfinales zagen er als volgt uit: 
 
Erica – Wendy  30 – 31 -> Erica door 
Hans – Tom  33 – 30 -> Tom door 
Feitse – Monique  34 – 33 -> Monique door 
Remon – Barry  34 – 37 -> Remon door 
 
Er waren op deze manier nog 4 deelnemers over.  
De halve finales zagen er als volgt uit: 
 
Erica – Tom 34 – 29 -> Tom door naar finale 
Monique – Remon 33 – 36 -> Monique door naar finale 
 
De finale kon gelukkig op tijd gespeeld worden. 
 
Tom – Monique 31 – 33 -> Tom kampioen 
 
Na de finale werd er wat gedronken aan de bar en rond 
half 6 ’s avonds werd de barbecue aangestoken en 
konden we heerlijk genieten van het vlees, de salades e.d. 
 
Op het moment dat de voorzitter het clubgebouw 
binnenkwam zijn we vrij snel over gegaan tot de 
huldiging van de kampioenen. Het 1e team van de lange 

 

baan is dit jaar kampioen geworden, verder ook het 1e 
team op de korte baan en verder heeft Tom Pardaans de 
zomercompetitie op de lange baan geworden. Roel 
Groenhuijsen was dit jaar de beste op de korte baan. 
Combi-kampioen tijdens de zomercompetitie is Tom 
Pardaans geworden. Verder ging Tom Pardaans ook weg 
met de beker voor de meeste enen. Ook zijn de mensen 
die veel doen voor de club in het zonnetje gezet o.a. Diny 
v. Luijpen voor het omroepen en schrijven tijdens de 
toernooien en verder nog een aantal vrouwen die meestal 
achter de bar staan tijdens de toernooien, o.a. Zwanet v. 
Leeuwen en Anja Verveer. 
De avond werd verder nog afgesloten met wat hartige 
hapjes. 
 
Bij deze wil ik een ieder die deze dag aanwezig was 
bedanken voor hun aanwezigheid. 
 
Met vriendelijke sportgroet,  
Erica Tromp 

Eens…….maar nooit weer 

Dat klinkt alsof ik iets gedaan heb maar nooit meer wil 
doen, maar nee, dat is echter niet het geval. Dit stukje 
gaat over het allerlaatste Frans van der Kraan – 
Ketelbinkietoernooi op de banen van 
midgetgolfvereniging Rotterdam. 

De club hield op te bestaan en organiseerde op 11 en 12 
oktober een laatste toernooi waar ik buiten mededinging 
op de laatste dag aan heb mee mogen doen. 

Vandaar dus de titel: Eens……maar nooit weer. 



 

 

De resultaten op de eerste speeldag vielen voor de leden 
van de Hole Ridders behoorlijk tegen waardoor Erica op 
de zondagmorgen toen ze het scorebord zag toch er wel 
wat van schrok, was de baan dan zo slecht geworden, 
waren de omstandigheden dan zo slecht geweest? 

Door deze slechtere scores op de zaterdag was het 
onmogelijk om met het team nog voor de eerste plaats te 
gaan strijden. Uiteindelijk werd met het team de 3de 
plaats behaald. Het team werd gevormd door Tom 
Pardaans, Wendy en Peter van Luijpen en Erica Tromp. 

Individueel ging het de Hole Ridders beter voor de wind. 

Zowel bij de dames als heren senioren gingen 
respectievelijk Erica en Tom er met de hoofdprijs 
vandoor. Erica liet een totaalscore noteren van 104 
holeslagen, Tom, die op de zaterdag een eindscore had 
van 117 holeslagen, liet op de zondag iedereen ver achter 
zich met een score van 98 holeslagen en werd daar ook 
algemeen toernooi winnaar mee. 

Verder te vermelden valt dat Barry Slingerland 3de werd 
bij de dames senioren en Wendy de 2de plaats had 
behaald bij de dames 

 De individuele scores waren: 

Barry Slingerland 38 – 33 – 35 – 31 = 128 hls.  
Barry had zondag 139 hls. 
Erica Tromp  21-28-29-26 = 104 hls. 
Wendy v. Luijpen 25-35-26-24 = 110 hls. 
Wendy had zaterdag 128 hls. 
Tom Pardaans  24-23-25-26 = 98 hls. 
Tom had zaterdag 117 hls. 
Peter v. Luijpen 31-33-30-25 = 119 hls. 

 

Peter had zaterdag 120 hls. 
Cock v. Es  31-32-32-29 = 124 hls. 

Verder te melden, dat zowel zaterdag als zondag een 
lunch werd verzorgd door MGC Rotterdam.  

Na het toernooi viel spreekwoordelijk het doek over de 
baan en de vereniging waarbij menig traantje werd 
gelaten door de daarbij nog aanwezige vrijwilligers. 

 Groetjes, Cock 

 Eindstand Zomercompetitie 2008 
 
Pl. AFDELING 1 Gesp. Hsl. Gem. Eén
 Gem.1   
1 Tom 34 1023 30,09 253 7,44 
2 Erica 37 1176 31,78 225 6,08 
3 Wendy 30 967 32,23 187 6,23 
4 Johan 31 1018 32,84 210 6,77 
5 Martin 32 1077 33,66 165 5,16 
6 Feitse 40 1351 33,78 238 5,95 
7 Barry 36 1249 34,69 206 5,72 
8 Cock 30 1085 36,17 143 4,77 
9 Kees 33 1210 36,67 140 4,24 
10 Willem 17 627 36,88 82 4,82 
11 Roel 14 434 31,00 95 6,79 
12 Peter 14 483 34,50 73 5,21 
13 Reijer 12 396 33,00 74 6,17 
14 Jan 7 263 37,57 32 4,57 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pl. AFD. 2  Gesp. Hsl. Gem. Eén Gem.1 
 
1 Roel 48 1062 22,13 687 14,31 
2 Erica 35 795 22,71 475 13,57 
3 Tom 34 780 22,94 460 13,53 
4 Feitse 37 915 24,73 475 12,84 
5 Johan 39 971 24,90 506 12,97 
6 Cock 30 802 26,73 344 11,47 
7 Wendy 24 576 24,00 309 12,88 
8 Peter 18 483 26,83 200 11,11 
9 Martin 17 423 24,88 216 12,71 
10 Barry 8 212 26,50 88 11,00 
11 Remon 3 66 22,00 41 13,67 
12 Monique 3 82 27,33 30 10,00
   
 
Pl. COMBI Gesp.  Afd.1  Afd.2 Gem.C 
 
1 Tom 68 30,09 22,94 26,52 
2 Erica 72 31,78 22,71 27,25 
3 Johan 70 32,84 24,90 28,87 
4 Feitse 77 33,78 24,73 29,26 
5 Cock 60 36,17 26,73 31,45 
 
Zoals jullie hierboven zien, is de zomercompetitie 2008 
afgesloten en hebben we 2 nieuwe kampioenen waarvan 
er 1 zich ook combi-kanpioen mag noemen. De 
kampioenen zijn gehuldigd na de Ridderkerkse 
Kampioenschappen op 1 november 2008. 
 
Op de lange baan (afd 1), hebben 9 leden van RMC de 
Hole Ridders hun competitie af kunnen maken. In deze 
categorie ging Tom Pardaans er met de hoofdprijs 
vandoor. Hij had een mooi gemiddelde van 30,09, wat 
wel heel erg laag is. Ben benieuwd of daar volgend jaar 

 

weer aan getipt kan of gaat worden. Tom van harte 
gefeliciteerd. 
 
Op de korte baan (afd. 2) hebben iets minder leden van 
onze club de competitie kunnen afmaken. Dit heeft 
misschien te maken gehad met het weer of al het werk 
wat gedaan werd door diverse leden op een 
dinsdagavond, woensdag of in het weekend. Maar 1 lid 
van onze club kwam wel heel vaak en probeerde om zijn 
gemiddelde onder de 22 te krijgen, maar helaas is dit niet 
gelukt. Roel Groenhuijsen (ook lid van MGC Bilthoven) 
mag dit jaar zich kampioen noemen op de korte baan, hij 
had een gemiddelde van 22,13. Roel van harte 
gefeliciteerd met dit kampioenschap. 
 
Om overigens mee te dingen naar de prijzen, moest je dit 
jaar minimaal 30 ronden per afdeling gespeeld hebben. 
Om dus kampioen te worden in de combi-categorie moest 
je 60 ronden gespeeld hebben (30 op de lange baan en 30 
op de korte baan). Niet veel leden hebben dit gered. Van 
de 5 leden die dit wel gelukt zijn, mocht ook Tom 
Pardaans met de beker ervandoor. Nogmaals Tom van 
harte gefeliciteerd. 
 
Volgend jaar gaan we weer met zo’n competitie 
beginnen. Aan het begin van de zomer start dit weer. De 
competitie wordt niet veranderd en ook recreanten mogen 
hier gewoon aan deelnemen. 
 
Sportieve groeten van de wedstrijdleider. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Oefening baart kunst. 
================= 
 
M'n kleinzoon bleef maar zeuren en vroeg regelmatig: 
"Opa,wanneer koop je nou eens een computer?" 
Een echte computer-wizard,die knul. 
Tijdens zo'n gesprek deed m'n dochter er dan meestal nog een 
schepje bovenop.      
Ik vertelde,dat ik teveel hobby's had en te weinig tijd wilde 
vrijmaken om mij in het 
functioneren van zo'n apparaat te verdiepen. 
Het leidt alleen maar tot vereenzaming,dacht ik. 
Achteraf een domme reactie van me. 
Natuurlijk heb ik me uiteindelijk een laptop laten 
aanpraten.Printertje er maar gelijk bij. 
Kosten trouwens weinig meer die dingen.  
Een boekje bij de bibliotheek gehaald. 
"Computerlessen voor beginners" 
Ik begon met de studie. 
"Leren omgaan met de muis" 
Moest voor mij geen probleem zijn,want hier heb ik,al zeg ik hetzelf 
aardig wat ervaring mee opgedaan bij de midgetgolfvereniging. 
Toetsje hier,toetsje daar,klikje zus,klikje zo en op naar de volgende 
bladzijde. 
Maar golfliefhebbers,wat ben ik er blij mee. 
Niks vereenzaming! 
Een nicht van Riet woont in Zwitserland. 
Cameraatje aangeschaft en aangesloten op de laptop. 
Althans dat heeft m'n kleinzoon gedaan. 
En regelmatig zit Riet nu voor een paar cent met haar te 
praten. 
Het lieve kind heeft ze in geen jaren zo vaak gezien sinds ze in 
Zwitserland zit. 
E-mailen,stoeien met het 
configuratiescherm,routebeschrijvingen,internet bankieren, 
surfen op internet,inchecken en reserveren van 
vliegtuigstoelen 24 uur voor vertrek, 
luisteren naar een prachtig vioolconcert van Tsjaikovski met 
Janine Jansen enz.enz. 
Het heeft allemaal geen geheimen meer voor mij. 
Genoeg reclame gemaakt. 
Wat moet ik jullie trouwens nog vertellen? 
Jullie hebben toch ook zo'n ding in huis?  

 

Dus laat ik ophouden met preken. 
Gisteren m'n kleinzoon aan de telefoon gehad. 
"En hoe bevalt de laptop opa?",vroeg hij. 
"Gaat wel",zei ik. 
 
met vriendelijke groeten, 
 
Reijer van Gemerden 

De Hole Ridders kampioenDe Hole Ridders kampioenDe Hole Ridders kampioenDe Hole Ridders kampioen    
 
Het afgelopen jaar 2008 was het weer een superjaar voor 
onze leden van RMC de Hole Ridders. Op zowel de lange 
als korte baan, is het 1e team kampioen van het district 
geworden, al moet ik zeggen dat het op afdeling 1 wel 
heel spannend was, omdat ook Zoetermeer af en toe een 
wedstrijd won. Maar in Baarn, waar de laatste 
teamwedstrijd werd gespeeld ging het 1e team er met de 
eer van door. Het verschil tussen Zoetermeer en de Hole 
Ridders was elke rond klein, de eerste ronde werd er 
gelijk gespeeld met 136 hls, de tweede, derde en vierde 
ronde gingen naar de Hole Ridders met een verschil van 
resp. 7, 6 en 5 holeslagen. Zelfs de Hole Ridders 2, deed 
van zich spreken, want zij werden in Baarn keurig 3e en 
blijven ook in de 1e klasse. De einduitslag van 2008 was 
dan als volgt: 
 
Hole Ridders 1 33 punten 2524 hls 
Zoetermeer 2  31 punten 2595 hls 
WIK 1   20 punten 2750 hls 
Aalsmeer 1  18 punten 2790 hls 
Hole Ridders 2 18 punten 2804 hls 
WIK 2   12 punten 2894 hls 
Duinholers 1  7 punten 3057 hls 
WIK 3   1 punt  3236 hls 



 

 

Op de korte baan, waren de Hole Ridders al wat langer 
kampioen, dit kwam vooral doordat de wedstrijd in 
Maarssen niet doorging. Bilthoven hield het de eerste 
paar wedstrijden goed vol, om in de buurt van de Hole 
Ridders te blijven, maar uiteindelijk gingen toch onze 
leden van RMC de Hole Ridders met de 1e plaats naar 
huis. En eigenlijk waren ze al thuis, want de laatste 
wedstrijd werd in Ridderkerk gespeeld. Deze wedstrijd 
mag ook in de boeken staan als een echte 
kampioenswedstrijd, want de Hole Ridders 1 hebben alle 
teamrecords verbroken,. Met 353 holeslagen hebben zij 
de teamwedstrijd afgesloten met een 1e plaats. Zodoende 
werden ook zij kampioen van het district alleen nu op de 
korte baan (afdeling 2).  

De einduitslag van 2008 afdeling 2De einduitslag van 2008 afdeling 2De einduitslag van 2008 afdeling 2De einduitslag van 2008 afdeling 2    
 
1e klasse: 
Hole Ridders 1 23 punten 1980 hls 
Bilthoven 1  16 punten 2055 hls 
Trekvogels 1  12 punten 2086 hls 
Heerhugowaard 1 10 punten 2157 hls 
Hole Ridders 2 7 punten 2184 hls 
Amigo 1  6 punten 2155 hls 
 
2e klasse 
Trekvogels 2  10 punten 2275 hls 
Loosdrecht 1  3 punten 2469 hls 
Amigo 2  2 punten 2485 hls 
 
Hoe de competitie voor  2009 eruit komt te zien, dat 
weten we in februari 2009 pas, want dan gaat de 
wedstrijdleider naar de districtsvergadering en wordt er 
verder gesproken over de eventuele opties. 
In het clubhuis hangt een formulier waar bijna iedereen 
die het afgelopen jaar mee heeft gedaan aan de 

 

teamwedstrijd op de korte baan, al een optie heeft 
aangekruist. De opties zijn:  

1. Dubbele wedstrijden, dus 2 keer Heerhugowaard, 
Alphen a.d. Rijn, Boskoop en Ridderkerk 

2. Een keer naar Heerhugowaard, Alphen a.d. Rijn, 
Boskoop en Ridderkerk en daarbij nog 2 
wedstrijden op de lange baan (nederlands-systeem 
en bogni-systeem) 

Dat betekend dat we of 8 wedstrijden op een zondag 
krijgen of 6 wedstrijden. We weten nog niet hoeveel 
teams er overblijven, hoeveel klasses we hebben e.d. De 
leden die in 2009 mee doen aan de teamwedstrijden 
krijgen dit ruim van te voren te horen. 
 
Ik wil een ieder die mee heeft gespeeld maar ook mee 
heeft geholpen met de teamwedstrijden en/of toernooien 
bedanken voor zijn of haar inzet en hopelijk zie ik een 
ieder weer terug in 2009. 
 
Sportieve groeten Erica 
 

 
 
 
 



 

 

WINTERCOMPETITE 2008/2009WINTERCOMPETITE 2008/2009WINTERCOMPETITE 2008/2009WINTERCOMPETITE 2008/2009    
 
In het clubhuis (op het mooie bord) hangt het overzicht 
van de wintercompetitie 2008/2009. Deze wordt dit jaar 
gehouden op de lange baan (afd. 1). 
 
De 1e wedstrijd is gespeeld en de uitslag was als volgt: 
 
Erica Tromp  32-33-30 = 95 
Remon Verveer 33-29-33 = 95 
Tom Pardaans  35-31-31 = 97 
Barry Slingerland 37-35-32 = 104 
Feitse Slingerland 33-38-33 = 104 
Cock v. Es  36-35-37 = 108 
 
De tussenstand is als volgt: 
Erica  0 punten 
Remon  0 punten 
Tom  1 punt 
Barry  2 punten 
Feitse  2 punten 
Cock  3 punten 
 
Dit jaar is het de bedoeling om zo weinig mogelijk 
punten te behalen. Je krijgt 0 punten als je nummer 1 van 
de dag bent geworden. 
 
De volgende wedstrijden zijn: 
29 november 2008 
13 december 2008 
10 januari 2009 
24 januari 2009 
7 februari 2009 
21 februari 2009 

 

Ik hoop nog vele mensen te ontmoeten op 1 van deze 
dagen. Als het weer goed is dan proberen we om 
minimaal 2 ronden te spelen. 
 
Groetjes Erica 
 
 
De volgende clubbladen komen uit op: 
 
25 februari 2009 
25 mei 2009 
25 augustus 2009 
25 november 2009 
 
Belgische moppen 2 
 
Belgische mop 
 
goed nieuw en slecht nieuws 
 
een man ligt op zijn bed in het ziekenhuis wat rond te 
kijken. Plots komt de dokter binnen en zegt: "ik heb goed 
nieuw en slecht nieuws" het goede nieuws is dat je nog 
12 uren te leven hebt. De man antwoord: "oooh, bere 
goe! wat is dan het slechte nieuws? Antwoord de dokter: 
" dat ik u dat gisteren al had moeten vertellen!" 
 

    
 
 



 

 

 

 

 Uitnodiging 
 
Beste midgetgolfers, 
 
Hierbij nodigen wij  u van harte uit voor onze 
nieuwjaarsreceptie 
 
Wanneer: 3 januari 2009. 
 
Hoe laat: 16.00 uur tot en met 18.00 uur. 
 
Waar: Ons eigen stekkie  
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten en samen 
met ons te toasten op het nieuwe 
jaar.  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Zelfs op een schip kun je midgetgolf spelen. 
 
 
 
 

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



 

  

 


