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 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. 
 
Voorzitter:  Simon Lodder 
   Vleerdamsedijk 27a 

3235 NV  Rockanje    
   tel:  0181-403338 
 
Secretaris:  Remon Verveer 

Jupiterstraat 26 
1431 XB Aalsmeer 
tel.: 06 – 20247101 

 
Penningmeester:  Stefan Donker 

Ring 314 
3343 NH Hendrik Ido Ambacht 
tel.: 078 - 6817641 

 
Wedstrijdleider:  Erica Tromp 
   Hovystraat 79 
   2982 PD  Ridderkerk 
 
Commissarissen:  Barry Slingerland 

Houtzaagmolen 46 
2986 GB Ridderkerk 
tel.: 0180 - 420383 
 
Tom Pardaans 
Herman de Manstraat 29 
2985 TG Ridderkerk 
tel: 0180 - 420086 
 
Hennie Verveer 
Karper 133 
2986 PB Ridderkerk 
tel.: 06 - 46521084 
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Boerengolf met een klomp en met een grote bal tussen de 
koeien in. 

 
 
 

 
Je kunt ook frisbeegolf 
spelen. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Midgetgolfpost 
 
 
Van de redactie 
 
Ten eerste wil ik iedereen een gelukkig en 
een sportief jaar toe wensen. Een nieuw jaar 
waar we opnieuw prijzen in de wacht kunnen 
slepen. Dit jaar hoop ik ook dat er weer 
leuke stukjes in het clubblad komen van 
diverse mensen waardoor er meer leesplezier zal zijn. Het maakt 
niet uit wat, als het maar vol komt. Zo beginnen de wedstrijden op 8 
maart 2009. En ook de teamwedstrijden lang en kort, 
Districtskampioenschappen, Nederlandse Kampioenschappen, 
Europese Kampioenschap-pen, Wereld Kampioenschappen, en de 
Interland. Tevens hoop ik ook dat het een gezellig jaar wordt en ook 
een spor-tief en een gezellig jaar wordt. Mochten er mensen zijn die 
een stukje in willen sturen kunnen ze dat doen via het volgend e-
mailadres: redactie@deholeridders.nl of als ze geen compu-ter 
hebben dan kunnen ze dat afgeven aan mij of aan de bar als ik er 
niet ben. 
Een sportieve groet, Wendy van Luijpen 

 
 
 

RMC de Hole Ridders 
februari 2009 

Jaargang 31, nummer 1 

COLOFON: 

Lidmaatschap 
Sporter: € 80,00 
Recreant: € 40,00 
Jeugdlid-rec: € 20,00
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Grap 1 
 
‘Vertel me eens, Bram’ zegt de onderwijzer op school, ‘met 
hoeveel kinderen zijn jullie bij je thuis?’  
Met zes jongens en ieder van ons heeft nog een zusje’.  
‘Zo, met zijn twaalven, dus’.  
‘Nee meneer, met zijn zevenen.’ 
 
Grap 2 
 
Jochem, twaalf jaar oud, gaat naar een interlandwedstrijd in het 
Amsterdamse Stadion. Hij zit op een van de beste en duurste 
plaatsen. De man die de kaartjes komt controleren, verbaast 
zich daar erg over. 
‘Hoe kom jij aan zo’n dure kaart?’ vraagt hij. 
‘Die heeft mijn vader gekocht.’ 
‘Zo,’ zegt de controleur, ‘ik dacht al, dat jongetje moet heel wat 
zakgeld hebben gespaard om die kaart te kopen. Het is erg 
jammer dat je vader zelf ook niet meekon.’ 
‘Ja, dat vond hij zelf ook.’ 
‘Dan moet er wel iets heel belangrijks tussen gekomen zijn, 
waardoor hij niet meekon.’ 
‘Nou en of. Hij heeft zich een ongeluk lopen zoeken naar deze 
kaart, maar hij kon hem niet meer vinden. Toen ik de deur 
uitging, was hij nog aan het zoeken.’ 

 
  
    
  
  
  
  
 
 

 
 

4 



 

  5  

Districtkampioenschappen  
Van de voorzitter 18 april 2009  Aalsmeer  

19 april 2009  Boskoop We hebben het de laatste tijd tot vervelens toe gehoord, 
kredietcrisis!  

Uitleg Handicaptoernooi op de lange baan 
  
Met dit toernooi spelen we op de lange baan. 
  
Je neemt het gemiddelde van de zomercompetitie. Wel een 
afgerond gemiddelde nemen. Dit gemiddelde neem je 4 x en 
dan heb je uiteindelijk het totaal van 4 rondjes. Dit totaal zet je 
achter de naam van de persoon. Je speelt dan 4 rondjes. Na de 4 
rondjes trek af van de handicap die achter de naam van de 
persoon staat. Je hebt dan een verschil van een min of een plus. 
Diegene die het grootste verschil in de min heeft, heeft 
gewonnen. 
  
Aan dit toernooi kunnen ook recreanten mee doen. Het is voor 
recreanten ook leuk als zij zich kunnen verbeteren. Het zal leuk 
zijn als die ook mee doen aan dit toernooi. Zij kunnen dan ook 
een prijsje winnen ze hebben net zoveel kans als de sporters. 
Het idee is leuk dat recreanten mee kunnen doen en net zoveel 
kans hebben. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd 
 

 
En erger nog, we praten elkaar een nog grotere crisis aan dan 
er al is. Laten we eerlijk zijn, natuurlijk zijn er komen en 
problemen, maar laten we nou eens om ons heen kijken naar 
al die welvaart! Mag het eventjes een onsje minder zijn? 
Geloof me, het komt allemaal goed en er zijn veel ergere 
dingen op de wereld. Mijn schoonvader zei altijd “niet klagen, 
maar dragen”, en mijn vader “geen zorgen voor de dag van 
morgen”. 
 
Een tijdelijke mindere welvaart kan ook zijn voordeel hebben. 
Misschien worden we wel socialer en praten we meer met 
elkaar dan over elkaar of gaan we wat meer vrienden en 
familie bezoeken. En ook mooi, we gaan meer midgetgolfen! 
Lijkt me wel wat eigenlijk! 

 

Voor verdere vragen kun u bij ondergetekende terecht of dat ik 
het in de praktijk kan laten zien hoe dat gaat. 
 
Mocht iemand het leuk vinden om het een keer te spelen graag 
uw naam vermelden op de lijst die in het clubgebouw hangt. 
  
Groetjes, 
  
Wendy van Luijpen  
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Sinterklaastoernooi en 
kerst/drankentoernooi 2008 PAASTOERNOOI 2009 

   

 Dit jaar wordt het paastoernooi gespeeld op  
Het jaarlijkse sinterklaastoernooi in 2008 werd gespeeld op 6 
december 2008. Het was ongeveer 6 graden, droog en een 
beetje zonnig. Helaas hadden we wel de hele wedstrijd natte 
banen, maar dat mocht de pret niet drukken.  

11 april 2009. 
 
Er wordt gespeeld op de lange 
baan. Om 10:15 uur startte we met 9 leden en/of oud-leden, een 

persoon moest helaas wat eerder naar huis en heeft dus maar 2 
ronden gespeeld. De overige leden deden wel de 3e ronden, 
zodoende was de wedstrijd om 12:45 uur afgelopen en kon 
iedereen met een chocoladeletter naar huis. De uitslag was als 
volgt. 

Aanvang is 10:00 uur. 
 
Ieder lid van onze vereniging mag 
hieraan meedoen. 
 
Hopelijk mogen we velen van jullie verwelkomen.  

Remon Verveer 32 28 29 89      22 enen 
Erica Tromp 34 31 30 95      17 enen 
Reijer v. Gemerden 32 34 32 98      15 enen 
Tom Pardaans 32 39 30 101      18 enen 
Cock v. Es 34 36 34 104      10 enen 
Feitse Slingerland 39 31 35 105      20 enen 
Monique Bonhof 34 38 36 108      12 enen 
Barry Slingerland 34 35 40 109      14 enen 
Harry Tromp 38 38  76       3 enen 

Toernooien t/m eind mei 2009 
 
08 maart 2009  Heerhugowaard 
14/15 maart 2009 Boskoop 
15 maart 2009  Doorwerth (enentoernooi) 
29 maart 2009  return NL-België in Appelscha 
04 april 2009  Ridderkerk 
11/12 april 2009 Drachten (paastoernooi) 

 24 april 2009  Ridderkerk (45+ toernooi) 
Na het sinterklaastoernooi doen we jaarlijks ook aan een 
kerst/drankentoernooi, deze werd georganiseerd op  

30 april 2009  Appelscha 
08 mei 2009  Doorwerth (45+ toernooi) 

20 december 2008, hiervan weet ik helaas niet veel meer, 
maar wel hoeveel leden er aanwezig waren en dat waren er 8.  

21 mei 2009  Leeuwarden 
22 mei 2009  Boskoop (45+ toernooi) 

 30/31 mei 2009 Zicht Nirve 
De uitslag was: 
 

NK 3/6 tallen 
16/17 mei 2009 3/6 tallen te Ridderkerk 

Remon Verveer 31 34 29 94    20 enen
Tom Pardaans 35 33 26 94    18 enen
    

6 



 

  7  

Voor Radio en Gramofoonbezitters Erica Tromp 30 35 30 95    19 enen
Feitse Slingerland 35 35 30 100    16 enen
Cock v. Es 32 36 36 104    12 enen
Johan den Dunnen 32 41 34 107    12 enen
Barry Slingerland 39 36 39 114    10 enen
Kees Akerboom 44 38 46 128     7 enen

 
1. Radiogerucht, burengezucht. 
2. Een harde radio is voor Uw buren een last en voor U 

geen genot. 
3. Een buur, die stoort, wordt met ergernis gehoord. 
4. Van radio moet men genieten, zonder een ander te 

verdrieten. 
 
Iedereen ging voldaan naar huis met een fles wijn. Ook dit was 
opnieuw een geslaagd toernooi. 5. Opgedrongen genot wordt nooit gewaardeerd. 

6. Smaken verschillen, ook bij radio en gramofoon.  
7. Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook aan een 

ander niet, geldt ook bij radio en gramofoon. 
Voor 2009 zijn de volgende data voor het sinterklaastoernooi 
en kerst/drankentoernooi al bekend. 

8. Zomergenot: Open deuren, Bloemengeuren, Geen 
radio’s, die zeuren. 

 
5 december 2009 SINTERKLAASTOERNOOI 

9. Zomerverdriet: Heerlijk weer, Radio’s gaan te keer. 
Dus: een dichte deur en een slecht humeur. 

19 december 2009 KERST/DRANKENTOERNOOI 
 

10. Uit de behandeling van de radio leert men zijne buren 
kennen. 

Dus zet ze maar alvast in jullie agenda, dan hoop ik dat we in 
2009 weer 2 gezellige toernooien kunnen spelen. 
 
Groetjes Erica TOERNOOIEN RIDDERKERK 2009  

Opgelet: 
Hieraan mogen ook recreanten van onze vereniging meedoen 

 04 april 2009 - lange baan 
Graag Stukjes in zenden vóór 15 mei 2009  

24 april 2009 - 45+ toernooi lange baan   
Volgend clubblad komt omstreeks 25 mei 2009 uit. 18 juli 2009 - 12-uurskoppeltoernooi lange baan 
  
De volgende clubbladen: 06 september 2009 -  korte baan 
  

• 25 augustus 2009 12 september 2009 - lange en korte baan (combi) 
• 25 november 2009  
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Nieuwjaarstoernooi 2009 
 

 

 
 
Deze personen (Barry, Tom, Erica, Feitse en Cock) deden 1 
rondje op 3 januari 2009, het zogenaamde nieuwjaarstoernooi. 
Het was winterskoud, het vroor, het was wit van de rijp, het 
was gewoon schitterend om de banen zo te zien liggen. Een 
rondje is er gespeeld op sterkte en het was ondanks de kou, heel 
gezellig. 
Voor 2010 wil ik opnieuw zo iets organiseren, dus kom op de 
1e zaterdag van het nieuwe jaar naar de baan, dan gaan we 
gezellig (zolang het niet regent) een rondje spelen. 
 
Tom Pardaans 32
Barry Slingerland 35
Erica Tromp 36
Cock v. Es 37
Feitse Slingerland 40
 
   Met vriendelijke sportgroet, Erica 
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Wintercompetitie kort bij Duno ( Doorwerth ) en de Vrije 
Slag ( Wageningen ) 2008 – 2009 

Mens erg je niet / Ganzenborden 
  

 De bedoeling van dit spel is dat 
je de korte baan onder controle 
krijgt. En dat het mogelijk is 
om een 1 te slaan op iedere 
baan. 
 
Bijvoorbeeld: 
  
Je slaat baan 1 een 1 dan mag 
je verder, baan 2 een 1 weer 
verder, baan 3 een 2,dan 
blijven slaan. Baan 3 moet je 
nog een keer slaan om dat er 
een 2 geslagen is. Als je een 1 hebt op baan 3 mag je verder 
naar baan 4. Heb je nu een 3 op baan 3 moet je weer terug naa
baan 2. En ook als je bijvoorbeeld bij baan 9 bent en je slaat 
een 3, ga je terug naar baan 8 en als je daar ook een 3 slaat dan
ga je ook weer terug naar baan 7. Zo ga je door tot dat je baan 
18 hebt geslagen. Het kan soms kort maar ook heel lang duren. 
 

Ook deze winter werd door Duno ( Doorwerth ) en de Vrije 
Slag ( Wageningen ) een wintercompetitie gehouden Alle 
wintercompetitiewedstrijden werden bij Duno ( Doorwerth ) 
gespeeld, omdat bij de Vrije Slag ( Wageningen ) 
werkzaamheden aan de gang waren. Bij deze wintercompetitie 
is het altijd druk. De zondagen die ze spelen hebben ze vaak 
meer dan 30 spelers. Het is heel gezellig. Je speelt minimaal 2 
en maximaal 3 rondjes per keer. Het is 2 keer afgelast waarvan 
1 keer met regen. Deze wedstrijd werd verschoven naar een 
andere datum en 1 keer dat het onder het ijs en sneeuw lag zo 
dat er niet gespeeld kon worden. De andere datums werd er wel 
gespeeld. In de eerste wintercompetitie werd er gelijk 18 
geslagen door Joy Pol ( John Pol ) en op diezelfde dag werd 
ook nog een rondje 19 geslagen door Roland Klarenbeek. Wij ( 
Peter en ik ) deden aan deze winter-competitie kort mee. Deze 
wintercompetitie liep bij zowel Peter als bij mij niet zo lekker. 
Het zijn lastige banen maar wel goed te scoren. De volgende 
datum van deze wintercompetitie is 1 maart 2009. Dit is tevens 
de laatste wintercompetitiedag van het seizoen 2008 / 2009. 
Dan beginnen we weer lekker aan het golfseizoen 2009. 

r 

 

Voor verdere vragen kun u bij ondergetekende terecht of dat ik 
het in de praktijk kan laten zien hoe dat gaat.  

Wendy  
 Mocht iemand het leuk vinden om het een keer te spelen graag 

uw naam vermelden op de lijst die in het clubgebouw hangt.  
  
Groetjes, 
  
Wendy van Luijpen 
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Teamwedstrijden 2009 Onderlinge teamwedstrijd 
De teamwedstrijden staan weer voor de deur. Begin april 
beginnen we in Heerhugowaard op de korte baan. Op de korte 
baan is er wat verandert. Aangezien Maarssen en Rotterdam per 
1 januari 2009 zijn opgeheven en er bij Bilthoven geen 
teamwedstrijd gespeeld kan worden, hadden we nog maar de 
beschikking over 4 korte banen. Tijdens de districtsvergadering 
is besloten om 4 keer op kort en 2 keer op lang te spelen. Want 
4 wedstrijden is erg weinig en om 2 keer (dus 8 wedstrijden) op 
dezelfde baan te spelen, daar stonden velen ook niet achter.  

7 maart 2009 
aanvang 11:00 uur 
voor recreanten en sporters 
afhankelijk van het weer, minimaal 2 ronden op de lange baan 

 
 Op de lange baan is er niets verandert en spelen we net als 

andere jaren 5 wedstrijden.  

Hieronder de overzichten per afdeling incl. de teamindelingen. 

Teamwedstrijden lang 2009 
25 april 2009 Baarn 
02 mei 2009 Aalsmeer 
09 mei 2009 Ridderkerk 
13 juni 2009 Zoetermeer 
19 september 2009 Lexmond 
res. 27 juni 2009 & 26 september 2009  

  
Zomercompetitie 2009 Teamindeling lang 2009: 

1e team  2e team  
De zomercompetitie 2009 begint op 30 maart 2009 en eindigt 
op 25 oktober 2009. Kom gezellig een balletje slaan op de 
dinsdagavonden en in de weekenden op ons Stekkie aan de 
Oosterparkweg. 

Tom (tl)  Barry (tl) 
Roel   Cock 
Wendy   Theo 
Erica   Feitse 

Wil je tijdens een toernooi of teamwedstrijd die gespeeld wordt 
in Ridderkerk de scores laten tellen voor de zomercompetitie, 
laat dit dan van te voren aan mij weten. 

Remon   Johan 
 
Reserve: Marianne, Peter v .L. en Jan 
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De kipfilet koken in ruim water met de pimentkorrels, de 
geschilde gember, selderij en kippenbouillon in 15 minuten. 
Het vlees laten afkoelen en daarna in stukjes snijden of 
plukken. 

Teamwedstrijden kort 2009 
05 april 2009 Heerhugowaard 
26 april 2009 Baarn 
03 mei 2009 Boskoop 
10 mei 2009 Ridderkerk De ui en knoflook pellen en fijnsnijden. De blaadjes van de 

selderij ook fijnsnijden.  
Verhit de olie in een wok en fruit de fijngesneden ui en 
knoflook in 2-3 minuten. 
Voeg de maggiblokjes, zwarte/witte peper en het vlees en 
roerbak het in 5 minuten. 
Daarna de zoute en zoete ketjap toevoegen en het geheel goed 
omscheppen. 
Vervolgens een half glas heet water bij het vleesmengsel doen 
en doorbakken in 5 minuten. 
De rijst toevoegen en de rijst al omscheppend op een matig 
hoog vuur bakken (ongeveer 10-15 minuten). Als de gebakken 
rijst een lichtbruine kleur heeft, de fijngesneden selderij door de 
rijst scheppen. 

14 juni 2009 Zoetermeer 
20 september 2000 Alphen a.d. Rijn 
res. 28 juni 2009, 30 augustus 2009 & 27 september 2009 
 
Teamindeling kort 2009: 
1e team  2e team 
Remon (tl)  Barry (tl) 
Tom   Herman K. 
Hans B   Wendy 
Monique  Cock 
Erica   
 
Reserve: Marianne, Peter v .L., Johan, Feitse en Theo 
 
Als er eventueel personen niet mee kunnen doen om een of andere 
reden tijdens een van de teamwedstrijden dan hoop ik en de 
teamleider van het desbetreffende team dit op tijd te horen te krijgen, 
zodat er wat geregeld kan worden. 

Omeletreepjes: 
De eieren loskloppen met de opgeloste maïzena en zout naar 
smaak toevoegen. 
2 eetlepels olie bij het eimengsel doen en het geheel goed 
roeren. 
In een koekenpan dunne omeletten bakken. De omeletten per 2 
oprollen en in dunne reepjes snijden. 

Ik wens een ieder een heel gezond en vooral sportief seizoen toe en 
hoop dat ieder het weer naar zijn zin heeft. 
 
Met vriendelijke sportgroet, de wedstrijdleider 
 

De nasi goreng serveren met omeletreepjes, plakjes tomaat en 
komkommer, kroepoek en eventueel een lekkere pittige sambal. 

 

Smakelijk eten! 

• Deze producten zijn verkrijgbaar bij de TOKO.  
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Recept Nasi Goreng  
 
Recept Nasi Goreng - hoofdgerecht voor 3 – 4 personen. 

Wat je nodig hebt:  

•    1 pond droogkokende rijst  
•    1 ui  Wie wil er mee doen aan een soort interland 
•    2 tenen knoflook   
•    3 takjes selderij  Sinds eind vorig jaar heb ik over en weer gemaild met Marie – 

Jose Hendrickx van MGC Beerse om een soort interland te 
houden. Haar club zit namelijk niet meer bij de Belgische 
Bond. Ze zou het leuk vinden als die vereniging weer een paar 
bekende zag van Nederland. 

•    4 maggiblokjes  
•    1,5 theelepel zwarte peper of 2 theelepels witte peper  
•    5 eetlepels olie (zonnebloem of andere plantaardige olie)  
•     2- 3 eetlepels ketjap asin (zoute sojasaus)*  
•     2 eetlepels ketjap manis (zoete sojasaus)*   
•     0,5 glas heet water Nu is het voorstel van ons om een soort interland te houden. 

Het ene weekend bij MGC Beerse ( Belgie ) en het andere 
weekend in Ridderkerk ( Nederland ) 

•     250 gram kipfilet  
•    6 pimentkorrels*  
•    1 stukje gember van ongeveer 5 cm geschild*   •    1 takje selderij  

Als er genoeg animo voor is, dan kan ik Marie – Jose 
Hendrickx mailen dat wij genoeg mensen hebben om een 
interland te organiseren. Desnoods met een paar mensen van 
een andere club. 

•    1 kippenbouillonblokje 
 
Voor de omeletreepjes: 
• 2 eieren  

 •    zout naar smaak  
Mochten jullie nog vragen hebben kunnen  jullie bij mij terecht. •    1 eetlepel maïzena (oplossen met 2 eetlepels water)  
 •    2 eetlepels olie 
Ik hang een lijst in de kantine op waar u uw naam op kan 
zetten. Bereiding: 
 
Groetjes, Kook de rijst gaar volgens de beschrijving op de verpakking. De 

gekookte rijst in een vergiet laten afkoelen.  
Wendy van Luijpen 
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 Uitleg enentoernooi op korte en lange baan 
  
Het is de bedoeling dat 
we op kort of lang gaan 
spelen. Zodra je 1 keer 
hebt geslagen en de bal 
valt in het potje heb je 
een 1. Zodra de bal mis 
is, kun je de bal oprapen. 
De medespeler doet  
hetzelfde. Heeft een van 
de spelers een 1 dan een 1 opschrijven. Heeft een speler een de 
bal niet in 1 keer in de pot, dan een horizontaal streepje 
neerzetten. Na baan 18 tel je alle enen bij elkaar van die ronde. 
De wedstrijdleider / wedstrijdleidster bepaald hoeveel rondjes 
wordt gedaan. 
 
Maar dit toernooi is een uitprobeersel. Aan dit toernooi kunnen 
ook recreanten mee doen. 
  
Voor verdere vragen kun u bij ondergetekende terecht of dat ik 
het in de praktijk kan laten zien hoe dat gaat. 

 
Voor u gelezen: Dit stond in het AD van zaterdag 17 
januari 2009 
 
Golfen met oordopjes 
 
Golfen kan beter met oordopjes in. Vooral moderne golfclubs 
van titanium maken zoveel herrie, dat volgens artsen van het 
Norfolk en Norwich University Hospital kans bestaat op 
permanente gehoorbeschadiging. In het British Medical Journal 
vertellen ze over een 55 – jarige patiënt met 
gehoorbeschadiging aan zijn rechteroor. De man had 18 
maanden lang, drie keer per week golf gespeeld met titanium 
golfclubs. Het geluid van de club klonk alsof een pistool 
afging. Zijn gehoor bleek zwaar beschadigd. Vervolgens lieten 
ze een professionele golfspeler met diverse clubs slaan en werd 
de hoeveelheid geluid die werd geproduceerd gemeten. De 
lawaaiigste club gaf een knal van 130 decibel. Dat is ongeveer 
evenveel als een opstijgende straaljager. 
 

Oproep 
  
Mocht iemand het leuk vinden om het een keer te spelen graag 
uw naam vermelden op de lijst die in het clubgebouw hangt. 

Ik zou graag willen dat andere mensen ook een stukje in het 
clubblad schrijven. Hoe meer stukjes in het clubblad komen 
hoe meer leesplezier je hebt.   

Groetjes, 
  
Wendy van Luijpen 
 

 
 
 
Dit is de baan in Heerhugowaard 
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7 febr. 2009 
Erica Tromp  29-34 = 63 0 punten 
Tom Pardaans  33-33 = 66 1 punt 
Cock v. Es  34-32 = 66 1 punt 
Feitse Slingerland 37-43 = 80 2 punten 
 
Zoals jullie kunnen zien, zijn dit toch allen de 
winterkampioenen, want wat voor weer het ook is, ze zijn wel 
vaak aanwezig. 
De puntentussenstand verklapt ook, dat er nog 4 leden 
meestrijden om winterkampioen te worden. Deze tussenstand 
ziet er als volgt uit (met nog 1 wedstrijd te gaan): 
 
Tussenstand t/m 7 februari 2009     
Erica Tromp 0 0 X 2 0  2 
Tom Pardaans 1 1 1 0 1  4 
Feitse Slingerland 2 2 2 1 2  9 
Barry Slingerland 2 6 3 4 X  15 
        
Cock v. Es 3 3 X X 1  7 
Peter v. Luijpen X 4 1 X X  5 
Wendy v. Luijpen X 5 0 X X  5 
Remon Verveer 0 X X X X  0 
Reijer v. Gemerden X X 4 X X  4 
Johan den Dunnen X X X 3 X  3 
 
Bij Tom en Feitse valt nog 1 wedstrijd weg, de slechtste 
wedstrijd. Het is dus nog behoorlijk spannend tussen Tom en 
Erica, wie van de twee wordt kampioen, jullie lezen dit in het 
volgend clubblad, Wordt vervolgd…… 
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15 nov. 2008 Een ingezonden stuk 
Erica Tromp  32-33-30 =  95 0 punten  
Remon Verveer 33-29-33 =  95 0 punten Een man met zijn poes naar een cafe 

 
Een man komt een cafe binnen gelopen, zet een kat op de bar, 
bestelt een pilsje voor zichzelf en een bak bitterballen voor de 
kat.  

Tom Pardaans  35-31-31 =  97 1 punt 
Barry Slingerland 37-35-32 =  104 2 punten 
Feitse Slingerland 33-38-33 = 104 2 punten 
Cock v. Es  36-35-37 =  108 3 punten 
 Hij drinkt zijn pilsje op en de kat eet de bitterballen.  

Hij bestelt nog een pilsje en een bak borrelnootjes voor de kat.  29 nov. 2008 
Erica Tromp  30-31-31 = 92 0 punten Hij drinkt zijn pilsje op en de kat eet de borrelnootjes op.  

Hij bestelt weer een pilsje en een bak fricandellen voor de kat. Tom Pardaans  30-35-30 = 95 1 punt 
Feitse Slingerland 33-33-30 = 96 2 punten Hij drinkt zijn pilsje op en de kat eet zijn fricandellen op. Zo 

gaat dat de hele avond door.  
 
Op een gegeven moment zegt de barman:  
"Ik heb in m'n leven al veel meegemaakt, maar dit slaat echt 
alles.  
Kun je me uitleggen wat er aan de hand is?"  
"Ja, natuurlijk", zegt de man,  
"ik ben bij Jomanda geweest en ze heeft me ingestraald,  
ik mocht drie wensen doen.  
M'n eerste wens was een enorme bankrekening,  
wholla 2 miljoen op m'n rekening.  
M'n tweede wens was een mooie sportwagen,  
zie je die rode Ferrari buiten, die is van mij.  
M'n derde wens was een onverzadigbare poes,  
maar dat heeft ze waarschijnlijk verkeerd begrepen." 

Cock v. Es  35-35-29 = 99 3 punten 
Peter v. Luijpen 34-41-34 = 109 4 punten 
Wendy v. Luijpen 38-36-38 = 112 5 punten 
Barry Slingerland 34-48-34 =  116 6 punten 
 
13 dec. 2008 
Wendy v .Luijpen 30-33-35 = 98 0 punten 
Tom Pardaans  35-31-36 = 102 1 punt 
Peter v. Luijpen 32-33-37 = 102 1 punt 
Feitse Slingerland 40-32-31 = 103 2 punten 
Barry Slingerland 38-50-35 = 123 3 punten 
Reijer v. Gemerden 34-31-0 = 65 4 punten 
 
10 jan. 2009 
niet gespeeld i.v.m. vorst, sneeuw, e.d. 
  
24 jan. 2009  
Tom Pardaans  30-31 = 61 0 punten  
Feitse Slingerland 37-31 = 68 1 punt  
Erica Tromp  36-33 =  69 2 punten  
Johan den Dunnen 40-36 = 76 3 punten  
Barry Slingerland 44-36 = 80 4 punten  
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Verjaardagen t/m eind mei  
Inschrijfgeld: Dames, heren , senioren € 5,00 en jeugd 
€ 2,50 

 
E. Christianen   05 maart 
J.G. Luthart-Kop  11 maart  Reijer v. Gemerden  12 maart 

Inschrijvingen: inschrijvingen dienen voor 3 april 
binnen te zijn  

T. Hordijk   22 maart 
T. Pardaans   01 april 
P. Mandemaker   01 april            Tel. 0180-430606 of 

wedstrijdleider@rmcdeholeridders.nl  
C. Boevee   02 april 
K. Gout-de Vries  07 april 
I. Dokter   07 april  
D. Verschoor   14 april Eten/drinken: verkrijgbaar in ons clubgebouw.  T. Pol    15 april 

 J.J.H. Verveer   26 april 
P.J. Uittenbogaard  04 mei Tot ziens op ons jaarlijks terug kerend 

toernooi !!!!!!!!!!!!!  
Z.C. van Leeuwen-Visser 09 mei 
S. Donker   16 mei 
H.C. Overbeek   29 mei 
 

 Wintercompetitie 2008/2009  
  
De wintercompetitie is bijna ten einde. Nog 1 wedstrijd moet er 
gespeeld worden, deze is waarschijnlijk al gespeeld als jullie dit 
clubblad ontvangen. In het volgende clubblad komt dan de 
definitieve uitslag te staan. Op de zaterdagen die er gespeeld zijn, 
was het over het algemeen goed te doen, behalve 1 keer in januari, 
toen lag er veel ijs en sneeuw op de banen dat er toen niet gespeeld 
kon worden.  

 
 
 
 
 
 
 Deze winterperiode gaat niet om het beste gemiddelde, maar om de 

minste punten. Je behaalt bijv. 0 punten als je op die dag ook de 
minste holeslagen hebt behaald. Als je op de desbetreffende dag de 
slechtste score had, dan kreeg je de meeste punten. 

 
 
 

Hieronder vind je een algemeen overzicht van de gespeelde dagen, 
wie er gespeeld hebben en hoeveel holeslagen iemand gespeeld heeft. 
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 Wintercompetitie lang in Ridderkerk op 10 januari 2009 

 
Op 10 januari 2009  

 zou er een
wintercompetitie lang zijn 
bij Ridderkerk. Maar dit 
werd afgelast. Het had 
heel hard gevroren die 
week en het had die nacht 
ook gesneeuwd waardoor 

de banen onbespeelbaar waren geworden. Op die dag scheen 
wel de zon met een strak blauwe lucht. 

 
 
 
 
Zaterdag 4 april nodigen wij u uit voor ons lange 
baan toernooi. 
Er wordt gespeeld op afd. 1  

We hebben geprobeerd de 1ste baan schoon te maken maar we 
kregen het er niet af. Dus besloten we om de winter-competitie 
voor die dag niet door te laten gaan. 

 
Aanvang:  We starten om 9:30 uur. De baan is geopend 
vanaf 8:00 uur   
 De mensen die dan toch voor de koffie kwamen waren Feitse, 

Barry, Remon, Tom, Diny en Wendy. Het was toch gezellig 
ondanks dat er niet gegolfd werd. 

Plaats: Oosterparkweg 5, 2986 AE Ridderkerk                                  
 

 Aantal ronden: 4                                                       
Groetjes   

Categorie: dames, heren, dames senioren, heren 
senioren en jeugd.  

Wendy 
 
  

Prijzen: bij 1 of 2 deelnemers per categorie 1 prijs 
          bij 3 of meer deelnemers per categorie 3 
prijzen  
 
Training: Is mogelijk na afspraak 
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