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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 

Karper 133 
2986 PB Ridderkerk 
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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Van onze internetsite van de Hole Ridders. 

Geschiedenis 

De naam 

RMC de HoleRidders werd op 1 Maart 1977 opgericht door 
Arie Velthuizen, De eerste naam van de vereniging was 
“RMC” (Ridderkerkse Midgetgolf Club). Later in het eerste 
jaar kozen de leden voor de naam “RMC de HoleRidders”. 
Toen kopieerbedrijf Holland in 1978 besloot de vereniging 
te gaan sponsoren werd de naam gewijzigd in “RMC de 
Holland HoleRidders”. In 199., toen de directe sponsoring 
van kopieerbedrijf Holland afliep werd de naam weer 
gewijzigd in de huidige naam “RMC de HoleRidders”. 

Met speciale dank aan Johan den Dunnen voor deze 
informatie 

 

 
 
RMC de Hole Ridders  Redactie 
Oosterparkweg 5   
2986 AE  Ridderkerk   Wendy v. Luijpen 
Telefoon: 0180-430606  
 
email: redactie@rmcdeholeridders.nl 
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 Midgetgolfpost 
 
 
 
 
Van de redactie 
  
Het is al weer het tweede clubblad van 2009. De tijd gaat ontzettend snel. 
  
Eerst wil ik de vrijwilligers bedanken die veel werk hebben verzet met een nieuw hek- en 
tegelwerk (zie foto's verderop). Ook het herentoilet is in een nieuw jasje gestoken. Het is 
erg mooi geworden. Zonder de vrijwilligers was dit nooit zo mooi geworden. 
  
Terug naar het midgetgolf. We hebben weer een aantal toernooien, waaronder het 
toernooi van Boskoop, het toernooi lang van Ridderkerk, teamwedstrijden lang en kort en 
NK drie- en zestallen op de lange baan in Ridderkerk achter de rug. In het volgend 
clubblad volgt er nog een verslag van de drie- en zestallen in Ridderkerk. Er staat voor dit 
jaar nog een aantal toernooien, teamwedstrijden lang en kort, het NK lang in Nijmegen en 
Afferden, het NK kort in Oirschot en Geldrop en het NK combi in Appelscha op de 
kalender. 
  
Ik wens jullie nog heel veel golfplezier bij de toernooien en leesplezier aan het clubblad. 
                                                                                                               Wendy van Luijpen 

 
 
 

RMC de Hole Ridders 
mei 2009 
Jaargang 31, nummer 2 

COLOFON: 

LIDMAATSCHAP 

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

. 
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Zomercompetitie 2009 Inhoudsopgave 
 
De zomercompetitie is weer van start gegaan. Per 31 maart 
2009 zijn weer een aantal leden regelmatig op dinsdagavond 
te zien. Hieronder volgt de tussenstand van de 
zomercompetitie op de lange baan: 

Van de voorzitter     05 
Uitnodiging Koppeltoernooi    07 
Verslag districtskampioenschappen   08 
Verslag toernooi lange baan Ridderkerk  15 

 Opgelet       18 
Erica Tromp  14 433 88 30,93 6,29 Puzzel mei 2009     19 
Roel Groenhuijsen 10 314 62 31,40 6,20 Onderlinge teamwedstrijden    21 
Tom Pardaans  8 253 52 31,63 6,50 Moppentappers     23 
Feitse Slingerland 10 330 63 33,00 6,30 Wist u datjes      24 
Wendy v. Luijpen 19 630 102 33,16 5,37 Een vrolijke gebeurtenis    25 
Peter v. Luijpen 11 366 67 33,27 6,09 Foto’s van het nieuwe hekwerk   26 
Johan den Dunnen 4 139 23 34,75 5,75 Volop in de prijzen op toernooi in Boskoop  33 
Cock v. Es  12 428 57 35,67 4,75 Teamwedstrijden lange baan 2009   38 
Willem Veen  2 72 13 36,00 6,50 Teamwedstrijden korte baan 2009   38 
Barry Slingerland 9 333 43 37,00 4,78 Belevenis van een recreant midgetgolfer  39 
Kees Akerboom 2 76 8 38,00 4,00 Paastoernooi 2009     40 
 Recept       42 
Op de korte baan heeft op dit moment alleen Wendy v. 
Luijpen gespeeld. Zij heeft  een gemiddelde van 25,25. 
Binnenkort zullen er vast meer leden op de korte baan actief 
gaan worden. 

Toernooien tot en met eind augustus 2009  44 
Wintercompetitie 2008 / 2009   45 
Verhaal      46 
Gedicht      47 

Wordt dus verder vervolgd…… Interland      48 
 Uit de Oude doos     50 
 Verjaardagen      51 

Zomercompetitie 2009    53 
Geschiedenis      54 
  
  
  

 Leuke sites: 
  
 http://www.funnygames.nl/spel/minigolf.html 

http://www.1001spelletjes.nl/spellen/Midgetgolf.html 
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 Verjaardagen t/m augustus 
  

Van de voorzitter P.J. Uittenbogaard   04 mei 
 Z.C. van Leeuwen-Visser  09 mei 
Het midgetgolfseizoen draait weer op volle toeren. S. Donker    16 mei Ons cluppie heeft zich op sportief gebied voorlopig alweer geweldig 
gepresenteerd. H.C. Overbeek   29 mei 

R. Verveer    06 juni De team competities op zowel afd.1 en 2 lijken we moeilijk te verslaan 
en de NK dames 3-tallen een mooie tweede plaats en heren 6-tallen 
leveren ook een ouderwets mooie prestatie door eerste te worden. 

Peter Uittenbogaard  7 juni 
J.C.M. Nihot    9 juni 

 J. Verveld-Banis   12 juni Deze laatste prestaties werden geleverd op een geweldige accommodatie 
in het Oosterpark. L. Masumbuko   21 juni 

C. van Es    23 juni We kunnen er maar niet genoeg bij stilstaan hoe met relatief weinig 
financiële middelen we dit voor elkaar hebben gekregen en nog krijgen. C.A. Hanenberg-Post  25 juni 
Het moet toch maar weer eens even gezegd worden. M. Bonhof    01 juli 
 F. Slingerland   07 juli De gemeente heeft gezorgd voor een prachtig nieuw hekwerk waarvoor 
uiteraard onze dank. T.N. Slingerland   10 juli 

P.T. Bakker    14 juli Maar ook onze vrijwilligers, of beter gezegd, hardwerkende leden, 
moesten het nodige voorwerk verrichten. A. de Bruijn    14 juli 
Tevens zijn deze mensen de tuin systematisch aan het “renoveren” en 
onderhouden. 

Riet v. Gemerden   27 juli 
R. Groenhuijsen   28 juli En ook het clubgebouw moet regelmatig aangepakt worden zoals nu 

recentelijk de toiletten. En dan hebben we ook nog eens de bardiensten. 
Ongetwijfeld weet iedereen dat het steeds moeilijker wordt voor 
verenigingen om vrijwilligers te krijgen, maar wij hebben goud! 

K.G. Streefland   14 augustus 
G. Verveld    20 augustus 
W. Veen    23 augustus 

 C. Akerboom   28 augustus 
Maar…het kunnen er nooit genoeg zijn.  Hiermee doe ik geen oproep voor vrijwilligers. Gewoon omdat dit niet 
werkt. En hoe bot het ook klinkt, we hebben een sportvereniging en lid 
worden van een sportvereniging doe je niet om te werken. 
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pen 

aar de garage om de auto 
ur 

 hadden ze bewerkt en op band gezet. Bij die vrouw 
oorde 

nsen die aan het indoortoernooi van de MGC 
euningen meededen. Na afloop gingen we altijd met veel 
rijzen naar huis. 

 
 

(met De Hole Ridders) sliepen ze nog. Door flink te klop
op de deur en de ramen werden ze wakker. 
 
Tom Pardaans vertelde eens een verhaal dat hij naar dat 
toernooi ging en ineens rook hij vlees. Hij heeft toen onder 
zijn wagen en onder zijn motorkap gekeken, maar kon niets  
inden. De volgende dag ging hij n

Nee het werkt anders, als je het naar je zin hebt bij een vereniging dan 
ga je je ook steeds meer betrokken voelen bij zo’n club. 
Er kan dan zomaar iets ontstaan waardoor iemand een keertje wat 
extra’s wil doen. 
Maar het moet altijd vrijblijvend zijn. 
 
Ondertussen koesteren wij ons goud, de vrijwilligers! 
 v
 na te laten kijken. Het bleek dat  een vogel in zijn radiate

was gevlogen en daarna gebraden! 
 
Terug naar het toernooi. Er waren golfers bij die aan het 
filmen waren. Dat is op zich wel leuk om terug te kijken. Er 
stond op die band een oudere vrouw die op het konijnenhol 
aan het tobben was. Die hadden ze dus op de film gezet. Die 
ilm

 
 
 
 
 
 

 

f
hadden ze ‘wat jammer’ gezet en op de achtergrond h
je lachen. 
 
Het was steeds enorm gezellig. We konden vanuit de 
sporthal (zittend) kijken hoe anderen  sloegen. Er waren heel 
eel mev

B
p
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Bij de dames was het anders. De Nederlandse 
vertegenwoordigsters stonden al 22 punten voor op de 
Belgische vrouwen. Die dag liepen we alleen maar verder 
uit. Elke ronde verzamelden  we heel veel punten. In totaa
pakten we 91 holeslagen. Zelf liep ik op die dag niet zo 
lekker, maar de teamgenotes vingen mij goed op met hun 
score. In totaal wonnen we 113 holeslagen  over twee 
weekenden. België kon geen sterk damesteam bij elkaar 
krijgen; dus zegevierde  Nederland. In de individuele stand 

l 

                                             

bezette Nederland de bovenste drie plaatsen. Eerste was 
Natasja Klarenbeek, gevolgd door Annita Eizinga en Annie 
Jasper.  
Nu gaan we ons voorbereiden op NK kort, waarin we ons 
willen plaatsen voor de interland van 2009 en - natuurlijk - 

e andere NK’s. d
                                                                  
Wendy van Luijpen 
 
 

Uit de oude doos 
 
ndoortI oernooi MGC Beuningen altijd 

gezellig 
 
Weten jullie het nog? Een indoortoernooi bij de MGC 
Beuningen in Beuningen. In vroegere jaren werd het 
gehouden in een sporthal op een industrieterrein. We gingen 
er altijd met ongeveer 15 à 20 golfers plus toeschouwers 
heen. Het was altijd gezellig; vroeg opstaan en laat 
thuiskomen. 
De banen werden vrijdags in elkaar gezet. De leden van de 
MGC Beuningen sliepen dan in de sporthal op een dikke 
mat in hun eigen slaapzak. Als wij dan als eerste kwamen 

 

7 

 
Zaterdag 18 juli nodigen wij u uit voor ons 12 uurs 
koppel toernooi. 
Er wordt gespeeld op afd. 1 
 
Het is de bedoeling dat je als koppel met elkaar 
speelt. Je mag iedereen uit kiezen.  
 
Aanvang:  We starten om 10:00 uur. De baan is 
geopend vanaf 8:00 uur  
 
Plaats: Oosterparkweg 5, 2986 AE Ridderkerk                          
 
Aantal ronden: 8                                                      
 
Categorie: alles bij elkaar.  
                                                                       
Prijzen: de eerste 3 hebben prijs  
 
Training: Is mogelijk na afspraak 
 
Inschrijfgeld: €13,- hier zit ook het avond eten bij 
inbegrepen. 
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oest 

en. Hij dacht even te putten maar het 
ishte 

weer gestart, zoals we dat altijd doen en was er tussendoor 
ook gewoon een pauze. 
België had slechts tien heren op de been kunnen brengen en 

Inschrijvingen: inschrijvingen dienen voor 16 juli 
20:00 binnen te zijn dit i.v.m doorgeven van het 
aantal personen voor het eten. speelde zonder schrapper. Dus  was het nog niet beslist wie

er zou winnen. Want Nederland was met een volledig team 
en had dus wél een schrapper. 
In de eerste twee rondjes liepen de Nederlanders flink w
punten in van de 53 holeslagen. In de derde ronde draaiden 
ze heel goed. De ene hoppa volgde na de andere en ook 
werd getjoed om te laten horen dat ze een 1 hadden 
geslagen. Na de derde ronde had Nederland twee holeslagen 
voorsprong. Tijdens de vierde ronde nam de spanning toe. 
Tom, de laatste van het team, was nog niet binnen. Voordat 
dit gebeurde, was de stand nog in evenwicht. Ik wist niet 
hoe Tom stond. Toen ik bij baan 18 stond, hoorde ik zeggen 
dat hij een achterstand had van één holeslag. Toen moest h
baan 17 en 18 nog slaan. Op baan 17 sloeg Michael Jacob 
België ) een drie. Tom diende een twee te slaan om op de 
gelijke hoogte te komen. Ik hoorde een pok. Slag 1 werd 
tegen het hout aangeslagen. De tweede slag moest hij erin
slaan, anders werd het een drie. Die slag sloeg hij erdoor, 
maar niet vallen! Dus was het ook een drie en bleef Tom 
nog één holeslag achter. Op de baan 18 was Michael als 
eerste aan de beurt en hij sloeg hij een één. Nu moest Tom. 

Tel. 0180-430606 of 
wedstrijdleider@rmcdeholeridders.nl  
 
Eten/drinken: verkrijgbaar in ons clubgebouw.  
 
Tot ziens op ons 12 uurs 
koppeltoernooi !!!!!!!!!!!!!  
 
 
De Hole Ridders succesvol op 
districtskampioenschappen 
 
Op 18 en 19 april jl. werd in Alkmaar het 
districtskampioenschap gespeeld op de lange baan in 
Aalsmeer en in Boskoop op de korte baan. Het was erg 
mooi weer en er werd goed gespeeld. De Hole Ridders 
was in getale aanwezig. 

Ik hoorde op deze baan ook de eerste slag een pok. Weer 
was het geen 1 voor Tom. Het werd een 2. Dus wonnen de 
Belgen met twee holeslagen verschil van de Nederlanders. 
Voor de individuele stand, waarin de Belg Thierry Cappe 
nummer één werd, was (op baan 1) een barrage nodig tussen 
zijn landgenoten Alain Urbain en Michael Jacob om de 
tweede plaats. Alain begon de barrage en sloeg een 2. Nu
was Michael aan de beurt. Pok tegen de plank aan. Nu m
ij daar verder putt

 
De categorie jeugd telde zaterdags (in Aalsmeer) slechts 
één deelnemer en dat was Jeffrey Craane uit Aalsmeer. Hij 
is twee of drie jaar bezig met midgetgolf en speelt al 
bijzonder goed. Hij begon met een rondje 35, gevolgd door 
twee rondjes 33. Craane was tot en met ronde drie  erg 
constant. In de vierde ronde sloeg hij de ene één na de 
andere. Bij baan 18 werden alle enen en fouten opgeteld en 
kwam hij uit op een score van 25. Hij was nog nooit zo laag 
geweest op een lange baan. Hij had totaal 126 holeslagen. 

h
werd een drie. Dus won Alain de barrage en fin
Michael als derde.   
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Nederland en Belgie: uitstel maar geen 
afstel 
 
In het weekend van 27 en 28 maart jl. werd de interland 
Nederland-België afgewerkt. Dit was nog een 

ad 

gen. 
 Dat 

g 

e 

ien 
ste in 

aar ze gebleven waren 
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In de categorie dames-senioren waren vijf deelneemsters, 
van wie één van onze club en wel Barry Slingerland. Zij 
begon lekker (rondje 30) en kon goed meekomen. In de 
volgende drie rondes sloeg ze 39, 37 en 37. Daarmee 
realiseerde ze een totaalscore van 143 holeslagen en 
eindigde ze in Aalsmeer als derde. 
 

inhaalwedstrijd uit 2008, toen de regen als spelbreker optr
en de confrontatie moest worden verplaatst. 
 
We kwamen op 27 maart om 10.00 uur aan in Appelscha 
aan. Sommige spelers hadden toen al een aantal b1anen 
gespeeld om weer even het gevoel te krijgen van vilt. Ze 
kwamen evenwel weer naar binnen in verband met de re
We dienden enige tijd te wachten totdat het droog werd.
gebeurde om ongeveer 16.00 uur, zodat we alsnog de baan 
op konden (tot circa 18.30 uur) om te trainen. De banen 

Bij de heren-senioren behoorden drie Hole Ridders tot de 
twintig deelnemers, namelijk Tom, Roel, Peter en Cock. 
Bovendien deden twee ‘halve’ Hole Ridders mee: Hans 
Broodbakker en Herman Kas. De heren sloegen een aantal 
keren onder de dertig. Voor Cock, die ongeveer 1½ jaar 
bezig is met midgetgolf, was dit de eerste keer in Aalsmeer. 
Hij sloeg 33,  39, 41 en 37, kwam uit op een totaal van 150 
holeslagen en eindigde als voorlaatste. Tom, Roel en Peter 
zaten bij de eerste zes. Peter draaide heel goed en begon met 
een rondje 32 en 30.  

waren nat, waardoor we wat harder moesten slaan. We 
probeerden steeds weer een andere bal. Onze voorkeur gin
toch uit naar de ballen die we normaal gebruiken. 
De volgende dag stond de interland op het programma. De 

Na twee rondjes stonden Roel en Tom op 62 holeslagen. 
Daarna sloeg Roel een rondje 25, Tom 29 en Peter 33. Roel 
stond nu tweede met 87 holeslagen; achter Hans 
Broodbakker (MGC Aalsmeer) die 86 holeslagen had. Tom 
en Klaas Boekel (MGC Aalsmeer) deelden de derde plaats 
met 91 holeslagen en Peter bezette de vijfde plaats (met 95 
holeslagen). Roel sloeg de laatste ronde 27 en totaliseerde 
114 honkslagen. Roel bleef achter Hans, die 27 had en een 
totaalscore van 113 holeslagen, en werd daarmee eerste en 
Roel tweede. Tom kwam met 33 binnen. In totaal had hij 
124 holeslagen, waarvoor hij werd beloond met de vierde 
plaats. Peter had ook een rondje 33. Na vier rondjes had hij 
128 holeslagen. Daarmee werd hij  gedeeld zesde (met 
Herman, die rondjes had van 37, 30, 31 en 30). Alsof ze 
vooraf hadden afgesproken! 

grote vraag wie er zou winnen. De tussenstand was bij d
heren 53 holeslagen verschil in het voordeel van België en 
bij de dames 22 holeslagen verschil in Nederlands voordeel. 
In verband met het wisselvallige weer werd in de eerste 
twee rondjes een massastart gedaan. Er waren achtt
koppels, verdeeld over achttien banen. Tom was de be
België en begon op baan 1. Ramon Craane, die zijn broer 
Jeffrey naar Appelscha bracht, had op zaterdag en 
zondagochtend ook een beetje getraind. Dus werd hij 
ingezet bij België, al telde zijn score niet mee. Ramon was 
een B.I.O. (Een Belg in Opleiding) om zo toch achttien 
koppels te hebben. Ramon begon op baan 18. Na de 
openingsronde moesten we meteen verder met de tweede 
ronde. De koppels begonnen daar w
toen de eerste ronde startten. Na die twee rondes werd er 

 
De categorie dames registreerde vijf deelneemsters. Onder 
hen bevonden zich onze clubgenotes Monique, Erica en ik. 
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m alle 
danken 
rubrieken 

an 2008 te lezen waren. 

,,verschrikkelijk" van genoten. 

e groeten, 

merden. 

We zaten allemaal dicht bij elkaar. Monique sloeg in de  
ronde 30 en Erica en ik sloegen 31. In de tweede ronde 
verzamelde Monique 32, Erica 34 en ik 33 holeslagen. Na 
twee rondjes stond 
Monique op 62, Erica 
op 65 en ik op 64 
holeslagen In de 
derde ronde liep het 
bij Monique als een 
trein. De ene na de 
andere één viel bij 
haar. Ze juichte toen 
ze op baan 18 een 1 
had geslagen. Toen ik alles optelde, had zij 25 geslagen, 
Erica 34 en ik 29. Monique stond na drie rondjes op de 
eerste (met 87 holeslagen), Erica op de derde (met 96 
holeslagen) en ik op de tweede plaats (met 94 holeslagen). 
In de laatste ronde was het spannend tussen Erica en mij. 
Het verschil bedroeg slechts twee punten. In  slotronde sloeg 
Monique 31 holeslagen. Zij kwam uit op 118 holeslagen, 
waardoor ze districtskampioen op de lange baan werd. 

 
P.S. 
=== 

eid wil ik graag gebruik maken oVan deze gelegenh
migetgolfers,zowel sporters als recreanten hartelijk te 
oor de leuke stukjes,reis-en wedstrijdverslagen,kookv

etc.die in de clubbladen v
Ga vooral zo door! 
Ik heb er in ieder geval 
 
met vriendelijk
 

eijer van GeR
 
Gedicht 
 
Iets waar je tegen op kijkt 

lijkt achteraf leuk te zijn 

amen lachen als het fout gaat 
assen 

schaad 

e hebt net zo’n lol als zij 

t wij 

We doen het samen 
et is alleen maar lol 
us ik hoef me niet te schamen 

B
Dat wat je eng leek 
Was alleen maar schijn 
 
Iedereen helpt elkaar 
S

 Ik sloeg het laatste rondje 30. Erica liep achter mij en sloeg 
28. Dus Erica en ik 
finishten op 124 
holeslagen en 
moesten opdraven 
voor een barrage 
met als inzet de 
tweede (en derde) 
plek. Bij de eerste 
baan sloegen we 
beiden een twee. 
Toen moest Erica 
voorop bij baan 2. 

Zij sloeg een één. Toen sloeg ik een twee. Deze barrage 

Maar ondertussen wel opp
Voor het geval je iemand 
 
Je leert veel van anderen 
J
Je voelt je een met de groep 
De groepsnaam word
 
Je staat er niet in je eentje voor 

H
D
 
 

10 



Twee vrouwen. 

oman 

r eventuele 

en rondje golf met Zwanet van Leeuwen en 

n niet om een 

spelletje 

 viel door een verkeerde handeling 

adat we ons afgebeuld hadden bij baan 18 dronken we in het 
lubhuis een glas, 
eden een plas en verder bleef alles zoals het was. 
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werd dus gewonnen door Erica, die daardoor beslag legde 
op de tweede plaats, en ik werd tweede. =========== 

 Van de slechts vier aanwezigen in de categorie heren was er 
één van De Hole Ridders: Remon Verveer. Hij speelde drie 
rondjes onder de 30 (28, 28 en 28). Als hij dat  in de laatste 
ook zou doen, kon hij het baanrecord van Aalsmeer 
verbreken. Maar dat lukte net niet. Hij sloeg 33 en kwam uit 
op 117 holeslagen. Wél eindigde hij op de eerste plaats. 

De aanhef doet vermoeden dat het een aanvulling is op de r
over 
een stormachtige liefde tussen twee vrouwen van Harry 
Mulisch,maa
nieuwsgierigen moet ik teleurstellen dat dit niet het geval is. 
In deze belevenis is namelijk ook een man betrokken.Wie? Dat 
laat zich raden. 
 

s speelde ik e
 
In Boskoop viel geen jeugd te bewonderen. Er deden wél 
zes dames-senioren mee, onder wie  Barry. Ze sloeg 27,  24, 
28 en 24 (totaal 103 holeslagen) en viel om die reden nipt 
buiten de prijzen. Els van der Stroom (De Trekvogels uit 
Boskoop) werd eerste vóór Marie Bonhof (MGC Aalsmeer) 
en Irene Blanken (De Trekvogels). 

Onlang
Nies Helderman. 
Twee mensen van het vrouwelijk geslacht,die beide
woordje verlegen 
zitten. 

wat langer dan deze dames het Aangezien ik al 
speel,vertelde ik hen het    

t gebruik van  één en ander over he
balletjes,stickbehandeling,afslagpunten en al wat 
dies meer zij.    

Bij de heren-senioren deden op die zondag zestien 
deelnemers mee, van wie drie van onze club (Tom, Peter en 
Cock) en twee halve Hole Ridders (Hans Broodbakker en 
Herman Kas). Cock begon met een rondje 33. Daarna sloeg 
hij drie keer een rondje 28. In totaal had hij 117 holeslagen. 
Herman opende met een rondje 26 en in de tweede ronde 
had hij 24. Dus: vijftig  holeslagen over twee rondes. Peter 
sloeg in de eerste rondjes 27 en 28 en en had een subtotaal 
van 55 holeslagen. In de derde ronde had Herman 26 en 
Peter 24, die derhalve wat inliep. Het verschil bedroeg nog 
maar drie holeslagen. In de laatste ronde kwam Herman 
kwam met 29 binnen en Peter met 26. Beiden hadden 
zodoende een totaal van 105 holeslagen. Het verschil tussen 
de hoogste en de laagste ronde was bij Herman vijf en bij 
Peter vier. Dus eindigde Peter als zevende en Herman als 
achtste. 

Elke baan bespeelden we een keer of drie. 
Het ging ze goed af. 
Baan 13 ( de zgn.dubbele wielerbaan ) werd een keer of vijf 
bespeeld,omdat er steeds te hard werd afgeslagen. 
Bij het verlaten van deze baan
het ballentasje van Zwanet van de bank. 
Nadat ik hierop een blik had geworpen,riep ik:,,Zwanet,je teetjes 
liggen op de grond.'' 
Beiden barstten in lachen uit. 
Even later bukte Zwanet zich en borg zichtbaar voor ons haar 
materiaal op. 
Over het rondje deden we ca 1½ uur 
Voor de dames een rondje met een normale tijdsduur heb ik 
vernomen. 
Gezelligheid kent immers geen tijd. 
N
c
d  Hans probeerde met zijn score een grafiek te slaan. Hij 

sloeg 26, 24, 27 en 24 (totaal 101 holeslagen). Daarmee 
werd hij vijfde. Voor Tom was het een geweldige, 
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spannende dag, want Jos Vlasveld (Zoetermeer)  en Arie 
Blanken sr. (De Trekvogels uit Boskoop) zaten op zijn 
hielen. Tom sloeg 20 en 24 (subtotaal: 44 holeslagen), Jos 
had 23 en 23 (subtotaal: 46 holeslagen) en Arie had 45 
holeslagen. In de derde ronde sloeg Arie 30, waardoor hij 
naar de derde plaats zakte. Jos en Tom sloegen 22. Het bleef 
dus nog twee punten verschil tussen Tom en Jos. Arie sloeg 
in de  laatste ronde weer 22,  kwam uit op 97 holeslagen en 
bleef op derde plaats. Tussen Tom en Jos bleef het echt 
spannend tot baan 18. Tom sloeg in de laatste ronde 22 en 
kwam op een totaal van 88 holeslagen. Jos draaide een 
rondje van 21 en registreerde een totaalscore van 89 
holeslagen. Dus werd Tom  districtskampioen (West) op de 
korte baan, ook al scheelde het maar één holeslag. 

Wintercompetitie 2008/2009 
 
Zoals eerder in een clubblad vermeldt, hebben we dit 
winterseizoen weer een wintercompetitie gehouden op de 
lange baan. Op sommige zaterdagen waren er 4 leden van
onze vereniging aanwezig maar op 2 dagen waren er zelfs
leden aanwezig.  
Over het algemeen was het deze zaterdagen erg gezellig. 
Een zaterdag is niet doorgegaan i.v.m. vorst, sneeuw e.d. 
De einduitslag ziet er als volgt uit, wie de minste aantal 
lagen had, kreeg 0 punten. Je mocht 2 wedstrijden missen s

om in het kl nt tot de winnaars te behoren, hierdoor 
ijvielen bij so

 
 ook 1 of 2 wedstr de  cq pu n a  

Einduitslag
 
Vier deelneemsters deden in Boskoop mee in de categorie 
dames. Drie van hen stonden op de ledenlijst van De Hole 
Ridders: Erica, Monique en ik. We zaten dicht op elkaar. 
Erica had een gemiddelde van 24 geslagen (24, 24,  23 en 
25;  totaal van 96 holeslagen). Zij mocht zich als nummer 
één laten huldigen. Monique kon haar die dag aardig 
bijbenen maar verloor toch twee holeslagen. Ze sloeg 23,  
26,  27 en 22, goed voor een totaal van 98 holeslagen en de 
tweede plek. Ik begon met een rondje 31; er wilde echt niks 
vallen. In de tweede ronde viel  alles wél (21) en in de 
laatste twee rondjes had ik 26 en 24. Ik kwam uit op een 
totaalscore van 102 holeslagen en werd die dag derde. 

     

erland 2 1 2 3 -
 -10 9 

0 12 
    

0 X X X X X 

 
  

erseizoen 
en op de banen aan de 

, eerst de 

e sportgroet, Erica Tromp 

     
Erica Tromp 

ans 
0 0 X 2 0 0 2 -2 

-
0 

Tom Parda
Feitse Sling

1 1 
2 2 

1 0 1 1 5 
12

2 
5

3 
7   

Barry Slingerland 2 6 3 4 X 4 19
1

  
Cock v. Es 3 3 X X 1 5 2  
      
Peter v. Luijpen X 4 1 X X 6 11   
Wendy v. Luijpen 
Remon Verveer 

X 5 0 X X 2 7
0

   
   

 Reijer v. Gemerden X X 4 X X X 4  
Johan den Dunnen X X X 3 X 7 10  
        
Hopelijk kan ik velen van jullie tijdens het wint
an 2009/2010 weer verwelkom

 
In categorie heren moest men het doen met vier deelnemers: 
Ruud Slappendel (MGC Zoetermeer), Remon Verveer (De 
Hole Ridders), Mariusz Ciesielski (MGC Zoetermeer) en 
Ramon Craane (MGC Aalsmeer). Het zat zeer dicht bij 
elkaar. Na twee rondjes voerden Ruud en Remon het 
klassement aan met 46 holeslagen, gevolgd door Mariusz ( 
48 holeslagen) en Ramon (51 holeslagenl). In de derde 

v
Oosterparkweg, maar zover is het nog niet
omercompetitie proberen af te ronden. z

 
Met vriendelijk
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ronde liepen Ruud en Remon verder uit en hadden ze beiden 
71 holeslagen, Mariusz stond op 74 en Ramon 77 
holeslagen. Ramon kwam in de vierde ronde uit op 24 
holeslagen en eindigde op 101. Mariusz bereikte via 25 de 
streep met 99 holeslagen. Remon moest een heel goede 
score neerzetten om bij Ruud te blijven. Die opzet mislukte. 
Hij sloeg 28 en kwam op 99 holeslagen uit. Ruud tekende in 
de laatste ronde voor 20 holeslagen, had een score van 91 
holeslagen en werd districtskampioen korte baan.  Remon 
moest een barrage (om de tweede en derde plaats) spelen 
met Mariusz. Ze hadden beiden 99 holeslagen. De barrage 
liep tot baan 3 (de pyramide). Mariusz sloeg daar een twee  
en Remon een één. Remon werd zodoende tweede en 
Mariusz derde. 

21 mei 2009  toernooi Leeuwarde
22 mei 2009  toernooi Boskoop (45+)
30/31 mei 20 9 toernooi Zicht Nirve 
1 juni 2009  toernooi Lexmond 
1 juni 2009  toernooi Geldrop afd.2 
5 juni 2009  toernooi Aalsmeer (45+) 
6/7 juni 2009  NK afd. 2 Geldrop/Oir
12 juni 2009  toernooi Zoetermeer (45+
20/21 juni 20 9 NK afd. 1 Nijmegen/Afferden
4/5 juli 2009  NK combi Appelsch

 10 juli 2009  toernooi Drachten (45+) 
Met de combi over twee dagen, dus ’lang’ in Aalsmeer en 
’kort’ in Boskoop, 
was er één  barrage in 
deze categorie. Die 
ging tussen Barry en 
Irene Blanken (De 
Trekvogels uit 
Boskoop). Beide 
dames hadden 246 
holeslagen. Irene zei 
vooraf al dat ze tot 
baan 4 (het labyrint) 
lopen en verder niet. 
De barrage liep echter tot baan 11 (de brug). Dat was de 
beslissende baan. Barry sloeg daar een twee en Irene een 
één. Irene werd derde en Barry vierde. 

11 juli 2009  toernooi Aalsmeer (12-uurs) 
11/12 juli 2009 toernooi Eindhoven 
11/12 juli 2009 toernooi Drachten (nacht) 
12 juli 2009  toernooi ’t Valkhof/N
18/19 juli 2009 toernooi Wageninge
18 juli 2009  toernooi Ridderkerk (12-u
25 juli 2009  toernooi Zoetermeer 

09 

09 
009 toernooi Alphen a.d. Rijn 

25/26 juli 2009 toernooi Doorwerth
1/2 augustus 2009 toernooi Geldrop (na
15/16 augustus 20 toernooi Meppel 
22 augustus 2009 toernooi Aalsmeer 
22/23 augustus 20 toernooi Eindhoven
2
28 augustus 2009 toernooi Appelscha (45+) 
0 augustus 2009 toernooi Afferden 3

 
 
Ook voor de categorie heren-senioren bestonden 
combiprijzen. Voor het combiklassement waren zestien 
deelnemers. Cock werd vijftiende met een totaalscore van 
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267 holeslagen. Van Peter en Herman wisten we dat ze 
hadden afgesproken om samen zowel op de eerste als 
tweede dag hetzelfde te slaan; dus ook met de combi 
speelden ze gelijk (233 holeslagen). Peter en Herman 
stonden op een gedeelde zesde plaats. Hans Broodbakker 
begon leuk in Aalsmeer (met 113 holeslagen). Tom had die 
dag 124 holeslagen. Ze gingen ook naar Boskoop. Tom was 
daar bezig met een inhaalslag op Hans voor de combi. Tom 
sloeg er 88 en Hans 101 holeslagen. De elf holeslagen die 
Hans had opgebouwd in Aalsmeer, waren weg! Tom werd  
eerste met 212 holeslagen.en Hans tweede (met 214 
holeslagen). Jos Vlasveld (Zoetermeer) eindigde als nummer 
drie met 217 holeslagen. 
 
Ook in de categorie dames waren combiprijzen. Hier deden 
er vier mee. Door een mooie score van 118 holeslagen in 
Aalsmeer en een score van 98 holeslagen in Boskoop, kwam 
Monique uit op 216 holeslagen. Waarmee zij 
combikampioen van district West werd. Monique bleef met 
vier holeslagen voor op de als tweede eindigende Erica. Die 
haalde op de eerste dag 124 holeslagen en de tweede dag 96 
holeslagen.(totaalscore 220 holeslagen). 
Ik werd derde, want ik had de eerste dag 124 en de tweede 
dag 102 holeslagen. Totaal: 226 holeslagen. Nina Kiewiet 
(Aalsmeer) werd vierde met 285 (144 en 141 holeslagen). 
Er waren ook nog combiprijzen voor de categorie heren. 
Daar deden er drie aan mee, onder wie Remon. Remon. Die 
kwam op de eerste dag uit op 117 holeslagen en op de 
tweede dag op 99 holeslagen (totaal: 216 holeslagen). Hij 
werd zodoende combikampioen van district West en bleef 
Mariusz met twee holeslagen voor. De in deze categorie 
debuterende Ramon legde beslag op de derde plek (232 
holeslagen).  

                                                                                                        
Wendy van Luijpen 
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• 24 aluminium bonbonvormpjes  
• Bakplaat, met bakpapier bekleed  

 
Bereiding:  
 

• Chocoladebakjes: 
• Smelt de chocolade au bain-marie  
• Bestrijk de bodem en de zijkanten van de 

bonbonvormpjes met een dun laagje chocolade  
• Zet de vormpjes omgekeerd op de bakplaat en laat de 

chocola in de koelkast hard worden  
• Haal ze uit de koelkast en bestrijk ze met een tweede 

laag chocolade  
• Zet de bakjes weer omgekeerd op de bakplaat en laat 

oelkast harden  ze in de k
• Vulling:  
• Breng de slagroom aan de kook  
• Voeg de chocolade toe en laat die van het vuur af 

smelten  
• Roer de likeur en de koffie erdoor tot een glad 

mengsel  
• Laat de vulling iets afkoelen en schenk haar in de 

bakjes  
• Garneer de bakjes met een schijfje paranoot en laat 

ze afkoelen tot ze hard zijn geworden  
 • Verwijder voor het serveren de aluminiumvormpjes 

• Bewaar de bonbons maximaal 1 week afgesloten in 
de koelkast  
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 Reijer had in deze ronde 5 enen 

oi. 

En Johan kreeg niet meer 
dan 2 banen in 1 keer. 
 
’s Middags gingen we 
weer richting huis, ik wil 
iedereen verder nog 
bedanken voor de leuke 
dag en hoop dat ik jullie in 
2010 opnieuw mag zien 

ij het paastoerno

Spectaculaire overwinning voor Roel 
Groenhuijsen 
  
Op 4 april jl stond het jaarlijkse toernooi van de Hole 
Ridders in Ridderkerk op het programma. Het 
midgetgolftoernooi was erg leuk. De spelers hadden het naar 
hun zin en er werd goed geslagen. Er werd op een lange 
baan gespeeld. De 52 deelnemers waren verdeeld over vier 
categorieën, die uit diverse delen van het land kwamen.  b

 
Groetjes Erica  

De categorie dames-senioren telde zeven deelneemsters, 
onder wie één Hole Ridder: Barry Slingerland. Ze begon 
met een rondje 40 en daarna ging het veel beter met haar. De 
volgende rondes waren 36–35–36. Ze kwam uit op een 
totaal van 147 en werd daarmee vijfde in haar categorie. 

 
Koffiebonbons (romig) 
 
ngrediënten:  I

 
Voor de chocoladebakjes:  

In de categorie heren-senioren waren 24 deelnemers. Deze 
groep was de grootste categorie. De lijst vermeldde negen 
Hole Ridders. Dat waren Roel Groenhuijsen, Tom Pardaans, 
Theo Pol, Cock van Es, Peter van Luijpen, Feitse 
Slingerland, Johan den Dunnen en de recreanten  Reijer van 
Gemerden en Kees Akerboom.  

 
• 125 gr witte chocolade in stukjes  

 
Voor de vulling:  
 

• 4 eetlepels slagroom  
tukjes  

Tom Pardaans sloeg een rondje 27. Hij werd gevolgd door 
Roel Groenhuijsen met 30 en  Theo Pol met 33. In de 
tweede ronde zette Roel druk op de ketel en sloeg een rondje 
29. Tom kwam met een rondje 31 binnen. Het verschil 
tussen Tom en Roel bedroeg dus nog maar één holeslag. 
Ook Theo registreerde een rondje 29. In de derde ronde 
tekende Roel weer voor een rondje van 30 en Tom van 31. 
De laatste twee kwamen dus op een gelijke hoogte. 

• 60 gr witte chocolade in s
• 2 theelepels koffielikeur  
• 2 theelepels oploskoffie opgelost in 1 theelepel water  

 
Voor de garnering:  
 

• 24 schijfjes paranoten  
 In de laatste ronde moest worden beslist wie bij de heren-

senioren als eerste zou eindigen.   
Extra nodig:  
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Theo Pol kwam met 34 binnen en zakte een beetje in met 
zijn score. In de laatste ronde ging het eigenlijk tussen Roel 
Groenhuijsen en Tom Pardaans. Roel, die erg constant was, 
kwam weer binnen met een rondje 30. Het diende af te 
wachten wat Tom zou doen. Toen Tom Pardaans eenmaal 
binnen was, bleek dat hij 32 had en dat Roel eerste was 
geworden bij de heren-senioren met een score van 119, 
terwijl Tom op 121 finishte. 

Na afloop van deze 
ronden, werden de eieren 
verdeeld, de nummers 1 
t/m 3 kregen 2 dozen 
eieren mee naar huis en de 
overigen 1 doos. 

 
In de categorie ’dames’ stonden tien namen ingeschreven. 
Onder hen bevonden zich vier Hole  Ridders, namelijk 
Monique Bonhof, Erica Tromp, Marianne Groenendijk en 
Wendy van Luijpen. Marianne sloeg hard toe in de eerste 
ronde. Ze had 27 geslagen. Iedereen vroeg haar waar ze de 
enen vandaan haalde! Ze werd gevolgd door Dingina Dissel 
(van MGC Zoetermeer), die dertig sloeg. Erica had 32, 
Wendy 33 en Monique 37. 
In de tweede ronde viel Marianne enigszins terug; ze sloeg 
36. Hetzelfde overkwam Dingina, die met 42 binnenkwam. 
Wendy bereikte de streep met 35, Erica met 33 en Monique 
met 36. In de derde en vierde ronde liet Dingina Dissel het 
afweten. Zij sloeg 36 en 38. In de derde ronde sloeg Wendy 
30, Marianne 34, Erica 33 en Monique 36. Zodoende ging 
Marianne aan kop met 97 en deelden Wendy en Erica de 
tweede plaats met 98 holeslagen. Monique stond zesde met 
109. 
Bij de dames was het dan ook even spannend als bij de 
heren-senioren. Wie zou er bij eerste, tweede en derde 
worden? Monique sloeg in de vierde ronde 34 en kwam op 
143 en werd vijfde. Erica sloeg in de laatste ronde 35 en 
werd daarmee derde. Ook Marianne noteerde 35 en legde 
beslag op de tweede plaats Wendy sloeg 32 en mocht als 
winnares worden gehuldigd. 
 

 
 
Hieronder een overzicht 

per baan van de 1e vier ronden, hoe vaak iemand deze 
gescoord heeft. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tot. 
1 

Tom 3 3 2 4 4 0 0 1 1 0 4 1 3 1 0 0 1 2 30 

Remon 2 3 1 1 1 0 1 1 0 3 4 0 3 1 1 0 2 4 28 

Johan 0 3 3 1 3 0 0 1 0 1 4 2 2 3 1 0 0 3 27 

Roel 0 1 3 1 3 0 0 2 1 1 4 1 2 1 0 1 1 4 26 
Moniqu
e 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 1 0 25 

Reijer 1 1 2 3 3 0 0 0 0 1 4 0 2 2 0 1 2 3 25 

Feitse 3 0 2 1 4 0 0 0 0 1 4 3 2 0 0 0 0 4 24 

Barry 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 4 1 0 3 1 0 2 2 21 

Cock 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 2 3 0 0 0 2 2 21 

Erica 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 4 1 3 0 0 0 1 4 20 

Martin 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 4 0 3 1 0 0 1 3 20 

Theo 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 4 1 3 0 0 0 1 2 20 

Peter 2 0 3 2 1 0 0 2 0 0 4 2 1 1 0 0 1 0 19 

1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 3 1 0 0 0 3 17 Wendy 

 
Hierna wilden nog een aantal leden 1 rondje spelen, we 
splitste de groep in tweeën en deden nog 1 extra ronde om 
e enen. d

 
Tom, Roel en Remon hadden 8 enen 

n 7 enen Wendy, Erica, Peter en Cock hadde
en Monique en Martin hadden 6 en
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De categorie heren herbergde elf deelnemers. De enige Hole 
Ridder in deze categorie was Remon Verveer. Remon had 
de eerste ronde 31. In de tweede ronde liep het bij hem erg 
lekker. Verveer kwam met een rondje 25 binnen en dat was 
de laagste ronde van die dag!.In de derde ronde had hij 32 
en liep hij steeds verder uit op zijn medestanders. Remon 
had in de vierde ronde 35 en kwam derhalve uit op 123. 
Daarmee werd hij eerste in deze categorie.  

Paastoernooi 2009 
 

Op 11 april 2009 is aan de 
Oosterparkweg weer het 
jaarlijks terugkerend 
paastoernooitje 
georganiseerd. Er waren 
14 spelers/speelsters 
aanwezig. Aangezien de 
wedstrijdleider (Erica), 3 
opties had om te spelen, is 
zij eerst bij alle 

aanwezigen nagegaan wat hij of zij graag wilden. De 
meesten wilde het enentoernooi. Deze is dan ook gespeeld. 
Je hoefde de baan maar 1 keer te slaan, viel de bal niet, dan 
kon je deze oppakken en verder gaan naar de volgende baan. 

 
Wendy van Luijpen 
 
Uitslag 
 
Dames senioren 
 
5e Barry Slingerland  40 – 36 – 35 – 36 = 147 
 Zover bekend was dit erg interessant en was het reuze 

gezellig. Heren senioren 
 Er zijn 4 ronden gespeeld, de uitslag was als volgt: 
1e Roel Groenhuijsen  30 – 29 – 30 – 30 = 119  
2e Tom Pardaans  27 – 31 – 31 – 32 = 121 Tom Pardaans  8-7-5-10 = 30 enen 
5e Theo Pol   33 – 29 – 34 – 37 = 133 Remon Verveer 8-9-6-5 = 28 enen 
7e Cock van Es  38 – 33 – 33 – 30 = 134 Johan den Dunnen 6-8-6-7 = 27 enen 
8e Peter van Luijpen  37 – 34 – 35 – 31 = 137 Roel Groenhuijsen 5-5-9-7 = 26 enen 
11e Feitse Slingerland  35 – 37 – 32 – 36 = 140 Monique Bonhof 6-8-4-7 = 25 enen 
13e Johan den Dunnen  38 – 36 – 34 – 33 = 141 Reijer v. Gemerden 10-2-6-7 = 25 enen 
14e Reijer van Gemerden 36 – 38 – 34 – 35 = 143 Feitse Slingerland 5-7-6-6 = 24 enen 
16e Kees Akerboom  33 – 35 – 33 – 43 = 144 Barry Slingerland 6-3-6-6 = 21 enen 
 Cock v. Es  5-8-2-6 = 21 enen 
Dames Erica Tromp  4-6-4-6 = 20 enen 
 Theo Pol  6-3-7-4 = 20 enen 
1e Wendy van Luijpen  33 – 35 – 30 – 32 = 130 Martin v.d. Heiden 5-7-3-5 =  20 enen 
2e Marianne Groenendijk 27 – 36 – 34 – 35 = 132 Peter v. Luijpen 6-3-5-5 = 19 enen 
3e Erica Tromp  32 – 33 – 33 – 35 = 133 Wendy v. Luijpen 4-4-4-5 = 17 enen 
5e Monique Bonhof  37 – 36 – 36 – 34 = 143 

40 



 

39 

 Belevenis van een recreant midgetgolfer. 
============================= Heren 
  Een paar weken geleden was ik op de begraafplaats van een 
voormalige bevriende collega handelaar. 1e Remon verveer  31 – 25 – 32 – 35 = 123 

 Het was een ontzettend leuke man,altijd vol humor en met een 
kenmerkende bulderende lach. Algemeen toernooiwinnaar is Roel Groenhuijsen met 119 

holeslagen. In de aula van de begraafplaats werd de bijeenkomst geleid door 
één van zijn broers.  Nadat hij de aanwezigen welkom had geheten, zei hij het 
volgende:  

 We gaan op verzoek van mijn broer eerst luisteren naar het 
muziekstuk Ouverture 1866 van Rimski-Korssakov. Opgelet: Hij heeft mij gevraagd daarbij het volgende te zeggen: 

 ,,Ik besef,dat het voor u een lange zit wordt,maar u moet ook 
beseffen,dat ik hier nog heel lang moet liggen." Graag Stukjes in zenden vóór 15 augustus 2009 De zo kenmerkende humor van deze man liet ons ook nu weer 
lachen,op deze toch zo trieste dag.  

Volgend clubblad komt omstreeks 25 augustus 
2009 uit. 

Het zinnetje zit nog steeds in mijn hoofd:,,Ik moet hier nog heel 
lang liggen." 
Ik weet niet hoe het jullie vergaat,maar als ik met Riet over een 
begraafplaats loop, bekruipt mij altijd een bijzonder gevoel.  

De volgende clubbladen: Rust. 
Een mengeling van tijdloosheid en een besef van tijdelijkheid.  
Al die namen,al die jaartallen.Wie waren het,wat deden ze. • 25 november 2009 Een begraafplaats is geen toeristische trekpleister,maar wij 
hebben deze in binnen-en buitenland vaak bezocht.  

 Plaatsen,waar je iets meekrijgt van cultuur en geschiedenis. 
Plaatsen,waar tijdloosheid en tijdelijkheid elkaar ontmoeten.  
En met alle respect en besef,waar je nog heel lang moet liggen.    P.s 

  
Ik hoop,dat deze tekst jullie sportprestaties niet nadelig 
beinvloeden. 
Maar neem één ding van mij aan:Het is uit het leven gegrepen. 
 
mvg 
 
Reijer van Gemerden 
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Puzzel mei 2009 Andre Jansen 30 27 28 26 111 
Alex Jansen 32 23 30 27 112 
Siem van Duin 31 30 25 26 112 
Frank Buurman 25 30 31 27 113 
Peter Cornelisse 33 26 31 26 116 
Danny Bijland 29 27 28 34 118 
Erik Hoeflak 29 27 30 34 120 
Peter van Rijn 31 35 32 31 129 
Sjef Weijermans 31 29 38 32 130 
Gerrit Moerman 35 28 41 34 138 
Kees Jansen 46 25 33 35 139 
      
Teams

============ 
 
Nu eens geen Sudoka,maar een Golfballenpuzzel. 
Jullie gaan immers vaak met ballen om? 
         
Als beginnend golfer heb je negen ballen waarvan er één 
zwaarder is. En uit een nalatenschap bezit je nog steeds die 
ouderwetse balans. 
        
Hoe vaak moet je wegen om te weten wat de zwaarste bal is? 
Jouw lievelingsbal? 
 
De oplossing ligt tussen de één en zeven wegingen 

      
      
De Hole Ridders 1 403     
Zoetermeer 1 409     
De Trekvogels 1 430     
Heerhugowaard 1 438     
Aalsmeer 1 438     
Amigo 1 442     
Zoetermeer 2 465     
De Trekvogels 2 468     
Aalsmeer 2 471     
Wik 1 486     

        
Jullie oplossing met verklaring in gesloten envelop svp afgeven 
aan de bar. 
Als aardigheidje wordt onder de goede oplossingen een fles wijn 
verloot. 
Probeer de opgave,je bent dan in ieder geval van de straat. 
Succes! 
         
De oplossing komt in het volgende clubblad. 
 
prettige dag nog, 
 
Reijer van Gemerden 

   
 Teamwedstrijden lange baan 2009 
  

13 juni 2009   Zoetermeer 
19 september 2009  Lexmond 
 
Teamwedstrijden korte baan 2009 
 
14 juni 2009   Zoetermeer 
20 september 2009  Alphen a.d. Rijn 
27 september 2009  Boskoop 
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Bart Pijnacker 34 25 32 30 121 
Bert Coert 32 33 31 29 125 
      
Dames A 1 2 3 4 Totaal      

      
Erica Tromp 24 24 21 26 95 
Wendy van Luijpen 25 22 23 26 96 
Monique Bonhof 28 27 25 23 103 
Marianne Groenendijk 25 25 27 27 104 
Dingina Dissel 28 24 25 29 106 
      
Dames B 1 2 3 4 Totaal      

      
Joke Rollman 28 28 28 34 118 
Pia Moerman 31 27 25 39 122 
Kay Weijermans 35 33 30 37 135 
Nina Kiewiet 33 33 35 30 131 
Mary Blauw 41 32 42 41 156 
      
Heren A 1 2 3 4 Totaal      

      
Ruud Slappendel 21 21 24 24 90 
Remon Verveer 23 26 22 26 97 
Andre van Vliet 24 26 23 24 97 
Ed van Voskuilen 24 24 29 21 98 
Marco Slomp 25 27 26 27 105 
Pascal van Duin 26 28 23 29 106 
Wilco de Blok 26 25 29 26 106 
Joop Blaauw 23 32 29 23 107 
Tom Jehee 31 23 27 26 107 
Teun de Vlugt 29 29 27 23 108 
Rob Plugge 30 28 29 29 116 
Jan Kees van Voskuilen 34 37 24 23 118 
      
Heren B 1 2 3 4 Totaal      

      
Jan van Engelen 28 22 25 25 100 
Andre Cornelisse 32 25 27 26 110 
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Mary van Best 30 28 28 36 122 
Corrie Vermeulen 28 35 28 34 125 
Wil van de Bos 35 29 42 31 137 
Toos Weijermans 31 39 39 0 109 
Marijke Coert 32 26 28 29 115 
Joke van Heteren 37 33 30 31 131 
      
Heren Senioren A 1 2 3 4 Totaal 

      
Hans Broodbakker 22 25 29 22 98 
Roel Groenhuijsen 24 23 29 29 105 
Tom Pardaans 25 26 26 29 106 
Klaas Boekel 26 25 29 27 107 
Martin Blokker 23 29 27 28 107 
Jos Vlasveld 24 27 29 28 108 
Hans van de Aa 29 25 25 29 108 
Arie Blanken sr. 29 26 24 30 109 
Gert - Jan de Graaf 32 26 24 27 109 
Paul de Wit 29 31 25 26 111 
Rob Kuivenhoven 29 27 25 31 112 
Arie van der Kooij 29 30 30 29 118 
Nico Bakhuizen 33 28 30 30 121 
Stefan Mesker 34 27 40 30 131 
Joop Leijssen 37 30 36 41 144 
Feitse Slingerland 31 29 37 0 97 
Peter van Luijpen 34 30 0 0 64 
      
Heren Senioren B 1 2 3 4 Totaal 
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Onderlinge teamwedstrijden 
 
Op 7 maart 2009 zijn de onderlinge teamwedstrijden 
gespeeld. We begonnen om 11:00 uur, zodat er een 
aantal mensen extra hieraan mee konden doen.  De 
uitslagen waren als volgt: 
 
1e ronde   
Remon - Monique 36-32   /   0-2 
Tom - Wendy 37-33   /   0-2 
Erica - Hans 34-34   /   1-1 
Feitse - Peter 38-31   /   0-2 
Cock - Marianne 32-32   /   1-1 
Herman - Johan 43-36   /   0-2 
   
2e ronde   
Remon - Wendy 33-32   /   0-2 
Tom - Hans 32-40   /   2-0 
Erica - Monique 33-38   /   2-0 
Feitse - Marianne 34-31   /   0-2 
Cock - Johan 33-33   /   1-1 
Herman - Peter 37-38   /   2-0 
     
De namen die je als eerst leest zaten in het 1e team. 
Het was deze keer de bedoeling om van je 
tegenstander te winnen, lukte dat dan kreeg je 2 
punten voor het team, speelde je gelijk dan kreeg je 1 
punt voor het team. Ook per ronde kon het team wat 
het best scoorde nog 2 extra bonuspunten halen. Na 
de eerste 2 ronden heeft het 1e team verloren van het 
2e team. Met 12 tegen 18 punten 

      
Dik Bruinzeel 25 27 27 26 105 
Henk Buskermolen 24 29 27 26 106 
Herman Kas 29 27 29 26 111 
Leo van de Bas 34 28 28 26 116 
Roger Lempers 30 27 33 29 119 
Frits Weijermans 28 26 33 34 121 
Gerrit Splinter 29 32 39 35 135 
Ed Wolters 36 30 32 42 140 
Jaap van Heteren 29 33 28 27 117 

Daarna gingen er een aantal leden weer richting huis 
en werden er door de onderstaande personen nog 2 
ronden gespeeld en werden de teams opnieuw 
ingedeeld. Het puntentotaal begon opnieuw bij 0. 
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3e ronde    
Remon - Hans 33-35   /   2-0 
Tom - Monique 29-36   /   2-0 
Erica - Wendy 30-31   /   2-0 
Feitse - Marianne 39-34   /   0-2 
Cock - Herman 29-34   /   2-0 
    
4e ronde 
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ronde was de spanning te snijden. Erica kwam met 21 
binnen en Wendy met 23. Daardoor rukte Erica op naar de 
kop met 69, één minder dan Wendy. In de vierde ronde zag 
het er naar uit dat Wendy haar kruid had verschoten. Zij had 
een rondje van 26 en moest vervolgens wachten tot Erica 
binnen was. Die sloeg eveneens 26. In het klassement 
eindigde Erica (95) dus net voor Wendy (96). 
 
Waar het de teams betreft, was er goed nieuws. DeE Hole 
Ridders 1 pakte de eerste prijs. Onderweg zaten ook Barry 
en Erica in de auto van Tom. Daarin werd druk gesproken in 
de trant van: ,,Lekker, als we de eerste prijs winnen, krijgen 
we een rollade en hoeven we deze  week geen vlees te 
kopen.’’ 

   
Remon - Herman 33-32   /   0-2 
Cock - Wendy 33-33   /   1-1 
Tom - Monique 30-33   /   2-0 
Erica - Hans 31-36   /   2-0 Na afloop bleek dat De Trekvogels voor nummers één, twee 

en drie bij de teams ballenbonnen had in plaats van een 
rollade. Dus werd daarover gepraat in de wagen van Tom. 
Barry zei: ,,Nu kun je twee rollades kopen met die bon.’’ 
Barry vroeg zich af waarom Erica en Tom zo erg hard 
begonnen te lachen. Tom verklapte dat je met de ballenbon 
geen twee rollades maar ballen kon kopen. Toen begreep 
Barry het! 

 
Zoals je kan lezen ging na deze ronden het 1e team er 
met de winst vandoor. Met 19 tegen 5 punten. 
Nog even om te meldden is de goede score van Cock 
v. Es. In het individuele klassement eindigde hij op de 
1e plaats met 127 holeslagen. 
 
Zelf vond ik het een geslaagde dag en hoop ik dat ik 
jullie allen en eventueel meerdere leden van onze 
vereniging in 2010 opnieuw van de partij zijn. 

 
 
Uitslagen 

  
     Erica Dames Senioren A 1 2 3 4 Totaal      

      
Els van der Stroom 20 24 23 24 91 
Marrie Bonhof 25 24 23 21 93 
Irene Blanken 25 29 26 23 103 
Elly Mulder 31 29 28 26 114 
Barry Slingerland 30 25 35 32 122 
      
Dames Senioren B

 
 
 
 
 
 
 1 2 3 4 Totaal      
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voor 66. Remon kwam via 22 op 71 en stond op de tweede 
plaats. André nestelde zich op de derde plek  met 73. De 
gedeelde vierde positie werd bekleed door Ed van Voskuilen 
en Pascal van Duin (Heerhugowaard). In de vierde ronde 
sloeg Remon 26, waardoor hij op 97 finishte. Nummer één 
in deze categorie werd Ruud met 90 holeslagen. Voor de 
tweede en derde plaats moest een barrage worden gelopen 
tussen André en Remon. André bleek de betere. 

Moppentappers 

Mop 1 

De ene blondine zegt tegen de ander: 'Dit jaar valt 
Kerstmis op een vrijdag'...Zegt de ander: 'Oh! hopelijk 
niet op de 13de!!' 

Mop 2 In de categorieën jeugd, dames–senioren B, heren–senioren 
B, dames B en heren B was onze  club niet 
vertegenwoordigd. Gesprek tussen twee blondjes: 

'Ik heb gisteren een zwangerschapstest gedaan'...Zegt 
de ene. 
De andere vraagt verwondert: 'En waren de vragen 
moeilijk?? 

 
In de categorie dames–senioren A deden er vijf mee, van 
wie één lid van De Hole Ridders. Dat was Barry. Ze begon 
met 30 en 25, maar in de derde ronde draaide het helemaal 
niet. Ze sloeg 35. Hoewel ze haar best deed, kon ze er niet 
meer van maken. In de laatste ronde sloeg ze 32, waardoor 
ze - met 122 holeslagen - als vijfde eindigde. 

Mop 3 

Vraagt het ene blondje aan de andere: 'Wat denk jij is 
dichterbij? De maan of Parijs?' 
zegt de andere: 'De maan natuurlijk! Of kan jij Parijs 
van hier zien misschien !?!!' 
 

Tom was ons enige lid in de categorie heren–senioren A. Bij 
hem liep het ook al niet lekker. Hij sloeg 25,  26, 26 en 29 
en haalde een eindscore van 106, waarmee Tom derde werd. 
Roel, die zaterdags had gespeeld, werd tweede. 
In de categorie dames A waren vijf deelneemsters. Vier van 
hen waren lid van De Hole Ridders: Monique, Marianne en 
Wendy. Marianne werd vierde. Zij sloeg 25, 25, 27 en 27 en 
totaliseerde 104 holeslagen. Bij Monique liepen de eerste 
twee rondjes niet zo soepel. Ze sloeg 28 en 27 en ging met 
haar score dan ook naar beneden. De afsluitende twee 
rondjes, resp. 25 en 23, gingen goed. Zij finishte met 103 op 
de derde plaats. 

Mop 4 
 
Jantje komt thuis, haalt een opstellenschrift uit zijn 
schooltas en geeft het aan zijn vader. ‘Hier, paps, je 
opstel. Je moet het overdoen en morgen een uur 
schoolblijven’. 
 

Tussen Erica en Wendy ging het er uiterst spannend aan toe. 
Erica begon met een rondje 24 en Wendy met 25. In de 
tweede ronde sloeg Erica weer 24 en kwam Wendy met 
twee minder binnen. In de tussenstand leidde Wendy met 
47, gevolgd door Erica met 48 holeslagen. Ook in derde 
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Volop in de prijzen op toernooi in 
Boskoop 

WIST U DATJES 
 

- er weer op de dinsdagavond zomercompetitie 
gespeeld wordt  

Op 14 en 15 maart 2009 werd er een toernooi georganiseerd 
door De Trekvogels uit Boskoop. 

- in het weekend van 9/10 mei 2009 de 
teamwedstrijden in Ridderkerk gespeeld werden 

Op eerste dag begon het om 10.00 uur. In de ochtend was 
het mooi weer maar in de middaguren moest twee keer 
worden gestopt in verband met een beetje regen. 

- zowel op de zaterdag als de zondag, Hole Ridders 1, 
eerste is geworden 

- zondag 10 mei 2009 wel een aantal records 
verbroken zijn Door de weersomstandigheden werd er hoog geslagen. 

 - de records voor teams op de korte baan als volgt 
zijn: 
1 ronde: 82 hls. 
2 ronden: 174 hls 
3 ronden: 262 hls 
4 ronden: 353 hls (van 2008) 

Roel, Feitse, Peter en Wendy hadden zich voor deze dag 
opgegeven. De mannen speelden in de categorie heren-
senioren A. Feitse viel na de derde ronde uit. Hij stond toen 
via 31, 29 en 37 op 97 holeslagen. Peter haakte in de tweede 
ronde af wegens familieomstandigheden. Hij realiseerde 64 
(34 en 30) holeslagen. Roel speelde op die dag slecht. 
Hij had 24, 23, 29 en 27; een totaal van 103 holeslagen. 
Wendy, de enige dame van De Hole Ridders, kwam uit in de 
categorie dames A en deed het ook niet best, namelijk 26, 
29, 27 en 29 holeslagen (totaal 111). 

- tijdens de teamwedstrijden op 10 mei 2009, 2 leden 
hun record verbroken hebben 

- Peter v. Luijpen een record heeft van 22 hls en Cock 
v. Es een record van 21 hls. 

- tijdens de districtskampioenschappen 2009 de Hole 
Ridders de grootste winnaar waren  

De volgende dag, toen om 9.00 uur werd gestart, waren de 
weersomstandigheden veel beter en werd er ook lager 
geslagen. Barry, Tom, Erica, Monique, Remon en Wendy 
waren die dag naar Boskoop gereisd om mee te doen aan het 
toernooi. 
Remon was de enige van onze club in de categorie heren A. 
Na twee rondjes was het bijzonder spannend. Remon sloeg 
23 en 26 en kwam op 49, Ed van Voskuilen (De 
Trekvogels) op 48,  André van Vliet (Bilthoven) op 50 en 
Wilco de Blok (Zoetermeer) op 51. Het lag dus allemaal 
zeer dicht bij elkaar.  

- we op dit moment tijdens al onze teamwedstrijden 
goed weer hebben gehad 

- de midgetgolftuin er goed uit ziet 
- we blij zijn met de nieuwe hekken om het terrein 
- ik iedereen die mee gaan doen aan de aankomende 

NK’s, veel succes wens 
 
 
 
 
 

Ruud Slappendel (Zoetermeer), die na de tweede ronde aan 
kop lag, sloeg in de derde ronde 24 en tekende zodoende 
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Een vrolijke gebeurtenis. 
 
 
Enkele weken geleden was mijn kleinzoontje jarig. 
Het kereltje is alweer 8 jaar geworden. 
Drie dagen voor z'n verjaardag belde een vriendin van m'n 
dochter op om te vragen wat David voor zijn verjaardag wilde 
hebben. 
Ik zou het niet weten Astrid,maar ik geef je David wel even aan 
de telefoon. 
''Met David,'' 
'' David,met tante Astrid,weet jij wat je op je verjaardag wilt 
hebben?'' 
' Ik wil graag guppies,maar ik wil een mannetje en een 
vrouwtje,want ik wil graag dat ze kindjes krijgen.'' 
Astrid lag in een deuk van het lachen en zei dat ze haar best zou 
doen bij de vissenwinkel. 
Op de verjaardag heb ik van Astrid gehoord,dat ze in de 
dierenwinkel aan de vissenverkoper vroeg om twee guppies,maar 
het moesten wel een mannetje en een vrouwtje zijn. 
De man had het niet meer en zei al lachend dat hij z'n best zou 
doen.  
Op zijn verjaardag heb ik de twee guppies in een vierkant glas 
achter elkaar aan zien zwemmen. 
Nu 14 dagen later heb ik gehoord,dat er 6 speldeknopjes mede 
het glas bevolken. 
Jammer dat er na 2 dagen nog maar 2 over zijn. 
De vader en moedergup vonden het blijkbaar geen modern gezin. 
‘'Opa,ik heb de 2 kindjes ook een naam gegeven?'' 
‘'Oh ja,hoe heten ze dan?'' 
‘’Nou,de grote guppies heten gewoon Pap en Mam en de kindjes 
heten Japio en vriendje Stokvis.´´ 
      
Van zo'n gebeurtenis word ik helemaal vrolijk. 
 
 
met vriendelijke groeten, 
                
Reijer van Gemerden 
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