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MIDGETPOST 
 

Clubblad van de Ridderkerkse midgetgolfclub: 
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Opgericht 1 maart 1977, officieel aangesloten bij de F.N.M.B. 
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tel: 0180 - 420086 
 
Hennie Verveer 
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Winnaars golfballenpuzzel clubblad mei 2009 
================================= 
 
Niet zoals ik verzocht had om de oplossing in gesloten envelop aan 
de bar 
af te geven,maar per e-mail ontving ik toch nog twee goede 
oplossingen met een 
perfecte omschrijving. 
 
Omdat ik een loting tussen deze twee mensen sneu vond,is aan 
beide een fles wijn 
overhandigd. 
 
Gezien de moeilijkheidsfactor voorwaar een prima resultaat. 
 
m v g 
 
Reijer van Gemerden 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RMC de Hole Ridders  Redactie 
Oosterparkweg 5   
2986 AE  Ridderkerk   Wendy v. Luijpen 
Telefoon: 0180-430606  
 
email: redactie@rmcdeholeridders.nl 
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Van de redactie 
 
Het is eind augustus als dit clubblad verschijnt. De meeste mensen zijn net terug 
van vakantie of ze gaan nog. 
  
Alle Nederlandse kampioenschappen zijn nu voorbij. We krijgen nog wel een 
aantal toernooien,  teamwedstrijden en - eind oktober - de interland tegen België. 
  
Het 12 uurs-koppeltoernooi was 18 juli jl. verregend. Dat was erg jammer, want 
de meeste mensen  hadden er wel zin in. Het werd verplaatst naar 15 augustus. In 
het volgende clubblad volg er het verslag en de uitslagen van deze gebeurtenis 
  
De tuin is mooi onderhouden door de vrijwilligers. Er zijn fraaie tuinmeubels 
gekocht en het terras is vernieuwd. 
Mochten er nog mensen zijn die een stukje willen schrijven voor het clubblad, dan 
is dat altijd mogelijk  

RMC de Hole Ridders 
augustus 2009 

Jaargang 31, nummer 3 

COLOFON: 

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

Midgetgolfpost

Wendy van Luijpen 
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Uit de oude doos deel 2 
  
De  Gagels: club met aparte baan 
 
Als je de titel ziet, denk je: "O ja, De Gagels". Wij, als 
vereniging, noemden het de Giegels. Die baan lag achter een 
woonhuis. Je kon dus de baan niet zien vanaf de provinciale 
weg langs de Gageldijk. 
 
Het was een heel rare baan. Het pijpje lag los op de hindernis. 
De thuisploeg legde het pijpje zo, dat de uitploeg er last van 
had. Vervolgens draaide de uitploeg weer het pijpje om, zodat 
de thuisploeg er weer hinder van ondervond. Zo bleef het de 
hele dag doorgaan.  
 
De baan op zich kon je zowel laag als hoog slaan. Er waren 
ook lastige banen bij, zoals de steile wand. Dat was een 
lastpak. Je moest direct in het gaatje slaan. Als je tegen de 
achterband sloeg, dan kwam de bal recht terug. Als de bal de 
achterband niet raakte, had hij een kleine kans om te vallen. 
De banen lagen onder de bomen en men moest goed kijken of 
er geen vuil op lag. Toch zullen we De Gagels en zijn aparte 
baan niet snel vergeten. 
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Van de voorzitter 
 
Gezelligheid kan ook nadelen hebben! 
  
Sinds een tijdje hebben we een buurman die klaagt over herrie 
´s avonds vanaf het terras. 
De buurman woont er al heel wat jaren en begrijpt best dat het 
gezellig is, wat ook geen probleem voor hem is. 
  
Echter, nu vindt hij de herrie de laatste tijd wel wat te gek. 
Ik ben uitgenodigd om eens te komen luisteren. 
Op deze uitnodiging ga ik niet in, omdat ik onze leden en ook 
die van rekreatoer niet achter hun rug om ga afluisteren, 
omdat dit niet mijn stijl is. 
De buurman had ook inmiddels DCMR (milieudienst) 
ingeschakeld waarbij hij eigenlijk aangaf het zat te zijn. 
  
Jammer is dat hij niet ons als eerste benaderd heeft. 
  
Nu is het er één die klaagt, maar het is aannemelijk dat er 
meer last van hebben. 
We kunnen de klacht negeren en lekker doorgaan, omdat we 
misschien wel vinden dat het gezeur is, maar we kunnen ook 
met z´n allen afspreken elkaar eens een beetje te `corrigeren` 
als we te luidruchtig zijn. 
  
Gemiddeld is de leeftijd die we hebben van zowel de 
midgetgolfers als de fietsers hoog genoeg om de normen en 
waarden te hanteren die ons passen, respect voor elkaar, dus 
ook voor de buren. 
  
Beter een goede buur dan een verre vriend, zullen we maar 
zeggen. 
Bovendien zijn zowel de Hole Ridders als rekreatoer gebaat 
bij een goede naam.  

 
 
 
 
 
 

 

52 



 

51 

  
Nederlands Kampioenschap combi in 
Appelscha op 4 en 5 juli 2009 

Kort verslag teamwedstrijden lange en korte baan 
 
Op zowel de lange als korte baan staat het 1e team van de Hole 
Ridders op de 1e plaats in het tussenklassement.  

Dit jaar was de combi in Appelscha. Het werd op 4 en 5 juli jl. 
gespeeld. Dit jaar was het voor het eerst dat er na 8 gewone 
rondjes, een matchplay werd gespeeld. De wedstrijdleiding 
besliste welke 9 banen op vilt en welke 9 banen op eterniet 
werden gespeeld. Er werd een massastart gedaan en de laatste 
ronde gewoon normaal met afroep. Als er deelnemers waren 
die gelijk stonden gewoon bij de baan beginnen waar ze als 
eerste begonnen. En gewoon dezelfde banen aanhouden die je 
als matchplay hebt gespeeld . Bij de jeugd ( scholieren en 
junioren) was het de best of 3. Alle jeugd ging wel door naar 
de matchplay. Bij de heren senioren en de heren gingen er 16 
en bij de dames senioren en dames 8 door. 

Nog 1 wedstrijd op de lange baan (Lexmond) en 3 wedstrijden 
op de korte baan (Zoetermeer, Alphen a.d. Rijn en Boskoop en 
dan weten we ook of het 1e team deze 1e plaats heeft kunnen 
vasthouden. Het 2e team staat er ook redelijk goed bij, op de 
lange baan staan ze op dit moment op de gedeelde 4e plaats 
samen met WIK 1, en op de korte baan staan ze 3de. Op de 
korte baan zijn al wel 2 wedstrijden verplaatst of doordat het 
regende of doordat er een andere vereniging 1 volledig team 
mistte. 
We hopen dus nu wel dat alles gewoon uitgespeeld kan gaan 
worden. 
Ik wens een ieder die meedoet aan de teamwedstrijden nog 
heel veel succes toe. 
 

 

 
Peter van Luijpen en ik gingen donderdag 2 juli jl. al daar naar 
toe en Roel Groenhuijsen vrijdags 3 juli jl. om daar al te gaan 
trainen. De 1ste dag van de NK begonnen de senioren op vilt 
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- Ik hoop dat we van beiden in het volgende clubblad een 
klein verslag kunnen lezen 

en de algemene klasse en de jeugd op eterniet. Op de 1ste dag 
zou Erica Terpstra de opening doen van de NK Combi, maar ze 
kwam later naar Appelscha toe. Ze had heel veel interesse in 
midgetgolf. Ze werd ontvangen door Douwe van de Zee van 
MGC Appelscha. Hij heeft Erica begeleid langs de banen en ik 
heb nog met haar gesproken over midgetgolf. Erica heeft nog 
even bij mij staan te kijken. Ik sloeg op de koker een 1. Ze 
juichte en zei heel goed. Ga zo door. Ze heeft een aantal 
deelnemers ook gesproken over deze sport. Nadat ze de baan 
rond was gegaan was ze heel enthousiast. We zullen zien wat 
ze kan doen voor midgetgolf. 
 

- Piet Uittenbogaard weer gezien is op de midgetgolfbaan 
- We alleen maar hopen dat hij vaker weer aanwezig is 
- Wij in september nog 2 toernooien organiseren, t.w. het 

korte baan toernooi en het combi toernooi 
- Dat aan deze toernooien ook recreanten mogen 

deelnemen 
- Dat het regelmatig erg druk is op de midgetgolfbaan 

 
 
 
 Bij Roel liep de lange baan lekker en de 1ste 2 rondjes op kort 

niet. Deze combirondjes waren 30 - 29 = 59 en 29 - 27 = 56. 
De laatste combironde voor die dag sloeg Roel juist heel goed. 
Hij had namelijk 30 - 24 = 54. In totaal had hij 169 over 6 
rondjes ( 3 combirondjes ). Na de 1ste dag stond hij gedeelde 
derde met Wiebe Veenstra van Drachten. Hans Broodbakker en 
Herman Kas deden ook mee met de NK combi. Hans draaide 
goed mee. Hij had 34 - 26 - 30 - 29 - 33 - 26 = 178. Hij stond 
op de 6de plaats na de 1ste dag. Herman begreep volgens mij 
het spelletje op lang niet, maar wel op kort. De combi rondjes 
van de 1ste dag waren bij hem 45 - 31 - 46 - 32 - 47 - 28 = 229. 
Hij stond na die 
dag op de 21ste 
plaats. De 2de 
dag sloeg hij 48 
en 31 = 79. In 
totaal had hij dat 
weekend 308. 
Hij eindigde dat 
weekend op de 
22ste plaats. We 
hadden nog 

Ridderkerkse Kampioenschappen 2009 
 
26 september 2009 (onder voorbehoud) 
 
aanvang: 10:00 uur 
 
op de lange baan 
 
 
 
 
 
 
 

50 



 

49 

iemand. Dat was Peter. Hij ging de 1ste 2 rondjes lekker op de 
1ste dag. Hij begon het combirondje met 35 - 30. Daarna ging 
het niet zo lekker. Hij sloeg verder 45 - 28 - 45 - 26. In totaal 
had hij de 1ste dag 209 holeslagen. De volgende dag ging het 
ook niet best op vilt. Hij sloeg 52. Op kort was het een mooi 
rondje van 28. In totaal had hij er 289 holeslagen en werd 
daarmee 20ste. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Toen was er nog een matchplay. Zowel Roel als Hans hadden 
zich geplaatst bij de eerste 16. Roel moest het opnemen tegen 
Jan Engels van Buitenlust uit Venray. Bij het einde bleek dat 
Roel verloren had met 5 - 3. Voor Roel was helaas geen 
kwartfinale. Hans moest tegen  Peter Groeneveld ( ‘t Valkhof 
uit Nijmegen ). Het was voor Hans een zware strijd, maar 
uiteindelijk won Hans met 6 - 5 en ging hij door naar de 
kwartfinale. In de kwartfinale moest Hans het opnemen tegen 
Jan Engels. Ook dit was een zware strijd voor Hans. Hij bleef 
vechten tot het bittere einde. toch won Hans van Jan. Het werd 
ook hier 5 - 4. Hans ging door naar de halve finale. Daar trof 
hij Enne de Haan van MGC Appelscha aan. Hans won weer 
met 4 - 2. Hij ging nu echt voor de hoofdprijs. De hoofdprijs 
was geen wasautomaat, maar de 1ste plaats. In de finale kwam 
hij Wilbert van Helmond tegen van de MGC Duno uit 
Doorwerth. Het was een gevecht wie er kampioen zou worden. 
Uiteindelijk verloor Hans van Wilbert met 5 - 1. Helaas ging 
de hoofdprijs voor Hans niet door. Hij werd 2de. Hans 
nogmaals gefeliciteerd met de 2de plaats. 

 
 
 
 
 
 

WIST U DATJES 
 

- het erg gezellig is op de dagen dat wij zomercompetitie 
spelen 

- ik dit winterseizoen ook weer een wintercompetitie wil 
organiseren 

- u hiervoor alle informatie binnenkort vind op het bord 
in het clubhuis 

- de Ridderkerkse Kampioenschappen onder voorbehoud 
in september 2009 gespeeld gaan worden 

- u hiervoor ook alle informatie vind op het bord in het 
clubhuis 

- de teamwedstrijden bijna afgelopen zijn 
 - we kunnen concluderen dat we op zowel de zaterdag als 

zondag kampioen zijn 
1 

Groenhuijsen, 
Roel 30 29 29 27 30 24 27 23 219

10 
Broodbakker, 
Hans 34 26 30 29 33 26 37 27 242

20 
Luijpen, Peter 
van 35 30 45 28 45 26 52 28 289

22 Kas, Herman 45 31 46 32 47 28 48 31 308

- Roel Groenhuijsen mee heeft gedaan aan de Europese 
Kampioenschappen te Lamego, Portugal 

- Remon Verveer is gevraagd om mee te doen aan de 
Europacup te Liechtenstein 
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 HEREN SENIOREN 
1/8 FINALE 

Groenhuijsen, 
Roel 3 1 
Engels, Jan 5 
Groeneveld, 
Peter 5 2 Broodbakker, 
Hans 6 

1/4 FINALE 
Engels, Jan 4 

A Broodbakker, 
Hans 5 
Jager, Jan 4 

D Helmond, 
Wilbert 6 

1/2 FINALE 
Broodbakker, 
Hans 4 X 
Haan, Enne de 2 

 FINALE  
2 

Broodbakker, 
Hans 1 

1 
Helmond, 
Wilbert 5 

Op de korte baan hebben ook een aantal leden al wat rondjes 
gespeeld, zie hieronder de tussenstand. 
 
Erica Tromp  5 112 68 22,40    13,60 
Feitse Slingerland 2 51 24 25,50    12,00 
Wendy v. Luijpen 11 284 123 25,82    11,18 
Cock v. Es  3 90 29 30,00    9,67 
Peter v. Luijpen 2 61 21 30,50    10,50 
 
Leuk om verder te vertellen is dat Roel Groenhuijsen op de 
lange baan, na ronde 11 ook alle banen in een keer gemaakt 
heeft. Hij speelde ook tijdens de 11e ronde van deze 
zomercompetitie een nieuw baanrecord met 23 holeslagen. 
 
Tijdens de zomercompetitie lange baan heeft Erica Tromp het 
1 ronde record geëvenaard bij de dames met 24 en het  3 
ronden record bij de dames ook geëvenaard met 86 holeslagen. 
 
Op zaterdag 4 augustus 2009 heeft Erica Tromp verder nog een 
rondje 18 geslagen op de korte baan, ook dit is een evenaring 
van het damesrecord. 
 
Het is en blijft gezellig op de dagen dat wij competitie spelen 
dus kom gezellig een kijkje nemen en/of een balletje slaan aan 
de Oosterparkweg. 

 
Bij de dames deden er 11 deelnemers mee. Ik was de enige 
dame van de Hole Ridders die aan het Nederlandse 
Kampioenschap combi mee deed. De 1ste dag sloeg ik in de 1ste 
ronde al 24. De 2de ronde op lang had ik 39. De derde ronde op 
kort sloeg ik weer een laag rondje namelijk 23. De 4de ronde 
had ik een 7, een zes, een 4, een zooi drietjes, en 1 één. Ik 
kwam die ronde uit op 47. Dat was jammer. De 5de en 6de ronde 
had ik 31. Ik kwam de 1ste dag op een totaalscore van 195. Na 
die dag stond ik 8ste. De 2de dag sloeg ik nog een rondje 27 op 
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kort en 29 op lang. De totaalscore over 2 dagen had ik 251 
holeslagen. Ik was gestegen naar de 6de plaats. Daarmee was ik 
geplaatst voor de matchplay. 

 
Zomercompetitie 2009 
De zomercompetitie is weer  volop bezig op de dinsdagavond 
vanaf 19:00 uur en soms op de zaterdagochtenden (als er geen 
teamwedstrijden hebben) vanaf 10:00 uur. De meeste sporters 
komen op deze dagen hun rondjes spelen.  

 
De 1ste ronde van de matchplay mocht ik het opnemen tegen 
Ingrid van der Laan van Leeuwarden. Het liep gelijk op. Aan 
de einde van de race bleek dat we gelijk stonden. Er moest een 
barrage worden gespeeld. De 1ste baan van de barrage was de 
koker. Deze baan maakten we allebei. We kregen de hoekbaan. 
Ingrid miste en ik maakte deze baan. Ik was door naar de halve 
finale. Daar mocht ik tegen Annie Jasper van Leeuwarden. Ook 
hier ging het weer gelijk op. Alleen bij de laatste paarbanen 
ging het even niet en won Annie met 5 – 3. In de verliezers 
finale kwam ik tegenover Christina Fennema van MGC 
Appelscha te staan. Ik heb tot aan de laatste baan gevochten 
voor de 3de plaats, maar helaas deze verloor ik met 5 – 4. 
Christina werd 3de en ik 4de. 

De recreanten doen dit gezamenlijk op de woensdagochtend.  
Hieronder volgt de tussenstand van de zomercompetitie op de 
lange baan: 
 
Roel Groenhuijsen 31 950 219 30,65 
 7,06 
Erica Tromp  33 1022 211 30,97 
 6,39 
Tom Pardaans  31 969 202 31,26 
 6,52 
Harold Tromp  11 359 71 32,64 
 6,45  

6 Luijpen, Wendy van 24 39 23 47 31 31 27 29 251

Dames 
1/4 FINALE 

Laan, Ingrid v/d 4 3 Luijpen, Wendy van 5 

1/2 FINALE 
Luijpen, Wendy van 3 B Jasper, Annie 5 

VERLIEZERS FINALE 
3 Fennema, Christina 5 
4 Luijpen, Wendy van 4 

Wendy v. Luijpen 31 1026 172 33,10 
 5,55 
Feitse Slingerland 31 034 183 33,35 
 5,90 
Peter v. Luijpen 25 848 147 33,92 
 5,88 
Johan den Dunnen 22 747 136 33,95 
 6,18 
Cock v. Es  30 1052 141 35,07 
 4,70 
Barry Slingerland 27 973 148 36,04 
 5,48 
Willem Veen  8 301 40 37,63 
 5,00 

 
 

Kees Akerboom 7 266 27 38,00 
 3,86 
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EK voor senioren 2009  
 Verjaardagen t/m november 
Van 5-8 t/m 8-8 zijn in het Portugese Lamego de europese 
kampioenschappen voor senioren gespeeld. 

 
G. Verveld   20 augustus 

Voor Nederland traden aan Petra Tenge, Hans van der Aa, Jan 
Engels en Roel Groenhuijsen, de laatste sinds dit jaar sportlid 
van de MGC Ridderkerk. 

W. Veen   23 augustus 
C. Akerboom   28 augustus 
J. Dokter   6 september 

 S. Lodder   18 september 
Lamego is een middelgroot provinciestadje, gelegen middenin 
het Port gebied. De vele heuvels rond de stad staan vol met 
druivenstuiken. Op een 500 meter hoge heuvel, ligt een 
sportcomplex waar 2 midgetgolfbanen te vinden zijn, een 
Bogni-  en een eternietbaan. De laatste was gloednieuw, met 
vrij stroeve, trage platen en heel vlakke cirkels waar je niks 
cadeau op kreeg, in tegenstelling tot de geheel gerenoveerde 
betonbaan waar de nodige geultjes en geulen in gemaakt waren 
zodat diverse banen een 2de of 3de kans gaven.  

J.C. Luthart   19 september 
A.J. Christianen  23 september  
J.A. Verschoor-Loeve  12 oktober 
G. Elsenaar   15 oktober 
W. Hoogkamer  15 oktober 
A.J. Sips   19 oktober 
N Boer-den Kraak  19 oktober 
H.M. Kas   27 oktober 
I. van der Heiden  29 oktober 

 M. de Bruijn-Kooyman 3 november  
Baan 1 op beton zou een 98% kans op een 1 hebben volgens de 
baanbeschrijving, te vergelijken met de hoek in Ridderkerk. 
Roel presteerde het om 3 tweeën te slaan, 1 keer door een 
vuiltje, 2 keer omdat de 484 toch niet de goede bal bleek te 
zijn. 

L.R. Gout   13 november 
H. v.d. Graaf   19 november 
L. Heselaars   19 november 
E. Dokter   24 november 
N. Punt-Larooij  24 november  

 E. Tromp   25 november 
Het spel van de Nederlanders was niet geweldig, de finale werd 
dan ook niet gehaald. Wel had Roel nog een mooi rondje op 
lang van 25. 

B. Kerem   29 november 

  

 
Bij de landenteams werd Italie winnaar bij de heren, Oostenrijk 
bij de dames. Individueel werd Reinhard Zengaffinen uit 
Zwitzerland kampioen, bij de dames de Duitse  Gaby 
Rahmlow.   
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Op de beton baan werd ongelofelijk laag geslagen, er 
sneuvelde maar liefst 4 wereldrecords: 
Individueel dames 1 rondje    22 
Individueel heren   2 rondjes  45 
Individueel heren   4 rondjes  95 
Team heren            1 rondje   150 (25 gemiddeld, 6 man in een 
team) 
 
Ter vergelijking in Ridderkerk is het record over 4 rondjes 
114!! 
 
Op de dag na de wedstrijden werd Porto verkend, een mooie 
stad met als grootste bezienswaardigheid een brug die door 
Gustav Eiffel ontworpen en er ook Eiffeltoren-achtig uitziet. 
Verder een Port proeverij bezocht, met honderden flessen Port 
in prijs variërend van 4 euro tot een paar honderd. 
 
Volgend jaar gaat het circus naar Tsjechie, Roel is zeker van 
plan weer van de partij te zijn, hopelijk krijgt hij gezelschap 
van 1 of 2 andere Ridderkerkers. 
 
M. labyrinth,  correspondent voor buitenlandse zaken. 

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Toernooien t/m eind november 2009 
 
15 augustus 2009 toernooi Ridderkerk (12-uurskoppel) 
15/16 augustus 2009  toernooi Meppel 
22 augustus 2009 toernooi Aalsmeer 
22/23 augustus 2009 toernooi Eindhoven 
23 augustus 2009 toernooi Alphen a.d. Rijn 
28 augustus 2009 toernooi Appelscha (45+) 
30 augustus 2009 toernooi Afferden 
5 september 2009  toernooi Duinholers 
6 september 2009  toernooi Ridderkerk (korte baan) 
6 september 2009  toernooi Medemblik 
12 september 2009  toernooi Ridderkerk (combi) 
25 september 2009  toernooi de Putters (senioren) 
4 oktober 2009  toernooi Maatveld 
10 oktober 2009  toernooi Appelscha (afvaltoernooi) 
1 november 2009  toernooi Geldrop (enen) 
1 november 2009  toernooi Meppel (enen) 
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Rinse Jasper  I 263 Pannenkoeken recepten 
Basisrecept pannenkoeken  Kevin de Cremer  265 

Roland Klarenbeek I 265 aantal: 6-8 stuks  
Mariusz Ciesielski I 269  

Ingrediënten:  Ramon Craane  I 275 
Frans Weijsenfeld I 277 125 g tarwemeel  
Peter van Gisbergen I 288 2 eieren  
Jaap Bos  I 289 Snufje zout  
 1/3 l volle melk  

Wendy van Luijpen 30 g gesmolten boter  
 Plantaardige olie of boter voor het bakken  
 Evt 1 el suiker (voor zoete pannenkoeken) 
Teamwedstrijden lange baan 2009   

Bereiding:   
Zeef het meel in een kom  19 september 2009  Lexmond 
Maak een kuiltje in het midden en breek de eieren erin   
Voeg er voor zoete pannenkoeken de suiker bij  Teamwedstrijden korte baan 2009 Meng alles goed door en voeg er het zout en 5 el melk aan toe   Meng het verder met een spatel en voeg beetje bij beetje de rest 
van de melk er aan toe  13 september 2009 Zoetermeer 

20 september 2009  Alphen a.d. Rijn Meng er als laatste de gesmolten boter door  27 september 2009  Boskoop Bedek de kom met een theedoek en laat het een half uur rusten   Verhit wat olie of boter in een koekenpan   Verdeel een dunne laag beslag over de bodem door de pan in 
alle richtingen schuin te houden   

 Bak de pannenkoeken op een matig vuur   Draai de pannenkoek om zodra de rand begint te kleuren en 
bak ook deze kant goudbruin   
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Moppen Martin Blokker  266 
 Peter van Luijpen I 278 
1 Rien Poirters  I 302 
Waar stuurt een Belg zijn fotorolletje heen? John van Broekhoven  308 
Antwoord: naar een ontwikkelingsland. Arie Kammeraat I 407 
  
2 De categorie heren was de grootste groep ( 21 

deelnemers ) van dit weekend. Na de 1ste dag was het tot 120 
holeslagen erg spannend. Het lag allemaal zo dicht bij elkaar. 
Alex had 107 holeslagen, René 108, Stephan Sneijder 113, 
Huub 115, Hans Verkooijen 116, Steven Steiger 116, Roy 
Tromp 117, Henk Goris 118 en André van Vliet 120.  

Roodkapje loopt door het bos. 
Ze ziet twee grote ogen.  
Ze vraagt: ,,Wat hebt u grote ogen. Bent u het, meneer De 
Wolf?” 
De wolf: ,,Houd je bek, ik zit te schijten.’’ 

Op de 2de dag waren in deze categorie heel wat verschuivingen. 
Chris Campfes gaf ineens op de baan van Oirschot gas. Hij 
sloeg 26 – 22 – 20 – 24 – 24 = 116. Daarmee was hij de beste 
van de heren in Oirschot. Hij was de enige heer die onder de 
120 sloeg over 5 rondjes. Alex bleef  2 holeslagen voor op 
René, waardoor Alex toch nog net kampioen op de korte baan 
werd. René werd dus 2de. 3de werd Stephan Sneijder die net nog 
2 holeslagen voor de nummer 4. 

 
3 
Een bouwvakker valt in Londen van een stelling. 
Toevallig was er een arts in de buurt. 
De arts vraagt: ,,How do you feel? 
De bouwvakker zegt: ,,Ik viel plat op mijn buik.’’ 
 

Wendy van Luijpen 
  
 Alex Jasper  I 229 
 Rene Bos  I 231 
 Stephan Sneijder  237 
 Steven Steiger  I 239 

Opgelet: 
Huub Bottenberg I 240 
Chris Campfens  242 
Andre van Vliet  243  
Henk Goris   248 Graag Stukjes in zenden vóór 15 november 

2009 
Eppie Paulusma  248 
Hans Verkooijen  248 

 Roy Tromp  I 250 
Wilco de Blok  I 251 Volgend clubblad komt omstreeks 25 

november 2009 uit. 
Gerty Berentsen I 254 

14 



 

15 

De 2de dag werd er in deze categorie flink gehutseld. Elly 
speelde heel goed ze sloeg in Oirschot 134 holeslagen en in 
totaal had ze er 271. Daarmee werd zij kampioen in de 
categorie dames senioren. Petra Tenge werd 2de met 281 en Jo 
van Elderen werd 3de met 302 holeslagen 

Vlag in top voor zestal van De Hole Ridders 
 
In het weekend van 15 en 16 mei jl. werd in Ridderkerk het 
Nederlands kampioenschap voor drietallen ( dames) en één 
reserve en zestallen ( heren ) en één reserve afgewerkt. 
  
Bij de drietallen was de deelname bijzonder teleurstellend. Er 
waren slechts twee teams (De  Hole Ridders en Leeuwarden). 
In onze ploeg zaten Erica Tromp, Els van der Stroom, Monique 
Bonhof en ik (Wendy van Luijpen). Leeuwarden werd 
vertegenwoordigd door Marrie Bonhof, Natasja Klarenbeek 
(dit jaar vergestapt van Geldrop naar Leeuwarden), Annie 
Jasper en Ingrid van der Laan. 
  
Op de openingsdag liepen onze eerste twee rondes lekker. Wij 
liepen al elf  slagen uit. In de derde ronde kwamen de dames 
van Leeuwarden terug met één holeslag, waardoor onze 
voorsprong iets kleiner werd. Ook in de volgende ronde pakte 
Leeuwarden drie holeslagen terug op ons, waardoor het 
verschil tot zeven slagen werd gereduceerd. In de vijfde ronde 
zetten de Friezinnen echter een eindspurt in. In de slotronde 
van die dag pakten ze negen holeslagen, waardoor zij één 
holeslag voorsprong hadden op ons.  

 
Elly Mulder   271 
Petra Tenge   281 
Jo van Elderen   302 
Cocky de Nennie I 309 
Geertje van Broekhoven 311 
 
In de categorie heren 
senioren waren er 10 
deelnemers. Het was na 
de 1ste dag al spannend. 
Mees Bouwman stond  
1ste met 118 holeslagen, 
Jan Egels 2de met 121 en 
Hans van de Aa met 124. 
Peter had in Geldrop heel goed gespeeld. Het was jammer van 
het rondje 31. In totaal had hij op de eerste dag 133 geslagen.  
De 2de dag hield Mees het nog wel even vol. Hij sloeg in 
Oirschot 122 en in totaal had hij 240 holeslagen. Mees werd 
hier toch kampioen. Hij werd gevolgd door Klaas die 2de werd 
met 250. 3de werd Jan met 251. Peter was in Oirschot toch een 
beetje aan het jojoën hij sloeg 26 – 31 – 28 – 33 – 27 = 145. In 
totaal had hij er 278. Hij werd 7de. 

Op de eerste dag sloeg ik op het Long Shot, tot twee rondes toe 
bij de eerste slag mijn tee verder weg dan mijn bal. Mijn tee 
lag bijna in het potje en mijn bal voor de heuve!. 
  
Bij het herenteam (zestallen) van De  Hole Ridders speelden 
Peter van Luijpen, Remon Verveer, Hans Broodbakker, Roel 
Groenhuijsen, Tom Pardaans, Theo Pol en André van Vliet 
mee. De andere teams waartegen we moesten aantreden, waren 
Zoetermeer, Geldrop, Appelscha, de Trekvogels en 
Heerhugowaard. 
Bj de zestallen teams ging het er erg spannend aan toe getuige 

 
Mees Bouwman  240 
Klaas Rozeveld  250 
Jan Engels   251 
Hans van de Aa I 254 
Enne de Haan  I 264 
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de stand na de eerste ronde:  Zoetermeer 192, Geldrop, 193, De 
Hole Ridders 195, Appelscha 197, De Trekvogels 198 en 
Heerhugowaard 236. 
  
In de tweede ronde gaf De Hole Ridders veel gas en kwamen 
ze met 194 binnen. Zoetermeer tekende voor 197 slagen. 
Daarmee stonden beide ploegen op gelijke hoogte. Geldrop 
finishte op 206, Appelscha op 203, Trekvogels op 220 en 
Heerhugowaard op 211. Ook in de derde, vierde en vijfde 
ronde deed de toptwee weinig voor elkaar onder . 

 
Wesley Bakker I 259 
Anja Derks  274 
Jeffrey Craane I 301 
 
Bij de categorie dames deden er 8 deelnemers mee. Annie 
Jasper, Ilona de Kok, Ingrid van de Laan, Marga Huisman, 
Mechelina Berentsen, Natasja Klarenbeek, Paulien Tromp en 
Wendy van Luijpen. Natasja sloeg in Geldrop 103 holeslagen. 
De 1ste ronde sloeg ze 19 ( met het labyrint mis ), De 2de ronde 
21, 3de ronde 19 ( met de brug mis ), de 4de ronde 20 en de 5de 
ronde 24. Annie stond 2de met 112 gevolgd door Ingrid met 
113. Ik zelf stond op de 4de plaats met 122. 

 
Tussenstanden na eerste dag 
Drietallen 
1. Leeuwarden 098 – 103 – 094 – 096 – 091 = 482   Zondags was de strijd nog niet gestreden. Annie gaf gas. Ze 

sloeg op de baan van Oirschot 116 holeslagen. Toch kwam 
Annie helaas 3 holeslagen te kort om kampioen te worden in 
deze categorie. Kampioen in deze categorie was Natasja 
geworden en 3de Ingrid. Ik zelf was een plaatsje gezakt naar de 
5de plaats. 

2. De Hole Ridders 093 – 098 – 093 – 100 – 098 = 483 
Zestallen 
1. Zoetermeer 192 – 197 – 200 – 190 – 189 =   968 
2. De Hole Ridders 195 – 194 – 190 – 193 – 199 =   971 
3. Geldrop 193 – 206 – 201 – 193 – 199 =   992 
4. Appelscha 197 – 203 – 206 – 200 – 216 = 1022  
5. De Trekvogels 198 – 220 – 213 – 211 – 215 = 1057 Natasja Klarenbeek I 225 
6. Heerhugowaard 236 – 211 – 208 – 203 – 223 = 1081 Annie Jasper  I 228 
 Ingrid van der Laan I 237 
De tweede dag begon triest. Het regende, waardoor (pas) om 
9.30 uur werd gestart. Om die reden werd in eerste ronde even 
gestopt (tot het droog werd). 

Ilona de Kok  I 257 
Wendy van Luijpen I 259 
Paulien Tromp   277 

Bij de dames was het nog spannend, want na de zesde ronde 
bleek dat De Hole Ridders de ene punt achterstand had 
weggewerkt en nu gelijk stond met Leeuwaren. Na de zevende 
ronde stond De Hole Ridders met zes punten voor. In  de 
achtste ronde pakte Leeuwarden weer veertig holeslagen en 
was het verschil acht holeslagen in het voordeel van de 
Friezinnen.  

Marga Huisman I 279 
Mechelina Berentsen I 311 
 
Bij de dames senioren waren er 5 deelnemers. Na de 1ste dag 
stond Petra Tenge op de 1ste plaats met 132 holeslagen, 
gevolgd door Elly Mulder met 137 en Cocky de Nennie 3de met 
144.   
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Nederlands Kampioenschap Kort in Geldrop en Oirschot 
op 6 en 7 juli 2009 

Daarna werd bij De Hole Ridders gewisseld. Erica ging eruit 
en werd vervangen door Els. In de negende ronde knokte De 
Hole Ridders om de marge kleiner te maken. Het verschil  
bedroeg nog twee holeslagen. We hadden dus nog hoop en 
uitzicht op een ticket voor de Europa Cup. De Hole Ridders 
trok alles uit de kast, maar kon niet meer verhinderen dat 
Leeuwarden als eindwinnaar over de streep kwam.. 

 
In het weekend van 6 en 7 juni jl. werd het Nederlands 
Kampioenschap kort gespeeld op de banen van Geldrop en 
Oirschot. Omdat er weinig deelname was heeft de 
wedstrijdleiding besloten om alle categorieën op 1 baan te 
spelen. Zaterdags werd er in Geldrop gespeeld en zondags in 
Oirschot. De 2de dag zijn we 2x gestopt voor de regen. De 1ste 
keer was het een kwartiertje. De 2de keer was het  1 ½ uur. De 
scheidsrechters zijn bij elkaar gekomen om te beslissen ( om 
doorgaan of afwachten en nog een 5de ronde te spelen ). Het 
werd droog en er werd toch nog een 5de ronde gespeeld. De 
deelnemers konden zich ook opgeven voor de interland België 
– Nederland en Nederland – België dat eind oktober 2009 
wordt gespeeld. Daar moesten ze zich dan voor plaatsen. 

Op de tweede dag konden de heren van De Hole Ridders vijf 
holeslagen terugnemen in de zesde ronde. Daarmee stonden ze 
twee holeslagen voor op Zoetermeer. In de zevende en achtste 
ronde had De Hole Ridders zijn draai gevonden.  Ze pakten 
respectievelijk vijf  en tien   holeslagen terug. Dus waren ze 
bijna zeker van de eerste of tweede plek, want het gat met 
nummer drie (Geldrop) was al groot. In de negende ronde 
reduceerde Zoetermeer het verschil tot negen holeslagen. In de 
tiende en laatste ronde deed Zoetermeer er alles aan om ons op 
het verkeerde spoor te zetten. Maar dat lukte niet. De Hole 
Ridders klampte zich vast aan Zoetermeer, waardoor het in de 
slotronde 193 om 193 werd. Zodoende greep De Hole Ridders 
het kampioenschap. 

 
Bij de scholieren was er maar 1 deelnemer. Dat was Youri 
Bottenberg. Hij deed het niet slecht voor de eerste keer. Hij 
golft nog geen jaar. In totaal had hij 345 holeslagen over 10 
rondjes en daarmee is hij kampioen bij de scholieren 
geworden. 

 
 
  
 Bij de junioren waren er 3 deelnemers. Wesley Bakker, Jeffrey 

Craane en Anja Derks. Na de eerste dag nam Wesley de leiding 
met 125 holeslagen gevolgd door Anja met 134 en Jeffrey met 
147.  

Eindstanden 
Drietallen 
1. Leeuwarden 482 – 099 – 101 – 89 – 100 – 85 = 

956 De 2de dag had Wesley 134 en kwam op een totaalscore van 
259 holeslagen over 10 rondjes en werd daarmee kampioen bij 
de junioren. Anja sloeg de 2de dag 140 en kwam op 274 en 
werd 2de. Jeffrey die dan 154 sloeg kwam op een totaalscore 
van 301 holeslagen en werd 3de. 

2. De Hole Ridders 483 – 098 – 095 – 103 – 94 – 95 = 
968 

Zestallen 
1.. De Hole Ridders   971 – 197 – 194 – 199 – 206 – 193 

= 1960  
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2. Zoetermeer    968 – 202 – 199 – 209 – 198 – 193 
= 1969 

Belevenissen van een recreant midgetgolfer. 
                    ================================= 
 3. Geldrop   992 – 213 – 196 – 204 – 190 – 199 

= 1994 
Als je de 70 jr.bent gepasseerd,dwalen je gedachten nog wel eens af 
naar vroeger. 

4. Appelscha 1022 – 217 – 199 – 197 – 219 – 200 
= 2054 

En als ik er nu over nadenk,was die tijd zo slecht nog niet. 
M'n zus van 1940 en ik van het goede wijnjaar 1938 
Beiden nakomertjes in het gezin. 5. De Trekvogels 1057 – 189 – 201 – 205 – 221 – 201 

= 2074 De weekenden waren bij ons thuis altijd gezellig. 
Vaak zong m'n moeder op zaterdagavond liedjes met m'n zus,zoals 
,,Sarie Marijs" en ,,Over 25 jaar.''      6. Heerhugowaard 1081 – 204 – 209 – 213 – 215 – 208 

= 2130 En het lied,dat ging van Langs berg en dal klinkt hoorngeschal met 
volle zuivere toon en dan moest ik op de gang gaan staan en achter 
de deur zingen als echo...... 

 
Wendy van Luijpen 

met volle zuivere toon.....  Mooi klonk dat. 
Dit verhaal werd geschreven door Aad Snoek,één van de 
bewoners van een verpleeghuis waar ik werkte. 

Wat later op de avond legde m'n moeder steevast een opengeslagen 
krant op tafel en deponeerde daar pinda's op en dan kon het pellen 
beginnen. Tijdens dit feest luisterden we op de radio naar Paul 
Vlaanderen en het midgetgolfmysterie of naar Negen heit de klok. 

Corrie Hanenberg. 
 

's Zondags altijd naar ome Keesie en Monus,de man van de maan. BEGRIJPEN Je kon dan een speld horen vallen,zo spannend was dat. 
========= 's Zomers gingen we altijd wel drie weken naar Middelburg,omdat 

m'n oudste broer  
Als je pas als kleine baby op de wereld bent beland,kan nog 
niets je  

daar woonde. 
Het strand van Domburg of Westkapelle was dan dichtbij. 
Als m'n zus en ik dan het strand opkwamen,zongen we,ondanks 
haar meisjeszijn,met opgeheven  hoofd ons krijgslied:"Ferme 
jongens,stoere knapen,foei 

interesseren,want je hebt nog geen verstand. 
Politiek of incidenten,daar begrijp je nog niets van. 
Hoogstens kun je dan pas weten,dat je moe je helpen kan. hoe suffend staat gij daar! Zijt gij dan niet welgeschapen? 
 Zijt gij niet van zessen klaar? " 

Jullie moeten je dan voorstellen,dat wij als volgt gewapend 
waren:emmertje in de hand en schepje over de schouder. 

 
Maar ben je vier jaar geworden,word je dus van kleuter....kind, Leuke tijd! 
kijk,dan ga je vragen stellen,zegt ook zelf hoe je iets vindt. Mag ik dit stukje besluiten om nogeens te benadrukken,dat die tijd zo 

slecht nog Je stelt groten voor dilemma's met je vragenstellerij. 
Je verstand is aan het groeien,maar je kunt er nog niet bij. niet was. 

  
m v g En dan plots ben je een jongen van een jaar of zeventien. Reijer van Gemerden 

Sjonge,wat zijn er veel dingen,die je nog nooit hebt gezien! 
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Maar je houdt jezelf dan groter dan je eigenlijk wel bent. 
Alles wordt door je begrepen,alles is je reeds bekend. 
 
Veertig jaar is nu je leeftijd,nu toch echt tot man gerijpt. 
Je hebt veel gezien,gelezen,er is veel dat je begrijpt. 
Doch steeds blijven vragen komen,waarom dat en waarom dit. 
Ja,je komt tot de conclusie,dat er nog veel meer in zit. 
 
Op je zestigste verjaardag,ben je eerbiedwaardig grijs. 
Door je leeftijd heel verstandig,er wordt zelfs beweerd van 
wijs. 
Maar zelf ben je nog lang niet zeker of dat werkelijk wel zo is, 
want er zijn nog massa's zaken,diep gehuld in duisternis. 
 
Eindelijk is de tijd gekomen,dat je als een oude man van jezelf 
zou kunnen denken,ja,nu weet ik er wat van. 
Tot opeens een kleinkind van je,aan je vraagt hoe opa t'ziet. 
Je moet zwijgen,bent ontgoocheld,want het antwoord weet je 
niet ! 
 
Veel wordt niet door ons begrepen,daarvoor zijn we ook maar 
mens. Hoofdzaak is elkaar begrijpen,dat moet zijn een ieders 
wens. 
Meer begrippen voor elkander,als men daarvoor moeite doet. 
Als we dat hebben begrepen,gaat het met de mens pas goed ! 
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07. Rob Plugge 39 – 32 – 37 – 26 = 134 Nachttoernooi in Drachten op 11 en 12 juli 2009 
 08. Joop Blaauw 32 – 32 – 32 – 39 = 135 
Op 11 en 12 juli jl. werd er een nachttoernooi georganiseerd in Drachten. 
Die nacht was het vrij vochtig en koud. Het begon om 19.00 uur ’s avonds. 
We hadden 31 deelnemers en iedereen ging door naar de 6de ronde. Na die 
6de ronde vielen er een aantal spelers af. 

09. Remon Verveer 38 – 35 – 33 – 31 = 137 
10. Henk Kollen 35 – 37 – 33 – 33 = 138 
11. Lennart Jansen 37 – 38 – 40 – 38 = 153 
12. Wim van der Meer 43 – 32 – 39 – 52 = 166  

Peter werd na de 6de ronde eruit gegooid. Hij had die nacht 31 – 33 – 37 – 
35 – 26 – 36 = 198 holeslagen. Daarmee werd hij 28ste. 

 
Groetjes Wendy van Luijpen  

 Huub Bottenberg sloeg in de 5de ronde 18. Het was een nieuw baanrecord in 
Drachten.  

  
De 1ste 24 deelnemers gingen nog een 7de ronde spelen. We liepen in trio’s 
en de hoogste score viel af. Arie Kammeraat was die nacht heel goed bezig. 
Hij presteerde zelfs om de 1ste ronde te bereiken van de Matchplay. Jammer 
genoeg werd hij door Huub uit het Matchplay gegooid. 

 
 
 
  
 Ik zelf sloeg de eerste 7 rondjes 29 – 29 – 27 – 22 – 27 – 27 – 26 = 187. Ik 

mocht door naar de 1ste ronde van het Matchplay. Ik kreeg Rob Plugge als 
tegenstander. Hij zei voor de aanvang van de ronde. Ik heb jou in mijn zak 
zitten. Ik zei toen: “Zie jij die rode rugtas, daar pas jij in.” Hij was vorig 
jaar door mij eruit gegooid en het jaar daarvoor door Peter van Luijpen. Het 
ging aardig gelijk op tot aan de dubbele heuvel. Ik sloeg daar een 1 en toen 
was het over voor Rob. Hij kon gaan slapen. Het werd 5 – 2 voor mij. Ik 
ging door naar de kwartfinale. In de kwartfinale moest ik tegen Zeno 
Folkertsma. Die verloor ik. We liepen tot en met baan 18. Het was erg 
spannend. Ik had de kans om naar de halve finale te gaan, maar helaas. Het 
ging niet door. Na de halve finale en de finale bleek dat Huub ( de nachtreus 
) Bottenberg weer het nachttoernooi van Drachten had gewonnen. 
 
Het was erg gezellig. 
 
Wenndy van Luijpen 
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07. Arie van der Kooij 44 – 35 – 39 – 34 = 152 
08. Adrie Visser 40 – 43 – 37 – 36 = 156 
09. Jack Hugers 38 – 38 – 40 – 42 = 158 
10. Peter van Luijpen 34 – 41 – 41 – 42 = 158 
11. Henk Buskermolen 42 – 38 – 41 – 39 = 160 
12. Kees Koehorst 40 – 35 – 40 – 47 = 162 
13. Jaap van Heteren 39 – 47 – 40 – 43 = 169 
14. Arie Kammeraat 51 – 39 – 44 – 38 = 172 
15. Pierre Gubbels 43 – 41 – 48 – 42 = 174 
 
In de categorie heren hadden we 12 deelnemers. Remon was 
als enigste heer van onze club die in Zoetermeer speelde. 
Remon begon met een hoog rondje namelijk 38. Daarna begon 
hij steeds lager te slaan. De rest van de rondes had hij 35 – 33 – 
31 = 137. Daarmee was hij 9de geworden. Huib Plugge begon 
heel goed met 27 – 32 – 29. Nu moest Huib nog een goeie 
ronde maken om toernooi winnaar te worden. De 1ste drie 
rondes hoorde je hem, zodra hij een 1 maakte. Maar doordat na 
de 4de ronde 35  sloeg was hij geen toernooiwinnaar geworden. 
Dat was Jos Vlasveld bij de heren senioren. Huib moest wel 
een barrage spelen tegen Marco Slomp die ook 126 had 
geslagen. Dit ging voor de 1ste en 2de plaats. Deze barrage won 
Marco. Er was nog een barrage tussen Jan Ouwerkerk en Jan 
Kees van Voskuilen. Zij hadden allebei 128 holeslagen. Deze 
barrage werd gewonnen door Jan Ouwerkerk. 
 
Uitslag Heren 
 
01. Marco Slomp  31 – 31 – 35 – 29 = 126 nb 
02. Huib Plugge 27 – 32 – 29 – 35 = 126 nb 
03. Jan Ouwerkerk 34 – 32 – 30 – 32 = 128 nb 
04. Jan Kees van Voskuilen 33 – 29 – 38 – 28 = 128 nb 

 05. Huub Bottenberg 34 – 35 – 29 – 31 = 129 
06. Andre van Vliet 35 – 31 – 31 – 34 = 131 
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Ze werd met een totaalscore van 136 1ste. Ik kon me na die 2de 
ronde goed staande houden. Ik sloeg 2 keer 34 erachter aan. 
Marianne sloeg de laatste 2 rondjes 37. Bij de dames waren er 
maar 2 prijzen. 

 
 
 
 
  
 Uitslag dames 
  
 01. Dingina Dissel 42 – 30 – 29 – 35 = 135 
 02. Wendy van Luijpen 35 – 39 – 34 – 34 = 142 
 03. Marianne Groenendijk 39 – 35 – 37 – 37 = 148 
 04. Ingrid Scheeringa 49 – 52 – 41 – 37 = 179 
  
 In de categorie heren senioren hadden we 15 deelnemers. Dit  

was de grootste groep van de dag. In deze categorie waren 
Peter en Tom van onze club vertegenwoordigd. Tom begon al 
heel sterk met een rondje 30 en 32. Bij Peter ging alleen de 1ste 
ronde lekker met een rondje 34. Daarna ging het niet. Hij had 
weinig enen en een hoop fouten. Nou ja een hoop. We weten 
allemaal dat het een mooi park blijft. Zowel Peter als Tom 
gingen met hun score omhoog. Na die 4 rondjes bleek Tom net 
buiten de prijzen viel. Hij kwam net 1 holeslag te kort om 3de te 
worden. Tom had in totaal 134 en Peter werd 10de met 154. 
Hier waren 3 prijzen te verdienen. Jos Vlasveld was met 121 
holeslagen 1ste en ook toernooiwinnaar, Kees Boevee werd 2de 
en Wiebe Veenstra 3de. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Uitslag heren senioren 
  
 01. Jos Vlasveld 30 – 30 – 29 – 32 = 121 
 02. Kees Boevee 33 – 35 – 34 – 27 = 129 
 03. Wiebe Veenstra 35 – 35 – 30 – 33 = 133 
 04. Tom Pardaans 30 – 32 – 35 – 37 = 134 
 05. Klaas Boekel 32 – 34 – 34 – 43 = 143 
 06. Stefan Mesker 45 – 32 – 33 – 37 = 147 
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Uitslag jeugd 
 
01. Youri Bottenberg 49 – 45 – 43 – 42 = 179 
 
Bij de dames senioren hadden we 6 deelnemers. Barry 
Slingerland was de enigste van onze club die bij de dames 
senioren speelde. Ze deed haar best die dag, maar het lukte 
niet. Wat ze ook probeerde. Na 2 rondes had ze 76 holeslagen. 
Daarmee stond ze 3de, maar de 3de en 4de ronde lukte het 
helemaal niet. Ze sloeg 45 en 46. Ze kwam op een totaalscore 
van 167 holeslagen. Daarmee werd ze 5de in haar klasse. Gerrie 
Veenstra van Drachten werd 1ste met een hele mooie score van 
145, gevolgd door Janny Roos die 146 had. 3de werd Marja 
Verhoef met 154. Bij de dames senioren waren 3 prijzen. 

 
Zondag 6 september nodigen we u uit op ons jaarlijks terug 
kerende toernooi op afdeling 2. 
 
Aanvang:  We starten om 10:00 uur. De baan is geopend om 
8:00 
 
Plaats: Oosterparkweg 5 2986 AE Ridderkerk 
 
Aantal ronden: 4 

  
Uitslag dames senioren Categorie: Dames, heren,dames senioren, heren senioren en 

jeugd.   
01. Gerrie Veenstra 40 – 38 – 33 – 34 = 145  
02. Janny Roos 36 – 37 – 37 – 36 = 146 Prijzen: bij 1 of 2 deelnemers per categorie 1 prijs 
03. Marja Verhoef 40 – 35 – 35 – 44 = 154          bij 3 of meer deelnemers per categorie 3 prijzen  
04. Sjaan Visser 38 – 46 – 40 – 39 = 163  
05. Barry Slingerland 41 – 35 – 45 – 46 = 167 Speelwijze: we spelen volgens de regels van de fnmb. 
06. Ria Groenensteijn 40 – 48 – 43 – 43 = 174        
 Scheidsrechters: worden voor aanvang toernooi bekend 

gemaakt Bij de dames was het een teleurstellende opkomst. Er waren 
maar 4 deelnemers, namelijk: Ingrid Scheeringa, Marianne 
Groenendijk, Dingina Dissel en ik. Ik zelf begon met een leuk 
rondje van 35 Maar daarna een rondje 39. Daarmee stond ik na 
de 2 rondjes gelijk met Marianne. Eerste stond Dingina met 72. 
Ingrid die voor de 2de keer in Zoetermeer was deed het ook niet 
slecht. Ze had over 2 rondjes 101 holeslagen. Het is gewoon 
een moeilijke baan. Daarna sloeg  Ingrid nog een rondje 41 en 
37. Ze ging wel naar beneden met haar score. Dingina sloeg het 
3de rondje 29. Daarmee sloeg ze de laagste score bij de dames. 

 
Training: Is mogelijk na afspraak 
 
Inschrijfgeld: Dames,heren , senioren €4,- en jeugd €2,50. 

 
Inschrijvingen: inschrijvingen dienen voor 5 september 
binnen te zijn  
        Tel. 0180-430606 of  
wedstrijdleider@rmcdeholeridders.nl       
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 Tijdens de prijsuitreiking werden er dit keer geen bekers 
uitgereikt maar ballenbonnen en zelfgemaakte certificaten 
(waarop de klassering stond vermeld) voor eerste drie 
deelnemers.  

                                     
 
 

Eten/drinken: zijn 
verkrijgbaar in de 
kantine  

 
Wendy van Luijpen 

 
 
!!!!!Tot ziens op ons jaarlijks terugkerende 
toernooi!!!!! 
 

 

 
 

Toernooi in Zoetermeer op 25 juli 
2009 
 
Op 25 juli 2009 jl. werd er een toernooi gehouden in 
Zoetermeer. Het was half bewolkt.. We begonnen om 9.30 uur. 
Er waren 28 deelnemers die uit het noorden, zuiden en westen 
kwamen. Er werd die dag heel erg laag geslagen. 

 
 
 
 

  
We hadden 1 deelnemer bij de jeugd. Youri Bottenberg, Hij 
kwam voor het eerst in Zoetermeer. Hij ging wel steeds beter 
spelen. Hij won de 1ste prijs en mocht een balletje Youri was 
erg enthousiast over zijn nieuwe bal. 
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Uit de oude doos deel 1  
District West doet het goed op toernooi in Nuth  

Niet meer lachen bij de Steengroeve  
Op 30 en 31 mei jl. werd bij Zicht Nirve in Nuth het 
pinkstertoernooi gehouden. Hoewel men weinig inschrijvingen 
binnen had gekregen, was het zeer gezellig en viel op het 
(warme) weer niets aan te merken.  

 
Weten jullie het nog? Het ploegentoernooi en het gewone 
toernooi bij de Steengroeve in Chaam. Dat is namelijk wel heel 
erg lang geleden. We gingen er altijd met ongeveer vijftien 
spelers en toeschouwers heen. Het ploegentoernooi werd altijd 
gedaan met teams van drie spelers van de eigen vereniging. En 
golfers die over waren, deed men bij elkaar.  

Ondanks de geringe deelname was District West goed 
vertegenwoordigd. Aanwezig waren Boskoop, Heerhugowaard 
en De Hole Ridders. 
  
Op zaterdag liep ik, Wendy van Luijpen, samen met Mary van 
Best (Zicht Nirve Nuth ). Peter van Luijpen spande samen met 
Rogier Lempers ( Zicht Nirve Nuth ). Ofschoon hij die dag niet 
lekker liep, had hij het tussen de rondes door toch naar zijn zin. 
Hij sloeg 24, 36, 25 en 30 (totaal 115).  Tussendoor zat hij naar 
de baan te kijken. Nico Bakhuizen was in aantocht. Zodra Nico 
een 1 sloeg, riep Peter: ,,Goed zo, opa.’’ Nico was immers de 
oudste van ons groepje. Wij waren namelijk dat weekend 
opgetrokken met Nico en Jan en Els van der Stroom. Ook Jan 
begon toen ’Goed zo, opa’ tegen Nico te zeggen. Op dezelfde 
dag ging het wel lekker met Mary. Mijn score was 30, 25, 28 
en 26 (totaal 109) 

Het was altijd vreselijk gezellig bij zo’n evenement. We waren 
een dagje uit met z’n allen. Er werd gelachen als de één hoog 
sloeg en de ander laag. Dan vertelden ze ook dat ze dicht bij de 
pot lagen en dat ze over de bal sloegen of juist de pot helemaal 
misten. De volgende ronde was het andersom.  
De baan in Chaam was een tapijtbaan, waardoor je iets harder 
moest slaan dan bij een baan met een betonnen laag. Op deze 
baan kon je het beste een gladde bal gebruiken in plaats van 
een ruwe bal. Een ruwe bal stroopte heel erg en een gladde bal 
bleef rollen. 
 
Toch hebben we er heel wat prijzen weg mogen slepen. De 
enige verenigingen uit district West waren Aalsmeer en De 
Hole Ridders. Dat was altijd leuk. We zullen altijd aan die 
toernooien terugdenken. Sommige golfers vinden het jammer 
dat daar geen wedstrijden worden gespeeld. 

 
Op zondag bleef het zonnig en warm en gingen we na afloop in 
de schaduw zitten. Ook voor de tasjes moesten we een plekje 
in schaduw zoeken. Peter draaide deze dag minder dan op 
zaterdag en kwam tot 35, 28, 27 en 27 (totaal 117).   
Ik speelde zondags tegen Kay Weijermans (Zicht Nirve Nuth ). 
We hadden een leuke golfdag. Bij mij ging het veel beter dan 
zaterdags; de score was namelijk 26, 27, 24 en 26( = 103). 
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Resultaat na een half uurtje regen,  Inschrijfgeld: €4, - . jeugd €2,50 
op 21 juli 2009, rond 19:00 uur.  

 

Inschrijvingen: inschrijvingen dienen voor 11 
september binnen te zijn. 
Tel. 0180-430606 of etromp1976@zonnet.nl  
 
Eten/drinken: verkrijgbaar in ons clubgebouw.  
 

Tot ziens op ons 
Holland Ridderkerk combi toernooi  

!!!!!!!!!!!!! 
Dit toernooi is gesponsord door Holland 
Ridderkerk. 
 
 
 
 
 
 

www.hollandridderkerk.nl 
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Zaterdag 12 september nodigen wij u uit voor ons 
Holland Ridderkerk combi toernooi .Er wordt 
gespeeld op afd. 1 en 2  
 
Aanvang:  We starten om 9:30 uur. De baan is geopend 
vanaf 7:00 uur  
 
Plaats: Oosterparkweg 5, 2986 AE Ridderkerk                                  
 
Aantal ronden: 6 ronden , waarvan 3 kort 3 lang                                                     
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Scheidsrechters: scheidsrechters worden voor 
aanvang van het toernooi  

         bekendgemaakt 
 
spelregels: we spelen volgens de regels van de FNMB 
 
Categorie: dames, dames sen. , heren, heren sen., 
jeugd .  
 

 Prijzen: per categorie 3 prijzen  
  

Training: Is mogelijk na afspraak 
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vervolg wateroverlast van 21 juli 2009 
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