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MIDGETPOST 
 
 

Clubblad van de Ridderkerkse midgetgolfclub: 
De Holeridders 

Oosterparkweg 5 
2986 AE Ridderkerk 
tel.: 0180 - 430606 

Opgericht 1 maart 1977, officieel aangesloten bij de F.N.M.B. 
 
Voorzitter:  Simon Lodder 
   Vleerdamsedijk 27a 

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

Jupiterstraat 27 
1431 XB Aalsmeer 
tel.: 06 – 20247101 

 
Penningmeester:  Stefan Donker 

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

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

Houtzaagmolen 46 
2986 GB Ridderkerk 
tel.: 0180 - 420383 
 
Tom Pardaans 
Herman de Manstraat 29 
2985 TG Ridderkerk 
tel: 0180 - 420086 
 
Hennie Verveer 
Karper 133 
2986 PB Ridderkerk 
tel.: 06 - 46521084 
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RMC de Hole Ridders  Redactie 
Oosterparkweg 5   
2986 AE  Ridderkerk   Wendy v. Luijpen 
Telefoon: 0180-430606  
 
email: redactie@rmcdeholeridders.nl 

 
 
 
 

Midgetgolfpost
Van de redactie 
 
Het midgetgolfseizoen van het jaar 2009 is weer ten einde. Het is voorbij 
gevlogen. 
 
De kampioenen bij de teams zowel op lang als op kort zijn bekend. Het 
Ridderkerks Kampioenschap is ook in september geweest. 
 
In dit clubblad komt een belevenis van een midgetgolfer die in een 
winkelcentrum in België een midgetgolfbaan heeft gezien van een 
grastapijt. De interland is ook weer voor bij. Dit jaar was de interland in 
Oirschot en Esneux op de korte baan. De zomercompetitie is voorbij en de 
wintercompetitie is begonnen. 
 

Groetjes, 
 

Wendy van Luijpen 

RMC de Hole Ridders 
november 2009 

Jaargang 31, nummer 4 

COLOFON: 

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

Ik wens iedereen 
fijne feestdagen en 
een sportief 2010 

toe. 
 

De Redactie 
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 Moppentrommel 
Van de voorzitter  
 Alle kinderen in de klas moeten tekenen. Komt de meester bij 

Jantje langs. "Waarom heb jij niks getekend?" "Dit is een koe 
in de wei, meester!" "Waar is het gras dan," vraagt de meester? 
"Dat heeft de koe opgegeten," antwoordt Jantje. "En waar is de 
koe dan?" "Denk je nou echt dat een koe in een weiland blijft 
staan waar geen gras is?" 

Wat hoort bij een club om trots op te zijn? 
Zomaar enkele dingen op een rijtje… 
 
-Natuurlijk een mooie baan om op te spelen. Wij zelfs twee 
echt fantastische banen die er zelfs internationaal mogen 
wezen.  
Bovendien ligt het op een zeer verzorgd terrein omgeven door 
een mooi hekwerk. 

 
Midgetgolfbaan in het winkelcentrum in Wijnegem 

-Een mooi en gezellig clubgebouw, wij kunnen geen stenen 
gebouw neerzetten, omdat een dergelijke uitgave financieel 
niet verantwoord zou zijn. Wie weet in de toekomst 
misschien… 

 
Van 10 augustus 2009 tot en met 29 augustus 2009 lag daar in 
het winkelcentrum in Wijnegem ( bij Antwerpen ) een 
midgetgolfbaan. De bezoekers konden dan gratis een rondje 
golfen op een grasbaan. Het was tevens een demonstratie van 
het grastapijt. Het was in diverse kleuren. De kleren waren 
onder anderen rood, wit, zwart, blauw. Het leuk om daar te 
golfen. Het waren andere hindernissen dan wij gewend zijn. 

Maar wat we nu hebben is ook om trots op te zijn, hoewel de 
buitenzijde wel een opfrissertje kan hebben. Hier wordt aan 
gewerkt. 
-Financieel gezond zijn en dat zijn we! 
-Veel en trouwe leden en ook hier is geen gebrek aan. Sterker 
nog, we hebben één van de grootste midgetgolf verenigingen 
van Nederland! 

 
 
 

Met dat laatste punt naderen we een gevoelig onderwerp, de 
sportieve prestaties. 

 
 

Even voor alle duidelijkheid, we hebben veel trouwe leden die 
vooral voor de gezelligheid komen. Geweldig! Met deze 
mensen moeten we lekker zo doorgaan en ze koesteren. 

 
 

 Maar het aantal wedstrijd leden is niet al te hoog. 
 Ooit waren de Hole Ridders de top van Nederland, ook in 

sportief opzicht, zowel in team als individueel. Nu speelt een 
enkeling individueel nog bij de top en de teams zijn in district 
West bijna niet te verslaan. 
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Ik vind het dan ook geweldig dat er weer genoeg 
fanatiekelingen zijn om het in de landelijke hoofdklasse te 
gaan proberen. 

Uiteindelijk kon er om 16:00 uur begonnen worden met de 
prijsuitreiking voor de kampioen en werd er door Hole Ridders 
1 wederom de kampioensbokaal in ontvangst genomen. 

Dit is al eens eerder gedaan met spelers Harry Tromp, Erica 
Tromp, Simon Lodder, Aad de Jong, Harold Tromp en Jacques 
Konings. 

Hiermee werd het wedstrijdseizoen 2009 afgesloten. 
Voor mij was dit het eerste wedstrijdseizoen en beslist niet de 
laatste als het aan mij ligt. 

Nu gaan spelen Tom Pardaans, Remon Verveer, Roel 
Groenhuijsen, Hans Broodbakker en Wendy van Luijpen. 

Ik kijk al uit naar 2010. 
Met een vriendelijke groet van Cock van Es. 

De LHK is in de breedte wat zwakker geworden, maar ons 
team sterker. 

 
 

Moesten we toen tegen degradatie strijden, nu zullen we beter 
gaan eindigen. 

 
 

Nu is er ook een reden om sportief trots op ons cluppie te zijn.  
Het enige minpuntje is dat we nu nog maar één team in het 
district hebben. Dit is erg magertjes….maar goed, wensen 
moeten er blijven. 

 
Bloementoernooi Aalsmeer 
 

 Wendy zei: “Barry wil jij een stukje over Aalsmeer schrijven”. 
 Oké, dat doe ik. 
 Maar het is al een tijdje geleden dus wist ik niet veel meer. 
 Zoals altijd was het gezellig, goed weer en ik mocht met Els 

spelen.   

 

Els was in vorm en hoe. Ze sloeg de ene lage ronde na de 
andere.  
Elke ronde lager dan de vorige. 
Ze sloeg die dag een nieuw record over 4 ronden namelijk 105 
holeslagen. 
 

Barry 
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Het eerste team bestond die dag uit 4 spelers, Hans 
Broodbakker, Erica Tromp, Monique Bonhof en Tom 

Pardaans. Afwezig was Remon Verveer die als gastspeler van 
Appelscha mee was naar Liechtenstein voor de Europa Cup 
wedstrijd. 

 
 
 
Feitse en Barry 50 
jaar getrouwd 

 
 
Voor het tweede team speelden die dag; Peter van Luijpen, 
Herman Kas, Cock van Es, Johan den Dunnen en Wendy van 
Luijpen.  
Leuk detail nog om te vermelden is dat de beide dames van het 
eerste team het voortouw namen met beiden een score van 99 
over 4 ronden. Een prima score die alleen nog door 2 heren 
van Heerhugowaard 1 overtroefd werd. 
Peter Korver met 94 holeslagen en Tom Jehee met 93 
holeslagen. 
Voor het tweede team scoorden Herman Kas en Johan den 
Dunnen de beste resultaten met ieder 101 holeslagen. 
 

 
Beste mensen, 
 
Hierbij wil ik 
iedereen bedanken 
die ons feestje tot 
een feest hebben gemaakt. 
 
Barry 
 
 

Opgelet: 
 
Graag Stukjes in zenden vóór 10 februari 
2010 
 
Volgend clubblad komt omstreeks 25 
februari 2010 uit. 
 
De volgende clubbladen: 
 

1. Clubblad 1 25 februari 2010 
2. Clubblad 2 25 mei 2010 
3. Clubblad 3 25 augustus 2010 
4. Clubblad 4 25 november 2010 
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De laatste loodjes…..  
 

 

Die wegen meestal het zwaarst maar uitzonderingen 
bevestigen de regel. Zo’n uitzondering was de laatste 
teamwedstrijd op 19 september 2009 in Boskoop. 
De week ervoor in Alphen a/d Rijn was het kampioenschap 
voor het eerste team van de Hole Ridders al veiliggesteld en 
was het ondenkbaar dat het tweede team nog hun 4de plaats 
zouden verspelen., dus kon er zonder enige druk of spanning 
aan de laatste wedstrijddag begonnen worden. 
Het zonnetje kwam na een mistig begin van de dag er al snel 
doorheen en zorgde voor een aangename temperatuur. Als 
eersten gingen de teams uit de 2de klasse de baan op. Daar was 
nog enige strijd om de eerste plaats tussen Amigo 1 en 
Zoetermeer 2. Amigo 1 startte met een sterke eerste ronde en 
deelde daarmee een plaagstootje uit aan Zoetermeer 2 die 
daarna orde op zaken stelde en hun kampioenschap in de 2de 
klasse veilig stelden. 
De teams van de Hole Ridders begonnen wat stroef en hadden 
in de eerste ronde een wat te hoge score, het tweede team had 
113 slagen en eerste team kwam met 110 slagen binnen. 
Heerhugowaard 1 nam de leiding na de eerste ronde met 96 
holeslagen. Dit bleek voldoende prikkels te geven om het in de 
komende ronden beter te doen en het resultaat was er dan ook 
zeker naar voor het eerste team. Met nog rondescores van 95, 
98 en 99 kwamen ze op een totaal uit van 403 holeslagen en 
daarmee werd Heerhugowaard 1 met 5 holeslagen verschil 
verwezen naar de 2de plaats. 
Het tweede team zette nog scores neer van 107, 108 en 104 
waarmee hun totaal uitkwam op 432 holeslagen, goed voor de 
5de plaats die dag. 
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Uitnodiging 
 
Beste Midgetgolfers 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze 
nieuwjaarsreceptie. 
 
Wanneer: zaterdag 2 januari 2010 
 
Hoe laat: 16.00 uur tot en met 18.00 uur 
 
Waar: In ons eigen stekkie 
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten en samen het ons te 
toasten op het nieuwe jaar. 
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Kerstmop  
  
 

 
De kerstman en z'n elfje lopen over de daken. Ze gaan door 
een schoorsteen naar beneden en komen in de huiskamer 
van een 70 jarige mevrouw terecht. Het elfje vraagt aan de 
Kerstman: "Wat zullen we deze mevrouw geven?" Waarop de 
kerstman antwoordt: "Wel, we geven haar een lekkere warme 
wollen deken zodat zij deze koude barre winter wel weer 
doorkomt." Zo gezegd zo gedaan en het tweetal gaat weer 
terug via de schoorsteen om hun reis verder voort te zetten 
over de daken. 
 
Drie huizen verder gaan ze weer door de schoorsteen naar 
beneden en komen ze in een huiskamer terecht waar zich een 
vrouw van ongeveer 35 jaren bevindt die in een bikini voor de 
open haard zit. En weer vraagt het elfje aan de kerstman wat 
ze deze mevrouw zullen schenken. Het antwoord van de 
kerstman luidt: "Wel, deze geven wij een badjas. Mocht de 
openhaard uitwaaien of raakt het hout op dan kan zij de 
badjas aantrekken en er weer warmpjes bij zitten". 
 
En weer ging het tweetal door de schoorsteen terug het dak 
op om de reis te vervolgen. Vijf huizen verder gaan ze weer 
door de schoorsteen naar beneden en komen in een 
huiskamer waar een meisje van 18 jaar in uitdagende kleding 
zit te wachten. Ook deze keer vraagt het elfje aan de 
kerstman wat hij aan deze jongedame wil geven. Waarop de 
kerstman antwoordt: "Als ik haar geef waar zij om vraagt, dan 
ben ik geen kerstman meer........ Maar doe ik het niet dan kan 
ik voorlopig niet terug omhoog door die nauwe schoorsteen..." 

 
 
 
 
 
 

Ridderkerk, 20 november 2009 
 

Uitnodiging 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de R.M.C. De Hole-
Ridders u uit voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering, welke gehouden wordt op: 
 
ZATERDAG 13 FEBRUARI 2010, AANVANG 10.00 
UUR.  
 

AGENDA 
 
01. Opening. 
02. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 
d.d. 14 februari 2009.  
03. Jaarverslag Secretaris. 
04. Jaarverslag Penningmeester. 
05. Verslag Kascommissie. 
 Jan Meesters (aftredend) 

Wendy van Luijpen  
Reserve: Roel Groenhuijsen 
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06. Begroting 2010. Sinterklaasmoppen (1) 
07. Vaststellen contributie 2010. 

Jantje zit bij Sinterklaas op schoot. Sinterklaas tikt met 
zijn vinger op de neus van Jantje en zegt:"Jij houdt van 
snoepjes he, dat zie ik aan je 
snoetje."  
Zegt Jantje: "Jij houdt van vis hè, 
Sinterklaas."  
De Sint lacht en vraagt:  
"Hoe zo dan Jantje?"  
"Nou dat ruik ik aan je vinger."  

08. Bestuursverkiezingen.  
 Dit jaar zijn aftredend: 
 Simon Lodder – herkiesbaar 
 Stefan Donker - herkiesbaar 

Erica Tromp – herkiesbaar  
Henny Verveer – herkiesbaar  
Barry Slingerland – herkiesbaar  
Tom Pardaans – herkiesbaar  

09. Benoeming kascontrolecommissie:  
Sinterklaasmop  Zie voor huidige samenstelling agendapunt 5. 

10. Verslag wedstrijdleider. 
Wat zijn de overeenkomsten tussen Ajax en Sinterklaas.  
1. Ze hebben allebei een rood witte outfit  
2. Bijna niemand gelooft er meer in  
3. Er werken vooral zwarten  

11. Wat verder ter tafel komt. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 
 
Namens het bestuur van R.M.C. De Hole-Ridders Een kerstgedicht 
Stefan Donker – penningmeester   

Met Kerst, als het donker wordt, 
De nachten lang, de dagen kort, 
Dan is het o zo aangenaam, 
Als alle lichtjes branden gaan.  
Vergezeld van onze wensen: 
"Een fijne Kerst voor alle mensen, 
En met elkaar, 
Een heel goed jaar!" 
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Zo hebben we de club weer op een positieve manier buiten ons 
eigen district vertegenwoordigd, volgend jaar gaan wij zeker 
wederom proberen aan dit toernooi deel te nemen. 

 
 
 

  Cock & Erica     
  
  

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 
februari 2009  

 
 

 
De notulen van onze Algemene Ledenvergadering van 14 
februari 2009 worden niet  afgedrukt in ons clubblad. Deze 
worden op verzoek toegestuurd vanaf 1 december. 
U kunt een e-mail sturen naar secretaris@rmcdeholeridders.nl  
De notulen liggen ook ter inzage in het clubgebouw.  
 
Met vriendelijke groet, 
Stefan Donker  

Brood recepten 
Ontbijtmuffins 

Ingrediënten  

o 225 gr tarwebloem 
o 1 el bakpoeder 
o 1/2 tl dubbelkoolzure soda 
o 2 el fijne witte suiker 
o 3 el gele basterdsuiker 
o 1 ei 
o 2.5 dl melk 
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Zoals u eerder in dit stukje kon lezen hebben we meegedaan 
aan het toernooi in het Oosten van het land. Erg verrassend 

o Snufje zout 
o 50 gr boter, gesmolten 

Met kaneel:  
voor sommige 

e 

 22 
 in de 

mes met 98 holeslagen.  

leden in het 
Oosten van het 
land om leden 
uit het westen t
zien. 
 
Ik was daar voor 
het laatst 
geweest 9 jaar 
geleden tijdens 
de Nederlandse 
Kampioenschap

pen op de korte baan. Het enige wat ik nog had was die 
baanbeschrijving van toen en uiteindelijk kreeg ik van mijn 
broer Roy Tromp ook nog het eea te horen, zoals dat er nu een 
diabolo ligt. Helaas was mijn broer niet aanwezig aangezien 
hij ziek was. Na wat tips van hem ben ik ’s ochtends gaan 
inspelen en dat ging verrassend goed. Ik speelde deze dag met 
Anja Derks en Paulien Tromp. Ik begon redelijk met een 
rondjes 27 en 25. Daarna ging het wat beter lopen, rondje
en mijn laatste ronde was 24, uiteindelijk werd ik 1e

atergorie da

o 25 gr havervlokken 
o 2 tl gemalen kaneel 
o 2 tl vloeibare honing 
o 1 el sinaasappelsap 
o 100 gr rozijnen 

Met bosbessen:  

o 100 gr fijne witte suiker 
o 75 gr blauwe bessen 
o Paar druppels vanille essence 

Met chocolade:  

o 4 el cacao 
o 100 gr pure chocolade, grofgehakt 
o 100 gr witte chocolada, grofgehakt 

Met banaan:  
c
 o 50 gr zemelen 
  DAMES A: 1e 2e 3e 4e tot. 
1 Erica Tromp RMC de Hole Ridders 27 25 22 24 98 
2 Paulien Tromp MGC De Vrije Slag 31 29 23 24 107 
3 Anja Derks MGC De Vrije Slag 27 29 24 29 109 

o 2 grote bananen, geprakt  

Bereiding:  

 o Verwarm de oven voor op 200°C 
 

Algemeen toernooiwinnaar werd: Theo Hendriken met 92 
oleslagen. 

o Bekleed 10 grote muffinvormpjes met papieren vormpjes 
o Zeef alle droge bestanddelen in een kom 

h
 

o Maak een kuiltje in het midden 
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o Roer het ei, de melk en het zout door elkaar en werk dit 
door de bloem in de kom 

o Voeg eveneens de gesmolten boter toe 
o Roer alle ingredienten goed door elkaar, maar roer beslist 

niet te lang 
o Vouw de overige ingredienten erdoor 
o Vul de muffinvormpjes voor driekwart 
o Bak ze 20 minuten tot een ingestoken satepen er schoon 

uitkomt 
o Serveer ze warm of koud 

Met kaneel: 

 o Roer de havervlokken en kaneel door de droge 
ingredienten uiteindelijk maar er had meer ingezeten, jammer, nog 1 rondje 

te gaan om het nogmaals te proberen me te verbeteren. Dat 
lukte me zowaar weer, met een score van 25 kwam ik uit op 
een totaal van 112 slagen waarmee ik op een 6de plaats 
eindigde. 

o Voeg de honing en het sinaasappelsap tegelijk met de melk 
toe 

o Vouw de rozijnen er op het laatst door 
o Bak als boven aangegeven 

 
  HEREN 
SENIOREN B:  1e 2e 3e 4e tot. 

1 Frits Markerink 
MGC 't 
Maatveld 29 19 23 26 97 

2 Anton Hagen 
MGC 't 
Maatveld 23 26 23 26 98 

3 Tinus 
Hendriksen 

MGC De Vrije 
Slag 31 27 27 21 106 

4 Cor de Beet MGV Duno 26 31 24 30 111 
5 Klaas Edelenbos MGC Twente 28 26 32 26 112 

6 Cock van Es 
RMC de Hole 
Ridders 34 27 26 25 112 

7 Arie Hendriksen 
MGC De 
Putters 31 26 27 30 114 

 

Met bosbessen: 

o Laat de basterdsuiker achterwege 
o Gebruikt u bessen uit blik, voeg dan de helft minder fijne 

witte suiker toe 
o Vouw ze met de vanille essence door het beslag 
o Bak ze als boven aangegeven 

Met chocolade: 
o Zeef de cacao met de droge ingrediënten 
o Vouw de gehakte chocolade door het beslag 
o Bak ze als boven aangegeven 

Met banaan: 
o Roer de zemelen door de droge bestanddelen 
o Vouw de bananen op het laatst door het beslag 
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Toernooiverslag Twents Open 2009 o Bak ze als boven aangegeven 

 De Hole Ridders 1 winnen de teamwedstrijden op de lange 
baan in district West Op 4 oktober 2009 werd het Twents open gespeeld op de 

midgetgolfbaan ’t Maatveld te Bornerbroek. Het was een 
koude dag waarop het zonnetje zich amper heeft laten zien, 
maar gelukkig viel het met de regen ook wel mee. Erica’s 
schoonzus was die dag jarig en was niet op de hoogte van ons 
bezoek en keek dus verrast op toen Erica op haar afstapte 
tijdens het inspelen. 

 
Op zaterdag 19 september jl. is het team van de Hole Ridders 1 
in Lexmond kampioen geworden op de lange baan. In het team 
zaten Erica Tromp, Tom Pardaans, Roel Groenhuijsen, Remon 
Verveer en Wendy van Luijpen. De teamwedstrijden werden 
over 5 wedstrijdbanen gespeeld. Er werd gespeeld in 
Aalsmeer, Baarn, Lexmond, Ridderkerk en Zoetermeer. Er 
was maar 1 klasse. In die ene klasse zaten De Hole Ridders 1 ( 
uit Ridderkerk ), De Hole Ridders 2 ( uit Ridderkerk ), 
Zoetermeer 2 ( uit Zoetermeer ), Wik 1 ( uit Lexmond ), Wik 2 
( uit Lexmond ), Duinholers ( uit Baarn ), Aalsmeer 1 ( uit 
Aalsmeer ) en Aalsmeer 2 ( uit  

In totaal 64 deelnemers waren die dag aanwezig verdeeld over 
diverse categorieën, een aantal Duitsers, die normaal ook het 
toernooi bezochten, waren verhinderd door 
competitieverplichtingen anders was het aantal deelnemers 
nog hoger geweest. Ik was ingedeeld bij de Heren Senioren B 
en Erica uiteraard bij de Dames. 
In mijn categorie speelden 15 heren waarvan er 2 buiten 
mededinging meededen, dit waren nu net de personen 
waarmee ik heel de dag de baan overging. Toch waren ze 
fanatiek genoeg zodat een leuke en sportieve dag eigenlijk al 
vanzelfsprekend was. 

Aalsmeer ). 
 
 
 
   Mijn eerste rondje was een wat voorzichtige start, maar al te 

voorzichtig spelen scoorde ik geen hoge ogen mee en kwam 
met 34 binnen. Maar goed, geleerd van die foutjes had ik wel 
en kwam ik in de 2de ronde met een score van 27 binnen. Het 
3de rondje verliep t/m baan 15 echt buitengewoon goed, ik had 
nog maar 3 banen gemist, maar ja, er moesten nog 3 banen 
geslagen worden natuurlijk en die zaten me dit keer niet mee, 
er kwamen nog eens 8 slagen bij en kwam ik uit op 26. Ach ja, 
het was toch weer beter dan de voorgaande ronde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het team van de Hole Ridders 1 heeft 4 wedstrijden  
( Baarn, Aalsmeer, Ridderkerk en Lexmond ) gewonnen  
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( hier kregen we 7 punten ) en 1 wedstrijd gedeelde 1ste plaats 
met Zoetermeer 2 ( hier kregen we dan 6,5 punt ). Aalsmeer 1 
is nog in Aalsmeer tussen de Hole Ridders 1 en Zoetermeer 2 
gekomen en in Lexmond is WIK 1 tussen de Hole Ridders 1 
en Zoetermeer 2 gekomen. 

Sinterklaastoernooi 2009 
Op d.d. 5 december 2009 wordt het sinterklaastoernooi 
op de lange baan gespeeld.  

Aanvang is: 10:00 uur. Er wordt geprobeerd 

om minimaal 3 ronden te spelen. Aangezien 

we tijdens het winterseizoen dit 

organiseren is er geen winnaar en 

verliezer. Voor een ieder is er een prijs  

Ik hoop dat ik vele leden van RMC de Hole 

Ridders mag begroeten.  

 
De Hole Ridders 2 zijn 4de geworden. In Ridderkerk kregen ze 
5 punten en in Zoetermeer 4. Bij de overige wedstrijden 
kregen ze 2 punten. Het was een mooie prestatie van het 2de 
team van de Hole Ridders. In de Hole Ridders 2 zaten Theo 
Pol, Feitse en Barry Slingerland, Cock van Es en Johan den 
Dunnen. 
 

Wendy van Luijpen 
 

Kosten zijn: € 1,--  
  

 
 Kersttoernooi 2009  Mop over kinderpraat: 
 Zoals eerder in een clubblad vermeldt organiseren we in 

2009 ook opnieuw een kersttoernooi c.q. 
drankentoernooi. Dit toernooi wordt gespeeld op 19 
december 2009. Aanvang is: 10:00 uur. Als het weer een 
beetje mee wilt zitten (dus geen regen/sneeuw o.i.d) dan 
gaan we proberen om minimaal 2 ronden te spelen. Het 
is dit keer een gezelligheidsspel dus er komt geen 
winnaar of winnares naar voren. Voor een ieder is een 
prijs. Ik hoop dat ik vele leden dus ook recreanten mag 
begroeten. Kosten zijn € 1,-- 

Kaatje is op bezoek bij oom en tante. Ze gedraagt zich keurig. 
Vooral tante is erg op haar gesteld. ‘ Middags gaat oom een 
dutje doen. Vertederd ziet tante hoe Kaatje heel lief op haar 
eigen stoeltje naar oom zit te kijken. Wat een schatje toch, 
denkt ze, ze zit doodstil omdat ze bank is hem wakker te 
maken. Opeens ziet Kaatje dat tante opstaat om naar de keuken 
te lopen. ‘Sst, tante,’ fluistert ze, ‘wacht u heel even? Zo 
meteen is de sigaar, die oom  
in zijn hand heeft, helemaal opgebrand…’ 
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Marsepein 1 

Ingrediënten  

 o 350 gr gepelde amandelen   
o 2 amandelen   
o 500 gr poedersuiker   
o 1 eiwit   
o 2 theelepels oranjebloesemwater   

 
Bereiding:   

 
o Leg de amandelen een paar tellen in kokend water en houd 

ze daarna onder de koude kraan  
 
 

o Wrijf de bruine velletjes van de amandelen en doe ze met 
het stalen mes in de foodprocessor  

 
 

o Hak ze eerst grof met de secondentoets en laat de motor 
draaien tot de amandelen heel fijn gemalen zijn  

 
 

o Voeg dan het eiwit, de poedersuiker en het 
oranjebloesemwater toe en laat de machine nog even 
draaien tot u een samenhangend geheel heeft  

 
 
 

o Leg de marsepein in plastic folie een paar uur in de 
koelkast  

 
 

o Gebruik het dan voor verdere verwerking   
o Bekleed er taart mee of kneed er figuurtjes of bonbons van   
o Kleur de marsepein eventueel met een paar druppels 

levensmiddelenkleurstof en kneed die er heel goed door 
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klasse van het district west 5e met 15 punten. Er deden dit jaar 
8 teams mee.  

 
 

Op de zondag werd er ook weer een competitie georganiseerd. 
In district west deden hieraan 10 teams mee, verdeeld over 2 
klasses. In de 1e klasse kwamen de 2 teams van de Hole 
Ridders uit. In het 1e team zaten, Tom Pardaans, Hans 
Broodbakker, Remon 
Verveer, Monique 
Bonhof en Erica 
Tromp.  

Teamwedstrijd in Alphen aan den Rijn op 
20 september 2009 
 
Op 20 september jl. werd er een teamwedstrijd gespeeld op de 
korte baan in Alphen aan den Rijn gehouden. Er werd op 
sterkte gespeeld. 
  
De 2de klasse begonnen eerst. Amigo 2 tegen Trekvogels 3 
mochten de spits afbijten. Gevolgd door Amigo 1 en 
Zoetermeer 2. Na de 2de klasse begon de 1ste klasse. 
Trekvogels 2, Bilthoven 1 en de Hole Ridders 2 begonnen 
daarna aan hun ronde. Na deze koppels gingen de volgende 3 
aan hun ronde. Dat waren Heerhugowaard 1, Trekvogels 1 en 
de Hole Ridders 1. De hele dag liepen we met dezelfde. 

Een wedstrijd werd er 
niet gewonnen, dat 
was de wedstrijd in 
Zoetermeer, daar 
werden ze 2e achter 
de Trekvogels, de 
overige wedstrijden 
wonnen ze wel en zodoende mogen ook zij dit jaar zich weer 
kampioen noemen. Met 29 punten werden ze ruim 1e in de 1e 
klasse.  

 
Het 1ste team van de Hole Ridders had 4 spelers en het 2de 
team had er 5, waardoor ze de slechtste ronden konden 
schrappen. Het 1ste team van de Hole Ridders bestond uit Hans 
Broodbakker, Erica Tromp, Remon Verveer en Tom Pardaans. 
Het 2de team van de Hole Ridders bestond uit Feitse 
Slingerland, ( vervangt Peter van Luijpen ), Herman Kas, 
Johan den Dunnen  

Ons 2e team, bestaande uit Barry Slingerland, Peter v. Luijpen, 
Cock v.Es, Herman Kas en Wendy v. Luijpen, deden ook 
goede zaken, in de 1e klasse werden zij met 12 punten 4e. 
In de tweede klasse is Zoetermeer 1e geworden, zij 
promoveren naar de 1e klasse of er verder nog een team 
degradeert naar de 2e klasse dat is nog niet duidelijk want het 
is nog niet duidelijk hoeveel teams er in 2010 aan de start 
zullen staan. 
 

( vervangt Barry Slingerland ), Cock van Es en Wendy van 
Luijpen. 
  
Tom Pardaans liep in de 1ste ronde heel erg goed. Hij had tot 
aan de hoek nog maar 1 misser. Hij kwam bij de hoek aan. De 
1ste slag miste hij. Dus moest hij vanuit de baan putten. Dat 
was lastig. Hij miste een paar keer de put. Uiteindelijk had hij 
voor een 6. Daarna miste hij nog 3 banen. Hij kwam  die ronde 
uiteindelijk op 26. Remon begon die ronde met een rondje 24. 
Erica had er 28 en Hans 31. In totaal hadden ze de 1ste ronde 
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110 holeslagen. Het 2de team begon met 128. Feitse begon zijn 
1ste ronde met een mooi rondje van 28. Daarbij had hij nog op 
de amigo special een 5 geslagen. Herman had die ronde 32, 
Johan 33, Cock 36 en ik 35. 

mooi en/of beter weer. Ook volgend jaar staat er weer een 
zomercompetitie op het programma. 
 
De wedstrijdleider 
  

De 2de ronde liep het 1ste team van de Hole Ridders verder uit. 
Ze hadden er nu 103 holeslagen. Hans had nu een rondje 29, 
Erica, 26, Remon kwam weer met een heel mooi rondje terug 
van 22 en Tom had er 26. Het 2de team begon het spelletje nu 
een beetje te begrijpen. Ze hadden nu 124 holeslagen. Feitse 
had er weer 28, Herman 34 met twee 4-tjes. Johan kwam met 
29 binnen, Cock 33 en ik zelf 34. 

Eindverslag teamwedstrijden lange en korte baan 
 
De teamwedstrijden 2009 zijn ook weer achter de rug, wat gaat 

een jaar snel voorbij. Ook dit 
jaar mogen we het 1e team van 
zowel de zaterdagcompetitie als 
de zondagcompetitie als 
kampioenen huldigen. 
Het team wat zaterdag op de 
been was, bestond uit Tom 
Pardaans, Remon Verveer, Roel 
Groenhuijsen en de twee 
vrouwen Wendy v. Luijpen en 
Erica Tromp.  
Tijdens de competitie was het op 
zich niet zo spannend want de 
Hole Ridders eindigden tijdens 

alle wedstrijden 1e.  

 
Toen gingen we de 3de ronde in. Ik was net bij baan 17 of 18 
toen ik gelach hoorde achter me. Tom was bij de v - vorm en 
pakte met zijn putdop met ringen zijn bal. Terwijl hij dat deed, 
pakte hij ook tegelijker tijd een kikker aan 1 poot beet. Hij 
moest wel eerst een paar keer kijken wat voor iets tussen de 
bal en de ring van zijn putdop zat. 
 
Hole Ridders 1 had weer wat lager geslagen dan de 
voorgaande rondes. Ze hadden er nu 95. Hans  sloeg 24. Erica 
had er 27. Remon had er weer 22 en Tom had ook 22.. Het 2de 
team was ook weer met 4 holeslagen naar beneden. Het 2de 
team had er nu 120 holeslagen. Feitse had de 3de ronde een 6, 
een 3 en een 4 geslagen en kwam op een score uit van 36, 
Herman had een mooi rondje van 29 met twee 3-tjes. Johan 
had een 3 op de pijp en op de muizenval en kwam met een 
rondje 30 binnen. Cock had een rondje 35 met tweemaal een 4 
en tweemaal een 3. Ik zelf had er 26 met tweemaal een 3.  

Alleen in Zoetermeer eindigde ze als gedeelde 1e met het team 
van Zoetermeer. Met uiteindelijk 34,5 punt werden ze ruim 1e 
voor Zoetermeer. De spelers/speelsters van onze vereniging 
hebben ook dit jaar weer laten zien dat ze goed kunnen golfen 
en daardoor hebben sommige uit het 1e team (4 van de 5 
spelers/speelsters) besloten om in 2010 een Landelijke 
Hoofdklasse team te vormen. Meer daarover in het volgend 
clubblad.  
Het 2e team mogen we ook niet vergeten, ook zij hebben van 
zich laten horen. Barry Slingerland, Cock v. Es, Theo Pol,  
Feitse Slingerland en  Johan den Dunnen werden in de enige 

De laatste ronde hadden de Hole Ridders 1 een score van 116. 
Volgens mij lukte bij dat team nu helemaal niks meer. Hans 
had die ronde27, Erica, 26, Remon 31 en Tom 32. Het 2de team 
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van de Hole Ridders wilde de laatste ronde ook niks lukken. 
Ze hadden in totaal 134. Feitse had de laatste ronde 36, 
Herman 37, Johan 30, Cock 34 en ik zelf had er ook 34. De 
invallers hebben het team goed opgevangen. 

Kees Akerboom 7 266 27 38,00 
 3,86 
 
Op de korte baan hebben iets minder leden hun 30 rondjes 
kunnen voltooien, heeft meestal ook te maken gehad met 
drukte en/of het weer. Roel Groenhuijsen had vorig jaar de 
beker gewonnen en heeft hem dit jaar niet kunnen behouden. 
De winnaar is Erica Tromp. Van harte gefeliciteerd. 

 
Het team van de Hole Ridders 1 pakte die dag 5 punten en het 
team van de Hole Ridders 2 had nog een punt kunnen pakken 
in Alphen. 
  
Uitslag Korte baan 

Erica Tromp  38 855 527 22,50    13,87  
Johan den Dunnen 31 737 398 23,77    12,84 Hole Ridders 1 
Wendy v. Luijpen 33 805 408 24,39    12,36  
Cock v. Es  32 844 378 26,38    11,81 Hans     31 –   29 –   24 –   27 = 111 
 Erica     28 –   26 –   27 –   26 = 107 
Feitse Slingerland 29 764 338 26,34    11,66 Remon     24 –   22 –   22 –   31 =   99 
Tom Pardaans  24 533 310 22,21    12,92 Tom     27 –   26 –   22 –   32 = 107 
Roel Groenhuijsen 23 514 325 22,35    14.13    110 – 103 –   95 – 116 = 424 
Peter v. Luijpen 9 236 104 26,22    11,56  
Barry Slingerland 8 245 81 30,63    10,13 Hole Ridders 2 
  
Het combi klassement, bestaat dit jaar uit 4 leden van de club 
die minimaal 60 rondjes hebben gespeeld. Ook in dit 
klassement mag Erica Tromp de beker in ontvangst nemen. 

Feitse     28 –   28 –   36 –   36 = 128 
Herman    32 –   34 –   29 –   37 = 132 
Johan     33 –   29 –   30 –   30 = 122 

 Cock     36 –   33 –   35 –   34 = 138 
Combi Wendy     35 –   34 –   26 –   34 = 129 
Erica Tromp  73 1088 855 1943 26,62    128 – 134 – 120 – 134 = 506 
Johan den Dunnen 61 1011 737 1748 28,66  
Wendy v. Luijpen 67 1124 805 1929 28,79  
Cock v. Es  65 1150 844 1994 30,68  
  
Misschien dat er volgend jaar wat meer mensen hun competitie 
af kunnen maken, natuurlijk gaan we dan eerst duimen voor 
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Zomercompetitie 2009  
Recept voor 4 personen.   De zomercompetitie is weer afgelopen. Vorig jaar hadden we 

9 leden van de vereniging die de competitie op lang hadden 
voltooid, dit jaar precies hetzelfde aantal. De winnaar van 
vorig jaar, Tom Pardaans, heeft helaas de beker niet behouden, 
de kampioen op lang heet dit jaar Roel Groenhuijsen. Roel 
Groenhuijsen heeft tevens ook de enenbeker gewonnen. Roel 
van harte gefeliciteerd. 

Boudin noir.(bloedworst) 
 
Tijdens het bereiden van onderstaand recept neme men 
regelmatig een witte vloeistof tot zich uit een glaasje van 8 cm 
hoog en diameter van 4½ cm. 
Het merk doet er niet toe,maar ,,Hooghoudt” oet Grunnen is er 
erg lekker bij. 

 Als het gerecht klaar is,zie je door de bomen het bos niet meer. 
Lange baan Eet u allen smakelijk!! 
Roel Groenhuijsen 31 950 219 30,65 
 7,06 

Dag vriendjes,dag vriendinnetjes. 
Tot de volgende keer maar weer!!! 

Erica Tromp  35 1088 221 31,09 
 6,31 

 
Reijer van Gemerden 

Tom Pardaans  34 1064 220 31,29 
 6,47 
Wendy v. Luijpen 34 1124 191 33,06 
 5,62  

 Feitse Slingerland 31 1034 183 33,35 
 5,90 Ingredienten voor ca 10 worstjes 

----------------------------------------- Johan den Dunnen 30 1011 183 33,70 
 6,10 1 kilo varkensprocureur 

600 gram kinnebakspek Peter v. Luijpen 31 1054 183 34,00 
 5,90 300 gram varkensbloed 

1 appel,geschild en in blokjes gesneden Cock v. Es  33 1150 158 34,85 
 4,79 20 gram gemalen zeezout en 3 gram peper uit de molen 

0,5 gram gemalen koriander Barry Slingerland 32 1157 172 36,16 
 5,38 0,5 gram gemalen kaneel 

Ca.150 cm varkensdarm Harold Tromp  19 649 110 34,16 
 5,79  

Werkwijze: Willem Veen  8 301 40 37,63 
 5,00  

Maal het vlees en het spek fijn. Meng de overige ingrediënten 
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goed erdoor. WIST U DATJES 
Doe het mengsel in de vulbus en druk goed aan.  
Vul de varkensdarm zonder lucht. - De zomercompetitie 2009 weer afgelopen is 
Draai om de 10 cm in een worstvorm,maar snijd die nog niet 
los. 

- Roel Groenhuijsen op de lange baan kampioen is 
geworden 

Pocheer 30 minuten. Laat afkoelen in koud water. - Erica Tromp op de korte baan kampioen is geworden 
Snijd de worstjes los en bak ca 10 minuten in boter of olie. - Erica Tromp combikampioen is geworden 
Lekker met roggebrood en gebakken appel of aardappelpuree. - De enenbeker naar Roel Groenhuijsen gaat 
 - Er dit winterseizoen ook weer een wintercompetitie 

wordt georganiseerd Korttoernooi Ridderkerk met 3 records 
 - U hiervoor alle informatie vind op het bord in het 

clubhuis en in dit clubblad Op zondag 6 september 2009 werd er een korte baantoernooi 
gehouden bij de Hole Ridders in Ridderkerk. We begonnen om 
10.00 uur met ’s ochtends bewolking en ’s middags hadden we 
af en toe zon en kwam er geleidelijk wat meer wind. We 
hadden die dag 23 deelnemers. Er werd die dag ook erg laag 
geslagen. 

- De 1e wintercompetitiedag weer achter de rug is 
- Roel Groenhuijsen tijdens de 1e wintercompetitiedag 

een rondje 18 heeft geslagen 
- De Ridderkerkse Kampioenschappen gespeeld zijn op 

7 november 2009 
 - De uitslag en verslag hiervan te vinden zijn in het 

volgende clubblad Dit jaar was er geen jeugd. De overige categorieën hadden we 
gelukkig wel. - De teamwedstrijden afgelopen zijn 

- Het 1e team op zowel de zaterdag als zondag 
competitie kampioen van het district is geworden 

 
Bij de dames senioren waren er 4 deelnemers namelijk Els van 
der Stroom, Irene Blanken, Elly Mulder en Barry Slingerland. 
Zij begon met 25 – 31 en 29. De laatste ronde wilde het echt 
niet lukken. Zij sloeg 41 en kwam op een totaal score van 126 
uit. Zij werd daarmee 4de. Irene begon met 30. Daarna was zij 
heel erg constant. Zij sloeg 26 – 26 – 26 en in totaal had ze er 
108. Irene werd 3de in deze categorie. Els die met 27 en 28 
begon kwam na de 3de ronde binnen met een rondje 23. Helaas 
had Els de 4de ronde 29. In totaal had zij 107. Elly komt eens 
per jaar bij ons. Ze had de dag ervoor flink lopen trainen. Dat 
was ook wel te merken. Ze sloeg 22 – 20 – 25 – 21 = 88. Met 
deze score werd zij 1ste bij de dames senioren. 

- Ik hierbij de leden van het 1e team wil feliciteren 
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Uitslag dames senioren: allebei op 95 uit. Jaap Zuijderhoudt sloeg 30 – 31 – 34 = 95. 
Jaap Z. miste een baan en Jaap van H. en Aad maakte die baan 
dus gingen ze verder. Bij een andere baan won Jaap van H. Hij 
werd 2de en Aad 3de. 

 
01. Elly Mulder 22 – 20 – 25 – 21 =   88 
02. Els van der Stroom 27 – 28 – 23 – 29 = 107 

 03. Irene Blanken 30 – 26 – 26 – 26 = 108 
Uitslag heren 04. Barry Slingerland 25 – 31 – 29 – 41 = 126 
  

1. Jos Vlasveld   30 – 30 – 33 =   93 Bij de categorie dames was het een trieste deelname. We 
hadden maar 2 deelnemers namelijk Erica Tromp en Wendy 
van Luijpen. Erica Tromp sloeg ook een baanrecord bij de 
dames over 3 en 4 rondjes. Zij sloeg over 3 rondjes 60 ( 20 – 
21 en 19 ) Daarmee heeft zij 2 holeslagen verbeterd en over 4 
rondjes 79 ( 20 – 21 – 19 en 19 ). Het oude baanrecord werd 
dus verscherpt van 83 naar 79 holeslagen. Ik zelf begon met 
rondjes 24 en 21. Na deze rondes dacht ik bij mezelf, ik kan 
Erica goed bij houden maar helaas. Zij sloeg dus 2 keer 19 en 
ik 23 en 24. Ik kwam op een totaal score van 92 holeslagen uit. 

2. Jaap van Heteren  33 – 31 – 31 =   95 
3. Aat van Haaften  31 – 31 – 33 =   95 
4. Jaap Zuijderhoudt  30 – 31 – 34 =   95 
5. Frans van Erven  35 – 28 – 33 =   96 
6. Arnoud Meijer   29 – 34 – 33 =   96 
7. Bert Coert   35 – 34 – 30 =   99 
8. Henk Buskermolen  34 – 28 – 38 = 100 
9. Gerrit Splinter   33 – 37 – 32 = 102 
10. Hans Reijerkerk  39 – 31 – 34 = 104 
11. Stefan Mesker   36 – 35 – 34 = 105  

Uitslag dames: 12. Peter van Luijpen  41 – 30 – 35 = 106 
13. Arie van der Kooij  32 – 39 – 36 = 107  
14. Mark Hoefkens  43 – 35 – 39 = 117 01. Erica Tromp 20 – 21 – 19 – 19 =   79 
15. Ben Portier   41 – 42 – 41 = 124 02. Wendy van Luijpen 24 – 21 – 23 – 24 =   92 
16. Henk van Doorn  41 – 54 – 49 = 144  

 In de categorie heren waren er 5 deelnemers. 1 deelnemer 
kwam uit het oosten, dat was Henk Goris van de Putters. Hij 
sloeg een hele mooie laatste ronde en een mooie afsluiter van 
19 holeslagen. Henk pakte die dag de 1ste prijs. Remon 
Verveer sloeg een baanrecord over 2 rondjes bij de heren. Hij 
had 20 en 21 holeslagen. Hij had met 1 holeslag het 
baanrecord verbeterd. Het was jammer van de laatste 2 
rondjes. Remon sloeg 23 en 26. Remon kwam net 2 holeslagen 
te kort voor de 1ste prijs. Hij had 88 holeslagen. André van 
Vliet begon met een rondje 24. Daarna was hij erg constant 
bezig. Hij sloeg 22 – 22 – 22. In totaal 90 holeslagen. Hij werd 

De eerste 3 prijzen waren waardebonnen. Naast die 
waardebonnen hadden ze ook nog planten over. De 
wedstrijdcommissie had een paar scoreblaadjes van de 
deelnemers er uitgehaald voor een plantje. Diny van Luijpen 
kreeg ook een plantje om haar te bedanken voor de schrijftafel. 
 
Toernooien t/m eind december 2009 
 
1 november 2009  toernooi Geldrop (enen) 
1 november 2009  toernooi Meppel (enen) 
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3de. Joop Blaauw van Amigo was ook heel erg constant bezig. 
Hij sloeg 24 – 21 – 24 – 24 = totaal 93. Hij viel net buiten de 
prijzen. Dan hadden we nog iemand, Wim v/d Meer. Hij is met 
zijn rolstoel vanuit Zoetermeer helemaal naar Ridderkerk 
gekomen om aan ons korttoernooi mee te doen. Hij wil zo de 
sport promoten voor mindervalide, zodat mindervalide ook 
deze sport kunnen beoefenen. Ik vond dat hij heel goed 
speelde op de korte baan, ondanks dat hij maar weinig kon 
inspelen. Hij sloeg 29 – 29 – 23 en 25. In totaal had 106 
holeslagen. Helaas is hij 5de geworden. 

In de categorie dames ging Els van der Stroom weer als een 
trein die dag. Ze was niet te stoppen. Ze begon met een rondje 
30. De 2de rondje had ze 29. De 3de ronde vielen alle enen bij 
haar. Ze sloeg dus de laatste ronde 26. Ria Paarlberg ging ook 
goed. Ze begon met een mooie score van 29. Daarna sloeg ze 
nog een rondje 31 en 30. Joke Meijer die dit jaar weer is 
begonnen met golfen deed het ook niet slecht. Zij sloeg 32 – 
29 – 31 = 92. Daarna kwam ik. Ik zelf begon met rondjes 30 
en 31. De laatste ronde liep bij mij een beetje stroef. Ik kwam 
met een rondje 33 binnen. In totaal had ik er 94 en in het 
klassement was ik 4de geworden.  

Uitslag heren:  
Uitslag dames  

01. Henk Goris 22 – 23 – 22 – 19 =   86  
02. Remon Verveer 20 – 19 – 23 – 26 =   88 1. Els van der Stroom  30 – 29 – 26 =   85 
03. André van Vliet 24 – 22 – 22 – 22 =   90 2. Ria Paarlberg   29 – 31 – 30 =   90 
04. Joop Blaauw 23 – 21 – 24 – 24 =   93 3. Joke Meijer   32 – 29 – 31 =   92 
05. Wim van der Meer 29 – 29 – 23 – 25 = 106 4. Wendy van Luijpen  30 – 31 – 33 =   94 
 5. Marrie Bonhof   30 – 32 – 35 =   97 
In de categorie heren senioren waren er 12 deelnemers. Dit 
was de grootste groep. In deze categorie was het erg spannend. 
Het lag erg dicht bij elkaar. Er werd 19 en 20 geslagen, maar 
ook een hoop 21 en 23 holeslagen. Tom en Roel waren na 3 
rondjes aan elkaar gewaagd. Tom stond na 3 rondjes op 66 en 
Roel 68. De 4de ronde  kwam Roel met 20 binnen. Tom kon 
blijkbaar de druk niet aan en sloeg 27. Roel won in deze 
categorie met 88 holeslagen. Tom had er 93. Na dat iedereen 
klaar was bleek dat Cock en Tom barrage moesten spelen, 
want Cock sloeg 25 – 25 – 23 en een mooie ronde van 20. De 
barrage begon op baan 1. Het ging gelijk op. Op baan 3 sloeg 
Cock tegen de strip en Tom maakte een 1, waardoor Tom 2de 
plaats had en Cock de 3de plaats. 

6. Ellie Hoefkens   35 – 33 – 34 = 102 
7. Marijke Coert   32 – 39 – 38 = 109 
8. Nina Kiewiet   40 – 30 – 40 = 110 
9. Joke van Heteren  33 – 41 – 39 = 113 
10. Bep Blinkhof   36 – 43 – 40 = 119 
11. Lenie van Haaften  47 – 42 – 33 = 122 
12. Anthonia van der Voort 41 – 44 – 44 = 129 
13. Kim van Doorn  52 – 53 – 46 = 151 

 
In de categorie heren was er een barrage tussen Jaap 
Zuijderhoudt, Jaap ( het chocomelmannetje ) van Heteren en 
Aad van Haaften. Aad en Jaap van Heteren hadden allebei een 
keer 33 geslagen en ook allebei 2 keer 31. Jaap van Heteren 
begon dus met een rondje 33  en daarna 2 keer 31 en Aad 
begon juist met 2 keer 31 en de laatste ronde 33. Ze kwamen 
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Uitslag heren senioren: Op 31 oktober 2009 is de eerste wintercompetitiedag gespeeld. Er waren 7 
leden aanwezig. De banen waren ’s morgens vochtig, dus moesten de 
banen is getrokken worden. Tijdens de rondjes, kwam uiteindelijk de zon 
ook zo af en toe voorschijn. Belangrijk om te vertellen is dat er al gelijk 
tijdens deze 1e wintercompetitiedag een rondje 18 is geslagen door Roel 
Groenhuijsen, overigens heeft Tom Pardaans deze dag gewonnen met 2 
rondjes 19. 

 
01. Roel Groenhuijsen 23 – 23 – 22 – 20 =   88 
02. Tom Pardaans 26 – 21 – 19 – 27 =   93 n.b. 
03. Cock van Es 25 – 25 – 23 – 20 =   93 n.b. 
04. Reijer van Gemerden 25 – 21 – 23 – 26 =   95 

De uitslag was als volgt: 05. Feitse Slingerland 25 – 26 – 21 – 25 =   97 
 06. Peter van Luijpen 26 – 24 – 29 – 28 = 102 
Tom Pardaans  19-26-19 = 64 hls 07. Hans Broodbakker 24 – 27 – 25 – 27 = 103 Roel Groenhuijsen 23-18-26 = 67 hls 08. Arie van der Kooij 29 – 28 – 31 – 21 = 109 Erica Tromp  24-21-28 = 73 hls 

09. Klaas Boekel 25 – 30 – 27 – 27 = 109 Feitse Slingerland 25-27-26 = 78 hls 
10. Martin Blokker 25 – 29 – 28 – 27 = 109 Wendy v. Luijpen 32-23-25 = 80 hls 

Barry Slingerland  27-28-32 = 87 hls 11. Herman Kas 32 – 28 – 25 – 27 = 112 
Peter v. Luijpen  31-32-26 = 89 hls 12. Arie Kammeraat 26 – 33 – 31 – 29 = 119   Verjaardagstoernooi in Aalsmeer  Er was ook nog de wisselbeker voor de winnaar van het korte 

baantoernooi. Deze wisselbeker werd dit jaar gewonnen door 
Erica tromp van de Hole Ridders met een mooie score van 79 
holeslagen. 

 
Op 26 september jl. werd er een verjaardagstoernooi gehouden 
in Aalsmeer. We hadden die dag erg mooi weer. Er waren 29 
deelnemers. We hadden dus 9 koppels van 3 en 1 koppel van 
2. Onder de deelnemers waren er ook midgetgolfers die van 
buiten af kwamen. Zoals Jos Vlasveld, Stefan Mesker, Peter 
van Luijpen en Wendy van Luijpen. Els van der Stroom, Arie 
van der Kooij, Bert Coert en Marijke Coert die kwamen ook 
wel van buiten die vereniging, maar waren competitielid in 
Aalsmeer. Er werd die dag 3 rondjes gespeeld en hadden 2 
categorieën namelijk dames en heren. Bij de dames hadden we 
13 deelnemers en bij de heren 16. Bij iedere categorie deden 
een paar recreanten mee. 

 
Wendy van Luijpen 

 
Interland Nederland – België en België – Nederland  
 
Op zaterdag 17 oktober jl. ben ik samen met mijn ouders naar 
Oirschot gegaan voor een interland tegen België. Ik moest daar 
om 10.00 uur zijn voor de officiële training. Dit jaar was het 
op de korte baan. ’s Ochtends hadden we goed getraind. Aan 
het begin van de middag gingen we rondjes draaien. Na die 2 
of 3 rondjes konden we nog even vrij trainen. Ik trainde de 
banen waar ik nog moeite mee had. 

 
We begonnen om 11.00 uur. Na de eerste ronde kregen we 
koffie met een stukje gebak ( de boeren jongens ) en na de 3de 
ronde kregen we een consumptie.  

Op zondag 18 oktober jl. was de grote dag aan gebroken voor 
de grote wedstrijd. Eerst nog even inslaan. En om ongeveer  
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9.50 uur moesten we de baan af voor de officiële opening van 
de interland. Na de opening gingen we van start met het eerst 
koppel. 

7. Peter van Luijpen 33–23–34–25–37–25=177 
8. Martin Blokker 35–29–30–24–31–28=177 
9. Klaas Boekel  37–26–33–26–34–24=180 

 10. Gert Jan de Graaf 40–29–35–23–35–25=187 
Op deze dag mocht ik met Catharine Massem. In een van die 
rondes liet ik per ongeluk mijn stick vallen. Ineens zei 
Catharine tegen me dat ik een hooligan was. Ik begon te 
lachen. Bij iedere ronde liepen de dames van Nederland uit. In 
totaal hadden ze 34 holeslagen opgebouwd voor het volgend 
weekend in Esneux ( België ). De heren van Nederland konden 
de eerste 3 rondjes de Belgen aardig bijhouden. Nederland 
stond 7 holeslagen achter. De 4de ronde kregen ze een 
zwaardere klap. Ze verloren in 1 rondje 13 holeslagen en 
kwamen 20 holeslagen achter. De achterstand moesten ze dan 
maar in het volgend weekend proberen in Esneux in te halen. 

11. Arie v/d Kooij  34–26–35–28–42–27=192 
12. Theo Pol  40–29–35–27–33–29=193 
13. Bert Coert  37–30–46–23–37–31=194 
14. Arie Kammeraat 37–29–36–36–39–29=206 
15. Jaap van Heteren 47–30–37–36–43–39=232 
 
Dan was er nog de wisselbeker voor de winnaar van het 
Holland Combitoernooi. Deze wisselbeker werd gewonnen 
door Wendy van Luijpen met 160 holeslagen. 
 

Wendy van Luijpen 
  

Wintercompetitie 2009/2010 Op vrijdag 23 oktober 2009 gingen mijn ouders en ik richting 
Esneux ( België ). We gingen   
’s ochtends weg en 
kwamen daar in de 
middag aan. Daar 
aangekomen ben ik een 
rondje gaan trainen op 
de korte baan die dit jaar 
is gelegd. Na een goede 
training zijn we weer 
weggegaan naar Luik 
om daar te overnachten. 

Opnieuw wordt er dit jaar weer een wintercompetitie gehouden, dit keer op 
zowel de korte als lange baan omdat de NK combi in 2010 in Ridderkerk 
gespeeld wordt. 
Er zijn 4 wedstrijden gepland op de lange baan en 4 wedstrijden gepland op 
de korte baan. 
Ik hoop dat er vele leden van RMC de Hole Ridders hieraan mee willen 
doen. Hoeveel wedstrijden er gaan tellen voor de einduitslag is afhankelijk 
van het weer en van de aantal deelnemers die meespelen. 
Aanvang: 10:30 uur 
Kosten: geen 
De data zijn als volgt: 
 

 31 oktober 2009 (korte baan) is al gespeeld 
Op zaterdag 24 oktober 2009 moesten we om 10.00 uur op de 
baan staan voor de officiële training van de interland. De 
voorspelling waren niet goed voor deze dag. Ze voorspelde 
veel wind en regen. De voorspelling van de weermannen en 
weervrouwen waren uitgekomen. Gelukkig hadden ze 

14 november 2009 (lange baan) 
28 november 2009 (korte baan) 
12 december 2009 (lange baan) 
9 januari 2010 (korte baan) 
23 januari 2010 (lange baan) 
6 februari 2010 (korte baan) 
20 februari 2010 (lange baan) 
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Uitslag dames senioren afgelopen week de partytenten over de banen gezet zodat er 
toch getraind en gespeeld kon worden. Tijdens deze 
trainingsdag is Danny ( mijn broer ) samen met Kelly ( zijn 
vriendin ) langs geweest om ons te bezoeken en te kijken hoe 
de banen daar lagen. Danny dacht dat het op een soort 
tapijtbaan werd gespeeld die daar ook in de buurt lag, maar dit 
jaar werd er gekozen om op eterniet te spelen. ’s Ochtends 
werd er goed getraind en ’s middags gingen we rondjes 
draaien. Na die rondjes was er weer voor iedereen vrij om te 
gaan trainen. Tijdens de training was Catharine Massem bezig 
op baan 1 de piramide. Ze liet per ongeluk haar stick vallen. Ik 
liep op dat moment langs greep mijn kans en zei tegen haar 
hooligan. Ze begon te lachen. 

 
1. Elly Mulder  34–24–30–21–33–20=162 
2. Marrie Bonhof  40–29–34–22–30–27=182 
3. Els van der Stroom 34–26–33–29–35–26=183 
4. Barry Slingerland 35–31–35–33–34–37=205 
5. Joke Meijer  33–34–35–39–36–33=210 
6. Marijke Coert  41–26–42–29–52–28=218 
 
In de categorie heren senioren hadden we 15 deelnemers. Dit 
was tevens weer de grootste groep. De scores lagen wel heel 
erg laag. 
 
Tom begon met rondjes 27 en 28 = 55. Die na de eerste 2 
rondjes  gelijk stond met Hans v/d Aa die 32 en 23 = sloeg. 
Cock en Peter hadden 56, Johan 58, Reijer 60, Feitse 61 en 
Theo 69. Tom sloeg toen een combirondje van 51, Johan 
kwam met 56, Cock 59, Reijer 55 Feitse 60, Peter 59 en Theo 
62. Na deze combirondjes bleef het erg spannend. De 5de ronde 
sloeg Tom 36, Johan 31, Cock 33, Reijer 35, Feitse 35, Peter 
37 en Theo 33. Tom deed er alles aan om nog een goed rondje 
op kort te slaan. Hij kwam met een rondje 20 terug. In totaal 
had hij er 162. Gevolgd door Johan die de laatste ronde 24 
sloeg. 3de werd Cock met een mooie laatste ronde van 24. 
Reijer had 35, Feitse 20, Peter 25 en Theo 29. 

 
Op zondag 25 oktober 2009 was de grote finale dag. Kunnen 
de Nederlandse heren de achterstand inlopen en kunnen de 

Nederlandse dames nog 
verder uitlopen. ’s Ochtends 
was het nog even trainen. De 
opening was leuk gedaan. 
De fotograaf had mooie 
plaatjes met op de voorgrond
beide teams van Nederland 
en België en daarachter de 
baan van Esneux. De 

vereniging van Esneux had een aantal mensen uitgenodigd. D
genodigden waren de Burgemeester  
( een vrouw ), een directeur van Sport en Recreatie en de onder 
directeur van dezelfde organisatie. Na de opening begon het 
eerste koppel. Aan het begin van de eerste ronde kreeg iedere 
speler / speelster  een sleutelhanger met daarop afgebeeld een 
vrouw of een man die op de passage aan het midgetgolfen is. 
Dus kregen de vrouwen een sleutelhanger met een vrouw erop 

 
Uitslag heren senioren 
 
1. Tom Pardaans  27–28–31–20–36–20=162 
2. Johan den Dunnen 32–26–32–24–31–24=169 
3. Cock van Es  30–26–35–24–33–24=172 
4. Hans v/d Aa  32–23–38–22–33–26=174 
5. Reijer van Gemerden 33–27–32–23–35–25=175 
6. Feitse Slingerland 36–25–34–26–35–20=176 
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en de mannen een 
sleutelhanger met een man ( 
maar dat lijkt mij 
vanzelfsprekend ). De 
genodigden  

heren. In deze categorie hadden we 6 deelnemers. Na jaren te 
zijn gestopt is Joke Meijer weer gaan golfen. Zij liep die dag 
met Tom Pardaans. In één van die rondes op kort kwamen ze 
bij de slak aan. Joke sloeg de bal zo hard, dat haar bal uit de 
slak vloog en terug kwam naar de afslag. Tom kennende begon 
hij hard te lachen en ik ook. Zelfs Joke begon te lachen. Joke 
had het gevoel van de lange baan nog wel in haar zitten, maar 
op de korte baan wilde het niet lukken. Ze sloeg 33 – 34 – 35 – 
39 – 36 – 33 = 210. Ze moest gewoon weer even wennen na 
13 jaar eruit te zijn geweest. Bij Marijke Coert ging het niet 
lekker op de lange baan, maar wel op de korte baan. Bij Barry 
ging het zelfde als bij Marijke, maar dan ging het wel goed op 
de lange baan maar niet op de korte baan. De laatste ronde op 
kort ging het helemaal niet. Ze sloeg 37. Tussen Marrie 
Bonhof en Els van der Stroom was het erg spannend tot aan de 
laatste ronde. Na de 3de ronde stond Els 2de met 93 holeslagen 
en Marrie 5de met 103. Toen kwam Marrie vanaf de 4de ronde 
aangehobbeld. Zij sloeg de 4de ronde 22 en Els 29 en de 5de 
ronde sloeg Marrie 30 en Els 35, waardoor Marrie 2 
holeslagen voorsprong had op Els. Nu kwam het voor de beide 
dames erop aan. Wie zou er 2de worden en wie 3de. Marrie 
sloeg de laatste ronde 27 en Els probeerde Marrie nog voorbij 
te gaan, maar helaas voor Els. Zij sloeg 26 en kwam net 1 
holeslag te kort. Voor de 2de plaats. Marrie werd 2de en Els 3de. 
Dan hadden we Elly Mulder nog. Ze was na 3 rondjes al niet 
meer te houden. Ze sloeg de 1ste 3 rondjes 34 – 24 – 30 = 88. 
Na die 3 rondjes ging ze nog vrolijk verder met 21 – 33 – 20. 
Met een mooie score van 162 holeslagen werd zij 1ste bij de 
dames senioren. 

( de burgemeester, en de 
mensen van de Sport en 
Recreatie ) waren erg onder 
de indruk van deze sport.  
 
 

Terug naar de wedstrijd. 
De Nederlandse heren 
konden helaas niet de 
Belgen bijhouden. De 
Belgen liepen alleen maar
verder uit. Er werd in één 
van die rondes door Martin
van Holland een nieuw 
baanrecord geslagen. Hij 

had een rondje 20. Bij de dames van Nederland ging het ook 
niet zo lekker, hoewel ze in Nederland de voorsprong hadden 
opgebouwd van 34 holeslagen. Die dag liepen de Belgen juist 
weer in. Het was maar 7 holeslagen. Na deze dag bleek dat de 
Belgische heren en de Nederlandse dames hadden gewonnen.  

 

 

 
Na de prijsuitreiking kwamen de directeur en de 
onderdirecteur van Sport en Recreatie nog een keer terug om 
de spelers nog een cadeau te geven. Het cadeautje was een 
medaille met een Belgische lint met daarop aan de voorkant 
het embleem ( een golfstick met een bal en  
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Maar daarvoor moest wel eerst gestreden worden. Na 3 
rondjes stond Erica 6 punten voor. Ik dacht bij mezelf dat haal 
ik nooit meer in, maar het verschil werd al snel kleiner. Na de 
5de ronde op de lange baan stonden we gelijk met 140 
holeslagen. De laatste ronde was de beslissende ronde. Ik liep 
voor Erica. De laatste ronde sloeg ik 20. Nu moest ik 
afwachten wat Erica zou doen. Toen kwam zij binnen. Zij 
sloeg dat rondje 22. Na de 6de ronde bleek dat ik 1ste was 
geworden bij de dames met 160 holeslagen en Erica met 162. 

 
 
een baan ) van de R.S.I. Esneux en aan de achterkant staat 
Belgique – Hollande 25 – 10 – 2009 ( dit was de speeldatum 
van de interland in Esneux ). Daarna was er voor iedereen een 
hapje en een drankje. 

 
Uitslag Dames 
 

 1. Wendy van Luijpen  31–21–37–21–30–20=160 
Verslaggeefster,  2 Erica Tromp  29–23–31–22–35–22=162 

Wendy van Luijpen  
 In de categorie heren hadden we 3 deelnemers namelijk 

Ramon Craane, Henk Goris en Remon Verveer. Na 2 rondjes 
gingen Henk en Remon aardig gelijk op. Ramon liet het een 
beetje afweten. Remon sloeg de 3de ronde 31. Henk sloeg 35 
waardoor Remon de voorsprong nam. Ramon kwam na de 3de 
ronde op de lange baan met een mooie ronde terug. Hij sloeg 
27, waardoor hij weer in de race kwam. De 4de ronde liep 
Remon weer uit op Henk. En Henk weer op Ramon. Na de 6de 
ronde bleek dat Remon 1ste werd met 163 holeslagen gevolgd 
door Henk die 2de werd met 174 en Ramon 3de met 181. 

 
 
 
De Italiaanse vrouw. 
=============== 
 
Hij is ,,Van de Groep ” van de woensdagochtend groep,die op 
die dag trouw zijn 
rondjes speelt. 
Van hem ontving ik per mail deze tekst,waarvan ik 
onderstaand kond doe. 

 
Uitslag Heren 

  
Een man had al enkele jaren een affaire met een Italiaanse 
vrouw. 

1. Remon Verveer 32–25–31–22–33–20=163 
2. Henk Goris  33–24–35–25–30–27=174 

Op een avond vertelde de vrouw hem dat ze zwanger was. 3. Ramon Craane  37–30–27–28–31–28=181 
Omdat hij zijn reputatie en huwelijk niet wilde 
verpesten,betaalde hij haar,zodat 
zij naar Italië kon gaan om heimelijk een kind ter wereld te 
brengen. 

 
In de categorie dames senioren hadden we iets meer 
deelnemers dan bij de jeugd, dames en de  
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Holland combitoernooi in Ridderkerk   
 

Als ze in Italië zou blijven om het kind op te voeden,zou hij 
het kind financieel 
ondersteunen tot diens achttiende. 

Op 12 september jl. werd het Holland combitoernooi gespeeld 
in Ridderkerk. Het was wisselvallig weer. 's Middags kwam de 
wind opzetten. We hadden 27 deelnemers op deze dag. 
  
Simon Lodder opende het Holland combitoernooi met een 
welkomstwoord. Hij vertelde wat het  inhield. Holland is onze 
sponsor. Holland drukt dus onze clubbladen, scoreblaadjes, 
consumptiekaarten enzovoorts. Combi houdt in dat we op 2 
banen spelen. Zonder onze deelnemers hadden we geen 
toernooi. De deelnemers begonnen op de lange baan en na de 
lange baan moesten ze door naar de korte baan. Na kort werd 
er pas een pauze ingelast. De scheidsrechters voor die dag 
waren Tom Pardaans en Arie Kammeraat. Simon riep het 
eerste koppel af om te starten en wenste iedereen veel succes. 
Na deze woorden gingen we inderdaad van start met de eerste 
ronde. 
  
Bij de jeugd hadden we maar 1 deelnemer, Jeffrey Craane. Hij 
was zijn eigen midgetgolfballen vergeten. Dus vroeg hij aan 
mij of ik mijn ballen aan hem kon lenen. Wij speelden met 
Bert Coert. Ondanks dat hij geen ballen had en geen 
tegenstand sloeg hij toch goed. Hij deed erg zij best om met 
vreemde ballen te spelen. 
  
Uitslag Jeugd 
 

Ze stemde ermee in,maar vroeg hem,hoe hij zou weten 
wanneer het kind geboren  
zou zijn. 
Om het discreet te houden,vertelde hij haar om slechts een 
kaartje te sturen met daarop 
,,Spaghetti .” 
Hij zou ervoor zorgen,dat de betalingen geregeld zouden 
worden. 
 
Negen maanden later pakt zijn vrouw de post uit de 
brievenbus. 
,,Schat,je hebt een heel vreemd kaartje ontvangen”,zei ze. 
,,Oh,geef het maar aan mij.” 
Zijn vrouw gaf hem het kaartje en keek toe terwijl haar man 
het las. 
Hij werd bleek en viel flauw. 
Ze pakte het kaartje en las: 5x Spaghetti- drie met balletjes en 
twee zonder. 
Stuur extra saus!! 
 
P.S. 
 
Vorige week heb ik vernomen,dat de man financieel aan de 
grond zit. 
Met de Italiaanse vrouw en baby’s gaat het daarentegen  
prima. 

1. Jeffrey Craane  36–34–29–29–40–25 = 193 Op deze gebeurtenis is duidelijk het spreekwoord: 
 ,,Zo komt boontje om zijn loontje,” van toepassing. 
In de categorie dames waren er jammer genoeg maar weer 2 
deelnemers die aan dit toernooi mee deden namelijk Erica 
Tromp en Wendy van Luijpen. Beiden hadden in ieder geval 
prijs. Beide speelsters wilden graag de 1ste prijs ontvangen. 

 
Met  vriendelijke groeten, 
Reijer van Gemerden. 
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Verjaardagen t/m maart 
 
B. Slingerland-Lodder  3 december 
V.H.F. Reith   8 december 
M.E. Groenendijk  13 december 
M.B. Heiderman-de Vries 15 december 
H. Tromp   22 december 
K. Tromp   26 december 
B.J. van der Groep  29 december 
H.J. Meesters   1 januari 
A. v.d. Heuvel-Ritmeester 8 januari 
A.A. Buik   25 januari 
O.E.E.M. Verschuren-Sluijs 29 januari 
P.R. v. Luijpen  1 februari 
J.Th. den Dunnen  5 februari 
A.M. Veen   10 februari 
W. Punt   14 februari 
H. v.d. Sluis   15 februari 
M. v.d. Heiden  19 februari 
N. Sleeuwenhoek  20 februari 
W. v. Luijpen   23 februari 
E. Christianen   5 maart 
J.G. Luthart-Kop  11 maart 
Reijer v. Gemerden  12 maart 
T. Hordijk   22 maart 
L. de Ruiter   28 maart 
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Tuinperikelen. 
=========== 
 
Ruim 2 jaar zijn vrijwilligers bezig om het terrein 
waarop midgetgolf wordt gespeeld een viendelijk 
en open karakter te geven. 
Bij het wekelijkse overleg wordt vooral de nadruk 
gelegd op het bereiken van een onderhoudsvrije 
tuin. 
Nu jullie dit stukje lezen,kan worden 
vastgesteld,dat de grootste en moeilijkste klussen 
achter de rug zijn. 
Op de korte baan moeten nog enkele stobben 
worden verwijderd en krijgen een aantal struiken 
een opfrisbeurt. 
Op de lange baan zijn nog enige obstakels,die 
moeten worden opgelost. 
De geadopteerde tuintjes zien er goed uit. 
Kortom,de tuin waarop het spel wordt gespeeld,ligt 
er nu al fantastisch bij. 
We zitten nu in de herfst en winterperiode. 
De tuin laten we even rusten en verplaatsen de 
werkzaamheden naar: 
clubhuis,schuren en verven van banken,bijwerken 
en verven van elementen korte baan,verven van 
lichtmasten,vangen van mollen enz. 
 
Tot zover het wel en wee van het alternatieve 
kleine ,,hoveniersbedrijf." 
 
Met vriendelijk groeten, 

  
 Reijer van Gemerden. 
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