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MIDGETPOST 
 

Clubblad van de Ridderkerkse midgetgolfclub: 
De Holeridders 

Oosterparkweg 5 
2986 AE Ridderkerk 
tel.: 0180 - 430606 

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

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

Jupiterstraat 26 
1431 XB Aalsmeer 
tel.: 06 – 20247101 

 
Penningmeester:  Stefan Donker 

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

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

Houtzaagmolen 46 
2986 GB Ridderkerk 
tel.: 0180 - 420383 
 
Tom Pardaans 
Herman de Manstraat 29 
2985 TG Ridderkerk 
tel: 0180 - 420086 
 
Hennie Verveer 
Karper 133 
2986 PB Ridderkerk 
tel.: 06 - 46521084 
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30 
 

De eindstand: 
 
Erica Tromp       16 500 31,3 11 lang + 5 kort 
Tom Pardaans       16 507 31,7 11 lang + 5 kort 
Barry Slingerland       12 437 36,4 7 lang + 5 kort 
Cock v. Es       11 390 35,5 9 lang + 2 kort 
Wendy v. Luijpen      10 311 31,1 5 lang + 5 kort 
Roel Groenhuijsen     06 171 28,5 3 lang + 3 kort 
Peter v. Luijpen       06 207 34,5 3 lang + 3 kort 
(Feitse Slingerland     05 151 30,2 2 lang + 3 kort) 
Reijer v. Gemerden    03 107 35,7 3 lang 
Johan den Dunnen     02 72 36,0 2 lang 
Trevor Kas       02 74 37,0 2 lang 
 
 
Sportieve groet, Erica Tromp 
 
 

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

 
 
Van de redactie 
 
Allereerst de beste wensen en een sportief 2010. 
 
Het is dan wel eind februari als dit clubblad uitkomt. De kerst en oud en 
nieuw zijn dan alweer voorbij. Verder staat er in dit club-blad een verslag 
van het sinterklaastoernooi, wintercompetitie – combi. 
 
In maart beginnen de wedstrijden weer zoals de gewone teamwedstrijden 
in het district, een team dat naar landelijke hoofdklasse gaat, toernooien en 
de Nederlandse Kampioen-schappen. En na jaren hebben we dus weer een 
team dat in de landelijke hoofdklasse gaat spelen. Dat team bestaat uit: 
Tom Pardaans, Remon Verveer, Roel Groenhuijsen, Hans Broodbakker en 
Wendy van Luijpen. We houden u op de hoogte via verslagen en standen. 
Verder hebben we ook nog teams in het district west zelf. Ook hiervan 
houden we u op de hoogte. 
 
Voor de rest heb ik weinig stukjes gekregen. 
 

Wendy van Luijpen 

ri 20. 

Jaargang 32, nummer 1 

RMC de Hole Ridders 

Midgetgolfpost

 
 

COLOFON: 

Lidmaatschap 
Sporter: € 80,00 
Recreant: € 40,00 
Jeugdlid-rec: € 20,00 
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op de lange baan te spelen. Helaas waren er toen maar 3 spelers aanwezig. 
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Toernooien t/m eind mei 2010   26 Op 20 februari 2010 werd er voor de laatste keer gespeelt op de lange baan. 

Het was best koud, maar de zon kwam zo af en toe te voorschijn. Met een 
groepje van 5 personen hebben we 2 ronden gespeeld. Aangezien Tom 
Pardaans en Erica Tromp alle wedstrijden gespeeld hadden, zou er door 
hen gestreden gaan worden om de winterkampioen. Deze werd uiteindelijk 
gewonnen door Erica, mede doordat Tom en Erica beide deze dag  

 
Wist u datjes     26 
 
Teamwedstrijden lange en korte baan 2010  27 
 
Wintercompetitie 2009 / 2010 deel 2   29 
 64 holeslagen nodig hadden en Erica 7 holeslagen voor stond op Tom.  

  
Volgend winterseizoen (2010/2011) wil ik opnieuw een wintercompetitie 
organiseren, alleen op de lange baan, hoe dit gespeeld gaat worden, komen 
jullie in oktober 2010 te weten.  
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In memoriaal 6 juni  Appelscha, vilt 
20 juni  Doorwerth, afd. 2  
De teamwedstrijden 2010 in het district gaan in maart van start, de 
teams die op dit moment bekend zijn, zijn: 

Op 8 februari j.l. is tot ons grote verdriet ons zeer 
gewaardeerde lid Feitse Slingerland overleden. 

  Team afd. 1 Ik heb het gevoel, wellicht jullie ook, dat ik Feitse op z’n 
minst al 100 jaar gekend heb. Johan den Dunnen, Cock v. Es, Jan Dokter, Trevor Kas en Erica 

Tromp 
Toch is hij maar 75 jaar geworden en ik hoop dat niemand mij 
dat kwalijk neemt als ik zeg dat er best nog wat jaartjes bij 
hadden gemogen. Team afd. 2 
 

Onder voorbehoud zijn er nu 3 namen bekend, nml. 
Herman Kas, Cock v. Es en Erica Tromp, wij hopen nog 
op minimaal 1 speler, zodat we ook aan deze competitie 
kunnen deelnemen. 

Toen Feitse begon met midgetgolfen kreeg hij al gauw de 
bijnaam “ontdekking 80” en de bal waar hij in het begin succes 
mee had, de F13, werd de Feitsje 13. 
 
Feitse Slingerland,  
Ik heb tegen hem gespeeld en het was verrekte lastig om van 
hem te kunnen winnen. 

In oktober 2009 zijn de data voor de teamwedstrijden 2010 in het 
district bekend gemaakt, of deze nog zo blijven is mij nog 
onduidelijk. Ik heb met hem gespeeld en dit was een stuk fijner moet ik 

zeggen, want dan kon hij mijn mindere prestaties een beetje 
verdoezelen. 

Hieronder vind je een overzicht van de speeldata (onder 
voorbehoud). 
 Ik heb hem zelfs mogen coachen op de Europese 

Kampioenschappen. Afdeling 1: 
 Alles met ontzettend veel plezier. 1. 20 maart 2010 

 2. 10 april 2010 
Verschillende keren trokken we de grens over, vooral over de 
autobahn naar weer een EK of Europacup.  

3. 17 april 2010 
4. 1 mei 2010 

Nooit zal ik die blik in zijn ogen vergeten toen hij in het 
Oostenrijkse Steyr even zijn zenuwen niet meer de baas was 
en zei:”Simon, sorry het gaat niet meer”. Deze woorden zullen 
mij altijd bij blijven. 

5. 8 mei 2010 
 
res. 15 mei 
Afdeling 2 (combi): 
 Ook maakte hij een keer een opmerking  toen hij met mij mee 

was gereden:”Ik voel me bij Simon op mijn gemak, want hij 
heeft dezelfde rijstijl als ik”. Dat was voor mij  een groot 

1. 28 maart 2010 
2. 11 april 2010 
3. 18 april 2010 
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compliment, want Feitse had tenslotte de nodige ervaring als 
vrachtwagenchauffeur. 

- We verder zeker een zaterdagteam hebben 
- We hele mooie vernieuwde toiletten hebben 

Vele malen is Feitse Nederlands Kampioen geweest. Op een 
toernooi was een podiumplaats standaard voor hem. 

- Ons “eigen stekkie” er weer heel gezellig en mooi uit 
gaat zien 

Maar natuurlijk kennen we hem ook om zijn tomeloze inzet 
voor ons cluppie! 

- Ik iedereen weer van harte uitnodig voor de 
zomercompetitie op de dinsdagavond vanaf 19:00 uur 
of zaterdagochtend (bij geen wedstrijden) vanaf 10:00 
uur. 

 
Barry en natuurlijk de kinderen, kleinkinderen en overige 
familieleden, we wensen jullie de komende tijd veel sterkte. - De zomercompetitie begint op 30 maart 2010 en 

eindigt op 31 oktober 2010  
Feitse, je was een geweldige man met een goed hart. We 
zullen je missen jongen. 

- De zomercompetitie niet gaat veranderen, dus 30 
ronden per afdeling spelen 

 - De onderlinge teamwedstrijden georganiseerd gaan 
worden op 13 maart 2010 vanaf 10:00 uur Simon Lodder 

 - Iedereen, ook recreanten, mogen aan deze onderlinge 
teamwedstrijden meedoen (zet je naam op het 
formulier wat op het bord in het clubhuis hangt) 

 
 
 - Ik iedereen veel plezier wil wensen met het seizoen 

2010  
  
 Teamwedstrijden lange en korte baan 2010 

  
 De teamwedstrijden staan weer voor de deur, zoals eerder vermeld 

gaat RMC de Hole Ridders dit seizoen meespelen met 1 team in de 
hoogste klasse, de landelijke hoofdklasse. Dit team bestaat uit: 
Remon Verveer, Tom Pardaans, Roel Groenhuijsen, Hans 
Broodbakker en Wendy v. Luijpen.  

 
 
 
      
  
 Voor het LHK team, zijn de volgende data gevonden om te spelen: 
 28 maart Oirschot (Spoordonk), afd. 2 
 11 april  Appelscha vilt 
 9 mei  Afferden, bogni 

16 mei  Baarn, bogni  
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 Van de voorzitter 
 Toernooien t/m eind mei 2010 Nieuwe ronde, nieuwe prijzen!  Dit zal zeker gelden voor ons cluppie, hoewel het even wennen zal 
zijn om niet zomaar even met de teams in het district kampioen te 
worden. De vraag is zelfs “zijn we daartoe in staat?”. En sterker nog 
“krijgen we wel teams bij elkaar om te spelen?” Eind vorig jaar gaf 
ik al aan dat dit dit weleens lastig kon worden na de promotie naar 
de hoofdklasse. Kom op sporters! Geef je op en vertegenwoordig 
onze club waardig in teamverband! 

20/21 februari  Indoor Geldrop te Luyksgestel 
27/28 februari  Open NK indoor te Luyksgestel 
6/7 maart  MGC de Trekvogels 
14 maart  MGC Heerhugowaard 
14 maart  MGV Duno (enentoernooi) 
27 maart  RMC de Hole Ridders 

 3/4 april  MGC Drachten 
Ik kan me zo voorstellen da sommige mensen wel een wedstrijdje 
willen of kunnen spelen, maar opzien tegen een hele competitie. 

16 april RMC de Hole Ridders (45+ toernooi) 
24/25 april  NK Matchplay te Meppel Dit is begrijpelijk, maar elke wedstrijddag van jullie is welkom. 

Overleg daarom met Erica over de mogelijkheden, misschien kan zij 
wel een speelrooster maken. 

30 april  MGC Appelscha 
7 mei   MGV Duno (45+ toernooi) 
13 mei   MGC Leeuwarden  
14 mei MGC de Trekvogels (45+ toernooi) Dan een heel ander onderwerp. 
22/23 mei  MGC Zicht Nirve Zoals de meesten van jullie misschien wel hebben gezien is de keet 

bij de ingang verdwenen op last van de gemeente. Misschien wel 
een geluk bij een ongeluk, want echt representatief op ons mooie 
complex was deze niet. Een stel noeste werkers (heerlijk dat we deze 
mensen hebben) hebben het boeltje zo goed als afgevoerd.  

24 mei   MGC Lexmond 
24 mei   MGC Geldrop 
29/30 mei  NK 3/6 tallen te Appelscha 
 

En een geluk bij een ongeluk, we konden het nodige gebruiken om 
ons voorraadhok op te knappen. WIST U DATJES 
Overigens komt hiervoor in de plaats ergens anders een tweede 
blokhut om wat materialen in te zetten van vooral rekreatour. Verder 
zal de luifel van het terras wat opgeknapt moeten worden, er zal 
alleen naar de mogelijkheden gekeken moeten worden. 

 
- De wintercompetitie bijna 

afgelopen is 
- We een behoorlijk goede 

winter hebben met kou en 
sneeuw 

 
Simon Lodder 
 

- Het seizoen 2010 voor de deur staat 
- Het seizoen voor de meeste begint met het toernooi in 

Boskoop 
- We dit jaar met een team gaan meespelen in de 

landelijke hoofdklasse 
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Verjaardagen t/m mei 
 
E. Christianen   5 maart 
J.G. Luthart-Kop  11 maart 
Reijer v. Gemerden  12 maart 
T. Hordijk   22 maart 
L. de Ruiter   28 maart 
P. Mandemaker  1 april 
T. Pardaans   1 april 
C. Boevee   2 april 
K. Gout-de Vries  7 april 
D. Verschoor   14 april 
T. Pol    15 april 
J.J.H. Verveer   26 april 
Piet Uittenbogaard  4 mei 
Z.C. van Leeuwen-Visser 9 mei 
H.C. Overbeek  29 mei 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Op 6 februari 2010 zouden we eigenlijk op de korte baan gaan 
spelen, maar aangezien het erg vochtig was, veel mist, hebben 
we besloten om 2 ronden op de lange baan te spelen. Helaas 
waren er toen maar 3 spelers aanwezig. 
 
Op 20 februari 2010 wordt het voor de laatste keer gespeelt op 
de lange baan. Dus als je mee wilt doen, dan ben je van harte 
welkom. 
 
De tussenstand op dit moment is als volgt: 
 
Erica Tromp  14 436 31,1 9 lang + 5 kort 
Tom Pardaans  14 443 31,6 9 lang + 5 kort 
Cock v. Es  11 390 35,5 9 lang + 2 kort 
Barry Slingerland  10 358 35,8 5 lang + 5 
kort 
Wendy v. Luijpen 8 232 29,0 3 lang + 5 kort 
Roel Groenhuijsen 6 171 28,5 3 lang + 3 kort 
Peter v. Luijpen  6 207 34,5 3 lang + 3 
kort 
(Feitse Slingerland 5 151 30,2 2 lang + 3 kort) 
Reijer v. Gemerden 3 107 35,7 3 lang 
Trevor Kas  2 74 37,0 2 lang 
 
Sportieve groet, Erica Tromp 
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Golfbanen naast een bungalowpark in Cochem  
( Duitsland ) 
 

 
Van 5 februari 2010 tot en met 12 februari 2010 ben ik samen 
met mijn ouders een week naar Cochem geweest. Naast het 
bungalowpark lag een grootgolfbaan. Het had 18 holes, een 
driving range, een putting green en een winkel waar je 
golfspullen kon kopen. Er liepen geen mensen over de 18 
holes, maar wel bij de driving range en de putting green. De 
golfbaan lag met sneeuw bedekt toen wij daar aankwamen. In 
het begin dat wij er waren werd het gras steeds groener, maar 
na dinsdag begonnen de golfbanen weer wit te worden door de 
sneeuw. Ik stond boven mijn kuiten in de sneeuw. We hadden 
vanuit de bungalow een prachtig uitzicht over de golfbanen. 
 
Wintercompetitie 2009/2010 deel 1 
 
De wintercompetitie loopt niet zoals het lopen moet, iedereen 
vraagt zich af, hoezo niet, nou het weer werkt niet echt mee en 
daardoor zijn er ook niet al te veel leden die meedoen. Daar 
kunnen we helaas weinig aan doen, hooguit een overkapping 
aanbrengen, maar dat gaat teveel kosten. Er zijn 2 dagen niet 
doorgegaan i.v.m. sneeuw en/of kou, zie foto’s.  
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15 reden waarom bier beter is dan vrouwen! Rond 13:00 uur kon iedereen met 
een tevreden gevoel en een lekkere 
chocoladeletter richting huis. 

 
• Als je van biertje wisselt hoef je geen alimentatie te 

betalen  
 • Een biertje kan je aan de kant zetten als je er genoeg 

van hebt  
De uitslagen waren: • Als je van een biertje gestoord wordt heeft dat altijd 

een goede reden Tom Pardaans  32 – 30 = 62 hls. 
Erica Tromp  33 – 33 = 66 ,, • Een biertje is ALTIJD bevredigend 
Reijer v. Gemerden 31 – 35 = 66 ,, • Hoe langer je een biertje vasthoudt hoe lichter hij 

wordt Martin v.d. Heiden 34 – 34 = 68 ,, 
Wendy v. Luijpen 33 – 39 = 72 ,, 

• Een biertje zegt nooit voor de lol dat hij zwanger is Cock v. Es  41 – 31 = 72 ,, 
• Een biertje heeft geen schoonmoeder Barry Slingerland 45 – 38 = 83 ,, 
• Hoe slecht de verpakking ook is, een biertje ziet er 

altijd goed uit 
Frank v. Es  68 – 58 = 126 ,, 
Michel Heuser  68 – 64 = 132 ,, 

• Om een biertje af te koelen hoef je hem alleen maar in 
de ijskast te zetten 

Kimberly Tromp 77 – 63 = 140 ,, 
Sinterklaas  niet aanwezig 

• Om over een biertje heen te komen, hoef je alleen maar 
naar het toilet te gaan 

Feitse Slingerland gestopt na paar banen 
 

• Je kunt meerdere biertjes op een avond nemen zonder 
dat je problemen krijgt 

Sportieve groet en tot het volgend sinterklaastoernooi. 
 

• Een biertje klaagt nooit dat je een scheet laat Erica Tromp 
• Je raakt nooit teleurgesteld over een biertje als je hem 

mee neemt naar een feestje 
 

 
 • Het is oké om met een ander biertje een feest te 

verlaten, dan met degene waarmee je bent 
binnengekomen 

 
 
 • Bier zal je niet aanzetten om te gaan drinken 
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Sinterklaastoernooi 2009  
Wintercompetitie De Vrije Slag – Duno 2009 – 2010  
 Op d.d. 5 december 2009 is er weer het gezellige 

sinterklaastoernooi gespeeld. Er deden dit keer 2 personen mee 
die niet lid zijn van de vereniging t.w. Frank v. Es (zoon van 

Cock v. Es) en Michel Heuser (vriend 
van Frank). Verder speelde er een heel 
jong meisje mee, t.w. Kimberly Tromp, 
zij wilde deze ochtend ook de kaartjes 
schrijven en dat heeft ze speciaal voor 
mij gedaan, bij deze wil ik Kimberly  

nog bedanken voor haar hulp. Speciaal voor sinterklaas was er 
ook een kaartje geschreven, hopende dat hij deze ochtend de 
midgetgolfbaan kon vinden, helaas voor hem, is dit niet gelukt 
en stond er op zijn kaartje geen enkele score. 

Op 8 november 2009 was de eerste wintercompetitie in district 
oost. De verenigingen die dit organiseerden waren De Vrije 
Slag ( Wageningen ) en Duno ( Doorwerth ). De wintercom-
petitie werd gestart bij De Vrije Slag. Mijn ouders en ik gingen 
daar naar toe en Peter en ik deden hieraan mee. We wisten niet 
wie er zouden komen. Op deze dag waren er 40 deelnemers. 
Op deze dag was het mooi weer en deden de meesten 3 
rondjes. Tussendoor werd er kaas, worst, komkommer, nootjes 
en speculaas geserveerd. De wedstrijd was erg gezellig. Er 
werd laag geslagen. Peter begon met een rondje 31. We waren 
ook lang niet in Wageningen geweest. De 2e en 3e ronde had 
hij 25 holeslagen. In totaal had hij 81 holeslagen. Op die dag 
werd hij in het klassement 10de van de 24 heren. Ik zelf begon 
met een hele mooie ronde van 23. De 2e en 3e ronde sloeg ik 
26. In totaal 75 holeslagen. Daarmee werd ik op deze dag 1ste 
van de 16 dames. 

Andere leden die meededen 
waren, Reijer, Martin, 
Wendy, Erica, Cock, 
Feitse, Barry,en Tom. 
Feitse heeft helaas de 

wed
strij
d na 

een paar banen moeten staken, voor 
hem was er dit keer geen score te 
noteren. Peter en Diny v. Luijpen 
waren deze dag ook aanwezig maar 
bleven in het clubhuis. 

 
Uitslag van deze dag 
 
Peter van Luijpen  31 – 25 – 25 = 81 
Wendy van Luijpen  23 – 26 – 26 = 75 
 
Op 13 december 2009 gingen we naar Duno om daar de 
wintercompetitie mee te doen. Peter en ik hadden al een 
wedstrijd in Doorwerth en een wedstrijd in Wageningen 
gemist. Op deze dag was dan de 4de wintercompetitie in het 
oosten. Peter en ik waren een jaar niet bij Duno geweest. Er 
werden dan ook door ons weinig enen geslagen. Het was deze 
dag zonnig en toch koud. Het was in ieder geval gezond weer. 
Peter sloeg in de 1ste ronde 27 en ik zelf sloeg 33. Bij mij ging 
echt alles mis. De 2de ronde ging het bij Peter niet zo lekker. 

De dag begon niet al te best, veel regen was er de laatste tijd 
gevallen, waardoor zelfs baan 7 niet te bespelen was, je 
verzoop er gewoon. Gelukkig konden we wel 2 ronden spelen 
en dat hebben we gezellig met z’n allen gedaan. 
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allen. 

Hij sloeg 33 en ik sloeg die ronde 29. Gelukkig kwam ik na 
deze ronde weer bij de mensen. De 3de ronde sloeg Peter zijn 
beste ronde van die dag. Hij sloeg een rondje 26. Ik zelf had 
mijn dag niet. Ik kreeg die 3de ronde de ene uitdraaier na de 
andere. Ik kwam op een score van 31 uit.  

 

Rode licht 
 
Een vrouw loopt met haar jonge 
dochtertje door Amsterdam en op een 
gegeven moment lopen ze over de w

 
Het jonge meisje, verbaasd over de vrouwen 
achter de ramen, vraagt logischerwijs: 'Mamma 
wie zijn die vrouwen daar in het rode licht?' 
De moeder wil die ellende voor haar dochtertje 
nog even besparen omdat ze haar daar nog te jong 

voor vindt en zegt: 'Oh niets schat, die staan te wachten, tot 
hun man ze komt ophalen!' 
 
Een Feyenoordsupporter die daar 
toevallig rondloopt hoort dat, en wil de 
moeder eens lekker in verlegenheid 
brengen en hij zegt: 'Nee hoor meisje, er 
is niets waar van wat je moeder zegt, dat 
zijn HOERTJES, die gaan met mannen 
naar bed, voor geld!' 
 

Het jonge meisje kijkt verschrikt op en vraagt:  
'Mamma, krijgen hoeren daarna dan ook kinderen?' 
Waarop de geïrriteerde moeder zegt:  
 
 

 
Uitslag van deze dag 
 
Peter van Luijpen  27 – 33 – 26 = 86 
Wendy van Luijpen  33 – 29 – 31 = 93 
 
Wintercompetitie kort in Ridderkerk op 28 
november 2009 
 
Op 28 november 2009 was er een wintercompetitie in 
Ridderkerk. Er werd gepeeld op de korte baan. Er werd voor 
het eerst dit jaar een wintercompetitie combi gehouden in 
Ridderkerk. Dit was in verband met het Nederlands 
Kampioenschap Combi in Ridderkerk in 2010. 
 
Terug naar de wedstrijd. De heren ( Tom en Cock ) gingen 
samen de baan op en de dames met z’n drieën 
( Barry, Erica en Wendy). Het was best gezellig. Er werd eerst 
banen getrokken. En daarna zijn we begonnen aan ons 
gezelligheidsspelletje. Barry, Erica en ik kwamen bij de hoek 
aan. Opeens kwam de wind opzetten. Zelfs 1 van de 
scoreblaadjes waaide uit Erica’s handen. Ze rende achter het 
scoreblaadje aan die richting de zigzag waaide. Toen ze er 
haast was blies de wind het scoreblaadje naar de andere kant 
van de baan richting het muizenvalletje en de tunnel. Dus 
moest Erica gauw om lopen om het scoreblaadje te pakken. 
Gelukkig had ze het scoreblaadje bij het hek te pakken. Het 
was haast door het hek gewaaid. We konden uiteindelijk 

'Tuurlijk schat waar denk je dat al die Feyenoordsupporters 
vandaan komen?' 
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onderhoud hebben. Er zijn ook banen van gravel, of bedekt 
met tapijt maar deze mogen niet in officiële wedstrijden 
gebruikt worden. 

verder met ons midgetgolfspelletje. We hebben die dag 2 
rondjes gespeeld. 
 
Uitslag: 
 Een midgetgolfbaan heeft net als een golfbaan 18 holes. Bijna 

elke hole heeft een hindernis in de vorm van een looping, 
heuvel of bocht. Deze vormen zijn standaard voor een 
wedstrijdbaan. De banen die officieel bekend staan als 
wedstrijdbaan zijn aangesloten bij de Federatieve Nederlandse 

Barry Slingerland  28 – 32 = 60 
Cock van Es   36 – 25 = 61 
Erica Tromp   24 – 21 = 45 
Tom Pardaans   32 – 29 = 61 
Wendy van Luijpen  25 – 27 = 52 Minigolf Bond (FNMB). 
 
Wintercompetitie kort in Ridderkerk op 9 januari 2010 De regels 
 

 Voorbeeld van enkele regels: 
 
 • Een golfspeler mag 14 golfclubs in zijn tas hebben en 1 

bal, een midgetgolfspeler speelt met 1 club maar mag 
zoveel ballen meenemen als dat hij denkt nodig te 
hebben(er zijn +/- 9000 verschillende ballen). Deze 
ballen hebben verschillende eigenschappen qua 
spronghoogte gewicht en hardheid, en sommigen zijn 
zó moeilijk verkrijgbaar dat er soms veel voor wordt 
geboden. Een bal kost normaliter tussen de 10 en 15 
euro. 

 
 
 
 

Op 9 januari 2010 zou er een wintercompetitie kort worden 
gespeeld. Maar het werd afgelast door dat het gesneeuwd had 
en het was niet te doen om te spelen. We konden amper een 
bal slaan of er lag een laagje ijs.  Ze hadden de eerste 4 banen 
op lang schoon gemaakt. De rest van de lange baan lag bedekt 
met sneeuw. Op kort hebben 
ze geen sneeuw 
weggehaald.. Zowel op lang 
als kort konden we niet 
spelen. Zie de foto’s als 
resultaat. 

• De materiaalkeuze voor een midgetgolfbal is vrij, 
alleen de doorsnee moet tussen de 3,7 en 4,3cm zijn. 
De bal, die bij 25 graden Celsius op beton valt vanaf 
100cm hoogte, mag niet hoger opstuiten dan 85cm. 

• Bij golf en midgetgolf wordt de bal in de hole geslagen 
met een zogenaamde putter. Bij midgetgolf mag deze 
voorzien zijn van een rubber laagje zodat het contact 
met de bal op een rustige manier gebeurt waardoor een 
geslagen bal beter kan worden bestuurd richting de 
hole. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Looping
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heuvel_%28geologie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bocht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Federatieve_Nederlandse_Minigolf_Bond&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Federatieve_Nederlandse_Minigolf_Bond&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Putten_%28golf%29
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 JAN EN ZWANET ALS KEIZER EN KONINGIN. 
OF……. IS DIT HET NIEUWE TENUE VAN DE 
MIDGETGOLF ? Midgetgolf OF……… IS HET BIJNA CARNAVAL ? 

 Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
 Ga naar: navigatie, zoeken 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Midgetgolf in Herdecke 
 
 Midgetgolf of het in Vlaanderen gebruikelijkere minigolf is 

een sport (volgens sommigen een vakantiebezigheid) waarbij 
je over het algemeen een parcours van 18 holes met zo min 
mogelijk slagen moet afleggen. 

 
HET VERKEER IN VIETNAM IS EEN DRAMA, 
WE HEBBEN ZELFS OVERSTEEKLES GEHAD. 

 
Het is een variant op golf, met het verschil dat bij golf grote 
afstanden moeten worden overbrugd en met midgetgolf slechte 
enkele meters. 

Midgetgolf wordt ook in competitieverband gespeeld. In de 
Verenigde Staten zelfs professioneel. 

De banen 

De meeste banen zijn van beton of ander sterk materiaal 
gemaakt, waardoor ze niet snel beschadigen en weinig 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Midgetgolf#column-one
http://nl.wikipedia.org/wiki/Midgetgolf#searchInput
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herdecke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sport
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vakantie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hole_%28golf%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golf_%28sport%29
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Mannen 
 

1. Wat is het verschil tussen een man en een kop 
koffie? 

* geen, Ze werken allebei op de zenuwen 
2. Waarom zijn mannen zoals magnetrons? 
* Ze warmen op in 15 seconden 
3. Waarom zijn mannen zoals tandenborstels? 
* Zonder steel zijn ze nutteloos 
4. Waarom kan een man niet tegelijk knap en 

intelligent zijn? 
* Omdat hij dan een vrouw is 
5. Waarom zijn batterijen beter dan mannen? 
* Omdat ze tenminste een positieve kant hebben. 
6. Een man is als een video: 
* Vooruit, achteruit, vooruit, achteruit, stop, eject 
7. Wat vinden mannen een uitgebreid voorspel? 
* Een half uur bidden en smeken 
8. Waarom trouwen mannen het liefst met een 

maagd? 
* Ze kunnen niet tegen kritiek 
9. Wat met een vrouw eerst uittrekken om haar man 

in bed te krijgen? 
* De stekker van de TV 
10. Waarom bestaan mannen? 
* Vibrators kunnen geen gras maaien 
11. Hoe zou de wereld eruit zien zonder mannen? 
* Vol gelukkige dikke vrouwen  
12. Wat wil je tijdens goede seks nooit horen?  
* “Schat ik ben thuis!” 
13. Waarom hebben zoveel mannen een bierbuik? 
* Zo heeft de werkloze dwerg tenminste een dak 
 boven zijn hoofd 
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Wij zijn met vakantie naar Vietnam geweest, hierbij een paar foto’s van het 
leven in Vietnam. 

Biggenvervoer,gezin op de scooter ( de baby zit er tussen ) verkoop langs 
de straat. 

Groetjes Zwanet 

Stukjes vóór 10 mei moeten ingeleverd zijn 
  

Volgend clubblad komt omstreeks 25 mei uit  
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	Team afd. 2
	Onder voorbehoud zijn er nu 3 namen bekend, nml. Herman Kas, Cock v. Es en Erica Tromp, wij hopen nog op minimaal 1 speler, zodat we ook aan deze competitie kunnen deelnemen.

