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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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Een Strip 
 
Hoe is het mogelijk!!Algemeen Dagblad 27 maart 2010 
Toernooi Ridderkerk 

 
 
 
 

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

 
 
Van de redactie 
 
Het is eind mei als dit clubblad uitkomt. De toernooien en 
teamwedstrijden zijn in volle gang. Ook de zomercompetitie is weer 
begonnen. De NK’s en districtskampioenschappen komen er weer aan. 
 
Het LHK team en het team van de lange baan doen het goed in de 
competitie. Het LHK team staat na 3 competitiewedstrijden 2de. Het team 
van lang is 2 de geëindigd na 5 wedstrijden en het team van kort staat 3de in 
het district West. 

. 

 
In dit clubblad staan uitslagen en verslagen van toernooien, 
teamwedstrijden lang, kort en van de Landelijke Hoofdklasse. 
 
Roel, Barry en Tom gaan naar de EK voor Senioren in Cheb  

RMC de Hole Ridders 

Midgetgolfpost

( Tsjechië ). Wij wensen ze heel veel succes. 
 

 
 

COLOFON: 

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

mailto:redactie@rmcdeholeridders.nl
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Ballen 
 

 
 
 
Middelste groene 
bal van is Roel 
Groenhuijsen uit 
NLSM 2007 

 
 
 
 
 
Roel heeft 2 soorten 
ballen uitgebracht. 
Zowel de gladde als de 
ruwe 
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Er zijn diverse sticks in 
omloop 
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EK Senioren in Cheb in Tsjechie: Van de voorzitter 
  
De stand voor het volgen van de EK voor de senioren in 
Cheb in Tsjechië kijk dan op: 

Bij een bestuursvergadering wordt er intensief gepraat 
over het wel en wee van de club. 

 Logisch natuurlijk, want waar is een bestuursvergadering 
anders voor. www.sec-cheb.ic.cz 
De laatste was net na de algemene ledenvergadering in 
februari. Wij vroegen ons af waarom de opkomst, een 
handjevol leden, nu zo matig was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit zijn de banen in Cheb (Tsjechië ) 

Het negatieve scenario was dat er geen belangstelling 
voor de club is. 
Het positieve is, ze vinden dat het prima is en daarom 
komen ze niet. 
De waarheid zal, denk ik, hier ergens tussen in zitten. 
 
Maar laten we ook reëel zijn, we hebben het allemaal 
ontzettend druk met onszelf, onze directe omgeving met 
alles erop en eraan. En vergaderingen, ach, er is 
natuurlijk wel wat leukers te doen. 

 
 

Er zijn talloze voorbeelden van slecht bezochte 
bijeenkomsten. 
Als er echt iets spectaculairs te gebeuren staat, dan weet 
ik zeker dat de boel vol zit. Net als met een 
voetbalwedstrijd, als het er echt omgaat dan is het volle 
bak. 
Bij ons cluppie is rust en is men blijkbaar tevreden met 
hoe het gaat. Wel hoop ik dat de opkomst op 
clubavonden en –dagen en bijvoorbeeld een feestavond, 
nieuwjaarsreceptie en eigen wedstrijden wat groter 
wordt.  
We moeten dit eigenlijk in onze agenda zetten! 
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Boskoop  6  maart 2010 In 2009 ging de titel op de korte baan naar Erica Tromp, 
met een gemiddelde van 22,50. Of het haar dit jaar weer 
lukt, zullen we ook moeten afwachten.  
Ik hoop natuurlijk dat er nog meer leden (recreant of 
sporter) op de dinsdagen naar Ons Clubje komen, zodat 
het nog gezelliger gaat worden. Er wordt op een 
dinsdagavond om 19:00 uur geloot en zodra dit klaar is, 
gaan we starten. 

 
Ook aan koude winters komt een eind, hoewel….Van de 
18  banen in Boskoop  hebben er  minstens 9 last van 
ijsvorming. 
Trainen heeft nog weinig zin, dus eerst maar koffie. In de 
kantine heeft Jan van der Stroom zijn handel  al 
uitgestald, jammer genoeg heeft hij weinig nieuwe 
ballen.  
Nadat de banen met heet water zijn ontdooid ga ik aan 
het werk, de banen lopen vrijwel  hetzelfde als altijd, 
alleen het venster is beter van onderaf dit jaar. De Salto 
is nog steeds volstrekt onmaakbaar, als er op de hele dag 
5 enen op gemaakt zijn zou ik het veel vinden. Wat 
hebben wij dan een geweldige Salto. 

Sportieve groet van de wedstrijdleider 
 
 
 
 
 
 

De loting koppelt me aan oude bekenden, Jan Kees van 
Voskuilen en Ruud Slappendel. Beide zijn matig op 
dreef, Jan Kees mept o.m. een 6 op de heuvel en Ruud 
mist zowel het Net, de Schelp als  de Vulkaan. Ik ben 
tevreden over mijn slag en over het beginstuk met 8, 9, 9 
en maar een keer de gebruikelijke 11. 

 
 
 
 
 
 
 

In de kantine vertelt Jos Vlasveld over zijn eerste 
ontmoeting met Feits, en over hoeveel lol, al dan niet 
onder invloed van, ze hebben gehad. We zijn het erover 
eens dat de Midgetgolf wereld de laatste tijd veel goede 
mensen is kwijtgeraakt. Er gaat een kaart rond voor Irene 
Blanken die ernstig ziek is. Hans Broodbakker slaat een 
mooi rondje 21 en is aan het eind van de dag de beste 
met 97, ik volg op een slag. We zijn tevreden en gaan 
ervan uit dat Tom en Remon Ridderkerk aan de eerste 
team overwinning van het jaar gaat helpen. Al met al een 
geslaagde opening van  mijn 41ste seizoen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Roel Groenhuijsen 
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Zomercompetitie 2010 Verslag toernooi Boskoop op 7 maart 2010 
  
Op zondag 7 maart 2010 gingen de Hole Ridders naar het 
toernooi van Boskoop. Het toernooi zou om 9.00 uur 
beginnen maar werd uitgesteld tot 9.30 uur, omdat er ijs 
op de banen lag. Ze hadden met de brander nog 
geprobeerd om het ijs eraf te halen, maar het bevroor 
weer. Het was mooi weer en de temperatuur lag rond het 
vriespunt.  

De zomercompetitie loopt in 2010 van 30 maart t/m 30 
oktober.  
Op de lange baan zijn al een aantal mensen druk bezig 
om de 20 ronden (wat afgesproken is tijdens de ALV) te 
spelen. Zo zijn Wendy v. Luijpen en Cock v. Es al op de 
helft.  
Roel Groenhuijsen heeft de zomercompetitie in 2009 op 
de lange baan gewonnen met een gemiddelde van 30,65. 
Zal Roel zijn titel kunnen prolongeren? We weten het 
over een paar maanden.   

 
Er waren 38 deelnemers. Wij van de Hole Ridders waren 
daar met 7 deelnemers. Roel Groenhuijsen had op 
zaterdag gespeeld. Er werd gemiddeld rond de 25, 26 
gespeeld.  

Natuurlijk spelen we op kort ook een competitie en daar 
hebben 2 leden (Tom en Roel) een rondje gedaan. 

  
Ik zelf speelde de 1ste ronde 23. Het ging deze ronde heel 
lekker. Over de eerste 6 banen had ik 9. Over de tweede 
6 banen had ik 7 met de brug mis en de laatste 6 banen 
had ik ook 7 met de zigzag mis. De 2de ronde had ik 25 
holeslagen. Het eerste stuk had ik weer 9. Het 2de stuk 
had ik 7 met de tunnel mis. Het derde stuk miste ik de 
passage. Daar sloeg ik een 3 en miste ook de zigzag. Het 
laatste stuk sloeg ik 9. De 3de ronde had ik 27 holeslagen. 
Ik had weer over de eerste 6 banen 9. Het middenstuk 
van 6 had ik weer 7. Ik miste weer de tunnel. Het laatste 
stuk had ik 11. Ik miste daar de passage, de zigzag, de 
koker een 3 en de rechte baan. De laatste ronde sloeg ik 
26. De eerste 6 banen had ik 11. Ik maakte alleen het 
labyrint. De tweede 6 banen had ik weer 7 en miste ik 
alleen het net. De laatste 6 had ik 8 met een 3 op de 
koker. Ik kwam op een totaal uit van 101 holeslagen. Ik 
werd 1ste. Erica was de 1ste ronde met haar gedachten niet 
bij het midgetgolf. Ze sloeg de 1ste ronde 34. De 2de en 

De tussenstand op de lange baan tot en met 4 mei 2010 is 
als volgt: 
 
Tom Pardaans  6 181 44 30,17 7,33 
Erica Tromp  5 155 31 31,00 6,20 
Wendy v. Luijpen 10 316 66 31,60 6,60 
Johan den Dunnen 3 97 22 32,33 7,33 
Cock v. Es  10 330 53 33,00 5,30 
Roel Groenhuijsen 5 169 28 33,80 5,60 
Peter v. Luijpen 8 274 44 34,25 5,50 
Reijer v. Gemerden 2 70 9 35,00 4,50 
Barry Slingerland 6 235 25 39,17 4,17 
 
Op kort is de stand als volgt: 
 
Roel Groenhuijsen 1 23 13 23,00 13,00 
Tom Pardaans 1 27 11 27,00 11,00 
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3de ronde sloeg ze 25. De laatste ronde 21. In totaal had 
ze 105 en daarmee werd ze 2de. 

Wist je dat 
 

 - De Ridderkerkse Kampioenschappen van 2009 
niet af is gespeeld Barry was gezellig aan het ballen. Ze was een dagje uit. 

Helaas viel Barry buiten de prijzen in de categorie dames 
senioren a. Ze had de 1ste ronde een 5 op de zigzag. Ze 
was de 3D 873 ruw vergeten in haar zak te doen om 
warm te houden. Ze sloeg 2 keer tegen de ene punt en 2 
keer tegen de andere punt en toen was ze erdoor en viel 
de bal. De 1ste ronde viel toch wel mee. 

- Er dus in 2009 geen kampioen naar voren is 
gekomen 

- In 2010 opnieuw een Ridderkerkse 
Kampioenschap is 

- Dit op 29 mei 2010 gespeeld gaat worden, zolang 
het weer maar mee werkt 

 - De zomercompetitie ook weer bezig is sinds het 
begin van de zomer, dat was 30 maart 2010 Bij Remon ging het ook niet lekker. Hij zat hoger met 

zijn score dan normaal. Hij sloeg 105. Hij zit normaal 
rond de 95 – 96 holeslagen. Remon viel niet in de 
prijzen. Hij zei iedere keer: “Ik denk dat ik maar naar 
huis ga.” 

- De zomercompetitie loopt tot eind van de zomer, 
dat is 30/31 oktober 2010 

- Er nu al een aantal spelers gespeeld hebben op de 
korte baan 

 - Er 2 leden van RMC de Hole Ridders in juni 
2010 het ja-woord gaan geven Tom hoorde ik in iedere ronde hoppa roepen. Maar na 

deze dag hoorde ik geen hoppa meer. Hij had 102 
holeslagen en normaal zit hij ook rond de 95 – 96 
holeslagen. Ook Tom zat niet in de prijzen. Roel speelde 
op een zaterdag 6 maart 2010 in Boskoop. Hij werd 2de 
met 98. Hans Broodbakker werd 1ste  met 97. De 2ste dag 
had Hans hetzelfde geslagen als de 1ste dag. 

- De uitnodiging in dit clubblad te lezen is 
- Het helaas wel de dag is dat het Nederlands 

voetbalelftal hun 1e wedstrijd spelen tegen 
Denemarken 

- De teamwedstrijden ook weer volop bezig zijn 
- Het LHK team goed van zich laat zien 

 - Zijn momenteel 2e staan in het klassement achter 
Geldrop 1 Cock speelde 3 mooie rondjes en 1 ronde ging het niet 

lekker. Totaal had hij 114 holeslagen over deze dag. - De teams in het district niet vergeten mogen 
worden  

Uitslagen: - Deze teams ook goed van zich laten spreken 
 - Er 3 leden van onze vereniging de EK senioren in 

Tsjechië gaan spelen Wendy van Luijpen  23 – 25 – 27 – 26 = 101 
Erica Tromp  34 – 25 – 25 – 21 = 105 - Dit Roel, Tom en Barry zijn 
Barry Slingerland 31 – 36 – 30 – 38 = 135 - Ik iedereen nog heel veel golfplezier wil wensen 
Remon Verveer 28 – 25 – 29 – 23 = 105  
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De 4e wedstrijd werd dus afgelast en wordt na de 
zomervakantie op 19 september 2010 als het weer mee 
wil werken gespeeld. Er volgen nog wedstrijden in 
Aalsmeer en Ridderkerk op 9 mei 2010 en 6 juni 2010. 

Hans Broodbakker 25 – 26 – 21 – 25 =   97 
Roel Groenhuijsen 25 – 25 – 22 – 26 =   98  za 
Tom Pardaans  24 – 25 – 25 – 28 = 102 
Cock van Es  26 – 36 – 24 – 28 = 114 

  
De tussenstand na 3 wedstrijden:  
  
  hls Pnt. 

Heerhugowaard 1 1332 13 

Trekvogels 1  1356 12 
Holeridders 2 1356 11 

Amigo 1 1419 6 

Districts team 1 1597 2 

Trekvogels 2 1586 1 
 
Met vriendelijke sportgroet van de teamleider. 
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Teamwedstrijd Alphen a.d. Rijn verplaatst Een ontmoeting werd vriendschap, 
vriendschap werd liefde,  
liefde wordt…… trouw!                    Zoals jullie elders in het clubblad kunnen lezen zijn de 

teamwedstrijden op de korte baan begonnen in Boskoop   
 op 28 maart 2010. Wedstrijd nummer 4 die gehouden 

zou worden in Alphen a.d. Rijn om 2 mei 2010, werd 
afgelast en verplaatst omdat er heel veel regen naar 
beneden kwam. In Ridderkerk wordt er dit jaar gespeeld 
zowel op de lange als korte baan op een zondag, zo 
hebben we op 11 april 2010 gespeeld op de lange baan in 
Ridderkerk. Barry Slingerland had er 139 slagen, Johan 
den Dunnen speelde 134 slagen, Herman Kas had er na 4 
ronden 143, Cock v. Es 134 en Erica Tromp 128, 
zodoende kwamen we uit op een teamtotaal van 534 
holeslagen (hierbij gaan per ronde wel de slechtste score 
per team eraf) en werden we 1e. Boskoop 1 werd bij ons 
2e en Heerhugowaard 1 werd  3e en zodoende stonden we 
na 2 wedstrijden op de gedeeld 1e plaats met 8 punten 
samen met Boskoop 1 en Heerhugowaard 1. 

              

 

 

Erica Tromp & Cockvan Es 
 

willen elkaar het ja-woord geven op  
14 juni 2010 om 09:30 uur in het gemeentehuis van 

Ridderkerk. 
Peter v. Luijpen speelde in Ridderkerk mee met het 
districtsteam en speelde 144 holesagen en was daarmee 

 de beste van dat team. 
U bent van harte welkom op de receptie  In Heerhugowaard deed André v. Vliet mee als 5e 

persoon zodat we iig een schrapper per ronde hebben. 
Hier zijn de Hole Ridders 3e geworden, al was het enorm 
spannend om de 2e/3e plaats tussen Hole Ridders 2 en 
Boskoop 1. Eerste werd hier het thuisspelende team 
Heerhugowaard 1 met 393 holeslagen. 

van 14:00 en 16:00 uur op de  
midgetgolfbaan “de Hole Ridders”,  

Oosterparkweg 5 te Ridderkerk. 
 

Tot dan. 
 Onze scores waren in Heerhugowaard, André v. Vliet en       Ons adres blijft: 

Erica Tromp beiden 95 holeslagen, Herman Kas 112 
holeslagen, Cock v. Es (hij kwam hier voor de allereerste  

     Hovystraat 79 
    2982 PD  RIDDERKERK 

 
keer) 114 holeslagen en Barry Slingerland 137 
holeslagen. 

Cadeautip:  (svp i.v.m. vakantie GEEN bloemen) 
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Voor u gelezen in de Spits van 27 april 2010 Geheel in de stijl van Arie trouwden ze binnen één week. 
Ze genoten iedere dag heel erg van elkaar.  Na drie maanden werd zij helaas ernstig ziek. 

Bavianenplaag teistert Kaapstad Alles werd in het werk gesteld haar leven te redden. 
 Operaties,bestralingen enz.mochten helaas niet baten. 
Kaapstad – Zuid – Afrika heeft volgens CNN steeds 
meer last van een opmerkelijke plaag. Omdat bavianen 
door bebouwing steeds vaker uit hun natuurlijke habitat 
worden verdreven, trekken ze de stad in. In Kaapstad zijn 
al bavianen met mobieltjes in de hand gesignaleerd. 
Erger is dat ze in hun jacht op eten een spoor van 
vernieling achterlaten ( J.W.N. ) 

Zij overleed op een zonnige dag en werd slechts 27 jaar. 
Na deze droevige periode herpakte Arie het leven en 
studeerde cum laude af. 
Hij ging weer uit en zag tijdens schaatswedstrijden in 
Vancouver een spandoek met 
het woord ,,Holland."    
En ineens kreeg hij heimwee en verlangde ernaar zijn moeder 
Jumbo te zien. 
Hij kocht een ticket en vloog per Jumbojet naar Amsterdam.  Uiteindelijk kwam hij in een klein dorp in Brabant terecht,waar 
hij het goed naar zijn zin had.  

Ridderkerkse Kampioenschappen Op zekere dag kwam het circus ,,Extraordinair " naar het dorp 
en Arie verlangde ernaar daarheen te gaan. 

29 mei 2010, aanvang 10:00 uur Toen hij er die middag kwam,hoorde hij uit de verte het hem 
bekende geluid: Er wordt gespeeld op de lange baan.  Eerst spelen we 

voorronden (3 ronden), waarna er knock-out ronden 
gespeeld worden, totdat er een winnaar bekend is.  

Retteketetteketet-Retteketetteketet !! 
Arie liep de piste binnen en riep met luide en blijde stem 
,,Jumbo,Jumbo,Jumbo !!" 

Zowel sporters als recreanten mogen deze dag hieraan 
deelnemen. In het clubhuis hangt een uitnodiging.  

De olifant liep op Arie af en gaf hem een enorme klap met zijn 
slurf. 
Arie stortte neer en stierf ter plekke.  De voorstelling werd afgelast en het publiek kreeg het 
entreegeld terug. Let op !!!!! Het was in alle opzichten een droevige middag. 

 En nu gaat het vermoeden,beste lezers,dat het Jumbo niet 
geweest is. Stukjes inleveren voor 1 augustus 2010. Dit in 

verband met vakantie. 
Deze gebeurtenis heeft een behoorlijke impact gehad op de 
bewoners van het dorp. 

 Vinden jullie het nu zo vreemd,dat de familie Van Eerd juist in 
Brabant hun supermarkt Jumbo is gestart ? Volgende clubblad komen omstreeks de volgende 

datums: Ondergetekende niet.  
 

 met vriendelijke groet, 
25 augustus 2010  
25 november 2010  

Reijer van Gemerden  
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Vreemde misdaad. 
============== 
 
Bij het circus ,,Extraordinair " baarde olifant Jumbo een zoon. 
Het personeel gaf hem de naam ,,Arie." 
Met 2 jaar ging hij naar de kleuterschool en daar bleek al snel 
hoe bijzonder hij was. 
In snel tempo deed hij de lagere school. 
Ook op de middelbare school viel het het onderwijzend 
personeel op hoe intelligent Arie was. 
Zelfs in de 5e klas corrigeerde hij regelmatig de leraren,als zij 
volgens hem een foutieve vertaling of uitleg van of over iets 
gaven. 
In alle vakken blonk Arie uit. 
Hij behaalde het diploma met het gemiddelde cijfer van 9.5 
waarbij gezegd moet worden,dat de leraren tijdens het 
bespreken van de eindcijfers geen 10 wilden geven,omdat zij 
dachten,dat Arie dan wellicht buiten zijn schoenen zou gaan 
lopen. 
Voor Arie was het een uitgemaakte zaak en vertelde mama 
Jumbo,dat hij in Amerika wilde gaan studeren. 
Na veel vijven en zessen moest moeder Jumbo wel 
toegeven,dat dit voor haar zoon de beste keuze was. 
Tijdens zijn reis naar Seattle ontmoette hij in het vliegtuig een 
studiegenoot, 
waardoor het voor hem al een mooie reis werd. 
Ook op de universiteit ging het prima en al na een week werd 
hij lid van een basketbalvereniging. 
Na een paar weken had hij het spelletje volledig onder de knie 
en dunkte er in elke wedstrijd lustig op los. 
Al snel werd hij aanvoerder van het team en kreeg zelfs de 
troetelnaam  
,,Arie Bombari " toegewezen. 
Maar alleen basketballen vond Arie niks en meldde zich 
tevens bij een atletiekvereniging aan. 
Ook daar viel op wat voor een uitzonderlijk talent hij had. 
Bij het hink-stap-springen verbeterde hij zelfs het clubrecord 
met een sprong van 27.65 meter. 
Ook bij deze vereniging viel op hoe geliefd hij was. 
Hij ontmoette er een meisje waarop hij smoor verliefd werd. 
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nog met een rondje van 33 binnen. Bij mij ging het op 
deze dag wel. Het liep erg lekker. 

Boskoop 28-03-2010 
 

 De eerste competitiedag op afdeling 2 was op zondag 28 
maart in Boskoop. De start van een nieuw seizoen met 
een nieuw team in een geheel vernieuwde outfit. 

Op 4 april waren er 35 deelnemers. We begonnen wat 
later omdat het regende. Bij Peter ging het stukken beter 
dan de dag ervoor. Hij begon met een rondje 31 en 
eindigde met een rondje 24. Ik zelf had in de tweede 
ronde 27 met een 6 op de töter. Voor de rest had ik enen 
en tweeën. De laatste ronde had ik ook 24. 

De eerste keer dat wij in onze mooie nieuwe sportkleding 
de kleuren van de Holeridders mochten gaan verdedigen 
en dat deden we uiteraard met veel plezier. 
Het 2de team voor afdeling 2 bestaat dit seizoen uit Barry 
Slingerland, Herman Kas, Cock van Es en Erica Tromp.  

Uitslag van zaterdag 3 april 2010 Barry werd deze dag vervangen door Trevor Kas en om 
het gezelschap compleet te maken was ook Patty Kas van 
de partij. 

 
Peter  33 – 26 – 29 – 33 = 121  
Wendy  27 – 24 – 24 – 24 =   99 Al vroeg waren Erica en ik in Boskoop aangekomen en 

troffen daar Herman al aan die al aan het inspelen was.  
Uitslag van zondag 4 april 2010 Wij dachten nog dat de rest vergeten was de klok 1 uurtje 

vooruit te zetten maar gelukkig bleek dat maar bij 1 
persoon het geval geweest te zijn. Toch was ook die met 
zijn ploeggenoten nog ruim op tijd aanwezig. 

 
Peter  31 – 30 – 31 – 24 = 116 
Wendy  26 – 27 – 27 – 24 = 103 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Het houdt nog niet op met het vermelden van nieuwtjes 
omtrent de start van dit nieuwe seizoen. Vanwege de 
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terugloop in het aantal teams was Arie Kammeraat nog 
aan de slag gegaan om een team te formeren met spelers 
van diverse verenigingen die met hun eigen club niet aan 
spelen toe konden komen. Zo werd een Districts team 
met de naam de Vrije Vogels toegevoegd aan de 
competitie. Dit team bestond uit de volgende spelers: 
Paul de Wit, Bert Coert, Arie van der Kooy,  

Geldrop 2   7,5 936 29,25 
Duno 1   4,0 957 29,91 
Leeuwarden 1   4,0 960 30,00 
 
Uitslag van de Hole Ridders 
 
Naam 1 2 3 4 Tot 

Arie Kammeraat en Wim van der Meer.  
Remon Verveer   33   41   33   32   139 Het was wat het weer betrof niet bepaald een zonnige 

lentedag maar het bleef droog. Er stond wel aardig wat 
wind die gaandeweg sterker werd en dat maakte het toch 
wat frisjes. Over de uitslag konden wij na afloop best 
tevreden zijn. Wij werden 3de die dag na Heerhugowaard 
en Trekvogels 1 

Hans Broodbakker   39   37   33   37   146 
Wendy van Luijpen   31   33   32   32   128 
Roel Groenhuijsen   29   28   30   29   116 
Tom Pardaans   37   35   35   35   142 
 

  130 133 128 128   519 
Einduitslag:  

( de hoogste ronde werd geschrapt ) 
  Score Pnt. 

Heerhugowaard 1 389 5 

Trekvogels 1  403 4 

Holeridders 2 411 3 

Amigo 1 428 2 

Districts team 1 429 1 

Trekvogels 2 469 0 

 
Paastoernooi in Drachten 2010 
 
Op 3 en 4 april zijn Peter, Diny en ik naar het 
paastoernooi in Drachten geweest. 
 
Op 3 april was het droog toen we speelden, maar toen net 
het laatste koppel van de baan was van de vierde ronde 
begon het te regenen en werd het niet meer droog. Op 
deze dag waren er 29 deelnemers. Ze hadden een aantal 
klassen bij elkaar gedaan. Dit kwam omdat er weinig 
deelname was in die categorie. Aan het begin van het 
toernooi werd er 2 minuten stilte gehouden voor de leden 
Evert Koenes en Gerry Veenstra die dit jaar zijn 
overleden. Huub Bottenberg sloeg een rondje 19 met de 
schelp mis. Bij Peter liep het niet zo lekker deze dag. Hij 
had in de eerste ronde een 6 op de schelp en kwam toch 

 
Onze individuele scores waren: 
Patty Kas  30-33-24-27 = 114 hls.  
Herman Kas 24-26-24-26 = 100 hls. 
Trevor Kas 30-28-23-27 = 108 hls. 
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van de Hole Ridders die binnen kwam had er 32, Geldrop 
1 met 34 en Zoetermeer 31. Toen kwam de vierde speler 
binnen van Geldrop 1. Deze had 30, de vierde speler van 
de Hole Ridders kwam nu met 29 binnen en Zoetermeer 
33. Voordat de laatste spelers binnen kwamen hoorde ik 
Zoetermeer zeggen de vijfde speler van de Hole Ridders 
moet 36 of hoger slaan willen wij er voorbij gaan. De 
vijfde speler van Zoetermeer kwam binnen. Hij kwam 
met 29 binnen. De vijfde speler van Geldrop 1 kwam ook 
met 29 binnen. De vijfde speler van de Hole Ridders had 
35 geslagen. Dus had Geldrop 1 de dagwinst met 504 
holeslagen. De Hole Ridders 519 en Zoetermeer 520 
holeslagen. 

Cock v. Es 25-29-28-28 = 110 hls. 
Erica Tromp  24-25-24-25 =   98 hls. 
 
Je ziet aan de mooie score van Herman dat het zich heeft 
geloond zo vroeg als eerste op de baan te staan, klasse 
Herman en uiteraard ook een dikke pluim voor Erica. 
 
Groetjes, Cock 
 

 
Uitslag van deze dag: 
 
1. Geldrop 1  504 holeslagen 8 punten 
2. de Hole Ridders 519 holeslagen 7 punten 
3. Zoetermeer  520 holeslagen 6 punten 
4. Appelscha  525 holeslagen 5 punten 
5. Geldrop 2  535 holeslagen 4 punten 
6. Leeuwarden  537 holeslagen 3 punten 
7. Duno  543 holeslagen 2 punten 
8. de Putters  566 holeslagen 1 punten 
 
Tussenstand na 2 wedstrijden 
  

 Naam Punten Hsl   Gem
   

 Geldrop 1 16,0 885 27,66 
 De Hole Ridders 1 13,0 909 28,41 
 Appelscha 1 10,0 923 28,84 
 Zoetermeer 1   9,5 921 28,78 
 De Putters 1   8,0 952 29,75 
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 De Hole Ridders deden al in de eerste ronde goede 
zaken. Ze hadden 130 holeslagen. Het team stond 1 
holeslag achter op Geldrop 1 die 129 holeslagen hadden. 
Op plaats drie was Geldrop 2 met 133, gevolgd door de 
thuisploeg uit Appelscha met 134, Zoetermeer 135, De 
Putters 143 en op een gedeelde laatste plaats Leeuwarden 
en Duno met 144 holeslagen. 

Belevenissen van een recreant midgetgolfer. 
================================ 
 
Het zou mij geen enkele moeite kosten het clubblad vol te 
schrijven met alle mogelijke verhalen, die hun oorsprong 
vinden gedurende het samenzijn van de recreantenploeg op 
woensdag. 
Er wordt ook gegolfd, maar naarmate de dag vordert voel en 
proef je dat de gezelligheid prevaleert. 

 
In de tweede ronde kwam Leeuwarden heel goed terug. 
Zij deden hele goede zaken om in de race te blijven. 
Deze ronde hadden ze 127, gevolgd door Duno die 129 
hadden. Zoetermeer en Geldrop 2 hadden allebei 130. De 
thuisploeg Appelscha kwam ook een stapje dichterbij, 
maar net niet genoeg met 132. Zowel Geldrop 1 als de 
Hole Ridders hadden allebei 133. De Putters bleven 
achter. Zij hadden 153 holeslagen. 

Zo hoorde ik eind april van één van de leden een verhaal over 
de familie Brown. 
Onderstaand kunnen jullie dit lezen. 
 
De goudklomp van 12 pond. 
====================== 
In een Zuid-Amerikaans mijndistrict verblijdde een zekere 
Mrs.Brown haar echtgenoot met de geboorte van een baby 
van 12 pond. 

 Deze was zo verrukt, dat hij naar een nieuwsbureau ging en 
vertelde, dat hij een goudklomp had gevonden van 12 pond.    De derde ronde had Geldrop 1 nog geen lucht gekregen 

van de Hole Ridders. De Hole Ridders bleven nog steeds 
1 holeslag achter Geldrop 1. Geldrop 1 had deze ronde 
126 holeslagen. Appelscha 127, De Hole Ridders 128, 
Geldrop 129, De Putters 130, Duno 132, Leeuwarden 
135 en Zoetermeer 138. Na deze ronde bleek dat Geldrop 
1 nu in totaal 3 holeslagen voorstonden op de Hole 
Ridders. Het zat Geldrop niet lekker want het was nog 
niet beslist, want er kwam ook nog een vierde ronde. 

De krant zond een verslaggever om inlichtingen. 
Hij maakte het volgende mede: 
 
Redacteur : ,,woont hier Mr.Brown ?" 
Mevr.        :   ja. 
Red.         :   is hij thuis ? 
Mevr.        :   nee. 
Red.  :   ik heb gehoord, dat hij een goudklomp van 12 
pond heeft gevonden. 
Mevr.        :  ( de grap begrijpend ) ja. 

 Red.         :   kunt u mij de plaats aanwijzen, waar deze 
gevonden is ? De vierde ronde was van start gegaan. Geldrop 1 dacht 

nu moet het gebeuren. De eerste speler die binnen kwam 
van de Hole Ridders had 32 en van Geldrop 1 met 26. 
Zoetermeer kwam met de eerste speler die zelfs 25 had. 
Dus kwam Zoetermeer al een paar holeslagen dichterbij. 
De tweede die binnen kwam van de Hole Ridders had 37, 
Geldrop 1 met 31 en Zoetermeer met 32. De derde speler 

Mevr.        :   ik vrees, dat mijn man dit voor zichzelf wil 
houden, het is privé. 
Red.         :   is het gat hier ver vandaan ? 
Mevr.        :   nee, het is hier dichtbij. 
Red.         :   heeft hij er lang aan gewerkt ? 
Mevr.        :   ongeveer 10 maanden. 
Red.         :   was hij de eerste die dat ding bewerkte ? 
Mevr.        :   ja. 
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Groenhuijsen, Wendy van Luijpen, Hans Broodbakker en 
Remon Verveer gaan niet voor de poedelprijs. 

Red.         :   was het moeilijk werk ? 
Mevr.        :   in het begin, later ging het gemakkelijker toen de 
schacht open was.  Red.         :   was er genoeg water ? 

Uitslag: Mevr.        :   ja, genoeg voor dit werk.  
 Red.         :   is hij tot de bodem afgedaald ? 
Geldrop 1    94   93   96   98 381 Mevr.        :   nee, maar hij kwam aardig dichtbij. 

Red.         :   heeft u hem tot dit werk aangespoord ? Putters     92   94   99 101 386 
Mevr.        :   nou en of. De Hole Ridders 100 105   92   93 390 Red.         :   heeft hij er nog aangewerkt sinds hij de 
goudklomp vond ? Appelscha    99 104   94 101 398 

Zoetermeer  107 103   89 102 401 Mevr.        :   nee, maar ik vertelde hem gisteren, dat het weer 
tijd werd om te beginnen. Geldrop 2  104   97   96 104 401 
Red.         :   hielp u hem ? Duno   112 100 100 102 414 
Mevr.        :   wat graag. Leeuwarden  110 107 100 106 423 Red.         :   neemt hij geen personeel in dienst ? 

 Mevr.        :   nee, hij vindt het zelf veel te prettig. 
De Hole Ridders Red.         :   kan ik de goudklomp zien ? 
 Mevr.        :   zeker." 

 Remon Verveer   26 27   26   23 103 
Mrs.Brown haalde de baby en de verslaggever viel ter plekke 
flauw. Hans Broodbakker   26 25   25   24 100 

Wendy van Luijpen   27 27   29   27 110  
Roel Groenhuijsen   23 26   19   21   89 Groeten en veel plezier met wat U nog wilt gaan doen 

vandaag.! Tom Pardaans    25 31   22   25 103 
  
Reijer van Gemerden.      100 105   92   93 390  

  
 Paastoernooi d.d. 3 april 

2010 Midgetgolfclub “De Hole Ridders” na een spannende 
strijd 2de in Appelscha  

Een 7-tal spelers en speelsters 
waren op 3 april jl. aanwezig op 
het traditionele paastoernooi. 
Sinds vorig jaar is dit toernooi 
omgetoverd tot enentoernooi, 
dus vaker dan 1 keer slaan hoeft 
niet. Vorig jaar was het heel 

 
Op 10 april jl. ging het team van de Hole Ridders naar 
Appelscha ( deze plaats ligt in Friesland ) om daar te 
trainen en op 11 april de teamwedstrijd in de landelijke 
hoofdklasse te spelen. 
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In de 1ste ronde had ik een 2 op de salto, een 3 op de 
passage en kwam over 6 banen totaal op 9 holeslagen. De 
koker sloeg ik er netjes door heen maar viel niet. De 
rechte baan sloeg ik te weinig op en ging links langs de 
pot. Die ronde sloeg ik 27. Bij Tom ging de 1ste ronde op 
de strippen niet lekker. Hij sloeg daar een 4 en kwam met 
een rondje 25 binnen. 

goed bevallen en dit jaar opnieuw.  
Dit toernooitje begon rond 10:00 uur. We speelden in 2 
groepen, groep 1 bestond uit Tom Pardaans, Trevor Kas en 
Erica Tromp en groep 2 was André v. Vliet, Barry 
Slingerland, Cock v. Es en Reijer v. Gemerden. Groep 1 
speelden iets sneller (doordat ze met z’n drietjes liepen) 
waardoor zij ook 3 ronden konden spelen, maar helaas doordat 
groep 2 wat trager was en tijdens hun 2e ronde werden 
overvallen door regen, werd de uitslag bekend na 2 ronden.  

Roel had  een mooie 3de ronde van 19 holeslagen met de 
salto mis. De salto was baan 3. Deze ronde hadden we 
goed gescoord. Tom had 22, Remon 26, Hans 25, Roel 
19 en ik werd geschrapt met 29. In totaal hadden we 92 
holeslagen. 

 
De eindstand: 
Cock v. Es   7 + 7 = 14 enen 
Reijer v. Gemerden  8 + 6 = 14 enen 
Trevor Kas   4 + 9 = 13 enen 
Erica Tromp   4 + 6 = 10 enen  
André v. Vliet   3 + 5 = 8 enen Sommige hadden niet goed geslapen. En begonnen met 

de proefslag op baan 1. Hij miste alle piramides en de 
salto sloeg hij te zacht, zodat er weer vanaf de afslag 
geslagen moest worden in de 4de ronde. 

Tom Pardaans:   3 + 4 = 7 enen 
Barry Slingerland  3 + 4 = 7 enen 
 
Verjaardagen juni tot en met augustus  
 De vierde ronde was van start gegaan. 3 koppels waren al 

binnen toen er gestopt werd vanwege de regen. Remon 
was net op tijd binnen en had weer een mooie ronde van 
23 holeslagen. Ik zelf stond op 3 mis na de passage toen 
er gestopt werd. Na ongeveer 35 minuten werd het droog 
en werden de banen getrokken en de banden met 
handdoeken gedroogd. Na een paar banen weer gegolfd 
te hebben werd er weer gestopt voor de regen.. Na 
ongeveer een 15 minuten werd er verder gegaan met de 
wedstrijd. 

R. Verveer     6 juni 
P. Uittenbogaard    7 juni 
J.C.M. Nihot     9 juni 
J. Verveld – Banis  12 juni 
L. Masumbuko  21 juni 
C. van Es   23 juni 
C.A. Hanenberg – Post 25 juni 
M. Bonhof     1 juli 
T.N. Slingerland  10 juli 
P.T. Bakker   14 juli  
A. de Bruyn   14 juli In een verslag stond: “Niet ver van Zoetermeer vandaan 

is het team van Ridderkerk afkomstig. Een team wat ook 
voor verrassingen kan zorgen. Tom Pardaans, Roel 

Riet van Gemerden  27 juli 
R. Groenhuijsen  28 juli 
A. van de Steen    7 augustus 
K.G. Streefland  14 augustus 
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Midgetgolfclub de Hole Ridders terug in de 
Landelijke Hoofdklasse 

G. Verveld   20 augustus 
W. Veen   23 augustus 
C. Akerboom   28 augustus  
 

 

Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne dag. 
 
GESCHIEDENIS van midgetgolf 
 
In het centrum van het Noordhollandse dorp Bergen, op zo'n 
honderdvijftig meter van de Ruïnekerk, ligt de oudste midget-
golfbaan van Nederland. 
Begin jaren vijftig werd in Den Haag de eerste Nederlandse 
midgetgolfbaan geopend, naast het Gemeentemuseum waar nu 
het Museon gevestigd is. Kort daarna waren het de 
avonturiers Morkhoven en Kolhorn die, geïnspireerd door het 
opkomend toerisme, de Nederlandse kust afspeurden naar een 
geschikte plaats om een midgetgolfbaan aan te leggen. In 
Noordwijk, Wijk aan Zee, Egmond aan Zee, Bergen, Schoorl en 
verder via Groningen tot in Brabant hebben zij banen 
aangelegd. De meeste van deze banen zijn weer verdwenen en 
anderen zijn van het originele gravel overgegaan op een 
andere ondergrond, zodat de Bergense baan aanspraak kan 
maken op de titel Oudste baan van Nederland. 
De vergunning is door de gemeente Bergen afgegeven op 14 
Maart 1954. Op zondag 28 maart jl. is het team van de Hole Ridders 

naar Oirschot geweest om daar een teamwedstrijd te 
spelen op het hoogste niveau. Het team van de Hole 
Ridders is een aantal jaren weggeweest te zijn en hebben 
toen in die jaren in district west gespeeld.  

De Bergense baan is een van de laatste banen in Nederland 
waar nog op gravel gespeeld wordt. Niet de grove korrel die op 
tennisbanen gebruikt wordt, maar een fijnere korrel die een 
mooi glad en stevig oppervlak geeft, waar de bal goed op rolt.  

Nu in 2010 zijn we weer terug op het hoogste niveau 
namelijk in de Landelijke Hoofdklasse. In het team zitten 
Remon Verveer, Hans Broodbakker, Wendy van Luijpen, 
Roel Groenhuijsen en Tom Pardaans. 

Een gravelbaan is zeer arbeidsintensief en daardoor niet veel 
meer in gebruik. De meeste banen zijn slechts onderdeel van 
een groter park of toeristische attractie en mogen 
dientengevolge niet veel tijd en kosten vergen.   
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strip aan. Toen zei ik: “Zal ik de 1ste strip weghalen voor 
je.” Maar dat hoefde niet. Hij herstelde deze baan. 

 

 
In het 3de trainingsrondje sloeg Tom de salto. Hij sloeg 
de 1ste slag de bal zo zacht dat de bal weer terug kwam 
naar de afslag. We lachten erom. Toen moest Tom 
opnieuw slaan voor een 2. Hij maakte de salto in 2de 
instantie. 
 
In de 1ste ronde liepen de eerste 16 banen goed bij mij. 
Maar toen kwam ik bij baan 17 ( de tunnel ), daar sloeg 
ik een 5 en op baan 18 ( de diabolo ) een 3. Ik kwam uit 
op een rondje 30. Het was gelukkig maar een 
trainingsrondje. 
 
Remon had de 1ste ronde baan 1 ( de pyramide ) gemaakt. 
Toen gingen we naar baan 2 ( het heuveltje ). Daar sloeg 
hij een 5. Hans ging ook al tobben op het heuveltje. Roel 
miste de 1ste slag op het heuveltje, maar maakte wel in 
2de instantie. Tom en ik maakten allebei het heuveltje in 
een 1. 
 
Tegen 15.00 uur hadden we genoeg getraind en zijn we 
weer naar huis gegaan. Op 28 maart was de eerste 
wedstrijd in Oirschot op de korte baan voor de landelijke 
hoofdklasse teams. 
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Trainen voor de LHK op kort in Oirschot  
  
Op 20 maart 2010 is het 1ste team van de Hole Ridders  
( bestaande uit Tom Pardaans, Roel Groenhuijsen, 
Remon Verveer, Hans Broodbakker en Wendy van 
Luijpen ) naar Oirschot gegaan om daar te trainen op de 
korte baan voor de landelijke hoofdklasse wedstrijd. 
Toen we daar net waren hadden we even een paar 
spettertjes gehad. Aan het einde van de ochtend konden 
we onze jassen uittrekken en liepen we in onze sweaters. 
In de middag kwam af en toe de zon door en kwam er 
wat wind opzetten. 
 
Voor Hans begon de dag heel erg goed. Bij baan 1 sloeg 
hij zijn eerste 2 ballen. Toen hij met deze ballen een 1 
scoorde haalde hij met zijn hand de ballen uit het potje. 
Terwijl hij dat deed scheurde hij uit zijn broek. Een 
aantal van ons hoorde dat en begonnen te lachen. Hij zei 
gelukkig heb ik nog een reserve broek in de auto liggen. 
Dus kon Hans weer een hele wandeling naar de 
parkeerplaats maken om een andere broek aan te trekken 
en weer terug te komen naar de midgetgolfbaan. 
 
Bij de pijp / koker sloeg Hans de bal in 1 keer er door 
heen ( wat ook de bedoeling is van dit spelletje ). De bal 
kwam in de pot terecht en kwam dus er weer uit. Ik dacht 
dat we niet meer bij kwamen van het lachen. Dus moest 
hij gaan putten. 
 
Bij het net sloeg Roel de bal net hard genoeg zodat de bal 
net door de ring was. Hij wist wat hij fout deed. Je 
hoorde ge-oe en ge-aa. Bij 1 van de oefenrondjes was 
Roel aanslag bij de strippen. Hij sloeg al tegen de 1ste  
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Onze recreant Leen 
de Ruiter in actie op 
baan 2 op het 45 + 
toernooi lange baan 
in Ridderkerk 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henny Verveer aan het 
werk in het dames toilet 
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	Erica Tromp & Cockvan Es

