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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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Wendy van Luijpen 
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Bereidingswijze Algemene bereidingswijze van kleine cakejes  

1. Meng de bigarreaux, de krenten en de rozijnen met de 
whisky. Laat dit afgedekt intrekken. Verwarm de oven 
voor. Vet de bakvorm in en bestuif deze met bloem.  

2. Klop de boter en de suiker zacht en romig.  
3. Voeg de eieren één voor één toe en roer het geheel tot 

een gladde massa.  
4. Meng het Cakemeel erdoor. Klop het daarna tot een 

luchtig beslag.  
5. Schep het vruchtenmengsel, de geraspte 

sinaasappelschil, gehakte amandelen en 
sinaasappelmarmelade door het beslag.  

6. Doe het beslag over in de bakvorm, strijk de bovenkant 
glad en druk de amandelen dicht naast elkaar in het 
beslag.  

7. Klop de eidooier los met de melk en bestrijk de 
amandelen ermee.  

8. Zet de vorm op het rooster onder in de oven en bak de 
cake gaar en bruin. Mocht de bovenkant te donker 
worden, dek de cake dan de laatste 15 minuten af met 
aluminiumfolie.  

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

 
 
Van de redactie 
 
De zomer is haast voorbij. De NK combi, de EK in Cheb ( Tsjechië ), het 
12 uurs – koppeltoernooi zijn allemaal geweest. Het is ook nog eens 
vakantietijd. 
 
Ik wil één ding van mijn hart. Ik vind het heel erg jammer dat er maar 
weinig stukjes worden aangeleverd om in het clubblad te plaatsen. Ik heb 
een aantal golfers benaderd of ze een stukje wilden schrijven. De een heeft 
zich daarvoor teruggetrokken en heeft geen stukjes geschreven. De ander 
had het druk met andere dingen. Wat ik al eerder zei. Ik vind het gewoon 
jammer dat er geen ander golfers ook een stukje schrijven. Hoe meer er 
stukjes van andere komen des te leuker wordt ook het clubblad. Want als 
ik niks aangeleverd krijg dan kunnen we ook geen leuk clubblad maken. Ik 
zou toch ook van de andere leden leuke stukjes aangeleverd willen 
hebben. Al is het een verhaal wat je hebt meegemaakt of een mop of foto’s 
of iets anders. 
 
Ik hoop dat ik voor het volgend clubblad toch leuke verhaaltjes, dingen, en 
stukjes kan ontvangen om te plaatsen. 

. RMC de Hole Ridders 

Midgetgolfpost

 

 

COLOFON: 

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

http://www.koopmans.com/recepten/bakfilms/cake/
mailto:redactie@rmcdeholeridders.nl
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Inhoudsopgave Gevulde cake  
 Voorzitter       05 
 Belangrijk       05 

Uit een oude folder      07  
Van internet gehaald      08 

 Selectiewedstrijd voor senioren in Ridderkerk  09 
Zomercompetitie 2010     11  
45+ toernooi in Ridderkerk 2010    13 

 Toernooi bij Zicht Nirve in Nuth 2010   14 
Verjaardagen t/m November     16  
Toernooi in Zoetermeer 2010     17 

Benodigdheden Belevenissen van een recreant midgetgolfer.   19 
LHK teams in Baarn op 16 mei 2010    20 
De Hole Ridders 3de in Afferden    22 • 250 g Koopmans Cakemeel  
Verslag NK Combi te Ridderkerk 10 en 11 juli 2010 27 • 250 g boter  
Toernooi in Wageningen 17 juli    34 • 250 g suiker  
Toernooi M.G.C. de Vrije Slag 18 juli 2010   36 • 5 eieren  
Landelijke Hoofdklasse teams in Appelscha   37 • 50 g bigarreaux of sukade in blokjes gesneden  
De laatste wedstrijd in de LHK bij Duno in Doorwerth 40 • 50 g krenten  
Holeridders verrassen in Baarn met 1ste plaats  43 • 50 g blanke rozijnen (sultana's)  
Grap        45 • 4 el whisky  
Wedstrijdkalender t/m eind oktober 2010   46 • ½ el geraspte sinaasappelschil  
12-uurskoppeltoernooi d.d. 24 juli 2010   47 • 30 g gehakte amandelen  
Recept        49 • 1 el sinaasappelmarmalade  
 • 50 g gehalveerde blanke amandelen  
 • 1 eidooier  
 • 1 el melk  

Keukengerei Springvorm 22 cm of cakevorm 28 cm  
Bereidingstijd Baktijd 70 minuten 
Oventemperatuur Elektrische oven: 160°C 
Heteluchtoven: 150°C 
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De overige uitslagen waren als volgt:  
Van de voorzitter, 4 Monique Bonhof/Remon Verveer 513

5 Klaas Boekel/Wendy v. Luijpen 523
6 Cock v. Es/Erica Tromp-van Es 524
7 Trevor Kas/André v. Vliet 528
8 Peter Bonhof/Marrie Bonhof 533

9 
Youri Bottenberg/Huub 
Bottenberg 547

10 Peter v. Luijpen/Kevin de Cremer 549
11 Hans Broodbakker/Herman Kas 559
12 Barry Slingerland/Harold Tromp 592
13 Bert Coert/Marijke Coert 642
14 Kees Akerboom/Willem Veen 242

 
Zo, het WK voetbal en de Tour de France zitten er weer op. 
Iedereen heeft hier met eigen belangstelling naar gekeken.  
Beide sporten hebben zo hun eigen charmes. 
Ikzelf heb altijd gevoetbald, bij S.V.Slikkerveer en in de zaal 
en ben Feyenoord supporter. 
Voetbal ben ik mee opgegroeid en de interesse daarvoor is nog 
steeds groot. 
Wielrennen is anders, geweldig was de tijd met Zoetemelk, 
Raas en Kneteman. Deze mannen konden alles naar hun hand 
zetten en dat vond ik fascinerend. Nu is de aandacht wat 
minder. Wel heb ik de tour zien passeren bij de start in 
Rotterdam. Geweldig spektakel! 

 
Kees Akerboom en Willen Veen konden niet de gehele 
wedstrijd uitspelen. Verder is ook  een vermelding waard dat 
er tijdens dit toernooi  door 14 deelnemers 1 of meerdere 
rondjes onder de 30 geslagen is, je kan dus wel zeggen dat de 
banen er heel goed bijliggen. Ook de superscore van Tom 
Pardaans en Roel Groenhuijsen is sinds dat dit toernooi bestaat 
nog nooit geslagen en dus een nieuw record. Proficiat! 

Toch vraag ik me bij beide sporten af wat er nu zo 
aantrekkelijk is om naar te kijken. 
Al die WK wedstrijden die dikwijls niet om aan te zien waren 
en al die etappes bij het wielrennen waarvan je bijna al zeker 
weet dat na zo’n 200 km fietsen het met een massasprint 
eindigt. Met vriendelijke sportgroet, Harold Tromp en Erica Tromp 

 We weten het, maar toch kijken we ernaar! Het laatste kwartier 
kijken zou misschien al genoeg zijn. Behalve dan de wedstrijd 
waar het echt om gaat. 

 
 
 Waarom dan toch zoveel mensen kijken, ik zou haast zeggen, 

het is gewoon gezellig, als de tv aanstaat zijn we erbij en dan 
hoef ik niets te missen. 

 
 
 Met jaloezie kijk ik hier toch wel naar. 
 Immers, bij onze sport, midgetgolf, daalt de belangstelling al 

jaren. Om naar te kijken is het niet boeiend, maar om te doen 
is het hartstikke leuk, net als voetbal en fietsen. 

 
 
 Het aantal leden van de N.M.B. (Nederlandse Minigolf Bond) 

blijft maar dalen en het is lastig te achterhalen waarom onze 
sport niet interessant is. 
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Het voelt bij mij ook een beetje als onrecht, want het is toch 
hartstikke leuk om te doen of is het dan toch de tijd dat het in 
beslag neemt? 

 
12-uurskoppeltoernooi d.d. 24 juli 2010 
In Ridderkerk werd op 24 juli jl. het 12-uurskoppeltoernooi 
gespeeld. Dit toernooi begon om 10:00 uur en hieraan deden 
14 koppels mee. De koppels kwamen uit het noorden, zuiden 
en westen van het land.  Er was van tevoren geloot voor de 1e 
drie ronden, daarna gingen we met een massastart en op sterkte 

spelen. Rond 18:00 uur hadden we 
een  uur pauze en gingen de meesten 
naar de chinees. De buikjes werden 
vol gegeten en na de pauze werd er 
weer met een massastart en op sterkte 
gespeeld. Aan het eind van het 
toernooi werd nog duidelijk dat er een 
barrage gespeeld moest worden voor 
de 2e/3e plaats door Rene/Chris en 
Marco/Ruud, deze is uiteindelijk 
gewonnen door Marco/Ruud, maar dit 
werd pas beslist op baan 5.  

Uiteindelijk was het toernooi afgelopen om 22:00 uur en 
konden de prijzen verdeeld worden.  

Wie heeft de wijsheid in pacht om onze sport die erkenning te 
geven die het best verdiend? 
 
 
 
 
 
Belangrijk 
  
Stukjes inleveren vóór 10 november 2010. 
  
Volgend clubblad komt omstreeks 25 november 2010 
 
 
 

 
 
 
 

1e werden Tom Pardaans en Roel Groenhuijsen met een 
superscore van  481 slagen, 2e 
na barrage werden Marco 
Slomp en Ruud Slappendel met 
506 slagen en 3e na barrage 
werden Rene Bos en Chris 
Campfens ook met 506 
holeslagen. 
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Wedstrijdkalender t/m eind oktober 2010 UIT een OUDE folder: 
  

11/12/13/14 augustus EK Senioren Cheb Tsjechië MINIGOLF een wedstrijdsport! 
11/12/13/14 augustus WK Jeugd Sochi Rusland Lekker bewegen in de buitenlucht en sociale contacten leggen 

of onderhouden: voor menigeen redenen om aan minigolf te 
gaan doen. 

21 augustus  Bloementoernooi Aalsmeer 
21/22 augustus  toernooi Meppel 
22 augustus  toernooi Alphen a.d. Rijn Ok!, minigolf staat dan wel bekend al een gezelligheidssport, 

maar het wedstrijdreglement is wel degelijk aanwezig, sterker 
nog: minigolf is een echte wedstrijdsport, compleet met 
verenigingen, competities, Nederlandse kampioenschappen, 
(internationale) toernooien en een bond, tegenwoordig de 
NMB, Nederlandse Minigolf Bond. 

25/26/27/28 augustus EK Algemene Klasse Predazzo Italië 
27 augustus  45+ toernooi Drachten 
28 augustus  toernooi Venray 
28 augustus  nachttoernooi Drachten 
29 augustus  toernooi Holedrivers 
29 augustus  toernooi Eindhoven Minigolf werd al in de middeleeuwen in wedstrijdverband 

beoefend. Zo vond er bijvoorbeeld in 1297 een toernooi plaats 
in Loenen aan de Vecht, waar een parcours van 4000 meter (!) 
met 4 “Hollen” (tegenwoordig holes) was aangelegd. In de 17e 
eeuw floreerde het spel met bal en stick in Nederland en ook in 
Schotland was minigolf razend populair, tussen beide landen 
werd destijds dan ook druk handel bedreven in Colfmaterialen. 

4 september  toernooi Duinholers 
5 september  toernooi Medemblik 
5 september  combitoernooi Ridderkerk 
11/12 september  NK afd. 2 Doorwerth en Wageningen 
17 september  45+ toernooi Putters 
19 september  teamwedstrijd Alphen a.d. Rijn (inhaal) 
25/26 september  districtskampioenschappen Heden ten dage mag minigolf in ons land nog altijd verheugen 

in een grote populariteit. Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 
80% van de Nederlandse bevolking wel een minigolf speelt, 
Nederland telt circa 38 verenigingen met circa 700 leden. 

30 sept/1/2 oktober Europacup Wenen Oostenrijk 
9/10 oktober  NK afd. 1 Spoordonk en Geldrop 
10 oktober  toernooi Maatveld 
16 oktober  afvaltoernooi Appelscha De vereniging en hun leden vallen onder de vlag van de 

Nederlandse Minigolf Bond (vroeger de FNMB, federatieve 
Nederlandse midgetgolf bond), die op haar beurt weer is 
aangesloten bij de NOC*NSF. 

16 oktober  toernooi Ridderkerk afd. 2 
17 oktober  enentoernooi Meppel 
31 oktober  Interland België-NL Eupen 
 De NMB is er inmiddels in geslaagd een groot aantal 

internationale evenementen naar ons land te hebben gehaald, 
bijv. EK Jeugd te Ridderkerk in 1997, EK Senioren te 
Papendal in 1998 en de WK algemene klasse te Papendal in 
1999. Uiteraard organiseert de NMB ieder jaar 3 Nederlandse 
Kampioenschappen en worden er teamwedstrijden en 
toernooien gehouden. 

De onderstreepte data en toernooien betreft toernooien en/of 
teamwedstrijden in eigen district. 
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 zwembad bleek nog niet gevuld! Zou ik nu volgend jaar 
met plezier naar Baarn gaan?, we zullen zien. VAN INTERNET GEHAALD: 

  
In het centrum van het Noordhollandse dorp Bergen, op zo'n 
honderdvijftig meter van de Ruïnekerk, ligt de oudste midget-
golfbaan van Nederland. 

Johan 
 
 
Een blondje besluit een aquarium te kopen en ze wil er 
zoutwater vissen in... 

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. 

  
Ze besluit naar zee te rijden en daar zout water te halen... 
  
Op de pier van Hoek van Holland gekomen, ontmoet ze 
een visser... 
  
Ze spreekt hem aan en vraagt om zout water... 
  
"Da's hier geen probleem!" zegt de visser... 
  
"Wat kost een emmer?" vraagt ze... 
  De vergunning is door de gemeente Bergen afgegeven op 14 Maart 

1954. 
"Vijf euro." antwoordt hij... 
  
"Oké, doe mij maar een emmer."... 
  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. 

De man schept een emmer vol met zeewater en ze betaalt 
hem 5 euro... 
  
Thuis gekomen kiepert ze het water in het aquarium... 
  
Dan ziet ze dat ze nog heel wat water tekort komt en 
bedenkt dat ze nog een aantal keren heen en weer zal 
moeten rijden naar Hoek van Holland... 

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.  

  
Terug bij de pier zit daar nog steeds datzelfde vissertje... 
  
Ze spreekt hem weer aan...maar ondertussen is het laag 
water geworden... 

 
    "Zooooooo," zegt ze, "U hebt goed verkocht vandaag"......  
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 De rest van de dag verloopt erg voorspoedig. De 
voorspelde zon en de 20 graden komen er en ons spel is 
zeer verrassend, vanaf de eerste ronde aan kop!. 
Aangevoerd door startende speelster Barry en afgemaakt 
door laatste vrouwe Erica komt de ene na de andere 
mooie score op het bord. We spelen zeer vlak, net onder 
de 35 gemiddeld en daar hebben de tegenstanders geen 
antwoord op. Na één ronde staat WIK 2e (1 slag achter) 
en Zoetermeer 3e (op 3 slagen). In ronde 2 groeit onze 
voorsprong, WIk op 6 slagen, Zoetermeer op 10. Trevor 
was zelfs door de week gaan trainen, maar hij kwam niet 
goed in zijn spel met baan 4 als boosdoener en teww 
streeprondes als gevolg. 

Selectiewedstrijd voor senioren in Ridderkerk 
 
Op 17 april 2010 werd er in Ridderkerk een selectiewedstrijd 
gehouden voor de senioren. Het was mooi weer die dag. Bij de 
15 deelnemers die zich hadden opgegeven, waren er 4 van 
onze vereniging. Namelijk Roel Groenhuijsen, Tom Pardaans, 
Hans Broodbakker en Peter van Luijpen. De rest van de 
deelnemers kwamen uit alle windstreken. De senioren moesten 
in ieder geval bij de eerste 5 eindigen en daarnaast werden er 
nog 2 aangewezen om mee te gaan naar het Europees 
Kampioenschap in Cheb ( Tsjechië ). Er werd 3 combi rondjes 
gespeeld. Ze begonnen op lang. 
 

In de derde ronde was er een dipje en kwam 
Zoetermeer wat terug (tot 6 slagen) maar WIK raakte 
verder achterop (tot 13 slagen). Nu had Cock een 
inzinking maar de rest van het team, met Erica voorop, 
ving dit prima op. 

Na een aantal jaren weg te zijn geweest was Wim Hulscher 
weer terug en wel op een niveau dat hij zich gelijk plaatste 
voor het Europees Kampioenschap in Cheb. De laatste ronde 
had hij een 6 op baan 9 ( het venster ) en een 3 op baan 10 ( de 
tunnel ) geslagen. Daarna miste hij alleen nog maar de brug. 
Wim speelde die dag nog met de ballen van vroeger. Typerend voor de kracht van het ontketende team 

was de laatste ronde. Onder druk van een aandringend 
Zoetermeer werd rustig doorgespeeld en net nu het 
moest was Trevor "los" en produceerde een 32-
topronde. Uiteindelijk bleek zelfs dat topspeelster Erica 
gestreept moest worden; een rondje 37 is gewoon "te 
hoog" in dit HoleRidders-team. Zoetermeer won nog 2 
slagen terug maar dat was niet genoeg, we hielden 4 
salgen over met WIK als 3e op 14 slagen. 

 
Roel Groenhuijsen was oppermachtig op deze dag met zijn 
score waar door hij al zeker was van zijn plaats. Hij sloeg die 
dag 30 – 22 – 28 – 20 – 32 – 22 = 154. Na 2 combi rondjes 
was hij al ver weg de beste. Na deze dag werd hij 1ste. Bij Peter 
gingen de eerste 2 combirondjes lekker. Daarna die had hij de 
kans gehad om mee te mogen naar het Europees 
Kampioenschap, maar helaas. De 3de en 5de ronde sloeg hij op 
lang 36 en 37, waardoor hij wegzakte. Hij kwam op een 13de 
plaats terecht. Bij Tom en Hans liep het ook niet geweldig. 
Ook bij hen liep het moeizaam net als bij Peter de laatste paar 
rondjes. Bij Tom ging het bij de laatste 3 rondes wel hij sloeg 
24 – 31 – 21. Hij werd 7de. Hans deed het de laatste 3 rondjes 
ook goed om door 20 – 34 – 24 te slaan. Hans werd 9de. 

Uiteindelijk dus een zeer verrassende overwinning 
voor de Holeridders, net voor favoriet Zoetermeer en 
ruim voor de rest. De schrik was natuurlijk wel dat we 
nu in 't zwemkbad moesten maar een woord is een 
woord. Het bleef echter meezitten deze dag, ...het 
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De Hole Ridders Na veel overleg zijn de volgende personen geplaatst die naar 

het Europees Kampioenschap gaan: Roel Groenhuijsen, Jan 
Engels, Wilbert van Helmond, Hans van der Aa, Wim 
Hulscher, Peter Groeneveld en Tom Pardaans. Ook heeft Hans 
van der Aa met Barry Slingerland gepraat en ze overgehaald 
om mee te gaan naar Cheb. Barry heeft ja gezegd. 

 
Remon Verveer  25 – 21 – 23 – 21 =   90 
Hans Broodbakker  24 – 29 – 22 – 23 =   98 
Wendy van Luijpen  24 – 21 – 26 – 25 =   96 
Roel Groenhuijsen  23 – 22 – 22 – 23 =   90 
Tom Pardaans   26 – 22 – 24 – 30 = 102  

Ik wens iedereen heel veel succes in Cheb ( Tsjechië ).     96 – 86 – 91 – 92 = 365 
  
Uitslag van deze dag: Holeridders verrassen in Baarn met 1ste plaats 
  
Roel 
Groenhuijsen 

de Hole 
Ridders 30 22 28 20 32 22 154

Jan Engels de Putters 31 24 32 20 30 24 161
Wilbert van 
Helmond Duno 30 21 35 21 34 23 164
Hans van der 
Aa Geldrop 39 21 30 24 30 22 166
Wim Hulser Twente 31 21 29 26 33 29 169
Peter 
Groeneveld t Valkhof 34 22 37 20 35 23 171
Tom 
Pardaans 

de Hole 
Ridders 32 27 37 24 31 21 172

Eppie 
Paulusma Appelscha 32 27 36 20 37 21 173
Fred van de 
Broek de Putters 33 22 32 32 36 23 178
Hans 
Broodbakker 

de Hole 
Ridders 35 27 38 20 34 24 178

Henk Goris de Putters 34 26 35 23 37 24 179
Gerty 
Berentsen Appelscha 37 26 38 26 31 23 181
Peter van 
Luijpen 

de Hole 
Ridders 34 23 36 26 37 29 185

Tiny 
Klarenbeek Geldrop 30 30 32 26 39 29 186
Jons Keller Geldrop 38 35 43 33 43 33 225

Zes uur dertig, de wekker loopt af. Opgewekt kom ik 
mijn bed uit en kijk uit het raam. Ik word wakker en 
gelijk zakt de moed in m'n schoenen. Dat wordt ruiten 
krabben, koud buiten en waarvoor?, …om naar Baarn te 
gaan, een jaarlijkse nachtmerrie. Niet vanwege de baan 
hoor, nee vanwege mijn spel. Zelden een 1-tje, iedere 
baan oppassen voor fouten en de hele dag knokken voor 
een redelijke score (wat meestal niet lukt, de ene 
veertiger na de andere). Maar goed, het zou prachtig 
weer worden, voor 't eerst boven de 20 graden dit jaar. 

In de auto praat ik me moed in. Het is prachtig 
buiten, mist, opkomende zon, rijp, schitterend!  
Aangekomen in Baarn laat Trevor net de hond nog even 
rennen en de andere teamgenoten verschijnen ook snel. 
Met het inspelen denk je weer "valt eigenlijk best mee 
die baan" maar volgens mij is dat elk jaar zo.... Als team 
-Barry, Trevor, Cock, Johan, Erica- nemen we ons voor 
voor de eerste 3 plaatsen te gaan (...je ziet de meesten 
echter wel bedenkelijk kijken). De stelling "als we eerste 
worden springen we met z'n allen in 't zwembad" durven 
we zonder vrees wel aan. 
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Zomercompetitie 2010  
De vierde ronde ging van start. We waren haast allemaal 
binnen. Op Tom, Jacco en Steven na. Ik vroeg aan Tom wat hij 
had geslagen. Hij zei dat hij 30 had en wist wat wij hadden 
geslagen en daarom was hij aan het freewheelen. Dit waren 
ook de laatste slagen voor de teamwedstrijden van de 
landelijke hoofdklasse. Appelscha had nu deze ronde 88.. Wij 
hadden nu 92, Geldrop 1 94, Geldrop 2, de Putters en Duno 
hadden met z’n drieën 96. Zoetermeer had er 97 en als 
hekkensluiter van deze dag was  Leeuwarden met 102. Na 
deze dag bleek dat de dagzege naar de Hole Ridders was 
gegaan. Als team van de Hole Ridders hebben we dit jaar goed 
meegedraaid in de Landelijke hoofdklasse. 

 
Zoals jullie hieronder kunnen lezen is de zomercompetitie op 
de lange baan in volle gang, een 5-tal mensen hebben de 20 
ronden al gespeeld en gaan binnenkort waarschijnlijk starten 
op de korte baan. Momenteel staat Erica op de 1e plaats, verder 
valt er weinig te melden.  
De tussenstand (bijgewerkt t/m 27 juli 2010) is als volgt: 
 
1 Erica Tromp - van Es  20 598 146 29,90 7,30 
2 Tom Pardaans    23 708 166 30,78 7,22 
3 André v. Vliet    10 317 63 31,70 6,30 
4 Johan den Dunnen      22 701 145 31,86 6,59 

 5 Wendy v. Luijpen    23 738 144 32,09 6,26 
Ze bedankten iedereen die hebben meegeholpen in de kantine 
en de barbecue. We hebben Piet Tiekstra bedankt voor zijn 
inzet van de afgelopen jaren voor de landelijke hoofdklasse die 
sinds de oprichting erbij is. Het wordt nu overgenomen door 
Henk Goris 

6 Roel Groenhuijsen    12 386 73 32,17 6,08 
7 Trevor Kas     09 295 51 32,78 5,67 
8 Cock v. Es     23 759 128 33,00 5,57 
9 Reijer v. Gemerden    04 136 24 34,00 6,00 
10 Peter v. Luijpen    17 578 97 34,00 5,71 

 11 Harold Tromp    03 108 17 36,00 5,67 
Eindstand: Geldrop 1 is kampioen en gaat naar de Europacup 
in Wenen ( Oostenrijk ), Appelscha is tweede en De Hole 
Ridders is derde geworden. 

12 Barry Slingerland    11 427 43 38,82 3,91 
 
Op de korte baan is er sinds het laatste clubblad geen 
verandering gekomen. Ik hoop dat dit spoedig zal veranderen.  

Uitslag:  
 1 Roel Groenhuijsen 1 23 13 23,00 13,00 
1. Geldrop 1   46,0  2748 2 Tom Pardaans 1 27 11 27,00 11,00 
2. Appelscha   38,0  2789  
3. De Hole Ridders  37,0  2804 De zomercompetitie loopt t/m 30 oktober 2010, kom gezellig 

op dinsdagavond en op zaterdagochtend naar de club, om een 
balletje te slaan. 

4. Zoetermeer   26,5  2860 
5. Duno   21,5  2889 
6. De Putters   20,5  2919  
7. Geldrop 2   16,0  2914 Groetjes van de wedstrijdleider 
8. Leeuwarden   10,5  2983  
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Zondag 20 juni 2010 was het een bewolkte dag. De wedstrijd 
begon om 10.00 uur. Er waren toeschouwers gekomen om te 
kijken hoe midgetgolf werd gespeeld. 
Op deze dag hadden we in iedere geval 2 geluksvogels in ons 
midden die een 1 hadden gescoord op de schelp. Dat was 
zowel Tom Pardaans als Jacco van der Stelt. Beide mannen 
sloegen tegen de voorkant van het plankje waardoor de bal 
toch nog doorrolde de schelp in. Steven Steiger speelde laatste 
in dat groepje. Hij sloeg de bal zoals het daadwerkelijk 
geslagen moest worden. 
 
De eerste ronde hadden de Putters 93 holeslagen gevolgd door 
gevolgd door Geldrop 1 die 95 hadden. Zowel de Hole Ridders 
als Zoetermeer hadden allebei 96. Duno en Leeuwarden 
hadden dezelfde score namelijk 99. Appelscha zat in een dipje. 
Ze hadden deze ronde 100. Geldrop 2 was de hekken sluiter 
van deze ronde. Zij hadden er 103. 
 
De tweede ronde hadden de Hole Ridders even een pak slaag 
gegeven en lieten weten dat zij er ook nog waren. Ze hadden 
een mooie ronde van 86. Zoetermeer kwam achter ons aan 
hollen met 91. Geldrop 1 had nu 93. Appelscha zat Geldrop 1 
op de hielen met 94. En Leeuwarden kwam met 95 binnen. De 
Putters deden een stapje terug met 97. Geldrop 2 had er nu 100 
en Duno 106. 
 
De derde ronde schrok Duno nog van de tweede ronde dat ze 
deze ronde 89 sloegen. Geldrop 1 wist deze ronde Duno nog 
voor te blijven met 88. Ons team wist nog hoe ze moesten 
slaan. Ze hadden nu 91. Appelscha hadden nu deze ronde 95 
geslagen. Zowel de Putters als Leeuwarden hadden allebei 98. 
Zoetermeer kwam op 1 na laatste plaats met 100. Geldrop 2  
sloegen 104. 
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45+ toernooi in Ridderkerk 2010 8. Geldrop 2  533 
 

 De Hole Ridders 
Op 16 april jongstleden werd er in Ridderkerk het 45 + 
toernooi gehouden. Het was een mooie dag met deelnemers uit 
alle windstreken. Er kwamen die dag 27 deelnemers, waarvan 
6 sporters en 3 recreanten van onze vereniging waren. 

 
Remon Verveer    31 –   31 –   29 –   32 = 123 
Hans Broodbakker    32 –   37 –   41 –   35 = 145 
Wendy van Luijpen    33 –   40 –   39 –   38 = 150 

 Roel Groenhuijsen    31 –   26 –   28 –   29 = 114 
Een aantal deelnemers waren er al sinds een donderdag. Dit 
was in verband met een selectiewedstrijd die zaterdag 17 april 
2010 werd gespeeld. 

Tom Pardaans     34 –   35 –   37 –   38 = 144 
    ----------------------------------- 
    127 – 129 – 133 – 134 = 523 

  
Helaas deden er maar 2 dames mee. Namelijk Barry 
Slingerland en Els van der Stroom. De eerste ronde ging het 
gelijk op. Ze sloegen allebei 36. De 2de ronde sloeg Els weer 
36 en Barry 30. Het verschil was ineens 6 holeslagen. De 3de 
ronde hadden beide dames weer hetzelfde geslagen namelijk 
33. Kon Els de laatste ronde nog bij Barry komen? Els had de 
laatste ronde 37. Barry had 1 holeslag verloren deze ronde. Ze 
had 38. Daarmee werd Barry 1ste en Els 2de. 

De laatste wedstrijd in de lhk bij Duno in Doorwerth 2010 
 
In het weekend van 19 en 20 juni 2010 werd de laatste 
wedstrijd gespeeld bij Duno in Doorwerth gehouden. 
 
Zaterdag was het de traditionele trainingsdag. Rond 10 uur 
begon het ineens hard te regenen, zodat we niet konden 
trainen. Na ongeveer een kwartier konden we de banen gaan 
trekken en de boel gaan verkennen. Na één baan konden we 
weer naar binnen omdat het weer regende. Dit was weer een 
buitje voor de stof. We hebben getraind tot 13.30 uur omdat 
het voetbal begon Nederland – Japan. Er waren ongeveer 20 
golfers die het voetbal live op een groot scherm konden kijken. 
Het was feest toen er een doelpunt werd gescoord voor 
Nederland. Iedereen begon te juichen, handje klap en te 
omhelzen van blijdschap. We keken allemaal hoe Nederland 
de wedstrijd won. Na dit gezien te hebben gingen we weer 
trainen. ’s Avonds om 18.00 uur mochten we het vlees van de 
barbecue afhalen. Bij de barbecue waren 4 soorten vlees, 4 
soorten salades, pindasaus, stokbrood, 2 soorten saus en kreeg 
nog 1 consumptie. Iedereen kreeg van iedere soort 1 stukje 
vlees. 

 
Bij de heren waren er 25 deelnemers. Er werd redelijk 
gespeeld. De nummers 1 tot en met 4 zaten dicht bij elkaar. 
Daar zat maar 6 holeslagen tussen. Roel Groenhuijsen had de 
smaak te pakken. De laatste ronde sloeg hij nog een rondje 28. 
Wilbert van Helmond had de laatste ronde ook onder de 30. 
Hij had nog 1 holeslag beter geslagen dan Roel. Wilbert had 
deze ronde 27. Wilbert moest barrage spelen met Fred van de 
Broek. Zowel Wilbert als Fred hadden allebei 125. Tom sloeg 
128. Het was jammer dat hij de 1ste ronde 37 had. Peter was 
vrij constant. Het was jammer van de laatste ronde. Hij had 36 
geslagen. Johan begon met rondjes 33 en 31. De 3de ronde was 
iets minder dan de vorige rondjes. Hij sloeg 42. De laatste 
ronde was een heel stuk beter. Een rondje 33. Reijer was 
vandaag niet opperbest. De eerste twee rondjes waren niet 
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goed gespeeld, maar de laatste twee rondjes kende ik Reijer 
weer. Cock van Es ging deze dag helemaal niet. We hadden 
hem wel eens lager zien spelen, maar deze dag dus niet. Dan 
hebben we de laatste 2 recreanten die aan ons toernooi 
meededen. Arie van der Steen deed het helemaal nog niet zo 
slecht. Ook Leen de Ruiter deed het goed. Beide recreanten 
deden voor het eerst mee aan ons 45+ toernooi. 

De tweede ronde had Roland Klarenbeek een rondje 26 met 
een 4 op baan 2. Die ronde had Geldrop 1 totaal 113, 
Appelscha 125, De Hole Ridders hadden nu 129 samen met de 
Putters. Zoetermeer had 131, gevolgd door Leeuwarden die 
135 hadden. Duno zakte even weg met 138 en Geldrop 2 nu 
139. 
 

 De derde ronde had het team van Appelscha weer 121 
holeslagen. Ze waren op weg naar de dagwinst, gevolgd door 
Geldrop 2 die 124 hadden. Duno had nu lager dan de tweede 
ronde. Zij hadden nu 130 holeslagen. Zoetermeer hadden 132. 
Zowel de Hole Ridders als Geldrop 1  

Uitslag: 
 
Barry Slingerland 36 – 30 – 33 – 38 = 137 1ste 
 
Roel Groenhuijsen 31 – 30 – 33 – 28 = 122 1ste hadden allebei 133. Leeuwarden had nu 135 en de Putters 136. 
Tom Pardaans  37 – 30 – 28 – 33 = 128 4de  
Peter van Luijpen 33 – 34 – 33 – 36 = 136 5de De vierde en laatste ronde was begonnen. Kon Appelscha die 

drie holeslagen voorsprong behouden op Geldrop 1? 
Appelscha had 119 met het team en Geldrop 1 kwam met 126 
binnen. Appelscha vergrote dus deze ronde met de voorsprong 
7 holeslagen. Daarmee had Appelscha de dagwinst gepakt. De 
Putters hadden de laatste ronde hun best gedaan door 119 te 
slaan. Duno had deze ronde 120. Geldrop 2 had nu 129. 
Leeuwarden 132, De Hole Ridders kwamen nu met een score 
van 134 binnen. De hekkensluiter van deze ronde was 
Zoetermeer met 135. 

Johan den Dunnen 33 – 31 – 42 – 33 = 139 9de 
Reijer van Gemerden  38 – 36 – 33 – 34 = 141 15de 
Cock van Es  37 – 36 – 37 – 41 = 151 17de 
Arie van der Steen 41 – 38 – 37 – 36 = 152 19de 
Leen de Ruiter  40 – 48 – 49 – 51 = 188 25ste 

 

Toernooi bij Zicht Nirve in Nuth 2010 

In het pinksterweekend van 22 en 23 mei 2010 zijn Peter, Diny 
en Wendy naar Nuth geweest om daar het Pinkstertoernooi bij 
te wonen. We hadden het hele weekend mooi weer. 

 
Uitslag van deze dag: 
 

1. Appelscha  486 Zaterdag 22 mei waren we er 33 deelnemers en op zondag er 
23. Er waren uit district west op zaterdag 12 spelers die aan dit 
toernooi meededen en op zondag 9 spelers. De spelers die op 
zaterdag speelden waren: Els en Jan van der Stroom, Klaas 
Boekel, Peter en Wendy van Luijpen, Nico Bakhuizen, Pascal 
en Siem van Duin, Alex, Andre en Kees Jansen en Frank 
Buurman. De spelers die op zondag speelde waren: Els en 

2. Geldrop 1  496 
3. Duno   512 
4. Putters   513 
5. De Hole Ridders 523 
6. Zoetermeer  530 
7. Leeuwarden  533 
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Wendy gingen op zaterdag daar trainen om nog een keer goed 
de baan te verkennen en Roel zou pas zondagochtend naar 
Appelscha komen. Bij baan 7 ( het heuveltje ) maakte Tom 
deze 2 keer rechtstreeks. Remon zei: “Dit geluk heb je van 
Wendy overgenomen, die nu geen geluk heeft”. Tom begon te 
lachen. Baan 8 ( open elleboog ) was moeilijker te maken dan 
andere jaren. 

Jan van der Stroom, Klaas Boekel, Peter en Wendy van 
Luijpen, Nico Bakhuizen, Pascal en Siem van Duin en Frank 
Buurman. 

Zaterdag had ik de stompe kegels heel mooi geslagen. De bal 
zat in de pot en kwam er toch weer uit. Ik had iets te hard 
geslagen. 2 banen waren iets moeilijker te maken dan 
voorgaande jaren. Dat was baan 2 ( de salto ) en baan 18 ( de 
zigzag ). 

 
’s Avonds liepen we naar de Chinees in Appelscha. Daar 
aangekomen zaten daar al een paar midgetgolfers. We hoorde 
veel gelach. Wat bleek nou Ruud Slappendel van Zoetermeer 
had een pilsje besteld bij een ober. Hij pakte het glas aan en 
wilde er een slok van nemen, toen viel de bodem van het glas 
eruit. Zijn kleding zat onder het bier. Na het eten kwam Jan 
Engels langs om te vragen hoe het met ons was. We zeiden dat 
we aan het uitbuiken waren. Jan zei dat hij dat anders deed. Hij 
begon te springen. Hij zei: “Dit is voor mij uitbuiken”. We 
begonnen te lachen. 

Zondag had ik de brug heel mooi geslagen. De bal zat in de 
pot en kwam er weer uitzetten. Kevin Weijermans, waar ik 
mee speelde, schreef in eerste instantie een 1 op. Hij dacht dat 
de bal erin zat. Dus niet. Ik voelde aan de pot en merkte dat de 
pot niet goed onder het gat van de baan lag. Daardoor kwam 
mijn bal weer uit het potje. 

Peter had die zondag de dubbele heuvel heel mooi geslagen. 
Ook bij hem zat de bal in de pot en kwam er weer uitzetten.  

Zondag 6 juni was de grote wedstrijd. In de ochtend hadden 
we zon en in de middag werd het klam, benauwd en nam de 
bewolking toe. Er werd laag geslagen door diverse spelers. Er 
werd in totaal 28 keer onder de 30 geslagen. Deze dag liep het 
bij mij helemaal niet. Mijn grootste vijand was de terugwerper. 

Peter werd bij de heren senioren A vierde met 110 en Wendy 
werd bij de dames A eerste met 103. 
 
Uitslag zaterdag 

  
De eerste ronde werd de eerste plaats in beslag genomen door 
Appelscha die met 121 holeslagen binnen kwamen gevolgd 
door Geldrop 1 en Duno ze ( die leuk mee deed ) hadden 
allebei 124. Op de vierde plaats stond ons team, De Hole 
Ridders, met 127. De Putters deden ook goed mee door 129 te 
slaan. Leeuwarden had er 131, Zoetermeer 132 en Geldrop 2 
141. 

Peter van Luijpen 31 – 26 – 26 – 27 = 110 
Wendy van Luijpen 26 – 28 – 31 – 29 = 114 
 
Uitslag zondag 
 
Peter van Luijpen 27 – 33 – 30 – 28 = 118 
Wendy van Luijpen 23 – 25 – 30 – 25 = 103 
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door rondjes 21, 24 en 25 werd haar totaal 103 holeslagen, waarmee ze na 
het succes van het weekend hiervoor, nu eens hekkensluitster was. Verjaardagen t/m november 

  
J. Dokter   6 september 
S. Lodder   18 september 
A.J. Christianen  23 september  
J.A. Verschoor-Loeve  12 oktober 
G. Elsenaar   15 oktober 
W. Hoogkamer  15 oktober 
A.J. Sips   19 oktober 
N Boer-den Kraak  19 oktober 
H.M. Kas   27 oktober 
I. van der Heiden  29 oktober 
L.R. Gout   13 november  
D. van Luijpen – Kraan 16 november  

Peter was deze dag in groep 15 ingedeeld en kon met scores van 30, 30, 31 
en 28 zijn score van de zaterdag daarmee niet verbeteren. 

H. v.d. Graaf   19 november 
L. Heselaars   19 november Als laatste van ons 4 moest Wendy aan de bak in groep 24 van de totaal 26. 

Ook Wendy bleek net als Peter op de zaterdag al haar beste score te hebben 
neergezet, met 29, 24, 22 en 23 kwam ze op een totaal van 98. 

N. Punt-Larooij  24 november  
E. Tromp   25 november 
B. Kerem   29 november Haar score van 95 op zaterdag leverde Wendy een verdienstelijke 3de 

plaats op.  
Als team werden we in totaal 10de van de 18 teams.    groetjes 

  

Cock en Erica 
 

Landelijke Hoofdklasse teams in Appelscha 
 
Op 5 en 6 juni zijn de teams weer samen gekomen in 
Appelscha voor hun 5de wedstrijd. Wie zou er dit weekend 
gaan winnen? Wordt het Geldrop 1 die nog ongeslagen is of 
toch een andere club. We zullen het zien. 
  Zaterdag 5 juni 2010 was het een trainingsdag voor alle teams. 
Het was zonnig en warm. Iedereen liep te blazen van de hitte. 
De Hole Ridders gingen daar naar toe. Tom, Remon, Hans en 
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Toernooi M.G.C. de Vrije Slag 17 & 18 juli 2010 Toernooi in Zoetermeer 2010 
  

verslag van zondag 18 juli Op 26 juni 2010 werd op de banen van Zoetermeer een 
nationaal toernooi gehouden. Het begon om 9.30 uur. Ze 
hadden 42 deelnemers uit alle windstreken. Namelijk uit 
Drachten, Doorwerth, Groesbeek, Geldrop, Boskoop, 
Ridderkerk, Zoetermeer, Lexmond, Bennekom, 
Heerhugowaard, Alphen aan den Rijn. Het was erg mooi weer. 
Peter liep met Ingrid Scheeringa ( Drachten ) en Cees Boevee  

 
Deze 2de dag was een prachtige zonnige en warme dag. 
Met 76 deelnemers op de zondag mag gerust gezegd worden dat het 
gezellig druk was en de verwachting dat het een lange dag zou worden 
kwam zeker uit. Maar met een prachtig schaduwrijk terras was dat geen 
ramp om wat langer te moeten wachten dan ik tot nu toe in mijn korte 
carrière gewend was. 
De Hole Ridders werden deze dag vertegenwoordigd door Peter en Wendy 
van Luijpen, Erica Tromp - van Es en Cock van Es, precies genoeg om ook 
als team mee te tellen. 

( Zoetermeer ) en ik liep met Dick Boumans  
( Lexmond ) en Sjaan Visser ( Zoetermeer ). 
 
De grootste groep was dit keer de heren en daarna de heren 
senioren. De dames senioren en de dames kwamen daarna. Er 
was helaas maar 1 jeugd speler. 
 
Er werd niet laag geslagen. Er werd maar 4 keer 29 geslagen 
en de rest zat boven de 30. Er moest een barrage gespeeld 
worden om de laagste ronde. Er waren 4 deelnemers hiervoor, 
maar Rob Plugge zei dat hij al 2 prijzen had gewonnen en dat 
hij daaraan niet mee zal doen Het ging nu tussen Cees Boevee, 
Huub Bottenberg en Marco Slomp. De barrage werd 
gewonnen door Marco Slomp. 

 
 
Cock had de twijfelachtige eer om als eerste te beginnen, nou ja, echt erg 
vond Cock dat niet, want dan was de tijd tussen inspelen en zijn eerste 
rondje zo beperkt dat hij toch nog wel het één en ander heeft kunnen 
onthouden. Aan de score van 33 aan het eind van dat rondje was niet echt 
te zien dat Cock veel onthouden had, maar dat viel eigenlijk best wel mee, 
hij had vooral last bij het pijpje, waar zijn bal niet door het pijpje durfde te 
gaan met een 7 als resultaat. Gelukkig werd die angst in de daarop nog 
volgende ronden overwonnen en bleek het balletje er toch gewoon door te 
kunnen. Overige scores van Cock die dag waren: 29, 29 en 27 wat een 
totaal opleverde van 118 holeslagen, goed voor de 11e plaats in de categorie 
Heren Senioren B. 

 
Onderling werd er goed gestreden voor algemeen 
toernooiwinnaar. Daarvoor kwamen na de 3de ronde de 
volgende personen in aanmerking: Rob Plugge, Jan 
Ouwerkerk, Jos Vlasveld en Wendy van Luijpen. Na een 
spannende slot ronde ging de wisselbeker dit jaar naar Rob 
Plugge. 
 
 
 Erica ging pas de baan op nadat Cock al lang klaar was met zijn ronde in 

groep 14. Helaas had ook zij 33 slagen nodig over de eerste ronde, gevolgd  
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Uitslag:  
De laatste ronde had ik 25 met een vier op de diabolo. De eerste slag 
was 2 millimeter te kort, de tweede slag was net iets te hard, de 
derde slag was weer op 2 millimeter te kort en de vierde slag was 
eindelijk goed. 

 
Heren Senioren 
 
8ste  Peter van Luijpen  32 – 44 – 40 – 37 = 153   Om 15.00 uur waren we klaar met het toernooi en kon de 

voorbereiding voor de barbecue beginnen. Dames 
  
1ste Wendy van Luijpen  31 – 35 – 30 – 32 = 128 Uitslag zaterdag 17 juli 2010: 
  
 Peter van Luijpen HSA  29 – 29 – 23 – 21 = 112 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wendy van Luijpen DA  25 – 23 – 22 – 25 = 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 



 

19 
 

Remon aan de laatste lange ronde. Rene draaide de 
duimschroeven aan met een sterke ronde van 27. Remon 
reageerde in het directe gevecht met een kampioensronde van 
25 op lang. Totaal score van de het kampioenschap: 247!  Als 
ik het wel heb een score van 138 over lang 27,6 gemiddeld. 
Proficiat!. Rene werd op enige afstand maar met een knappe 
score van 256 tweede, Alex werd verdrongen van de tweede 
plaats en werd derde met 258 door een laatste ronde van 31. 
Andre, Ruud, Henk en Zeno volgden op enige afstand.  

 
Belevenissen van een recreant midgetgolfer. 
=================================== 
 
Tijdens het drinken van een versnapering op het terras 
van de midgetgolfbaan 
vroeg iemand onlangs aan mij waar mijn voornaam ,, 
Reijer " toch vandaan komt. 
De persoon in kwestie, die binnenkort in Ridderkerk komt 
wonen,had deze naam nog nooit gehoord. 
Ik heb daar toen weinig over gezegd,omdat ik weet,dat in 
zo'n situatie datgene wat   

Een heet weekend kwam ten einde. Er was veel strijd, er werd 
veel gedronken en het was zeer plezierig. 

je er over vertelt het ene oor in en het andere oor uitgaat. 
Het is beter dit op papier te zetten. 
Dat de naam in Ridderkerk niet onbekend is,moge blijken 
uit onderstaand stukje. 

 
Hans  
 Ik kreeg de naam van mijn oom Reyer. 
 In het trouwboekje heeft de ambtenaar van de burgerlijke 

stand ,, Reijer " geschreven. Toernooi in Wageningen 
 M'n vader,die de geboorte-aangifte had gedaan,vond het 

wel goed zo. Op zaterdag 17 juli en zondag 18 juli 2010 werd er een toernooi 
gehouden bij de Vrije Slag in Wageningen. De deelnemers konden 
zich voor zowel de barbecue als voor het toernooi opgeven. Peter en 
ik gingen beide dagen naar het toernooi van de Vrije Slag. 

Ik ben dus met ,,stippen " geboren. 
Het is een Friese vorm van de weinig meer voorkomende 
naam Ridder,een  
samenstelling van Germaanse stamvormen ridan(rijden) 
en heri (leger)  

Op zaterdag 17 juli 2010 begon het om 9.00 uur. Ze hadden op deze 
dag 44 deelnemers. Met de training was het zonnig, maar naar mate 
we met de wedstrijd begonnen kwam de bewolking. De eerste 2 
rondes hadden we twee onderbrekingen van bij elkaar een half uur. 
Na die regenonderbrekingen konden we gewoon onze vier rondjes 
afmaken en daarna kwam weer de zon te voorschijn. 

 
Als er bij de vereniging dames zijn,die nog graag een kind 
willen,dan kunnen ze hem als het een jongen is 
geworden,de naam Reijer geven. 
U kunt dan gaan wonen aan de Reijerweg. 
Meubelen kunt u kopen bij de ,,Reijerhoeve ." 
Basisonderwijs kunt u hem laten volgen op school ,, De 
Reijer ." 

 
Deze dag werd er laag geslagen. Alex Jasper sloeg 84 met een 
rondje 19. Mees Bouwman had er 85. Martin Mulder 92. Wilbert 
van Helmond 93, Ilona de Kok 94, Wendy van Luijpen en Jacco van 
der Stelt 95, Annie Jasper 96, Peter Groeneveld 97, Toon ter Keurs 
98, Gert van Engelen, Ernst Huijgens en Natasja Klarenbeek hadden 
er 99. 

Als ouders werkt u beiden op het industrieterrein ,, 
Reijerwaard ." 
U bent dan natuurlijk lid van volkstuinvereniging  
,,Reijerwaard. "   
Het is immers lekker gezond,wortels van eigen grond !   
Als u wilt tennissen,squashen,snookeren,paardrijden of 
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sterke 258 slagen. Annie hield stand op plaats twee na een 
ronde van 34, een totaal van 269. Natasja bleef Wendy voor 
met 273.  

fitnessen,gaat u naar 
Sportcenter ,, Reijerbos. "  
Wandelen doet u met Reijertje in het Reyerpark. 
Wilt u met de auto weggebracht worden,omdat u hebt 
genoten van het drinken  

De heren begonnen ook op lang en Remon consolideerde zijn 
voorsprong met een ronde van 31. Alex liep met een ronde 28 
in, maar bleef na Rene op plaats drie. Henk Goris scoorde een 
29 en steeg naar positie 6 achter Andre en Ruud.  

van een bepaald aantal glazen,dan belt u de ,, 
Reijertaxicentrale ." 
Tenslotte nog één belangrijke mededeling. 
Na de geboorte is het verstandig uw zoon direct in te 
schrijven bij  

De zevende ronde bracht weer vuurwerk: Rene scoorde een 
foutloze 18 en pakte de eerste plaats. Remon zakte met een 23 
naar de tweede plaats, drie slagen achter de leider. Aangezien 
Alex en Henk 20 hadden en Andre en Ruud 21 kwamen de 
heren dichter bij elkaar te staan.  

Bejaarden en Verzorgingstehuis ,, Reyerheem ." 
Doet u dit niet,dan is er te zijner tijd wellicht geen plaats. 
Als u nu denkt,dat mijn naam aan al deze 
Reijertoestanden is ontleend,dan hebt u het mis. 
Het is eerder andersom. 
Wel is het vreemd, dat je de naam  zowel met een  ij als 
met een y  geschreven ziet. Helaas voor Rene was de volgende lange ronde van minder 

gehalte (34) en die van Remon erg sterk (28). Daarmee pakte 
Remon resoluut de koppositie terug. Alex bleef op plaats drie, 
maar 1 slag achter Rene. Ruud steeg een plek met ook een 
ronde 28. Andre zakte naar plaats vijf en Henk bleef op zes. 
Zeno scoorde een 27 en stond 7.  

Het woord  ,, Reyer ", is een palindroom. 
Een woord,dat van voren naar achteren of van achteren 
naar voren gelezen,hetzelfde woord of een woord met een 
andere betekenis geeft. 
Wie kan dat bij de vereniging van zijn voornaam zeggen? 
 

De laatste korte ronde liep nu in het voordeel van Remon. Met 
een score van 20 liep hij vier punten uit op nummer drie, Rene. 
Alex, Andre 
en Ruud 
scoorden 21. 
Alex stond 
daardoor 
tweede.  

Denk daar maar eens over na.! 
 
met vriendelijke groeten, 

Met een 
veilige 
voorsprong 
van vijf 
punten, zo 
leek het, 
begon 

 
Reijer van Gemerden. 

 
LHK teams in Baarn op 16 mei 2010 
 
Op 16 mei jl kwamen de teams van de landelijke hoofdklasse 
bij elkaar in Baarn voor hun 4de teamwedstrijd. Het was erg 
spannend. De teams lagen erg dicht bij elkaar. Er werd die dag 
laag geslagen. 
 
Appelscha ging weer goed van start net als de wedstrijd ervoor 
in Afferden. Zij sloegen 126, gevolgd door Geldrop 1 die 127 
had. Zoetermeer deed ook leuk mee door 130 te slaan. Die 
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In de laatste korte ronde had Mees nog een goede ronde van 21 
en drong dus aan. Roel liet zich met een ronde 25 niet 
verrassen en ging met de titel bij de heren senioren aan de haal 
met een eindscore van 266. Mees werd tweede met een score 
van 269, en Peter vierde met 275. Tom, Hans en Jan kwamen 
met een laatste goede korte ronde nog opzetten, maar te laat, 
en werden op enkele slagen vier, vijf en zes. 

werd op de hielen gezeten door Duno die 131 had. De Hole 
Ridders hadden er 132, Geldrop 2 136, Leeuwarden 139 en de 
Putters 140. 
 
De Hole Ridders kwamen na de tweede ronde met een hele 
mooie ronde van 125 binnen, gevolgd door Leeuwarden en 
Appelscha die met 126 binnen kwamen. Geldrop 1 en 
Zoetermeer hadden allebei 128. Geldrop 2 kwam nu met 130 
binnen, gevolgd door Duno met 132 en de Putters met 134. 

 
Bij de dames begon Erica met een 33 op lang, dat gaf Wendy 
de kans om naar 1 te komen met een geweldige ronde van 26! 
Annie stond na een ronde 32 op 3. Natasja kwam niet naderbij 
en bleef op 4.  

 
De derde ronde gaf Zoetermeer een pak slaag. Ze kwamen met 
125 holeslagen binnen, gevolgd door Appelscha die heel 
constant was met 128. De Hole Ridders hadden deze ronde 
131, gevolgd door Duno die 132 hadden. Geldrop 2 had 
Geldrop 1 te pakken. Geldrop 2 kwam met 135 binnen en 
Geldrop 1 met 136, Leeuwarden had 140 en de Putters 142. 

Erica herstelde in de volgende korte ronde de orde met een 
score van 21. Ook doordat Wendy een wat hogere 28 scoorde. 
Wendy zakte zo naar 3, Annie bleef 2 met een ronde 24. 
Natasja scoorde weer goed op kort met een 21.  
De volgende lange ronde werd met 30 gewonnen door Erica. 
De achtervolgende dames scoorden hoger en verloren terrein, 
Wendy zakte naar plaats 4.  

 
Geldrop 1 schrok zo na de derde ronde dat ze de vierde ronde 
met 122 holeslagen binnen kwamen, gevolgd door Duno die 
125 hadden. Geldrop 2 zat er net achter met 126. De Hole 
Ridders kwamen met 130 binnen, de Putters 134, Appelscha 
135, Zoetermeer 137 en Leeuwarden 138. 

De aanval op de koppositie werd in de negende ronde 
nogmaals ingezet door Annie en Natasja. Zij scoorden 21, 
Wendy slechts 25, 
zij werd nog vaster 
naar de vierde plaats 
verwezen. Maar 
helaas voor de 
dames scoorde ook 
Erica een 21.  

 

 
Met zeven punten 
voorsprong begon 
zij de laatste lange 
ronde. Deze laatste ronde won zij weer van de dames 
andermaal met een ronde van 30. Haar totaalscore was een 

Na vier rondes bleek dat de teams dicht bij elkaar lagen tussen 
de nummer 1 en nummer vijf was maar 7 holeslagen. 
 
Uitslag: 
 
Geldrop 1   127 – 128 – 136 – 122 = 513 
Appelscha 1   126 – 126 – 128 – 135 = 515 
De Hole Ridders 1  132 – 125 – 131 – 130 = 518 
Duno 1    131 – 132 – 132 – 125 = 520 
Zoetermeer 1   130 – 128 – 125 – 137 = 520 
Geldrop 2    136 – 130 – 135 – 126 = 527 
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Leeuwarden 1   139 – 126 – 140 – 138 = 543 met 315. De overige dames senioren waren ver achterop 
geraakt.  De Putters 1   140 – 134 – 142 – 134 = 550 

  
Tussenstand na 4 wedstrijden: Ook de heren senioren begonnen de zondag op kort. Na deze 

ronde bleven de top drie (Mees, Roel en Peter) in dezelfde 
volgorde, alleen Jos sprong van de zesde plaats naar de vierde 
door een goede ronde van 21.  

 
1. Geldrop 1   32,0 – 1882 
2. Hole Ridders 1 25,0 – 1916 
3. Appelscha 1  24,0 – 1926 In de zevende ronde sloeg Roel zijn slag: met een ronde 27 op 

lang won hij 7 slagen op Mees en nam de kop over. Peter 
Groeneveld, Jos, Jan en Tom verloren ook 5 of meer slagen op 
Roel.  

4. Zoetermeer 1  19,0 – 1946 
5. Geldrop 2  13,5 – 1978 
6. Duno 1   12,5 – 1987 
7. De Putters 1  11,0 – 2022 
8. Leeuwarden 1    7,0 – 2056 

 
De Hole Ridders 1 
 
Remon Verveer    31 –   31 –   32 –   32 = 126 
Hans Broodbakker    35 –   31 –   39 –   33 = 138 
Wendy van Luijpen    32 –   30 –   35 –   31 = 128 
Roel Groenhuijsen    37 –   33 –   33 –   34 = 137 
Tom Pardaans      34 –   34 –   31 –   34 = 133 
    ----------------------------------- 
    132 – 125 – 131 – 130 = 518 
 
De Hole Ridders 3de in Afferden 
 
Op 9 mei 2010 waren de teams van de Landelijke Hoofdklasse 
naar Afferden gekomen voor hun de derde wedstrijd. De achtste ronde op kort ging er erg spannend aan toe: Roel 

had 20, Mees had 21 en daardoor liep Peter niet echt veel in op 
nummer 1 en 2 ondanks de zeer goede ronde 19! Wel was er, 
naar later bleek, de beslissende afstand genomen met de 
achtervolgers.  
De volgende lange ronde was minder spectaculair. De top had 
op lang scores in de dertig. Tom kwam door een goede ronde 
lang van 29 op de vierde plaats.  

 
Tom had een verkeerd shirt aan. Gelukkig had Hans nog een 
sweater bij hem, zodat Tom die sweater aan kon trekken. 
 
In een van de rondes moest Gerty baan 18 nog slaan. De eerste 
2 spelers hadden deze baan al geslagen, dus liepen ze naar de 
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Het was een hete dag, de scores waren goed, de toppers 
kwamen al boven drijven, maar wie zou er winnen? Het 
beloofde nog een hete strijd te worden. 

kantine. De score van Gerty stond al op het bord terwijl hij nog 
baan 18 moest slaan. De ene was al bij zijn vriendin en de 
andere in de kantine. Ze kregen een waarschuwing, omdat ze 
niet even wachtte tot dat Gerty had geslagen.  

ZONDAG  
De nacht van zaterdag op zondag was onstuimig tenminste wat 
weer betreft. De volgende ochtend was de temperatuur al weer 
snel boven de 20 graden, en heel zonnig. Al vlug ging de 
temperatuur naar grote hoogte. Wat zal deze dag als 
ontknoping brengen? 

De eerste ronde van de wedstrijd werd de koppositie in 
genomen door Appelscha met 118 holeslagen. Ze gaven dus 
even een pak slaag, om te laten weten dat zij er ook nog waren. 
Gevolgd door Zoetermeer en Geldrop 1 met 123. De Hole 
Ridders kwamen op de 4de plaats met 127 samen met de 
Putters, Duno met 132, Geldrop 2 134. De hekkensluiter van 
deze ronde was Leeuwarden met 137. Leeuwarden had 
namelijk geen schrapper. 

 
Anja deed het in totaal 25 punten beter dan Youri met een 
totaal van 315 slagen. Op lang was ze heel constant de tweede 
dag met twee ronden 36, op kort in totaal 83.  
Youri en Anja werden kampioen in hun klasse, en zijn 
veelbelovend. `Hopelijk komt er meer competitie voor hen. 

De tweede ronde was Duno die een pak slaag uitdeelde. Zij 
hadden met 5 spelers 120 holeslagen, gevolgd door Appelscha 
met 123, Geldrop 1 met 124. Geldrop 2 had nu 128. De Hole 
Ridders waren iets terug gezakt met de score. Wij kwamen met 
130 binnen. Zoetermeer 139, Leeuwarden 142 en de 
hekkensluiter was deze keer de Putters met 144. 

 
Bij de dames senioren was de strijd nog open tussen Petra en 
Elly. De eerste ronde kort bracht een score van 24 voor Elly en 
25 voor Petra. Marrie en Els kwamen iets dichterbij door een 
score van 23.   
De volgende ronde lang bracht de vorentscheidung: Petra had 
35 en Elly 27! Opeens stond Elly 8 slagen voor op Petra. De 
achterstand naar 3 en 4 nam verder toe: wel 20 op Els en 27 op 
Marrie.  

De derde ronde was van start gegaan. De Hole Ridders waren 
van de tweede ronde zo geschrokken, dat ze na de derde ronde 
met 112 holeslagen binnen kwamen. Remon verveer had er nu 
28, Hans Broodbakker 26, Wendy van Luijpen 34 ( die de 
schrapper was in deze ronde ), Roel Groenhuijsen 27 en Tom 
Pardaans 31. De Hole Ridders werden gevolgd door Geldrop 1 
die 119 hadden. Zoetermeer hadden 120, Appelscha 121, de 
Putters 125, Geldrop 2 126, Duno 127, Leeuwarden 141. 

Elly was op dreef want de volgende korte ronde liep ze nog 
verder uit door een goede ronde van 20 op kort. Haar 
voorsprong groeide naar 14 punten op Petra, Els has een ronde 
van 23 en stelde al haar derde plaats veilig, Marrie volgde op 
11 punten op plaats 4.   
De laatste lange en korte rondes brachten geen verandering in 
dit beeld: Elly won de titel overtuigend met 279 slagen, Petra 
tweede met 292 slagen, Els derde met 298 en Marrie vierde 

De vierde ronde was de beslissende ronde. Het zat allemaal zo 
dicht bij elkaar. Geldrop 1 had deze ronde 118 holeslagen, 
waarmee ze de derde dagzege op een rij binnen haalde. 
Appelscha en de Hole Ridders gingen de strijd aan voor de 
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tweede plaats. Alle spelers van Appelscha waren binnen en 
hadden deze ronde 126. Tom Pardaans moest nog binnen 
komen. Hij moest baan 18 maken om gelijk te komen met de 
eindscore van Appelscha. Tom sloeg de laatste baan mis. En 
bij de tweede slag ging de bal erin. De totale score van deze 
ronde was 120. Dus hadden we net één holeslag te veel om 
gelijk te komen met Appelscha. Zoetermeer had er 123, 
gevolgd door de Putters met 124, Geldrop 2 127, Duno 131 en 
Leeuwarden 133. 

iets terrein. Met 7 punten achterstand stonden zij en  
Natasja gedeeld derde. Ingrid stond met 5 punten meer 
achterstand vijfde.   
Met de laatste korte ronde voor de dag snoepte Wendy een 
paar punten van haar achterstand af en stond ze op 5 punten 
achterstand op de leidster Erica derde. Annie was 
verdienstelijk tweede en Natasja met een goede score vierde, 
nu op 8 punten van Erica. 
 

 De heren vormen vaak de sterkste en de breedste klasse en dat 
bleek ook op zaterdag. Alex Jasper begon sterk met een ronde 
20. Gevolgd op 1 slag door Remon en op 2 door Rene. 
Daarachter hadden wel 4 mannen 23.  

Na deze dag bleek dat we na 3 wedstrijden nog steeds tweede 
staan achter Geldrop 1. En nog 2 punten voor op Appelscha. 
De volgende wedstrijd is in Baarn. 
 Na de lange ronde nam Remon resoluut de kop met een mooie 

ronde 27. Rene volgde op twee punten en Roy klom omhoog 
naar de gedeelde tweede plaats met ook een 27. Alex stond een 
slag daarachter.  

De stand na deze dag was: 
 
1.  Geldrop 1  123 – 124 – 119 – 118 = 484 
2.  Appelscha  118 – 123 – 121 – 126 = 488 De volgende ronde kort zag weer een leiderswissel, Alex 

scoorde zijn tweede 20 en Remon werd naar de tweede plaats 
verwezen met een slag achterstand. Gedeeld derde waren Rene 
en Andre.  

3.  de Hole Ridders 127 – 130 – 112 – 120 = 489 
4.  Zoetermeer  123 – 139 – 120 – 123 = 505 
5.  Duno   132 – 120 – 127 – 131 = 510 
6. Geldrop 2  134 – 128 – 126 – 127 = 515 De vierde ronde op lang leverde nog meer vuurwerk op: 

Remon scoorde 27, Rene overtroefde hem met 25. Dit keer 
stond Rene nummer een en Remon 2. Alex zakte naar 3.  

7. de Putters  127 – 144 – 125 – 124 = 520 
8. Leeuwarden  137 – 142 – 141 – 133 = 553 
 Andre handhaafde zijn vierde plaats en Ruud steeg met stip 

naar 5 door een 27.  De Hole Ridders: 
 De derde ronde kort bracht de leiding terug aan Remon met 

een ronde 21. Rene zakte nu naar de tweede plaats met 1 slag 
achterstand. Andre steeg een plaats naar 3 door een ronde 20, 
Ruud een plaats naar 4 en Alex zakte naar 5 door een wat 
hogere ronde.  

Remon Verveer    33 –   31 –   28 –   29 = 121 
Hans Broodbakker    39 –   38 –   26 –   35 = 138 
Wendy van Luijpen    31 –   34 –   34 –   31 = 130 
Roel Groenhuijsen    28 –   31 –   27 –   29 = 115 
Tom Pardaans     35 –   34 –   31 –   31 = 131  
    ---------------------------------- 

127 – 130 – 112 – 120 = 489 
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Jos en Peter Groeneveld.   
De derde lange ronde breidde Mees zijn voorsprong op  
Roel met 2 punten uit. Peter Groeneveld stond daar weer 10 
punten achter op plaats 3.  Tom steeg met stip naar plaats 4  
na een rondje 27 op lang. Jan en Jos zakten naar positie 5  
en 6. 
 
Hoe ging het bij de andere klassen? Bij de senioren dames 
startten Elly en Petra goed op lang (rondje 32) gevolgd door 
Marrie. De andere seniore dames begonnen meer op mijn 
niveau met rondjes in de 40 of hoger.  
Na de korte ronde herstelde vooral Els zich en sloot aan  
achter Marrie. Elly stond op 1.  
Na de volgende lange ronde had Els de derde plaats veroverd 
ten koste van Marrie, maar beiden stonden ver achter op Elly 
en in mindere mate op Petra.  
Ronde 4 en 5 zagen een sterke opmars van Petra. Ze eindigde 
de eerste dag bovenaan, 1 punt voor Elly en 12 voor Els.  
 
De jeugd had een onderonsje. Met een meisjes en jongens 
junior was het een karige inschrijving voor dit kampioenschap. 
Maar de prestaties en de inzet waren er niet minder om. Anja 
zou met haar score gedeeld derde staan na 1 dag bij de seniore 
dames en Youri (poeoe) Bottenberg sloeg ook een goed figuur. 
 
Bij de Dames, die op kort begonnen, was de hele dag strijd op 
hoog niveau. De eerste korte ronde begon iedereen op een na 
met een groene: Erica verraste iedereen met een eerste ronde 
19. De toon was gezet.  

 Voeg daar op lang een ronde 28 voor Erica en 27 voor Annie 
en deze dames stonden 5  slagen voor op Wendy en 7 op 
Natasja.  

 

Annie en Erica hadden een tweede combirondje van 53,  
wat hun totaal op 100 bracht, daarmee verloor Wendy nog  
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Verslag NK Combi te Ridderkerk 10 en 11 juli 2010. 

 

 
Het beloofde voor de verandering een warm weekend te 
worden. Op vrijdag had ik vrij en kon ’s middags naar 
Ridderkerk rijden om te trainen bij 30+ graden Celsius.  
Mijn trainingsijver nam al na enkele korte banen trainen  
erg af vanwege de hitte. Met het zweet op mijn voorhoofd 
had ik alleen de korte banen getraind. Na een uurtje was  
het hard nodig om het vochtverlies weer aan te vullen.  
Lang oefenen leek een uitdaging. En inderdaad ik hield  
het al gauw voor gezien. Terug naar huis in de koelte  
van de auto.  
 
ZATERDAG 
Op zaterdag was het weer nog onveranderd mooi: zeg  
maar het was zeer warm! Na kort inslaan kon het feest 
beginnen. Ik was geloot met Wilbert, die me vorig jaar  
nog naar de tweede plaats had verwezen, en Fred. De  
senioren startten op lang.  
Roel en Mees, favorieten vooraf, namen direct de leiding  
door samen met Peter van Luijpen de eerste drie groene 
rondjes van 29 te scoren. Ik mocht me al direct tot de 
kanslozen rekenen omdat ik met een rondje 42 binnen-  
kwam.  
Na de navolgende korte ronde stond Roel bovenaan  
op de voet gevolgd door Mees, Jan en Jos.  
De tweede lange ronde bracht een drietal spelers  
gezamenlijk aan kop: Roel, Mees en Peter Groeneveld  
(rondje van 28), op een punt gevolgd door Jan. De  
overige spelers waren op 5 punten en meer gezet. De  
eerste aftekening leek een feit.  
De volgende korte ronde bracht een verrassing. Mees  

 maakte een 18! Klasse! Hij sloeg een daarmee een groot  
 gat met zijn achtervolgers: 5 punten met Roel, 11 met Jan,  
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