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Wazig Zien 
 
Er belde een kind naar de dokter. "Is het waar dat ik wazig ga 
zien als ik veel wijn drink?", vroeg het kind. "Jazeker, van veel 
wijn ga je wazig zien", antwoordde de dokter. Anderhalf uur 
later werd de dokter opnieuw gebeld, maar toen door een 
verontrustte moeder: "Mijn blinde kind is zo zat als een toeter, 
wat heeft u hem verteld?" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RMC de Hole Ridders  Redactie 
Oosterparkweg 5   
2986 AE  Ridderkerk   Wendy v. Luijpen 
Telefoon: 0180-430606  
 
email: redactie@rmcdeholeridders.nl 
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Van de redactie 
 
We zitten haast in december als dit clubblad uitkomt. Het is al weer 
het 4e clubblad van 2010. De toernooien, Nederlands 
Kampioenschappen, districtskampioenschappen, landelijke 
hoofdklasse en de teamwedstrijden in het district zijn al weer 
voorbij. We zijn begonnen met de wintercompetitie op de lange 
baan. In dit clubblad staat ook een uitnodiging van de 
wintercompetitie. De opzet van deze wintercompetitie is anders dan 
de voorgaande jaren. De wintercompetitie is heel gezellig om mee te 
doen. In dit clubblad zitten ook een paar uitnodigingen, zoals 
nieuwjaarstoernooi, nieuwjaarsreceptie en van de algemene 
ledenvergadering. 

Wendy van Luijpen 

November 2010 
33, nummer 4 . 

Verder wens ik iedereen fijne feestdagen toe en een gezond 2011. 

Jaargang 

Midgetgolfpost

RMC de Hole Ridders 

 

 
 

 
 

COLOFON: 

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

mailto:redactie@rmcdeholeridders.nl
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Eén van de agenten vroeg aan hem om alles vanaf het begin te 
vertellen. 

 
 

“Welnu” zei hij, toen wij gisteren van school kwamen. 
…………” 

 
 

  
De twee agenten keken elkaar aan en zeiden: “We weten 
genoeg.” 
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Van de voorzitter op moest gaan richten. En iedere keer miste ik de put. 
Uiteindelijk bij de laatste slag, sloeg ik de bal in het putje.  

Holland gestopt met sponsoring van de Hole Ridders!  
Einde van een tijdperk? In een van de rondes zag ik dat bij Ramon Craane de bal boven 

op de heuvel naast de pot bleef liggen. Er is door Henk een 
foto gemaakt, want dat zie je niet vaak. 

 
Min of meer wel ja, want toen onze vereniging in 1977 werd 
opgericht is Holland vrijwel gelijk onze sponsor geworden.  
Zeker in het begin was Holland goud waard voor onze 
vereniging. Het mooie was vooral dat zowel Holland, onder 
leiding van Harry Put, net als RMC de Hole Ridders groeiden 
als kool. 

Aan het einde van de dag bleek dat de Nederlandse vrouwen 
24 holeslagen verloren en de Nederlandse heren verloren er 
75. 
 

Vooral toen kon onze club wel een duwtje gebruiken. De Belgen hadden voor de beste individuele speler bij zowel 
de dames als de heren een prijs beschikbaar gesteld. Bij de 
dames ging het naar Greta Janssens ( België ). Bij de heren 
was er een barrage nodig. Deze barrage ging tussen Michael 
Petit ( België ), Pascal Hansen ( België ) en Rene Bos  

Het is dan ook mijn stellige overtuiging dat wat wij nu hebben 
mede voor een groot deel te danken is aan de fantastische 
sponsor die wij in Holland hebben gehad. 
 
Toen wij ook een tijd de naam Holland Hole Ridders droegen 
en vier maal de Europa Cup speelden vervulde mij dit met veel 
trots. En ik kan U verzekeren dat er wel eens met jaloezie naar 
ons gekeken werd door andere verenigingen.  

( Nederland ). De barrage liep tot en met baan 3 ( de rechte 
baan ). De barrage werd gewonnen door Rene Bos. 
 
Jean Pierre Jacob maakte de tussenstand en het verschil van de 
dames bekend, maar toen hij het van de heren bekend wilde 
maken werd er flink gehoest en gekucht door de Nederlanders. 
Ze hoopten hiermee dat het niet te verstaan was. 

De laatste jaren is de sponsoring van Holland langzaam 
afgebouwd. Het laatste was het vorig clubblad wat zij gratis 
voor ons maakten. Het zat eraan te komen en niets is eeuwig. 
Holland Ridderkerk heeft gekozen voor een andere 
sponsorstrategie en daar heb ik alle begrip voor. 

 
Moppentrommel 

  
Gelukkig kunnen wij nu op eigen benen staan. Wij hebben wel 
besloten het clubblad door Holland te laten maken, uiteraard 
wel voor onze rekening. Dit is wel het minste wat we terug 
kunnen doen. 

Penalty 
 
Wat is het verschil tussen een penalty en een biertje?  
 
Een biertje gaat er altijd wel in!  

Wat ons rest is een zeer diepe buiging en heel veel dank aan 
Holland Ridderkerk voor wat zij voor ons hebben gedaan. 

 
www.moppen.nl 

  
Simon Lodder 
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Zondag 24 oktober 2010 was de officiële wedstrijddag. We 
moesten om 9.45 uur van de baan af voor de toespraken en de 
volkslieden. Raymond Leemans ( België ) zei in zijn 
toespraak: “Laat ons allen samen proberen hier een memorale 
44e editie van te maken. Als blijk van erkentelijkheid hebben 
we voor onze Nederlandse collega’s een eenvoudig T-shirt, 
zodat ze steeds aan ons herinnerd worden. Mogelijk tijdens 
één van uw trainingen, thuis of tijdens het schilderen van uw 
plafond. Veel succes.” 
 

Een verregende 45+ toernooi in Drachten 
 
Op vrijdag 27 augustus 2010 werd in Drachten het 45+ 
toernooi gehouden. Het zou om 10.30 uur beginnen, maar in 
overleg met de scheidsrechters werd er niet gestart, vanwege 
de regen 
 
Om 11.30 uur werd er overleg gepleegd met de 
wedstrijdleiding en de scheidsrechters om de deelnemers te 
laten kiezen of naar huis te gaan of te blijven, want het zou pas 
tussen 12.30 uur en 13.00 uur droog worden. Even na 12.30 
uur werd het droog en konden de overige deelnemers toch 
starten aan het 45+ toernooi. Er waren nog 33 deelnemers over 
van de 43.  

We hebben op die dag in totaal ongeveer 1 uur gestopt in 
verband met diverse regenonderbrekingen.  

 
Om 13.15 uur werd er gestopt, omdat het weer regende. We 
hebben op de buienradar gekeken en het leek erop dat het 
voorlopig niet droog werd. Dus werd er besloten om het 45+ 
toernooi niet verder te gaan en het te verschuiven naar vrijdag 
1 oktober 2010. Na een half uur werd het droog en het bleef 
droog. 

 
De eerste ronde liep heel erg lekker bij mij totdat ik bij de 
tunnel kwam. De eerste slag zat in de pot maar was een 
tikkeltje te hard geslagen. Ik moest gaan putten. Ik had aan 
Henk Goris gevraagd of hij een aanwijzing kon geven waar ik 
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spelen. Ongeveer 10 cm van boven en nog iets opspelen, zodat 
het over de 2de roestvlek van boven kwam. De bal moest wel 
vloeien over de kegels heen. De koker was een baan die het 
beste iets over links gespeeld kon worden. De tunnel was hier 
wel erg apart. Je moest ongeveer 10 à 15 cm onder het midden 
de bal neerleggen en naar het midden van de tunnel spelen.  
Het tempo was erg belangrijk. Als de bal dan langs de pot ging 
moest hij de band raken dan viel hij. Hij kon zowel links als 
rechts langs. Hij kon ook nog rechtstreeks vallen. De brug 
moest je van rechts naar links spelen. Hier was het tempo erg 
belangrijk en had maar 1 kans en dat was rechtstreeks. Baan 
16 was eerst de vulkaan, maar was veranderd in een diabolo. 
Die moest je ook op tempo slaan zoals overal. De passage 
moest je vanaf de rechter kant spelen en vanuit daar recht weg 
slaan. Tempo speelde hier een belangrijke rol. Zodra je te 
zacht sloeg trok hij naar links. De zigzag speelden we op 
doorspelen. De bal ongeveer 5 cm van boven op de korte band 
spelen met een dooie bal. Deze baan was goed te maken en je 
hoefde niet hard te slaan. 
 
Zaterdag 24 oktober zaten we aan het ontbijt samen met Enne 
de Haan en Marga Huisman ( beide van Appelscha ). Na het 
ontbijt gingen we direct weg, want we moesten om 9.00 uur op 
de baan zijn voor de officiële training van de interland. We 
hebben in de ochtend goed getraind. Na de training hadden we 
een kleine bespreking. Henk Goris zei tijdens de bespreking: 
“Geniet van je enen en lach om je fouten en speel de interland 
ontspannen”. Na de teambespreking zijn we 2 trainingsrondjes 
gaan lopen. De eerste ronde had ik een 7, een 5 en 2 x een 3. Ik 
kwam die ronde met 38 binnen. De tweede ronde had ik een 4 
en een 3 en kwam toen met 30 binnen. Tijdens de tweede 
trainingsronde begon het te regenen en het bleef regenen. We 
konden daarna niet echt meer trainen op de banen waar je de 
fouten had gemaakt. 
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Interland België – Nederland in Eupen (België) 2010 

 

 
Op vrijdag 22 oktober vertrok familie van Luijpen richting 
Eupen omdat ik daar de interland ging spelen. We waren net 
bij de baan in Eupen toen kwam Peter Groeneveld na ons 
binnen. We hebben goed de banen kunnen trainen. Sinterklaas       

  
Als kind was ik doodsbang voor Sinterklaas. De eerste baan was de pyramides. De bal lag je boven aan en 

dan zonder de 3 pyramides te raken rondspelen zodat het aan 
de andere kant de 3de pyramide raakte. Het was net de brug die 
je rond speelde. Baan 2 was de V. Die legde je 5 cm van onder 
en dan over links spelen. Baan 3 was de rechte baan. Deze 
moest je ongeveer 5 cm boven het midden en dan recht weg 
spelen. Baan 4 was het heuveltje. De bal moest je ongeveer 10 
cm onder het midden op het plakkertje leggen ( voor 
rechtshandige ) voor linkshandige boven het midden. Dan 
moest je nog bal op links houden. Op deze baan bij het putten 
van de andere kant moest je op rechts houden. De baan trok 
heel veel naar rechts. Het was ook lastig putten daar vandaan. 
Het labyrint kon zowel over de band als rechtdoor. De schelp 
trok naar links. Ik lag de bal ongeveer 5 cm onder het midden 
en speelde de bal iets op. Het venster kon je heel goed scoren. 
Het was onder het midden  leggen en recht weg spelen. De 
hoek was goed te maken over 3 banden. Je moest een bal 
spelen die ruw was en als de bal bij rechts langs en terug 
kwam dan had de bal een goeie kans. Als de bal mis was 
kwam het links onder in de cirkel dan kwam het op het witte 
gedeelte en viel de bal als nog. De slak moest je zuiver 
inspelen. Als je dat niet deed stootte de bal zijn hoofd. Het net 
was gewoon midden en recht weg slaan. De töter was een 
risico baan. Je kon een snelle bal spelen, zodat je goed kon 
score, maar als je miste, lag de bal terug bij de hindernis. Ik 
koos voor een iets tragere bal, zodat de bal toch in de cirkel 
bleef. De stompe kegels kon je bijvoorbeeld met een Bel Ami 

Ik at wekenlang niet,durfde 's nachts niet over de gang naar de wc 
en schrok me rot van elk onverwacht geluid. 
Mijn ouders besloten mij apart te nemen om me te vertellen 
dat Sinterklaas en Zwarte Piet helemaal niet bestonden. 
Dat het een verzinsel was en dat ik niet meer bang hoefde te 
zijn. Maarrrr! 
Ik mocht het aan niemand vertellen. want het was een 
geheimpje van ons drieën. 
Wat was ik blij. 
Natuurlijk zou ik het aan niemand vertellen. 
Dus vertelde ik het hele verhaal die avond,mijn moeder had 
ons net voorgelezen en was alweer in de huiskamer,aan mijn 
zusje. Want laten we wel wezen. voor je zus heb je geen 
geheimen, toch ? 
Ze hoorde het verhaal aan en zei :,,Jij laatje ook echt van alles 
wijsmaken!" 
En gelijk had ze. 
Ik kijk dus eind november al verlangend naar ze uit. 
 
mvg  
 
Reijer van Gemerden 
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Heren Senioren gespeeld in Wageningen Een regenachtige nachttoernooi in Drachten 2010 
  
Roel Groenhuijsen 22 – 20 – 27 – 25 – 23 = 117  4e In het weekend van 28 en 29 augustus 2010 werd er in 

Drachten het 12de afval toernooi gehouden. Van onze 
vereniging deden Remon Verveer, Peter van Luijpen en 
Wendy van Luijpen mee. Er waren had 30 deelnemers. 

Peter van Luijpen 31 – 27 – 29 – 26 – 34 = 147 16e 

 
Vrijwilligersavond Ridderkerk 2010 

  
Het toernooi begon om 19.30 uur. De eerste koppels waren de 
baan op toen het begon te regenen. Het werd na een paar 
minuten droog en ging het toernooi verder. Na ongeveer 1 ½ 
ronde verder te hebben gegolfd, werd er weer gestopt voor de 
regen en onweer. Na een uur werd er weer gegolfd. Er zouden 
5 voorrondes worden gespeeld, maar door de onweersbuien 
werd het aantal rondes teruggebracht naar 4. 

Op zaterdagavond 11 september 2010 werd er een 
vrijwilligersavond georganiseerd bij de midgetgolfclub De 
Hole Ridders te Ridderkerk De vrijwilligersavond was een 
bedankje naar de mensen toe die mee hebben geholpen, 
bijvoorbeeld achter de bar, de schrijftafel, de tuin, het  
clubblad en nog vele andere werkzaamheden die het  
afgelopen jaar zijn gebeurd. De barbecue stond al aan. 

 Er werden diverse salades neer gezet, er was Turks  
Ik liep de eerste 4 rondjes met Youri Bottenberg ( Drachten ) 
en Mees Bouwman ( Putters ). Het was erg gezellig. Youri 
deed voor het eerst mee aan een nachttoernooi. Hij heeft het 
heel lang volgehouden. Hij is in de eerste ronde van het match 
play gekomen en verloor hij van Wilbert van Helmond. Youri 
heeft een goede prestatie geleverd. Mijn complimenten 
hiervoor. 

brood, diverse sausjes, kruidenboter, pindasaus en  
diverse soorten vlees. Bij de salades was er een 
aardappelsalade bij die versierd was met  
midgetgolfsticks en de naam van de vereniging. 
Iedereen vond deze  aardappelsalade heel erg mooi  
opgemaakt. 
 

  
Peter van Luijpen deed ook leuk mee, maar helaas moest hij 
stoppen. Hij voelde zich niet lekker. Anders was hij ook nog in 
de strijd om bij de beste 16 spelers te komen. 

 
 
 

  
Terug naar de wedstrijd. De 2 Hole Ridders Remon Verveer en 
Wendy van Luijpen waren naar de laatste 16 deelnemers. 
Remon moest tegen Ingrid Scheeringa ( Drachten ). Remon 
werd eruit geknikkerd door Ingrid met 4 – 5. Ik moest tegen 
Dorus van Veenendaal  

 
 
 
 
 

( Drachten ). Het was een spannende strijd. Het werd 5 – 5. Er 
moest een barrage worden gespeeld. De barrage werd 
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gewonnen door Dorus met 5 – 6. Dus waren er geen Hole 
Ridders meer bij de laatste 8. Het nachttoernooi werd 
gewonnen door Huub Bottenberg uit Drachten. 

andere kant van de pot. We zeiden tegen elkaar het hoeft niet 
kapot. 
 

 In de eerste ronde zei Ingrid dat we met z’n drieën de diabolo 
niet zo hard hoefde te slaan als in Wageningen. Ik dacht nog 
bij mezelf niet zo hard slaan en wat deed ik bij de eerste slag? 
Ik gaf de bal een mep en de bal lanceerde achter de baan. 

UITSLAGEN Nachttoernooi 28/29 augustus 2010 
 
Remon 
Verveer 26 24 50 22 72 24 96 25 121 24 145
Wendy van 
Luypen 25 30 55 27 82 29 111 21 132 24 156
Peter van 
Luypen 28 27 55 26 81 25 106     

 
De eerste 4 rondjes had ik leuk gespeeld maar de laatste ronde 
sloeg ik een 4 op het heuveltje en een 6 op de tőter. Die ronde 
kwam ik met 29 binnen. 
 
Zondag 12 september was de 2de dag van het Nederlands 
Kampioenschap kort. In Rotterdam was het droog toen we weg 
gingen maar zodra we richting het oosten reden werden de 
straten nat en begon het bij Driebergen ook nog te regenen. 
Zowel in Wageningen als in Doorwerth regende het. Om 9.00 
uur werd de 2de dag van het NK kort geopend. En werd gezegd 
dat we een uur zouden wachten om te kijken of het droog zou 
worden. We hielden in die tussentijd ook nog contact met 
Doorwerth. Om 10.00 uur werd er medegedeeld dat we nog 
een uur zouden wachten of het droog werd ja of nee. 
Omstreeks 11.00 uur werd er nog eerst contact gezocht met 
Doorwerth en ook met de scheidsrechterscommissie voordat 
het afgelast werd. Nadat we een paar keer op de buienradar 
hadden gekeken en ook contact hadden met de 
wedstrijdleiding in Doorwerth, werd er besloten om de 2de dag 
van het NK kort af te lassen en alleen de 1ste dag te laten tellen. 

 
Matchplay beste 16 spelers 
 
Huub Bottenberg- Lies de Nennie    5-2 
Wendy van Luypen- Dorus van Veenendaal  5-6 
Eppie Paulusma-Enne de Haan    2-4 
Klaas Rozeveld-Sietse van Zandvoort   2-3 
Mees Bouwman-Herman Janssen    5-0 
Wilbert van Helmond-Youri Bottenberg  7-1 
Wiebe Veenstra-Roelof Eizinga    5-4 
Remon Verveer-Ingrid Scheeringa    4-5 
 
kwart finales 
 
Huub Bottenberg-Dorus van Veenendaal   5-0 
Enne de Haan-Sietse van Zandvoort   3-4 

 Mees Bouwman-Wilbert van Helmond  4-2 
Dames gespeeld in Doorwerth Wiebe Veenstra-Ingird Scheeringa   6-0 
  
Erica Tromp  22 – 23 – 32 – 25 – 25 = 127   6e  
Wendy van Luijpen 26 – 26 – 25 – 25 – 29 = 131    8e  
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Halve Finales scheelde allemaal weinig. Marianne Groenendijk werd 
Nederlands Kampioen bij de dames.  

Huub Bottenberg-Sietse van Zandvoort   5-1  
Mees Bouwman-Wiebe Veenstra    6-1 Roel ging vrolijk verder met zijn lage rondjes. 1 ronde had hij 

36 met een 6 op het 2de kasteel. Hij werd Nederlands 
Kampioen op de lange baan. Peter was die dag heel erg 
constant bezig. Hij werd 11de van de 16. 

 
3e/4e plaats 
 
Wiebe Veenstra-Sietse van Zandvoort   4-5  

Bij de dames senioren was Elly Mulder ( MGC de Vrije Slag ) 
Nederlands Kampioen en bij de heren Hans Verkooijen ( MGC 
Oirschot ) 

 
Finale 
 
Huub Bottenberg-Mees Bouwman    5-3  

Nederlands kampioenschappen kort bij Duno (Doorwerth) 
en de Vrije Slag (Wageningen) 

 
 

  

Opgelet:  11 en 12 september 2010 werd er op de banen van Duno en de 
Vrije Slag het Nederlands Kampioenschap gespeeld. Het was 
verdeeld over 2 banen, omdat alle categorieën bij elkaar meer 
dan 80 deelnemers waren. De jeugd en de algemene klasse 
begonnen in Doorwerth en de senioren in Wageningen. En 
zondags was het andersom. Beide dagen begon het om 9.00 
uur. Voor deze NK kon je jezelf opgeven voor de interland. 

 
Graag Stukjes in zenden vóór 10 februari 
2011  
  
Volgend clubblad komt omstreeks 25 
februari 2011 uit.  

Zaterdag 11 september was het droog en erg zonnig. Bij de 
jeugd en algemene klasse deden er 41 deelnemers mee. Er 
waren 7 jeugd, 13 dames en 18 heren. Bij de senioren   
waren er 37 deelnemers 13 dames en 24 heren. De volgende clubbladen:  
  
Michaëla Gerritsen, Ingrid van der Laan en ik kwamen bij het 
heuveltje van Duno aan. Zowel Michaëla als ik sloegen het 
heuveltje zo zacht dat we dachten de bal haal de pot niet, maar 
het was net hard genoeg om toch de bal erin te laten vallen. 
Michaëla deed het aan de ene kant van de pot en ik aan de 

1. Clubblad 1 25 februari 2011 
2. Clubblad 2 25 mei  2011 
3. Clubblad 3 25 augustus 2011 
4. Clubblad 4 25 november 2011 
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NK lang in Geldrop en Oirschot 2010  
    Op 9 en 10 oktober werd het Nederlands kampioenschap 

gespeeld op de lange baan van Geldrop en Oirschot. Door te 
weinig deelname heeft de commissie besloten om alle 
categorieën op 1 baan te laten spelen. Er waren namelijk maar 
30 deelnemers. Er was geen jeugd, er waren 3 dames senioren, 
16 heren senioren, 3 dames en 7 heren. Roel Groenhuijsen, 
Peter en Wendy van Luijpen deden aan de NK lang mee 

 
 
 
 
 
 

   We begonnen zaterdags om 10.00 uur in Geldrop in plaats van 
9.00 uur. Het was mooi weer en rond de 20 graden. De dames 
senioren mochten de spits afbijten daarna de heren senioren, 
daarachter de dames en als laatste de heren. 

Ridderkerk, 19 november 2010 
 
 

Uitnodiging  
In één van die rondes sloeg ik het long shot in één keer in de 
cirkel, de bal kwam tegen de rand van de cirkel en kwam in 
het gras terecht. Van daaruit moest ik putten. Ik had een 3. Er 
werd die dag niet laag geslagen. Van alle categorieën was Roel 
de beste van die dag. Hij was als enige die 3 rondjes onder de 
30 sloeg. 

 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de R.M.C. De Hole-
Ridders u uit voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering, welke gehouden wordt op: 
 

 ZATERDAG 19 FEBRUARI 2011, AANVANG 10.00 
UUR.  Zondags begonnen we ook om 10.00 uur in Oirschot. Het was 

mooi weer met een temperatuur van ongeveer 17 à 18 graden. 
Er was 1 deelnemer bij de heren senioren afgevallen. Die dag 
hadden we dus nog maar 28 deelnemers. 

 
AGENDA 

01. Opening. 
 02.  Vaststelling notulen Algemene  
Deze dag liep bij mij niet. De eerste ronde stond ik min 3 na 
baan 17. Ik ging naar baan 18 en daar sloeg ik een 6. Ik had 
dus 37. Ik moet positief zijn: “Ik krijg nog 4 rondjes. De 
andere rondes had ik op die baan nog een 6, een 4 en 2 maal 
een 2. Daar had ik heel veel punten op laten liggen. De laatste 
ronde moest ik eigenlijk de laatste baan maken voor een 
barrage om de 2de plaats. Ik sloeg helaas een 2. Ik werd 3e. Het 

 Ledenvergadering d.d. 27 februari 2010. 
03. Jaarverslag Secretaris. 
04. Jaarverslag Penningmeester. 
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Districtskampioenschap lang in Baarn 2010 05. Verslag Kascommissie. 
   Wendy van Luijpen (aftredend) 
Zaterdag 25 september 2010 werd er in Baarn 
districtskampioenschappen lang gespeeld. Die dag was het 
weer wisselvallig. We hebben een paar spetters gehad, maar 
hoefden daarvoor niet te stoppen. Er waren 22 deelnemers: 1 
dames senior, 3 dames, 5 heren en 13 heren senioren. Het 
begon die dag om 10.00 uur. 

Roel Groenhuijsen  
Reserve: Cock van Es 

06. Begroting 2011. 
07. Vaststellen contributie 2011. 
08. Bestuursverkiezingen.  
  Dit jaar zijn aftredend: 

   Remon Verveer – herkiesbaar 
Henk Buskermolen van MGC Aalsmeer sloeg het long shot in 
één keer in de cirkel. De bal sprong zo dat het haast over het 
hek ging, maar bleef binnen en sprong zo terug in de pot. Henk 
had dus een 1. 

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

 Kandidaat bestuursleden: 
Roel Groenhuijsen sloeg baan 18. Hij moest een 1 slaan voor 
28. Hij sloeg de bal weg. Bij de oploop begon de bal te 
springen en Roel zei al: ”Ja, jongen.” Maar de bal kwam terug 
en toen zei hij: “Nee, jongen.” Hij moest nog een keer slaan 
voor een 2. Dus had Roel 29 die ronde. 

Ton Slingerland 
09. Benoeming kascontrolecommissie:  
 Zie voor huidige samenstelling agendapunt 5. 
10. Verslag wedstrijdleider. 
11. Wat verder ter tafel komt. 

 12. Rondvraag. 
Na 4 rondes bleek dat Roel Groenhuijsen en Hans 
Broodbakker een barrage moesten spelen om de 1e en 2e plaats 
Tot aan baan 4 stonden ze gelijk. Op baan 5 sloeg Hans een 2 
en Roel een 1. Roel had deze barrage gewonnen. 

13. Sluiting. 
 
Namens het bestuur van R.M.C. De Hole-Ridders 
Stefan Donker – penningmeester  

  
Van de 9 Hole Ridders hadden er 7 prijs. Om 15.00 uur was 
het afgelopen. 
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Wintercompetitie 2010/2011.  
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 februari 2010  
 Opnieuw wil ik een wintercompetitie houden, dit keer wordt er 

alleen gespeeld op de lange baan. Dit jaar wordt er op een andere 
manier gespeeld. Ik heb 6 wedstrijddagen gevonden. Het 
sinterklaastoernooi, kerst/drankentoernooi en onderlinge 
teamwedstrijd tellen ook mee met de wintercompetitie. Elke 
wedstrijd heeft iets bijzonders. 

De notulen van onze Algemene Ledenvergadering van 27 
februari 2010 worden niet afgedrukt in ons clubblad. Deze 
worden op verzoek toegestuurd vanaf 1 december.  
U kunt een e-mail sturen naar secretaris@rmcdeholeridders.nl 
De notulen liggen ook ter inzage in het clubgebouw. 

Ik hoop dat er vele leden van RMC de Hole Ridders hieraan mee 
willen doen, zodat ik ook aan het eind van de wintercompetitie een 
mooie ranglijst kan maken. Ook recreanten zijn van harte welkom. 
We spelen op de zaterdagen, aanvang 10:15 uur.  

 
Met vriendelijke groet, 
Stefan Donker  
 (Op de overige zaterdagen bent u ook van harte welkom om iets te 

drinken of om minigolf te komen spelen). Combitoernooi in Ridderkerk 2010 
  
Aanvang: 10:15 uur Op 16 oktober werd er een combitoernooi gehouden bij de 

Hole Ridders in Ridderkerk. Het begon om 9.30 uur. Er waren 
26 deelnemers. Zowel bij de dames senioren als de dames 
waren weinig deelnemers. We begonnen  op de lange baan. 
Nadat de spelers de lange baan hadden gehad, moesten ze 
gelijk door naar de korte baan. 

 
De data zijn als volgt: 
 
13 november 2010 (openingstoernooitje, rondje omgekeerd lopen van 
baan 18 naar baan 1) 
  
04 december 2010 (sinterklaastoernooi) Elly Mulder ( de Vrije Slag ) sloeg de laatste ronde op baan 3 

haar bal er mooi er doorheen. Er kwam ineens een veel wind 
en haar bal kwam weer halverwege de baan te liggen. Zowel 
Peter als Gert – Jan de graaf lachten erom. Elly zei dat ze niet 

 
18 december 2010 (kerst/drankentoernooi) 
 
8 januari 2011 (nieuwjaarstoernooitje aanvang 14:00 uur,  aansluitend 
nieuwjaarsreceptie) 

moesten lachen, omdat het al triest was dat de bal zo  
ver weg lag.   5 februari 2011(enentoernooitje, meer dan 1 x slaan hoeft niet, alleen de 

1-en tellen) Henk Goris ( de Putters ) miste tot 2 keer de banaan. 
Ook Marco Slomp ( Zoetermeer ) en ik misten de banaan.   5 maart 2011 (onderlinge teamwedstrijd) Tom Pardaans had de eerste 2 rondes op lang 34 geslagen.  

 Hij kwam in de 3de bij baan 18. Zei dat hij een 3 moest  Met vriendelijke sportgroet, slaan om weer op 34 te komen. Hij was aan de buurt. Erica Tromp - van Es 
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Pok tegen de ene punt. Pok tegen de andere punt. En   
 toen sloeg hij recht weg en had hij een 3. Dus Hij kwam  
 ook de 3de ronde met 34 binnen. 

  
Jos Vlasveld ( Zoetermeer ) was algemeen toernooi  

 winnaar 
 
Verslag teamwedstrijd in Alphen aan de Rijn 
 
Op zondag 19 september vertrokken we weer in alle  
vroegte naar Alphen aan den Rijn. Na de verregende 
wedstrijddag eerder dit jaar, moesten we nu hard duimen  
om het deze dag droog te gaan houden, want de  
voorspelling waren niet al te best te noemen. Daar 
aangekomen werden we al voorbereid door Hans Redegeld 

dat we maar niet moesten 
schrikken van de gesteldheid 
van de banen. Die  Uitnodiging  

 waarschuwing was zeker niet 
voor niets geweest, 
allemachtig zeg, wat zag het 
er slecht uit, wat een 
modderboel, zowel op als 
rondom de banen. Gras en 
ander onkruid groeiden goed 
in de kieren langs de platen 

van de banen, maar op 1 baan deed ik daar mijn voordeel mee 
door de tip die Els van der Stroom ons mee had gegeven 
tijdens het inspelen, dit was op de passage. Het polletje gras 
zo’n 10 a 15 cm naast de doorgang, daar moesten we maar op 
richten, dan zou het wel goed komen doordat de baan 
behoorlijk scheef getrokken was.  Dit stukje had ik dus ook 
makkelijk kunnen beginnen met de kop “boerengolf op de 

Beste Midgetgolfers, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze 
nieuwjaarsreceptie. 
 
Wanneer: zaterdag 8 januari 2011 
 
Hoe laat: 16.00 uur tot en met 18.00 uur 
 
Waar: In ons eigen stekkie 
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten en samen het ons te 
toasten op het nieuwe jaar. 
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korte baan.”  Maar goed, wij als Hole Ridders moeten dan 
maar denken dat we trots mogen zijn op onze eigen banen!  

 

  

 Genoeg geschreven nu over de omstandigheden op en rond de 
baan, het gaat tenslotte om de wedstrijd van de dag. De situatie 
voor de start was dat wij gedeeld 2de stonden met 
Heerhugowaard met een achterstand van 3 punten op 
Trekvogels 1. Het zou raar moeten lopen zouden die het 
kampioenschap nog verspelen natuurlijk, maar je weet nooit 
hoe het balletje gaat rollen, zeker op deze baan niet. Ons vaste 
team, bestaande uit Barry, Herman, Cock en Erica, werd deze 
dag aangevuld door Andre van Vliet die gelijk voor ons team 
het spits af mocht bijten en 
deed dit met een score van 29. 
Ook Herman  had 29 voor zijn 
eerste ronde laten noteren. 
Barry en Cock hadden beiden 
een tegenvallende eerste ronde 
met een score van boven de 40, 
Erica had 33 voor haar eerste 
ronde. Daarmee kwamen we 
als team op een score van 132 
uit en stonden daarmee 4de. 
Amigo1 stond eerste op dat 
moment gevolgd door Trekvogels1 met respectievelijk 117 en 
122 slagen voor hun eerste ronde. Heerhugowaard nam ook 
een voorsprong van 7 slagen op ons. Er was dus werk aan de 
winkel voor de mannen en dames van de Hole Ridders om 
toch minimaal als 2de deze competitie af te kunnen sluiten. Dat 
we met elkaar de strijdbijl goed hadden opgepakt bleek zeker 
in de daarop volgende ronde. Andre speelde heel solide naar 
een score van 26, op het netje had hij een 3 geslagen, na afloop 
bleek zijn enige 3. Barry had voor haar 2de rondje hier en daar 
een andere bal gespeeld en kwam nu met een net 30 op het 

 
 
 
 
 

Uitnodiging  
 
Beste Midgetgolfers, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze 
nieuwjaarstoernooi. 
 
Wanneer: Zaterdag 8 januari 2011 
 
Hoe laat:  14.00 uur tot en met 16.00 uur 
 
Waar:  In ons eigen stekkie 
 
Baan:   We spelen op de lange baan 
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten en samen het ons te 
toasten op het nieuwe jaar. 
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Verjaardagen van december t/m februari scorekaartje binnen. Nu liep het deze ronde bij Herman ietsje 
minder, zijn score was 32  een score waar ook Cock mee 
binnenkwam, Erica kwam binnen met 29 wat een totaal 
opleverde van 117. Onze naaste concurrent Heerhugowaard 
liep met een ronde van 116 nog iets verder op ons uit.  

 
Slingerland-Lodder, B. 03 december 
 
Reith, V.H.F.   08 december 
  
Helderman-de Vries, M.B. 15 december Trekvogels 1 nam de leiding zeer zelfverzekerd over van 

Amigo1 met een score van 105, een gat van 22 slagen met ons 
team. De 3de ronde werd ons teamtotaal 109 slagen, wederom 
beter dan de voorgaande ronde. Hiermee maakte we ook gelijk 
wat van onze achterstand goed, want de overige teams hadden 
deze ronde een mindere score. Wij gingen vooral de strijd aan 
met Heerhugowaard om de 2de plaats op de eindrangschikking. 
Met nog 6 slagen achter na deze 3de ronde gingen we goed 
gemotiveerd van start in de 4de en alles beslissende ronde. Met 
elkaar deden we er nog een schepje bovenop en verbeterden 
we ons wederom met een score van 106 wat ons totaal bracht 
op 464 slagen. Trekvogels1 en Heerhugowaard scoorden 
beiden 122 en Amigo1 had ook een eindsprint ingezet. Met 
een score van 109 kwamen ze in totaal net als Trekvogels1 op 
een totaal van 460 slagen, dus een gedeelde eerste plaats. Het 
totaal van Heerhugowaard kwam uit op 474 slagen en werden 
daarmee 4de . Onze 2de plaats op de eindranglijst was daarmede 
dus een feit geworden en kon Trekvogels1 de 
kampioensbokaal in ontvangst gaan nemen. Trekvogels1 
nogmaals gefeliciteerd met jullie kampioenschap, al vind ik 
het nog wel leuk om te vermelden dat ons Hole Ridders team 
in totaal over de gehele competitie minder holeslagen heeft 
laten noteren dan Trekvogels1, nl 3382 voor de Hole Ridders 
tegen 3439 voor Trekvogels1. Bij deze wil ik ook Andre nog 
bedanken voor zijn tijd en inzet deze dag. 

 
Groep, van de B.J.  29 december 
 
Meesters, H.J.   01 januari 
 
Heuvel-Ritmeester, v/d A 08 januari 
 
Buik, A.A.   25 januari 
 
Verschuren-Suijs O.E.E.M. 29 januari 
 
Luijpen, van P.R.  01 februari 
 
Dunnen, den J.Th.  05 februari 
 
Veen, A.M.   10 februari 
 
Sluis, van der H.  15 februari 
 
Heiden, van der M.  19 februari 
 
Sleeuwenhoek, N.  20 februari 
 
Luijpen, van W.  23 februari 
 Dat was het dan weer voor het wedstrijdseizoen 2010 waar ik 

toch met een tevreden gevoel op terug kan kijken. Ik wens iedereen een fijne verjaardag toe. 
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Algemeen toernooi winnaar werd Roel 
Groenhuijsen.  

 

De wisselbeker die vorig jaar bij Erica 
Tromp-van Es stond (zij speelde een 
nieuw nederlands dames record van 79 
holeslagen), kwam dus nu in handen van 
Roel Groenhuijsen. 
Sportieve groet Erica 
 

 
Clubcompetitie 
  
Hoe kunnen we in 2011 onze competitie aantrekkelijker 
maken en dan vooral de zomercompetitie. 
  
Misschien moeten we ons tegelijkertijd eens afvragen waarom 
er nog zo weinig belangstelling is. 
Wij staan open voor suggesties van jullie, misschien bij de 
ALV in februari? 
  
Kom op, het lijkt ons geweldig weer druk bezochte 
clubavonden en zaterdagen te hebben. 
Natuurlijk hebben wij ook suggesties en die zullen we ook 
vertellen op de ALV, maar alle hulp is welkom! 
  
Hole Ridders, liefhebbers van midgetgolf, kom op, laat je hart 
en stem spreken op de ALV! 
  
Simon Lodder 

 
Tot het volgend seizoen 
Cock 
 
 

Prijsvraag: 
 
Wat heeft Betty Stuurman in haar 
rechterhand? 
 
Antwoorden kunnen aan de bar 
worden afgegeven of gestuurd worden 
naar: 
wendy.van.luijpen@hotmail.com 
 
De winnaar krijgt een leuk prijsje 
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holeslagen, Wendy  werd 2e en Dingina 3e met resp. 94 en 97 
holeslagen. 
De grootste categorie was zoals altijd de categorie heren 
senioren. Er deden 13 deelnemers mee, op zich een 
ongelukstal, maar het grote geluk was dit keer te vinden in 
deze categorie, al mag je van geluk niet echt spreken. Roel 
Groenhuijsen werd in deze categorie 1e met een hele mooie 
laatste ronde, een rondje 18. Hiermee eindigde hij op een 
eindscore van 82 holeslagen. Mees Bouwman van EMG de 
Putters werd keurig 2e met een score van 91 holeslagen en 
onze eigen Tom Pardaans werd 3e met 97 holeslagen. Cock v. 
Es werd 4e, hij had maar een uurtje of 2 geslapen, aangezien 
hij nachtdienst had gehad en dat heeft helaas geleid (hij was te 
vermoeid) tot een laatste ronde van 29, waarmee hij op een 
eindscore van 99 uitkwam. De overigens deelnemers van RMC 
de Hole Ridders waren:  Reijer v. Gemerden (5e), Hans 
Broodbakker en Peter v. Luijpen (6e) en  Johan den Dunnen 
(8e).  
In de categorie heren deed er een leuk fenomeen zich voor. 

Joop Blaauw van MGC Amigo 
sloeg het balletje op het enkele 
heuveltje zo zacht dat hij netjes 
naast de hole bleef liggen. Dit 
heeft niet geleid tot een 
medaille, want daarvoor had hij 
10 holelslagen teveel gespeeld. 
Onze eigen Remon Verveer ging 
er met de 1e prijs vandoor. Hij 

had hiervoor 84 holeslagen nodig. De uit het oosten komende 
Henk Goris speelde een rondje 19 en kwam uit op een score 
van 87 holeslagen en werd daarmee 2e in deze categorie, 
Marco Slomp van MGC Zoetermeer werd 3e met een mooie 
score van 89 holeslagen. 
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Korte baan toernooi Ridderkerk 

 

 
Een paar leuke vermeldingen: Joop Blaauw sloeg het enkele 
heuveltje zo zachtjes dat hij op de heuvel links van het putje 
blijft liggen, Els v.d. Stroom heeft helaas geen 4x 25 
geslagen,zij was toch wel de constantste speelster/speler en 
een rondje 18 van Roel Groenhuijsen. 
 
Ja dit gebeurde op 5 september 2010 tijdens ons jaarlijks korte 
baan toernooi, deze werd bezocht door 27 deelnemers. Twee 
leden kwamen uit het oosten van ons land en de rest uit ons 
eigen district. Het weer deed goed van zich spreken, een paar 
jaar geleden ging dit toernooi niet door vanwege de regen, nu 
scheen de zon en liepen er sommigen zelfs in korte broek. Het 
was een graad of 19 à 20. 

De ongeluksvogel 
 
Tijdens een jacht op het platteland van de ,, Reijerwaard ",sorry 
dat ik mijn voornaam in het woord tegenkom, richt een 
goedgeklede man uit Rijsoord zijn geweer en schiet een fazant 
neer. 
Die komt op een akker terecht en de boer claimt de buit. Dit jaar opnieuw helaas geen jeugd. In heel Nederland lopen 

helaas niet veel jeugdspelers meer en al zeker niet in ons eigen 
district. 

Omdat beiden de fazant willen hebben,stelt de boer voor het 
geschil op ouderwetse wijze op te lossen. 
,,lk trap jou zo hard als ik kan in je kruis en daarna is het jouw 
beurt",legt hij uit. In de categorie dames senioren waren er dit keer 3 

deelneemsters, iedereen had prijs, maar er moest nog wel 
gestreden worden. In deze categorie ging Els v.d. Stroom van 
MGC de Trekvogels vanaf ronde 1 aan de leiding en heeft 
deze niet meer afgestaan, met een score van 103 (3x 25 en 1 x 
28) werd zij 1e, 16 holeslagen meer had Marijke Coert van 
MGC Amigo en Barry Slingerland werd 3e. 

„Wie het minste piept,krijgt de vogel." 
De yup gaat akkoord. 
De boer neemt een aanloop en trapt keihard in de edele delen van 
de man,die vervolgens op de grond neerstort. 
Na twintig minuten lukt het de man om op te staan en hijgt:,,Mijn 
beurt." 

In de categorie dames 
waren er ook maar 3 
deelneemsters, t.w. Wendy 
v. Luijpen en Erica Tromp- 
van Es van onze eigen 
vereniging en Dingina 
Dissel van MGC 
Zoetermeer. Erica werd 1e 
met een mooie score van 83 

,,Nee",zegt de boer terwijl hij wegloopt. 
„Jij mag de fazant houden." 
 
m vg 

Reijer van Gemerden 
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