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Elwin Dokter 
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Tarbot 111 

2986 ND Ridderkerk 
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Telefoon: 0180 43 06 06 

Email: info@holeridders.nl 

Verjaardagen 

1 juli  Monique Bonhof - 27 (1979) 

14 juli  Piet Bakker - 45 (1961) 

27 juli  Riet  van Gemerden - 76 (1930) 

28 juli  Roel Groenhuijsen - 49 (1957) 

20 augustus  Gerhard Verveld - 72 (1934) 

8 juli  Aad de Jong - 71 (1935) 

7 juli  Feitse Slingerland - 72 (1934) 

10 juli  Ton Slingerland - 58 (1948) 

23  juni  Wim Hordijk - 85 (1921) 

6  juni  Remon Verveer - 22 (1984) 

12 juni  Jetty Verveld-Banis - 71 (1935) 

RMC DE HOLERIDDERS 
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MIDGETPOST 

Van de redactie: 

Hierbij kunnen wij u het nieuwe clubblad aanbieden. Het heeft iets 
langer geduurd, maar wij zijn er dan ook van overtuigd dat het wach-
ten wordt beloond met veel leesplezier. Dit keer ook bijdragen van 
andere auteurs en als dat op deze manier doorgaat kunnen we er in 
de toekomst een weekblad van maken. (geintje natuurlijk) 

Wel heeft dat deze maand geleid tot een extra dik clubblad, we had-
den zoveel kopij dat we uiteindelijk dingen hebben moeten schrap-
pen. Deze maand zult u zelf uw menu voor het eten moeten samen-
stellen, er was helaas geen ruimte meer voor het recept. 

De vakanties staan voor de deur en schroom niet om ons deelgenoot 
te maken van uw vakantieplezier. Schrijf uw ervaringen belevenissen 
op, maak er een paar foto’s bij en mail dit naar de redactie van uw 
clubblad en wij verzekeren u dat  het volgende clubblad er eerder is. 

Elwin en Jan 

 

Colofon: 

Lidmaatschap  Sporter:  € 80,00 

  Recreant:  € 40,00 

  Jeugdlid-rec: € 20,00 
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♦Teamwedstrijden Aalsmeer 

♦Wist u dat... 
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5 

6 

9, 10 

11 

12, 13 

14, 15 

17, 18, 19 

21 

21 

22, 23 

24, 25, 27 

28 

29 

31 

32, 33 

34 
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sudoku 

Ook deze keer weer puzzelplezier met de volgende sudoku-puzzel: 

 

UITLEG 

Sudoku is een japans cijferspel waarbij geen berekening gedaan 
hoeft te worden. Een sudoku is een veld met 9 x 9 vakjes, dat on-
derverdeeld is in 9 vakken. Ieder vak bevat dus 9 kleinere vakjes. 
Het is de bedoeling dat: 

• iedere rij de getallen van 1 tot 9 bevat. 

• iedere kolom de getallen van 1 tot 9 bevat. 

• ieder vakje de getallen van 1 tot 9 bevat. 

Dit betekent dus dat op iedere rij en kolom maar 1 keer een be-
paald getal voorkomt. Door deze regels slim te combineren, kan 
iedereen deze puzzels oplossen.  

 5 3 4       

    5 1 9  3 

7      1   

   1  8   2 

6  2   5  9  

  8 2  9 6   

 4    6 7    

3    8   4 9  

   5    8   
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sudoku 

Hieronder de oplossing van het laatste clubblad: 

 

6 3 7 8 5 1 4 2 9 

1 5 4 2 9 7 8 6 3 
9 2 8 4 3 6 1 7 5 

3 4 6 1 7 9 5 8 2 

7 8 9 2 3 5 6 4 1 
5 1 2 6 8 4 9 3 7 

8 6 3 9 1 2 7 5 4 

4 9 5 7 6 3 2 1 8 

2 7 1 5 4 8 3 9 6 

Het was best een moeilijke opgave, maar het is goed om de 
grijze cellen flink te laten werken. 
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Van de voorzitter  

Het voorjaar is weer aangebroken, de dagen worden weer langer en 
menigeen is uit zijn winterslaap gekomen. Het is nu weer tijd ge-
worden om ons meer te concentreren op de sport zelf en wat min-
der op het randgebeuren, nou ja…. de tuin blijft natuurlijk om on-
derhoud vragen en gelukkig gebeurt dat ook. De teams strijden zo-
wel op kort als lang mee voor het kampioenschap en ook in sportief 
opzicht doen we dus van ons spreken.  

De club bloeit op vele fronten en het is ook verheugend om vast te 
kunnen stellen dat deze maand het clubblad lekker is gevuld met 
o.a. artikelen van nieuwe enthousiaste auteurs. 

Theo Pol heeft zijn functie als wedstrijdleider neergelegd. Volgens 
de statuten moet het bestuur dan binnen twee maanden een alge-
mene ledenvergadering houden ter vervulling van de vacature of 
tijdelijk een bestuurslid benoemen dat op het rooster van aftreden 
de plaats van zijn voorganger inneemt. 

Het bestuur heeft voor het laatste gekozen en heeft Erica Tromp 
bereid gevonden om de functie als wedstrijdleider over te nemen 
en officieel is dit dus ad interim tot de eerstvolgende ALV. Natuur-
lijk wensen we Erica alle succes met deze functie. 

Na afloop van de NK3– en 6-tallen waren er lovende woorden in 
een groot artikel in het AD over onze baan en lovende woorden 
over onze club als organisatie van dergelijke evenementen en dat 
we als club klaar zijn om (weer) een Europees toernooi te organise-
ren. We hebben een optie genomen op de organisatie van het EK 
senioren in 2008 en zullen binnen de club en ook daarbuiten moe-
ten gaan inventariseren of de animo hiervoor aanwezig is en het ook 
daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Dan hebben we uw mede-
werking heel hard nodig. Kunnen we daar eventueel op rekenen? 

Jan Dokter 
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Wedstrijdkalender 
  

Juni / Juli 2006 

Datum:   Afd. District 

9 juni 
MGC Aalsmeer 

Aalsmeer (Senior) 

1 

(lang) 
West 

10/11 juni 5e Competitieronde 1/2 Alle 

17/18 juni 
NK MGC Appelscha en 
MGC Drachten  + Jeugd 

2  

(kort) 
Noord 

24/25 juni 6e Competitieronde 1/2 Alle 

1/2 juli 
NK combi te Geldrop                                                     
+ Jeugd 

1/2 Zuid 

8/9 juli 7e Competitieronde 1/2 Alle 

15 juli 
MGC Aalsmeer te Aalsmeer 
(12 uurs koppeltournooi) 

1 

(lang) 
West 

15/16 juli 
MGC De Vrije Slag  

Wageningen 

2 

(kort) 
Oost 

22 / 23 juli 
MGV Duno 

Doorwerth 

2 

(kort) 
Oost 

29 juli 
MGC Zoetermeer 

Zoetermeer 

1 

(lang) 
West 

30 juli 
MGC ‘t Valkhof 

Nijmegen 

1 

(lang) 
Oost 
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Seniorentoernooi Ridderkerk 

Onder haast tropische omstandigheden werd dit jaar het senioren-
toernooi in Ridderkerk afgewerkt. Er waren weinig deelnemers, 
maar daarmee was het juist wel zo gezellig. 

Na 4 rondjes in de zon te hebben gelopen waren de deelnemers wat 
bruiner geworden en was Jos Vlasveld met 120 holeslagen veruit de 
beste met ruime voorsprong op nummer 2. Hij ontvingen de wis-
selbokaal. 

Jeedee 





PAGINA 29 JAARGANG 28, NR. 3 

Nk 3– en 6-tallen in Ridderkerk 

 

 

 

 

 

Ja, dit bord werd opgehangen na de uitspraak van een van de Zoe-
termeerders, wiens afslag toch in het gras belandde, i.p.v. in de 
cirkel. Hilariteit de gehele dag natuurlijk en we zullen het nog jaren 
moeten hoeren. Het toernooi om de plaatsen voor de Europacup 
voor clubteams was bij de heren best wel spannend. Gedoodverfde 
favoriet Geldrop haalde weliswaar de Europese eindstrijd, maar 
moest er wel voor knokken, het team van Zoetermeer gaf gedegen 
tegenstand en het bleef spannend tot aan het einde.  

Lovende woorden waren er na afloop ook voor onze club dat we 
het uitstekend georganiseerd hadden en klaar zijn voor de organisa-
tie van een Europees toernooi. 

 

Jeedee 

 

          Kampioen heren: Geldrop  Kampioen dames: Leeuwarden 
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paastoernooi 

Bij het jaarlijkse paastoernooi staat van te voren vast dat de winnaar 
en nummer laatste dezelfde prijs ontvangen, namelijk een doos eie-
ren. Bij dit toernooi gaat het dus vooral om meedoen i.p.v. win-
nen. Er waren  dit jaar 18 deelnemers om de eieren te verdelen. Er 
werd gestreden in een gemoedelijke sfeer. 

 

 

 

 

     1 2 3 totaal 
1 Danny van Luypen 29 32 27 88 

2 Erica Tromp 33 27 31 91 

3 Tom Pardaans 32 35 28 95 

4 Remon Verveer 30 37 28 95 

5 Monique Bonhof 32 31 33 96 

6 Johan den Dunnen 37 27 33 97 

7 Wendy van Luypen 33 31 34 98 

8 Reijer van Gemerden 37 31 31 99 

9 Peter van Luypen 33 35 37 105 

10 Feitse Slingerland 42 33 34 109 

11 Barry Slingerland 41 35 34 110 

12 Jan Dokter 42 42 30 114 

13 Elwin Dokter 40 38 38 116 

14 Ton Veen 47 36 34 117 

15 Willem Veen 38 44 37 119 

16 Kees Akerboom 43 44 34 121 

17 Ineke Dokter 38 41 43 122 

18 Rene Veen 57 49 37 143 

Uitslag: 
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vreselijk 

Eigenlijk niet de goede kop voor een stukje over de start van de 
kompetitie ...maar het was vreselijk. Zaterdag had ik nog een dis-
cussie met mijn zoontje die vond dat om 8.30 uur verzamelen om 
te gaan voetballen wel wat vroeg was. Toen ik hem vertelde dat ik 
de volgende ochtend om 6.00 uur moest verzamelen (dus 5.30 uur 
het bed uit) om te gaan midgetgolfen kunt u zich wel voorstellen 
wat hij dacht.... 

Maar goed, 5.30 uur opgestaan en direct uit het raam gekeken - het 
was nog droog. Aan de ene kant was dat gunstig, niet in de regen 
naar Heerhugowaard rijden, maar aan de andere kant voorspelde 
het niet veel goeds. De voorspelling was namelijk "regen, in de mid-
dag wegtrekkend naar het Oosten, daarna toenemende wind" en dan weet 
je het al; hoe langer het droog blijft hoe langer het duurt voordat 
het weer droog was. Maar goed, met goede moed vertrokken, even 
gestopt om Marianne over te nemen uit de auto uit Ridderkerk, en 
op naar de eerste confrontatie. Onderweg wel donkere wolken, af 
en toe een beetje motregen, maar het viel erg mee, ...wie weet, de 
hoop nam toe. De reis ging voorspoedig, we hoefden onderweg 
niet te stoppeen omdat Tom nodig moest en deze keer reden we 
ook direct goed. Om 7.30 uur reden we als eerste de P-plaats op 
van het pannekoekenhuis. 

Maar toen.....  
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Vreselijk (vervolg) 

…..het begon al te regenen en de baan was nog gesloten. Gelukkig 
kwamen er al snel enkele Heerhugowanen (of hoe heten die men-
sen Heerhugowaarders) en de poort ging open. Er was blijkbaar op 
regen gerekend want er stond al een grote open party tent klaar. 
Inmiddels regende het al zo hard dat oefenen niet veel zin had. 
Toch zijn Tom, Feitse en ik nog even naar het labyrinth gelopen en 
hebben enkele klappen uitgedeeld. De meeste gingen er in en wij 
waren niet voor niets naar Heerhugowaard gereden; welke andere 
gebakjes kunnen dat nog meer zeggen, nou...? 

 Over de rest van dag valt verder weinig te zeggen. Droevig 
vond ik (mijn mening) dat de baanbeheerder pas tegen half negen 
kwam opdagen om voor de koffie te zorgen; als je uit je raam kijkt 
en ziet dat het regent is het dan erg om wat eerder te gaan om voor 
50-60 mensen een bakkie koffie te zetten ?; blijkbaar wel. Wat ik 
wel (weer mijn mening) goed vond was dat de wedstrijdleiding direct 
een besluit nam; om 10 uur konden we naar huis, afgelast. We had-
den natuurlijk kunnen wachten tot het droog werd, de banen gaan 
trekken, gaan trainen (te kort want we moeten opschieten), etc., 
etc. maar dat werd gelukkig niet gedaan. Naast de baan stond het 
inmiddels ook blank, het zou een modderpoel worden en wie weet 
hoe lang het wachten op droog weer zou duren. Nadeel is dat we 
dan later dit jaar nog een keer naar Heerhugowaard moeten ...maar 
misschien is het dan wel 25oC, zonnetje, windstil, verheugd u zich 
er ook al op?, ik wel!. 

 

Johan 
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MGC De Lubert 8 
RMC De Hole Ridders 8 
MGC De Ploegers 6 
MGC Geldrop 6 
MGC The Holedrivers 6 
EMG De Putters 5 
MGC 't Valkhof 5 
MGC Aalsmeer 4 
MGC Zoetermeer 4 
MGV Duno 4 
MGC Bilthoven 3 
MGC Appelscha 2 
MGC Drachten 2 
MGC Duinholers 2 
MGC De Trekvogels 1 
MGC De Vrije Slag 1 
MGC Migo'90 1 
MGC WIK 1 

totaal 69 

Nk senioren Afdeling 1 (vervolg) 
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Competitie kort 

De competitie op kort is in volle gang. De eerste dag dat we moes-
ten spelen werd het helaas afgelast, omdat er veel te veel regen 
viel. Wanneer die dag ingehaald wordt is nog niet bekend. De 
tweede wedstrijd was in Maarssen hier hoopte het eerste team van 
De Hole Ridders het volle aantal punten te gaan halen. Na de eerste 
twee ronden had het eerste team zich al bijgesteld dat ze dat niet 
meer gingen halen. Amigo 1 was te sterk begonnen  omdat nog in 
te gaan halen. De ronden van de Hole Ridders 1 waren te afwisse-
lend. Ook moesten de Hole Ridders 1 het tweede team nog voor 
laten gaan en de Trekvogels 1 ook. Een beetje balen voor de Hole 
Ridders 1. Die dag was het wel raar weer, het zonnetje scheen lek-
ker, maar de wind die maakte het extreem koud. Dus niet aange-
naam om even een balletje lekker weg te slaan. Op sommige banen 
zag je de bal heen en weer bewegen. De derde wedstrijd was in 
Boskoop bij de Trekvogels. De Hole Ridders 1 hoopte hier toch 
wat meer punten te gaan halen dan in Maarssen. Dit lukte ook al-
leen leden ze wel weer een nederlaag tegen het tweede van de Hole 
Ridders, die gingen die dag heel goed van start. Het  was die dag 
ook aardig weer om te spelen. Dat kon je dan ook wel merken aan 
een hoop goede scores. Bij baan 1 en baan 2 staat altijd nog de trots 
van Boskoop volgens mij (de grote BOOM) die vol zit met duiven 
en toen ik wat moest regelen met een aantal spelers had zo’n klote 
duif me geraakt. Heel me trui zat er onder ik was blij dat ik nog een 
jasje bij me had anders had ik het die dag erg koud gehad. Ik hoop 
dan ook in de toekomst dat boskoop slim is en die boom om zaagt 
anders neem ik de volgende keer een buks mee. Ik hoop dat alle 
wedstrijd spelers van de Hole Ridders het naar hun zin  hebben in 
de competitie en dat de beste mag winnen. 

Remon Verveer 
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Uit de oude doos 

Een nieuwe rubriek in ons clubblad, "Uit de oude doos". Als ik tijd 
heb dan zal ik hier regelmatig verhalen over wat ik zoal tegen kom 
bij mijn omzwervingen in het archief van de club en de midgetgolf-
bond. Deze keer heb ik gekozen voor het allereerste landelijke 
toernooi op onze eigen baan aan de Oosterparkweg. Herinnert 
U het zich nog ?!, wat wat het allereerste baanrekord, wie sloeg 
het ?, wie was de eerste toernooiwinnaar ?. Lees verder en U weet 
het weer. Heeft u een voorstel voor een onderwerp, laat het mij 
weten, dan duik ik eens in het archief en kijk wat er nog terug te 
vinden is. 

28 en 29 Juli 1984 
"Eindelijk was het dan zo ver dat op onze eigen midgegolfbaan het 
jaarlijkse tournooi gehouden kon worden.", zo begint het verslag in 
ons clubblad. Het was het eerste toernooi ooit op onze nieuwe baan 
en tevens het eerste toernooi dat de naam van onze sponsor droeg, 
het "Holland" toernooi. Er was keihard gewerkt door de leden, het 
was nog een kale boel maar de baan lag er perfect bij en we waren 
apetrots,  ...en terecht!. Wie enkele maanden daarvoor was ge-
weest had niet gedacht dat we het zouden redden, maar het lukte 
ons wel. De eerste Bongny baan in Nederland. 

Ons toernooi was deze keer midden in de vakantieperiode, daar-
door wel rustig wat het aantal deelnemers betreft, maar wel erg 
lekker weer. Vooral op de zondag liet de zon zich van zijn beste 
kant zien. Mede hierdoor, maar zeker ook door de uitstekende ser-
vice voor de inwendige mens vanuit "Ons Eigen Stekkie" werd het 
een zeer geslaagd toernooi. 

Een simpele vraag, wat was het eerste baanrekord en wie was die 
gelukkige betonklopper, ...weet U het nog?. Het komt waarschijn-
lijk niet als een verrassing, Pardaans was de naam.  
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Nk senioren Afdeling 1 (vervolg) 

Nederlands kampioenen mee naar Ridderkerk nemen?  Het zou 
anders uitpakken. Bij de heren stelde Peter Groeneveld orde op 
zaken en als thuisspeler was na 4 ronden duidelijk dat hij in de laats-
te ronde het niet meer uit handen hoefde te geven, hij had een gro-
te voorsprong opgebouwd. Tom Pardaans schommelde heen en 
weer op de ranglijst en stond voor de laatste ronde op de derde 
plaats, terwijl Harry Tromp en Johan den Dunnen kort daarachter 
stonden en ook nog uitzicht hadden op een podiumplaats en in ie-
der geval meespeelden voor een plaats in de selectie voor de inter-
land tegen België. Het schommelen van Tom maakte in de laatste 
ronde plaats voor een “vrije val” en hij duikelde van de derde naar 
de twaalfde plaats met een laatste rondje van 37 hs. Johan werd met 
een laatste ronde van 32 hs uiteindelijk zevende en Harry zeven-
tiende. Peter van Luypen en Jan Dokter waren de hele dag in de 
achterhoede te vinden en lieten evenwel rode lantaarn over aan 
Tinus Hendriksen van MGC de Putters. 

De tweede ronde van Barry was met 39 hs wat minder en de eerste 
plaats kon ze niet vasthouden, uiteindelijk werd zij toch fraai vijfde 
bij de dames senioren. 

Er waren dit jaar slechts 69 deelnemers voor de NK en we mogen 
als club toch trots zijn dat we met 8 deelnemers samen met de 
thuisspelende vereniging MGC de Lubert de “hofleveranciers” wa-
ren van dit evenement. 
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Nk senioren Afdeling 1 

Zaterdag,  regen, regen en ………..regen 

In het weekend van 20 en 21 mei is het NK afdeling 1  (lang) ge-
houden in Groesbeek en Nijmegen bij respectievelijk MGC “de 
Lubert” en MGC “’t Valkhof”. De jeugd en algemene klasse begon-
nen zaterdag in Nijmegen,terwijl de senioren in Groesbeek hun 
eerste dag van het kampioenschap zouden spelen. 

Een aantal leden van onze club hadden op vrijdag al  geoefend. Het 
weer was toen al regenachtig en kort na aankomst op zaterdag be-
gon het hemelwater opnieuw in mindere en vooral meerdere mate 
te vallen. 

Dat werd wachten, koffie drinken, wachten, koffie drinken ….. 
wedstrijd uitstellen…. wachten….. koffie drinken…. 

Uiteindelijk werd er de eerste dag niet gespeeld en zou het NK dit 
jaar een eendaagse wedstrijd worden op zondag, tenminste als het 
weer dan mee wil werken. 

Zondag, ….Hole Ridders laten van zich spreken….. 

De wekker liep andermaal om half zes af en nog steeds hoorde je de 
regen neerkomen. Het voorspelde niet veel goeds, zou het opnieuw 
afgelast worden? Tijdens het inslaan viel nog steeds zachtjes de re-
gen en bij de senioren in Nijmegen werd de wedstrijd uitgesteld, 
maar na een half uur werd het droog en gelukkig bleef het droog en 
scheen af en toe een lekker zonnetje. In ieder geval konden er 5 
ronden gespeeld worden. Na de eerste ronde stond Tom Pardaans 
eerste bij de heren senioren en Barry Slingerland was eerste bij de 
dames!!! Zouden we  
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Uit de oude doos (vervolg) 

Maarrrr, misschien dan toch een kleine surprise, het was niet Tom 
maar zijn zoon Edwin.  

Reeds in de eerste ronde, in een van de eerste poules, scoorde Edwin 
29 en daar kwam niemand meer in de buurt.  

Een tweede vraag, wie was de eerste algemeen toernooiwinnaar, weet 
u het nog?. De naam was Slingerland, weer geen verrassing natuurlijk. 
...Maar ook hier toch een andere Slingerland dan u misschien denkt en 
weer de zoon van; Harry Slingerland was met 133 slagen onbereikbaar 
voor de concurrentie (de scores 34-32-34-33, prachtige scores en heel 
constant). De eerste die in de buurt kwam was Cor Manders met 138 
slagen. 

Een laatste vraag; welke vereniging ging er als eerste met de teamprijs 
strijken?. Nu wel een verassing denk ik, een vereniging waar u op dit 
moment niet zo snel aan denkt, ..."De Duinholers", toendertijd uit 
Soestduinen, met 614 hs. Hun eerste kennismaking met een Bongny 
baan was hen blijkbaar zo goed bevallen dat ze jaren later besloten er 
zelf ook een aan te leggen. 

Ter herinnering, de uitslagen en scores; 

Junioren Jongens  Junioren Meisjes 
1. Edwin Pardaans 141 hs 1. Evelijn Pardaans 154 hs 
2. Ko Pannekoek 145 hs 2. Hellen vd Meent 157 hs 
3. Henk Slink 151 hs 

Dames                                Heren 
1. Stien Bouma 139 hs 1. Harry Slingerland 133 hs 
2. Gerrie Kollen 152 hs 2. Cor Manders 138 hs 
3. Adri Nicolaes 155 hs 3. Simon Lodder 140 hs 

Heren A-klasse  Teams 
1. Piet Uittenbogaard 141 hs 1. de Duinholers 614 hs 
2. Ton v't Klooster 146 hs 2. the Holedrivers 618 hs 
3. Henk Kollen 147 hs     Aalsmeer 618 hs 

Johan 
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zomercompetitie 

Zoals de meeste mensen al weten is de zomercompetitie alweer 1,5 
maand aan de gang. Het aantal mensen dat elke dinsdag of zaterdag 
aanwezig zijn, blijft gelijk, toch blijven we nog een aantal mensen 
missen. Dus komt allen, of je nou recreant of sporter bent. 

Even dus een kort verslag over deze competitie. 

In de tussenstand is te zien, dat de persoon die dit jaar bij ons lid is 
geworden voor de teamwedstrijden op de lange baan, op dit mo-
ment op de eerste plaats staat. En dan mag zijn gemiddelde score er 
ook wel wezen. Natuurlijk is de zomercompetitie nog maar aan het 
begin, dus er is altijd nog iets mogelijk. Bij de recreanten zijn er 
maar 3 (eigenlijk 4) die strijden om de eerste plaats, ik hoop dat er 
nog meer recreanten komen zodat deze competitie weer wat span-
nender gaat worden. Op de korte baan heeft nog niemand een bal-
letje geslagen voor de zomercompetitie dus hierover kan ik heel 
kort wezen. 

Ik wens een ieder nog een goed golfseizoen en hoop dat ik nog 
meer mensen mag begroeten op ons mooie terrein. 

Groeten wedstrijdleider Erica 
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Verregende Nk algemene klasse (vervolg) 

maar de rest van de dag was het droog, de zon kwam er zelfs nog af 
en toe door. Tijdens de wedstrijd was al snel duidelijk wie er Ne-
derlands kampioen werd, helaas geen ridderkerkse dame. Na twee 
lange dagen (dag een was lang door het lange wachten, dag twee 
door het concentreren en vechten) werden rond 16.00 uur de Ne-
derlandse kampioenen gehuldigd.  

Bij de scholieren werd 1e: Marco Berentsen van MGC de Ploegers 

Bij de junioren werd verrassend 1e Antoon Weijers van MGC de 
Lubert (was dan wel zijn thuisbaan, maar zolang golft deze jongen 
nog niet) 

Bij de dames werd verrassend 1e Dingina Dissel van MGC Zoeter-
meer, Erica Tromp en Wendy van Luypen werden resp. 2e en 3e 
van Nederland, wat ook wel heel goed te noemen is. 

Bij de heren werd 1e de thuisspelende Theo Nordman. 

Ook bij de senioren (zij speelde in Nijmegen) weet ik wie Neder-
lands kampioen zijn geworden en dat zijn: 

Bij de dames senioren: Gerry Veenstra van MGC Drachten 

Bij de heren senioren: Peter Groeneveld van MGC ’t Valkhof (hij 
speelde op zijn eigen thuisbaan) 

De meiden van RMC de Hole Ridders hebben zich geplaatst voor 
de interland mogen in oktober ook nog meedoen aan de wedstrijd 
tegen België. Helaas hebben geen van onze senioren zich geplaatst 
voor de interland, volgend jaar beter. 

 

Groeten van Erica 
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Verregende Nk algemene klasse 

Dit jaar (20/21 mei 2006) werden de Nederlandse kampioenschap-
pen op de lange baan in Groesbeek en Nijmegen gespeeld. De seni-
oren begonnen in Groesbeek (daar weet ik maar heel weinig vanaf) 
en de algemene klasse in Nijmegen. 

Hierbij het verslag van de algemene klasse, daar ik weinig van de 
senioren af weet. 

Van onze vereniging gingen twee dames (Erica en Wendy) strijden 
om de titel. De eerste dag verliep verregend, rond 7.50 uur waren 
wij al in Nijmegen, maar daar miezerde het, wat uiteindelijk over-
ging in regen. De regen hield aan en zodoende werd de wedstrijd 
die normaal om 9.00 uur begint, al verlaat naar 11.00 uur. In die 
tussentijd kregen we eenmaal de kans om nog even een balletje in 
te slaan, maar nog geen 7 minuten later kwam het weer met bakken 
uit de hemel. Dus werd er opnieuw gewacht, wat voor sommigen 
toch wel heel moeilijk bleek te zijn, want om 11.15 uur gingen de 
eerste al huiswaarts. Uiteindelijk werd de wedstrijd om 11.45 uur 
afgelast en konden we met z’n allen weer richting huis. Toen we 
uiteindelijk in de auto zaten en even richting Groesbeek reden, be-
gon de zon te schijnen, helaas voor korte duur, want de rest van de 
middag was ook vreselijk nat. Dag 1 ging dus niet door en we 
moesten nu op naar dag 2. 

De tweede dag begon weer met regen, jawel, we hielden onze har-
ten vast, want we dachten al, jemig, we moeten weer een keer een 
weekend terug naar het oosten van het land om toch nog de Neder-
landse kampioenschappen te spelen, maar gelukkig. Om 7.45 uur 
kwamen we in Groesbeek aan en was het droog, jawel, tijd om te 
trainen. Nou is Groesbeek totaal geen makkelijke baan, je moet je 
goed concentreren en echt vechten voor de enen. De wedstrijd be-
gon echt om 9.00 uur en we konden vandaag gelukkig 5 ronden 
spelen, we hebben hooguit 2 minuten even gestopt i.v.m. regenval,  
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Zomercompetitie (vervolg) 

 

 

 

 

 

 

 

Sporters  ro. hls enen gem. enen gem. 

Roel Groenhuisen  8 255 44 31,88 5,50 

Erica Tromp  18 578 106 32,11 5,89 

Tom Pardaans  12 386 70 32,17 5,83 

Harry Tromp  14 457 81 32,64 5,79 

Johan den Dunnen  16 524 100 32,75 6,25 

Danny van Luypen  2 67 11 33,50 5,50 

Feitse slingerland  16 537 94 33,56 5,88 

Barry Slingerland  16 545 85 34,06 5,31 

Wendy van Luypen  14 480 71 34,29 5,07 

Peter van Luypen  4 149 17 37,25 4,25 

Jan Dokter  9 336 38 37,33 4,22 

Recreanten  ro. hls enen gem. enen gem. 

Reijer van Gemerden  11 384 51 34,91 4,64 

Elwin Dokter  4 148 16 37,00 4,00 

Willem Veen  13 485 50 37,31 3,85 

Kees Akkerboom  15 578 55 38,53 3,67 
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Wist u dat... 

…. Volgens een Zoetermeerder ons gras te heet is bij het long shot 

….  Zoetermeerders wel meer gekke uitspraken hebben… 

….  Wij zouden ook volgens hen een driedubbele heuvels  

        hebben = 6 heuvels….nou ja…... 

….  De Hole Ridders weer in de prijzen zijn gevallen 

….  We meer dan 160 hits op de website hadden in het weekend 

        van de NK 3– en 6-tallen  

Alweer prijs 

Op de ALV va de FNMB op zaterdag 13 mei j.l. werden aan het 
eind van de vergadering ook weer de prijzen voor de nationale 
ranglijst uitgedeeld. Vorig seizoen zijn als tweede beste club van het 
jaar uit de bus gekomen, individueel is bij de dames de tweede prijs 
gewonnen door Wendy van Luypen, terwijl bij de heren senio-
ren de derde prijs in de wacht werd gesleept door Feitse Slinger-
land. De nationale ranglijst wordt opgemaakt aan de hand van alle 
toernooien waarvoor punten kan verdienen, zowel  individueel als 
ook voor club. 
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Teamwedstrijden Aalsmeer 

De spanning droop er dit keer van af !!! De 
eerste teamwedstrijd in Ridderkerk op 1 
april werd door het eerste team overtuigend 
met 30 holeslagen verschil gewonnen van de 
grootste  concurrent  Zoetermeer 2,   terwijl   

het tweede team verrassend een wedstrijdpunt wist binnen te ha-
len, maar toen hadden beide team natuurlijk het voordeel van spe-
len op de thuisbaan. Hoe zou dat gaan op de eerste wedstrijd bui-
tenshuis? Een echte thriller na later zou blijken. Na de eerste ronde 
stond het eerste team 9 holeslagen voor op Zoetermeer 2, respec-
tievelijk 119 tegen 128 holeslagen. 

Het tweede team stond met 145 holeslagen op de laatste plaats met 
5 holeslagen achter op Duinholers 1. Waren de kaarten al geschud? 
Was de beslissing al gevallen………….? Nee ! 
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Teamwedstrijden Aalsmeer (vervolg) 

Na de tweede ronde was de tussenstand in top al weer rechtgetrok-
ken, Zoetermeer haalde zijn gram na de eerste teleurstellende ron-
de en wist de kloof van 9 holeslagen in een keer weg te werken. 
Het eerste team speelde daarentegen een bedroevende tweede ron-
de, had een enorme inzinking en moest zelfs toelaten dat het twee-
de team met 7 hs beter was (134 tegen 141 hs). Met de score van 
134 holeslagen in de tweede ronde wist het tweede team ook 2 ho-
leslagen in te lopen op Duinholers 1. 

De derde ronde 
speelden Hole Rid-
ders 1 en Zoeter-
meer 2 beiden 123 
holeslagen, dus na 
drie ronden nog 
steeds gelijk. Het 
tweede team speelde 
opnieuw een sterke 
ronde met 135 hole-
slagen, terwijl Duin-
holers 1 een  enorme  

inzinking had met 145 holeslagen. Het betekende dat voor het 
tweede team weer een wedstrijdpunt in het verschiet lag, want na 
de derde ronde had dit team 10 holeslagen voorsprong op Duinho-
lers 1 en dat moest toch te verdedigen zijn in de laatste ronde, al 
hoewel de tweede ronde had laten zien dat een voorsprong van 9 
holeslagen voor het eerste team in een keer teniet gedaan werd. 
Dus voorzichtig optimisme en vooral niet denken dat je er al bent 
was het devies. 
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Teamwedstrijden Aalsmeer (vervolg) 

Vierde ronde brengt pas beslissing 
Het lot had bepaald dat het eerste team in de laatste ronde ook te-
gen hun grootste concurrent Zoetermeer 2 speelde en met de we-
tenschap dat beide teams exact gelijk stonden. Feitse speelde als 
eerste en hij en zijn tegenstander hielden de spanning erin: beiden 
kwamen met 32 holeslagen binnen…. Nadat de laatste spelers bin-
nen waren en de minst goede was geschrapt bleek het eerste team 
met 3 holeslagen verschil gewonnen te hebben en kregen ze op-
nieuw 4 wedstrijdpunten. Het tweede team speelde de vierde ron-
de op een degelijke wijze uit en stelde daarmee het wedstrijdpunt 
veilig met 132 holeslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

De stand na 2 speelronden: 

Hole Ridders 1  8 punten 

Zoetermeer 2  6 punten 

WIK 1   4 punten 

Hole Ridders 2  2 punten 

Duinholers 1  0 punten 

 1 2 3 4 Totaal 
Hole Ridders 1 119 141 123 122 505 

Zoetermeer 2 128 132 123 125 508 

WIK 1 137 131 128 134 530 

Hole Ridders 2 145 134 135 132 546 

Duinholers 1 140 136 148 136 560 

Jeedee 
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