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Verjaardagen 

19 oktober  Nel Boer -  72 (1934) 

25 november  Erica Tromp - 30 (1976) 

29 november  Mar van Dijk - 66 (1940) 

   

   

13 november  Louis Gout - 67 (1939) 

19 oktober  Aad Sips - 62 (1944) 

24 november  Elwin Dokter - 20 (1986) 

15 oktober  Wim Hoogkamer - 70 (1936) 

11 oktober  Jannie Smitshoek - 62 (1944) 

12 oktober  Joke Verschoor - 59 (1947) 

Redactie: 

Elwin Dokter 

Jan Dokter 

Tarbot 111 

2986 ND Ridderkerk 

Email: dokterdokter@planet.nl 

 elwindokter@planet.nl 

RMC DE HOLERIDDERS 
 

Oosterparkweg 5 
2986 AE Ridderkerk 

 
Telefoon: 0180 43 06 06 

Email: info@holeridders.nl 

RMC DE HOLERIDDERS 

OKTOBER 2006 JAARGANG 28, NR. 4 

MIDGETPOST 

Van de redactie: 

Het heeft even geduurd, eigenlijk als we heel eerlijk zijn te lang, 
maar de bijdrage van anderen is dit keer niet zo groot  geweest. Ook 
is de redactie vier weken  op vakantie geweest. We hebben evenwel 
ons best gedaan om er wederom een gevarieerd clubblad van te ma-
ken.  Dit keer is het een zware bevalling geweest om het clubblad te 
vullen.  

Toch bij deze nogmaals een oproep voor kopie in de vorm van wed-
strijdverslagen, recepten, gedichten, belevenissen op of buiten de 
baan, etc., die ook voor anderen leuk en interessant kunnen zijn. 

Het volgende clubblad verschijnt dan vast ook eerder. 

Elwin en Jan 

Colofon: 

Lidmaatschap  Sporter:  € 80,00 

  Recreant:  € 40,00 

  Jeugdlid-rec: € 20,00 



PAGINA 4 MIDGETPOST 

  

♦Van de voorzitter 

♦Holeridders en vakantieperikelen 

♦Holeridders 1 kampioen in district west 

♦Districtwedstrijden afdeling 1 (lang) 

♦Uit de oude doos 

♦Sinterklaas / kersttoernooi 

♦Oproep emailadressen 

♦Onze baan vanuit het heelal 

♦Combitoernooi Ridderkerk 23 September 

♦Wedstrijdkalender 

♦Wist u dat… 

♦3 September Ridderkerk kort 

♦Bloedstollende finale Heerhugowaard 

♦Recept: Pilaf 

♦Sudoku 

♦Verjaardagen 

 

 

5 

6 

8 

9 

10, 11 

12 

13 

14 

15 

17 

17 

18, 19 

21 

23 

24, 25 

26 

PAGINA 25 JAARGANG 28, NR. 4 

sudoku 

Deze maand weer een nieuwe Sudoku puzzel en dit keer eentje met 
een moeilijkheidsgraad van 1 ster oftewel een “makkie” : 

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.  

 2 7     6 8 

8   7 3 6    

 3 6 2 8 9   7 

 8  6   5   

2 5    7  1  

 7   4  8   

1  2 3 6     

  3   8  9  

  8  5  4  1 
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sudoku 

Hieronder de oplossing van het laatste clubblad: 

 

1 5 3 4 9 7 2 6 8 

2 8 4 6 5 1 9 7 3 

7 9 6 8 2 3 1 5 4 

5 7 9 1 6 8 4 3 2 

6 1 2 3 4 5 8 9 7 

4 3 8 2 7 9 6 1 5 

8 4 5 9 3 6 7 2 1 

3 6 1 7 8 2 5 4 9 
9 2 7 5 1 4 3 8 6 
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Van de voorzitter  

Het zomerseizoen zit er bijna op, we hebben van een prachtige na-
zomer kunnen genieten en ook nu is het nog steeds aangenaam ver-
toeven op de baan. We hebben met het eerste team het districts-
kampioenschap binnengehaald en ook individueel hebben een aantal 
leden zich verdienstelijk gemaakt in diverse clubtoernooien. We 
mogen concluderen dat de inspanningen, die in de wintermaanden 
zijn geleverd om de eerste drie banen op kort te renoveren, ook 
positief zijn ontvangen door mensen van binnen en buiten de club. 
Het ziet er zeer fraai uit en speelt ook goed. Dat houdt in dat de 
rest van de banen ook op deze manier met Trespa zullen worden 
gerenoveerd, samen met bijbehorende tuin en bestrating. Daarnaast 
gaat de slijtage van het clubhuis ook verder, de vloer in de keuken is 
niet meer betrouwbaar en moet vernieuwd worden.  Hier en daar 
een verfkwast overheen halen is ook niet overbodig, kortom er is 
werk genoeg, ZEER VEEL WERK.  Dat kunnen we niet op de 
schouders van een enkeling laten rusten en ik roep bij deze alle, ja 
alle leden op, om op wat voor manier dan ook een steentje bij te 
dragen om baan en clubhuis nog mooier te maken. We kunnen alle 
hulp gebruiken. Neem van mij aan dat ook het gezamenlijk werken 
voor de club heel gezellig is en het geeft u een geweldige voldoe-
ning.  

Jan Dokter 
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Holeridders en vakantieperikelen... 

De vakantie ligt al weer enige tijd achter ons en menigeen is al weer 
aan vakantie toe, bij wijze van spreken. Tijdens de vakantie in Zuid-
Frankrijk, om precies te zijn in Vallon-Pont-d’Arc, zag ik, niet ver 
van het centrum na door allerlei nauwe steegjes te zijn gelopen, dat 
onze clubleden tot ver over de Nederlandse grenzen bekend zijn. 
De naam van het restaurant en het menu op de menukaart spreken 
voor zich. 

 

Jeedee 
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Recept 

Pilaf 
Recept voor 4 personen 

Ingrediënten: pond mager varkensvlees of kipfilet, 2 theelepels 
sambal, 4 tot 5 eetlepels ketjap, 1 blik tomatenpuree, 1 blik perzi-
ken en eventueel bindmiddel. 

Bereiding: Het vlees in stukjes snijden. De uien en de perziken 
ook in stukken snijden. 

 

 

 

 

 

 

Vlees in boter dicht schroeien en de uien er bij doen dit lekker 
bruin  en gaar laten worden. 

Dan het vlees uit de pan halen. 

Sambal ketjap en het sap van de perziken aan het braadvocht toe-
voegen eventueel binden  daarna het vlees weer toevoegen en circa 
20 minuten zachtjes laten sudderen, de laatste vijf minuten de per-
ziken erdoor roeren. 
 

Lekker met rijst en een salade. 

Maar natuurlijk ook met stokbrood of aardappelen. 
 

EET SMAKELIJK ! 
Ineke Dokter 
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Holeridders 1 kampioen in district west 

Het eerste team van de club is zaterdag 8 juli kampioen geworden 
in district West. In de laatste wedstrijd stond de naaste concurrent 
Zoetermeer in de eerste drie ronden op de baan in Baarn bovenaan, 
maar in de vierde en laatste ronde moest Zoetermeer toch de Hole 
Ridders voorbij laten gaan en met twee holeslagen verschil in het 
voordeel van de Ridderkerkers werden zij overtuigend kampioen. 

Het eerste team bestond uit: 

Tom Pardaans, Harry Tromp, Erica Tromp, Feitse Slinger-
land en Roel Groenhuijsen. Zij werden ondersteund door drie 
invallers, die elk een wedstrijd voor het eerste team gespeeld heb-
ben, te weten Remon Verveer, Danny van Luypen en Johan den 
Dunnen. 

Jeedee 
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Bloedstollende finale heerhugowaard 

Met drie ploegen stonden ze in de laatste speelronde aan kop in af-
deling 2 (korte baan). Trekvogels 1, Hole Ridders 1 en Hole Rid-
ders 2. Het eerste team uit Ridderkerk begon sterk met 98 holesla-
gen en wist ook na de tweede ronde de andere twee concurrenten 
voor de titel achter zich te houden. Na de derde ronde stonden Ho-
le Ridders 1 en Trekvogels 1 gelijk en was het voor Hole Ridders 2 
inmiddels duidelijk geworden dat ze de kampioensaspiraties los 
konden laten. Uiteindelijk bleek Trekvogels 1 uit Boskoop toch te 
sterk en werden ze de terechte kampioen van het district.  

 

 

 1e ronde na 2 ronden na 3 ronden  totaal 

Hole Ridders 1 98 193 298 402 

Hole Ridders 2 109 215 320 414 

Trekvogels 1 102 199 298 393 

 W. Punt. Tot. Punt. Score 

De Trekvogels 1 5 20 2076 

De Hole Ridders 1 4 19 2108 

De Hole Ridders 2 3 18 2123 

Amigo 1 0 10 2183 

De Trekvogels 2 1 4 2277 

Bilthoven 2 2 4 2317 

Jeedee 



        

  

Behaalde  Ridder-
kerk 

Aals-
meer 

Zoeter-
meer 

Lex-
mond Baarn Totaal 

wedstrijdpunten 1 april 22 april 10 juni 24 juni 8 juli aantal pun-
ten 

 1e klasse             
1  Hole Ridders 1 4 4 3 3 4 18 
2  Zoetermeer 2 3 3 4 2 3 15 
3  WIK 1 2 2 1 4 0 9 
4  Hole Ridders 2 1 1 2 0 1 5 
5  Duinholers 1 0 0 0 1 2 3 
               
   2e klasse             
1  WIK 2 3 1 3 3 3 13 
2  Aalsmeer 1 1 3 2 2 2 10 
3  Aalsmeer 2 2 2 1 0 1 6 
4  WIK 3 0 0 0 1 0 1 
        

  
holeslagen 

1e klasse  
1  Hole Ridders 1 517 505 556 519 548 2645 
2  Zoetermeer 2 547 508 500 521 550 2626 
3  WIK 1 553 530 574 513 602 2772 
4  Hole Ridders 2 560 546 560 561 595 2822 
5  Duinholers 1 568 560 609 552 589 2878 
               
   2e klasse             
1  WIK 2 601 534 603 539 565 2842 
2  Aalsmeer 1 610 503 619 548 583 2863 
3  Aalsmeer 2 605 530 646 605 621 3007 
4  WIK 3 670 615 670 588 679 3222 

           

Jeedee 
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Districtswedstrijden afdeling 1 (lang) 
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Uit de oude doos (niet schrikken) 

Veel ervaren Holeridders denken met plezier terug aan de dagen 
dat we naar Beuningen gingen voor een wedstrijd. Toernooien, 
NK's, interland en de uitwisselingswedstrijd Holedrivers-
HoleRidders werden daar in het verleden verspeeld. In de beginja-
ren van de HoleRidders waren de Beuningenaren een beetje ons 
voorbeeld; een actieve jonge club (de geel-blauwen) en teams en spe-
lers die op alle fronten meespeelden voor de titel. Dit duurde tot-
dat we uiteindelijk zelf kampioen werden en kampioenen voort-
brachten. Uit deze intensieve contacten kwam zelfs een huwelijk 
voort en een geboren Holedrivers speelt momenteel nog steeds in 
Ridderkerk. 

Beuningen had een prachtige tapijtbaan. Gelegen rondom een 
speelweide met kinderbadje met daartussen een heuvel kon je altijd 
rustig je rondjes draaien. Voor de supporters was het op het mid-
denterrein altijd heerlijk toeven; lekker grasveldje en op diverse 
plaatsen kon je de spelers zien. Sommigen van ons hebben daar heel 
wat uurtjes midgetgolfplezier liggen (…en wat frustratie natuur-
lijk). 

De baan lag er meestal prachtig bij. Beroemd is de zeer dikke 
buisomranding van de baan; zo stevig zag je ze nergens, en het dik-
ke groene tapijt. De baan was ook bekend vanwege zijn scores. Je 
ging naar Beuningen om je beste score ooit op lang te verbeteren. 
Terwijl op lange banen scores onder de 30 zeldzaam waren, in Beu-
ningen kon je er onder, ...en dik. Het baanrecord in Beuningen 
zakte op een gegeven moment zelfs tot 23 !. Om toernooiwinnaar 
te worden was soms 110 niet voldoende, d.w.z. 27.5 gemiddeld !.  
    Beuningen was de baan van de K10, zeker op de schansen met 
een absolute, ons welbekende, K10-specialist op dat vlak. In Beu-
ningen werd het midgetgolf ook "vernieuwd". Op de brug en het 
grote kasteel vloog de bal er nog wel eens uit - met toendertijd een 
strafpunt tot gevolg. . 
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3 September ridderkerk kort (VERVOLG) 

 

 heren  totaal   dames totaal  

            

1 Marco Slomp 101  1 Wendy van Luijpen  108  

2 Danny van Luijpen  106  2 Monique Bonhof 114  

3 Remon Verveer 109  3 Erica Tromp 49 dnf 

4 Leo Jansen  111      

5 Wim van der Meer 117      

6 Andre van Vliet 120      

Jeedee 
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3 september ridderkerk kort 

Op zondag 3 september waren slechts 29 deelnemers op het jaar-
lijkse toernooi op de korte baan. Er werd gestreden in vier catego-
rieën. Erica moest tijdens deze wedstrijd opgeven vanwege, naar 
wat later zou blijken een ernstige blessure te zijn. 

 dames senioren  totaal   heren senioren  totaal  

            

1 Elly Mulder 113  1 Martin Blokker 105  

2 Irene Blanken  119  2 Tom Pardaans 110  

3 Els van der Stroom 120  3 Jos Vlasveld 111  

4 Marie Bonhof 122  4 Harry Tromp 115  

5 Barry Slingerland 128  5 Hans Broodbakker 116  

6 Marijke Coert 142  6 Feitse Slingerland 119  

7 Nelie Burghardt 155  7 Stefan Mesker 126  

    8 Peter van Luijpen  135  

    9 Arie van der Kooy 141  

    10 Arie Kammeraat 143  

    11 Bert Coert 148  

    12 Ernst Huygens 30 dnf 

    13 Jan van der Stroom 35 dnf  
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oude doos 

Uit de oude doos (vervolg) 

Plots wipte de bal over de put en had je een één in plaats van een 
drie; een luciferhoutje onder het tapijt voor de put deed wonderen. 
Kennen jullie nog baan 3, de kerstboom, geslagen via voorbandje 
en dan over de put (inderdaad, nog een lucifershoutje) of via de 
laatste punt met effect terug er in. Baan 2, de dubbele heuvel, met 
de klikker. De salto met de F19r, een flink risico maar tevens een 
goede kans op een één. Tot slot, de WC en baan 18, gróóóóte ga-
ten maar veel gevaarlijker dan je zou denken. 

    Het is al weer een tijdje geleden dat we op de baan in Beuningen 
hebben gespeeld. De verenigingen zijn al jaren weg, nadat de baan 
door de gemeente werd verkocht en de nieuwe eigenaar die mid-
getgolfers maar lastig vond. Op een gegeven moment speelden er 3 
verenigingen (de Holedrivers, de Houtduif en Beuningen) en waren 
op door-de-weekse dagen de senioren (50+) er heel actief. Uitein-
delijk verdween eerst het tapijt van de baan - de scores bleven laag - 
en later ook langzaamaan de midgetgolfers. 

Vorige week ben ik weer eens langs de baan gelopen en heb daar de 
foto op de volgende bladzijde gemaakt. Nu, 31 jaar nadat de baan 
werd geopend en schrijver dezes zijn eerste rondjes draaide ……de 
midgetgolfbaan in Beuningen, .....geschiedenis, hééééél jammer,  
( ;-.). 

 

                                                                                               Johan       



Sinterklaas / Kersttoernooi 

Het is weliswaar nog vroeg, maar denk er alvast aan om zaterdag 2 
december en zaterdag 23 december vrij te houden in uw agenda om 
lekker gezellig met de hele club te golven. Iedereen heeft prijs en 
het gaat vooral om het meedoen en de gezelligheid.  

 

Het bestuur. 
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Wedstrijdkalender 

 

 

Wist u dat... 

⇒ Vele handen licht werk maken. De komende tijd is er ontzettend 
veel werk te doen op de baan en in het clubhuis. Laten we probe-
ren met z’n allen de schouders eronder te steken. 

⇒ We mensen nodig hebben, die een verfkwast kunnen hanteren 

⇒ Handige figuren gezocht worden, die met een kruiwagen met 
zand   overweg kunnen             

⇒ Het een geweldige kick geeft om nog meer voor de club te doen 

⇒ We vakmensen vragen voor de koffie/soep/broodjes /
schoonmaak (ervaring niet vereist) 

  

Oktober / November 2006 

Datum:   Afd. District 

14/15 oktober 
MGC Rotterdam 

Rotterdam 

2 

(kort) 
West 

21 oktober 
MGC Appelscha 

Appelscha 
2 Noord 

21/22 oktober 
Interland België-Nederland 

Gembloux 

1 

(lang) 
België 

28/29 oktober 
Interland Nederland-België 

MGC ‘t Valkhof (Nijmegen) 
1 Oost 

5 november 
MGC Geldrop enentournooi 

Geldrop 
2 Zuid 

18 november ALV FNMB   
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Waar eens een prachtige midgetgolfbaan lag en veel mooie herinneringen...  

Oproep emailadressen 

In dit digitale tijdperk is het soms eenvoudig om via email de leden 
van de laatste ontwikkelingen binnen de club, veranderingen in 
programma, uitnodiging voor intern toernooi, etc. etc. door te ge-
ven via email. 

Mail naar dokterdokter@planet.nl   onder vermelding van HOLE-
RIDDER en we kunnen een emailbestand maken. 

Jan Dokter 

 

mailto:dokterdokter@planet.nl�
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Onze baan vanuit het heelal 

Met Google Earth kan men vanuit satelieten kijken op aarde en 
sinds kort is het ook mogelijk om in te zoomen op onze baan. De 
camera is ingezoomd tot een hoogte van 1275 ft, dat is ongeveer 
400 meter hoogte. Herkent u de baan? 

Het gras van het longshot ziet er vanuit het heelal ook heel verzorgd 
uit. 

Jeedee 

PAGINA 15 JAARGANG 28, NR. 4 

Combitoernooi Ridderkerk 23 september 

Op zaterdag 23 september werd ons jaarlijks Combitoernooi ge-
houden. We mochten ons dit jaar verheugen op een groter aantal 
deelnemers dan we de laatste jaren gewend waren, 35 mensen had-
den zich voor dit toernooi ingeschreven. De wedstrijd moest wel 
een korte tijd onderbroken worden vanwege de regen, maar uitein-
delijk werd het prachtig weer om te kunnen golfen. Dat betekende 
starten op lang en na baan 18 direct door met de 18 banen op kort 
en dat dan in totaal drie keer. Tom Pardaans en Harry Tromp wer-
den fraai tweede, resp. derde bij de Heren Senioren. De verrassing 
in deze groep was Reijer van Gemerden, die in een veld van erva-
ren sporters, zich in de subtop nestelde met een fraaie score. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wendy van Luypen en Monique Bon-
hof werden resp. eerste en tweede bij 
de Dames en Remon Verveer werd 
derde  bij de Heren. 

Algemeen toernooiwinnaar werd Mees Bouwman. 

wachten i.v.m. de regenbui 

Jeedee 
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