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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 

  Geb.datum wordt 
Mandemaker, P. 01.04.1930 77 
Pardaans, T. 01.04.1943 64 
Boevee, C. 02.04.1949 58 
Dokter, I. 07.04.1957 50 
Gout-de Vries, K. 07.04.1940 67 
Meijwaard-Vroege, C. 12.04.1965 42 
Verschoor, D. 14.04.1935 72 
Pol, T. 15.04.1955 52 
Verveer, J.J.H. 20.04.1957 50 
Giesbers, M. 24.04.1934 73 
Uittenbogaard, P.J. 04.05.1950 57 
La Bryn-Hofstra, A. 07.05.1955 52 
Leeuwen van-Visser, Z.C. 09.05.1947 60 
Donker, S. 16.05.1972 35 
Overbeek, H.C. 29.05.1938 69 
La Bryn, J. 30.05.1948 59 

Verjaardagen in april en mei 

RMC DE HOLERIDDERS 

APRIL 2007 JAARGANG 29, NR. 2 

MIDGETPOST 

 

Van de redactie: 

Geachte lezer, 

Dit keer is het clubblad wat eerder dan verwacht als we kijken naar 
het vorige clubblad.. We wilden voor het jubileumtoernooi het club-
blad uitbrengen, vandaar dat we onze uiterste best hebben gedaan 
om het vol te krijgen met dank aan de inzenders van stukjes.  Het 
clubblad zal dit jaar nog drie keer verschijnen. Natuurlijk kunt u daar 
het een en ander in kwijt wat u graag aan de rest van de clubleden 
wilt vertellen. Schroom niet om de pen, computer of fototoestel te 
pakken en laat ons deelgenoot worden van uw gedachtespinsels, 
want geloof ons een clubblad is voor en bovenal van ons allemaal. 

Elwin en Jan 

Colofon: 

Lidmaatschap  Sporter:  € 80,00 

  Recreant:  € 40,00 

  Jeugdlid-rec: € 20,00 
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sudoku 

Deze maand weer een nieuwe 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.  

  6 5      

  3    1 7 2 

     9 5   

4     1  5  

 8   2   3  

 7  4     8 

  4 1      

1 5 2    9   

     5 3   



PAGINA 24 MIDGETPOST 

sudoku 

Hieronder de oplossing van het laatste clubblad: 

 

9 2 7 4 1 5 3 6 8 

8 1 5 7 3 6 9 4 2 

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

2 5 4 8 9 7 6 1 3 

6 7 1 5 4 3 8 2 9 

1 9 2 3 6 4 7 8 5 

5 4 3 1 7 8 2 9 6 

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

Beste sportvrienden, 

 

Op 1 maart van dit jaar bestond de vereniging 30 jaar. Het jubileumtoer-
nooi wordt op 31 maart gehouden en na afloop is er een receptie, waar 
iedere lezer van harte welkom is. Ik kan me nog goed herinneren hoe we 
in het begin onze rondjes speelden op de baan van de “Theetuin”  in Rijs-
oord. IJs wegbikken van de baan toen deze in de winter bevroren was, 
kopje koffie om op te warmen bij het botenhuis toen de oude “Theetuin” 
op de schop ging om er een modern bowlingcentrum van te maken en 
wij tijdelijk geen onderkomen hadden. Er werd in die tijd een beetje om 
ons gelachen, een handjevol leden en een “kermisbaantje”. Het idee ont-
stond om zelf een baan te gaan bouwen met een eigen clubhuis. Allerlei 
acties werden verzonnen om een deel van het benodigde geld binnen te 
krijgen. Er werd een kraam gehuurd op de jaarlijkse Pinkstermarkt van 
Ridderkerk waar de zelf gebreide kleertjes, de gehaakte borduurwerken 
en andere dingen aan de man werden gebracht. Bingoavonden aan het 
Tegelpad in Slikkerveer met vaak een volle zaal en prijzen die we van-
daag aan de dag liever weggeven dan ontvangen en naar huidige maatsta-
ven onder de categorie kits vallen. Aan het eind van de avond de winst 
tellen en tot de conclusie komen dat we weer een of twee zakken ce-
ment hadden verdiend.  Hekken lassen, schuren en verven bij het huis 
van de toenmalige voorzitter en oprichter Arie Velthuizen en toen kwam 
eindelijk het moment waarop we met de bouw van de lange baan en 
clubhuis konden beginnen. Van de gemeente was een stuk grond toege-
wezen voor het realiseren van onze eigen baan en op een zaterdagmor-
gen in het voorjaar verzamelden we op de “bouwplaats”. Enige maanden 
daarvoor graasden nog koeien op de plaats waar baan en clubhuis moes-
ten komen. Als een van de eerste midgetgolfclubs hadden wij in het ko-
pieerbedrijf Holland een sponsor en Harry Put, directeur van dit bedrijf, 
was op die bewuste zaterdag in de wei aanwezig. 
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De gelaste en geverfde poort waren meegenomen en we zouden de be-
schikking krijgen over twee zogenaamde portocabins en een stacaravan 
waar we ons clubhuis van zouden maken. Heien van een eerste paal was 
derhalve niet nodig, maar om toch enigszins aan de traditie van de eerste 
paal mee te doen zou onze eerste paal een vlaggenstok worden. Er werd 
uitgemeten waar clubhuis, eerste baan en toekomstig terras zouden ko-
men en na dit uitmeten werd de vlaggenstok als symbool voor de eerste 
paal in de grond gezet. Grote hilariteit toen bleek dat het schuine gedeel-
te waar de vlag van de sponsor in moest komen per ongeluk onderstebo-
ven was gelast en daarmee potdicht zat, er kon nog geen luciferhoutje in! 
Na enig brand,snij– en laswerk was dit uiteindelijk verholpen. Onder de 
gedenkwaardige woorden “die komt niet meer van zijn plaats” stond de 
vlaggenstok er die zaterdagmorgen. En tot op de dag van vandaag staat 
hij er nog steeds. Niet lang nadat de bouw voltooid was noopte maat-

schappelijke carrière en een 
druk gezinsleven mij om met 
het golven te stoppen om ver-
volgens enige jaren geleden 
weer lid te worden, niet weten-
de dat ik ook voorzitter zou 
worden. In de beginjaren heb ik 
ook wel in het bestuur gezeten. 
Nu met het werken aan de 
baan, vorige jaar de bankjes en 
drainage, het tegelpad etc. en 
dit jaar de bankjes op kort en 
een schitterende nieuwe korte 
baan, krijg ik weer dat zelfde 
gevoel van saamhorigheid als 
toen….. 

Jan Dokter 
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1e Klasse Heerhugowaard 

  pt score 

1 Heerhugowaard 5 403 

2 De Hole Ridders 1 4 405 

3 Amigo 1 3 420 

4 De Hole Ridders 2 2 424 

5 De Trekvogels 1 1 446 

6 De Trekvogels 2 0 456 

Paastoernooi 
Wanneer: 7 april 2007 
RONDEN: 3 RONDEN 

Kosten?: € 1, -- 

 

Kom eieren zoeken op 7 april 2007, neem 
heerlijk weer mee. 

IEDEREEN is welkom dus ook recreanten  

Uitslag eerste districtswedstrijd kort in Heerhugowaard  25 mei 



Verschijningdata van het clubblad 
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Zoals bij de ALV besproken is zal het club-
blad 4x per jaar uitkomen. In dit feestjaar 
waarin we 30 jaar bestaan zal een extra editie 
uitkomen. De redactie hoopt u de volgende 
clubbladen te serveren op of rond: 

 -  25 mei 2007 

 -  25 augustus 2007 

 -  25 november 2007 

Denkt u om uw aandeel hierin !!!! 

Van de bestuurstafel: 
♦ Voor alle dingen op de baan oftewel het buitenwerk is Tom Pardaans 

het eerste aanspreekpunt als commissaris buitenwerk. Bent u niet in 
de gelegenheid om hem direct aan te spreken dan kunt u zich natuur-
lijk altijd richten tot een van de andere bestuursleden. Als u ideeën 
heeft voor de baan of om de baan/tuin te verfraaien dan kunt u in 
eerste instantie altijd bij hem terecht. 

♦ Wij zoeken nog mensen voor het onderhoud van de tuin. We hebben 
een schitterende baan en tuin, maar dit vergt ook onderhoud. U kunt 
altijd een stukje van het geweldige park adopteren en uw eigen idee-
en erin kwijt, mits dit bij het redelijke blijft, u mag dus niet een stuk-
je tuin asfalteren omdat u dat zo mooi 
vindt.  
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Heerhugowaard: Hole Ridders succesvol 

Op 11 maart was het jubileumtoernooi van de midgetgolfclub Heerhugo-
waard. Een aantal spelers van onze vereniging deden mee en niet onver-
dienstelijk na later zou blijken. Monique Bonhof, dit jaar volledig sport-
lid van de Hole Ridders, wist na een zinderende barrage de toernooiover-
winning op haar naam te schrijven met 93 
holeslagen over 4 ronden. Op baan 4 in de 
barrage viel de verlossende beslissing.  

Wendy van Luypen  werd knap tweede 
bij de dames A (Monique in deze klasse van-
zelfsprekend eerste). Remon Verveer 
werd fraai tweede bij de Heren A achter 
Stephan Snijder van Bilthoven, die met 93 
holeslagen de barrage moest spelen tegen 
Monique en daar van verloor.  

Tom Pardaans werd verrassend eerste bij 
de Heren Senioren met 98 holeslagen. 

Met deze mooie individuele scores zal het 
ook niemand verbazen dat de teamprijs dit 
jaar naar Ridderkerk ging met een score van 
391 holeslagen als enig team onder de 400 
oftewel onder de 100 gemiddeld per ronde. 

JeeDee 
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Naam speler (Hole Ridders 2) Persoon-
lijke score r 1 r 2 r 3 r 4 

Feitse Slingerland 145 41 34 33 37 
Harry Tromp 142 37 37 36 32 
Peter van Luijpen 162 36 39 40 47 
Johan den Dunnen 135 39 30 33 33 
Barry Slingerland (TL) 142 33 36 35 38 
Totaal per ronde:   145 137 137 140 
Totaal wedstrijd:     282 419 559 
Het tweede team wist verrassend vijfde te worden en liet WIK 2 en WIK 3 
achter zich. 

 

 

1 WIK 1 490 

2 Hole Ridders 1 525 

3 Zoetermeer 2 527 

4 Aalsmeer 1 534 

5 Hole Ridders 2 559 

6 WIK 2 564 

7 WIK 3 585 

6 pnt 

5 pnt 

4 pnt 

3 pnt 

2 pnt 

1 pnt 

0 pnt 

De stand na 1 wedstrijd 

JeeDee 
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Ziekenhuisopnames van Erica 
 

Dit onderwerp gaat totaal niet over midgetgolf, maar wel met datgene wat 
mij bezig heeft gehouden de laatste 4 maanden van 2006. 

Veel mensen weten al dat ik onwel werd op 3 september 2006 tijdens onze 
korte baan toernooi en dat ik daarna met Jan & Ineke Dokter (waarvoor 
mijn dank) naar het ziekenhuis ben gebracht en een tijd lang heb gelegen 
i.v.m. diverse onderzoeken. Na de eerste onderzoeken (bloed, hartfilmpje, 
bloeddruk) werd ik uiteindelijk opgenomen, eerst ter observatie, maar later 
voor nog veel meer onderzoeken. Uiteindelijk kwam er na het MRI aan het 
licht dat ik een herseninfarct heb gekregen, maar er bleken ook nog litte-
kens te zitten van eerdere TIA’s. Er moesten meer onderzoeken komen, 
want iedereen wilde wel weten waar dit vandaan kwam. Dus na CT-scan, 
hartonderzoek via het slokdarm, hartecho, 10 buisjes bloed, MRI scan van 
het hart, kwam men erachter dat ik iets bleek te hebben aan mijn hart. Ik 
bleek een atriumseptumdefect (ASD) te hebben, dit is een aangeboren hart-
afwijking, een gat tussen de rechter en linker boezem van mijn hart. Nadat 
dit bekend was, werd mij verteld dat dit verholpen moest worden en dat ik 
grote kans had op een hartoperatie, maar eerst gingen ze nog een hartkathe-
terisatie bij mij doen. Ik heb uiteindelijk van 3 t/m 22 september 2006 in 
het ziekenhuis gelegen, maar in de weekenden kon ik met weekendverlof. 

 

De hartkatheterisatie vond plaats op 28 september 2006 en hiervoor moest 
ik 1 dag en nacht in het ziekenhuis verblijven. Nadat hiervan de uitslag be-
kend was, werd me verteld dat ik een openhartoperatie moest krijgen, want 
het ASD was groot en dit kon niet gedicht worden met een parapluutje via 
de lies. Voor deze operatie zou ik op een wachtlijst komen te staan, maar ik 
kreeg uiteindelijk de keuze of met kerst in het ziekenhuis of langer op de 
wachtlijst. Mijn keuze was snel gemaakt, met kerst in het ziekenhuis liggen. 
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Mijn hartoperatie was gepland op 19 december 2006, ik ben onder narcose 
gegaan om 13.10 uur. De operatie duurde bijna 4 uur en de chirurg was 
behoorlijk geschrokken, want het gat in mijn hart was 5 bij 2 cm terwijl ze 
de gehele tijd dachten dat dit gat 2,5 bij 2,5 cm was. Ook zat er nog een 
gedeelte op 2 mm vast en we willen niet weten wat er gebeurd was als dit 
was losgeschoten. Ik ben geopereerd in het Erasmus MC en uiteindelijk 
overgeplaatst naar het MCRZ locatie Clara. Ik heb van 18 t/m 31 december 
2006 de opname gehad. 

Ik ben achteraf erg blij dat ik al zo snel aan de buurt was voor de operatie, al 
heb ik weken enorm in spanning geleefd. Mijn hart is na de 1e controle op 
dit moment gezond verklaard, hij ligt alleen gekanteld in mijn lichaam. Op 
dit moment doe ik alles weer, ik werk weer een beetje, doe weer aan mid-
getgolf, krijg hartrevalidatie, doe mijn huishouden, rijd weer auto en fiets 
en wandel regelmatig, dus ik mag eigenlijk niet klagen. Ik weet ik ben er 
nog niet en veel dingen heb ik nog niet verwerkt, maar moet eigenlijk ge-
duld hebben. 

Bij deze wil ik Jan Dokter en Ineke Dokter bedanken voor hun steun die ik 
de eerste uren kreeg in het ziekenhuis. En natuurlijk voor het ophalen van-
uit het ziekenhuis. En voor andere zaken. 

Mijn clubgenoten wil ik bedanken voor de kaarten, alle lieve sms-jes en 
voor het gezellig op visite komen in het ziekenhuis. 

En verder wil ik het bestuur bedanken voor de gezonde mand. 

 

Zijn er nog vragen n.a.v. dit verslag dan kunt u rustig bij mij komen en dan 
beantwoord ik uw vragen 

 

Groetjes van Erica 
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Eerste teamwedstrijden op “lang” op 24 maart 2007 

Lexmond 

Op zaterdag 24 maart is de teamcompetitie weer begonnen en de eerste 
wedstijd werd gespeeld in Lexmond. Ook in de districtswedstrijden moe-
ten we helaas een terugloop in meespelende teams constateren. Er wordt 
dit jaar slechts in een klasse gespeeld met 7 teams. Desondanks is de strijd-
lust hoog en zijn de verwachtingen voor onze club weer hooggespannen, we 
hebben per slot van rekening een kampioenstitel van vorig jaar te verdedi-
gen. Enkele leden hebben zelfs de moeite genomen om vrijdag voor de 
wedstrijd driftig te oefen in Lexmond. Dat eerste team van de vereniging 
WIK favoriet was voor de eerste wedstrijd is duidelijk als thuisspelende 
club en de vraag was wie wordt er achter WIK 1 tweede? Vorige jaar was 
Zoetermeer de grootste concurrent voor ons eerste team en ook dit jaar 
werd weer duidelijk dat deze teams aan elkaar gewaagd zijn. Na een span-
nende strijd werd Hole Ridders 1 tweede achter WIK 1 met op korte af-
stand Zoetermeer daarachter als derde. Als met al een goed resultaat en een 
prima basis voor prolongatie van de districtstitel. De individuele scores van 
de Hole Ridders: 

Naam speler (Hole Ridders 1) Persoon-
lijke score r 1 r 2 r 3 r 4 

Wendy van Lujijpen 137 34 34 33 36 
Erica Tromp 137 35 31 35 36 
Roel Groenhuijsen 127 36 30 31 30 
Remon Verveer 137 36 37 30 34 
Tom Pardaans (TL) 131 35 31 34 31 
Totaal per ronde:   140 126 128 131 
Totaal wedstrijd:     266 394 525 
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17+18 maart Toernooi Boskoop  

Prijs en prijzen  

Een winderige en koude zondag was het op de 
baan van Boskoop. Wendy van Luypen was 
beide dagen aanwezig en liet duidelijk van zich 
horen. Met 98 holeslagen werd ze overtuigend 
eerste bij de Dames A-klasse en uiteindelijk 
eindoverwinnaar bij alle dames. De ander Hole 
Ridders speelden deze dag(en) een bescheiden 
rol, maar door de loterij en het gulle aanbod van 
enkele Boskopers of liever gezegd 
“BossenVerkopers” gingen we toch met twee 
auto’s vol planten en struiken terug naar Rid-
derkerk, dus volop in de prijzen.              

Als team werden we derde. 

JeeDee 
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WIST U DAT: 

♦  er een paastoernooi gespeeld gaat worden op 7 april 2007 

♦  de kosten voor het paastoernooi € 1, -- zijn 

♦  er met het paastoernooi maximaal 3 ronden gespeeld gaat worden 
 (afhankelijk van het weer) 

♦  ik hoop op heel veel deelnemers (ook recreanten) 

♦  ik ook hoop op lekker weer 

♦  er vanaf 1 april 2007 weer een zomercompetitie gespeeld kan worden 

♦  de zomercompetitie loopt tot en met 28 oktober 2007 

♦  de zomercompetitie op zowel op de lange als de korte baan gespeeld kan 
 worden 

♦  de zomercompetitie een beetje verandert 

♦  ik dit jaar minimaal 30 en maximaal 40 ronden meereken voor de competitie 
 (dus elke ronde extra word niet meer meegenomen in de einduitslag) 

♦  ik dit jaar de 10 slechtste ronden niet meereken voor de einduitslag 

♦  ik dit jaar 30 ronden dus gebruik voor de einduitslag van de zomercompetitie 

♦  ik hoop dat mensen dit begrijpen  (zo niet, kom dan even bij mij  Erica) 

♦  de gespeelde toernooien/teamwedstrijden (geen NK’s!) in Ridderkerk ook 
 kunnen tellen, maar dat men dit wel van te voren moet aangeven bij Erica 

♦  ik hoop dat veel mensen op een dinsdagavond, zaterdag en zondag weer naar 
 ons gezellig clubgebouw komen 

♦  de teamwedstrijden weer begonnen zijn 

♦  de allereerste teamwedstrijd op de lange baan gespeeld is in Lexmond 

♦  de allereerste teamwedstrijd op de korte baan gespeeld is in Heerhugowaard 

 
Erica 



Recept TOSTI 

 
Vanwege plaatsgebek deze maand geen uitgebreid en moeilijk recept, maar 
kinderlijk eenvoudig. U bestelt een tosti bij Barry en dan wordt gevraagd 
een gewone of een pikante. Laatstgenoemde wordt ook wel de vlamtosti 
genoemd. Vervolgens wordt de tosti uit de diepvriezer gehaald en 1 mi-
nuut in de magnetron en daarna 2-2,5 minuut in het tostiapparaat. Uit het 
tostiapparaat gekomen met een knapperig korstje dient de tosti diagonaal 
doorgesneden te worden en opdienen met een servetje. 

Eet smakelijk 

PAGINA 17 JAARGANG 29, NR. 2 

  

Maart/April/Mei 2007 
Datum:   Afd. 

31 maart  RMC De Hole Ridders te Ridderkerk 30 jaar jubileum  
1 

(lang) 

07/08 april  MGC Drachten te Drachten (Paastournooi  
2 

(kort) 

27 april  RMC De Hole Ridders te Ridderkerk 45+ tournooi  
1 

(lang) 

30 april  MGC Appelscha te Appelscha Aly Mesken Memorial  
1 

(lang) 

4 mei MGC De Trekvogels te Boskoop 45+ tournooi 
2 

(kort) 

05/06 mei NK 3-6 tallen te Appelscha vilt 

11 mei MGC Duno te Doorwerth  45+ tournooi 
2 

(kort) 

17 mei MGC Leeuwarden te Leeuwarden 
2 

(kort) 

19/20 mei NK afd.2 West Ridderkerk en Boskoop 
2 

(kort) 

26/27 mei MGC Zicht-Nirve te Nuth Pinkster tournooi 
2 

(kort) 

26/27 mei Nationen-cup Alg.klasse+Jeugd+Senioren  

28 mei SV WIK te Lexmond 
1 

(lang) 

28 mei MGC Geldrop te Geldrop Pinstertournooi 
2 

(kort) 

Wedstrijdkalender 
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De laatste steen 
De laatste steen is gelegd. In oktober zijn we begonnen om eerst de stenen 
er uit te halen. Er moesten nog wel een aantal mensen hun rondjes afspelen. 
Die moesten het dus doen met een aantal stenen minder rond de baan. Na 
de stenen verwijderd te hebben moesten we ook de banen er uithalen dat is 
een hele klus kan ik je vertellen. Langzamerhand konden we gaan kruien en 
tegels gaan leggen. We wisten dat dit een groot karwei werd, omdat de 
opperhoofd had besloten dat we de paden breder moesten maken. We kwa-
men dan ook een hoop stenen te kort die werden gehaald met de mooie 
aanhangwagen. Ze kwamen overal vandaan , maar ja we moesten er wat 
voor overhebben anders kwam het nooit af. Na een aantal weken zeulen en 
zwoegen met de stenen was het dan eindelijk zover de laatste steen ging er 
in. Dit werd afgesloten met een hele diepe zucht. De eerste klus zat er op. 

Remon. 
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“De schuurders en ververs“ 

Na overleg hebben we besloten de frames helemaal kaal te maken. Dit is 
een grote klus maar ja je moet er wat voor over hebben. We begonnen 
goed we hadden namelijk maar één slijpmachine er moest er dan ook 
maar een bijkomen. Nu konden we met zijn 2 schuren het ging best aar-
dig ondanks dat het werk vrij zwaar is lag de eerste baan kaal. Deze moest 
dan wel geschilderd worden en ook daar was dan wel iemand die het wou 
doen. Zo gezegd zogedaan. De baan was geschilderd door de schilder. Er 
gaan dan ook wel drie lagen verf op de frames. Na een aantal banen ge-
daan te hebben begaven de slijpmachines het we moesten dan ook weer 2 
nieuwe aanschaffen dit was zo gebeurd, want die zelfde ochtend konden 
we weer verder met de 2 nieuwe machines. Alles loopt nu voorspoedig er 
liggen al wat banen klaar. 
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Het resultaat 


