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Midgetgolfpost 
 

Van de redactie 

 
Geachte lezer, 
Het 4e nummer van 2007 is er ook weer, dit keer met een nieuwe 
redactie. Er is de laatste tijd veel gebeurd en dat alles kan u vinden 
in dit clubblad. Doordat er een nieuwe redactie is gekomen moest er 
veel uitgezocht worden en daarom hopen we dat het clubblad nog 
goed leesbaar is. Als jullie nog iets missen in het clubblad dat 
zouden we dit graag van jullie horen. Veel leesplezier.  
Wendy en Erica 
 
 

RMC de Hole Ridders 
November 2007 

Jaargang 29, nummer 4 

COLOFON: 

Lidmaatschap 
Sporter: € 80,00 
Recreant: € 40,00 
Jeugdlid-rec: € 20,00
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VAN DE AD INTERIM VOORZITTER,  
 
Er is het afgelopen jaar veel gebeurd bij onze vereniging, de 
complete restauratie van de korte baan, het nieuwe hekwerk. Op 
bestuurlijk vlak heeft Jan Dokter helaas besloten om zijn functie 
neer te leggen, evenals de redactie van het clubblad. Gelukkig 
hebben we een kandidaat gevonden om Jan op te volgen, 
nieuwsgierig geworden wie, kijk snel naar de uitnodiging verderop 
in het clubblad. Een nieuwe redactie voor Midgetpost is gelukkig 
ook gevonden, Erica en Wendy zijn bereid om ons clubblad te 
verzorgen. Voor degene die aangesloten zijn op het wereld wijde 
web, we hebben tegenwoordig ook een nieuwe website, 
www.rmcdeholeridders.nl deze nieuwe site is opgezet door Elwin 
Dokter.  

Sport is alles in mijn leven...  
 
Sport is mijn leven,  
sport heeft me vrienden gegeven.  
Sport is niet zomaar iets,  
sport is iets waar je alles voordoet zodat je het niet verliest.  
 
Stil zitten is niks voor mij,  
dan ben ik voor mij gevoel niet vrij.  
Dan ga ik over mijn problemen denken,  
en ga ik denken wat dit leven me nou nog kan schenken.  
 
Lekker sporten ga ik dan maar weer,  
want nadenken over dit leven doet veel te veel zeer.  
Lekker naar me sportvrienden,  
vrienden die je niet laten zitten.  
 
Sport is een uitvlucht,  

Zoals u kunt zien, een vereniging in beweging. Rest mij niets anders 
dan iedereen alvast prettige feestdagen toe te wensen.  
Stefan 
  sport doe ik met een zucht.  

Sport doe ik voor mijn plezier,  
sport is het enig leuke hier. 

 
 
 
 
 
RMC de Hole Ridders  Redactie 
Oosterparkweg 5  Erica Tromp 
2986 AE  Ridderkerk   Wendy v. Luijpen 
Telefoon: 0180-430606 email: etromp1976@zonnet.nl 
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Kort verslag teamwedstrijden 2007  
Notulen algemene ledenvergadering gehouden op zaterdag 10 

februari 2007  
Ik heb geen enke verslag van de teamwedstrijden ontvangen, wat ik 
wel heel erg jammer vind, maar toch heb ik wel iets te meldden, 
zowel op afd. 1 en afd. 2 zijn beide 1e teams kampioen van het 
district geworden en bij deze wil ik degene die ik de desbetreffende 
teams zitten van harte feliciteren met het behalen van het 
kampioenschap. Beide 2e teams hebben zich staande gehouden in de 
1e klasse. 

van R.M.C. De Hole-Ridders 
 

Afwezig met kennisgeving :  
Nies Helderman, Bertus van der Groep, Daan Verschoor, Joke 

Verschoor,  
Danny van Luijpen, Marianne Groenendijk, Harry Tromp en Kevin 

Luthart.  
De uitslag is: 
Afd. 1 
1e Hole Ridders 1 26 punten 2601 holeslagen  
2e Zoetermeer 1 25 punten 2583 holeslagen Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen 

hartelijk welkom. 3e W.I.K. 1  21 punten 2687 holeslagen 
4e Aalsmeer 1  15 punten 2752 holeslagen  
5e Hole Ridders 2 13 punten 2816 holeslagen Vorige notulen: De notulen worden vastgesteld. 
6e W.I.K. 2  5 punten 2973 holeslagen  
7e W.I.K. 3  0 punten 3213 holeslagen Verslag secretaris: Remon doet een verslag uit zijn hoofd over het 

afgelopen jaar.  
Afd. 2 1e klasse  
1e Hole Ridders 1 26 punten 2453 holeslagen Verslag penningmeester: Stefan bespreekt het financieel 

jaarverslag, niemand heeft vragen of opmerkingen over het 
gepresenteerde verslag. Wendy van Luijpen heeft een vraag of er 
niet meer clubbladen gemaakt kunnen worden. Stefan legt uit wat er 
het komende jaar gaat gebeuren.  

2e De Trekvogels 1 24 punten 2505 holeslagen 
3e Amigo 1  17 punten 2581 holeslagen 
4e Heerhugowaard 16 punten 2618 holeslagen 
5e Hole Ridders 2 4 punten 2713 holeslagen 

 6e De Trekvogels 2 4 punten 2733 holeslagen 
Kascontrole commissie: Stefan is met de bescheiden bij de 
kascontrole commissie geweest, ze hebben alle stukken grondig 
gecontroleerd en hebben geen op of aanmerkingen.  

 
Afd. 2 2e klasse 
1e Bilthoven 1  18 punten 2487 holeslagen 
2e Amigo 2  6 punten 2981 holeslagen  
3e Loosdrecht 1 6 punten 3006 holeslagen Begroting 2007: 
4e De Trekvogels 3 6 punten 3072 holeslagen De begroting voor 2007 wordt zonder op of aanmerking door de 

vergadering aangenomen.   
Bilthoven 1, komt volgend jaar uit in de 1e klasse. De Trekvogels 2 
is gedegradeerd en komt volgend jaar uit in de 2e klasse. 

Contributie 2007: 
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Toernooien winterseizoen Het voorstel van het bestuur om de contributie ongemoeid te laten 
wordt door de vergadering geaccepteerd.   
 Het winterseizoen is weer begonnen, de volgende wedstrijd staat op 

dit moment op de kalender  
Aftredende bestuur- en commissieleden: 23/24 februari 2008  Open Nederlandse Kamp. 
Secretaris – Remon Verveer, herkozen  Commissaris – Henny Verveer, herkozen 

Recept Commissaris – Barry Slingerland, herkozen 
Commissaris – Feitse Slingerland, niet herkiesbaar 

Tomatenroomsoep met tuinkruiden Wedstrijdleider – Erica Tromp, gekozen  
Kascontrole – Zwanet van Leeuwen, herkozen  

Voorbereiding: 15 min. 
Bereidingstijd: 15 min. 
Voor 4 personen  
Land: Nederlands 

  
Aantredende bestuur- en commissieleden: 
Commissaris - Tom Pardaans                                                                     
Kas controle - Jan Meesters 
Kas controle – Wendy van Luijpen (reserve) 

Nodig:  
Verslag wedstrijdleider: Erica heeft een verslag gemaakt, dit zag 
er keurig uit, ze had tevens een aantal wijzigingen voor de interne 
competitie. Hier ging de vergadering mee akkoord. 

1 pak Knorr soepbasis tomaat  

1 dl kookroom (Blue Band Finesse voor koken) 
Ze vraagt ook of Diny van Luijpen bereid is om te schrijven en om 
te roepen. Dit wil ze graag weer doen voor de vereniging.  1 bosje verse tuinkruiden 
Johan den Dunnen heeft een kleine opmerking over de nieuwe 
competitie: Hij vindt streep rondes niets, hij wil het zo laten zoals 
het nu is. Dit wordt het niet, het zijn nu maximaal 45 ronden spelen 
en 40 laten tellen.  

Bereiding 
1. Breng in een pan de soepbasis aan de kook.  
2. Roer de room door de soep en breng aan de kook.  
3. Hak de tuinkruiden en roer ze vlak voor serveren door de soep. 
 
Serveertips 
- Roer voor een pikante soep een mespunt cayennepeper door de soep. 
 
- Vervang de room door 100 gram roomkaas met kruiden. 

 
Wat verder ter tafel komt, rondvraag: 
Tom Pardaans: kunnen alle belangrijke data eerder doorgegeven 
worden aan de leden. Het bestuur is dit zeker van plan te gaan doen, 
zowel via het clubblad als via de website.  
Remon Verveer: de brief voor de scheidsrechters hangt op het bord.  
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Niets meer aan de orde, de voorzitter sluit de vergadering en wenst 
iedereen wel thuis. 

5. Tom Pardaans 18 428 230 23,78 
6. Wendy v. Luijpen 17 432 201 25,41 
7. Barry Slingerland 12 363 107 30,25 
8. Martin v.d. Heiden 11 297 107 27,00 
9. Peter v. Luijpen 9 269 82 29,89 
10 Remon Verveer 8 194 98 24,25 
11 Monique Bonhof 8 197 93 24,63 
12 Reijer v. Gemerden 5 147 51 29,40 

 
Oude Meer, Februari 2007 
 
Remon Verveer – secretaris  Jan Dokter - voorzitter 
Wintercompetitie 2007/2008 

10 november 2007 (is al gespeeld) 
 24  november 2007 
Verjaardagen november t/m februari 08 december 2007 

29 december 2007  
12 januari 2008 M. de Bruyn-Kooyman 03 november 
26 januari 2008 L.R. Gout   13 november 

D. v. Luijpen   16 november 9 februari 2008 
E. Dokter   24 november 23 februari 2008 
N. Punt-Larooij  24 november  
E. Tromp   25 november Deze wintercompetitie wordt gespeeld op de lange baan (afd. 1). Per 

dag worden er 2 a 3 rondjes gespeeld, begintijd is 11.00 uur. 
Iedereen (lid van de vereniging) mag hieraan meedoen. 

T.N.H. Uitenbroek  25 november 
B. Meijerwaard  27 november 
B. Slingerland-Lodder  03 december 

 V.F.H. Reith   08 december 
M. Groenendijk  13 december WWW.RMCDEHOLERIDDERS  
M.B. Helderman-de Vries 15 december  
B.J. v.d. Groep   29 december Wellicht is het u opgevallen maar sinds begin oktober hebben we 

een nieuwe website, zowel een nieuw domeinadres als een compleet 
nieuwe opzet.  

H.J. Meesters   01 januari 
O.E.E.M. Verschuren-Suijs 29 januari 
P.R. van Luijpen  01 februari 

Elwin Dokter heeft menig uurtje besteed aan deze klus maar het 
resultaat is er dan ook naar. Heeft u opmerkingen of suggesties, mail 
ze dan naar info@rmcdeholeridders.nl  

J. Th. den Dunnen  03 februari 
H.G.H. Tromp   06 februari 
K. Luthart   07 februari 
A.M. Veen   10 februari  
W. Punt   14 februari 
H. v.d. Sluis   15 februari 
I. van der Heiden  19 februari 
N. Sleeuwenhoek  20 februari 
W. van Luijpen  23 februari 
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Sporters, lange baan 
 Naam ronden hls enen Gemidd. 
1. Erica Tromp 30 924 209 30,80 
2. Tom Pardaans 30 933 201 31,10 
3. Roel Groenhuijsen 30 935 197 31,17 
4. Wendy v. Luijpen 30 968 178 32,27 
5. Johan den Dunnen 30 981 196 32,70 
6. Feitse Slingerland 30 1004 178 33,47 
7. Peter Uittenbogaard 30 1011 140 33,70 
8. Barry Slingerland 30 1035 156 34,50 
9. Peter v. Luijpen 30 1049 162 34,97 
10 Jan Dokter 29 1116 115 38,48 
11 Piet Uittenbogaard 14 561 41 40,07 
12 Remon Verveer 2 67 8 33,50 

 

 
 

CURSUS REANIMATIE 
  

Recreanten, lange baan In samenwerking met RFTC Rekreatoer organiseren wij een cursus 
reanimeren en het omgaan met AED (hart reanimatie apparaat).  Naam ronden Hls enen Gemidd. 

1. Reyer v. Gemerden 30 951 194 31,70 
2. Willem Veen 30 1058 152 35,27 
3. Kees Akerboom 30 1074 136 35,80 
4. Piet Bakker 26 906 118 34,85 
5. Daan Verschoor 22 774 105 35,18 
6. Martin v.d. Heiden 20 720 78 36,00 
7. Elwin Dokter 16 599 77 37,44 
8. Ineke Dokter 7 292 27 41,71 
9. Toon Veen 5 212 14 42,40 

 
Wij zijn op zoek gegaan naar een erkend kader instructrice van het 
Oranje Kruis. Wij hebben Clara van Gameren uit Rijsoord benaderd 
die is bereid om voor ons deze cursus te verzorgen. Martin Velhoen 
(lid van rekreatoer) zal bij deze cursus assistentie verlenen omdat 
groepen van 16 man/vrouw bij de praktijk oefeningen anders te 
groot zijn. Met Clara is verder overlegd over het verdere, wanneer 
en waar van de reanimatiecursus. 
 
De cursusduur zal 2 avonden zijn.  
Waar:  In ons clubhuis ons “Eigen Stekkie” Sporters/recreanten, korte baan 
Wanneer:  De donderdagavonden 10 en 17 evenals op 24 en 31 

januari 2008 
 naam ronden Hls enen gemidd. 
1. Erica Tromp 30 703 396 23,43 
2. Johan den Dunnen 30 737 376 24,57 
3. Feitse Slingerland 30 755 361 25,17 
4. Roel Groenhuijsen 20 447 278 22,35 

Tijd:  Van 19.30 uur tot 22.00 uur 
Kosten: € 10,00 per persoon inclusief een cursus boekje. 
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Na de cursus zal er na ongeveer een halfjaar een herhaling zijn, 
daarna elk jaar een herhalingstraining. Zomercompetitie 

  
Hoi sportievelingen, Wil je meedoen met deze reanimatiecursus geef je dan op. Er zal 

een inschrijfformulier worden opgehangen op het prikbord van het 
clubhuis. Kom je niet in het clubhuis, opgeven kan ook bij één van 
de bestuursleden. Tevens kan je je opgeven via 

De zomercompetitie is ten einde, er is vanaf begin april t/m eind 
oktober 2007 gestreden en zoals je kan zien in de uitslag is het reuze 
spannend geweest. Dit jaar hebben we een nieuwe opzet gemaakt, in 
de vergadering was gezegd, maximaal 45 ronden spelen en 40 
ronden tellen, maar ik heb uiteindelijk besloten om toch maximaal 
40 ronden te spelen en er 30 te laten tellen, de slechtste 10 ronden 
vielen af. Ik weet niet hoe dit bevallen is, maar zo te zien toch wel 
redelijk. Er zijn op de lange baan aardig wat personen geweest die 
de volledige zomercompetitie hebben gespeeld. Bij de sporters is dit 
jaar de beker naar Erica Tromp gegaan met een goed gemiddelde 
van 30,80. In de categorie recreanten ging de beker met overhand 
naar Reijer v. Gemerden. Op de korte baan viel het tegen, er waren 
maar 3 personen die de competitie hebben afgerond. 

mijn e-mail s.donker2@kpnplanet.nl  
Wil je aan deze reanimatiecursus deelnemen meldt je dan aan voor 
15 december 2007. Heb je voorkeur voor bepaalde avonden geef dit 
dan even op. Als er te veel voorkeur is voor bepaalde avonden dan 
zullen wij met jullie overleggen. 
Mochten er meer deelnemers zijn dan de beschikbare plaatsen dan 
zullen wij overleggen met Clara of er uitbreiding kan komen van het 
aantal cursusavonden. 
 
Namens het bestuur, 

In het laatste weekend van oktober hebben Erica en Roel hun best 
nog gedaan om 10 ronden op 1 dag te spelen. Tijdens deze dag is het 
clubrecord op de korte baan op 18 gezet door Erica Tromp. 
Uiteindelijk heeft Erica ook de zomercompetitie op de korte baan 
gewonnen. De enenbeker is dit jaar ook naar Erica Tromp gegaan. 
Ik wil alle kampioenen feliciteren en hopelijk kan ik jullie de beker 
overhandigen tijdens ons Algemene Ledenvergadering. 

Stefan Donker  
 
 
Verschijningsdata van het clubblad in 2008: 
25 februari 2008 
25 mei 2008 
25 augustus 2008 

Sportieve groeten van de wedstrijdleider 25 november 2008 
  

In 2008 willen we er ook voor gaan zorgen dat het clubblad om 
het kwartaal uit gaat komen. We houden op dit moment de 
bovenstaande data aan. Een clubblad zonder verslagen vinden 
wij geen clubblad, dus kom AUB met leuke verslagen. 
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Ons jaarlijks drankentoernooi wat 

net voor kerst wordt georganiseerd 

is dit jaar op 22 december 2007. 

Iedereen mag voor 1 euro meedoen, 

dus komt Allen! 

 
Gegolfd, gegeten, gedronken en gelachen. 
 
Eindelijk was het dan zover. 
Een gemêleerd gezelschap, senior-recreant-golfers, nam deel aan de 
Indonesische maaltijd, die door Giella en Aad de Bruyn was 
georganiseerd. 
Om de eetlust op te wekken, werd er eerst een rondje gegolfd. 
Tijdens deze sessie waren de “Bruyntjes” met hun fotocamera druk 
bezig om de leukste momenten vast te leggen. 
Na deze intensieve bezigheid begonnen zowel camera mensen als 
golfers er hongerig en dorstig uit te zien. 
Het eetfestijn kon beginnen. 
Na aan de bar een drankje gedronken te hebben, werd plaats 
genomen aan de door een paar handige personen op maat gemaakte 
eettafel. 
Grote tupperware-achtige schalen gevuld met nasi en bami werden 
op tafel gezet. 
Toen de deksels werden verwijderd, verspreidde zich een heerlijke 
orientaalse geur door het clubhuis. 
Ter completering was er tevens gebraden kip en flinke zakken 
kroepoek. 
Tijdens het eten werd er over verschillende zaken gezellig gekletst. 
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Van de foto’s, die binnen aan de wand van het clubhuis zijn 
opgehangen, is af te lezen, dat het een plezierig samenzijn is 
geweest. 

de prijsuitreiking was er voor iedereen was er brood en sap. 
Waardoor mensen die nog ver moesten rijden nog wat in hun maag 
hadden. Na een gezellige interland hoop ik toch dat ik er weer bij zit 
volgend jaar.  

Het eten was lekker en na nog een kopje koffie gedronken te 
hebben, ging we met volle buikjes huiswaarts. 

 
Uitslag Gembloux 

  
m.v.g. Luijpen, Peter van 46 42 43 50 181 

Verveer, Remon 43 35 42 39 159 
Pardaans, Tom 37 37 44 36 154 
Groenendijk, Marianne 35 39 51 35 160 
Luijpen, Wendy van 39 40 37 31 147 

 
Reijer van Gemerden  

 
 Wist u dat: 
Eindstand individueel 

* Het clubblad een nieuwe redactie heeft Heren: 
* Dit het laatste clubblad van 2007 is 10e Pardaans, Tom NL 31-28-26-32 = 117  
* In 2008 weer 4 clubbladen komen 37-37-44-36 = 154/ 271 
* De zomercompetitie 2007 afgelopen is 17e Verveer, Remon NL 33-33-31-29 = 127  
* Erica Tromp met alle prijzen ervan door gaat 43-35-42-39 = 159/285 
* Zij zelfs op zaterdag 27 oktober 10 rondjes op de korte baan heeft  
gespeeld 

20e Luijpen, Peter van NL 34-33-30-32 = 129  
46-42-43-50 = 181/310 

* Zij het clubrecord op de korte baan op haar naam heeft staan. Dames: 
* Zij op zaterdag 27 oktober 2007 een rondje 18 heeft geslagen 5e Luijpen, Wendy van  NL 28-31-37-36 = 132  
* De teamwedstrijden voor onze verenging dit jaar goed verlopen 
zijn 

39-40-37-31 = 147/279 
6e Groenendijk, Marianne NL 33-36-30-37 = 136 

* Het 1e team op de lange baan districtkampioen is geworden      35-39-51-35 = 160/296 
* Het 1e team op de korte baan ook districtkampioen is geworden  
* Beide 2e teams in 2008 in de 1e klasse mogen spelen Verslag gemaakt door Wendy van Luijpen 
* Wendy soms iets vergeet 
* Tom, Remon Wendy en Peter v. Luijpen mee hebben gedaan aan 
de interland 
* In de wintermaanden als het regent op een dinsdagavond even van 
te voren moet bellen om te weten te komen of er idd iemand 
aanwezig is 
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Zondag 28 oktober 2007 hebben we eerst nog even lekker zitten 
ontbijten voordat we de koffers gingen pakken om te vertrekken 
richting Gembloux voor de wedstrijd van die dag.  Daar aangekomen 
zijn we nog even aan het inslaan. Om 9.45 uur moest iedereen van 
de baan af voor de ceremonie en werden de volksliederen en de 
vlaggen gehesen. 

 
Daarna kon de wedstrijd beginnen. De heren moesten proberen om 
verder uit te lopen. Ze stonden 64 punten voor. De dames hadden 
een voorsprong van 59. De wedstrijd begon. Na de 1ste ronde 
verloren de Nederlandse heren van de Belgen met 78 holeslagen 
waardoor ze achterstonden met 14 holeslagen. De Nederlandse 
dames liepen uit op de Belgen. Ze wonnen met 11 holeslagen. De 
2de en 3de ronde wonen de Belgische heren allen maar waardoor het 
niet meer in te halen viel. Bij de Nederlandse dames verloren we er 
13 en 11 holeslagen. Maar in de vierde ronde was het toch 
verrassend dat we toch nog 7 holeslagen terug pakten zodat de 
Nederlandse dames met de teambeker naar huis gingen. En de 
Belgische heren gingen ook met de teambeker van door. De 
Nederlandse dames wonnen nog met 53 holeslagen en de 
Nederlandse heren verloren met 176 holeslagen.  

 

 
Individueel ging de hoofdprijs naar Annie en Alex Jasper. Daar kon 
dus het geluk niet op. En konden ze met een beker thuis komen. Na  
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Nadat we zijn gaan trainen zijn we met 2 auto’s naar het Mercure 
hotel dat Louvain – La – Neuve in Louvain – La – Neuve heet 
gereden. Daar aangekomen zijn we gaan inchecken. Nadat we 
hadden ingecheckt Remon en Peter van Luijpen gingen als eerste de 
eerste de lift in. Toen eindelijk de lift weer naar beneden kwam toen 
stonde Peter en Remon nog steeds in de lift. We schrokken even. Ze 
gingen weer naar boven. Toen weer de lift naar beneden kwam 
dacht ik, ik laat hun nu schrikken. Terwijl ik boe riep, kwamen 2 
oudere mensen uit de lift stappen. Die mensen schrokken zo dat ze 
haast op de 1ste verdieping van het hotel zaten. Na wat te hebben 
afgesproken voor het eten zijn we met z’n allen lekker ergens in het 
centrum gaan eten in Louvain – La – Neuve. 

 Uitnodiging 
 
Beste midgetgolfers, 
 

 Hierbij nodigen wij  u van harte uit voor onze 
nieuwjaarsreceptie Zaterdag 27 oktober 2007 zijn we na het eten gingen we richting de 

baan om te trainen. Bij mij ging de training wel erg lekker. De 
rondjes waren 32, 33 en 37. Na de training en rondjes draaien 
gingen de meeste weer terug naar het hotel om zich te verkleden. Na 
de verkleedpartij van sommige mensen zijn we weer naar het 
centrum gaan lopen. Peter van Luijpen wilde met zijn allen ergens 
gaan eten. Dat was tenminste de bedoeling. Dus gingen we met een 
heel stel eten naar een leuk zaakje in het centrum. Ze zeiden als je 
daar naar toe gaat dan weet je wat je op je bord krijgt. Dus dat 
hadden we ook gedaan. Naderhand zagen we nog enkele golfers. Na 
het avondmaal gingen een paar nog naar een café  om wat te 
drinken. De rest gingen terug naar het hotel. Daar zagen we ook nog 
andere golfers in een soort cafeetje wat binnen in het hotel zat. We 
gingen bij de rest van de golfers zitten. Ik heb daar nog even 
gezeten. Ik hoorde volgende dag dat de ober kwam met een dienblad 
vol met lege champagne glazen. 1 van die glazen viel op de grond 
waardoor het een domino van glazen op de grond vielen. De 
Hollanders begonnen: “En daar moet op gedronken worden” te 
zingen. 

 
Wanneer: 5 januari 2008. 
 
Hoe laat: 16.00 uur tot en met 18.00 uur. 
 
Waar: Ons eigen stekkie  
 
Wij hopen u allen te mogen begroeten en samen met ons 
te toasten op het nieuwe jaar.  
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Dames 
Wendy  28 – 31 – 37 – 36 = 132 
Marianne 33 – 36 – 30 – 37 = 136 
Na de wedstrijd werden er broodjes en jus d’ orange geserveerd. 
 
Om omstreeks 17.00 uur vertrokken we weer richting Rotterdam en 
Ridderkerk. Onderweg moest Tom weer een boom controleren. 
Toen hij weer terug kwam in de auto had hij weer een cd-tje 
gevonden. We hebben er weer naar het geluisterd. Het was Turkse 
of Marokkaanse muziek. De muziek was niks aan dus ging het cd-
tje uit het raam. Het was 18.00 uur toen we thuis waren en Tom iets 
later. 
 
Verslag gemaakt door Wendy van Luijpen 
 
Verslag interland Nederland – België op 20, 21, 26, 27 en 28 
oktober 2007 
 
Op vrijdag 26 oktober 2007 gingen we richting Ridderkerk om Tom 
op te halen. Tom zou met ons meerijden naar Gembloux in België. 
Onderweg zijn we even gestopt om de beentjes te strekken en een 
bakje koffie te drinken met wat lekkers er bij.  
 
Om omstreeks 12.15 uur waren we bij de baan in Gembloux. We 
hebben nog even wat gedronken en toen zijn we de baan opgegaan 
om te gaan trainen. Eerst kwam Marianne Groenendijk. Ze had geen 
golfspullen bij zich. Omdat ze met de internationale trein meeging. 
Ze moest ook nog eens vanaf het station Gembloux lopen naar de 
baan en dat was ongeveer 3 kilometer. Die golfspullen had ze aan 
Fred van de Broek mee gegeven. Daarna kwamen: Remon, 
Monique, Peter Bonhof, Marrie en Henk Buskermolen. Ook wat 
Belgen kwamen alvast trainen voor een zondag. Zoals Beatrice 
Jacob en Jean – Pierre Jacob. 
 

 
 Ridderkerk, 22 november 2007 

Uitnodiging 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de R.M.C. de Hole Ridders u 
uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke 
gehouden wordt op: 
 
ZATERDAG 9 FEBRUARI 2008, AANVANG 10.00 UUR.  
 

AGENDA 
 
01. Opening 
02. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 
februari 2007  
03. Jaarverslag Secretaris 
04. Jaarverslag Penningmeester 
05. Verslag Kascommissie 
 Zwanet van Leeuwen 
 Jan Meesters 

Wendy van Luijpen (reserve) 
06. Begroting 2008 
07. Vaststellen contributie 2008 
 
 
08. Bestuursverkiezingen  
 Dit jaar zijn aftredend: 
 Jan Dokter  – tussentijds afgetreden 
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 Stefan Donker – herkiesbaar  deze werd ook vertaald en er werd ook een toespraak gehouden door 
de burgemeester van Aalsmeer. De burgemeester deed zijn verhaal 
in het Nederlands, Frans en Duits.  

Henny Verveer – herkiesbaar  
Barry Slingerland – herkiesbaar  
Tom Pardaans – herkiesbaar      
Kandidaat bestuursleden: Om 10.00 uur werden de volkslieden gezongen en de vlaggen 

gehesen. Tussen de twee volkslieden in gaven de Nederlanders een 
T – Shirt aan 1 van de Belgen. Om 10.15 uur begonnen we aan de 
wedstrijd. Peter van Luijpen mocht de spits afbijten. Marianne zat in 
2, Tom zat in 13 en ik 14.  

 Simon Lodder (kandidaat voorzitter)  
09. Benoeming kascontrolecommissie  
 Zie voor huidige samenstelling agendapunt 5. 
10. Verslag wedstrijdleider.  
11. Wat verder ter tafel komt  

Na de 1ste ronde begonnen zowel de 
Nederlandse dames als de Nederlandse 
Heren met winst. De dames pakten 18 
holeslagen en de Heren 9. De 2de ronde 
pakte de dames en de heren van de 
Nederlanders weer 21 en 7.  

12. Rondvraag 
13. Sluiting  
 
Namens het bestuur van R.M.C. De Hole Ridders 
Remon Verveer – secretaris  

 

 

Bij 1 van de rondes moest Tom even  
zijn hoofd vast houden. Dat was namelijk dat de bal net inzat bij 
baan 18. 
Hij voelde aan zijn hoofd. Hij wist wat een hoofdpijn zijn 
bal nu had. Maar het was wel een 1. 
 
Bij de 3de en 4de ronde liep het weer erg vlotjes bij de Nederlands. 
Na deze dag stonden zowel de Nederlandse 
heren als de Nederlandse Dames voor. De heren stonden 64 
holeslagen voor en de Dames 59. 
 
Heren        
Peter van L: 34 – 33 – 30 – 32 = 129   
Remon: 33 – 33 – 31 – 29 = 126   
Tom:  31 – 28 – 26 – 32 = 117 1e team lange baan kampioen 
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Verslag interland Nederland – België op 20, 21, 26, 27 en 28 
oktober 2007 
 
Zaterdag 20 oktober 2007 ben ik met Tom meegereden naar 
Aalsmeer. Dit weekend is namelijk de interland Nederland – België 
waaraan 5 mensen van de Hole Ridders ( uit Ridderkerk ) 
meededen. Dat waren Remon Verveer, Marianne Groenendijk, Tom 
Pardaans, Peter van Luijpen en Wendy van Luijpen. De interland 
werd in Aalsmeer ( Nederland ) en in Gembloux (België ) gespeeld. 
We zijn eerst gaan trainen. Toen hebben we wat gegeten en daarna 
rondjes gelopen. De stemming zat er al aardig in. Om 17.15 uur 
reden we weg naar Rotterdam en Ridderkerk.  
 
Ineens moest Tom onderweg even een boom bekijken. Toen hij 
kwam terug kwam had hij een cd-tje bij hem. Het werd in de radio 
gestopt. Het speelde wel maar er kwam geen geluid uit. We hebben 
het eruit gehaald. We hebben het bekeken. Het zat vol met krassen. 
En daardoor kwam er geen muziek van af. Ik was ongeveer 18.10 
uur thuis. 
 
Zondag 21 oktober 2007  was de belangrijkste dag. Vandaag was de 
wedstrijd. Het was de interland Nederland – België in Aalsmeer. We 
hadden met Tom afgesproken om 7.45 uur bij familie van Luijpen. 
Tom zou met ons meerijden. Om 7.45 uur geen Tom. Om 7.50 uur 
geen Tom. Waar blijft Tom? Om even voor 8.00 uur kwam Tom 
aan. Tom had zich verslapen. Het gebeurde nooit dat Tom zich had 
verslapen. Om 8.50 uur gingen we gelijk de baan om nog even snel 
in te slaan. Om 9.45 uur moest iedereen van de baan af. De 
Nederlanders kregen een Nederlands T – shirt om aan de Belgen te 
geven tijdens de volkslieden.  
 
Er werden toespraken gehouden door 1 van de FNMB. Dit werd 
vertaald door een Belg, de wedstrijdcommissie van Aalsmeer en bij 
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Echtparenhumor 

 

 
Eieren Bakken 
 
Een vrouw is eieren aan het bakken als haar man thuis 
komt. Hij stormt de keuken in en begint onmiddellijk te 
roepen: ‘Pas op! Pas op! Meer boter! Draai ze om! 
Draai ze om! Boter, meer boter, zie je dat niet? Ze gaan 
aanbranden! Pas toch op! Draai ze, draai ze! Schiet op, 
haast je, draai ze nu om! Nu!! Pas op, je gaat je verbran- 
den! Hola, hola, te veel boter, het gaat spatten! Pas op, 
te weinig zout, te weinig zout!’ Zijn vrouw gilt opgefokt: 
‘Wat is er met jou aan de hand?’ De man draait zich 
om en zegt heel kalm: ‘Gewoon om je duidelijk te ma- 
ken hoe het voelt als jij naast me zit in de auto.’ 
 

Ons jaarlijks sinterklaastoernooi 
wordt dit jaar georganiseerd op 1 
december 2007. De kosten zijn 1 
euro en iedereen mag hieraan 
meedoen. Noteer uw naam op het 
bord. 
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