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MIDGETPOST 
 

Clubblad van de Ridderkerkse midgetgolfclub: 
De Holeridders 

Oosterparkweg 5 
2986 AE Ridderkerk 
tel.: 0180 - 430606 

Opgericht 1 maart 1977, officieel aangesloten bij de F.N.M.B. 
 
Voorzitter:  Simon Lodder 
   Vleerdamsedijk 27a 

3235 NV  Rockanje    
   tel:  0181-403338 
 
Secretaris:  Remon Verveer 

Jupiterstraat 26 
1431 XB Aalsmeer 
tel.: 06 – 20247101 

 
Penningmeester:  Stefan Donker 

Ring 314 
3343 NH Hendrik Ido Ambacht 
tel.: 078 - 6817641 

 
Wedstrijdleider:  Erica Tromp 
   Hovystraat 79 
   2982 PD  Ridderkerk 
 
Commissarissen:  Barry Slingerland 

Houtzaagmolen 46 
2986 GB Ridderkerk 
tel.: 0180 - 420383 
 
Tom Pardaans 
Herman de Manstraat 29 
2985 TG Ridderkerk 
tel: 0180 - 420086 
 
Hennie Verveer 
Karper 133 
2986 PB Ridderkerk 
tel.: 06 - 46521084 
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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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Van de redactie 

 
Geachte lezer, 
Het jaar 2008 is weer begonnen. Het 1e clubblad van 2008 ligt ook 
weer bij u op de mat. Dit keer een niet al te dik nummer i.v.m. het 
winterseizoen. Toch staan er weer wat leuke, kleine verslagen, 
recept, uitslagen, tussenstanden e.d. in. Wij willen jullie veel 
leesplezier wensen en hopen weer genoeg kopie te krijgen voor het 
volgende nummer. 

RMC de Hole Ridders 
februari 2008 

Jaargang 30, nummer 1 

COLOFON: 

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

Midgetgolfpost 

 
Wendy en Erica 
 
 

mailto:etromp1976@zonnet.nl
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Recept Inhoudsopgave 

• De voorzitter spreekt    5 Bereidingstijd: 20 min. 
Voor 4 personen  
Land: Nederlands 
Vegetarisch: Nee 

• Door het stof     6 
• Wintercompetitie 2007/2008   7 
• Sinterklaastoernooi 2007   8 
• Indoortoernooi Beuningen   10 
• Uitnodiging Ridderkerk toernooi 2008  11 • aardappelpuree a la minute  
• Internetsite     11 • 500 g gemengd gehakt  
• Verschijningsdata clubblad   11 • 400 g Hollandse roerbakmix  
• Wist u dat     12 • 1 ei  
• Voor u gelezen     15 • 1 pakje Knorr jus voor stampot  
• Uitnodiging 45+ toernooi   15 • sla mix kruiden  
• Kersttoernooi 2007    17 
• Uitdaging     18 Stamppot met zomergroenten en gehaktballetjes  

 
Bereiding 
- Maak het gehakt aan met zout, peper, nootmuskaat, 1 ei en 
paneermeel en draai er 8 balletjes van.  
- Verwarm een eetlepel boter of olie in een hapjespan en bak de 
balletjes om en om aan.  
- Maak de jus volgens de gebruiksaanwijzing en giet dit bij de 
balletjes. Laat nog 10 minuten zonder deksel pruttelen.  
- Kook de roerbakgroenten in water met zout 2 minuten tot ze nog 
knapperig zijn.  
- Maak de aardappelpuree met melk en boter en meng er de 
groenten door.  
- Hak de sla mix kruiden grof en roer ze als laatste door de 
stamppot. Serveer met de balletjes en jus. 

• Toernooien/teamwedstrijden   19 
• Teamwedstrijden    20 
• Verjaardagen     20 
• Recept      21 
• Redactie      22 
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Van de voorzitter Teamwedstrijden korte baan 2008 
30 maart 2008  Heerhugowaard  
06 april 2008   Alphen a.d Rijn Toen ik de hierboven staande tekst opschreef bekroop me een apart 

gevoel. 20 april 2008   Boskoop 
22 juni 2008   Rotterdam (Bilthoven) 

 14 september 2008  Maarssen 
Voorzitter van RMC de Hole Ridders, ons” cluppie”, mijn “cluppie” 
en ik mag  

21 september 2008  Ridderkerk 
 

dit worden op een moment dat we een supergezonde vereniging 
hebben. 

Verjaardagen februari t/m eind mei 
 Supergezond, dan denk ik toch wel even terug aan de afgelopen 31 

jaar,  
P.R. van Luijpen   01 februari 
J. Th. den Dunnen  03 februari 

al die mensen die hun steentje hebben bijgedragen en nog steeds 
doen. 

K. Luthart   07 februari 
A.M. Veen   10 februari 
W. Punt    14 februari Zij hebben de Hole Ridders gebracht tot wat ze nu zijn, twee 

uitstekende midgetgolfbanen, fijne kantine, prachtige sportieve 
historie, veel trouwe leden  

H. v.d. Sluis   15 februari 
I. van der Heiden   19 februari 
N. Sleeuwenhoek   20 februari 

en financieel kerngezond! W. van Luijpen   23 februari 
D. van Luijpen   05 maart  
E. Christianen   05 maart Voorzitter van de Hole Ridders, eerlijk gezegd is het nooit mijn 

ambitie  Reijer v. Gemerden  12 maart 
T. Hordijk   22 maart 

geweest, maar het is wel een hele eer. J.G. Luthart-Kop   11 maart 
 T. Pardaans   01 april 

P. Mandemaker   01 april Dank aan al mijn voorgangers, maar vooral dank aan al die 
hardwerkende  C. Boevee   02 april 

K. Gout-de Vries   07 april en trouwe leden. I. Dokter   07 april 
 D. Verschoor   14 april 
 T. Pol    15 april 
Simon Lodder M. Giesbers   24 april 

J.J.H. Verveer   26 april  P.J. Uittenbogaard  04 mei 
 S. Donker   16 mei 

H.C. Overbeek   29 mei   
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Door het stof  # TNT post heeft voor deze trip onze kleding verzorgd en een bus 
beschikbaar gesteld zodat wij een ‘bezemwagen’ en verzorgers 
hebben onderweg. Waarvoor dank.! 

 
Het valt af en toe niet mee om toe te geven dat je iets niet goed heb 
afgehandeld maar tijdens de algemene ledenvergadering van 9 
februari jl. had ik het tussentijds aftreden van Jan Dokter meer 
aandacht moeten geven. Uiteraard had ik Jan moeten bedanken voor 
zijn inzet als voorzitter en niet te vergeten het werk dat hij heeft 
gedaan voor het clubblad.  

http://www.wfp.org/dutch/?NodeID=1 is de website van het World 
Food programme. 
Deelnemers zijn: Henny Scheer, Ragnar Donker, Martijn van 
Faassen, Adriaan vd Steenoven, Erik Slinger, Hans Visscher, Henny 
v. Melick, Harm Rijkeboer en de verzorgers Rob de Nooijer en Arie 
Bode.  
 Dat ik dit niet gedaan heb is natuurlijk (achteraf) niet goed te praten, 

dus bij deze, Jan alsnog bedankt voor je inzet, uiteraard rekenen wij 
er op dat je met hand- en spandiensten beschikbaar blijft voor de 
vereniging, een bloemetje komt alsnog jou kant op.   

 
Toernooien t/m eind mei 
16/17 februari:  indoortoernooi Luijksgestel 
23/24 februari:  open NK indoor Oisterwijk  9 maart:  toernooi Heerhugowaard 

Stefan Donker 15/16 maart:  toernooi Boskoop 
  22/23 maart:  toernooi Drachten 

 

5 april:   toernooi Ridderkerk afd. 1 
12/13 april:  districtskampioenschappen 
25 april:  45+ toernooi Ridderkerk afd. 1 
30 april:  toernooi Appelscha 
1 mei:   toernooi Leeuwarden 
2 mei:   45+ toernooi Boskoop 
10/11 mei:  toernooi Zicht Nirve (Nuth) 
12 mei:   toernooi Lexmond 
12 mei:   toernooi Geldrop 
23 mei:   45+ toernooi Zoetermeer 
23 mei:   seniorentoernooi Duno (Doorwerth) 
 
Teamwedstrijden lange baan 2008 
29 maart 2008  Ridderkerk 
19 april 2008   Lexmond  
03 mei 2008   Aalsmeer  21 juni 2008   Zoetermeer  06 september 2008  Baarn 
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Wintercompetitie 2007/2008 

 

                  

 

De wintercompetitie is weer gespeeld. Zes leden van de vereniging 
speelden dit winterseizoen. De dagen dat er gespeeld werd was het 
redelijk goed weer. 
 
De eindstand: 

 1. Tom Pardaans 22 rondjes 32,32 gemiddeld  
 

2. Erica Tromp 19 rondjes 33,16 gemiddeld Beste vrienden, familie en collega’s, 
Er staat weer een leuke uitdaging op ons te wachten. Een uitdaging 
waarbij ik jullie hulp nodig heb. 17 mei vertrek ik met 7 
fietsvrienden en collega’s vanuit Barcelona op de FIETS naar 
Rotterdam. 

3. Wendy v. Luijpen 15 rondjes 34,27 gemiddeld 

4. Martin v.d. Heiden 20 rondjes 34,45 gemiddeld 

5. Feitse Slingerland 19 rondjes 36,26 gemiddeld 
Dit is voor ons persoonlijk al een uitdaging, maar nu is er ook nog 
een goed doel aan gekoppeld die wij met deze tocht onder de 
aandacht willen brengen. Het goede doel is het Wereld voedsel 
programma in Malawi van TNT.  

6. Barry Slingerland 18 rondjes 36,44 gemiddeld 

 

Reijer, Kees en Willem Veen hebben ook 1 tot 3 rondjes gespeeld 
tijdens de wintercompetitie. 

Onderweg willen wij van Barcelona naar Rotterdam bij 
verschillende vestigingen van TNT Europa langs gaan om zo [extra] 
sponsorgeld op te halen voor dit goede doel. Doordat het weer gelukkig meeviel, was het elke zaterdag dat wij 

speelden erg gezellig. Hopelijk doen er volgend jaar meer mensen 
mee, want ook tijdens de winterperiode is de baan gewoon open. 

De reis start op 17 mei in Barcelona en eindigt op 1 juni aan de 
Coolsingel in Rotterdam. Wij stellen het enorm op prijs als je ons 
binnen komt halen op 1 juni aan de Coolsingel. Tevens is het 
mogelijk om je e-mail adres achter te laten zodat je op de hoogte 
blijft van onze avonturen. 

 

Groetjes Erica 

 Wil je een bijdrage leveren dan kan dat contant bij één van de 
deelnemers of je kunt het overmaken naar;    R.K. Donker 
Girorekening 3118440 OVV fietstocht Barcelona/Rotterdam. Iedere 
donatie stellen wij enorm op prijs. Namens de 8 Fietsers en hun 2 
begeleiders alvast bedankt, 

 

 

 
Ragnar Donker. 
============================================= 
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Kersttoernooi 2007 Sinterklaastoernooi lang in Ridderkerk op 1 december 
2007  

 Helaas weet ik van dit gezellig toernooitje niet veel meer. Het werd 
iig gespeeld op 22 december 2007 en er waren 9 personen aanwezig. 
We begonnen rond 10.00 uur en de meeste speelden 2 rondjes. Het 
zal vast en zeker wel redelijk koud zijn geweest. 

Zaterdag 1 december 2007 was het weer zover. Het 
jaarlijkse sinterklaastoernooi in Ridderkerk. Het 
weer was ’s ochtends aardig. De zon scheen, er was 
wel af en toe veel wind wat ze hadden voorspeld. 
Maar dat mocht de pret niet bederven voor een 
intern toernooitje. Er was wel leuk georganiseerd 

met chocoladekruidnootjes. Er waren 9 deelnemers die meededen. Het 
was best gezellig. Het begon om 10.00 uur. Er werd eerst geloot en 
daarna gegolfd. De loting was als volgt: Peter en Barry, Harry, Daan 
en Feitse, Els en Erica, Reijer en Wendy. We deden minimaal 2 
rondjes en maximaal 3 rondjes, omdat het droog was deden we 3 
rondjes. Na afloop van het interne toernooitje kreeg iedereen kreeg 
een chocoladeletter mee. Men kon kiezen  

De uitslagen zijn als volgt: 
Harry  37 
Erica  30 – 42 
Feitse  41 – 31 
Reijer  41 – 41 
Tom  31 – 31 
Martin  32 – 33 
Johan  36 – 39 
Barry  37 – 36 

tussen melk, melk met hazelnoot of puur.  Cock  53 – 48 
De chocoladeletter was netjes ingepakt   
door de sint. Het was zonde om  Zoals je ziet, heeft Tom dit toernooitje gewonnen, maar gelukkig 

voor iedereen, dus ook voor de slechtste onder ons, kwam de 
kerstman met een fles wijn of fles limonade aan, zodat iedereen toch 
met iets naar huis ging. 

de verpakking eraf te halen.  
 
 
De uitslag: 

Ik hoop jullie allemaal weer met het volgend toernooitje te mogen 
begroeten.  Groetjes Erica 

1. Erica Tromp  33-31-29 = 93 
2. Feitse Slingerland  34-29-30 = 93 
3. Wendy v. Luijpen  31-36-28 = 95 
4. Harry Tromp  32-30-34 = 96 
5. Reijer v. Gemerden  33-41-31 = 105 
6. Daan Verschoor  34-39-34 = 107 
7. Peter v. Luijpen  36-33-40 = 109 
8. Barry Slingerland  41-37-39 = 117 
9. Els Bleeker  68-42-63 = 173 
 
Wendy van Luijpen 
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Voor u gelezen:  
Indoortoernooi bij de Houtduif in Beuningen  
 Waarom 
Op 22 en 23 
december 2007 
werd er weer het 2 
jaarlijkse 
indoortoernooi bij 
de Houtduif in 
Beuningen 
gehouden. Op 
zaterdag waren er 
68 deelnemers en 
op zondag 73. 

Waarom toch dat gevoel? 
Heb je dan geen doel? 
Word je iets aangedaan 
En kun je er niet tegenin gaan 
Alles bibbert binnenin 
Je hebt het niet naar je zin 
Waarom doen mensen om je heen 
Toch zo star tegen iedereen? 
Je kunt niets veranderen 
Dat is de taak van anderen 
Ze stoten af 

 Terwijl je om hun gaf 
Wij ( Peter, Wendy en Diny ) zijn op zondag 23 december naar de 
Houtduif gegaan. De gezelligheid was er wel. Ze begonnen 2 dagen 
om 10.00 uur. De scores waren ook heel goed. Er werd wel erg laag 
geslagen. Er werd tot 3 keer toe een baanrecord geslagen in dat 
weekend. Eerst op zaterdag. Een baan record over 4 door Alex 
Jasper met 107 en zondag werd over 1 ronde 23 geslagen en nog 
eens over 4 105 ook door Alex. 

Zit het al lang in hun hoofd? 
En is alle medeleven gedoofd? 
Mensen, besef toch eens een keer: 
Door aardig zijn, leef je weer! 
 
 
 

  

45+ TOERNOOI in Ridderkerk op de 
lange baan (afd. 1) 

Ik sloeg zelfs een rondje 26. Waarmee ik nog nooit zo laag heb 
geslagen bij de 
Houtduif.  
  
Danny kwam even 
kijken en bijpraten 
met de golfers. 
Tussendoor werden 
er lootjes verkocht 
voor de grote loterij. 

25 april 2008, aanvang 10.00 uur 
 
hieraan mogen ook alle recreanten 
meedoen!!!!!!!!!!!!!! 
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Na afloop van de wedstrijd was er de prijsuitreiking. De prijzen 
waren manden, tassen en wasmanden met bruikbare boodschappen 
erin. Peter viel net buiten de prijzen die werd 4de bij de heren 50. Ik 
werd bij de dames 3de met een score van 123. 
 
Op 1 en 2 maart 2008 is er weer een indoortoernooi bij de Houtduif 
in Beuningen 
 
De uitslagen zijn: 
 
Peter van Luijpen 31 – 28 – 30 – 33 = 122 
Wendy van Luijpen 33 – 33 – 31 – 26 = 123 
 
Groetjes, 
 
Wendy van Luijpen 
 

RIDDERKERK TOERNOOI 
5 april 2008, afd. 1  

ook recreanten mogen hieraan 

meedoen!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
WWW.RMCDEHOLERIDDERS  
 
 
Verschijningsdata van het clubblad in 2008:  
25 mei 2008  25 augustus 2008  25 november 2008 
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Wist u dat: 

- de algemene ledenvergadering op 9 februari 2008 was 

- er tijdens deze vergadering af is gesproken dat de 

zomercompetitie opnieuw gaat veranderen 

- een ieder minimaal 30 ronden per afdeling moet hebben 

gespeeld om mee te spelen om de prijzen 

- er dit jaar geen maximaal aan zit (er mag ook rustig 100 

ronden gespeeld gaan worden) 

- we dit jaar geen streeprondes hebben 

- de teamindeling ook weer bekend is 

- we dit jaar op zowel de korte als de lange baan gaan 

meedoen met 2 teams 

- er dit jaar op de korte baan een reglementswijzing is 

ingesteld 

- dit gaat om het enkele heuveltje 

- de grenslijn vanaf 1 januari 2008 op 50 cm na de afslag staat 

- de uitslag van het sinterklaas en kersttoernooi ook in dit 

clubblad staan 

- 2 korte uitnodigingen in dit boekje staan 
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