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Van de redactie 

 
Geachte lezer, 
 
Een nieuw clubblad vol met info, verslagen en weer een lekker 
recept. Zoals jullie kunnen lezen gaat het zeer goed met de 
teams van de Hole Ridders zowel op de lange als korte baan. 
De zomercompetitie is ook weer gestart, een vaste ploeg komt 
dinsdagavond en/of zaterdagochtend naar de banen aan de 
Oosterparkweg, het is dan altijd gezellig. 
De komende periode ook weer een paar belangrijke 
wedstrijden voor de boeg, bijv. NK’s, onze 12-uurs 
koppetoernooi en teamwedstrijden. Verder nog vele 
verjaardagen, alles is te lezen in deze editie van onze 
midgetgolfpost. Veel plezier met lezen. 
 
Erica 
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Van de voorzitter 
 
Bij twee bestuursvergaderingen heb ik inmiddels aanwezig 
mogen zijn. 
Natuurlijk hebben we in deze tweemaandelijkse bijeenkomsten 
weer het nodige doorgenomen en besproken. 
Benieuwd was ik naar het aantal deelnemers wat er nog op 
toernooien komt en vooral de onze natuurlijk. 
Toen ik de aantallen hoorde schrok ik toch wel even. Waren er 
heel wat jaren terug nog regelmatig 80 tot 100, nu is een aantal 
van 40 of 50 al aardig. 
En dan te bedenken dat de oude rotten onder ons nog weleens 
wedstrijden hebben gespeeld met 130 of meer deelnemers! 
Overigens, 130 of meer was een drama, want je was dan op een 
zondag regelmatig om 10 uur ’s avonds pas thuis. 
Nee dan spreken pakweg 50 liefhebbers toch meer aan in een 
tijd dat iedereen tijd tekort komt. Bovendien zou dit onze sport 
aantrekkelijker moeten maken denk je dan! 
Maar helaas, want de hoofdoorzaak is niet zozeer de tijd die 
een toernooi in beslag neemt, maar zeker ook, zoals onze Tom 
zei, de benzineprijzen die voor veel mensen met een modaal 
inkomen of pensioentje ook aardig uit de hand kunnen lopen, 
zeker als je er een aantal mee wil spelen. 
Misschien is de toekomst wel geen inschrijfgeld, maar juist 
startersgeld! 
Maar dit zou veel verenigingen ernstig in de financiële 
problemen kunnen brengen. 
Het zou bovendien onze “liefhebbers amateurstatus” in gevaar 
kunnen brengen. 
Misschien toernooisponsoren vinden? 
Al zou deze sponsor alleen maar het inschrijfgeld voor de 
deelnemers betalen, bijvoorbeeld: 
Beste deelnemers, jullie inschrijfgeld wordt betaald door 
Schilder Pietersen. 



 

 

Geef in ruil voor de sponsering promotie voor het bedrijf. 
Begin eens met senioren toernooien! 
Of heeft het allemaal geen zin en komen er niet meer mensen 
naar de toernooien, zijn we met z’n allen misschien een beetje 
midgetgolf moe? 
 
Dit laatste is niet te hopen, want al doe ik het zelf de laatste 
jaren niet meer, het blijft een heerlijke sport met veel echte 
liefhebbers. 
 
Waarom ik dit stukje schrijf? Misschien een beetje weemoed 
en dromen tegelijk… 
 
Simon Lodder 
 

 

 
 

 

 

45+ TOERNOOI in Ridderkerk op de lange 
baan (afd. 1) 
 
Het eerste 45+ toernooi op de kalender van 2008 was op 25 
april op de banen van RMC de Hole Ridders. De geplande 
aanvang was om 10 uur ’s morgens, echter door onverwachte 
omstandigheden werden de eerste spelers, na een 
welkomstwoord verricht door 
Tom Pardaans, 20 minuten 
later de baan op gestuurd voor 
hun eerste ronde. Dit later 
starten werd niet veroorzaakt 
doordat Tom een te lange 
toespraak hield maar die 
morgen waren er 
wegwerkzaamheden gestart waardoor de Oosterparkweg 
minder makkelijk te bereiken was en onze gasten na vele 
rondjes in de wijk Drievliet met de nodige vertraging de 
golfbaan wisten te vinden. 
Maar het zonnetje scheen volop dus en na een eerste gratis 
consumptie was dat ongemak al snel vergeten. 
 
6 Dames senioren en 19 Heren senioren brachten het totaal op 
25 deelnemers. 
Helaas konden 3 heren om verschillende reden het toernooi 
niet uitspelen. 
 
Bij de dames senioren ging Marie Bonhof van MGC Aalsmeer 
er met de winst vandoor. Met een totaalscore van 134 
holeslagen bleef ze haar concurrentie knap voor. 
Ze werd gevolgd door Elly Mulder van MGC de Vrije Slag 
met 139 holeslagen en Els v.d. Stroom van MGC de 
Trekvogels met 140 holeslagen. 
Barry Slingerland verdedigde de kleuren van de Hole Ridders 
en werd 4de met 148 holeslagen. 

 



 

 

 
Bij de heren senioren had Tom Pardaans 
na de eerste 2 ronden (29 en 27 
holeslagen) al een ruime voorsprong 
opgebouwd en gaf die niet meer uit 
handen. 
Met een totaal van 118 holeslagen werd 

Tom eerste op respectabele afstand gevolgd door een drietal 
heren van MGC Zoetermeer, te weten Jos Vlasveld, Fred v.d. 
Broek en Huib Plugge, respectievelijk met een totaal van 125, 
127 en 132 holeslagen 
 
 
De totaal uitslag: 
 
Dames senioren  1e 2e 3e 4e totaal  

Marrie Bonhof MGC Aalsmeer 35 32 32 35 134  

Elly Mulder MGC de Vrije Slag 38 33 34 34 139  

Els v.d. Stroom MGC de Trekvogels 38 34 32 36 140  

Barry Slingerland RMC de Hole Ridders 39 36 34 39 148  

Irene Blanken MGC de Trekvogels 42 45 31 39 157  

Joke v. Heteren MGC de Trekvogels 54 41 41 46 182  

               

Heren senioren  1e 2e 3e 4e totaal  

Tom Pardaans RMC de Hole Ridders 29 27 31 31 118   

Jos Vlasveld MGC Zoetermeer 32 31 32 30 125  

Fred v.d. Broek MGC Zoetermeer 31 33 31 32 127  

Huib Plugge MGC Zoetermeer 30 35 32 35 132  

Martin Blokker MGC de Vrije Slag 36 31 34 33 134  

Feitse Slingerland RMC de Hole Ridders 37 31 37 29 134  

Peter v. Luijpen RMC de Hole Ridders 37 33 34 31 135  

Reijer v. Gemerden RMC de Hole Ridders 34 36 31 36 137  

Gert Jan de Graaf MGC Aalsmeer 38 34 37 35 144  

Jaap v. Heteren MGC Aalsmeer 37 44 31 36 148  

Arie Kammeraat MGC WIK 31 39 40 39 149  

Cock v. Es RMC de Hole Ridders 34 38 41 39 152  

Arie Blanken sr MGC de Trekvogels 32 40 44 37 153  

 

Henk Buskermolen MGC Aalsmeer 40 42 42 30 154  

Gerrit Splinter MGC Aalsmeer 38 43 40 40 161  

Stefan Mesker MGC Zoetermeer 38 47 38 38 161  

Johan den Dunnen RMC de Hole Ridders 41 40 31 0 112 dnf 

Kees Akerboom RMC de Hole Ridders 36 40 37 0 113 dnf 

Willem Veen RMC de Hole Ridders 50 41 37 0 128 dnf 

 
Tot slot wil ik Erica Tromp, Diny van Luijpen en alle 
aanwezigen hartelijk danken voor hun voorbereidende 
werkzaamheden en/of inzet tijdens het toernooi, waardoor dit 
weer een geslaagd toernooi is geworden. 
Groetjes Cock 
 
 
Teamwedstrijden lange en korte baan 
Zoals jullie weten wordt er al een aantal maanden 
teamcompetitie gespeeld op zowel de lange als korte baan. 
Hiervan is geen verslag binnen gekomen, vandaar dit korte 
verslag. 
 
Op de lange baan gaat het met de Hole Ridders goed. Er wordt 
dit jaar in 1 klasse gespeeld met 8 teams. Na 3 wedstrijden 
(Ridderkerk, Lexmond en Aalsmeer) staan de Hole Ridders 1, 
1e met 20 punten. Zoetermeer staat 2e met 18 punten en WIK 
1 staat 3e met 13 punten. De Hole Ridders 2 staan samen met 
Aalsmeer op de gedeelde 4e plaats met 11 punten, maar 
doordat de Hole Ridders 2 iets minder holeslagen nodig 
hadden, staan ze officieel 4e. Er volgen nog wedstrijden in 
Zoetermeer en Baarn. 
 
Op de korte baan zijn er ook alweer 3 wedstrijden gespeeld 
(Heerhugowaard, Amigo en Boskoop). Dit jaar wordt er 
gespeeld in 2 klassen, waarvan er in de 2e klasse maar 3 teams 
spelen en in de 1e klasse 6 teams. De Hole Ridders 1 en 2 
spelen in de 1e klasse. De Hole Ridders 1 staat op dit moment 
1e met 13 punten, gevolgd door Trekvogels 1 met 9 punten en 



 

 

3e staat Bilthoven met 8 punten. De Hole Ridders 2 hebben tot 
op dit moment 5 punten. Er wordt nog gespeeld in Rotterdam, 
Ridderkerk en Maarssen. Het wordt nog allemaal spannend. 
 
Tot het volgend verslag, groetjes de wedstrijdleider. 
 
 
Ribes "Jonkheer van Tets" of "Rondom"? 
 

 
 
De aalbessenstruiken, die al ik weet niet hoelang op het 
midgetgolfterrein staan, zijn medio maart weer gesnoeid. Het 
snoeien van deze struiken vereist grote vakkennis. 
Al sinds jaren wordt dit gedaan door de bijna 87 jarige 
recreant Wim Hordijk. 
Ongetwijfeld zullen de struiken weer veel vrucht gaan dragen. 
De liefhebbers van de rode bessen kunnen dan weer 
tekeergaan en af en toe tijdens het golfen een takje risten. 
Een variant hierop is ongeveer het naar binnen werken van 
nieuwe haring, maar dat smaakt anders! Echter hebben we 
een probleem. We weten niet hoe de aalbes op ons terrein 
heet en willen haar toch graag een naam geven. Enkele 
bekende rassen zijn de "Jonkheer van Tets" en de "Rondom". 
Persoonlijk vind ik de "Jonkheer van Tets" qua naam aardig 
passen bij "Hole Ridders", maar als golfers wat 
"Rondommetjes" willen nuttigen, is dat ook niet te versmaden. 
Hoe het ook zij: Eet ze en geniet van wat de natuur ons 
brengt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Reijer van Gemerden 

 

 
 
 
Belevenissen van een recreant midgetgolfer. 
================================== 
 
Op 5 april heb ik meegedaan aan een toernooi op de lange 
baan. 
Tijdens het spelen werd ik door een aantal golfers op het feit 
geattendeerd, dat er nogal wat spelers zijn, die bij hun spel 
vreemde kreten slaken. 
Ook werd mij verteld, dat sommigen deze kreten overnemen 
en ook gaan scanderen. 
Ik heb daar eens opgelet en moet eerlijk bekennen, dat ook ik 
de zin van de uitroepen 
niet begrijp. 
Bovendien wordt het door diverse spelers als hinderlijk 
ervaren, zo kwam mij ter ore. 
Wat wordt er bijvoorbeeld bedoeld met: "Alweer een auto!", als 
er een hole in one wordt 
geslagen? 
Ik zou het niet weten! 
En wat vinden jullie van: "Ja, jonge!" 
Dit gebeurt als de speler vanaf het afslagpunt naar de hole 
loopt om het balletje eruit te halen. 



 

 

Wat wordt met deze kreet bedoeld? 
Spreekt hierbij de speler zijn balletje aan of bedoelt hij 
zichzelf? 
Hij is zelf toch een jongen en het balletje een ding? 
De logica van deze uitroep ontgaat mij volledig. 
Wat denken jullie van: ''Happa!" 
Gaat pa straks happen? Geen idee. 
Nu ik dit stukje schrijf, neem ik even een rustpauze. 
Ik loop naar de keuken, open de koelkast en zie de fles 
Hooghoudt. 
Ik vul mijn glas en laat de inhoud in mijn "hole" glijden en zeg 
tegen mijzelf 
met blijde stem: "Ja, jonge!!" 
 
met vriendelijke groeten, 
 
"een jonge recreant" 
 
Reijer van Gemerden. 
 
 
Wist u dat 

- er weer zomercompetitie gespeeld wordt 

- dit op dinsdagavond vanaf 19.00 uur en zaterdagochtend 

vanaf 10.00 uur kan 

- het met de Hole Ridders op wedstrijdniveau heel goed gaat 

- de coniferen langs de golfbaan gekapt zijn 

- dit weer even wennen is 

- er nu minder rommel op de golfbanen gaat komen 

- er nog veel in de tuin gewerkt moet worden 

- er nieuwe borden hangen in het clubgebouw 

- hierop o.a. de uitnodigingen en tussenstand zomercompetitie 

staan 

 

 
 
Zaterdag 19 juli nodigen wij u uit voor ons 12 uurs koppel 

toernooi. 

Er wordt gespeeld op afd. 1 

 

Het is de bedoeling dat je als koppel met elkaar speelt. Je mag 

iedereen uit kiezen. 

 

Aanvang:  We starten om 10:00 uur. De baan is geopend vanaf 

8:00 uur  

 

Plaats: Oosterparkweg 5, 2986 AE Ridderkerk                                  

 

Aantal ronden: 8                                                      

 

Categorie: alles bij elkaar.  

 

Prijzen: de eerste 3 hebben prijs  

 

Training: Is mogelijk na afspraak 

 

Inschrijfgeld: € 13,- hier zit ook het avond eten bij inbegrepen. 

 

Inschrijvingen: inschrijvingen dienen voor 17 juli 20:00 binnen te 

zijn dit i.v.m doorgeven van het aantal personen voor het eten. 

Tel. 0180-430606 of wedstrijdleider@rmcdeholeridders.nl  

 

Eten/drinken: verkrijgbaar in ons clubgebouw.  
 

Tot ziens op ons 12 uurs 

koppeltoernooi !!!!!!!!!!!!!  



 

 

Indoortoernooi Houtduif op 1 en 2 
maart 2008 
 
Dit jaar werd er weer in maart een indoortoernooi gehouden bij 
de Houtduif te Beuningen. Het werd in het weekend  van 1 en 
2 maart gehouden. Dit toernooi wordt altijd in het 1ste weekend 
van maart gehouden. 
 
Familie van Luijpen ging op 2 maart jl. daar naar toe. Er waren 
op die dag 76 deelnemers en begon om 9.30 uur. Er werd in 
poules van 3 gestart en ze hadden ook nieuwe regels gemaakt 
zoals wanneer de bal uit de baan gaat, dan is het geen strafpunt 
meer en ook met als de bal in de bak komt. Bij de spar en de 
versmalling was het zo dat als de bal tussenin bleef liggen dan 
gewoon verder spelen. 
 
Janny Overdijk had per e – mail gevraagd of Diny 1 dag achter 
de schrijftafel wilde helpen. Janny had anders iemand moeten 
vragen die geen ervaring had en omdat Diny al heel wat 
ervaring heeft,  had Janny haar gevraagd. 
 
Dan de wedstrijd zelf. Ik zat in koppel 1 en Peter ergens in de 
middenmoot. Peter begon met een heel mooi rondje van 29. De 
2de ronde was helaas jammer dat hij 36 sloeg. Ik zelf sloeg 32 
en 30 met in beide rondes een 3 op baan 5 ( het kasteel met zij 
ingangen ). De derde ronde sloeg peter 33. Hij stond na deze 
ronde 7de. Ik stond na deze ronde 5de. Na de wedstrijd bleek dat 
ik 5de bleef. De laatste ronde had ik namelijk 35 met een 6 op 
de konijnenhol. Dus kon ik geen plaatsen meer stijgen. 
 
Dit keer vielen we niet in de prijzen. 
 
Wendy 

 

 

VERKLARING. 
=========== 
 
De laatste tijd wordt de redactie van ons clubblad overstelpt 
met kopij van sporters en recreanten. 
Zij blijken sinds kort zoveel pennevrucht te hebben, dat ik 
moest vragen of deze tekst nog in het blad van mei geplaatst 
kon worden. 
Het is een liefdesverklaring aan iemand, die ik al heel lang 
ken. 
Een gedicht van een Zuidafrikaans dichter. 
Ik citeer de schrijver; 
 
As dit help om te weet, 
iemand gee om, ek gee om. 
 
As dit help om te weet, 
iemand is altijd daar, ek is. 
 
 
As dit help om te weet, 
iemand wil met jou deel, ek wil.... 
 
 
Een eerlijke en prachtige verklaring, die je te allen tijde kunt 
uitspreken. 
Ik spreek uit ervaring, het helpt ! 
 
 
met vriendelijke groeten, 
 
Reijer van Gemerden 
 

 

 

 



 

 

Zomercompetitie lange baan 
    Ro. Hls. Gem. Gem. 1 
1 Tom Pardaans  9  278  30,89 7,44 
2 Roel Groenhuijzen 5 157  31,40 6,20 
3 Erica Tromp  13 416 32,00 5,85 
5 Wendy van Luijpen 6 194 32,33 6,00 
4 Johan den Dunnen 11 360 32,73 6,91 
6 Martin van der Heiden 4 133 33,25 5,50 
7 Willem Veen  10 356 35,60 4,70 
8 Feitse Slingerland  8 285 35,63 4,88 
9 Peter van Luijpen  2 73 36,50 4,00 
10 Barry Slingerland 10 369 36,90 4,90 
11 Cock van Es  13 480 36,92 4,46 
12 Kees Akerboom  12 446 37,17 3,67 
13 Jan Dokter  5 187 37,40 4,40 
 

Zoals jullie kunnen zien zijn er al aardig wat personen op de 

dinsdagavond en/of zaterdagochtend aanwezig voor de 

zomercompetitie. Er wordt soms goed (zelfs zeer goed) 

gespeeld. Dit jaar wordt de zomercompetitie bijgehouden door 

Johan den Dunnen (waarvoor mijn dank). Alles wordt 

ingedeeld in 1 categorie, maar aan het eind van de 

zomercompetitie word er ook voor de recreanten een aparte 

prijs gegevens. Wie er verder nog zin heeft om op een 

dinsdagavond en/of zaterdagochtend gezellig een rondje te 

golfen is van harte welkom op “ons eigen stekkie”, dus wie 

weet tot snel. 

 

er  



 

 

 

 

Uit het boekje: Waarom vrouwen niet kunnen kaartlezen 
en aan een stuk door praten 
 
Geef vergissingen toe. Een man zal zijn fouten niet toegeven 
omdat hij denkt dat de vrouw dan niet van hem houdt. De  
waarheid is echter dat een vrouw dan meer van hem zal 
houden. 
 
============================================= 
 
Wanneer een vrouw van streek is, kom  dan niet met 
oplossingen 
en respecteer haar gevoelens – laat haar zien dat je luistert. 
 
============================================= 
 
Door te praten over haar problemen verlicht een vrouw haar 
stress. 
Ze wil dat je luistert, niet dat je met oplossingen aankomt. 
 
============================================= 
 
Vertel haar over je problemen. Voor een vrouw is het delen 
van 
problemen een teken van vertrouwen en vriendschap. 
 
============================================= 
 
Word niet boos wanneer zij je advies geeft. Voor haar betekent  
advies bieden vertrouwen opbouwen in een relatie; het wordt 
niet 
gezien als een teken van zwakte. 
 
============================================= 
 



 

 

Ridderkerk toernooi d.d. 5 april 2008 

Aan dit toernooi deden dit jaar 43 deelnemers mee, waarbij er 

in de categorie junioren maar 1 deelnemer was en dat was 

Ramon Craane, hij werd 1e met 146 holeslagen. 

In de categorie dames deden er van RMC de Hole Ridders, 4 

deelneemster mee. Wendy v. Luijpen werd 1e met 125 

holeslagen, gevoeld door Erica Tromp (134 hls), Marianne 

Groenendijk (135 hls) en Monique Bonhof werd 4e met 146 

holeslagen. De enige niet Hole Ridder, was Pia Moerman van 

W.I.K. Zij werd 5e met 158 hls. 

In de categorie heren deden 11 deelnemers mee, waaronder 

ook Remon Verveer en Danny v. Luijpen van RMC de Hole 

Ridders. Remon werd 2e met 129 hls, net achter Jan 

Ouwerkerk uit Zoetermeer met 125 hls. Derde in deze 

categorie werd Ferry v.d. Sluijs met 133 hls. 

Danny v. Luijpen had een jaar lang niet gegolfd en werd in 

deze categorie 7e met 140 hls. 

Dan hebben we de senioren categoriën nog, we beginnen met 

de dames senioren. Barry Slingerland deed van onze 

vereniging hieraan mee en werd 2e met 141 hls, net achter Els 

v.d. Stroom met 139 hls. Ria Groenensteijn van de Duinholers 

en Annie Pikaar van MGC de Holedrivers werden resp. 3e en 

4e met 153 hls en 189 hls. 

 

De grootste categorie was de heren senioren, hier deden 22 

deelnemers aan mee. Roel Groenhuijsen werd 1e met 121 hls, 

2e werd Jos Vlasveld met 122 hls en 3e werd Tom Pardaans 

met 123 hls. Dit was een erg spannende strijd. Zelfs de 

recreanten lieten in deze categorie van zich spreken, want 

Reijer v. Gemerden werd 4e met 128 hls, Martin v.d. Heiden en 

Daan Verschoor werden gedeeld 6e met 130 hls. Peter v. 

Luijpen had 133 hls nodig en werd daarmee 8e. Theo Pol 11e 

met 140 hls en Feitse Slingerland werd 12e met 142 hls. Johan 

den Dunnen en Cock v. Es werden resp. 15e en 16e met 144 en 

148 hls. Bij mijn weten was het een geslaagde dag en hierbij 

wil ik ook Diny v. Luijpen bedanken voor het omroepen 

(zonder microfoon) en het noteren van de scores. Hopelijk zijn 

er volgend jaar weer rond de 45 deelnemers aanwezig op ons 

jaarlijks toernooi. 

 

 



 

 

Verslag Paastoernooi Drachten 2008 
 

Op 22 en 23 
maart 2008 was 
er een 
paastoernooi in 
Drachten. Op 21 
maart gingen 
familie van 
Luijpen richting 
Drachten. Om 
15.00 uur daar 
aangekomen 
zijn we de 
banen gaan 

uittrainen. Na het trainen zijn we een rondje gaan lopen. 
 
Op 22 maart was de grote dag van het toernooi. Het toernooi 
zou om 9.30 uur beginnen, maar het werd 10.00 uur in verband 
met de sneeuwbui. We gaven dus de mensen tot 10.00 uur de 
tijd om nog even te trainen. In het welkomstwoord werd er 
vermeld wie de scheidsrechters waren, wie de schrijftafel en 
het omroepen deed en ook een mededeling dat er ‘s avonds een 
bingo was. We zijn wel een paar keer gestopt omdat het weer 
aan het sneeuwen was. Toen het weer droog was ging iedereen 
weer de baan op om de banen te trekken en daarna weer te 
spelen. Ondanks de sneeuw – en hagelbuien hebben we toch 
weer 4 rondjes kunnen 
lopen.  
 
’s Avonds begon de bingo 
om 20.00 uur. Er waren 
ongeveer 15 midgetgolfers 
en ongeveer 10 van buiten 
af die wel in de buurt 

 

woonden. Wie waren er allemaal van de midgetgolfers: Jacco 
van der Stelt, Elly Mulder, Martin Blokker, Wiebe en Gerry 
Veenstra, Huub en Joery Bottenberg, Peter van Luijpen, Diny 
en Wendy van Luijpen, Herman Janssen met zijn vrouw en nog 
3 recreanten van MGC Drachten. Geertje Bottenberg was met 
de jongste zoon Jarno naar huis gegaan omdat hij ziek was. Het 
was een gezellige avond onder de midgetgolfers en 
buurtbewoners. Er waren leuke prijzen te verdienen. Zoals een 
broodrooster waar je 4 boterhammen in kon doen, een 
gereedschapskist, gourmetstel, tuinset en nog meer leuke 
dingen. Mocht beide mensen goede bingo hebben dan werd er 
een kaart getrokken en wie het hoogste kaart trok had de 
bingoprijs. Voor de ander was er altijd een troostprijs te 
winnen.  
 
Op 23 maart 2008 was de 2de dag van het toernooi. We konden 
gewoon op tijd beginnen. Dus om 9.30 uur. Het was droog, 
maar in de laatste ronde was het weer een sneeuwbui die niet 
meer op hield. Er werden door andere mensen zelfs voor de 
spelers de banen getrokken zodat ze verder konden. Als we 
eenmaal zouden stoppen zou er niet meer gespeeld kunnen 
worden. Er werden zelfs een paar zevens geslagen op de 
zigzag. Dit omdat de mensen door de nattigheid de bal er niet 
door kregen. 
 
Na de 4de ronde van die dag werden de prijzen uitgereikt. Ik 
was 3de geworden bij de Dames A. Zowel Diny als ik kregen 
allebei ook een suikerbrood mee, omdat we geholpen hadden 
met de schrijftafel en als scheidsrechter. 
 
Wendy. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

Wintercompetitie Duno - De Vrije Slag 2007 – 2008 
 

Hierbij uiteindelijk het 
verslag van de 
wintercompetitie Duno – 
De Vrije Slag. Sinds 
november 2007 zijn er 
diverse zondagen 
geweest waarop er een 
wintercompetitie werd 
gespeeld. Er werd alleen 

bij de Vrije Slag in Wageningen gespeeld, omdat bij Duno in 
Doorwerth een nieuw clubhuis werd gebouwd. 
 
Terug naar de wintercompetitie zelf. Het was erg gezellig. 
Terwijl de midgetgolfers bezig waren werd er kaas, worst, cake 
en nog meer dingen gesneden en kon er gepakt worden. Er 
ging zelfs iemand langs de banen met hapjes. 
 
Alle wedstrijden werden door de meeste 3 rondjes gespeeld. Er 
waren ook wel die maar 2 
rondjes speelden. 
 
Bij de laatste 
wintercompetitie speelde 
iedereen 2 rondjes. Er werd 
op sterkte gestart per 
categorie. De categorieën 
bestonden uit jeugd, dames 
en heren. Na de 1ste ronde 
kregen de spelers een 
pasteitje. Toen iedereen klaar was met eten begonnen we aan 
de 2de ronde die ook op sterkte werd gespeeld. 
 
Op de diabolo sla ik altijd de 3D 163. Deze bal was ik thuis 
vergeten mee te nemen. Dus leende ik die bal van mijn 

 

medestander. Ik sloeg die bal een beetje hard en hij sprong er 
net overheen. Op nieuw dus vanaf de afslag. Toen dacht ik nu 
iets rustiger. Ja natuurlijk weer net niet boven komen. Dus had 
ik een 3 aan mijn broek hangen. 
 

Na de 2de en laatste ronde 
kregen we een feestmaal. 
Er was huzaresalade, 
aardappelsalade, 
zalmsalade, stoofvlees, 
nasi, gehaktballetjes in 
pindasaus, stokbrood en 
kroepoek etc. Dit was 
verzorgd door Cees Visser 
van Wageningen.  
 
Toen was er nog een 

prijsuitreiking. Het was nog leuk gedaan. De hulpdiensten ( 
vrijwilligers ) kregen een paasei als een bedankje. De 
prijswinnaars kregen een medaille en een bureauset voor iedere 
speler. Daarna werd nog even nagepraat. 
 
Groetjes 
 
Wendy 
 
 
 
 

Verschijningsdata van het clubblad in 2008: 
 
25 augustus 2008 
25 november 2008 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Toernooien t/m eind augustus 
31 mei/1 juni  NK afd. 1 Appelscha 
6 juni   45+ toernooi Aalsmeer 
6 juni   45+ toernooi Drachten 
14/15 juni  NK afd. 2 Doorwerth/Wageningen 
5/6 juli   NK combi Geldrop 
12 juli   12-uurskoppeltoernooi Aalsmeer 
12 juli   toernooi Eindhoven 
12 juli   toernooi Vrije Slag 
19 juli   12-uurskoppeltoernooi Ridderkerk 
19/20 juli  toernooi Duno 
26 juli   toernooi Zoetermeer 
2/3 augustus  nachttoernooi Geldrop 
6 t/m 9 augustus EK Jeugd & EK Senioren 
10 augustus  toernooi Lubert 
16/17 augustus toernooi Meppel 
20 t/m 23 augustus EK Algemene Klasse 
23 augustus  toernooi Aalsmeer 
24 augustus  toernooi Amigo 
24 augustus  toernooi Medemblik 
29 augustus  45+ toernooi Appelscha 
30 augustus  toernooi Baarn 
30/31 augustus toernooi Drachten 
31 augustus  toernooi Afferden 
 
Teamwedstrijden lange baan 2008 
21 juni 2008   Zoetermeer 
06 september 2008  Baarn 
 
Teamwedstrijden korte baan 2008 
22 juni 2008   Rotterdam (Bilthoven) 
14 september 2008  Maarssen 
21 september 2008  Ridderkerk 



 

 

 
Verjaardagen mei t/m eind augustus 
 
P.J. Uittenbogaard  04 mei 
Z.C. van Leeuwen-Visser 09 mei 
S. Donker   16 mei 
H.C. Overbeek   29 mei 
R. Verveer   06 juni 
Peter Uittenbogaard  7 juni 
J. Verveld-Banis  12 juni 
W. Hordijk   23 juni 
C. van Es   23 juni 
M. Bonhof   01 juli 
F. Slingerland   07 juli 
T.N. Slingerland  10 juli 
P.T. Bakker   14 juli 
A. de Bruijn   14 juli 
Riet v. Gemerden  27 juli 
R. Groenhuijsen  28 juli 
K.G. Streefland   14 augustus 
G. Verveld   20 augustus 
W. Veen   23 augustus 
C. Akerboom   28 augustus 
 

 
 

 

 
RECEPT: 
 
Appel-eierkoek 
   
1 kilo goudreinetten  
1 eetlepel kaneel  
200 gram boter  
1 zakje vanillesuiker  
200 gr. suiker  
4 eieren  
200 gram meel  
1 zakje bakpoeder  
een snufje zout  
abrikozenjam  

 

Voorbereiding: Abrikozenjam, met een beetje water 
verdunnen. Appels schillen en in stukjes snijden. Mengen 
met kaneel en een eetlepel suiker. Oven voorverwarmen 
op 175graden, gasstand 2/3 Bakplaat invetten.  

Eieren kloppen, suiker toevoegen. Boter smelten, en 
direct toevoegen. Even doormixen, vanillesuiker en zout 
toevoegen. Meel en bakpoeder zeven, en toevoegen, het 
geheel tot een deeg mixen, en dit op de bakplaat 
uitspreiden. De appelstukjes op het deeg leggen, en een 
beetje aandrukken. Bakken in de oven, op genoemde 
stand, plusminus een uur. Als het geheel uit de oven 
komt, met de abrikozenjam bestrijken.  

IDEE: af laten koelen, in stukken snijden en invriezen.  
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
RMC de Hole Ridders  Redactie 
Oosterparkweg 5  Erica Tromp 
2986 AE  Ridderkerk    
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