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Wedstrijden februari 2017 
 
25 februari     Enentoernooi lange baan De Hole Ridders in Ridderkerk 
25 februari     Enentoernooi korte baan De Veluwe in Putten 
 
Wedstrijden maart 2017 
 
05 maart     Enentoernooi korte baan Duno in Doorwerth 
11 maart     Toernooi kort De Trekvogels in Boskoop 
12 maart     Toernooi kort De Trekvogels in Boskoop 
19 maart     Interland België – Nederland Charleroi in België 
19 maart     Vriendschappelijk toernooi MGC Eindhoven lichtstad 
25 maart     Competitie 1 
26 maart     Competitie 1 
 
Verjaardagen in februari en maart 
 
Peter van Luijpen  01 februari  Danny van Luijpen   05 maart 
Johan den Dunnen  05 februari  Reijer van Gemerden  12 maart 
O.N. Huiberts   12 februari  P. Lodder – Roos  14 maart 
Jan Kooijman   18 februari  T. Hordijk   22 maart 
Martin van der Heiden 19 februari  L. Verhoeven   24 maart 
Wendy van Luijpen  23 februari  Martin van Holland  26 maart 
W. van ’t Hoff   25 februari  Leen de Ruiter  28 maart 
Jeroen van Holland  25 februari 
 
Gefeliciteerd allemaal 
 
Nieuwsbrief ontvangen? 
 
Mocht u de nieuwsbrief per e-mail willen ontvangen? Stuur dan even een e-mail naar de 
redactie@rmcdeholeridders.nl en kan krijgt u de digitale nieuwsbrief toegestuurd. 
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Nieuwjaar 
 
Als deze nieuwsbrief verschijnt dan is dit geen moment meer denk ik om jullie een gelukkig nieuwjaar 
te wensen. 
Maar iedereen veel gezondheid en geluk wensen kan natuurlijk elke dag, daarom doe ik dit bij deze! 
 
Dit jaar, 2017, bestaat onze vereniging 40 jaar! 
Opgericht 1 maart 1977. Alsof het gisteren was kwamen er een paar vrienden die vroegen of ik ook lid 
wilde worden van een midgetgolfvereniging. 
Altijd gedacht dat midgetgolf, inmiddels minigolf, een recreantensport was maar nee een 
heuse wedstrijdsport. 
Voor mij is dit een soort verslaving geworden, een ontdekkingsreis door Nederland en zelfs Europa 
waarin ik vele mensen heb ontmoet  en ook nieuwe vrienden. 
Wat ben ik blij dat dit me is overkomen. 
 
Nu, 40 jaar later, is er veel veranderd. 
De charme van de eerste jaren is verdwenen. 
Op elk toernooi waren er tenminste 20 Holeridders vertegenwoordigd, er speelden minsten 3 teams in 
de competitie en op clubavonden/dagen moest je op tijd zijn voor de loting.... 
Verreweg de meeste mensen uit die tijd zijn geen lid meer en enkele leven helaas niet meer.  Nu is er 
nog een kleine oude kern over met daarbij vele andere geweldige mensen. Mensen die wedstrijden 
spelen zijn in de minderheid maar er zijn wel veel recreantspelers, vooral de wat ouderen op woensdag 
die gezellig hun rondje spelen. En daar zijn we ontzettend blij mee, dit mogen er wat mij betreft nog 
veel meer worden. 
 
De sporters dan? 
Onze accommodatie is van hoog niveau en daar hoort een goed team bij op het hoogste niveau vind ik. 
Een team dat meedoet voor de eerste plaats. 
Omdat we niet genoeg wedstrijdspelers hebben is dit lastig, daarom worden er spelers van buitenaf 
"aangetrokken". Spelers waar we trots op zijn omdat ze onze club in het hele land willen 
vertegenwoordigen. We kunnen natuurlijk niet verwachten dat ze pakweg even 100 km of meer rijden 
om eventjes op clubavond te komen. 
 
40 jaar later is alles anders geworden, vroeger komt nooit meer terug! 
Maar een gezonde, hechte en gezellige vereniging daar ga ik voor. 
Gezellig samen een rondje spelen, wat drinken(op het terras)dit zal de kern van onze club zijn. 
Trouwens, hopen op meer sporters doe ik natuurlijk ook en die zullen best wel weer een keer komen. 
Omdat we 40 jaar bestaan zullen er de nodige activiteiten georganiseerd moeten worden. 
Ons eigen toernooi op 7/8 april krijgt extra aandacht, een reünie wordt voorbereid, er komen wat 
gadgets zoals een speciale bal, op Hemelvaartsdag gratis golven voor recreanten onder begeleiding van 
leden en nog meer. 
Tijdens de A.L.V hopen we meer te vertellen. 
OP NAAR DE 50 JAAR! 
 
Simon Lodder 
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Jubileum bal 
 
De jubileum bal zal tijdens het toernooi van de 
Trekvogels in de verkoop gaan. De personen die de bal 
al besteld hebben je kan ze dan bij Lennart Jansen 
krijgen. De verkoop van de ballen wordt door Lennart 
Jansen gedaan. De leden van onze vereniging kunnen 
de bal via Remon Verveer krijgen. Mocht u de bal 
graag willen kopen hij is verkrijgbaar in lak, mat lak en 
extra ruw ze kosten €16,00. De specificaties van de bal 
zijn 50cm 50 gram hardheid 53. 
 
Remon Verveer 
 
 
 
 

Nog een paar weken 
 
Nog een paar weken en dan bestaan we 40 jaar. Zoals velen al hebben gelezen en gehoord pakken we 
dit jaar groots uit. Dit kunnen wij niet alleen. We hopen dat leden en oud leden zich gaan melden om 
bijv. bij de reünie aanwezig te zijn die wij gaan houden in juni/juli. Tevens zou het ook leuk zijn als 
de oud leden tijdens ons 2 daags toernooi komen kijken naar de verrichtingen van de sporters. 
Misschien is het wel weer zo leuk dat u weer zin hebt om zelf een balletje te slaan. tijdens de 
hemelvaart organiseren wij gratis een rondje midgetgolf spelen. Zo zijn er nog meer dingen die wij 
gaan doen alleen die verklappen wij nog niet. 
 
Remon Verveer 
 
1977  Uitslag eerste clubkompetitie Hole Ridders 
 
Nog te vermelden; 
- de kompetitie werd gespeeld over 20 ronden 
- er deden 25 leden mee waarvan 16 leden de kompetitie volledig afmaakten 
- algemeen kampioen werd Martin van Heykoop met een gemiddelde van 48,9 
- eerste jeugdkampioen was Guido Nelissen, eerste kampioen bij de dames Mevr. Wilbrink 
- de meeste enen werde geslagen door Piet Uittenbogaard, in totaal 43 over 20 ronden! 
- van alle leden neemt alleen Jan Dokter nog steeds actief deel aan de kompetitie. Simon Lodder is ook 
nog steeds actief lid, hij is voorzitter van de vereniging. 
   
JUNIOREN Ronden Hs. Gem. 
 
1 Guido Nelissen 20 1164 58.20 
2 Cor Siebert 20 1181 59.05 
3 Willem-Jan Zebregs 3 180 60.00 
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DAMES Ronden Hs. Gem. 
 
1 Mevr. Wilbrink 20 1112 55.60 
2 Ineke Eyskoot 20 1220 61.00 
3 Mej. de Ruyter 20 1262 63.10  
4 Wil Hanswijk 16 986 61.63 
5 Mej. vd Meer 7 458 65.43 
6 G. Hanswijk 6 386 64.33 
7 G.A. Zebregs 3 182 60.67 
 
HEREN A Ronden Hs. Gem. 
 
1 Martin van Heykoop 20 978 48.90 
2 Henk Uittenbogaard 20 982 49.10 
3 Piet Uittenbogaard 20 1016 50.80 
4 Rene Hanswijk 20 1032 51.60 
5 Piet de Vries 20 1037 51.85 
6 Arie Velthuizen 20 1038 51.90 
7 Jan Uittenbogaard 20 1064 53.20 
8 Adrie Lodder 20 1083 54.15 
9 Hans Hanswijk 20 1126 56.30 
10 Ruud Wilbrink 20 1140 57.00 
11 H. Bos 20 1144 57.20 
12 Jan Dokter 14 768 54.86 
13 H. Lodder 13 731 56.23 
14 Ron de Kock 9 502 55.78 
15 Simon Lodder 6 287 47.83 
16 Wil Hanswijk 6 346 57.67 
17 G.A. Zebregs 3 174 58.00 
18 C. Hanswijk 2 107 53.50 
 
Dit dankzij Johan den Dunnen 
 
2 tegen 2 toernooi van 21 januari 2017 
 
Slechts 7 leden van de vereniging hadden zich aangemeld voor het 2 tegen 2 toernooi. Het was 
natuurlijk koud en de omstandigheden lang niet ideaal, maar er was wel degelijk te spelen. Ook de 
baan had het koud: het bleek dat baan 7 erg te lijden heeft van de koude periode van de voorgaande 
dagen. De verf komt links in de cirkel deels los. Dat leverde meer kansen op een hole in one op dan 
normaal. ;) 
 
Omdat we met een oneven aantal deelnemers zaten, werd geloot wie met wie moest spelen en wie 
alleen. Herman moest met Kas gaan spelen. 
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De eerste ronde werd gewonnen door Tom/Johan, die het beste omgingen met de koude, deels 
bevroren banen. De verschillen waren niet groot. Herman/Kas was laatste met 31. In de tweede ronde 
waren Tom/Johan weer nipt de beste. 
Zij haalden 27, terwijl  de koppels 
Herman/Kas  en Hans/Andre 28 
hadden. De familie van Holland liet de 
kans op de overwinning glippen door 
een ronde 32. 
De laatste ronde kwam de familie van 
Holland sterk terug met 27, waarbij ze 
Tom/Johan in een direct gevecht klop 
gaven. Ook Hans/Andre hadden 27. 
De eindsprint van deze koppels kwam 
te laat: Tom/Johan zegevierden met 1 
slag voorsprong op Hans/Andre. 
 
Kortom, een gezellig toernooi, geen 
grootse scores, een koude start van het 
minigolfjaar.  
 
Uitslag 2 tegen 2 
 
Tom Pardaans  Johan den Dunnen  28 – 27 = 55 – 29 = 84 
Hans Broodbakker André van Vliet  30 – 28 = 58 – 27 = 85 
Herman Kas  Herman Kas   31 – 28 = 59 – 30 = 89 
Martin van Holland Jeroen van Holland  30 – 32 = 62 – 27 = 89  
 
Onderlinge Teamwedstrijd 2017 
 
Op 11 februari zou er een onderlinge teamwedstrijd worden gespeeld. Maar doordat het sneeuw 
gesneeuwd had, waren de banen bedekt met sneeuw. We hebben toen besloten om niet te spelen. 
 
Voor wedstrijdzaken: wedstrijdleider@rmcdeholeridders.nl    
 
Voor redactionele zaken: redactie@rmcdeholeridders.nl  


