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Herendag, de mooiste dag van de week! 
 
Commissie:   

Luit Hoogenberg(vz) luit@hoogenbergadvies.nl 
Hans Heeren(s)   herendaggrevelingenhout@gmail.com 

Cees Timmers(p)   c.b.timmers@kpnplanet.nl  
Rob Vleeshouwers(vv) rv@dgebv.nl 
Hans Paro    h.paro@ziggo.nl  

Jan Westhoeve   westhoeve.jan@gmail.com 
Gertjan Wiegmann          gwiegmann@zeelandnet.nl 

 
 

 
Verslag Herendag van woensdag 7 augustus 2019. 

 
Een mooie score van 68 deelnemende Heren aan 5e ronde Strokeplay. We 

krijgen als commissie wel eens de vraag van heren om in een flight met 
lagere handicappers te worden ingedeeld?  

Alleen bij Strokeplaywedstrijden is het 
uitgangspunt, dat in een flight ongeveer 

hetzelfde niveau qua handicap aanwezig 
is. Voor alle andere wedstrijden hanteert 

de Herendagcie als uitgangspunt, dat er 
zoveel mogelijk gemixt wordt qua niveau. 

Dat is de charme van de Herendag vinden 
wij. In wat voor mix je vandaag ook was 

ingedeeld, er werd weer goed gescoord. 

Wellicht ook wel, omdat je de bal in de 
gemaaide rough nu goed kunt zien. De 

kracht ligt soms in de herhaling Louis.  
En dat alles met het grote voordeel dat we nu niet zo lang meer hoeven te 

zoeken. (Ook al liggen de ballen voor het oprapen.) 
 

Vriendinnendag (nu ook zonder vriendin). 
De commissie was een beetje van de leg vandaag. Eerst werd er door de 

voorzitter medegedeeld, dat op de Vriendinnendag alleen Heren met een 
vriendin mee kunnen doen. Later werd dit weer door hem gerectificeerd. Tsja, 

een nawerking van de hitte de afgelopen weken zullen we maar zeggen. 
Dus voor alle duidelijkheid: Ook de heren zonder vriendin zijn van harte 

uitgenodigd !!! 
Iets lekkers bij de koffie, een drankje door de baan en een lekker hapje. Dat 

alles ook voor deze Heren en voor dezelfde prijs (€ 7,50 p.p). Het enige 
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verschil is dat deze heren onderling een wedstrijd  driebal stableford spelen. 

Kom gezellig golfen op deze dag, daar doen we het voor. 
En het moet gezegd, onze Heren hebben hun best gedaan om een vriendin uit 

te nodigen. Het aantal deelnemers(sters) loopt gestaag op. Kosten nog 

moeite worden blijkbaar gespaard. Hulde heren. 
 

 
De resultaten. 

 
Met zulk mooi weer en dito scores is het CBA uiteraard 0 

 
 Eagle 

Voordat we overgaan naar de birdies: 
Michael Flapper scoort een Eagle op hole 2!! 

Deze telt uiteraard ook mee voor het birdie- 
klassement 

   
 Birdies. 

Er werden 12 birdies gemaakt: 

 
 Kees van Burg hole 1 

 Bram Meijer hole 2 
 Peter van Liempt hole 3 

 Marcel Braam hole 5 
 Hans Bouma hole 6 

 Hans Minnaar  hole 6 
 Cees Timmers hole 6 

 

 Mijndert Maris  hole 10 

 Jan van Merriënboer  hole 12 
 Luit Hoogenberg  hole 15 

 Ben Seelt   hole 17 
 Ook onze jongste deelnemer, 

Jan Kees Giljam (14 jaar), 
scoorde een birdie op   hole 2 

 
Mooi werk Heren. Het klassement wordt uiteraard bijgewerkt. 

 
En…… ik blijf het herhalen en herhalen, wees zo attent om bij het 

inleveren van de kaarten de birdies aan de commissie te melden. 
 

 

 Longest (hole 2) 
Als 1e op de kaart George Velthuizen 

Als 2e  Hans Heeren 
Als 3e  Wim Plug 

Als 4e Hans Bouma 
en de winnaar is   Michael Flapper   

Gefeliciteerd Michael. 
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 Leary (hole 17) 
Als 1e op de kaart Hans Broertjes 

Als 2e Hans Minnaar 

Als 3e Ben Seelt 
En de winnaar is  André de Haan. 

Gefeliciteerd André.   
 

 Neary (hole 6) 
Als 1e op de kaart Freek den Toom 

en de winnaar is  Hans Minnaar. 
 Gefeliciteerd Hans. 

 
 De winnaars van vandaag: 

 
Bruto scores: 

 2e plaats  Lucien de Kind   (88 slagen) 
 1e plaats Mijndert Maris  (83 slagen) 

Er was ook nog een ereplaats, daar kom ik zo op terug. 

 
Netto scores: 

 4e plaats  Jan-Kees Giljam (70 slagen; 55 op de 2e 9) 
 3e plaats Jan Roodzant  (70 slagen; 46 op de 2e 9) 

 2e plaats Hans Minnaar  (70 slagen; 41 op de 2e 9) 
 En op de 1e plaats Kees van Burg  (66 slagen en daarmee had hij 

ook de beste bruto score met 82 slagen en dus de ereplaats verdiend) 
Hartelijk gefeliciteerd Heren 

 
 

 
Volgende week: 14 august 2019:  Vriendinnendag. 

 
 

Tot volgende week Heren. 

 
 


