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Herendag, de mooiste dag van de week! 
 
Commissie:  

 
Luit Hoogenberg (vz) 

Cees Timmers (p)  
Rob Vleeshouwers (vv)  

Hans Paro     

Jan Westhoeve    
Gertjan Wiegmann 

Hans Heeren (s)    

 
herendaggrevelingenhout@gmail.com 

 
 

 
Verslag Vriendinnendag op woensdag 14 augustus 2019. 

 
Wat hebben we geboft met het weer op onze 

Vriendinnendag. Lekker zonnetje en een beetje 
wind. 

En het belangrijkste, er kwamen wel 40 
vriendinnen bij ons op bezoek. In totaal namen 40 

Vriendinnen en 47 Heren deel aan de Four-Ball-
Better-Ball-wedstrijd. Een spelvorm waar een ieder 

blijkbaar erg tevreden mee is, omdat je je eigen 
spel kunt spelen.  

John Deering zorgde voor de drankjes door de baan, maar het lijkt wel of we 
fanatieker worden. Minder afname van drankjes maar wel hogere scores. 

Volgend jaar de uitdaging voor de commissies om nog meer Vriendinnen en 

Heren te koppelen voor een leuke dag op de golfbaan. (maakt u zich niet 
ongerust, we balloteren uiteraard wel). 

 
Hans Paro en Hans Heeren vormden de wedstrijdcommissie en het was 

perfect heren. Net als de baan trouwens, wat waren de greens heerlijk snel. 
Door dat “zanden” van onze greenkeepers word je soms een beetje chagrijnig 

door het zand op de bal, maar daarna heb je 
ook wat. 

Ook hoorden we de complimenten voor de 
kok en het restaurant, het buffet was 

heerlijk. De boterkoek was redelijk 
afgeslankt, maar dat is een ‘puntje’ voor de 

volgende keer. 
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De resultaten. 

 
 Birdies. 

Er werden 5 birdies gemaakt: 

 Mijndert Maris op hole 2 
 Gertjan Wiegmann op hole 6 

 Jacqueline Ranke op hole 6 
 Peter van Liempt  op hole 6 en hole 15 

  
De birdies tellen gewoon mee voor het heren-klassement. 

 
 Longest drive Dames (hole 14) 

Als 1e op de kaart: Janneke de Koning 
Als 2e Ance de Grund 

Als 3e  Jacqueline Ranke 
en de winnares is:   Simone Bom – Elzinga 

Gefeliciteerd Simone. 
 

 

 Longest drive Heren (hole 2) 
Als 1e op de kaart: Hans Heeren 

Als 2e  Kees van Burg 
Als 3e  André de Haan 

en de winnaar is:   Max de Groot 
Gefeliciteerd Max. 

 
 Leary (hole 17) Dames en Heren 

Als 1e op de kaart: Roland la Rivière 
Als 2e Piet Helmons 

Als 3e Sylvia Bol 
En de winnaar is: Paul Brijs. 

Gefeliciteerd Paul.   
 

 Neary (hole 12) Dames en Heren 

Als 1e op de kaart: Jacqueline Ranke 
Als 2e  Harry Mangnus 

en de winnaar is:  Ad Lodiers. 
Gefeliciteerd Ad. 
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De winnaars van vandaag: 
 

 5e: Gonneke Arkenbout en Freek den Toom; 42 punten (21 2e 9) 

 4e: Riek Marttin en Ad Lodiers         42 punten (22 2e 9) 
 3e: Puck van Wees en Peter van Liempt        43 punten 

 2e: Mieke Bolier en Hans Heeren         46 punten 
 1e : Anneke Maris en Wim Plug  

met de zeer hoge score van               48 punten 
Gefeliciteerd Anneke en Wim! 

 
 

 
 

 
Benieuwd naar de overige foto’s: 

 
Kijk op de site van Grevelingenhout 

of klik hier dan komt u rechtstreeks 

in het fotoalbum. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Volgende week 21 augustus 2019: 
spelen de Heren de halve finale Matchplay en 3-ball stableford 

 
 

 
Tot volgende week. 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNnRc2Mn7WBtG71LbCbvOdygbwkuvhphjJswxwIyYaQ5X9_TzYrlKcCGcHyBo6g5w?key=aTl3Qnh3X1hWLVNkeUc2UkEwX1UtOWwxemlhU2Vn

