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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 Herendag op woensdag 21 augustus 2019. 

 
Balletje balletje. 

 
Op onze Herendag is het een goede gewoonte om de heren die de Neary, de 

Leary of de Longest winnen als teken voor hun uitmuntende prestatie een 
balletje te geven. Niet zo maar een balletje, nee een balletje met het 

onversneden enige echte logo van de 
Herendag. Op een lome zomeravond (daar heb 

je er tegenwoordig meer van dan vroeger) heb 
ik me wel eens afgevraagd waar die balletjes 

toch blijven. Want door de baan vind ik genoeg 
balletjes uit alle windstreken van de wereld tot 

aan Thailand, de VS en Australië aan toe. Maar 

nooit, maar dan ook nooit vind ik een balletje 
van de Herendag. 

Eén van onze veelwinnaars, Roland la Rivière, 
vroeg en kreeg voorafgaand aan de 

prijsuitreiking het woord. En ziedaar…. het 
raadsel werd opgelost. Hij had een ferme zak 

met herendagballetjes bij zich. Alle gewonnen balletjes schoon en 
onbeschadigd, al die jaren bewaard in een keurige doorzichtige plastic zak. 

Hij wilde ze graag uitdelen als respect voor alle Heren die nooit iets winnen op 
de Herendag. Uiteraard heb ik verzwegen dat ik er ooit één heb gewonnen 

met een afzwaaier. Tenslotte ben ik ook maar per ongeluk gaan golfen. Nu 
heb ik er twee en ga ik sparen. En ooit komt die dag, bij leven en welzijn als 

ik al lang niet meer lid ben van de wedstrijdcommissie en me volledig op het 
golfen heb gestort, dan vraag ik het woord………..  

Dank je Roland. 
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De resultaten. 
 

Vandaag een 3-bal stableford wedstrijd. Niet-qualifying dit keer omdat 

hole 9 en 18 wintergreens hadden.  
 

 Birdies. 
Er werden 4 birdies gemaakt: 

 Ad Lodiers  op hole 2 
 Jaap Kievit  op hole 8 

 Willem Snijders  op hole 15 
 Wim Post   op hole 16 

De birdies tellen uiteraard weer mee voor het birdie-klassement. 
 

 Longest drive Heren (hole 2) 
Als 1e en enige op de kaart Max de Groot 

Gefeliciteerd Max. 
 

 Leary (hole 16)  

Als 1e op de kaart Evert Bruin 
Als 2e Ton van Dijk 

Als 3e Lucien de Kind 
De winnaar is echter Chris van de Berg 

Gefeliciteerd Chris. 
 

 Neary (hole 15)  
Als 1e op de kaart Jaap Kievit 

De winnaar is   André de Haan 
Gefeliciteerd André. 

 
De winnaars van vandaag: 

Een eervolle vermelding voor George Velthuijzen, Ries van Tilborgh en Ernst 
Erhardt.  Zij hadden net als nummer drie 35 stablefordpunten maar een 

minder resultaat op de 2e negen holes. 

 
 3e plaats Nico van Dam  35 punten 

 2e plaats Rick Hilckmann 36 punten  
 En op de 1e plaats  Chris van den Berg  38 punten 

Gefeliciteerd Chris. 
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Matchplay-wedstrijd halve finale 

 
 Willem Snijders tegen Piet Baaten Willem wint: 4 up 3 te gaan. 

 Rick Hilckmann tegen Jan Westhoeve Rick wint met 1 up. 

 
 

Willem Snijders en Rick Hilckmann spelen op 9 oktober de finale 
 

 
Volgende week 28 augustus 2019  

spelen we de 5e ronde Gerard de Jagerbeker 
 

 
 

Tot volgende week. 
 


