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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 
 

 

Nieuwsbrief week 35 
 

Verslag herendag van woensdag 28 augustus 2019 
 

De weergoden. 
Vandaag 48 deelnemers die wel even dienden te wachten tot het 
onweer voorbij was. Voordeel is dan wel dat dan ook de ergste 
hitte voorbij is. Uiteraard is er dan in het clubhuis ook vooraf 
discussie over of de regen met onweer toch nog langs zou trekken 
over Bru of juist niet. Inmiddels weten wij wel dat we dit het beste 
kunnen vragen aan de echte Zeeuwen en onze echte inport 
Hagenezen. Zij hebben op het strand van jongs af aan die buien 
over de Noordzee zien aanstormen en kunnen met een kennersoog 
(en Buienradar) inschatten hoe erg het wordt. Met een kleine 
vertraging kon er dus gestart worden. Het viel dus erg mee. 
 
Vandaag konden we als nieuw lid van de Herendag Frans 
Meulendijks begroeten. Frans hartelijk welkom en we hopen je 
vaak op de Herendag te zien. 

 
De resultaten. 
Vandaag de 5e Ronde Gerard de Jagerbeker. En onze Heren hadden er blijkbaar veel zin in. Wat een 
scores. 
 

Birdies.  
Er werden 11 birdies gemaakt: 
Roland la Rivière   op hole 1 
John Blokhuizen   op hole 2 en hole 5 
Hans Paro   op hole 5 
Ad Lodiers    op hole 6 
Ben Seelt   op hole 12 
Hans Ranke    op hole 12 

En……… 
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Michael Flapper op hole 2, hole 9, hole 11 en hole 18 !!!!! 
De birdies tellen uiteraard weer mee voor het birdie-klassement. 
 

Longest drive (hole 8) 
Als 1e op de kaart André de Haan 
En de verste was van John Blokhuizen 
Gefeliciteerd John. 
 
Leary (hole 16)  
Als 1e op de kaart Roland Haze 
Als 2e   John Blokhuizen 
De winnaar is echter Mijndert Maris 
Gefeliciteerd Mijndert. 
 
Neary (hole 15)  
Als 1e en enige op de (ontbrekende) kaart Ronald Haze. 

Gefeliciteerd Ronald. 
 
De winnaars van vandaag: 
Het CBA was vandaag uiteraard 0 
 
Wel bijzonder dat je met een mooie score van 35 en 36 stableford-punten vandaag niet meedoet om de 
prijzen. 
4e plaats  Frans Meulendijks 37 punten 
3e plaats  Hans Broertjes  38 punten 
2e plaats  Fred van Putten 41 punten 

  
En op de 1e plaats Michael Flapper met 44 punten 
Gefeliciteerd Michael. 

 
 
Volgende week 4 september 2019 de 6e ronde Strokeplay. 
 
Tot volgende week. 
 


