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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 

 
 

Herendag woensdag 11 september 2019. 
 

Blind date. 
Dinsdag 17 september is het de derde dinsdag van september en dan 

wordt op de Grevelingenhout de traditionele Prinsjesdagwedstrijd 
gespeeld. En u weet het dinsdag, is Damesdag en daarom is bij hen ook de 

organisatie in (goede) handen. Er zijn nog zeker 
drie dames op zoek naar een golfende heer voor 

deze dag. De Heren die belangstelling hebben 
kunnen zich aanmelden bij onze secretaris Hans 

Heeren. Hij zal samen met Bertie Kievit zorgen 
dat u wordt gekoppeld aan één van deze dames. 

Ja Heren, het is uiteraard spannend zo’n blind 
date, maar kom op, dat kunnen jullie wel aan. 

Aanmelden dus. 

Wanneer de inhoud van het koffertje wordt bekendgemaakt is het trouwens 
niet altijd feest. We kunnen er dus het beste zelf maar een mooie dag van 

maken. 
 

Vandaag konden we weer nieuw lid van de Herendag begroeten. Frans 
Bentvelsen, hartelijk welkom op onze Herendag. 

 
Vandaag één van de spelvormen waar we veel plezier aan beleven, namelijk 

de Regenboogwedstrijd. 
Er hadden zich voor deze, toch niet gehele droge dag, 57 heren aangemeld. 

Een mooi resultaat. 
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De resultaten. 
 

Birdies.  

 
Er werden 11 birdies gemaakt (waarvan er 10 werden gemeld; Heren u doet 

uzelf tekort!!!): 
 

 Jan Westhoeve       hole 12 
 Ronald Haze  hole 15 

 Chris van de Berg hole 2, 3 en10 
 Mijndert Maris      hole 2 en 11 

 Hans Ranke   hole 7 
 Dirk Vet          hole 2 

 Harry Mangnus         hole 16 
 Poulus van Schouwen  hole 11 

 
 

Toch even speciaal benoemen, 3 birdies voor Chris van de Berg. Mooi werk 

Chris. 
 

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

 Longest drive Heren (hole 10) 
Als 1e op de kaart Joop Bolier 

Als 2e  Luit Hoogenberg 
En de verste was van  Chris van de Berg 

Gefeliciteerd Chris. 
 

 Leary (hole 17)  
Als 1e op de kaart Dick Witzier 

De winnaar is echter  Mijndert Maris 
Gefeliciteerd Mijndert. 

 

 Neary (hole 6)  
Als 1e op de kaart Jan Westhoeve 

De winnaar is echter  Jan Roodzant. 
Gefeliciteerd Jan. 
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De winnaars van vandaag: 

Drie spelers eindigden op 37 punten: Ben Schot, Ben van de Heiden en 
Nick Meulmeester. 

 

 Nick Meulmeester ging er echter met de 3e prijs vandoor (beste 
score op de laatste 6 holes); 

 2e plaats: Freek den Toom met 38 punten; 
 En op de 1e plaats, de steeds beter spelende Peter van Liempt met 

39 punten. Gefeliciteerd Peter. 
 

 
 

Volgende week 18 september 2019 Hidden Holes  (Q-wedstrrijd). 
 

 
 

Tot volgende week. 


