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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 18 september 2019. 
 

Afscheid. 
 

Vandaag ontvingen we een mail van Ries dat hij ons gaat verlaten. 
Zijn verhuizing naar Zevenbergen, met daardoor de langere reistijd en drukke 

overige werkzaamheden hebben hem hiertoe doen besluiten. 
Jammer Ries, na zoveel jaren samen golfen en al je werkzaamheden voor de 

herendag, zullen we je missen. Maar tot het einde van het jaar, en tijdens de 
sluitingsdag, zullen we je nog regelmatig zien op de herendag! 

 
De wedstrijd en de resultaten. 

 
Vandaag gingen we dus heel toepasselijk de baan in 

voor een Hiddenholes-wedstrijd. Daar hadden zich 49 

heren voor aangemeld. Doordat er meerdere 
wintergreens waren, was de baan helaas niet 

Qualifying. 
 

 Birdies.  
Er werden 5 birdies gemaakt: 

 Gertjan Wiegmann op hole 6 
 Joop Bolier  op hole 1 

 Pieter Brijs  op hole 3 
 Frans Meulendijk  op hole 17 

 Ronald Haze   op hole 5 
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 Longest drive Heren (hole 10) 
Als 1e op de kaart Ries van Tilborgh 

Als 2e    Hans Broertjes 

En de verste was van  Wim Post 
Gefeliciteerd Wim. 

 
 Leary (hole 16)  

Maar één naam op de kaart: Max de Groot 
Gefeliciteerd Max. 

 
 Neary (hole 3)  

Als 1e op de kaart André de haan 
De winnaar is echter  Jos Schellaars. 

Gefeliciteerd Jos. 
P.S. 

Er stond ook nog een onleesbare naam op de plastic kaft geschreven. 
Tot op heden heeft zich niemand gemeld. 

 

 
De uitslag van vandaag: 

Vier spelers eindigden op 20 punten. 
 

Eervolle vermelding: 
5e plaats Jan Roovers    20 punten 

4e plaats Gertjan Wiegmann   20 punten 
 

De winnaars: 
 3e plaats Ben Schot    20 punten 

 2e plaats Hans Broertjes   20 punten 
 Op de 1e plaats  George Velthuizen 23 punten 

Gefeliciteerd George. 
Lang leve de tachtigers !!! 

 

 
Volgende week 25 september 2019 

 
Voor volgende week stond een strokeplay-wedstrijd op de kalender. 

Alle wedstrijden voor de strokeplay-competitie zijn dit jaar echter al gespeeld, 
en veel heren vinden deze spelvorm minder aantrekkelijk (uitholen op hole 

12!!!!) 
We hebben daarom besloten een gewone Q- stabelfordwedstrijd te spelen.” 
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Inleveren wisselbekers. 

 
De sluitingsdag nadert weer, dus de wisselbekers kunnen weer van eigenaar 

veranderen. 

Hierbij het verzoek om de wisselbekers in te leveren bij de organisatie, zodat 
tijdig uw naam kan worden ingegraveerd. 

 
 

Tot volgende week. 
 

 


