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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 1 oktober 2019. 

 
De wind. 

 
Vandaag 49 deelnemers voor de 6e ronde Gerard de Jagerbeker.  

Tsja en dat krijg je er van als je de weersvoorspellers uitdaagt in de 
Nieuwsbrief. Vandaag dan toch wel redelijk veel wind en zelfs een bui. Er zijn 

veel websites met aanbevelingen hoe je de wind 
kunt dresseren bij het slaan van de bal. Niet bang 

zijn, goed doorhalen! Prachtig allemaal. In theorie 
dan, maar wellicht kunnen we beter Jonathan eens 

tijdens de Herendag uitnodigen. Toch eens 

bespreken in de commissie. 
 

Maar “elk nadeel heb z’n voordeel” weten we 
inmiddels, want het CBA was -2 en RO. (Vrij vertaald: Redemption Only). 

Feest in huize de Groot en nog vele andere gezinnen, want de handicap ging 
deze keer niet weer met 0,1 punt omhoog.  

Vandaag had ik het genoegen om in een flight de baan in te gaan met Dick en 
Dirk. Dat is op de Herendag een erg populaire naam, want er zijn geloof ik op 

de Herendag wel acht Heren die deze mooie naam Dirk of Dick dragen. Dus 
dan weet u nog niets. Maar goed, één van deze Heren was vroeger 

bestuurslid bij Feyenoord en dan heb je wel een paar anekdotes tijdens de 
wandeling. Toch maar voorzichtig (na de wedstrijd) uitgelegd dat ik supporter 

ben van Lucky Ajax. En dat is het leuke van de Herendag, dat kan allemaal 
(hoop ik dan maar). Feyenoordsupporter ben je tegenwoordig tenslotte niet 

voor je lol (alhoewel…). 
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De wedstrijd en de resultaten. 
 

Vandaag dus de 6e Ronde Gerard de Jager-beker. 

CBA -2 Reduction Only 
 

 Birdies: 
Er werden vandaag toch nog 5 birdies gemaakt: 

 Hans Broertjes  op hole 3 
 Mijndert Maris  op hole 2 

 Sjoerd Bergsma  op hole 12 
 Ben Seelt   op hole 15 

 Max de Groot  op hole 17 
 

 Longest drive (hole 9) 
Als 1e op de kaart: Hans Ranke 

Als 2e op de kaart: Dirk Vet 
Als 3e op de kaart: Dirk van Eck 

Maar de winnaar werd:Max de Groot 

Gefeliciteerd Max. 
 

 Leary (hole 16)  
Maar één naam op de kaart: Mijndert Maris 

Gefeliciteerd Mijndert. 
 

 Neary (hole 3)  
Als 1e op de kaart: Dirk van Eck 

Als 2e op de kaart: Lucien de Kind 
Als 3e op de kaart: Ben van de heiden 

De winnaar is:  Hans Broertjes. 
 Gefeliciteerd Hans. 

 
 

De uitslag van vandaag: 

De winnaars: 
 4e plaats:      Ben Schot   33 punten (13 op de 2e 9) 

 3e plaats:      Mijndert Maris   33 punten (17 op de 2e 9) 
 2e plaats:      Hans Paro   33 punten (19 op de 2e 9) 

 En op de 1e plaats:     Ad Lodiers met 37 punten 
   Gefeliciteerd Ad 
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Volgende week 9 oktober 2019, startijd 10.00 uur. 
 

 
 

Belangrijke dag, want dan spelen Willem 
Snijders en Rick Hilckmann de  

finale Matchplay. 
 
Alle andere heren spelen 3-bal Stableford (Q) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tot volgende week. 

 
 


