
 

 

 
Pagina 1 van 2 

 

 

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 9 oktober 2019. 

 
Druk, druk, druk. 

Soms trap je er natuurlijk toch weer in en ga je met een 
hoofd vol drukte op weg naar de Herendag. Gewoon te 

veel dingen aan je kop. Herman van Veen zong het al in 
uptempo. 

 
Opzij, opzij, opzij. 

Maak plaats, maak plaats, 
Ik heb ongelofelijke haast, 

Opzij, opzij, opzij 

Want ik ben al te laat 
Ik heb maar een paar minuten tijd. 

 
Als de herfst-lagedrukgebieden dan ook nog dreigend van de Azoren komen 

opzetten heb je eigenlijk geen zin. Beetje mokkend zaten meerdere Heren 
aan de koffietafel te twijfelen of we wel zouden gaan. Na wat geruststellende 

woorden van Louis toch maar de stoute golfschoenen aangetrokken. Tsa, en 
na 9 holes begon zowaar de zon te schijnen en is die herfstdepressie als 

sneeuw voor de zon verdwenen. Wat is dat toch een prachtige sport dat 
golfen, lekker naar buiten! En dan hebben we vandaag als kers op de taart 

ook nog als gastspeler onze pro Jonathan Willis met als cadeau een extra prijs 
voor de winnaar. Bedankt Jonathan, bedankt Louis, bedankt Heren. 

 
Finale Matchplay 

 

De finale van de Matchplay wedstrijd ging dit jaar tussen 
Willem Snijders en Rick Hilckmann. 

Willem Snijders won met 4 up en 3 te gaan. 
Willem gefeliciteerd. De prijs komt nog!!!  
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De resultaten van de stableford-wedstrijd 

 
Vandaag 42 deelnemers. 

CBA -1. 

 
Birdies.  

Er werden vandaag toch nog 5 birdies gemaakt: 
 Ernst Erhardt   hole 15 

 Jan Roodzant   hole 5 
 Jonathan Willis hole 16 

 Luit Hoogenberg hole 3 
 Max de Groot  hole 13 

 
 

 Longest drive (hole 9) 
Als 1e op de kaart: Mijndert Maris 

De winnaar werd echter: Hans Bouma; Gefeliciteerd Hans. 
 

 Leary (hole 16)  

Als 1e op de kaart: Ben Seelt 
Als 2e op de kaart: Jonathan Willis 

De winnaar is:   Max de Groot; Gefeliciteerd Max. 
 

 Neary (hole 6) 
Als 1e op de kaart: Gertjan Wiegmann 

De winnaar is: Mijndert Maris; Gefeliciteerd Mijndert. 
 

De uitslag van vandaag: 
 

 4e plaats: Freek den Toom; 33 punten (14 op de 2e 9) 
 3e plaats: Mijndert Maris;   33 punten (16 op de 2e 9) 

 2e plaats: Max de Groot;   33 punten (18 op de 2e 9) 
 En op de 1e plaats:  Ernst Erhardt;   38 punten 

 

Gefeliciteerd Ernst én de extra prijs van Jonathan Willis 
(Niet helemaal toevallig; onlangs nog wat lesjes van 

Jonathan gehad zei Ernst in zijn dankwoord.) 
 

Volgende week 16 oktober 2019: 
 

Alle Heren spelen gewoon lekker weer een wedstrijd 3-bal 
Stableford. 

 
Tot volgende week. 


