
Wist U al dat……. Commissie 

Roland la Rivière   Vz 
Fred van Putten   P 
Rob Vleeshouwers VV 
Hans Heeren    S 
Hans Paro 
Jan Westhoeve 
Gertjan Wiegmann

De mooiste dag van de week

Agenda 

Bij Fourball-Betterball gaat het om de chemie. En laat ik 
daar nou na 45 jaar chemie (bijna) alles vanaf weten. Soms 
krijg je een foute reactie, soms een explosie, maar vaak 
blijkt chemie iets moois te creëren. Zo ook vandaag. 62 
heren zagen gisteravond met wie zij een chemische reactie 
moesten aangaan. In een aantal gevallen heeft dit denk ik 
tot een onrustige nacht geleid, maar er waren geen 
afzeggingen, dus viel het uiteindelijk wel mee. Soms heb je 
bij chemische reacties katalysatoren nodig cq. het weer en 
de flightgenoten en dan leidt dat geheel tot mooie 
uitslagen. 4 verbindingen met 40 punten;  2 mengsels met 
41 punten en 4 samensmeltingen met 42 punten. Hulde 
allen. De ranking staat weer in Proware. 
2 heren hebben 9 holes gespeeld. Goed dat jullie blijven 
komen op de mooiste dag van de week. De uitslagen van 
vandaag:

Gedeeld 3e met 40 punten 
- Harry Mangnus en Kees van Burg
- Erik Keehnen en Frans Meulendijks
- Rajen Krishnar en Ben Seelt 
- Hans Ranke en Rick Hilckmann
Gedeeld 2e met 41 punten 
- Cees Timmers en Jan Bom
- Hans Zuurdeeg en Berend van Daalen
Gedeeld 1e met 42 punten 
- Hans Paro en Hans Minnaar
- Hans Broertjes en Andre de Haan
- Peter van Liempt en Chris van den Berg
- Sjoerd Bergsma en Ben Schot
(5x een Hans bij de Toppers. Misschien toch aan 
naamswijziging denken?) 👏  👏  👏  👏  👏  👏  👏

Elke woensdag 

En dan nog even dit

Volgende week spelen we weer 
een RoodWitBlauw wedstrijd. 
Altijd een uitdaging.

We gaan er een mooie dag van 
maken. 

Blijf gezond en tot volgende 
week.

…..er weer birdies gescoord 
zijn, tw.

Peter van Liempt op 6
Kees van Burg op 17
Mijndert Maris op 7
Roland la Riviere op 5
Sjoerd Bergsma op 2 en 17
Hans Broertjes op 3 en 15
(die 15 was vorige week, maar 
was ik vergeten te vermelden)

(Niet zo mooi als deze Birdie)
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