
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 

Vandaag is er ook voor ‘Old Granddad’ gespeeld en nu vroeg ik 
mij af of de golfswing erfbaar is. Ik zie regelmatig Opa’s en 
Oma’s met hun kleinkinderen richting drivingrange gaan, om te 

bekijken of de kleinkinderen ook behept zijn 
met hun voortreffelijke golfgenen. Vaak zie je 
dan tevreden kijkende Opa’ en Oma’s, die 
maar al te graag naar ons willen uitdragen 
hoeveel talent de kleinkinderen wel niet 
hebben. Meestal zie je het vervolg op deze 
eerste schreden op het ondoorgrondelijke 
golfpad niet, omdat de kleinkinderen dan 
weer veilig naar huis gaan en waarschijnlijk de 
eerste jaren nooit gaan golfen. Een enkele 
keer woont zo’n kleinkind in de buurt van Opa 

en Oma en wordt dan, al dan niet gedwongen, ook lid van 
Grevelingenhout. Heel fijn voor ons, want dan kunnen we de 
verrichtingen en progressie van de kleine dreumes zelf volgen, 
zonder het van Opa of Oma te moeten horen. Zo liep ik laatst 
een herendagwedstrijd met J-K G. te N (U weet bijna anoniem, 
zeker als het jeugdigen betreft) wiens Opa al jaren aanwezig en 
betrokken is bij de Herendag. Jarenlang hebben wij Opa’s 
golfverrichtingen kunnen aanschouwen en daar zijn we natuurlijk 
gewend aan geraakt. Kijk, en toen werd het voor mij uiterst 
verwarrend. Absoluut niets ten nadele van Opa natuurlijk, maar als 
de golfswing erfbaar is, hoe komt het dan, dat de swing van deze 
jongeling zo goed is? Om nou direct een DNA test voor te stellen, 
om te kijken of deze Opa wel bij dit kleinkind hoort, gaat natuurlijk 
veel te ver. Wil ik het ook verder niet over hebben. Zou het dan toch 
zo zijn, dat de swing door tussenkomst van een generatie niet meer 
erfbaar is? Zou de swing alleen maar doorgegeven kunnen worden 
naar de direct volgende generatie? We zullen het zonder verder 
onderzoek waarschijnlijk nooit weten. Als het echter wel zo is, is dat 
voor toekomstige generaties misschien ook wel weer geruststellend. 
Kan je lekker je eigen ding doen. 

Blijf en wordt gezond en tot volgende week.

En dan nog even dit

De winnaars vandaag zijn:
3e met 39 Wim de Koning
2e met 40 Jan Roodzant
1e met 43 !!!! Sjoerd Bergsma 

Hulde en 👏  👏  👏  👏  👏

Mulligan’s Law’s 

‘Hoe vlug men belabberde slagen ook 
kan vergeten, men zal het tempo 
waarin deze elkaar opvolgen nimmer 
kunnen bijhouden’

…15 heren vandaag gelijk aan of 
beter dan hun handicap gespeeld 
hebben?

…de uitslag weer in Proware 
staat?
…er vandaag 🦜  🦜  🦜  gemaakt 
zijn? door
- Hans Bouma op 3 en 13
- Jan Roodzant op 12
- Roland la Rivière op 3
- Joop Ribbens op 11
- Pieter van Leengoed op 5
- Sjoerd Bergsma op 12

…Paul Brijs als Old Granddad 
consul contact opneemt met de 
winnaars van de Old Granddad 
wedstrijd?

…het volgende week mooi weer 
dreigt te worden?
…u dus geen excuus heeft om 
niet in te schrijven?

GC Grevelingenhout                   week 21 2021

herendag@grevelingenhout.nl

02 juni Regenboog RWB
09 juni Stableford-Q
16 juni Chapman Greensome 
23 juni Stableford-Q
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