
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 

Per definitie levert goed spel een goede score op en slecht spel een 
slechte score. Daar valt geen golfteetje tussen te krijgen. Hoe kan 
het dan, dat ik af en toe een golfer van de baan hoor komen met “ik 
heb goed gespeeld, maar slecht gescoord”? Hè, wat? Als dat 
namelijk waar zou zijn, dan zou “ik heb slecht gespeeld, maar goed 
gescoord” ook waar zijn en dat hoor je nooit. Stellingen poneren, 
prima, maar laten we het wel even zuiver houden allemaal. Geluk en 
pech zijn ook 2 superlatieven, die te pas en te onpas gebruikt 

worden door golfers. Goed spel en slecht 
scoren heeft vaak met pech te maken en 
slecht spel en goed scoren vaak met 
geluk. Kunt u het nog volgen? Als een 
hele slechte slag via een boom ver het bos 
in verdwijnt, dan heb je geen pech, dan 
was dat gewoon een heel slechte slag. “Ik 
had zo’n pech vandaag, want mijn afslag 
lag precies achter een boom” of “ik had 
zo’n pech, ik sloeg op 12 in het water”. 

Nou, onzin natuurlijk allemaal. Gewoon slecht. Die boom stond er 
al en dat water is er ook al een tijdje en jij sloeg er naar toe. Ook een 
putt die op de rand van de hole blijft liggen heeft niets met pech te 
maken. Niks pech, gewoon slecht. Laten we vanaf nu dus afspreken 
dat we “pech” niet meer bezigen. Bij geluk ligt dat toch iets 
genuanceerder. Als een heel slechte afslag via een boom op 
miraculeuze wijze op de fairway komt, de zgn. “Poulusbal” dan heb 
je inderdaad geluk. Die bal had natuurlijk gewoon ver in de bossen 
moeten verdwijnen. En die getopte approach, die knetterhard tegen 
de vlaggenstok komt en bij de hole eindigt, had natuurlijk ver over 
de green moeten gaan. Interessant eigenlijk. Pech kan niet, maar 
geluk wel. Dus heren, concluderend kunnen wij vaststellen dat 
“goed spelen en slecht scoren” onzin is en vanaf heden niet meer op 
Herendag gebruikt mag worden. “Slecht spelen en goed scoren” is 
zeer valide, maar daar heeft niemand van u het over. Geluk is 
kennelijk een normaal onderdeel van het spel. Ook goed. Zo u wilt. 
Als we het maar zuiver houden op Herendag. 

Blijf en wordt gezond en tot volgende week!

En dan nog even dit

Op 17 - 19 juni worden de 
gezellige Bruse Golfdagen 
georganiseerd. Op Donderdag en 
Zaterdag is nog ruimte om te 
spelen. Schrijf in. 
Inschrijfformulier en info op de 
Website.

Mulligan’s Law’s 

‘Ongeacht hoe lang de steel is, een 
balhengel is altijd 30 cm te kort 
om de bal te bereiken’

…Hans Zuurdeeg vandaag zijn 3e 
Birdie ooit gemaakt heeft?
…68 heren van start gegaan zijn 
op een zonovergoten dag?
…er 🐥  🐥  🐥  gemaakt zijn 
door?
- Marc Van Dorst 2 en 7
- Hans Zuurdeeg op 12
- Niek Walraven op 7
- Huib van Rumpt op 13
- Mijndert Maris op 3
- Max de Groot op 9
- Rien Fluit op 3
- Joop Bolier op 7
- Ronald van Berkel op 11

…de winnaars vandaag zijn?
- 3e met 41 Ben Schot
- 2e met 42 Roel Op den Brouw
- 1e met 43 Jan Bom 

Hulde, 👏  👏  👏  en eeuwige 
roem.

GC Grevelingenhout                   week 22 2021

herendag@grevelingenhout.nl

09 juni Stableford-Q
16 juni Chapman Greensome 
23 juni Stableford-Q
30 juni Fourball-Betterball
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