
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 

Heren, ik weet dat het verre van gebruikelijk is, maar ik wil langs 
deze onsympathieke weg mijn beklag bij u doen. Hè, wat krijgen 
we nu? Ik weet ook wel dat het gebruikelijk is dat u, de heren, 
hun beklag kunnen doen bij de Herendagcommissieleden over 
allerlei onderwerpen. Het is tenslotte uw recht als deelnemer 
aan de Herendag om te klagen. Helaas ben ik genoodzaakt het 
nu eens om te draaien. Wat is mijn probleem? Al ruim een jaar 
probeer ik in de weekbrief een min of meer pakkend verhaaltje 
te schrijven over een voorval in mijn flight of een zeer 
belangwekkend onderwerp over golf in het algemeen. We 
moeten er tenslotte allemaal iets aan hebben. U zult begrijpen, 
dat het best een opgave is elke week een nieuw epistel aan het 

weekbriefpapier toe te vertrouwen en ik ben dan ook 
bang, dat als er binnen redelijke termijn niets 

gebeurt, mijn inspiratie binnenkort opdroogt 
en ik in een ‘Writersblock’ kom. Kijk en dat 
wil niemand. Aan u dan dus ook het 
dringende verzoek om de komende tijd te 
zorgen, dat ik ergens over kan schrijven. Ik 

merk, dat als heren met mij in een flight 
zijn ingedeeld, ze zich ineens voorbeeldig 

gaan gedragen in de baan, om te voorkomen dat ze, weliswaar 
bijna anoniem, in een weekbrief genoemd worden. Nietwaar J.B 
te N. en J.M te B? Ik merk dat gewoon. Ik ben natuurlijk niet 
gek. Ik wil u niet gelijk van egoïstisch gedrag beschuldigen, maar 
het zit er wel heel dicht tegenaan. Statistisch gezien kan het 
namelijk gewoon niet, dat er niets belangwekkends voorvalt, als 
u zich allemaal gedraagt, zoals u altijd doet. Denk nou eens een 
keer niet aan uzelf, maar aan mij. Ik zit tenslotte elke week weer 
te zweten achter mijn PC. Het is ook in uw eigen belang, hè. 
Denk daar dan aan. Bij voorbaat dank. En laten we afspreken, 
dat als u zich normaal gedraagt in de baan en specifiek in mijn 
flight, ik niet meer zal klagen. Beloofd is beloofd.

Blijf en wordt gezond en tot volgende week.

En dan nog even dit

De toppers vandaag zijn:
3e met 41 Rick Hilckmann
2e met 43 Ben Schot
1e met 44 Jan Roodzant 

Hulde, eeuwige roem en 👏
👏 👏 👏 👏 👏

Mulligan’s Law’s 

‘Maak nooit uw bal schoon op de 
tee van een waterhindernis’

…de ranking weer in Proware 
staat?
…13 heren beter hebben gespeeld 
dan de handicap?
…de winnaars vandaag 
onthutsende hoeveelheid punten 
hadden?
…de Penningmeester 2 birdies 
gemaakt heeft?
…hij dus nog lang niet uitgeput 
is?
…er 🦜 🦜 🦜 gemaakt zijn 
door?
- Fred van Putten 15 en 16
- Andy Smith 6 en 15
- Lucien de Kind 5 en 11
- Dick Verschoore 2
- Hans Ranke 3
- Mijndert Maris 6
- Luit Hoogenberg 6
- Rick Hilckmann 6
- Rob Dobbelaar 16
- Andre de Haan 1

GC Grevelingenhout                   week 23 2021

herendag@grevelingenhout.nl

16 juni Chapman Greensome
23 juni Stableford-Q
30 juni Fourball-Betterball
07 juli Stableford-Q
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