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Een nieuw seizoen in aantocht, zet u scherp. 

Palmares 2016 van Steenpoel Golf Club & School 

Dit jaar heb ik besloten over het uitzonderlijk palmares van Steenpoel te 

spreken. Niemand maar dan ook niemand had ook kunnen vermoeden dat een 

kleine club, een pitch en putt, dergelijk niveau had kunnen bereiken. 

 

Interclubs 

 Interclubs Men IV divisie 4, na 

hun mooie overwinning op 

Bossenstein waar ze 

kampioen werden, stijgen de 

Men IV van divisie 4 naar 

divisie 3. Hun Interclubs 

Captain Frank Van Lint kon 

zijn tevredenheid niet onder 

stoelen of banken steken. 

 Op de Interclubs Senioren 

werd voor het eerst een Men 

I ploeg ingeschreven, zij 

deden niets ongewoons, zij 

speelden zomaar eventjes 

kampioen en stijgen naar 

divisie 7, ook weer tot grote 

voldoening van hun Interclubs 

Captain Marc Defraene. 

 De Interclubs Senioren Men II 

zorgden alweer voor een 

overwinning, ditmaal was het 

de beurt aan Senioren 

Interclubs Captain Roger 

Ackermans zijn tevredenheid 

te tonen daar zijn ploeg voor 

de vierde maal op rij van 

divisie stijgt. Ditmaal zal het 

moeilijker worden want in 

divisie 4 worden geen 

cadeaus gegeven.  

Senioren 

Onze ploeg van het Belgian 

Criterium Supersenioren Mixed II te  
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Keerbergen werd beloond. Zij 

werden eerste in deze zeer 

aangename competitie. De 

gelukkige deelnemers waren: Liliane  

Crassaerts, Emma Vrolix, Mieke 

Ham en Michel Clément (75% 

vrouwelijke ploeg).  

Federale wedstrijden 

 Sinds meerdere jaren 

vertegenwoordigt Tanguy 

Ferrari de Steenpoel Golf Club 

& School op de Belgian 

Masters. Dit jaar, op de baan 

van Falnuée, werkte hij de 

eerste round af in 74 en de 

tweede in 77. Hij eindigde 

globaal op de 9de plaats.  

 Ook hadden we een 

opmerkelijke 

vertegenwoordiger op de 

Belgian Senior Masters. Daar 

begroeten we onze dierbare 

secretaris Andrew Watson die 

als runner-up de wedstrijd 

beëindigde. 

SST (Seniors Short Tour) 

In tegenstelling tot verleden jaar 

was Steenpoel niet in de finale maar 

wel in de kleine finale (troosting). 

Daar eindigden we, op het veld van 

Beveren, 3de in de algemene ranking 

en eerste van de “troosting”. Josée 

De Mol onze SST coördinatrice 

mocht samen met alle deelnemers 

een grote glimlach ten toon 

spreiden. 

Sud-Est  

 Op Sud-Est niveau hadden we 

twee ploegen die Steenpoel 

eer hebben aangedaan. 

Allereerst de A1 ploeg, geleid 

door Roger Ackermans, 

bestond uit de beste  

 

 

Captain’s word 



 
STEENPOEL GOLF CLUB & SCHOOL 

 
 

3 

 

 kanonnen van Steenpoel : 

Andrew, Guy, Christian, 

Rainer zonder de vervangers 

te vergeten: Patje, Philippe, 

Pascal, Alain et Walter die in  

de triomf hebben gedeeld. 

Hun Sud-Est Captain Roger 

Ackermans kon het niet laten 

een triomfantelijk woordje te 

schrijven. 

 In tweede instantie hebben 

we de ploeg 4B. Zij speelden 

eveneens de finale maar 

moesten zich gewonnen 

geven tegen een betere 

tegenstander. Maakten deel 

uit van de finale ploeg te 

Naxhelet: Roland Dogny, 

Francis Vanhecke, Eric Van 

Lint en Jan De Bleecker. 

Michel Clément de Sud-Est 

coördinator van Steenpoel en 

zijn echtgenote Véronique zijn 

speciaal naar Naxhelet 

gekomen om de mooie 

momenten te delen met de 

deelnemende ploegen.  

Club championship grote baan 

Deze over twee dagen gespreide 

wedstrijd werd bij de categorie Men 

I en Men II in alle hevigheid 

gestreden.  

 Alain Stubbe pronkte bij Men 

II zonder enige tegenstander 

in zicht op kop van de 

wedstrijd. Étienne Bosmans 

had nog geprobeerd maar 

moest Alain laten gaan, 

Etienne is daarna wel runner-

up van categorie Men II 

geworden.  

 In de categorie Men I zagen 

we Tanguy Ferrari stand 

houden tegen zijn 

medespelers.  
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 Arno Ravijts van wie men 

dacht dat hij er niet meer aan 

te pas zou komen kwam op de 

tweede dag bijzonder dicht 

opzetten. Hij eindigde runner-

up juist voor diegenen die de 

eerste dag Tanguy nog van de 

eerste plaats konden stoten. 

 Bij de dames liet Sophie 

Mahouz geen enkele kans aan 

de tegenstandsters, noch op 

de eerste noch op de tweede 

dag. Anne Massaux en Amélia 

Leskens deden nog een 

verwoede poging, uiteindelijk 

kon Anne nog de runner-up 

plaats innemen. 

 Bij de Juniors was het Lennard 

die kampioen werd vóór Jovi 

die de runner-up plaats kreeg 

toegewezen.  

 Andrew greep de titel van 

Seniors kampioen, hij werd 

gevolgd door Guy Ferrari als 

runner-up. 

Het club championship kleine baan  

 Anne Massaux werd 

kampioene bij de Ladies I, 

Margaretha Van Saagsveld 

werd runner-up  

 De Ladies II werd Hilde Ferrari 

de kampioene.  

 Tanguy Ferrari werd 

kampioen bij Men I en werd 

gevolgd door Gurudeo Gonce 

en Jovi Verstuyf.  

 Nkubiri Kambaza werd 

kampioen bij Men II 

 Bij de Junioren is het Jovi de 

kampioen gevolgd door 

Lennard. 

 Bij de Senioren nam Groulus 

Christian de kampioenstitel in 

beslag. 
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DE SHOOT OUT de leukste en meest 

bevochten wedstrijd van het 

seizoen 

 De shoot out Ladies 

Dit jaar was het de rookie 

Sabrina Genin die zich liet 

opmerken maar het waren 

Emma en Amélia die tenslotte 

alle deelneemsters vooraf 

gingen. Emma met een laatste 

prachtige putt van 4,5m won 

en Amélia werd de runner-up. 

 De shoot out Men 

Hij speelt ontspannen en 
geconcentreerd… Is dat het 
geheim van de Shoot out … of 
van de golf? 
Natuurlijk spreek ik over Jovi, 
de eerste die de Shoot out 
Men driemaal op rij wint en 
daarmee samen met Sophie 

de hoogste trede van deze 
wedstrijd deelt. Rainer heeft 
zich dapper geweerd doch 
moest zich uiteindelijk 
gewonnen geven voor het 
golf geweld van onze 
sympathieke Junior. Die reeds 
van te voren de andere 
challengers had afgeschut nl. 
Guru, Arno, Lennard, Daan, 
Leo, maar ook Guy, Walter en 
Christian de "niet-junioren" 
van het gezelschap. Allen 
hebben ons laten genieten 
van een golf van de hoogste 
plank en hebben beloofd 
volgend jaar een einde te 
stellen aan de overheersing 
van Jovi. “We shall see”! 
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Challenges  

Challenge Viviane en Frans 

De Challenge Viviane en Frans werd 

ook dit jaar fel gegeerd. Frans en 

Viviane hebben steeds een lieve 

attentie voor alle spelers en 

speelsters. De eerste drie waren 

Michel Clément, Gaston Dakulovic 

en Denis De Dycker. Hartelijk dank 

aan onze sponsors voor de receptie 

en de mooie prijs voor alle 

deelnemers 

 

Challenge Anneke 

De Challenge Anneke viel samen 

met de laatste dag van de Senioren. 

Er werd gefeest en gedronken om 

het einde van het seizoen te vieren. 

De eerste drie bij de Ladies waren : 

Liliane Craessaerts, Monique Van 

Den Broeck, Lucille Fol. Bij de Men: 

Guy Masson, Daniel Abraham en 

Philippe Bravo. Dank aan Anneke 

voor de sponsoring en dank aan 

Josée en Francis voor de wijnen. 

 

Het enorme succesvolle palmares van 2016 werd op het einde van het 

seizoen overschaduwd door het onverwacht en vroegtijdig overlijden van 

onze Seniors Captain Francis Vanhecke. Hij was een geweldig en enig man. 

Zijn leidmotief was: «Winnaars zijn niet de mensen die nooit falen, maar de 

mensen die nooit opgeven». Altijd tevreden, altijd glimlachend, steeds 

positief, het was een echte clubman die zich met hart en ziel heeft ingezet 

voor zijn senioren. Francis we missen je! 
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Wat nieuws voor 2017 ? 

Juniors Captains 

Aris wenst zijn mandaat als Juniors 

Captain te beëindigen, hij wordt 

opgevolgd door het duo Sonia Van 

Den Brande en Maxime Lapierre. 

Twee ouders boordevol energie en 

ideeën. We wensen heel veel succes 

aan beide Juniors Captains. 

 

Schatbewaarder 

Marc Stinis wenst eveneens zijn 

mandaat als schatbewaarder te 

beëindigen en zal opgevolgd worden 

door Josée De Mol. 

Seniors Captains 

Josée De Mol wenst het werk van 

haar echtgenoot Francis verder te 

zetten en zal als Seniors Captain 

samen met Daniel Abraham de 

Seniors sectie leiden. Succes aan 

beide Seniors Captains. 

Wijzigingen gevraagd door de Pro’s 

Op vraag van de Pro’s worden de 

Interclubtrainingen voortaan per 

ploeg georganiseerd. De nieuwe 

aanpak moet een specifieke training 

toelaten. 

 Nieuws van de green keeper 

De green keeper heeft als opdracht 

de golfbaan te behandelen zonder 

chemische producten. Vanaf 2018 

zal Steenpoel een ecologische 

golfbaan zijn. 

Nieuwe Steenpoel site 

Na vele jaren hindernissen, vallen en 

opstaan, zoeken en ‘vl…’ werd de 

nieuwe website van Steenpoel 

boven de doopvond gehouden. 

Teneinde de leden een degelijke 

overgang tot de nieuwe website te 

waarborgen zullen per taalrol enkele 

demosessies in het clubhuis 

plaatsvinden. U wordt hiervan op de 

hoogte gebracht. 
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Inschrijvingen op wedstrijden. 

Voortaan zullen de inschrijvingen op 

alle wedstrijden via i-Golf worden 

gedaan. In het clubhuis wordt een 

« touch screen » ter beschikking 

gesteld voor de leden die niet over 

internet beschikken. Voor de 

toegang tot i-Golf en de inschrijving 

op wedstrijden zal altijd de 

federatiekaart nodig zijn tenzij het 

lid zijn federaal nummer en het 

paswoord kent. 

De Whist Challenge Nelly 

Traditioneel begint de Whist 

Challenge Nelly na het golfseizoen in 

de maand november. De challenge 

wordt over negen zondagen 

verspreid. Om zijn winstkansen te 

vrijwaren moet men minstens 

vijfmaal spelen. Bij de Challenge van 

2015-2016 werd Nelly eerste dan 

Jacques Bastianelli en derde was 

Carine Lambion. 

Herhaling van de golfregels 

Vanaf november worden alle jaren 

drie golf regels herhalingen 

aangeboden per taalrol. Deze 

herhalingen worden telkens op 

zondag voormiddag vanaf 10u00 

georganiseerd. 

Tot op heden hebben herhalingen 

steeds bijgebracht tot het uit de 

wereld helpen van sommige 

spookregels. Er werd zelfs een 11 

jarige opgemerkt die zeer “to the 

point” vragen stelde (geeft moed 

om zich verder in te zetten!).  
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De traditionele aanbevelingen 

Zoals alle jaren wens ik er nog eens 

aan te herinneren dat de Steenpoel 

golfbaan een enig uitzonderlijk mooi 

park is. Dankzij de geweldige inzet 

van Arnaud onze green keeper 

mogen wij fier zijn op onze baan. 

Een dergelijke kwaliteit komt niet 

vanzelf. Er wordt hard en veel aan 

gewerkt, en daarom, jawel daarom 

vraag ik aan iedereen de baan te 

respecteren en ze samen met de 

green keeper te onderhouden 

 

 

 

 

 

 

 

Dus: 

 Raap je pitchen op, ga op de 
green op zoek naar te 
herstellen pitchen,  

 Loop niet onnodig over de 
greens, sleep je voeten niet, 

 Verzorg de bunkers, rijf je 
eigen sporen en eventueel 
deze van anderen,  

 Maak geen proefslagen tussen 
de bloemen  

 Sluit aan bij de groep juist 
vóór jouw team, en speel 
snel,  

 Vijf proefslagen zijn 
overbodig,  

 Wees voorzichtig, breng 
niemand in gevaar.  

 Help de beginnelingen  
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Last but not least  

Ik wens iedereen te bedanken,  

 de sponsors voor hun 

aanwezigheid en de steun die 

ze aan de club bieden,  

 de medewerkers van het 

Sport Comité,  

 de vrijwilligers die bijdragen 

aan het goede verloop van de 

« events », de staff leden die 

snel, vriendelijk en efficiënt 

werken,  

 de golfers voor het respect 

van de baan en de 

medespelers,  

 de families voor hun 

aanwezigheid,  

 de Directie voor hun steun.  

 

 

 

 

Tot weldra …… verzorg je swing, herhaal de regels en breng een aangename 

winter door.  

 

Ditmaal heb ik helemaal geen tijd gehad mijn Captains woordje tijdig af te 

werken voor het einde van 2016 en de feestdagen. Ik hoop dat jullie allemaal 

van geweldige feestdagen hebben genoten en wens jullie een goede 

gezondheid en een gelukkig jaar 2017 met veel golfgenoegens. 

 

 

Denis De Dycker 

Captain Steenpoel Golf Club & School 
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