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A picture is worth a thousand words ! This year I have chosen for a “pêle-mêle” instead of a lot of text. Merry Christmas and Happy New Year.  
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Beste leden, 

Een foto zegt meer dan 1000 woorden. 

Ze tonen beter dan woorden de vitaliteit en de gastvrijheid die 

het handelsmerk zijn van onze club. 

Om toch enkele woorden te gebruiken wil ik jullie graag 

vertellen wat mij bezighoudt. 

 Ik hou van eerlijke en fatsoenlijke mensen, 

 Ik hou van golfers die hun pitchen herstellen, 

 Die hun bunkers rijven, 

 Die hun plaggen terugleggen, 

 En ik hou nog meer van mensen die het voor de nalatigen 

doen 

Nieuwe regels zullen weldra onze mooie sport beter begeleiden. 

Zij laten toe de vergeetachtigen tot beter inzicht te brengen. En 

als ze het niet begrijpen dan zal hun scorekaart het wel 

ondervinden. Tenslotte waarom de scorekaart laten lijden? 

Indien per toeval een medespeler u zegt “wanneer je bal out of 

bounds is mag je droppen op de plaats waar de bal de grens 

heeft overschreden mits twee strafpunten”. Geloof hem niet! Er 

moet een lokale regel worden uitgevaardigd om dit toe te laten. 

Hetzelfde geldt voor een verloren bal! Het mag niet als er geen 

lokale regel het toelaat. 

De enige wijze om geen onnodige strafpunten op te lopen is de 

cursus nieuwe regels volgen! Dat brengt op! 

Een voorbeeld? 

Een speler dropt zijn bal volgens een regel en plaatst zich om te 

spelen. Je zegt: 

Speel niet  indien je geen penaliteit wenst op te lopen 

Maar… ik heb toch op de juiste plaats gedropt… 

Jawel maar niet volgens de juiste procédure. Vanaf 1 januari 

dropt men vanaf knie hoogte en niet meer vanaf schouder 

hoogte. 

De plaats waar je bal zicht bevindt is juist, maar je procedure 

niet, en dat is een strafslag waard indien je niet opnieuw dropt 

(nex 14.3b(3)) 

Holala wel bedankt 
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Deze kleine vingerwijzing om jullie aan te zetten de nieuwe 

regels grondig te kennen. 

Ik wens iedereen van harte te bedanken voor hun inzet, o.a. 

 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 pro’s voor hun geduld 

 de golfers voor het respect van de baan en de 

medespelers,  

 de families voor hun aanwezigheid  

 de Directie voor hun steun. 

 

Nog een Merry Christmas en een Happy New Year 

 

Denis De Dycker 

Captain 

 

 

Een mooi beeld van de prachtige winnaars   

van de Shoot out 2018 


