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Een oud seizoen eindigt en een nieuw seizoen in 

aantocht, hopelijk beter dan 2020. 

 

De toekomst ligt in Giles handen 

 Giles is opnieuw bezig met een 

lichting toekomstige kampioenen. 

Blijkbaar heeft de Covid-19 de jeugd 

niet afgeschrikt en is in grote getale 

afgezakt naar Steenpoel. 

Het is niet de eerste keer dat 

Steenpoel erin slaagt enkele 

jeugdige spelers te begeleiden tot 

aan de top. Eens de stage en de 

lessen gevolgd blijven ze genieten 

van de Steenpoel-sfeer en nemen 

deel aan de uitstappen waarin de 

club uitmunt. Het is dan aan hun 

standvastigheid en moed om door 

te bijten dat de kampioenen-

bloesems tot hun recht komen. Veel 

geluk meisjes en jongens, doorbijten 

is de boodschap. 

Whist Challenge Nelly 

Tien jaar lang werd de Whist 

Challenge Nelly op zondag- 

namiddag georganiseerd. De eerste 

jaren met zestien tot twintig 

deelnemers. Einde 2019 begin 2020 

traden er acht tot twaalf 

deelnemers in het strijdperk. Het is 

niet verwonderlijk dat de oude 

garde zoals Nelly en Jacques dikwijls 

op het podium stonden. Dit jaar is 

het Nelly die eerste staat, zij wordt 

gevolgd door Carine Lambion en dan 

door Philippe Devos, Jacques wordt 

vierde.  
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Senioren 

De senioren hebben het niet aan 

hun hartje laten komen. Daniel en 

Josée hebben hun best gedaan om 

zoveel mogelijk wedstrijden te laten 

doorgaan op Steenpoel en 

daarbuiten.  

Tweemaal werd een uitstap naar de 

Royal Anderlecht georganiseerd. De 

Royal Keerbergen stond eveneens 

tweemaal op de agenda. Verder 

werd Mont Garni, Pierpont, Ragnies 

en hebben ze eveneens een 

schitterende reis naar Lorraine 

georganiseerd. 

Junioren en Men 

Deze secties hebben, tot hun grote 

ergernis, niets kunnen organiseren. 

Als het enigszins mogelijk was een 

wedstrijd te organiseren dan 

stormde het en was het veel te 

gevaarlijk de spelers op de baan te 

laten. Bedankt voor jullie inzet 

Sonia, Maxime en François. 

Volgend seizoen meer geluk hopen 

we. 

Ladies 

Nadine onze Ladies Captain heeft 
eveneens haar best gedaan enkele 
Ladies wedstrijden te organiseren. 
Zij heeft zoveel als mogelijk de 
wedstrijden met groot succes op 
Steenpoel laten doorgaan. 
Buitenlandse trips konden spijtig 
genoeg niet plaats vinden. Nadine 
heeft het schitterend gedaan tijdens 
deze oh zo moeilijke periode. 
Hartelijk dank Nadine.  

Stéphane Lanfranchi. 

 Het zou niet eerlijk zijn Stéphane 
Lanfranchi niet te bedanken voor 
zijn maandagen inzet voor het 
begeleiden van de Ladies. Hij heeft 
de kwaliteit om iedereen die ook  
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Keep social distancing
maar een beetje twijfel heeft in zijn 
spel de motivatie aan te wakkeren 
en het golfspel opnieuw leuk te 
laten vinden. Een eigenschap die 
hem zeer geliefd maakt bij iedereen 
is zijn aangeboren 
“entertainmentship”.  
Bravo Mon Cher. 

Testen en Trips 

Wat zou Steenpoel zijn zonder 

testen en trips? Er werden door 

Andrew 13 testen en trips 

georganiseerd (zonder rekening te 

houden met deze van de senioren 

en de Ladies); Behalve de test op La 

Bruyère waren alle trips en testen 

volzet, iedereen had nood aan zijn 

lievelingssport. 

Federale wedstrijden en SST 

ontmoetingen 

Het is met spijt in het hart dat we 

vernomen hebben dat de federatie 

geen  Interclubwedstrijden 

organiseerde. De voorbereidingen 

waren nochtans goed gestart en de 

ploegen reeds aan het oefenen  

De SST of Senioren Short Tour kreeg 

dezelfde boodschap. Tijdens de 

eerste golf kon niet gespeeld 

worden. Daarna werden nieuw 

datums voorgesteld maar dat paste 

niet voor sommige clubs die 

voorrang moesten geven aan eigen 

leden. Het feit dat er moest 

gespeeld worden volgens de Park & 

Play protocol werden deze 

wedstrijden eveneens afgelast. 

Sud-Est 

Is de enige organisatie die erin 
geslaagd is de challenge tot een 
goed einde te brengen. Twee 
Steenpoel-ploegen zijn tot de kleine 
finale geraakt, nl. de catégorie A1 en 
de catégorie 1  
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How beautyfull is this?

. Hebben in Cat A1 gespeeld: 
C.Groulus, G.Ferrari, A.Watson, 
D.Perwez. R.Scholl. 
Hebben in Cat 1 gespeeld: L.De 
Vleeschouwer, E.Bosmans, E.Raspé, 
P.Demeulenaere, S.Javaux, C.T’Joen 
Proficiat aan beide ploegen. 

Club championship grote baan 

De over twee dagen gespreide 

wedstrijd werd bij de categorie 

Ladies II en Men II in alle hevigheid 

gestreden. Bij de Ladies I en Men I 

was het verschil groter maar 

niettemin interessant. 

• Bij Ladies I hadden we Noëllie 

Leonard met een schitterende 

170 slagen ten opzichte van 

Anne Massaux met 175 

slagen. 

• Bij Ladies II was het veel 

scherper. Sabrina Pluvinage 

en Nadine Capelle hadden 

beiden 203 slagen en hebben 

op de hole 1 de play-off 

gespeeld. Deze werd door 

Sabrina gewonnen. 

• Bij Men I was het Jovi Verstuyf 

die met 156 won tegenover 

Guillaume Cauvin met 164 

slagen. 

• Men II was eveneens 

spannend, ook zij hadden 

twee winnaars. Xavier De 

Jonghe en Alain Stubbe met 

beiden 196 slagen. Het is 

Xavier die eerste werd. 

• Bij de senioren zijn het 

Andrew Watson en Anne 

Massaux die respectievelijk bij 

de men en de ladies 

kampioen werden. 
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Proficiat aan allen, het was 

leuk. 

Club championship kleine baan 

Spijtig maar omwille van de Covid 

werd geen kampioenschap gespeeld 

op Steenpoel. 

DE SHOOT OUT de leukste en meest 

bevochten wedstrijd van het 

seizoen 

Hier ook heeft de Covid in de meest 

bekeken wedstrijd van het jaar een 

stokje in het wiel gestoken. Zeer 

spijtig. 

Challenges voor de senioren. 

• Challenge Viviane en Frans 

De Challenge Viviane en Frans werd 

ook dit jaar fel gegeerd. Frans en 

Viviane hebben altijd een lieve 

attentie voor alle spelers en 

speelsters. Dit jaar hebben we niets 

mogen vieren. De finale werd toch 

afgewerkt en de winnaars zijn 

gekend. Het gaat om Raymond 

McGree met 146 Net, Dirk Bruneel 

met 140, Denis De Dycker met 138, 

Alain Psalti met 137 en met 136 net 

Daniel Abraham en Jean Hubert. 

 

• Challenge Joske 

De Challenge Joske werd dit jaar 

boven de doopvont gehouden, het 

viel niet mee maar Joske is van 

graniet! Gans de familie werd als 

sponsors betrokken bij het finale 

event. 

Josée heeft besloten dat alles niet 

naar één categorie moet gaan en 

heeft besloten de kans te geven aan 

Ladies en Men zowel in brut en in 

net te schitteren. 
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Allways wear a mask 

• Ladies brut Stableford 

Nadine Mees eerste met 95, 

Margaretha Van Saasvelds tweede 

met 86, Martine Verheyden derde  

met 81 dan hebben we Liliane 

Crassaerts en Véronique Clément 

met respectievelijk 80 en 71. 

Proficiat aan onze Ladies. 

• Ladies Net Stableford 

Eerste Martine Verheyden met 136, 

Anne Vander Putten met 135,  

Nadine Mees met 126, Malou 

Pareng en Margaretha Van 

Saagsvelt met respectievelijk 122 en 

119. 

• Men Brut Stableford 

Eerste Daniel Abraham 128, Robert 

Herzele met 111, Joseph Loncin ex-

aequo met José Garcia hebben 109 

en Michel Maquestiau ex-aequo 

met Michel Clément hebben 108. 

• Men Net Stableford 

Eerste Christian Boucq met 152, 

Robert Herzeele, Christian Urban en 

Alain Psalti allen met 148 en Jean-

Claude Swolfs met 146. 

De reis naar Lorraine. 

Joske is van geen kleintje 

vervaardigd, zij is al talrijke jaren de 

ziel achter de Seniorenreis. Zij gaat 

op stap om golfbanen te zoeken en 

te bezoeken. Dit jaar was Lorraine 

aan de beurt. Opnieuw was Covid de 

spelbreker, we mochten met 

maximum tien aan tafel en steeds 

op dezelfde plaats aan dezelfde 

tafel. Dat heeft ons niet 

weerhouden een zeer aangename 

reis te maken en ook een 

prijsuitreiking (met mondkapje) te 

houden. Thanks a lot Josée en 

Daniel voor de mooie reis.  

Captain’s word 
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De golfbaan “busy” mieren. 

Hoe kan het dat de Steenpoel 

golfbaan zo is aangepast en 

verbeterd? Een aantal zieke bomen 

geveld, enkele greens verlegd, 

afwatering voorzien en zelfs speciaal 

gras laten overkomen van de UK. 

Maar hoe komt zoiets tot stand? 

Wel heel eenvoudig, onze copain 

Andre Bergmans de 

verantwoordelijke voor de staat van 

de golfbaan is praktisch dag en 

nacht, zaterdag en zondag bezig met 

de design en herstellingen nodig 

voor het behoud en verbetering van 

de baan. Zaken die niemand weet 

noch vermoedt nemen veel tijd in 

beslag. Wist u dat hij de 

sproeiinstallatie heeft hersteld 

aangepast en verbeterd? De 

meesten zeggen neen want het is 

niet zichtbaar. 

Daarom beste vrienden, een groot 

bravo aan hem en allen die zich 

bezighouden met de golfbaan. 

Als u nog eens een rondje speelt 

geef hem dan blijk van herkenning, 

alsnog een groetje maar vooral 

respect voor de greens en de 

fairways.  

Pickup jour pitches en repair your 

divots! THANK YOU!  

Nog een paar punten. 

• Jeanine Garin (Rimaux)  

heeft na 5 jaar het Captainship bij 

de Ladies overgedragen aan Nadine 

Mees. Jeanine heeft 3 jaar lang het 

beheer van de Ladies sectie gedeeld 

met Claudine en heeft daarna nog 2 

jaar alleen gewerkt.  
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Our Ladies, een kleine herinnering 

Hartelijk dank Jeanine voor je inzet 

tijdens deze 5 jaren als Ladies 

Captain. 

• Koen Thysens werd benoemd 

tot Seniors Captain.  

Hij vervangt Daniel Abraham en zal 

zijn schoonmama bijstaan bij het 

organiseren van wedstrijden, trips 

en reizen. Het koppel zet het werk 

verder van onze nog zo gemiste in 

2016 overleden Seniors Captain 

Francis Vanhecke. Veel succes Koen. 

• Daniel Abraham  

Wordt door Koen Thysens 

vervangen na vier jaar de 

Seniorensectie te hebben bezield.  

Daniel heeft zijn taak met hart en 

ziel vervuld. Hij heeft de Senior trips 

om de maand ingevoerd. Het is niet 

eenvoudig voor Koen de plaats in te 

nemen van een man die altijd 

beschikbaar was en steeds 

oplossingen zocht om aan iedereens 

wens te voldoen. Meerdere keren 

heeft hij de ploegen moeten 

herschikken omwille van 

afwezigheid, bijkomende “last 

minute” inschrijvingen, te laat 

komen, en zelfs incompatibiliteit. Ik 

wil hemvoor alles wat hij gedaan 

heeft, voor zijn zachte aanpak en 

nimmer falende goed humeur 

samen met jullie allen een staande 

ovatie geven! 
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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. 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 André 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 (voor zover 
toegelaten),  

• 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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Me in the wind. 

Last but not least  

Ik wens iedereen te bedanken,  

• De sponsors voor de steun die 

ze bieden aan de club,  

• 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,  

• Het clubhuis voor de 

bediening 

• De Directie voor hun steun.  

 

 

 

 

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

winter door.  

 

 

Denis De Dycker 

Captain Steenpoel Golf Club & School 
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