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Het einde van 2021 is aan de beurt, tijd om eens 

te mijmeren over het verlopen seizoen. 

Palmares 2021 van Steenpoel Golf Club & School 

Onze voorzitter Michel Goor heeft alles samengevat in één woord 
“eigenaardig”. Inderdaad het was het tweede “eigenaardig” seizoen op rij van 
de Covid pandemie.  
En toch, en toch, Steenpoel heeft geschitterd tijdens het “dark” year 2021”. 
Ondanks alles zijn we verder blijven spelen en hebben met succes enkele 
uitzonderlijke uitslagen behaald. 
Als uitzonderlijk maar niet “eigenaardig” voor Steenpoel hebben we toch op 
Belgisch niveau alle deelnemende clubs geklopt. 
 

Eigenaardig 

Belgian Masters Senioren 

Belgische Par 3 wedstrijd 

• Op de Belgian Masters 
Senioren werd Guy Ferrari 
kampioen, 

• Op de jaarlijkse Par 3 wedstrijd 
werd Patje De Voster Belgisch 
kampioen. 
 

Zij zetten daarmee Steenpoel 

nogmaals op de wereldkaart. 

Sud-eSt categorie 1 

De categorie 1 van Sud-Est werd 
in 2021 door Steenpoel 
gewonnen. De deelnemende 
spelers waren talrijk: A. Massaux, 
M. Peeters, E. Raspé, E. Bosmans, 
E. Briclet, W. Claesen, D. De 
Dycker, R. McGree, L. De 
Vleeschouwer, S. Javaux, S. 
Sironval, F. Deroubaix. 
 
Opnieuw werd Steenpoel 
gelauwerd als kampioen.  
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Interclubs 

Op interclub niveau zullen we nog 
steeds in 2022 twee teams in 
eerste divisie hebben: 

• Ladies III met C. Van Dael, S. 
Mahiouz, S. Pluvinage, N. 
Capelle, S. Van Den Brande, H. 
Ferrari,  
A. Van Droogenbroeck,  
V. Lechien, 

• Men IV met J. Ducornait, E. 
Raspé, D. Biltereyst, E. Bosmans, 
J-L. Monfils, P. Demeulenaere, S. 
Sironval. 
 

Club kampioenen 
Steenpoel 

• Men G. Gonce, 

• Ladies A. Massaux, 

• Seniors A. De Visscher 
Grand terrain 

• Men G. Ferrari, 

• Ladies N. Leonard, 

• Senior Men G. Ferrari, 

• Senior Ladies A. Massaux, 
 

 
Shoot out. 
De Shoot out waarlijk de mooiste 
wedstrijd van het jaar. 

Men 
Bij de mannen was de spanning 
te snijden tot op de laatste slag. 
De laatste drie waren Léo, Jovi 
en Guillaume, zij hebben zich 
geweerd als duivels in een 
wijwatervat. Léo werd 
uiteindelijk derde, Jovi en 
Guillaume speelden de finale. 
Geen van beiden gaf een 
duimbreed toe, zij waren uiterst 
geconcentreerd en lieten tot 
ieders voldoening een zeer 
mooie golf zien. Uiteindelijk was 
het G. Cauvin die de zeer 
begeerde titel en prijs won. 
Het podium: 1 Guillaume Cauvin, 
2 Jovi Verstuyf en 3 Léo 
Pluvinage. 
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Ladies. 
Bij de Ladies was het even spannend. 
Op de 10 finalisten waren er zes dames 
die deelnamen aan de Interclubs. Om 
maar te zeggen dat de uitslagen 
helemaal de normale handicap volgen. 
De laatste drie waren Anne, Carole en 
Minke.  
Minke werd derde zij slaagde er niet in 
de twee anderen te verslaan.  
Carole met Anne spelen verder de 
finale.De laatste hole was te veel voor 
Carole, een spijtig missertje brengt 
haar in moeilijkheden terwijl A. 
Massaux in een opwelling van vreugde 
eindelijk de shoot out op haar 
palmares schrijft. 
Op het podium: 1 A. Massaux, 2 Carole 
T’Joen en 3 Minke Peeters. 

 
Niet alleen de kampioenen krijgen de 
eer in dit woordje. 

 

Op stap met de Ladies . 

De Ladies reisden per bus naar 
Frankrijk en logeerden in het Hotel 
Mercure. Het is op de baan van het 

hotel Mercure te Chantilly dat de 
“Girls Trophy” met 42 deelneemsters 
werd gespeeld. 
De eerste dag was het single 
Stableford en won Martine Verheyden 
de “Girls Trophy” gevolgd door 
Sabrina. De 2de dag werd scramble 
gespeeld. Het week-end werd sfeervol 
beëindigd met een uitstekende fondue 
op Steenpoel. 
Zoals de vorige jaren was de sfeer 
uitstekend en beloofden nu reeds een 
40tal Ladies volgend jaar opnieuw deel 
te nemen aan de reis, ditmaal naar 
L’Ailette eveneens in Frankrijk  

 

Op stap met de Senioren . 

De Senioren zijn naar Willich in 

Duitsland gereisd en verbleven in het 

hotel Ramshof. Drie banen werden 

bezocht: Golfpark Renneshof, Elfrather 

Mühle en als laatste Haus Bey. Leuke 

banen en zeer goede sfeer. Volgend 

jaar gaat de reis naar Zuid-Limburg in 

Nederland. Het is nu al zeker dat het 

een “full house” gaat worden. 
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Het lot heeft Golfclub Steenpoel & 

School niet gespaard. 

Verleden jaar waren het onze zeer 

goede vrienden Roland Van 

Buggenhout en Lucien De Taeye. Dit 

jaar hebben we afscheid moeten 

nemen van Louitje Denidder en Roger 

Ackermans. 

Beste vrienden “Rest in Peace” we 

vergeten jullie nooit. 

Nieuw voor 2022. 
Nieuwe eigenaars. 
Om te beginnen verwelkomen we de 
nieuwe eigenaars van de Golfclub 
Steenpoel & School. De familie 
Bruynseels zal voortaan de leiding 
nemen van Steenpoel. Ingrid, Serge en 
Hugo zijn vast besloten de Steenpoel 
op de juiste sporen te behouden, met 
de nieuwe eigenaars zijn er nieuwe 
ideeën en niemand zal ontgoocheld 
zijn. 

 
Een nieuw jonge Pro van eigen kweek. 
We krijgen een derde Pro, Daan 
Ysenbaert en hij vervoegd Giles en 
Stéphane. Daan zal in samenwerking 
met Giles de Junioren opleiding. 
Maxime en Sonia de huidige Junior 
Captains hebben de wens geuit niet 
verder leiding te geven aan de 
Junioren. 
Daan heeft dan ook aangegeven dat hij 
de Junioren zal leiden en begeleiden 
op Steenpoel en op grote banen.  

Ondertussen werd Daan al 
ingeschakeld als redacteur op onze 
Facebook-pagina om samen te werken 
met huidige redacteursploeg. 

Challenge Joske 
De Challenge Anneke kreeg dit jaar 

een nieuwe naam. Het is de familie  

De Mol en Thyssen die voortaan het 

commando voeren.  
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Wissel in de Senior Short Tour (SST) 
Dit jaar was Maurits Van Den Eynde 
de verantwoordelijke voor de SST en 
ook hij heeft de wens geuit om zijn 
verantwoordelijkheid over te 
dragen. Hij wordt opnieuw 
opgevolgd door Josée De Mol. Josée 
kent het klappen van de zweep daar 
zij meerdere jaren deze rol heeft 
vervuld. 
 
De sectie Men vernieuwt ook (al een 

tijdje geleden) 

Bij de Men was het François 
Deroubaix die het leiderschap in 
handen had. Patrick Demeulenaere 
treedt in zijn plaats op als Mens 
Captain. Patrick wenst naar het 
voorbeeld van de senioren enkele 
buitenhuis trips te organiseren. 
Hartelijk dank aan al diegenen die 
zich hebben ingezet voor Steenpoel 
en veel succes gewenst aan de 
nieuwkomers.  
Persoonlijk zal ik altijd beschikbaar 
zijn voor raad en daad voor zover dit 
nodig blijkt. 

 
Wat blijft er nog te zeggen? 
 
Activiteiten van de Pro’s in verband 
met de Interclubs trainingen 
De Pro’s zullen zich actief 
bezighouden met trainingen het 
begeleiden van de interclubs golfers. 
Ze zullen rekening houden met de 
“skills” van iedereen en geen lage 
met hoge hcps samenvoegen. 
Daarnaast zal er ook gesproken 
worden over strategie en tactiek. 
Weet bijvoorbeeld dat er evenveel 
of zelfs meer plaats is achter de vlag 
dan ervoor. De vlag aanvallen en 
risico nemen heeft geen zin. 
 

Het laatste nieuws: de WHS-

handicap op Steenpoel. 

Dankzij het doordenken van Michel 
Goor heeft Steenpoel de 
mogelijkheid de WHS-handicap van 
de beginners (tussen 36 en 54) op 
Steenpoel te verbeteren. 
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Voortaan speelt men op Steenpoel 

met één handicap, de WHS-

handicap en niet meer de interne 

EGA-handicap. De fédératie heeft 

tabellen opgesteld voor Ladies en 

Men met het aantal WHS-handicap 

strokes. 

Golfers zullen hun WHS-handicap 

van 54 tot 36 lokaal kunnen 

verbeteren. Eens de 36 wordt 

bereikt zal de WHS-handicap niet 

meer dalen op Steenpoel. Alle 

golfers die 36 en minder hebben 

moeten, om verder hun handicap op 

Steenpoel te verbeteren, deze eerst 

op grote baan verbeteren.  

Mij blijft nog de jaarlijkse missie om 
jullie attent te maken over de zorg 
voor de baan. De baan is in 
uitzonderlijke goede staat en 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 
en de greenkeepers te 
onderhouden. 
Hoe jullie dat best kunnen doen? 
Klik op volgende link en lees het 
artikel van onze greenkeeper op: 
 GREEN TECH POWER. 
 
De traditionele aanbevelingen  
Zoals alle jaren wens ik er nog eens 
aan te herinneren dat de Steenpoel 
golfbaan een enig uitzonderlijk mooi 
park is. 
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, 
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• 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. 

 

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, 

• De staff voor de bediening 
• De Directie voor hun 

aanwezigheid en hun steun. 
 

 

Tot weldra …… verzorg je swing, herhaal de regels en breng aangename feesten 
en winter door. Zorg voor je gezondheid en voor al wie je nauw aan het hart 
ligt. 
 

  
Denis De Dycker 
Captain Steenpoel Golfclub & School 
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