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Het seizoen 2022 loopt op zijn einde, alweer tijd 

om eens een overzicht te maken. 

2022 was minder denderend dan 2021 maar toch heeft ons klein clubje heel 

wat weerstand geboden aan de grootste golfclubs van België. 

2022 was ook een jaar waar we afscheid hebben genomen van Amélia 

Leskens, een vriendelijk, sportieve golfster met een aangeboren voorkeur 

voor feestelijkheden en liefde voor dieren. 

2022 was ook het jaar dat de familie Bruynseels zich geroepen voelde de auto 

business om te ruilen voor een golfclub waar sfeer en goede smaak maar 

vooral het lekker eten, de rosé en het feesten aan zijn trekken komt. 

2022 Was ook het jaar dat onze voorzitter Michel Goor in enkele goed 

gerichte woorden kort en bondig alles op een rijtje zette:  

1. Be happy 
2. Keep going 
3. Stay on course 
4. Step by step 

Iedereen is tevreden lid te zijn van een club zoals de Steenpoel Golfclub en 
School. Het is een mooi bericht in een notendop. 
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Interclubs 

Men II Div 2 (2e in hun poule) Christian 

Groulus, Jovi Verstuyf, Guy Ferrari, Kevin Van 

Cauwelaert, Guillaume Cauvin, Rainer Scholl. 

Men III Div 3 (1 e in hun poule en promotie 

naar Div. 2) Guru Gonce, Maxime Lapierre, 

Lennard Geeraert, Andrew Watson, Edward 

Raspe. 

Men IV Div 1 (3e in hun poule) Johan 

Ducornait, Jean-Yves Monfils, Serge Sironval, 

Stephane Javaux, Dirk Biltereys, Leo 

Pluvinage, Etienne Bosmans, Philippe Breuls, 

Walter Hendriks. 

Ladies II Div 3 (2e in hun poule) Anne 

Massaux, Leonie Leonard, Anne Coppens, 

Carole T’Joen, Sonia Van Den Brande 

Ladies III Div 1 (4e in hun poule en volgend 
jaar in Div. 2) Hilde Ferrari, Minke Peeters, 
Véronique Lechien, Gerda Walravens, Sophie 
Mahiouz, Carine Van Dael, Sabrina Pluvinage,  

Interclubs Seniors 
Men I Div 7 (2 e poule & 3 e in divisie) Andrew 

Watson, Didier Perwez, Rainer Scholl, Edward 

Raspe, Alain De Visscher, Patrick Hannecart 

Men II Div 3 (2e poule & 4e in divisie) Pascal 

Knaepen, Philip Foket, Luc De 

Vleeschouwer,Patrick De Voster, Stéphane 

Javaux, Etienne Bosmans, Serge Sironval, 

Eddy Munster  

Championschip kleine baan 
Ladies 

Cat I 1e Carole T’Joen, 2e Anne Massaux 

Cat II 1e Herlinde Ebraert, 2e Ann Draps 

Men 

Cat I 1e Jovy Verstuyf, 2e Guru Gonce 

Cat II 1e Robert Herzeele, 2e Stéphane 

Neuville  

 

Onnodig te zeggen dat elke wedstrijd voor 

de titel sterk bevochten werd.  

Bij de Ladies I is het altijd kantje boordje 

voor de eerste plaats. Dit jaar was het 

Carole die de titel behaalde. Niet alleen 

tijdens het kampioenschap staat ze aan de 

top maar ook tijdens het seizoen dan komt 

ze heel dikwijls aan de prijzentafel.  

Anne heeft ook haar best gedaan, je mag 

zeggen dat het merendeel van de titels 

tussen beide ladies worden verdeeld (voor 

zover Minke, Sabrina of Leonie geen 

aanspraak maken op de eerste plaats). 
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Bij de Ladies II was een nieuwkomer, 

Herlinde Ebraert de verrassing, door zich 

op zeer korte tijd als beste in de catégorie 

II Ladies te tonen. Volgend seizoen zal men 

zeker met haar moeten rekening houden. 

De tweede was Ann Draps, ook een vaste 

waarde op Steenpoel. Ann speelt al 

geruime tijd op Steenpoel en heeft sinds 

enkele tijd al heel wat bagage 

meegekregen. Zij is competitief ingesteld 

en zal nog meer dan eens op het podium 

staan. 

Men Cat. I op Steenpoel, hoe kan het 

anders? Alweer Jovi en Guru op de eerste 

twee plaatsen. Geen van beiden geeft een 

duimbreed toe. Ze staan permanent in de 

kijker. Vooral Guru heeft tijdens het 

seizoen bijzonder goed gespeeld want hij 

stond meer dan eens aan de prijzentafel 

om de eerste prijs bruto in ontvangst te 

nemen. Het is spijtig dat Guru gekwetst is 

voor de toekomstige Shoot Out, waaraan 

hij ondanks alles zal deelnemen. 

Men Cat. II op Steenpoel: Hier was het 

Robert Herzeele die de beker opeiste. Sinds 

een paar jaar is Robert bezig een stijgende 

lijn op te tekenen in zijn golfpalmares. Niet 

alleen tijdens het seizoen staat hij ook aan 

de prijzentafel maar ditmaal is het de 

beker van kampioen die hij in ontvangst 

mocht nemen (mocht? Wees gerust hij zal 

niet weigeren). 

Championship Steenpoel grote 
baan 

 
Ladies 

Cat. I 1e Anne Massaux, spijtig genoeg was 

Anne helemaal alleen in haar categorie. 

Men 

Cat. I 1e Guru Gonce, 2e Jovi Verstuyf 

Wat heb ik hierboven gezegd?  

Bij de Men ging het er opnieuw scherp aan 

toe. Guru was de beste en ongelooflijk 

gelukkig met zijn eerste plaats. Je mocht 

hem niet storen want hij was in de zevende 

hemel aan het genieten. 

Sud-Est Wedstrijd 
Cat. IV De enige Steenpoelploeg die op een 

behoorlijke plaats eindigde was deze van 

Cat. IV. Zij werd 4e in het classement. 

Spijtig want zij hebben nog de kleine finale 

gespeeld. 
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Short Seniors Tour 

Steenpoel stond in de finale maar omwille 

van een onenigheid betreffende de regels 

hebben we de beslissing genomen de finale 

niet te spelen. De club die de finale zou 

spelen was niet betrokken bij de 

onenigheid. 

Reizen 
Trip to France 

We logeerden in Château d’Augerville ten 

zuiden van Parijs bij Fontainebleau. De 

golfbaan van het hotel werd driemaal 

gespeeld. De baan is gerangschikt in de top 

van de 10 van meest uitdagende banen in 

Frankrijk en 17e in het algemeen 

klassement!  

Behalve te Château d’Augerville zijn we 

nog gaan spelen te Château Cély op de zeer 

mooie baan van de Albatros club. Onnodig 

te zeggen dat het een uitstekende reis en 

sfeervol verblijf met aangename vrienden 

was. 

Josée & Koen Seniors trip naar Zuid-
Limburg Nederland 
Naar goede gewoonte heeft Josée 
samen met de vrienden het hotel en de 
gekozen golfbanen bezocht. Het hotel 
“Buitenplaats VAESHARTELT” was een 
unieke lokatie omgeven door een 
prachtig groot domein. ’s Avonds 
nodigden de verlichte paden nog uit 
voor een wandeling. Het hotel is een 

kasteel dat meerdere verbouwingen 
kende en ooit als koninklijk jachtslot 
dienst deed. Niet te versmaden! 
Op de eerste dag was het tee time op 
Golf Het Rijk Van Margraten. De Dag 
daarna was het tijd voor Golfresort 
Brunssummerheide en weer een dag 
later gingen we op de terugweg naar 
Internationaal Golf Maastricht. 
Een leuke reis met leuke vrienden en 
aangenaam gezelschap, zeer aan te 
bevelen. Dank aan Josée en Koen voor 
de organisatie en de prijzen. Dank aan 
Patrick Huget en Liliane Craessaerts, 
Jean Hubert, Koen Thysens en 
Dominique Vanhecke, Isabelle en Eddy 
Munster, Carine Lambion, Jacky & Malou 
en Anne-Michèle Doudelet voor al de 
mooie prijzen. 
Om de organisatoren te bedanken 
hebben we samengelegd om Josée, 
Dominique en Koen eens in de watten te 

leggen met een voucher voor een 

etentje bij Isabelle & Eddy in het 

sterrestaurant “Wine in the City”! 

 

Nogmaals dank aan de familie 

Vanhecke, Thysens en hun goede 

vrienden Malou en Jacky die steeds 

mee op verkenning gaan. Onnodig te 

zeggen tot in 2023! Dank aan jullie voor 

al de prachtige reizen waarvan de 

senioren hebben mogen genieten 
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Shoot-out 
Eens temeer was de Shoot-out een groot 

succes. 

Roger Ackermans, de man die jaren de 

Shoot-out heeft georganiseerd heeft zijn 

taak in goede handen doorgegeven. Vanaf 

nu kijkt hij van tussen de wolken toe hoe 

zijn geliefde competitie wordt verdergezet.  

Wie nooit de Shoot-out heeft meegemaakt 

moet absoluut komen kijken. Het gaat om 

de beste speelsters en spelers van 

Steenpoel. De holes worden aangepast 

zodat er een echte challenge wordt 

gespeeld.  

Ladies 

Bij de Ladies wie zou het halen? Carole 

natuurlijk! Zoals bijna elke wedstrijd tijdens 

het seizoen 2022 was het opnieuw Carole 

die de eerste prijs wegkaapte. Deze 

sympathieke dame speelt een golf om U 

tegen te zeggen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat onze toekomstige 

captain 2023 als eerste eindigde op de 

Shoot-out. Tweede bij de Ladies was 

Nadine Mees de huidige Ladies captain, zij 

kent de Steenpoel baan vanbuiten al is het 

evident dat de Shoot-out uit een ander 

hout is gesneden. 

Men 

De Shoot-out van de Men moet het dit jaar 

doen zonder Guillaume (studeert in Japan), 

gelukkig zijn Jovi, Guru, Leo (de jeugd) en 

nog meer gegadigden beschikbaar voor 

een spetterende Shoot-out. Vroeger ging 

het permanent tussen Jovi, Guru en 

Guillaume. Het is dus niet te verbazen dat 

Jovi dit jaar opnieuw een schitterende 

Shoot-out heeft gespeeld. De finale werd 

gespeeld tussen Jovi Verstuyf en François 

De Roubaix. De laatste hole werd gespeeld 

naar de green van hole 6. Jovi speelde een 

lange bal maar François miste zijn slag en 

komt tussen de green 5 en 8 op de fairway. 

Daar Jovi zeer goed geplaatst was heeft 

François alle registers opengetrokken en 

veel risico’s genomen. Zijn tweede slag 

ging out of bounds, zijn volgende bal 

eveneens. Dit was het einde!  

Proficiat aan Jovi, François en derde Guru. 

Sponsors 
Dit jaar hebben we het geluk gehad op veel  

sponsors te kunnen rekenen om alle 

wedstrijden te sponsoren. Zonder hen zou 

Steenpoel niet zijn wat het is.  

Een hartelijke dank voor hun trouw, voor 

de steun, de prijzen en de betrokkenheid 

die zij bieden aan Steenpoel Golfclub & 

School.  
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Herdenken Amélia 

Amélia, een echte vriendelijke, steeds 

glimlachende en speelse dame. Daar waar 

plezier werd gemaakt kon je Amélia 

vinden. Amélia was een grote fan van alle 

dieren. Toen op Steenpoel een verdwaalde 

kat werd opgemerkt heeft Amélia het 

beestje bij de dierenarts gebracht, 

geneesmiddelen gekocht, eten voorzien en 

nog veel meer. Zij is spijtig genoeg veel te 

vroeg heen gegaan. Amélia, we miss you! 

Enkele bedenkingen 

Aan alles komt een einde, zelfs aan mijn 
kapiteinschap.  
Ik heb besloten een punt te zetten achter 
een carrière van 12 jaar als club captain. 
Op 78 jarige leeftijd en Nadine nu met 
pensioen is voor ons het ogenblik gekomen 
om het een beetje kalmer aan te pakken.  
 
Gedurende 11 jaar heb ik de wekelijkse 
woordjes geschreven in het Frans en het 
Nederlands en op de website gepubliceerd. 
Er werd beroep gedaan op Flick.com voor 
het stockeren van de foto’s van de zondag 
wedstrijden alsook deze van de Junioren, 
Ladies, senioren, reizen enz., enz. 
Na het opkomen van i-Golf werd de 
website van MCH afgebouwd en in 

samenwerking met Jean-François Huget en 
Marc Mairesse (een zeer goede vriend) 
werd een nieuwe website ontworpen. 
 
Dit was nog maar het begin van de 
bekendmaking van Steenpoel.  
Na de website werd een brochure 
ontworpen die vandaag nog altijd bij de 
toetreding van nieuwe leden wordt 
aangeboden. Voor het ontwerpen van de 
brochure werd opnieuw beroep gedaan op 
Jean-François voor de lay-out en op de 
toenmalige sectie captains, de Pro’s en 
uiteraard Roger Ackermans. 
Na vertaling, bijvoegen van foto’s, controle 

van de opzet en het vrijgeven van het 

budget werd besloten de brochure te 

drukken.  

Bij mijn intrede als captain stelde ik vast 

dat Steenpoel weinig of niet naar buiten 

trede in de clubkleuren. De Interclubs 

waren enigszins een uitzondering omdat 

sponsors de polo’s van de deelnemers en 

caddies betaalden. Hieraan werd geleidelijk 

aan het dragen van de clubkleuren 

geïntroduceerd.  

Vandaag is het zelden dat er nog iemand 

verschijnt op de Interclubs, de Sud-Est of 

de SST in een ander outfit dan de 

Steenpoel kleuren.  
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2022 was het jaar van grote wijzigingen. 

De Steenpoel golfclub & School is nu 

eigendom van de familie Bruynseels. Eerst 

was het afwachten wat er zou gebeuren, 

wat is de bedoeling van de familie? Maar 

zeer snel ontpopte de familie zich als 

dynamisch, vriendelijk, voorkomend, 

ondernemend kortom het oversteeg 

iedereens verwachtingen. 

Zij hebben gezorgd voor een andere 

aanpak, een nieuwe website en ook 

dynamische facebook pagina’s. Dit laatste 

is blijkbaar een “goede move” want het 

merendeel van de leden hebben een 

account en consulteren graag de laatste 

berichten van Steenpoel op Facebook. 

Er waait een nieuwe wind bij de Pro’s. 

Giles en Stéphane zijn nog altijd zeer actief, 

Giles neemt vooral de jeugd en Stéphane 

de iets wat oudere leden.  

Daan is het duo komen versterken en 

neemt nu al een belangrijk deel van het 

werk op zich. Daan is de werkende man 

achter een reeks initiatieven: 

• Facebook,  

• de Junioren sectie,  

• “After Work League 22”,  

• “Winter matchplay league”  

• Pro-lessen.  

Onnodig te zeggen dat alle aspecten van 

Daans werk een groot succes kennen. De 

sectie Junioren is van enkele junioren naar 

ongeveer 15 en meer gestegen, de “After 

Work League 22” heeft zoveel succes dat 

er golfers worden geweigerd, de “Winter 

Matchplay League” heeft eveneens 

zichtbaar succes. 

Slot woord 

Zoals u nu al weet, ben ik al 12 jaar captain 

bij Golfclub & School Steenpoel. 

Gedurende al die jaren heb ik met veel 

genoegen samengewerkt met mensen van 

hoge kwaliteit, met vaardigheden van het 

hoogste niveau en een opmerkelijke mate 

van betrokkenheid en professionalisme. 

Dit alles heeft ertoe geleid om samen, jaar 

na jaar, de ambities te verwezenlijken om 

Steenpoel aan de top van de golfsport te 

plaatsen. 

Vanaf volgend seizoen zal ik worden 

opgevolgd, niet door een opvolger maar 

door een opvolgster ......en de keuze viel 

op Carole T'Joen. Zij is zonder twijfel de 

juiste persoon voor deze baan: zij heeft alle 

vaardigheden, sociaal contact, ervaring en 

kennis van golf die nodig zijn om de rol van 

captain aan te kunnen. 
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Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen 

maken om de sponsors, de Directie en de 

leden van het Sportcomité te bedanken 

voor hun vertrouwen en steun in de loop 

der voorbije jaren. Tot slot wil ik ook mijn 

dank uitspreken aan al de leden die mij de 

afgelopen 12 jaar hebben gesteund en 

wens hen en Steenpoel het allerbeste voor 

de komende jaren. 

Ik kijk er naar uit om deze carrière als 

captain te beëindigen en verder te gaan als 

een gewone golfer en te genieten van een 

welverdiende rust. 

Ik wens jullie en je familie en vrienden,  

goede eindejaarsfeesten, een goede gezondheid en  

veel geluk voor de volgende jaren. 

TOT BINNENKORT OP STEENPOEL 

 

RUST ROEST! 

Maar daar wordt aan gewerkt! 

Denis De Dycker 
Ere Captain Steenpoel Golfclub & School 

Captain’s word 


