
Competitie Interclub 2021 –  Verslag van de wedstrijden 

 

 

 

 
 

Divisie 1 - Men III (Captain: Wim Poppe) 

Spelers : Hervé Van Overtvelt, Johan Daelman, Peter Van Himste, Roel De Rijdt, Tanguy 
Boutchon, Tim Van Elst, Wouter Nagels -- Caddies : Cedric Dossche, Frank Mooijaart, Mark 
Van de Vijver, Michiel Robyn, Nathan Van Waelvelde en Ywein Van Grembergen 

 

Startweekend 4 en 5 september 

Erg sterke tegenstanders gaf verlies op de eerste dag: op Bossenstein werd gespeeld tegen 

l’Empereur en verloren met 2-3.  

Zondag was beter: toen werd mooi gewonnen tegen La Bruyère met 4-1.  

 

11 september 

Zaterdag werd de derde match gespeeld in de pouleronde van de Interclubs Men. Er werd van 

‘hosting club’ veranderd, en er was veel regen… niet ideaal. Resultaat: Men III verloor op Sept 

Fontaines 1-4 van een erg sterk Ternesse, en werd daardoor derde in de poule.  Geen qualificatie 

voor de halve finales dus, maar toch proficiat! 

 



 

 

Divisie 1 - Ladies II  (Captain:  Diane Engels) 

Speelsters : Ann De Bruyn, Esmeralda Bral, Lieve Praet, Madeline Cully, Nele Verniers, 
Sylviane Corstiaens, Krisje Wuyts -- Caddies : Annemie Schepens, Hilde Ghys, Nina Decroos 

 

Startweekend 4 en 5 september 

De ladiesploeg startte met veel enthousiasme aan de competitie, maar kende een moeizame 

start. Op zaterdag kwamen de dames van Ladies II op Keerbergen uit tegen Sept Fontaines 

en verloren daarbij met 1 - 4.   

Zondag ging het hen beter af: ze wonnen van Ravenstein met 3 -2. 

 

11 september 

Onze Dames II moesten op Brabantse de duimen leggen voor Latem. Zij verloren nipt 2 tegen 3, en 

werden vierde in hun poule. Géén halve finale dus, helaas. Niettemin proficiat met alle geleverde 

prestaties! 

 

 

 

Seniorenteam Ladies (Captain: Hilde Ghys) 

Speelsters: Madeline Cully, Sylviane Corstiaens, Borghgraef Ilse, Bastiaens Paula, Wuyts 
Krisje, Asselman Gerlinde, Praet Lieve, Vannueten Ria, Willems Brigitte, Bral Esmeralda en 
Ghys Hilde  
 

9 september 

Op 9 september speelden wij onze eerste IC Tegen L’Empereur op het zonovergoten terrein 

van Cleydael. Prachtige warme dag, blauwe lucht en iedereen had er echt zin in. Dit 

resulteerde dan ook in een fel bevochten 3-0 overwinning voor Golfclub Beveren, het was 

een thriller van formaat. 

15 september 

We trekken de heuvels van Henri Chapelle in, wat op zich al een hele klus is. Daar treffen we 

de dames van de Brabantse, die ook hun vorige wedstrijd hebben gewonnen. 

Gepakt en gezakt met de nodige regenkledij, paraplu’s maar vooral de Spirit om te winnen ! 

en ja hoor na 5 uur is het ons gelukt om de overwinning binnen te halen en dat zo maar even 

met 3-0 !  



Zenuwslopend dat is het minste dat je kan zeggen…. Maar ik heb een team gezien dat nooit 

opgeeft en toeslaat op het laatste moment…. Heerlijk genieten is dat. 

 

 

21 september 

Helaas verloren met 2-1 maar … we spelen wel de finale op 29/9 op Flanders Nippon ! 
 

Finale 29 september 

Finale eervol  verloren met 2-1 tegen Ravenstein op hole 18 maar tot de laatste snik gevochten!  



 



 

 

Seniorenteam Men 65+ (alias de Fossielen) – Captain: Roger Volkaerts 

Spelers Seniorenteam Men 65+: Theo Cornelissens, Bert Fleury, Luc Martens, Eric Valaert, 
Serge Van Bogaert en Fred van Gremberghe. 

 

9 september 

Gewonnen tegen Enghien met 2-1 op Sart Tilman! 

Na een paar foute afslagen in het begin (een beetje zoals in het echte leven) krabbelden de 

fossielen, zoals steeds - niet gehinderd door een gebrek aan zelfvertrouwen - recht om de 

Enghiens even bij te werken en in lijn met de vaccinatietoestand even duidelijk te maken , 

wie voor de betere cijfers garant stond. 

Toch werd de figuurlijke "afgang" (4/3 , 4/5 en 5/4- met een winst van  2-1 en 5 up-percuts) 

nadien in gemoedelijke sfeer weggespoeld bij het traditionele glas van de vriendschap. De 

Nuclea's, ,die we volgende week bekampen, zullen al hun energie moeten inzetten om niet 

onder de "op fossiele brandstof" draaiende Fossielen ten onder te gaan. 

15 september 

Never change a losing team… 



…moet zowat het motto geweest zijn van Nuclea , die het aandurfden om na “de fuik van 

Luik” (verlies met 3-0 op Sart Tilman tegen Gomzé ) met dezelfde formaties en spelers (nml 4 

Belgen, één Nederlander en één Chinees) aan de afslag te komen op Steenhoven. 

Het stond in de sterren geschreven dat deze exotische ploegcocktail in combinatie met de 

naam van de eigenaar Arnaud “De Broqueville” tot latere brokken moest leiden , wat dus 

ook geschiedde. 

De Fossielen, onder de kundige leiding van  meesterspion (Roger “Rabbit” Volkaerts), waren 

er namelijk in geslaagd de eigen formaties nog voor de wedstrijd aan te passen aan de 

opstelling van de tegenstrever waardoor de figuurlijke “afpoeiering” groteske vormen 

aannam. 

Nog even de acteurs van dienst met alias: 

Team 1: 

Serge Van Bogaert: The Fluff (vanwege zijn spierwitte snor)  

Luc Martens: de Beverse Bommenwerper (en vooral “waar landen ze”) 

Uitslag winst 3/2 

 

Team 2: 

Jean Pierre Vander Planken: Gentle Jempi or The Big Easy 

Fred Van Gremberghe: The smiling Assassin 

Uitslag winst 6/4 

 

Team 3: 

Theo Cornelissens: Dynamite Theo (longhitter pur sang) 

Bert Fleury: Hot Chilly Pepper Bertie (omdat men hem nooit hoort) 

Uitslag: 5/3 

 

Zodat de vraag zich opdringt: Beuken de Fossielen volgende speeldag tegen Gomzé de poort 

naar Divisie I open of wordt “Operatie Desert een storm in een glas water”? 

PS: In het eerste geval wordt “als promotie” al gedacht aan een “Fossielenkalender 2021” 

 



 

 

21 september 

Once upon a time in the Lilse bossen. 

Whatsappjes en de boze wolfen uit Gomzé , vormden de ingrediënten voor een spannend duel in de 
- op dat moment - nog stille Kempen. 

Dank zij de talloze steunende aanmoedigingen van collega’s en teamcaptains via Whatsapp( ea.) om 
deze laatste strijd aan te gaan – (wat een geweldige positieve teamsfeer dit jaar. nvdr) , hebben 
ervoor gezorgd dat de adrenaline uit onze poriën kwam toen we op de eerste Tee , onze 
imponerende bazooka-drivers bovenhaalden. 

Tactisch vernuft van Roger “Rabbit” om de ploegen in de juiste volgorde en formatie (lees elk team 
had winstkansen tegen een op papier sterker team) zorgden voor een echte “Wir Schaffen Dass –
mentaliteit. 

En Gomzé, … ze stonden erbij en keken erna hoe de Skybleus (genoemd naar onze Beverse 
clubtruien) super gemotiveerd aan deze Western begonnen. 

Team 1: “Dynamo Dynamite” Theo Cornelissens en “Hot Chili Bertie” Fleury grepen direct de - op 
papier betere Gomzeekes- bij de keel om in een pure Hitchcock –stijl (vooral gebaseerd op de 
gekende stille bescheidenheid van Bertie en het uitbundig getater van Dynamite) hun slachtoffers 
langzaam en cynisch naar hun einde te begeleiden , en hen pas op Hole 21 (!) -definitief te laten 
inslapen na een dodelijke injectieputt van Bertie. Welldone boys.  

Score: 1/0 winst 

Team 2: “Gentle Jempi” Vander Planken en Fred “Smiling Assasin” Van Gremberghe , -met 
voorsprong het meest serieuze team uit de Beverse Gang, kregen vervolgens Claude Marsin en Jean-



Pierre Grossjean voorgeschoteld. “Grossjean en co” werden ijskoud gedegradeerd tot “Kleinjans en 
co” en het reeds eerder gebruikte woord “afpoeiering” mag hier terecht nog eens vanonder het stof 
gehaald worden. 

Score: 5/4 winst 

Team 3: Sergio “Fluff” Van Bogaert en Beverse Bomber Lucky Martens , die zich nog vorige maandag 
nog uit de naad hadden getraind om niets aan het toeval over te laten, en enkel onder druk van hun 
echtgenotes van een “totale afzondering” konden weerhouden worden, stonden messcherp om bij 
falen van team 1, 2 of allebei de Beverse eer te redden. Toen bleek dat de voorgaande teams de klus 
reeds voor hen konden klaren, en zij naar eigen zeggen hun “putting shoes” niet aan hadden, hebben 
zij de Gomzeekes hun eer laten redden door bij wijze van spreken hen een “donnéke” te gunnen 
zodat de overigens bijzonder faire Waalse vrienden zonder schaamrood naar het Zwarte Land 
konden terugkeren. 

Score:1/2 verlies 

Dopingcontrole achteraf bleek negatief , zodat de uitslag ongewijzigd bleef en GCB-Fossielen naar de 
hoogste Divisie I promoveren volgend jaar eindelijk bij de andere crème de la crème kunnen 
aantreden. De finale –wedstrijd , gespeeld tussen de winnaars van Poule A (De Kluizen) en B 
(Beveren) vindt as woensdag 29 september plaats op Louvain –La Neuve. 

 
 

Finale 29 september  

De Beverse 65-plussers zijn tijdens de finale in Louvain-la-Neuve aan het einde van hun latijn 

gekomen. 

De epische strijd van de voorbije weken zal te veel van onze krachten hebben gevergd – een strijd die 

uiteindelijk heeft geleid tot promotie naar de hoogste afdeling. Dat was vooraf niet echt de bedoeling 

– een klein "oeps"-gevoel hebben we dan ook wel gehad. Maar trots overweegt: volgend jaar speelt 

Beveren tegen de allerbeste Belgische 65-plussers. 



 

Voor deze finale tegen De Kluizen moesten we het stellen zonder het grote tactische vernuft van 

onze non-playing ploegcaptain Roger én zonder het "smiling assassin"-gehalte van senioren-

clubcaptain Fred. Beide captains waren na de stress van de voorbije weken, op vakantie gestuurd. 

De zes overgebleven soldaten die het in de finale telkens tegen veel lagere handicaps moesten 

opnemen, waren: 

Luc Martens  

Serge Van Bogaert 

wedstrijd verloren 5/4 

 

Erik Valaert 

J.P. VdPlanken 

wedstrijd verloren 6/4 

 

Bert Fleury 

Theo Cornelissens 

wedstrijd verloren op hole 18 na een lucky downhillput van 4 meter van de tegenstrevers 

 

Slotconclusie:  

Het was voor de 65-plussers een heel goed interclubjaar met een leuke mix van competitie en 

gezelligheid. 

 

 

 



Seniorenteam Men II – Captain: Frank Schoeters 

Marc Jespers, Frank Van Royen, Peter Degelin, Frank Boers, Manu Van Dieren, Marc 
Wachters en Frank Schoeters. Alex Van Waelvelde, Filip Dhont, Peter Van Vlierberghe, Peter 
van Laere en Luc Volckerick. 

 

9 september 

Gewonnen  met 2-1 tegen Wellington op Rougemont! 

Heren senioren 2 speelden op Rougemont tegen Wellington. We waren daags voordien al 

vertrokken voor de oefendag . Daarna heerlijk hotelletje met zicht op de Maas. Lekker eten 

en … drinken vaneigens. ‘s Morgens nog wel wat floeren benen, maar met volle moed en 

veel goesting gestart !  De ploegen waren qua handicap aan elkaar gewaagd , na de eerste 2 

wedstrijden was de stand 1-1 gelijk en de 3 de ploeg stond 1 down op hole 16. Wat was de 

ontlading groot toen Manu en Peter met de vuisten in de lucht , het terras opstapten. Ze 

pakten hole 17 en 18 , dus 1 up en daarmee wonnen we de ontmoeting met 2-1. 

 

21 september 

Senioren Men II verliest 2-1 op hole 19. Geen promotie, jammer.  We behalen wel een 

mooie  tweede plaats (2 overwinningen). Maar we hebben alles gegeven! 

 

 

Seniorenteam Men I – Captain: Wouter Nagels 

Didier Lasters, Alain Van Riel, Wouter Nagels, Peter Van Himste, Johan Daelman, Albert 
Staes, Wim Poppe, Danny Van Goethem, Danny Geldof, Filip Colman en Guy Rooms. 

 

9 september 

Verloren met 1-2 van Bernalmont op La Bruyere! 

Onverwachte afwezigheden en blessures (ouderlinger recupereren uiteraard niet zo vlug 

meer) zorgden voor een onevenwichtige ploegstelling. Het leidde tot het verlies. Het 

winstpunt werd met grote overmacht gewonnen (8&7) de verliespunten werden nipt (only 1 

down) en zwaar (5&4) geïncasseerd. 

Een en ander gebeurde ook met de nodige animo. Toen Guy zijn ploeggenoot Danny aansprak 

met de woorden “Danny, als je deze putt scoort winnen wij de hole”, werd door de tegenpartij 

aanhoort als, “Donné, le putt gagnante”. Geheel niet hetzelfde maar wel verlies van de hole. 

Vanaf heden zijn alle leden van GC Beveren met de voornaam Danny, dan ook aanspreekbaar 

met de naam Donné. 



De blamage wordt toch moeilijk verteerd, meteen wordt het ganse team dan ook 

omgeschakeld. De volgende tegenstander – Hulencourt op Brasschaat – zal het dan ook 

geweten hebben dat de Heren 1 zich niet zo maar gewonnen geven. 

Revanche dient zich aan… 

 

15 september 

Missie geslaagd: Seniorenteam Men I won met 2 - 1 van Hulencourt op Brasschaat! 

 

Heren I kon na de verliespartij van vorige week tegen Bernalmont, herpakken met een 

overwinning tegen Hulencourt. 

Winst 2-1. Bernalmont zelf verloor haar tweede partij tegen Avernas, zodat alle ploegen in 

de poule een keer hebben gewonnen en een keer hebben verloren. Het klassement na de 

wedstrijd van volgende week kan dus nog alle kanten op. GC Beveren behoud haar kansen 

om bovenaan de tabel te prijken. 

De overwinning op Hulencourt was een dubbeltje op zijn kant. 

Guy Rooms en Filip Colman troffen wellicht de sterkste ploeg. De gezamenlijke handicap van 

de tegenstander (slechts 14) was beduidend lager dan van onze jongens (34). Op hole 16 

lagen er kansen om de achterstand op te halen. Korte birdie putts werden gemist zodat de 

doodsteek daar gevallen is, verlies 3&2. 

In de overige partijen viel de beslissing pas op de 18de hole. 

Johan Daelman en Danny Geldof stonden op hole 13 nog 4 up maar zagen in de daarop 

volgende holes hun voorsprong slinken. 

Op hole 17 (par 5) met par gelijkspelen zorgde voor het behoud van 1 up op de tee van de 

laatste hole. 

Ook deze werd met een gelijkspel afgesloten. GC Beveren wint met 1 up. 

In de eerste match een zelfde scenario. De partij van Peter Van Himste en Wouter Nagels 

slingerde aan ganse tijd tussen square en 1 up. 

Op de korte hole 16 par 3 hadden zowel Hulencourt als Beveren korte putts voor birdie. 

Gelukkig viel deze bij Beveren wel en bij Hulencourt niet. 

De voorsprong van 1 up bleef met gesquarde holes op 17 en 18 behouden. 

 

De 2-1 stond op het bord. 

 

Alles is nog mogelijk,… vervolg aan de kust op Royal Ostend.  

 



 

 
 

21 september 

 

Vandaag was voor Heren I Oostende een succesparcours. 

 Onze tegenstander AVERNAS paste een zelfde tactiek toe.  

De op papier mindere ploeg mochten eerst aantreden. 

De sterkere ploegen speelden achteraan om de punten en de winst te pakken. 

  

Onze "mindere ploeg" was ruim de betere van hun mindere ploeg - winst 5&4 (Danny Vangoethem 

en Filip Colman) 



Mede door het feit dat onze Danny zijn mond heeft gehouden, en dus niet langer meer door het 

leven gaat als Danny Donné. 

Filip daarentegen een echte "Die hard": geen enkele donné gegeven. 

Het spelen van een verkeerde bal op hole 7 leidde bij de tegenstander de nervositeit en 

deconcentratie in. 

Vanaf dan een vogel voor de kat. 

Onze tweede ploeg nam een risicostart, met als gevolg ook een mindere start (2 down na twee 

holes). 

Goeie remonte en Alain Van Riel met Danny Geldof herwonnen de leiding. 

Op Hole 16 een 2 up behouden om op de hole 17, Alain sloeg een ijzer 5 binnen de meter van de par 

3 van 205 meter. 

Boeken dicht - Beveren wint 3&1. 

  

Relax "cruisend" kwam ploeg drie daar achter. 

Johan Daelman had de eerste negen stand gehouden (1 birdie en 6 pars) om slechts met 1 up de 

back nine aan te vallen. 

Op de back nine mocht Wouter Nagels zijn kunnen tonen. 

Johan putte echter voor de match op hole 17 in Ryder Cup style (no nerves) - winst 2&1. 

 

Op naar de finale volgende week in Hainaut (tegen Brabantse). 

 

Finale 29 september 

Heren I behaalde een mooie zege in de finale. 
 
Royal Hainaut was de baan waarop de veldslag werd uitgevochten. 
Brabantse de felle tegenstander. 
Koude en harde wind de uitdaging. 
Bos en bomen dikwijls in de weg. 
 
Na de laatste poule wedstrijd in Oostende gaf Capt. Dirk THIEBAUT van Brabantse al aan dat de vijver 
om spelers in Heren I te krijgen zo goed als leeggevist is. 
Steen en been klagen dat ze al met spelers van handicap 17 moeten laten aantreden. KBGF moest de 
categorieën maar eens wijzigen. 
Ook hun beste speler Peter Beens zou niet aanwezig zijn, verlof in september. Moet toch kunnen 
dachten wij. 
Om maar te zeggen dat niemand graag verliest. 
 
Studie van de opstelling van Brabantse zoals zij aantraden in de poule fase leerde dat zij sterk starten 
en hun mindere team als laatste laten spelen. 
Verwachting was wel dat zij van hun stramien zouden afstappen, en dus zelf ook onze opstelling 
aangepast.  



 
Onze eerste ploeg op de fairway, Johan Daelman en Wouter Nagels(schitterende afslagen zonder 
vrees of zenuwen) nam kordaat het voortouw. 
Het leidde onmiddellijk tot een 5 up na 5 holes,…tegen hun zwakkere team. 
De match kabbelde voort zonder dat de score nog ernstige wijzigingen onderging.  
Afgesloten met 6&4 winst. 
 
Beveren 1 – 0  Brabantse. 
 
Onze op papier mindere ploeg Filip Colman en Danny Geldof kreeg een sterke tegenstander maar zij 
waren niet onder de indruk. 
De partij bleef lange tijd onbeslist en het voordeel kantelde voortduren van kant. 
Pas op hole 14 op achterstand gekomen, 1 down. 
Op de korte par 3 – hole 17 – lukte Beveren een “neary”. 
Helaas putte Brabantse vanop 10 meter binnen. 
De hole werd met een eigen birdie slechts “ge-squared”. 
De “one down” bleef staan op de tee van hole 18.  
Brabantse kon ook de laatste hole nog winnen, wedstrijd verloren 2 down. 
 
Tussenstand: Beveren 1 – 1 Brabantse  
 
Onze laatste ploeg Alain Van Riel en Wim Poppe nam zoals steeds een risicovolle , maar dan ook 
geen al te beste start.  
Twee down na twee holes, teveel bosbezoeken. 
Ganse tijd op achtervolgen aangewezen. 
Gaande weg kon de ploeg wat achterstand inhalen maar de front nine werden met 1 down 
afgesloten. 
Op de back nine stond echter geen maat op Beveren.  
Met een reeks “par – birdie – birdie – par –par –par” was het pleit beslecht. 
Riant in één ruk alle twijfel weg- en de leiding overgenomen. 
Zege op hole 16 – 3&2. 
 
Eindstand : Beveren Kampioen. 
 

 
 
Op naar een volgende campagne…. 



 


