
_____________________________________________ 

SENIOREN INTERCLUBCAMPAGNE NAJAAR 2022 

_______________________________________________ 

In dit document lees je de wonderlijke avonturen van onze vertegenwoordigers van de 

Interclubcampagne voor senioren.  

Foto’s en wedstrijdverslagen die onze deelnemende ploegen ons bezorgden, hebben we hier 

gebundeld zodat we een mooi overzicht hebben van het verloop. Aan het einde van hun verslagen 

vind je voor elke ploeg een nabeschouwing ☺. 

Korte opsomming van onze ploegen. 

1. DAMES II DIVISIE 1 – captain: Hilde Ghys  

2. HEREN 1 – captain: Wouter Nagels  

3. HEREN 2 – captain: Frank Schoeters  

4. FOSSIELEN 65+ - captain ad interim JP Van der Planken 

_______________________________________________ 

 

  



_______________________________________________ 

 

DAMES II DIVISIE 1 – CAPTAIN HILDE GHYS 

 

SPEELDAG 1  

Voor de eerste keer in Dames II Divisie 1, een sterke reeks met sterke ploegen. 

Ternesse met al zijn ervaring heeft het knap moeilijk gehad tegen onze dames, die geknokt en 

gevochten hebben tot de laatste snik! We hebben onze meerdere moeten erkennen,  maar haalden 

een eervol punt binnen op hole 26 (door Esmeralda en Brigitte die de nestels uit hun schoenen 

hebben gespeeld 😄😄😄 voor dat belangrijke punt!!!). 

 

Dank aan alle speelsters en supporters want ook die waren aanwezig !  

SPEELDAG 2 

Regen,regen,regen maar een uitzonderlijk in goede conditie terrein Bercuit! 

Gewonnen met 2-1 tegen Hulencourt. 

 



 
SPEELDAG 3 

We starten op een zonovergoten Kempense golf tegen het beresterke La Tournette die nog niets 
hadden verloren. 
Buiten alle verwachting gaat het gelijk op 1-1 tussenstand 
De laatste wedstrijd is de beslissende en er wordt gespeeld tot op hole 18 …… en daar worden we 

uiteindelijk 😞  
Eindstand 1 voor Beveren 2 voor La Tournette 
Nu nog barragewedstrijd volgende week woensdag naar Bernalmont Luik 
 

 

 

SPEELDAG 4 (barragewedstrijd) 

 



Een TOP PRESTATIE van ons damesteam: 

Barrage wedstrijd zo maar effe gewonnen met 3-0 dus ….. de dames blijven in divisie 1, wat op zich 

een ferme prestatie is.  

Wij hebben constant gespeeld tegen veel lagere hcp !  

 

 



 

 

 



 

 

 

NABESCHOUWING  
 

Het eerste jaar in Divisie 1 .… geen gemakkelijke opdracht. 
  
De handicaps van onze tegenstrevers lagen beduidend lager dan de onze. 
  
Er werd gevochten en aangeklampt tot de laatste snier. Er was zelfs eentje dat beslecht werd op 
hole 26! 
  
Op het nippertje de pole gemist voor de eerste 4, maar in de halve finaleronde tegen Bernalmont 
glansrijk gewonnen tegen Rinkven, dus: we behouden ons stekje in eerste divisie…fiere Captain en 
blije speelsters. 
 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

 

HEREN 1 – CAPTAIN: WOUTER NAGELS 

 

SPEELDAG 1  

Heren 1 wint op de openingsdag van de Senioren Interclubs. Het werd een treffen tegen Tielt-Winge 

op een hoogstaand niveau waar GC Beveren net de bovenhand haalde, resultaat 2-1. 

Tielt-Winge was niet naar Nuclea afgezakt met een beginnersploegje. De gemiddelde ploeghandicap 

bedroeg 7,2.  GC Beveren kon daar slechts een ploeggemiddelde van 10,7 tegenoverstellen. Op 

papier waren wij dan ook een vogel voor de kat. 

 

Het terrein van Nuclea (9 holes course) vergt precisie, maar alle op holes zijn birdies best haalbaar. 

In de eerste partij keken Danny en Wouter al snel tegen twee birdies van de tegenpartij en een 

achterstand van 2 down. 

De ploeg lukte zelf twee birdies op holes 8 en 9 om de partij terug in evenwicht te brengen. 

De voorsprong 1 up wisselde enkele keren van kamp. 

Op de back nine leek de tegenstander wat concentratie te verliezen, doch bleef tot op hole 17 

aanklampen. 

Twee missers (out of bounds) van de tegenstanders op deze hole, en dan ook nog een van elk, 

zorgden ervoor dat met een easy par het wedstrijdpunt kon worden binnen gerijfd. 



2&1 winst! 

 

WINGE 0 – 1 BEVEREN 

 

Alain en Johan ondergingen hetzelfde lot. In de openingsfase en na 2 holes keken onze spelers al 

tegen een 2 down achterstand. 

Ook hier kon GC Beveren na de front nine de bordjes terug in evenwicht brengen. 

Op de verraderlijk smalle hole 5 (en hole 14)  (par 5 in U-vorm) lukte ons team telkens birdie. 

Opnieuw was hole 17 de beslissende. We zagen er telkens een drie putt spelen, behalve Alain die ook 

deze hole met birdie kon afsluiten. 

2&1 winst,  

 

WINGE 0 – 2 BEVEREN 

 

In de derde partij moesten Peter en Roel vrij snel de rol lossen. 

In de eerste 6 holes keken ze tegen een 3 down achterstand. 

Het team kreeg verschillende birdie kansen doch kon geen enkele benutten. 

De tegenstander liet dit niet aan het hart komen. 

Met 3 down en nog vier te gaan nam het team wat risico en kwam terug tot slechts 1 down. 

Opnieuw was hole 17 de decisoire. 

2&1 verlies 

 

eindstand WINGE 1 – 2 BEVEREN 

 

GC BEVEREN : Danny Geldof, Alain Van Riel, Roel De Rijdt, Peter Van Himste, Johan Daelman, 

Wouter Nagels 

 

Volgende wedstrijd : GC BEVEREN – ROYAL LATEM op Bossenstein. 

 

NABESCHOUWING  
 
Heren I begon schitterend aan hun campagne. 
Zij konden het sterke team van Tielt-Winge verslaan met 2-1. 
  
Na hoogmoed komt de val. Al was de val van lage hoogte. 
Nipt verlies in een play-off en met 1-2 de boot in tegen Royal Latem. 
  
De ploeg kon zich herpakken tegen Krokkebaas, winst 2-1. 



  
Twee matchen gewonnen – één verloren en in de poule rangschikking met drie ploegen op een 
gelijke stand op de eerste plaats. 
Helaas werd aan Beveren de derde plaats toegewezen volgens de “deciding rules”. 
  
Uiteindelijk mocht Tielt Winge naar de finale, de ploeg die enkel van de onze (!) heeft verloren. 
  
Heren 1 blijft in divisie 5. 
De nationale kampioen in divisie 1 heet Royal Waterloo. 
 
 

  



_______________________________________________ 

HEREN 2 – CAPTAIN: FRANK SCHOETERS 

 

Senioren 2 gaf er al direct een lap op en trok op 2 september met 10 man naar Avernas voor een 

oefenronde. De volledige ploeg is 17 man sterk, dus voldoende mankracht en ambiance verzekerd.  

SPEELDAG 1  

 

Wat een fantastische oefendag op woensdag 7 september op Oostende.  

Prachtig weer, goede resultaten en lekker eten op terras van restaurant Baloe. 

Ze hebben ons daar in de buurt zeker gehoord . Tot op 100 m kon men meeluisteren naar de resem 

moppen . 

Wat een ommekeer op donderdag 8 september, de eerste wedstrijddag … 

Pokkeweer , en 3-0 den boot in tegen een sterk Wijnvelden. 



Match 1 :  Manu Van Dieren en Alex Van Waelvelde : 1 Down na een sterk bevochten match tegen 

een ploeg met een speler die waarlijk Hcp 5 ofzo zou moeten hebben.  

Match 2 : Peter Degelin en Frank Van Royen : 6 en 5 verloren . De putjes wilden niet vallen en de 

tegenpartij moest er maar eens naar kijken en ze vielen erin. Tja. 

Match 3 : Paul Dossche en Mike De Visser : 2 en 1 verloren . Als ik zeg dat zij beiden slechts 

ongeveer 80 slagen nodig hadden en toch nog verloren, dan weet je dat de tegenstand een beire 

match heeft gespeeld. 

Gelukkig hebben we het gisterenavond weer goed afgesloten met een lekker etentje in de Hen in 

Melsele. Van Den Haan naar De Hen  

 

SPEELDAG 2 

Speeldag 2 moet nog gespeeld worden omdat die toen is uitgesteld vanwege het slechte weer. 
 

SPEELDAG 3 

Senioren 2  hebben op speeldag 3 gewonnen met 3-0 van atgolf. 
Peter Van Laere en Manu van Dieren wonnen  met 6 en 5. 
Alex Van Waelvelde en Paul Dossche wonnen met 7 en 5. 
Mike De Visser en Filip Dhont wonnen de derde match met 2 en 1. 
Na het verlies van speeldag 1 , sluiten we dus terug aan bij de top en vermijden we sowieso 
degradatie. 
Volgende wedstrijd zal zelfs beslissend zijn voor de eerste plaats in onze poule . 
Met volle goesting gaan we de strijd aan op dinsdag 27/09/2022 tegen Lanaken. 
 
INHAALSPEELDAG  

Dinsdag 4 oktober hebben we eindelijk onze 3de interclubmatch kunnen spelen. 

Het werd een pyrrusoverwinning. 

Filip Dhont en Alex Van waelvelde hebben 4 en 2 gewonnen. 

Frank Van Royen en Luc Volckerick verloren 3 en 2. 

Peter Van Laere en Mike De Visser speelden dus de beslissende partij en die werd op de 22ste (!!!!) 

hole gewonnen door een put die viel , maar eerst niet goed wist dat hij moest vallen 😊 … 

2-1 gewonnen dus van Lanaken die op dat moment eerste stonden in onze divisie.  

Hierdoor eindigden we met 3 ploegen gelijk eerste met evenveel gewonnen wedstrijden. Lanaken, 

Wijnvelden en Beveren. 

Volgens het reglement wordt er dan gekeken naar het aantal gewonnen matchen , waardoor 

uiteindelijk Wijnvelden eerste werd en wij derde eindigden. 

Toch een knappe campagne die weeral veel belooft voor volgend seizoen. 

Wij blijven dus in dezelfde divisie 8 volgend jaar. 

 

 



NABESCHOUWING  
 
Senioren 2 blijven in divisie 8 . 
  
We hebben 2 van de 3 matchen gewonnen en werden met 3 ploegen gelijk eerst , maar de 
onderlinge resultaten hebben ons naar de 3de plaats verwezen. 
  
Desalnietteplus , wederom een geaccidenteerde (vanwege het slechte weer), maar heel toffe 
campagne met een enthousiast team ! 
 

 

 

_______________________________________________ 

FOSSIELEN 65+ – CAPTAIN AD INTERIM : JP VAN DER PLANKEN  

 

SPEELDAG 1  

 

Messen en paraplu’s 

Dapper verschenen we op de grafelijke gronden van Steenoven voor een eerste gevecht in de 

hoogste divisie van de 65+-interclub. Gewapend waren we met paraplu's (gezien de weerberichten) 

én met het mes tussen de tanden. 

Maar de paraplu's bleken overbodig ... en wat doe je met een mes – hoe scherp ook – tegen 

kanonnen? 

De kanonnen waren die van Waterloo, kampioen van België 2021. De gemiddelde handicap van hun 

zes spelers was 6,5. Daartegenover stonden wij met een gemiddelde hcp van 17,2. 



Ongelijke strijd, dus. Toch werd er serieus gevochten. Erik en Danny bijvoorbeeld bleven tegen hun 

twee Waterloo-ers (een hcp 2 en een hcp 6) veertien holes lang overeind. 

Bert en Theo deden hetzelfde in hun wedstrijd. 

Fred en JP hadden de pech tegenstrevers te ontmoeten die birdies met eagles wisten te counteren ... 

(bv. op de par-4 zesde hole) en die bij zeldzame misslagen elke keer boomstammen wisten te 

gebruiken om toch in het midden van de fairway te geraken. 

Vandaag ook hebben we vaak gedacht aan onze goede vriend, onze betreurde ploegcaptain Roger.  

 

 

 

 

SPEELDAG 2 



 

 

Hieronder het verslag van de Fossielenslag GCB-Ravenstein van 14/9/2022 op de “Brabantse”. 

Hulde vooraf aan de Ravensteiners, die ondanks het verlies van één van hun medespelers tijdens de 

vorige IC-wedstrijd, - maar misschien juist daarom - zich toch weer konden opladen om op een droge 

Brabantse course en zonder regen-  de “Lions” van Beveren partij te geven. 

Het woord “afpoeieren” komt het dichtst in de buurt van de waarheid als we het verlies cijfermatig 

op de lezer loslaten, want met 1 , 4 en 6 down was er geen reden om na de wedstrijd  op de 

nochtans droge  terrastafels te dansen, waardoor we als enig team nog geen punten hebben 

gesprokkeld in onze poule. 

Eén klein lichtpuntje toch ….volgens ons medisch ondersteunend team zouden we op basis van 

recent uitgevoerde fysieke proeven , bloedanalyses en Bioritme moeten pieken tegen 20 september, 

niet toevallig de datum van onze volgende ontmoeting op Ternesse tegen Houthalen Limburg.  

Dat we zo laat pieken kan misschien –zoals elk nadeel -  een voordeel opleveren in de komende 

wedstrijd , maar zeker ook in de barragewedstrijd op Palingbeek van 28 september. 

Ondanks een slapeloze nacht gaan we toch weer onze rug rechten voor beide partijen met als 

strijdkreet; 

 “Nog liever dood in een natte Palingbeek dan te sneuvelen in de Westhoek” ! 

 

 

SPEELDAG 3 



 

Jurassic Park is een science fictionfilm, waarin dinosauriërs zich door een attractiepark (in dit geval 

Ternesse) begeven en de bezoekers meer dan de daver op het lijf jagen. Vervang dinosauriërs door 

Royal Limburg en bezoekers door het blauwzwarte GCB-team en je weet wat zich heeft afgespeeld 

aan het Schijn in Wommelgem.  

Het zonnige dagje uit met banaan en bokes werd een dagmerrie van jewelste, waarvan de mentaal 

aangebrachte schade nog niet volledig kan geïnventariseerd worden.  

Om de slachtoffers niet nog verder in de problemen te brengen (denk aan Escobar, de Colombiaanse 

voetballer die, door eigen fans werd neergekogeld in een bar omdat hij verantwoordelijk werd 

gesteld voor het verlies in het WK) zal je begrijpen dat we enkel de initialen van onze Escobars gaan 

weergeven naast de uitslag (3-0 verlies)  

JP + Fr (1-0)  

B+T (2-1)  

E+D (4-3)  

 

Gevolg: barragewedstrijd op 28 september tegen Rinkven in Flanders Fields (Palingbeek)  

 

SPEELDAG 4 (barragewedstrijd) 

Door omstandigheden(kwetsuren, reizen en privé) moesten we op Golf De Palingbeek in Ieper onze 

wedstrijd voor het behoud in 1ste divisie spelen met 5 ipv. 6 spelers.  Na heel wat telefoontjes waren 

Danny Windey en Johny Van Goethem bereid om mee aan te treden.  In onze drie voorgaande 

wedstrijden was het verschil in hcps met de tegenpartij zó groot dat we ons nu tegen de oudjes van 

Rinkven ook geen illusies maakten. 

 

Danny mocht als Chinese vrijwilliger als eerste starten tegen een 7.4 en een 14.1. Onbegonnen werk 

en na nochtans een sterke partij van Danny een verlies met 8 & 7. 



 

Tweede team Johny en Roland tegen een 9.2 en een 6.4.  Op 7 holes een square ook verloren met 6 

& 5. 

 

MAAR dan kwamen Captain Theo met zijn adjudant Erik V..  Het te verwachten sterke spel van Theo, 

aangevuld met een zéér sterke partij(o.a. een Sand-birdie) van Erik zorgde voor de eerste 

overwinning (4 & 3) van de volledige campagne en dit tegen een 7.7 en een 13.9. 

 

Dus verloren met 2-1 en volgend jaar spelen in divisie 2 met telkens een volledig team, want dan 

zonder play-offs.😁 

NABESCHOUWING 
 
Hebben hun naam alle eer aangedaan. Een beetje gespeeld als versteende resten van dieren 
ondanks afzonderingen en hoogtestages. 
  
Niet echt meer de sabeltandtijgers zoals vorig jaar, maar eerder een kleffe versie van overjaarse 
salonleeuwen. 
  
Zelfs de vergelijking met de wel heel brave Paddingtonbeertjes van de Queen zou hier kunnen 
dienen. 
  
Zoeken nu al naar motivatie om volgend jaar revanche te nemen…hopelijk gaat het geheugen zo 
lang nog mee. 
  
We vergeven de Waterloosers, Ravensteiners en  co maar vergeten hun namen niet. 
  
We liggen nog liever dood in een natte beek dan nog eens zo slecht te spelen! 
  
Vroeg of laat zijn we terug de duif in plaats van het standbeeld! 
 
 

 


