DAMES III GRIJPT NIPT NAAST PROMOTIE

Dames III trok met veel ambitie en goesting naar De Brabantse Golf in Melsbroek. Ingedeeld in een poule met
Zwijndrecht, Breendonk en ….Westgolf. De nodige ‘spice’ was er.
Captain Catherine beschikte over een uitgebreid en sterk team, met caddies, en ging de strijd met vastberaden
zelfvertrouwen tegemoet.
Het begon allemaal uitstekend met een mooie overwinning tegen Breendonk met 3-2. Vlotte zeges van Anne, Tonia en
Jetty zorgden voor de nodige 3 wedstrijdpunten, terwijl Katrien heel nipt verloor.
De sfeer zat er goed in. Goed begonnen , half gewonnen !
Op dag 2 moest gewonnen worden van Zwijnaarde. De spanning was te snijden. De verwachtingen waren immers hoog.
Bij winst was de promotie bijna zeker een feit. En dan liep het mis…
Tonia en Elisabeth haalden vroeg de eerste 2 punten binnen, en dus was het wachten op het verlossende derde punt.
‘rookie’ Caroline speelde een verdienstelijke wedstrijd maar botste op te sterke tegenstand. Alle ogen gericht op Jetty en
Siska. Beiden streden met hart en ziel tot aan hole 18 , maar trokken helaas dan toch nog aan het kortste eind. Weg kans
op promotie want Zwijnaarde had ook op de eerste speeldag gewonnen van Westgolf en was dus quasi zeker van
promotie. De ontgoocheling in de troepen was te snijden.

Op dag 3 wachtte echter nog een belangrijke wedstrijd tegen onze vriendinnen en buren van Westgolf. Bij winst zou het
moreel opgekrikt worden en zou vooral ook een betere plaats in de eindrangschikking behaald worden , hetgeen voor
volgend jaar dan weer belangrijk is.
Ter Hille haalde vernietigend uit. Het werd een kurkdroge 5-0 ! Met mooie overwinningen van Anne, Elisabeth, Siska,
Tonia en Lieve.
De interclubs eindigden dus op een positieve noot, en er werd meteen al uitgekeken naar de volgende campagne, op naar
Divisie 3 ! Yes you can, Ladies !

Speelsters: Anne Saelen, Tonia Goethals, Elisabeth Bloch, Siska Gheeraert, Caroline Devos, Katrien Plasman, Lieve Depauw,
Jetty Wils.
Caddies: Annemie Debaenst, Hughuette Wullaert, Catherine Isebaert
Team Captain: Catherine Isebaert

Nadat vorig jaar de promotie naar Divisie 4 nipt werd mislopen, was onze Heren III ploeg, ondet leding van team captain
Luc Goeminne, gebrand om de titel binnen te halen. Met een ontvangst en viering op het Gemeentehuis als bekroning…

Maar het mocht dit jaar alweer niet zijn. Alsof er een vloek mee gemoeid is.
Heren III verwelkomde nieuwe talenten Vincent, Jeroen en Niels maar had ook top talent zijn doorstromen naar Heren II (
Silvester en Tom ).
Het begon allemaal nochtans goed. Op dag 1 werd Royal Ostend met overtuigende 4-1 cijfers geklopt ( met
overwinningen van Jeroen, Vincent, Michiel en Niels ). De sfeer zat er in, en onder leiding van Captain Luc Goeminne
tekende het exploot zich af.
Helaas werden de volgende twee wedstrijden heel nipt verloren. Eerst op zondag tegen Andenne, waar na een 2-2
tussenstand Niels in de play-off de duimen moest leggen.
Met vernieuwde moed werd op dag 3 de strijd met Mergelhof aangegaan. Immers, winst met minstens 4-1 zou de
promotie opleveren. We hadden het dus nog in eigen handen !
Zoals eerder gezegd , winst en verlies ligt in matchplay heel dicht bij elkaar. En de balans kipte in een drietal wedstrijden,
helaas nipt in ons nadeel. Inclusief opnieuw een play-off battle van opnieuw Niels…

Het behoud was verzekerd, dat wel. Maar , volgend jaar wordt opnieuw de promotie geviseerd.
Een pluim voor Jeroen die zijn 3 wedstrijden won. Met dank aan de Caddies Frederik, Peter en Luc.
Spelers: Miciell Vandendriessche, Steven Decock, Laurent Geens, Jeroen Lenaerts, Vincent Depry, Niels Rossey.
Caddies: Peter, Frederik, Luc
Team Captain: Luc Goeminne

even een adempauze. Inderdaad ,de afgelopen 3 jaar werd telkens de promotie behaald, hetgeen ons reeds tot Divisie 3
bracht. Ook dit jaar scheelde het weer niet veel, of we stegen naar 2de Divisie. Winnen en verliezen liggen dicht bij elkaar.
Promotie en degradatie insgelijks. Het behoud werd verzekerd en de geboekte terreinwinst van de voorbije jaren werd
gevrijwaard. Op zich een mooie prestatie.
Heren IV is een kweekvijver van doorstromend talent. Spelers komen en gaan. Zo had de ploeg vorig jaar sterkhouders
Jeroen, Niels en Vincent in haar midden. Spelers die dit jaar voor Heren III aantraden. Niet getreurd echter, want nieuw
talent diende zich aan ( Guy, Filip, Pierre ), bij de gevestigde waarden die de ruggegraat van Heren IV vormen ( Alain,
Philippe R, Hendrik, Stephan ).
Strijdtoneel was Flanders Nippon in Hasselt. De tegenstrevers waren Kampenhout, Krokkebaas en Henri Chapelle.
Eerste opponent was Kampenhout, op papier het reekshoofd nr 1 van de reeks. Ter Hille stond gefocused aan de start, en
greep Kampenhout meteen bij de keel. Het werd een mooie, duidelijke overwinning met 4-1 ! Met overwinningen van
Alain, Hendrik, Filip en Philippe . Van een goede start gesproken. Het team speelde met vertrouwen, goed ondersteund
door caddies Christiane, Steven en Captain Philippe.
Dag 2 werd een thriller van formaat. Krokkebaas trad aan met een zeer sterk en ervaren team dat enkele jaren geleden
nog in 1ste Divisie speelde. Krokkebaas had op dag 1 vlot afstand genomen van Henri Chapelle, en we waren dus
gewaarschuwd. Het was als het ware een finale ‘avant la lettre ‘. De wedstrijd ging gelijk opgaand. Na 4 wedstrijden stond
het 2-2. Alain en Hendrik wonnen hun wedstrijd. Rookies Guy en Pierre botsten tegen te sterke tegenstand.

Het lot van Heren IV lag dus in de handen van Filip die 1 down stond na 17, tegen een taaie tegenstrever.
Op hole 18 diende zich een kans aan om gelijk te komen, doch Filip had op de grote 18de green 3 putts nodig en weg was
de kans.
Ontgoocheling alom, niet in het minst bij Filip die er zo dichtbij was geweest ( hij stond 2 up na 9 holes ). Maar , Heren IV
is een team en dus als team win je en verlies je samen.
Dag 3 kon het nog alle kanten uit. Winnen tegen Henri Chapelle was goed voor behoud of zelfs promotie ( bij verlies van
Krokkebaas ). Verlies zou leiden tot degradatie. Belangrijke match dus !
Het team speelde met vertrouwen en na 16 holes hadden Alain en Hendrik ( voor beide hun derde overwinning ! ), alsook
Guy de overwinning binnen. De winst was dus een feit. Het was enkel nog wachten op Filip. Zou hij het vierde punt
binnenhalen? Filip won hole 18 om gelijk te komen ( sterk ). En dus gingen we naar de eerste play-off hole. Beide spelers
bezweken daar aan de zenuwen en uiteindelijk trok Filip, na een spannende strijd, aan het kortste eind…
De campagne werd dus afgesloten met een 3-2 zege. Op zich was het niet slecht geweest, maar het gevoel overheerste
dat er toch zoveel meer in had gezeten. Geen 4de promotie op rij dus. Het is dus dit keer een jaartje wachten…
Spelers: Alain Deboyser, Hendrik Pyfferoen, Pierre Tavernier, Philippe Rousseau, Filip Hauspie, Stephan Cammaert, Guy De
Croocq.
Caddies: Chantal, Christiane, Steven, Philippe.

