Quizvraag : wat betekent april voor een golfer?
Antwoord : interclubs spelen
Zo was het ook dit jaar: wij, Dames II waren ’ uitverkoren’ om de verre verplaatsing te maken naar het
mooie ‘ Mergelhof ‘ , gelegen op zo’n 270 km van ons eigen Ter Hille .
Wat heb je daar voor nodig ? een zestal, liefst gedreven , speelsters en evenveel caddies om de golfers
mentaal en fysiek te ondersteunen .
En of we gedreven speelsters hebben, even voorstellen : Clémentine , Loes, Ineke, Sophie , Bieke en
Martine , allen meer dan bereid om er voor te gaan .
Doel: het behoud in divisie II te verzekeren na de promotie vorig jaar .
Onze caddies met voorop mascotte Rein, duivel-doe-het -al Christiane en Kris (altijd in de weer met
haar gps ) met in hun zog Erik, Luc en Philippe
De loting bracht ons in de poule met Royal Antwerp, Golf de l’ Empereur en Damme Golfclub .
Zaterdag 16 april : eerste wedstrijd tegen Antwerp , heel veel regen en dus een drassig parcours, vraag
maar aan Rein ( een wonder dat ze die witte broek weer wit heeft gekregen J ) . Jammer, maar al direct
1-4 verlies , enkel Loes kan zeer verdienstelijk de eer redden .
Zondag 17 april:
Maar geen nood, ’ s anderendaags is er dan een mooie winst tegen Empereur (3-2 ) met winst voor
Ineke, Loes en Martine . Alles is nog mogelijk en de 3° speeldag op zaterdag 23 april, zal dus beslissend
zijn over een verder verblijf in divisie II, mits winst tegen Damme, een van de grotere golfclubs, zoniet
de grootste club van West-Vlaanderen.
Sophie , als eerste speelster ditmaal, dan Clémentine, Martine, Loes en Ineke ( ons vast sluitstuk ) willen
van geen opgeven weten en slagen er in om met 3-2 te winnen . Grote vreugde natuurlijk !
Maar de grootste verrassing moet nog komen, want door het verlies van de Royal Antwerp tegen
Empereur, wordt Koksijde ter Hille de grote winnaar van de dag , met een 1 ° plaats in onze poule !
Hetgeen betekent : een play-off wedstrijd spelen op zondag tegen Sart- Tilman de Liège voor een plaats
in Divisie I ( ja, u leest het goed: in eerste divisie )
Van een ware verrassing gesproken, in zoverre zelfs dat er snel een hotel moet geboekt worden om te
overnachten .
Zondag 24 april : winters koud, de lente is wel erg ver weg en de meteo voorspelt hagel- en
sneeuwbuien , 4 graden om 10 uur
Voor de finale hebben we zelfs supporters, ja, het kan snel gaan hoor: Pierre en Chantal zijn van
Flanders Nippon Hasselt met de camper afgezakt naar Mergelhof om ons bij te staan en onze captain
Philippe is paraat als caddie voor Ineke ! Supertof !
Sophie, gewend om kou en sneeuw te trotseren , mag starten op hole 1 tegen een 16-jarig talent , dan
Clémentine , dan Loes op drie, Martine als vierde en betrouwbaar sluitstuk Ineke als vijfde .
Sophie verliest haar wedstrijd tegen het jonge geweld, maar Clémentine laat zich niet doen en wint
verdiend op de 17 . Martine verliest na een gelijk opgaande wedstrijd op de 16 , maar even later wint
Loes ( 4 op 4 ! ) haar wedstrijd , waarin ze trouwens van begin tot einde aan de leiding stond . De
tussenstand is 2-2 dus de match van Ineke is beslissend ! Ineke , met Philippe aan haar zijde, kende een
moeilijk wedstrijdbegin, maar herpakte zich heel goed en wist haar tegenstandster uiteindelijk op de 17
te overwinnen !
Het is een heroïsche dag voor speelsters en caddies , in bijwijlen , apocalyptische omstandigheden , met
regen, sneeuw en hagel in het prachtige decor van Mergelhof !
Het is vooral een dag om nooit te vergeten voor Koksijde Golfclub ter Hille om na 4 jaar al een ploeg te
hebben in 1° divisie !

Quizvraag : wat hebben de interclubs gebracht ?
Antwoord : een fantastisch team bereid om voor elkaar door het vuur te gaan .
Vanwege een trotse Dames II Team Captain Martine

