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Raad van Bestuur

—Een verplichte sluiting, maatregelen die om de twee  
 weken veranderen... Aan uitdagingen geen gebrek  
 dit jaar.

Dat klopt, maar net zoals iedereen heb ik de situatie 
moeten aanvaarden. Samen met Community 
Manager Alexander, Nadia van het secretariaat en 
onze boekhouder Filip hebben we alle opgelegde 
maatregelen voortdurend vertaald naar onze club. 
Wat doen we met de douches, wat doen we met 
de kleedkamers, hoe gaan we om met de bubbels, 
laten we de wedstrijden doorgaan of niet…?  
Er moest veel beslist worden en je weet op 
voorhand niet of je de juiste keuzes maakt.  
Gissen is soms missen, maar gelukkig niet altijd.

—Volledig van thuis uit werken was wellicht  
 geen optie voor u?

Mijn job is mensen ontmoeten: de leden 
aanspreken, vergaderen... Dat kon allemaal niet.  
En toch was ik wekelijks zo’n twee à drie dagen op 
de club. Dan controleerde ik het parcours.  
Wat was het raar om de zon op het gras te zien 
schijnen en geen enkele speler te zien! Ik raakte  
er niet aan gewoon. 

C H R I S  M O R T O N

"Ik vind het 
fantastisch om te 
zien hoe de leden 
met deze moeilijke 
situatie omgaan."

“De gezondheid van onze leden en ons 
personeel is mijn allergrootste zorg.” 
Managing Director Chris Morton kan 
het niet genoeg benadrukken. Daarom 
ziet hij er zo nauwlettend op toe dat de 
maatregelen goed worden opgevolgd. 
“Ik vind het fantastisch om zien hoe 
de leden met deze moeilijke situatie 
omgaan. Mijn respect voor hen is 
groot.” 

DAMMETIMES

49

Chris Morton 6



DAMMETIMES

49

7 Chris Morton

—Maar voor het parcours is die rust  
 misschien wel een goede zaak geweest?

In tegenstelling tot andere clubs hebben 
wij het onderhoud verder gezet en zijn 
onze greenkeepers zo weinig mogelijk 
technisch werkloos geweest. Dat was 
ook nodig: het gras bleef immers 
groeien. Het parcours was daardoor al 
die tijd in prima conditie, maar dat is het 
anders ook. Zeggen dat het genoten 
heeft van de rust, is dus een brug te ver.   

—Kortom: zowel je als het parcours waren  
 helemaal klaar voor de heropening  
 op 4 mei?

Inderdaad. Die dag was voor mij een 
hoogtepunt. Al die blije gezichten! 
Ik heb er zo van genoten, al kwam ik 
misschien wel over als de boeman 
wanneer het ging over het opvolgen 
van de regels. Wie te dicht kwam 
bij een ander, vroeg ik de afstand te 
respecteren. Gelukkig stelde ik vast dat 
de leden er geen moeite mee hadden. 
Hun discipline en samenhorigheid 
vervulden mij met trots. Ik vind dat we 
als mensen fier mogen zijn op onszelf. 
corona toont aan dat wij in staat zijn te 
veranderen. Chapeau!

 

—Hoe groot was de opkomst?

Wij hebben met grote verbazing 
vastgesteld dat er een grotere opkomst 
was in 2020 dan in 2019, ondanks de 
sluiting van zeven weken. Een lid heeft 
gemiddeld 10% meer gespeeld dan 
anders. Dat is onvoorstelbaar. Bijgevolg 
zijn veel handicaps dit jaar gezakt.  
We hebben dat onder andere te danken 
aan het goede weer en aan het feit dat 
zeven weken zonder hun favoriete sport 
voor velen te lang was. 

—Wat met de geannuleerde wedstrijden?

We hebben ze zoveel laten doorgaan 
op een ander moment en dat blijft. 
Volledig inhalen wordt onmogelijk, 
maar we doen ons best. Uiteraard is het 
aantal inschrijvingen iets beperkter dan 
voordien. Hopelijk begrijpen onze leden 
dat.

—Welke werken staan nog gepland  
 deze herfst en winter?

Als het weer het toelaat, krijgt de 
Compact Course en upgrade van 
formaat: nieuwe beplanting, nieuwe 
tees, veel opkuiswerk… Daarnaast krijgt 
het nieuwe irrigatiesysteem verder 
vorm. Vorig jaar waren de tees aan de 

beurt, dit jaar maken we werk van de 
greens. Dit is een mooi voorbeeld van 
onderhoudswerken die een aardige som 
kosten maar die voor de leden weinig 
zichtbaar zijn. De leden zien alleen het 
resultaat: groen gras. Voor ons is het 
echter belangrijk dat we op een correcte 
en verantwoorde manier omgaan 
met water. Er lopen kilometerslange 
leidingen onder het parcours en die 
moet je goed onderhouden, wil je 
lekken voorkomen.

—Wat wil je de leden, het sportcomité  
 en je personeel nog toewensen?

Een goede gezondheid. Het is een 
cliché, maar dat is het allerbelangrijkste 
want zo kan je andere problemen het 
hoofd bieden. Net als iedereen zou ik 
willen dat de crisis morgen al voorbij 
is, maar ik pin me niet langer vast op 
een datum. Dat leidt alleen maar tot 
ontgoochelingen. Laat ons er dus het 
beste van maken. Verder wil ik mijn 
bewondering voor mijn medewerkers 
nog eens benadrukken. Er is angst, er 
zijn twijfels, maar het personeel is blijven 
doorwerken en dat vind ik fantastisch. 



DAMMETIMES

49

Marc Vandevijvere 8

Regen, vorst, hagel en 
sneeuw horen bij deze 
periode van het jaar. Je zou 
denken dat de greenkeepers 
daar tegen opkijken, 
maar dan ken je Marc 
Vandevijvere en zijn top 
team nog niet. “Wij zijn blij 
dat het groeiseizoen achter 
de rug is en dat we nu meer 
tijd hebben voor andere 
taken dan voornamelijk 
maaien.” En of ze weten wat 
te doen! 

Course Manager
M A R C  V A N D E V I J V E R E

—Marc, hoe was het voor jou en je   
 team om tijdens de lockdown een   
 parcours te onderhouden dat niet   
 werd bespeeld?

Voor ons was dat heel vreemd. 
Het voordeel was dat er geen 
pitchmarks waren, maar plezant 
werken was het daarom zeker niet.  

—In de zone rond hole 3, 6 en 7   
 rooiden jullie vorig jaar alle   
 sparren. Wat komt daar in   
 de plaats?

De sparren hadden het zwaar te 
verduren gekregen door de droogte 
van de voorbije zomers, maar ook 
door een keverplaag. Er zat niets 
anders op dan ze te rooien. Intussen 
is de tijd aangebroken voor nieuwe 
beplanting. Er komen traag groeiende 
inheemse loofbomen en struiken. 

Die zijn niet alleen beter bestand 
tegen de hitte, ze zijn ook visueel 
veel aantrekkelijker. Welke het zullen 
worden weten we nog niet, de club 
beslist dat in samenspraak met ANB 
en Houtland.

—Voeren jullie ook    
 verbeteringswerken uit?

Op de 18-holesbaan zullen we 
een aantal kleine verbeteringen 
aanbrengen en hole 16 zal er 
binnenkort helemaal anders uitzien. 
We willen er nog geen details over 
prijsgeven zodat we de spelers 
verrassen, maar we kunnen wel al 
zeggen dat de moeilijkheidsgraad 
naar omhoog gaat en dat de green er 
mooier dan ooit zal uitzien.  
Dat we dit net nu gaan doen, heeft 
alles te maken met ons nieuw 
irrigatiesysteem dat we ook dit najaar 

"Klaar voor  
de winter"
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zullen installeren. Het leek ons goed die 
twee zaken in één keer af te handelen. 
Dan staat die green meteen helemaal op 
punt. 

—Jullie krijgen binnenkort al een   
 kerstcadeau. Vertel! 

Dat klopt. Het bestuur investeert in ons 
machinepark. Vanaf november zullen 
de leden onze nieuwe graafmachine 
met kantelbak van 5,7 ton kunnen 
bewonderen. Ideaal om de sloten te 
zuiveren, de tees en greens her aan te 
leggen, boomstronken te rooien of het 
riet te maaien. Onze oude graafmachine 
was lichter en hij was na 4700 werkuren 
aan vervanging toe.

—Na een natte herfst volgt een koude  
 winter. Kunnen jullie dan nog veel   
 doen?

Zeker, dan zullen we op de Compact 
Course extra tees in kunststof plaatsen, 
zo kunnen we onze grastees ontlasten. 
We zullen er dode takken uit de bomen 
snoeien en dode bomen omzagen. En ook 
hier zullen we in samenspraak met ANB 
en Houtland nieuwe bomen en struiken 
aanplanten. 

—Hoe ver staan jullie met  
 de tijdelijke greens?

Onze tijdelijke greens zijn al sinds 
september uitgemaaid in de fairway.  
Die gebruiken we onder andere als het 
vriest omdat we de zomergreens dan 
willen sparen. Golfen bij vorst beschadigt 
het gras enorm en op de tijdelijke greens 
is dat minder erg. We laten het gras daar 
ook langer worden -tussen 5 en 7 in plaats 
van tussen 3,5 en 5 millimeter- want dan 
kan het meer betreding verdragen. We 
gebruiken de tijdelijke greens zo weinig 
mogelijk, het is echt een noodmaatregel.

—Golf je zelf soms nog?

Ik ben een golfer, maar ik heb te weinig 
tijd om zelf nog te spelen.  
Ik ben al heel blij als ik zelf de handen uit 
de mouwen kan steken om samen met 
mijn team het parcours te onderhouden. 
We zijn met twaalf waarvan er acht 
mensen vast in dienst zijn. Weer of geen 
weer, ons team werkt door en dat met 
heel veel plezier.

Marc Vandevijvere9

Gedeelde 
verantwoordelijkheid
Als speler ben je mee verantwoordelijk voor het parcours. We 
sommen nog even enkele etiquetteregels op.
 

—Pitchmarks

 Een goed herstelde pitchmark is in het groeiseizoen na enkele  
  dagen genezen. Anders kan het tot een maand duren.  
 Hoe doe je dat?
  1. Duw de pitchfork naast de pitchmark in de grond
  2. Beweeg de pitchfork naar de pitchmark toe en herhaal  
   dit een aantal keer
  3. Duw de oneffenheid plat met je putter
  4. Let op: probeer het gras niet omhoog te liften,  
   dan breken de wortels van het gras

—Golfkarretjes en trolleys 

  1. Gebruik zo veel mogelijk de paden en let daarbij op  
   de witte lijnen
  2. Parkeer niet op de rand van de tee, wel op het pad
  3. Rijd niet te snel en maak geen bochten van 360°
  4. Vermijd de natte gebieden
  5. Loop niet met je trolley tussen bunker en green

—Divots op de fairway

 Sla je een grasplag uit de grond, dan herstel 
  je hem op een manier die het best is voor  
 genezing. 
 Zo maken onkruid en mos geen kans.  
 In dit filmpje zie je hoe je dat het best doet. 



Handgevlochten Onderhoudsvrij Belgisch fabricaatDuurzaam

Duurzaam vlechtwerk
Een design tuinafsluiting, volledig op maat en volgens jouw smaak.

   +32 (0)56 41 06 17    

     info@forestavenue.be   

  Vlamingstraat 27, 8560 Wevelgem

   www.forestavenue.be

Woodscape is een merk van

Doorlopend vlechtwerkVlechtwerk in metalen panelen
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Zijn ‘Damme kostuum’ 
hangt al klaar voor het 
volgende event en opvolger 
Rudy Steyaert is bij deze 
gewaarschuwd: een ‘Damme 
das’ knoop je niet op eender 
welke manier. Het moge 
duidelijk zijn: met Alain 
Buess beschikken we over 
een hele fiere Head Captain.  
De verveling die hem tijdens 
de lockdown overviel, verjoeg 
hij met online quizzen. 

Head Captain
A L A I N  B U E S S

niemand te zien op straat. Op dat moment 
besefte ik dat er ons iets ongelooflijks was 
overkomen. Ik vernam die dag ook dat 
Damme Golf dicht zou blijven en dat deed 
enorm veel pijn. 

—Kwamen er nieuwe uitdagingen op uw pad   
 door de veranderingen binnen organisatie   
 van de club?

Ik heb vooral veel nagedacht: wat kan ik 
doen in plaats van de vergaderingen met 
het sportcomité voorbereiden? Wat kan ik 
op zaterdagnamiddag doen in plaats van de 
wedstrijden van de rabbits bijwonen?  
Wat kan ik op zondagnamiddag doen in 
plaats van een prijsuitreiking bijwonen. 
Kortom: er waren nauwelijks nieuwe taken 
voor de captains, helaas.

—Hebt je iets speciaals gedaan om de leden  
 te motiveren?

Dat was niet nodig, de leden kwamen 
vanzelf massaal terug naar de club. Het was 
onmiddellijk duidelijk hoe erg ze hun geliefde 
sport gemist hadden.

—Uw laatste maanden als captain zijn   
 ingegaan. Wat zou je nog willen meemaken  
 of realiseren in die tijd?

Ik zou graag nog één enkele keer mijn 
‘Damme kostuum’ aantrekken voor een 
prijsuitreiking. Nu de competities bijna 
gedaan zijn, mag ik hem stilaan opbergen. 
Al hebben we de Sinterklaasdag en de 
nieuwjaarsreceptie wel nog tegoed natuurlijk. 
Hopelijk kunnen die plaatsvinden.

—Wie is uw opvolger en hoe  
 zult je hem klaarstomen ? 

De man die mij zal opvolgen is Rudy Steyaert, 
iemand die ik al kende voor ik begon met 
golf. Hij is me opgevolgd als Mens Captain 
en doet dat nu weer als Head Captain. Ik zal 
hem tonen hoe hij zijn ‘Damme das’ deftig 
moet knopen en hem aanleren hoe hij de 
Past Captains mag aanspreken (lacht).  
En nu even ernstig: ik hoop dat het nieuwe 
sportcomité volgend jaar op een normale 
manier zal kunnen functioneren.

—Hoe kijkt je terug op de afgelopen  
 zes maanden?

Och, ik zou ze eigenlijk zo snel mogelijk 
willen vergeten. Maar niet alles was 
kommer en kwel: vanaf mei konden wij 
onze favoriete sport weer uitoefenen 
en ook al mochten er toen nog geen 
wedstrijden plaatsvinden, we hebben 
toch genoten. Daarnaast vond ik 
de online quizzen die we tijdens de 
lockdown organiseerden met een 
groepje golfvrienden heel tof. 

—Welk moment zal je altijd bijblijven?

Op 19 maart kon ik één van de laatste 
vluchten naar België nemen. Toen we 
landden in Zaventem, zag ik heel veel 
geparkeerde vliegtuigen staan.  
De luchthaven was leeg en ik zat daarna 
zo goed als alleen op de trein naar 
Brugge. Het was beangstigend om 

"Het was 
onmiddellijk 
duidelijk hoe erg 
de leden hun 
geliefde sport 
gemist hadden."
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Community &  
Network Manager

A L E X A N D E R  H A U T E K I E T

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo is de 
golfsport in tijden van corona populairder 
dan ooit. “Met dank aan Golf Vlaanderen 
die de voordelen in de media sterk heeft 
benadrukt: buiten zijn, bewegen en afstand 
nemen is geen enkel probleem tijdens 
het golfen”, zegt Community & Network 
Manager Alexander Hautekiet. “De leden 
zijn zo mogelijks nog fierder op hun hobby.”

—Hoe passen jullie de maatregelen   
 toe binnen de club? 

Omdat we vinden dat we een 
maatschappelijke rol te vervullen 
hebben, zijn we strenger dan strikt 
noodzakelijk. We kijken niet naar 
wat andere clubs doen, we varen 
onze eigen koers. Toen we wisten 
dat we weer konden open gaan op 
4 mei, gingen we grondig te werk 
om het virus geen kans te geven: 
de opening was tot in kleine details 
voorbereid.

—Wat hadden jullie dan  
 allemaal gedaan?

Handgels geplaatst op alle 
relevante plaatsen, nog meer 
de nadruk gelegd op het online 
reservatiesysteem, er was een  
‘parc & play protocol’ (parkeren, 
spelen en terug naar huis) en 
we hadden een vast parcours 
uitgestippeld en bewegwijzerd.  
Harken werden uit de bunkers 
gehaald, vuilnisbakken verwijderd 
en in alle 36 holes plaatsten we 
‘coronacups’ waardoor je de vlag 
niet moet aanraken tijdens het 
uithalen van de bal.

"Het 
sportcomité 

is het 
kloppende 

hart van 
onze club!"



—Golf- en tennisclubs waren de eerste sportverenigingen  
 die ‘uit lockdown’ mochten. Wat mocht wel en wat niet?

Eerst werd alleen golfen in een bubbel van drie 
toegelaten. Die maatregel is door de maanden heen 
versoepeld. Vanaf juni waren ook wedstrijden weer 
mogelijk. Voor de prijsuitreikingen was het nog even 
wachten, maar ook die keerden terug vanaf begin juli. 
Daarbij volgden we de horecamaatregelen. Zodra het 
weer het toeliet, vonden ze buiten plaats. Lukte dat niet, 
dan was het binnen te doen. Je moest wel op voorhand 
reserveren want we konden niet meer dan 70 leden 
toelaten in de feestzaal. In een mum van tijd waren die 
prijsuitreikingen telkens volzet. De wedstrijden trouwens 
ook, we hebben er minder gehad dan andere jaren maar 
ze trokken wel een pak meer deelnemers. 

—Kregen jullie veel steun en advies  
 van de federatie Golf Vlaanderen?

Golf Vlaanderen communiceerde heel strak en dacht 
goed na over wanneer ze welke boodschappen 
over Covid-19 de wereld in stuurde. Wij hebben 
dat voorbeeld gevolgd. Daarnaast denk ik dat elke 
golfclub in Vlaanderen de federatie dankbaar is voor de 
campagne die ze heeft gevoerd in zowel online en offline 
media. Een staycation in combinatie met golf werd via 
diverse kanalen gepromoot en dat zien we duidelijk 
aan het aantal startende golfers. Wij denken dat veel 
mensen hun reisbudget gespendeerd hebben aan een 
starterspackage. 

—De captains hebben veel van hun plannen niet  
 kunnen waar maken. Sommige hadden er graag  
 een jaar bij gedaan.

Dat ze dat geopperd hebben typeert hen en we zijn 
blij met zo’n gemotiveerde captains. We weten dat ze 
hun taken met hart en ziel doen en ik denk dat ze quasi 
allemaal volmondig ‘ja’ zouden hebben gezegd mochten 
we hen gevraagd hebben er een jaar bij te doen.  
Maar wij hadden een week voor de lockdown de nieuwe 
Head Captain al voorgesteld aan alle leden.  
Het sportcomité is het kloppende hart van onze club en 
wij zijn onze captains enorm dankbaar voor de vrijwillige 
inzet. Zonder hen zijn er geen activiteiten en zou de sfeer 
helemaal anders zijn. 

—Ook in de bar gebeurt er weldra een wissel.

Bert, Bianca en Nick zetten er inderdaad een punt achter. 
We willen ook hen bedanken voor de drie jaren dat ze 
zich vol overgave hebben ingezet voor de club. Ondanks 
hun opzeg van deze zomer zijn ze er nog maanden voor 
blijven gaan en dat terwijl de omstandigheden niet ideaal 
zijn. We beslissen weldra wie hen zal opvolgen. 
 
—Zijn er nog nieuwigheden die je wil aankondigen?

Ik kijk uit naar de opwaardering van onze Compact 
Course en de aanpassingen op de Championship Course.  
We proberen toch ieder jaar kleine en grote aanpassingen 
te doen en blijven investeren in onze parcours. Het valt 
me op dat wij golfers elke dag het parcours beoordelen 
op zijn staat van dat moment, dat we inzoomen op de 
mindere punten en daarbij ‘the bigger picture’ over 
het hoofd zien. Ik kom op veel clubs -helaas zelden om 
te spelen- en ik kan je verzekeren: het gras is zelden 
groener aan de overkant. Pun intended.
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ProshopBIGMAX

Silencio is een best-seller bij BIGMAX .  
Een 14 way divider tas, 100% waterproof 
en geen ‘gekletter’ meer van je clubs door 
de unieke TOP organiser. Beschikbaar in 
verschillende kleuren.

DUCA DEL COSMA

Een gewaagde keuze, maar een goede! De 'Lascala' 
zal je zeker laten opvallen op de baan, maar is daarna 
ook zeer geschikt voor in de stad. De unieke stijl van 
het bovenwerk van zacht leer heeft een kenmerkende 
print en namaakbont om een   klein beetje het dier 
in je los te laten. Door de technische aspecten 
van de Airplay VI buitenzool, die grip en stabiliteit 
biedt, en het waterdichte, ademende membraan 
naast de comfortabele ARNEFLEX®-binnenzool van 
geheugenschuim, zul je geen spijt krijgen om jezelf 
een keer van een wilde kant te laten zien.

FOOTJOY 
WINDSTOPPER

Bescherm je tegen de wind.  
Wollen trui met volledige ritssluiting 
met windvoering voor dames
Hoogwaardige wolmixstof biedt de 
warmte en het comfort van natuurlijke 
vezels, met de duurzaamheid en 
kleurechtheid van prestatievezels

CHERVO

CHERVO in wintermodus! In de shop vindt je een 
selectie heerlijk zachte fleece jackets (PRO THERM) 
en winterbroeken van dit Italiaanse merk. Ook een 
ruime collectie voor de heren!

PRO THERM
Deze nieuwe stoffen bieden het voordeel dat ze 
de hoogste thermische isolatie combineren met 
het laagste gewicht en stofdikte. Dit zorgt voor 
lichtheid en maximale bewegingsvrijheid voor 
verbeterde sportieve prestaties.

CROSS 
SPORTSWEAR

Drie jaar op rij bekroond met 
"BESTE REGENGEAR  
VAN HET JAAR".
Dus…. Be prepared: het durft 
wel eens regenen…
Rain jacket en bijpassende 
broek (vanaf € 150 volgens 
waterdichtheidsgraad)

€ 159

€ 349,95

€ 199

€ 150
vanaf



CALLAWAY

‘De’Mavrik driver van CALLAWAY, 
volgens onze pro Mathieu Delille  “nog 
beter, makkelijker en daarenboven 
goedkoper dan de vorige” (549€)

FOOTJOY 
WINTER BOOTS

FJ Specialty winterlaarzen bieden 
een unieke stijl die is ontworpen voor 
golf met veelzijdige functies voor 
optimale prestaties. Voorzien van 
spikes, waterdicht en warm! Nu ook 
verkrijgbaar in BOA uitvoering.

FJ, de #1 schoen in golf. 

FOOTJOY 
WINTERSOF

WinterSof is #1 winterhandschoen  
voor heren en dames.

De beproefde waterbestendige (Sure-Grip™)  
en gebreide handpalm (Autosuede™) zorgen 
voor een zacht gevoel en een consistente 
pasvorm met bovendien een veilige grip tijdens 
koele weersomstandigheden.

Worden verkocht per paar.

DAILY

Het zweedse DAILY brengt kleur op de  
golfcourse deze winter.
Padded vest Elicia (200€), trui Alondra  met 
windlining (130€) en bijpassende muts (50€)

€ 549

€ 135
vanaf

€ 32
/ paar
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In beeld
Ladies

"Na de heropening 
mocht ik bij de Dames 
elke maand zo’n 
tiental nieuwe leden 
verwelkomen."
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Yolande Baekelandt17

Dat ze zeven weken niet naar 
de golf kon komen, vond 
Yolande geen pretje, maar ze 
relativeerde het ook meteen 
“Ziek zijn of financiële 
gevolgen ondervinden van 
de coronacrisis is veel erger.” 
Tot haar grote vreugde 
mocht ze na de heropening 
veel nieuwe dames 
verwelkomen, waarvan 
enkele goede vriendinnen 
en een opkomend talent die 
zich in een mum van tijd 
kwalificeerde voor de finale 
van de Beauty Golf Trophy 
by Louis Widmer.

Ladies Captain
Y O L A N D E  B A E K E L A N D T

het team van Damme derde geworden bij de 
CAP-AM wedstrijd van Golf Vlaanderen, een 
mooie prestatie!

—Hoeveel wedstrijden hebben jullie  
 toch nog kunnen spelen?

In juli hebben we er één gehad, in september 
drie en in oktober twee. Ongelooflijk hoe 
snel die allemaal vol zaten! Iedereen wou 
natuurlijk spelen na zo’n lange onderbreking. 
De prijsuitreikingen zijn nog niet opnieuw 
opgestart, maar dat nemen we erbij.  
De Beauty Golf Trophy , gesponsord door 
Louis Widmer, is er een die we niet snel 
zullen vergeten: twee dames konden zich 
kwalificeren voor de finale in Royal Hainaut en 
Isabelle van Remortel, een nieuw lid van onze 
club, heeft die in haar categorie gewonnen 
met een score van 43 punten. Haar handicap 
is enorm gezakt dit seizoen. Wat slaat ze ver! 
Een aankomend talent. 

—Heb je bepaalde dingen anders aangepakt  
 na de lockdown?

Zoals je weet is het elke dinsdag ‘ladies 
day’. Vroeger kon men inschrijven ad valvas, 
maar sinds 4 mei moeten alle dames via mij 
reserveren. Ik boek dan telkens een drie- à 
viertal flights en ik zorg ervoor dat de dames 
elke keer met iemand anders kunnen spelen. 
Zo leren ze meer mensen kennen, komen 
nieuwelingen in contact met ervaren golfers 
en kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan. 

—Wat verwacht je van de winter?

Het is belangrijk om in routine te blijven. 
Hoe meer we zullen moeten binnen blijven, 
hoe groter de behoefte zal zijn om buiten 
te komen. In onze sport is het niet moeilijk 
anderhalve meter afstand te bewaren, 
maar voor de shotguns moeten we nog een 
alternatief bedenken. Hopelijk valt het weer 
mee, dan gaan we nog een mooi seizoen 
tegemoet.

—Het wordt jouw laatste seizoen als captain.   
 Dominique Buess zal je opvolgen. Hoe goed  
 kennen jullie elkaar?

We zijn vorig jaar samen naar PGA Catalonië 
op ladies reis gegaan. Ik ben heel blij dat zij 
mijn opvolgster wordt want ze heeft veel 
capaciteiten. Ik wens haar alle succes toe.

—Hoe zagen de laatste zes maanden er  
 voor jou als Ladies Captain uit?

Ik schat dat ik elke maand na de 
heropening zo’n tiental nieuwe leden 
mocht verwelkomen. Tot mijn plezier 
hebben ook een aantal vriendinnen van 
mij de sport ontdekt. Het leek hen al 
lang fijn om te doen, maar deze keer 
maakten ze er echt werk van. Daarnaast 
heb ik natuurlijk veel plannen moeten 
schrappen: wedstrijden, de reis en de 
tweedaagse uitstap.

—Wat was de meest heuglijke dag  
 van het seizoen?

Dat was 4 mei. De dag dat we weer naar 
de golf mochten en elkaar terugzagen, 
kon ons geluk niet op. We beseffen nu 
nog meer wat een mooie en sociale 
sport golf is en appreciëren het nog 
meer dan vroeger. En begin oktober is 



SAMEN 
VOOR EEN
HOLE-IN-ONE?

HOME-IN-ONE
(zelfstandig naamwoord) 

DE KLIK MET JE THUIS

Bij een Home-in-one is het onmiddelijk raak. Bij Immo Francois houden we rekening 
met jouw specifieke woonwens, om ervoor te zorgen dat het meteen klikt. 
Met ons, met je nieuwe buurt, maar vooral met je nieuwe thuis.
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In beeld
Mens

"Al is de zee nog 
zo wild, storm 
heeft nooit 
aangehouden."
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Raf Blanckaert21

Met Raf Blanckaert zwaaien 
de mannen binnenkort een 
optimistische en dankbare 
captain uit. De reis zag hij 
dit jaar aan zijn neus voorbij 
gaan, maar een rits aan 
wedstrijden konden gelukkig 
toch nog plaatsvinden.  
“Al is de zee nog zo 
wild, storm heeft nooit 
aangehouden.”

Mens Captain
R A F  B L A N C K A E R T

worden maar in de namiddag waren we 
steevast ‘on the course’.

—Hebben er nog enkele wedstrijden  
 kunnen plaatsvinden?

Toch wel, zoals De witte schorten, De Brugse 
zotten, De poulain, De olijke vrienden… 
Eén voor één waren ze in een mum van 
tijd ‘uitverkocht’. We hebben ook een 
fijne ontmoeting gehad met een dertigtal 
mannen van Tielt-Winge. De reis is uiteraard 
geannuleerd. Ik stond op het punt te boeken 
toen de lockdown werd uitgeroepen. Gelukkig 
was het nog niet te laat. Mijn opvolger kan 
het concept overnemen, zo zijn de vele uren 
die ik aan de voorbereiding spendeerde niet 
verloren.

—Over je opvolger gesproken, hoe goed   
 kennen Wim Hennemans en jij elkaar?

Wim is een goede vriend van mij. Ik ben er  
van overtuigd dat hij een briljante Mens 
Captain zal zijn. Uiteraard kan hij op mij 
rekenen voor een vlotte overgang.  
Hopelijk kan hij even hard rekenen op de 
sponsors zoals ikzelf mocht ervaren.

—In de winter spelen jullie door.  
 Is het spel dan even leuk?

Het is anders, maar daarom niet minder leuk. 
De grond is nat en de bal rolt daardoor minder 
of zelfs niet. Toch is dat zeker geen reden 
om binnen te blijven. Als golfer ben je veel 
buiten en leer je de natuur nog beter kennen 
in al zijn facetten. Het regent ook nooit een 
ganse dag hé. We hebben nog enkele leuke 
vooruitzichten zoals een aantal Eclectic 
wedstrijden waarbij je eindscore de optelsom 
is van al je beste scores per hole over alle 
wedstrijden heen. Hoe meer je er speelt, hoe 
groter de kans op een goede eindscore.

—Wat wens je de mannen nog toe?

De nieuwe leden die ons zijn komen 
vervoegen heet ik van harte welkom tussen de 
echte mannen. Met toch wel een beetje spijt 
in het hart loopt mijn captainship stilaan ten 
einde. Het was echt een mooie periode waar 
ik heel veel plezier aan heb beleefd. 2020 was 
iets rustiger. Maar al is de zee nog zo wild, een 
storm heeft nooit aangehouden… Bedankt 
mannen!

—Wat heb jij zoal gedaan om je bezig te  
 houden tijdens de lockdown?

Met een groep van een zevental koppels 
die lid zijn van Damme Golf hebben we 
nogal wat gequizd via Zoom. Elk om de 
beurt bereidde een koppel de quiz voor 
en de focus lag daarbij uiteraard op golf. 
Het was een plezante manier om contact 
met elkaar te houden. Verder hebben we 
al fietsend en wandelend elk hoekje van 
Damme en omstreken kunnen verkennen. 
Het is er nog mooier dan ik dacht! 

—Ook jij telde wellicht af naar het   
 moment dat golfen weer toegelaten  
 zou worden?

Inderdaad, vanaf april kon je reeds tee-
times boeken. Zodra het mocht, stonden 
Cathy en ik zo goed als elke dag op 
het parcours met onze bubbel. In de 
voormiddag moest er wel gewerkt 
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In beeld
Seniors

"Ook de natte herfst 
houdt de senioren 

niet tegen om te 
komen golfen."



DAMMETIMES

49

23 Jacques Van Iseghem23

Gepensioneerde senior 
captain Jacques Van Iseghem 
woont naast de golfclub. 
Tijdens de lockdown ging 
hij élke dag samen met zijn 
vrouw en hun hond Lotte 
wandelen rond het mooie 
parcours. “We hebben de 
wandelpaden daar bijna 
versleten! Vermits er niet 
werd gespeeld waren wij de 
terreinbewakers”, lacht hij.

Seniors Captain
J A C Q U E S  V A N  I S E G H E M

probeer ik met ons schitterend secretariaat 
onder leiding van Nadia de flights zo goed 
mogelijk samen te stellen; geen te grote 
verschillen in handicap en gemengde 
groepen zijn een must. Wat me veel plezier 
doet, is dat ook meer en meer mensen 
met een lagere handicap nu bij de seniors 
meespelen. 

—Jullie zijn ook op uitwisseling kunnen gaan.  
 Hoe was dat?

We zijn hartelijk ontvangen door de 
golflcubs van Winge, Oostende en Rinkven 
uit Antwerpen en wij mochten Oudenaarde, 
Nijvel en Cleydael uit Antwerpen in Damme 
verwelkomen. Voor de senioren zijn dit 
belangrijke activiteiten. Ze laten ons toe om 
eens op andere goed onderhouden terreinen 
te spelen en ze compenseren een beetje de 
buitenlandse reizen die in het ‘coronawater’ 
zijn gevallen. Blijkbaar zijn wij best wel nog 
jong van geest!

—Wat brengt de winter voor de senioren  
 van Damme Golf?

Tot februari spelen we op een trager tempo, 
maar er zijn wel enkele gesponsorde 
toernooien om naar uit te kijken. En de 
winter eclectic is er ook nog. Dat is een 
competitie die bestaat uit vier wedstrijden. 
De beste scores van elke hole worden na de 
vierde wedstrijd bij elkaar opgeteld.

—Wat wens jij je opvolger Geert Dermout toe?

We hebben al een eerste gezamenlijke 
vergadering gehad. Ik wens hem van harte 
toe dat  de reizen en toernooien die hij 
organiseert wél zullen kunnen plaatsvinden. 
Hopelijk heeft hij toch wat meer geluk als 
captain.

—Alle captains zijn het erover eens:   
 de heropening op 4 mei was een enorm  
 succes. Zijn de senioren – die zich toch  
 in de risicogroep bevinden – ook   
 massaal opgedaagd? 

Ja en dat hebben we vooral te danken 
aan de aard van onze sport. Het is het 
prototype van een mooie en veilige 
tijdsbesteding in deze tijden, als je de 
maatregelen respecteert natuurlijk.  
Ook de natte herfst houdt de senioren 
niet tegen om te komen golfen.  
Waar we andere jaren een dip zien in 
deze periode van het jaar, valt daar nu 
niets van te merken. 

—Hoe verliepen de wedstrijden?

Er was veel warmte en gezelligheid.  
De leden waren opgelucht weer samen 
te mogen zijn. Opdat iedereen een 
aangename competitie zou beleven, 
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In beeld
Old Young Adults

"Ik was graag nog een 
jaar langer captain 
geweest, maar mijn 
opvolger zal dat heel 
goed doen."



DAMMETIMES

49

Peggy Detiège25

Uitstappen organiseren, 
een reis samenstellen of 
gewoon na het spel nog wat 
blijven hangen aan de bar. 
Het zijn dé geneugten van 
het captainship bij de OYA’s. 
Peggy Detiège had ze heel 
graag tot een einde gebracht, 
maar het coronavirus besliste 
er anders over. “Ik was graag 
nog een jaar lang er captain 
geweest, maar mijn opvolger 
zal dat heel goed doen.”

kunnen doorgaan. Ik heb lang hoop gehad 
op een volledige herstart, maar het virus is 
te sterk. Gelukkig hebben we toch nog vier 
wedstrijden kunnen doen, soms zelfs met een 
prijsuitreiking erbij. Al verliepen die natuurlijk 
ook minder geanimeerd dan anders. 

—Je klinkt teleurgesteld.

Het weegt wel door om al die plannen in 
het water te zien vallen, ja. De OYA’s keken 
enorm uit naar de daguitstap naar Nederland 
bijvoorbeeld. Zo’n activiteiten zijn de ideale 
gelegenheden om nieuwe leden op een 
bijzondere ervaring te trakteren. 

—Was je graag captain gebleven?

Er is eventjes sprake van geweest dat de 
captains nog een jaar zouden mogen bij doen, 
maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. 
Mochten ze ’t me gevraagd hebben, dan zou 
ik niet getwijfeld hebben omdat ik dan toch 
nog mijn stempel had kunnen drukken. Toch 
begrijp ik de beslissing van de club. 

—Heeft de coronacrisis ook een impact  
 op je eigen golfprestaties?

Vroeger speelde ik enkel wedstrijden, maar 
afgelopen zomer ben ik ook tussendoor veel 
naar de club geweest. 

—Hebben de OYA’s nog iets om naar  
 uit te kijken deze winter?

Ja zeker, het matchplay kampioenschap loopt 
nog door en van november tot en met januari 
is er één wedstrijd per maand.

—Wat verwacht je van je opvolger Stijn Goetry?

Stijn is een correct en neutraal persoon, ik denk 
dat hij een hele goede captain zal zijn.

—De OYA’s zijn een groep voor wie de  
 ambiance in de bar even belangrijk is als  
 het spelplezier. Hoe anders gaat het er nu  
 aan toe?

In onze groep is het gezellig samenzijn 
inderdaad het belangrijkste, het concept 
op vrijdagavond ziet er toch helemaal 
anders uit. We spelen nog steeds negen 
holes en daarna zakken we af naar de bar. 
Maar terwijl we vroeger aan de toog bleven 
hangen en met de hele groep plezier 
maakten, moeten we nu per vier aan een 
tafel zitten. Van het ene naar het andere 
tafeltje gaan is verboden.  
Dat heeft zijn impact op de groep, vind ik. 
Hopelijk heeft mijn opvolger Stijn Goetry 
meer geluk en keert de goede sfeer die 
ons zo typeert dan vanzelf terug. 

—Wat hebben jullie nog kunnen doen?

Weinig van wat ik had gepland, is 

OYA 
Verantwoordelijke

P E G G Y  D E T I È G E



 Share your
  dream,  

       we'll take 
    it home.

Wij verkopen exclusief vastgoed 
en doen dat op onze manier. 
Omdat we weten dat u anders niet 
zou vinden waar u van droomt. 
Omdat, de woning waar u van 
droomt, wordt verkocht in alle 
discretie. Wij werken anders. 
Exclusiever dan wie ook.

Vul de dreamcatcher in en vind de 
woning van uw dromen. 

Dries
     en Maxime{
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In beeld
Young Adults "Dankzij onze 

WhatsAppgroep 
kunnen leden 
ook onderling 
afspreken voor een 
rondje golf."
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Charlotte De Jonckheere29

Treuren doet Charlotte De 
Jonckheere niet, ook al zag 
ze een groot deel van haar 
geplande activiteiten in rook 
opgaan. Ze blikt tevreden 
terug op haar jaren als 
captain en onthoudt van 
het voorbije half jaar vooral 
de mooie momenten. “De 
opkomst was telkens groot 
en ik ben heel blij dat we 
op 12 september zo’n zestig 
YA-leden van andere clubs 
konden ontvangen.”

—Waren er nog memorabele momenten?

Ik geniet nog na van het YA Championship 
dat werd gewonnen door Jelle Vossen. Na de 
wedstrijd zijn we naar een eet- en praatcafé 
geweest en die leuke avond heeft onze 
groep nieuw leven ingeblazen. Nieuw dit jaar 
was de matchplay, een piramidecompetitie 
waarbij je andere spelers kunt uitdagen voor 
een spelletje en niemand uitvalt.  
Wie bovenaan eindigt, ontvangt de beker 
op 6 november. Dan vindt ook onze laatste 
wedstrijd van het seizoen plaats: Glow in the 
dark. 

—Hoe bleef je contact houden met de Young   
 Adults toen de club dicht was?

Via Facebook en via mail bracht ik hen op 
de hoogte van de evenementen die wel 
zouden kunnen plaatsvinden. Wij hebben 
veel jonge ouders in onze groep en voor hen 
is het niet altijd evident zich vrij te maken op 
vrijdagavond. Zo’n reminders kunnen ervoor 
zorgen dat ze het toch op tijd georganiseerd 
krijgen. Dankzij onze WhatsAppgroep 
kunnen leden ook onderling afspreken voor 
een rondje golf.

—Wat staat er nog op het programma voor  
 de komende maanden?

In november, december en januari spelen 
we één wedstrijd per maand, samen met de 
OYA’s. 

—Je opvolger is Christophe Deslypere.  
 Wat wens jij hem toe?

Eerst en vooral: een jaar waarin er meer zal 
kunnen doorgaan dan dit jaar. Ik ken hem 
heel goed doordat hij aan veel wedstrijden 
deelneemt. Ik ben blij dat hij de fakkel 
overneemt want hij ligt goed in de groep, 
feest graag… Hij zal het uitstekend doen en ik 
wens hem alle succes toe.

—De Young Adult Invites waren voor jou  
 erg belangrijk. Voor wie er niet bij was:  
 hoe is die dag verlopen?

Ik had in totaal vijf verschillende clubs 
aangeschreven. Wij zouden bij hen 
spelen en vice versa. Op 12 september 
verwelkomden we in Damme de Young 
Adults van Oudenaarde, Kempense, 
Ternesse, Princencosch en Winge, goed 
voor in totaal zestig mensen. Rond elf 
uur sloeg de eerste flight af. Het parcours 
was anders dan anders: we speelden 
eerst negen holes op de President’s Nine 
en daarna de eerste negen holes van het 
Championship Course. Heel tof!  
En na het spelen konden we genieten 
van hamburgers en frieten die Bianca had 
voorzien. De sfeer zat erin en de mensen 
uit het Nederlandse Princenbosch sloten 
het clubhuis. Er is een hele organisatie 
aan deze dag vooraf gegaan, maar dat 
heeft geloond. 

YA 
Verantwoordelijke

C H A R L O T T E  D E  J O N C K H E E R E



Hartsvriendinnen 
op de golfbaan

K a r e n  P o l l e t  e n  V é r o n i q u e  W a û t e r s 
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Nieuwe leden 30

—Hoe kennen jullie elkaar? 

 Véronique We kennen elkaar bijna 30 jaar. Karen 
was heel close met mijn zus Nathalie die stierf in 1992 
in een auto-ongeval. De nauwe band die zij hadden, 
hebben wij als het ware overgenomen. 

—Jullie zijn net voor de zomer begonnen met golf.   
 Wiens idee was dat? 

 Véronique Karen vroeg in mei of ik samen met haar 
wou starten. Aangezien ik deze sport altijd al wou 
leren en aangezien het zalig is om met Karen tijd door 
te brengen, zei ik bijna onmiddellijk ‘ja’. Door corona 
was het aantal activiteiten dat we mochten doen 
beperkt, voor mij was het een uitgelezen moment 
om invulling te geven aan een ambitie die ik al lang 
koesterde.

 Karen Een gemeenschappelijke vriendin had ons 
warm gemaakt. We informeerden ons over het 
starterspakket en waren meteen overtuigd. Het plan 
was om het drie maanden te proberen. Zo konden we 
zien of golf wel ‘ons ding’ wel was. We hadden niets te 
verliezen en mailden Alexander. Na ons intakegesprek 
dachten we: ‘let's do this’.

—Hoe verliepen de eerste drie maanden?

 Véronique Het starterspakket geeft je de 
mogelijkheid te ‘proeven’ van het golfen. Naast een 
lessenpakket van zes lessen en twee groepstrainingen, 
kan je zoveel oefenen als je wil. Ik probeer dat twee 
keer per week te doen.

 Karen Wij volgden les bij Andy. Een goede keuze 
want hij straalt rust uit en stelt je gerust als je aan jezelf 
begint te twijfelen na tien keer ‘een gat in de lucht’ 
te hebben geslagen. Andy neemt je verlegenheid 
weg, legt geduldig alles uit, filmt je bewegingen en 
toont je waar je de mist in gaat. Ik sluit me aan bij de 

Tekst Katrien Depoorter

Karen Pollet en Véronique Waûters 
(Karen noemt haar steevast ‘Fifi’) lachen 
flink wat af tijdens het golfen. Net voor 
de zomer vroegen ze hun starterspakket 
aan en sindsdien zijn ze in de ban.  
“We hadden het geluk de eerste knepen 
van het vak te kunnen leren in prachtige 
weersomstandigheden. Geen betere 
manier om een stresserende werkdag af 
te sluiten dan onder een avondzonnetje 
op de driving range.” 
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boutade dat golf geen gemakkelijke sport is, maar toch vind 
ik het heerlijk. Wij hadden geluk dat we het starterspakket 
konden doen in prachtige weersomstandigheden. Let wel: 
het is een illusie te denken dat je bij het beëindigen van je 
starterspakket kunt golfen. Wel ben je na die drie maanden in 
staat te antwoorden op vragen als: Is golf iets voor mij? Wil ik 
hier mee doorgaan? Vraag ik mijn lidmaatschap aan?  Fifi en ik 
wisten heel snel: ja, wij willen golfen.

—Spelen jullie altijd samen?

 Karen Zo veel mogelijk, maar door mijn werk en de afstand  
-ik woon in Wenduine- kan ik minder aanwezig zijn 
als Véronique. Fifi is een zalige golfbuddy en een lieve 
hartsvriendin met een gezonde dosis humor. We lachen ons 
vaak een breuk en ook  
dat is ontspannend. 

 Véronique We stemmen onze agenda’s in de mate van het 
mogelijke op elkaar af.

—Zijn jullie aan elkaar gewaagd?

 Véronique Wij zijn aan mekaar gewaagd en onze golfskills 
gaan traag maar zeker vooruit.

 Karen Ik vind dat Fifi een stuk beter golft dan mij. Ze heeft 
wellicht meer aanleg en ze oefent ook meer.

—Doen jullie nog andere sporten?

 Véronique Ik ben een jogger.

 Karen Ik ga ook twee maal per week joggen aan het strand.

—Wat maakt golf zo fijn?

 Véronique Golf kan het ganse jaar door, je kunt er op 
eender welke leeftijd mee beginnen, je bevindt je in prachtige 
en rustige natuur en doordat het spel je volle concentratie 
vraagt, kan je het werk eventjes volledig vergeten. 

 
 Karen Ik heb lange werkdagen, maar toen ik afgelopen 
zomer om acht uur ‘s avonds aankwam en helemaal alleen 
onder de avondzon op de driving range stond, overviel mij een 
gevoel van rust en gleed alle werkstress langzaam maar zeker 
van me af. Het contrast met de rush en de adrenaline die ik 
krijg door mijn werk is enorm. Ook het spelelement doet me 
goed: punten tellen, strategisch denken... En wat fijn is: je hoeft 
zelf geen topspeler te zijn om met een uitstekende golfer te 
kunnen samen spelen. Dat heb ik van horen zeggen (lacht).

—Waarom Damme Golf?

 Karen Op aanraden van heel wat mensen kozen we voor 
Damme Golf en ik ben blij met onze keuze. Het principe van 
het peter- en meterschap is een mooi initiatief en er zijn veel 
activiteiten. Er heerst een aangename, ontspannen sfeer.

 Veronique Damme Golf ligt op een boogscheut van mijn huis. 
Er spelen toffe kennissen en vrienden, waaronder mijn meter 
en peter.

—Jullie gaan ermee door?

 Karen Heel zeker. We hebben nog een lange weg af te 
leggen. Soms stel ik mezelf zelfs de vraag of ik het ooit zal 
kunnen, maar dan denk ik: blijven oefenen, les volgen, luisteren 
naar goede raad en dan komt het goed!
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In beeld
Juniors

"Het is nog niet zoals 
vroeger, maar op de 

golfclub keert het normale 
leven stilaan terug."
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Edward Blomme33

Van jongeren wordt wel 
eens gezegd dat ze de 
coronamaatregelen te weinig 
opvolgen, maar Juniors 
Captain Edward Blomme 
stelt het tegenovergestelde 
vast. “Ik ben fier op de 
juniors want ze doen het 
super.”  
Hij volgt een golfopleiding 
in de sportschool van 
Meulebeke en zit daar op 
internaat. Toch heeft hij 
tijdens de lockdown niet 
minder gegolfd dan anders, 
integendeel.

Juniors Captain
E D W A R D  B L O M M E

—Hoe verlopen de wedstrijden?

We hebben het zes maanden zonder 
wedstrijden moeten doen, maar de opkomst 
was groot toen we in september onze eerste 
wedstrijd van het seizoen konden spelen! 
Het is nog niet zoals vroeger, maar op de 
golfclub keert het normale leven stilaan 
terug en dat doet me plezier. We zijn blij dat 
we kunnen golfen dit najaar en we hebben 
gelukkig nog enkele leuke juniorwedstrijden 
in het vooruitzicht. Hopelijk moeten we ze 
niet annuleren.

—Er wordt wel eens gezegd dat jongeren meer  
 moeite hebben om zich aan de maatregelen  
 te houden. Hoe gaan de juniors van Damme  
 Golf ermee om? 

Ze houden zich zo goed mogelijk aan 
de opgelegde maatregelen en ik vind 
persoonlijk dat ze het super doen. Ook al 
is het soms moeilijk, toch blijven ze telkens 
waar nodig een mondmasker dragen en de 
afstandsregels respecteren.

—Hebben de juniors de geannuleerde   
 uitstappen en voorjaarswedstrijden   
 nog tegoed op een ander moment?

Ja hoor. Onze golfuitstap naar Oostburg 
hopen we volgend seizoen wel te kunnen 
doen en ook de leuke voorjaarswedstrijden 
schuiven een jaar op. Ik zou alle juniors dus 
een hart onder de riem willen steken.  
Niet getreurd, uitstel is geen afstel.

—Je laatste zes maanden als captain gaan in.   
 Hoe kijk je terug op de voorbije jaren?

Ik heb het met veel plezier gedaan en ik ben 
fier op mijn juniors. Ze zorgden tijdens elke 
ontmoeting voor sfeer en ambiance.  
Mijn dank gaat uit naar hen en ik hoop dat 
ze met evenveel enthousiasme het nieuwe 
seizoen en het nieuwe jaar zullen ingaan.
Ik heb in deze functie veel mensen leren 
kennen en ik heb geleerd te organiseren en 
te plannen. Gelukkig heb ik het altijd goed 
weten te combineren met mijn studies en 
gelukkig kreeg ik veel steun van mijn ouders 
en van Alexander.

—Edward, hoe heb jij de weken  
 zonder golf ervaren?

Bij mij waren die goed gevuld. Om in 
vorm te blijven sloeg ik balletjes in 
de tuin of maakte ik lange ritten met 
mijn koersfiets. Ik heb ook veel tijd 
doorgebracht met mijn familie en -voor 
zover mijn bubbel het toeliet- vrienden 
bezocht. 

—De heropening van Damme Golf zorgde  
 voor een massale toevlucht. Was dat  
 ook bij de juniors het geval?

Zeker. We konden immers niet naar 
school, dus was de golfclub dé plek 
waar we elkaar konden ontmoeten en 
sociaal contact hebben. Ik ben vanaf 4 
mei zowat elke dag gaan golfen en veel 
andere juniors deden hetzelfde. Ik ben 
fier en blij dat ze zo gemotiveerd zijn 
gebleven. 
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World 
Handicap 
System
E e n  n i e u w  w e r e l d w i j d  s y s t e e m  o m 
d e  h a n d i c a p  v a n  e e n  g o l f s p e l e r  t e 
b e r e k e n e n

Er was wat nervositeit in verband 
met het nieuwe wereldwijde 
handicapsysteem dat nu ook in ons land 
officieel is. Is je handicap gestegen?  
Die kans is reëel, zij het wellicht vrij 
miniem. Maar so what? Het goede 
nieuws is dat je spelplezier mee de 
hoogte ingaat. “Een hcp is een middel 
om jou een eerlijke kans te geven om 
36 punten Stableford te halen en met 
spelers van elk niveau te spelen.  
Niets meer, niets minder. Wij hopen op 
een mentaliteitswijziging”, zegt Johan 
Verbiest van de Royal Belgian Golf 
Federation.

De wereld telt zes ‘handicapping authorities’ (daar is 
de Europese EGA één van) en tot voor kort ging dat 
gepaard met evenveel handicapsystemen. Sinds het 
een doodnormale zaak werd om naar de andere kant 
van de planeet te vliegen en er te golfen, zorgde die 
verscheidenheid voor problemen. Het fenomeen ‘de 
mobiele golfer’ noopte de handicapping authorities 
om de koppen bij elkaar te steken en na te denken 
over een uniform systeem dat wereldwijd zou worden 
toegepast. De realisatie nam maar liefst tien jaar 
in beslag, maar nu is het World Handicap System 
-of kortweg WHS- eindelijk een feit. Ook ons land 
ontsnapt er uiteraard niet aan; begin november zijn we 
met zijn allen overgeschakeld en zagen we onze EGA 
handicaps onherroepelijk plaats maken voor World 
Handicap Indexen. Al moet het gezegd dat het een 
zachte overgang was: reeds in maart kregen we naast 
onze EGA Handicap onze World Handicap Index te 
zien. Hiervoor werden alle oude scores (vanaf januari 
2016) van onze EGA handicap historiek omgezet naar 
een WHS-historiek. 

Met de invoering van het WHS -toch wel een mijlpaal 
in onze golfgeschiedenis- hopen de Royal Belgian 
Golf Federation, Golf Vlaanderen en de clubs een 
mentaliteitswijziging op gang te brengen. Om dit toe 
te lichten, gingen we in gesprek met Johan Verbiest, 
Sport & Technical Director van de Royal Belgian Golf 
Federation.

Tekst Katrien Depoorter
 Vincent Degroote
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—Johan, laat ons beginnen met het grootste verschil   
 tussen het oude en het nieuwe systeem nog eens  
 uit te leggen. 

Er hebben in de golfwereld altijd twee systemen 
bestaan: de eerste gaat uit van gemiddeldes 
(averaging system), de tweede neemt je laatste 
handicap als referentie en afhankelijk van de score 
die je inlevert op een dag kan die stijgen, zakken of 
gelijk blijven (incremental system). Onze oude EGA 
handicaps waren een voorbeeld van het tweede 
systeem, terwijl in de Verenigde Staten en Australië al 
met gemiddeldes werd gewerkt. Ook het nieuwe WHS 
is een averaging system: van de acht beste scores van 
je laatste twintig scores die je hebt ingediend wordt 
een gemiddelde berekend en op basis daarvan krijg 
je je handicap. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het 
nieuwe systeem een betere weergave is van je actuele 
niveau dan het oude systeem. Maar het brengt wel wat 
teweeg natuurlijk. Al wie geen ervaring had met een 
averaging system moet nu door een complexe periode.  

—In de jaren 90 werd ons oude handicapsysteem al   
 eens aangepast met de course en slope rating.  
 Blijft dat principe overeind in het WHS? 

Inderdaad. Speel je eenzelfde score (evenveel slagen) 
op een moeilijkere baan, dan krijg je een ander 
resultaat dan wanneer je op een gemakkelijke baan 
speelt. Dit komt door de ‘course handicap’, die bepaalt 
het aantal strokes dat je krijgt. Het zit logisch in elkaar: 
hoe moeilijker de baan, hoe meer strokes. Het WHS 
werkt verder op deze basis. Tevens willen we het 
principe van ‘tee it forward’ benadrukken want dit 

komt het spelplezier ten goede. Dat houdt in dat je 
je afslagplaats kiest in functie van de afstand die je 
slaat met de driver. Er is een tabel opgesteld om te 
weten in welke tee je het best speelt. De Belgische 
clubs zijn hier misschien nog niet helemaal klaar voor. 
Waar we de tees vroeger met kleuren aanduidden 
stappen we nu over naar een systeem met cijfers. 
Ook de scorekaarten, borden en het parcours worden 
aangepast. Dat is voor de toekomst.

—Klopt het dat de meeste handicaps gestegen zijn? 

Ja, de meeste mensen die na 2016 regelmatig scores 
hebben binnengebracht, hebben nu een hogere 
handicap. Uit onze statistieken blijkt dat 90 procent 
binnen de twee punten van hun EGA hcp blijft. 
Belangrijk om te weten is dat golfers die veel spelen 
hun hcp meer zullen zien fluctueren. De handicaps zijn 
dynamischer geworden. Vroeger ging een hcp vlot naar 
beneden, maar stijgen ging veel moeizamer waardoor 
een mindere periode niet werd opgevangen. 

"Je WHS Index 
(hcp) is het 
gemiddelde van je 8 
beste scores van je 
laatste 20 gespeelde 
wedstrijden."
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—Zou het kunnen dat het spelplezier van de meeste golfers zal  
 stijgen doordat ze meer op hun eigen niveau zullen spelen?

Dat zou een mooie uitleg zijn en hij klopt wel gedeeltelijk, 
maar wij hameren erop dat spelers de basis nooit mogen 
vergeten: een handicap is alleen maar een middel om jou 
een eerlijke kans te geven om 36 punten Stableford te halen. 
De hele egokwestie die daarbij komen kijken is, is nooit de 
bedoeling van het systeem geweest. Een lagere hcp maakt 
van jou geen betere mens en het is niet omdat je een hoge 
hcp hebt dat je niets op een golfparcours te zoeken hebt. 
Veel golfers moeten wat ‘heropgevoed’ worden hierover.  
Ik vergelijk het wel eens met uitkomen tegen Usain Bolt op 
de honderd meter: enkel met een voorsprong van twintig 
meter maak je een eerlijke kans en zelfs dan zal het nog 
spannend worden. Elke speler komt vroeg of laat zijn beste 
niveau tegen. Dat niveau is voor iedereen verschillend en 
toch kunnen we gezellig samen spelen want je speelt in de 
eerste plaats tegen jezelf en tegen de baan. In geen enkele 
andere sport kan dit, golf is hierin uniek. Meten is weten. 
Daarom raden wij aan: ga op de driving range staan, sla vijf 
drives en kijk hoe ver je slaat. Speel dan het parcours van 
jouw niveau en stel jezelf achteraf de vraag: was het leuk?  
Zo ja, dan heb je je ideale tee gevonden.

—Wat zijn volgens jou de grootste voordelen  
 van het WHS?

Het grootste voordeel is dat een handicap in België nu 
dezelfde waarde heeft als een handicap in Los Angeles, 
Sydney, Osaka… Daarnaast vind ik het een goeie zaak 
dat je je niet kunt verschuilen: je scores vertellen 
wat je gedaan hebt. Vroeger was het de tendens 
om bepaalde wedstrijden niet te spelen omdat je 
handicap dan ongewijzigd bleef en zeker niet de 
hoogte in ging. Maar de realiteit was dat veel mensen 
het niveau van hun handicap al lang niet meer haalden.

—Sjoemelaars zullen er altijd zijn.  
 Krijgen zij het moeilijker met het nieuwe systeem?

Er zullen analyses gebeuren: dankzij algoritmes kan 
een apart scoreverloop (bijvoorbeeld slechte punten 
in een kwalificatieronde en goede punten in een 
wedstrijd) er wel worden uitgevist en dan is het aan 
de commissie van elke club om met die speler een 
gesprek aan te gaan. 

—Hoe krijgen beginners hun handicap?

Er bestaat een tabel voor spelers met minder dan 
twintig scores. Je eerste score is je dagresultaat en 
daar worden twee punten afgetrokken. Tot aan de 
vijfde ronde staat je handicap gelijk met je laagste 
score. Vanaf dan wordt het gemiddelde van je laatste 
twee scores genomen en zo bouw je op tot er een 
gemiddelde gemaakt kan worden van de acht beste 
scores van je laatste twintig wedstrijden. We weten 
dat rabbits zo snel mogelijk naar het grote parcours 
willen en we kunnen hen geruststellen: het WHS zal 
weinig effect hebben op de tijd die ze daarvoor nodig 
hebben. In Damme Golf zit het goed in elkaar: je speelt 
op een baan die je aankunt waardoor je plezier beleeft 
aan je sport en tussentijdse successen kunt halen. 
Vergelijk het met een marathonloper: die loopt ook 
geen 42 kilometer op zijn eerste training.

"We moeten af van 
het belang van het 
cijfer, een hcp is 
enkel een indicatie 
van je spelniveau."

World Handicap System37
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—Beginners en andere mensen met een hogere handicap  
 worden wel eens scheef bekeken vanwege hun traag spel.  
 Het WHS houdt daar nu rekening mee. Kan je dat uitleggen?

Kijk, in elke sport kom je mensen tegen die heel veel tijd 
nodig hebben en mensen die er snel mee weg zijn. Wij laten 
alle beginners op de kortste baan spelen. Je moet ze het 
terrein geven dat ze aankunnen zodat ze minder slagen 
nodig hebben om in de buurt van de green te komen.  
Dat is plezanter voor iedereen die meespeelt. Worden je 
slagen langer, dan neem je een andere baan. Met verouderen 
worden je slagen weer korter en dan is het weer tijd om 
van tee te veranderen. Speel a.u.b. een baan die haalbaar is 
met jouw lengtes want slowplay is inderdaad een ergernis 
in alle clubs. Daarom moeten we afstappen van het idee 
dat de blauwe en rode banen de ‘vrouwentees’ zijn en dat 
soort zaken. Als je niet de beste skiër bent, ga je toch ook 
niet langs de zwarte pistes naar beneden? Waarom zou 
dat in golf anders moeten zijn? Het zorgt alleen maar voor 
frustraties op het parcours.

—Krijgen we dankzij het WHS een ander soort wedstrijden?  
 Zullen twaalf of zestien holes bijvoorbeeld ook mogelijk zijn?

Ja, tussen twaalf en achttien holes is alles mogelijk en de 
negen holes blijven ook bestaan. Er zijn manieren om je 
scores om te rekenen. Hiermee komen we tegemoet aan 
een vraag van de markt om wedstrijden te organiseren 
die bijvoorbeeld niet langer dan drie uren mogen duren, 
aankomst en vertrek meegerekend. Koppel dat aan een baan 
die geschikt is voor je lengte waardoor je op een normaal en 
fatsoenlijk tempo speelt en dan krijg je een win-winsituatie.  

—Waarom houdt het WHS rekening met moeilijke   
 omstandigheden zoals hondenweer?  
 Golf is toch een sport van omstandigheden?

Dat is de PCC, de Playing Conditions Calculation. De ene keer 
zitten de omstandigheden mee, de andere keer niet. Je 
zou kunnen stellen dat het effect van de slechte dagen het 
effect van de goede opgeeft en je de vraag stellen of zo’n 
ingewikkeld PCC wel nodig is. Maar we willen niet dat twee 
mensen met dezelfde kwaliteiten ver uit elkaar liggende 
handicaps hebben omdat ze nu eenmaal op andere dagen 
gingen golfen. De eerste twee jaar zullen we dit in België 
sowieso nog niet toepassen om technische redenen.

—Voor veel golfers lijkt het WHS een moeilijke zaak met  
 wiskundige formules. Is het dat ook?

Er komt wel wat bij kijken, maar onthoud dat je dankzij 
de app van Golf Vlaanderen (i-golf) heel snel je nieuwe 
handicap zult kennen. Meestal de dag zelf. Eens het PCC is 
ingevoerd zullen nog aanpassingen mogelijk zijn op basis van 
de weersomstandigheden en dan zal je ten laatste de dag 
nadien je nieuwe handicap kennen. 

Meer info over het WHS
www.golfbelgium.be/nl/whs-spelers-editie/
www.whs.com
www.golfvlaanderen.be/gv-e-nieuws/whs-vanaf-1-november
www.randa.org/WorldHandicapSystem

"Het verschil tussen 
een Handicap 37 en 35 
is evenveel als tussen 
een Scratch speler en 
een Handicap 2."

39 World Handicap System
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In beeld
Rabbits

"Het is belangrijk te 
blijven oefenen zodat je 
een stevige basis hebt 
om van te vertrekken."



DAMMETIMES

49

Jan Vanhaverbeke41

We schreven het al: er zijn 
veel leden bij gekomen en dat 
betekent natuurlijk dat Jan 
Vanhaverbeke veel nieuwe 
rabbits mocht verwelkomen. 
“Hoe meer wedstrijden ze 
spelen, hoe sneller ze naar 
het grote terrein mogen.  
De weinige wedstrijden die 
we konden doen, trokken 
dan ook massaal veel volk”, 
zegt Jan. Zijn advies voor 
deze winter: blijven spelen!

Rabbits 
Verantwoordelijke

J A N  V A N H A V E R B E K E
Toch wel. Door de vele afgelaste wedstrijden 
konden ze hun kunnen te weinig laten 
zien en kaarten spelen verliep veel trager. 
Nodeloos te zeggen dat de wedstrijden 
die wél plaats vonden in een mum van tijd 
volzet waren. Onze beginnende spelers 
hebben echter ook begrip voor de moeilijke 
omstandigheden. Normaal zijn er twee 
wedstrijden per maand, nu waren er een 
zestal in totaal. Niet alleen corona, maar ook 
storm Odette gooide roet in het eten.  
En toch: het is beter dan niets.

—Hoe nam je ’t zelf op?

Plezant was het niet. Wat wandelen om 
in beweging te blijven en af en toe een 
balletje slaan om het korte spel te oefenen, 
is niet hetzelfde als golfen. Golfen is meer 
dan sporten alleen, het is ook een sociale 
bezigheid en dat laatste viel weg.  
De tevredenheid was dan ook enorm toen  
we weer op het terrein mochten spelen.

—De rabbits smachten naar wedstrijden.   
 Waar kunnen ze naar uitkijken?

Op 28 november is er nog een wedstrijd en 
op 12 december is er de Texas Scramble op 
de compact onder leiding van Jean-Pierre. 
Dat is een echte aanrader. Voor veel rabbits 
is het de eerste keer dat ze zo’n wedstrijd 
spelen. In het verleden is dit telkens supertof 
geweest. Samen met Jean-Pierre, Josiane en 
Caroline zal ik er bovendien voor zorgen dat 
de kalender voor van volgend jaar bomvol 
staat, zodat we de verloren tijd zo veel 
mogelijk kunnen inhalen. 

—Wat is jouw advies voor de komende winter?

Blijven spelen! Wie een winterstop doet, 
zal dat merken aan zijn techniek. Het is 
belangrijk te blijven oefenen zodat je een 
stevige basis hebt om van te vertrekken. 
Onze club heeft alles om optimaal te 
overwinteren, denk aan de driving range, 
de compact… zelfs indoor golfen is bij ons 
mogelijk!

—In tegenstelling tot de captains hoef jij  
 de fakkel nog niet door te geven aan een  
 opvolger. Hoe komt dat?

Bij de andere groepen is het de captain 
die vertrekt en de groep die lichtjes 
wijzigt. Bij ons is het net andersom: ik 
werd gevraagd dit nog een tijd verder te 
blijven doen, maar de groep ziet er wel 
elk jaar anders uit. Ik vind dat een goeie 
zaak want als Rabbit verantwoordelijke 
moet je veel geduld en een bepaalde 
ingesteldheid hebben. Bovendien is ons 
team een geoliede machine waarin elk 
zijn taken kent. Dat we er nog enkele 
jaren samen tegenaan gaan komt de 
continuïteit alleen maar ten goede.

—In het vorige interview zei je dat elke  
 Rabbit zo snel mogelijk zijn kaarten wil  
 zodat hij op het grote parcours kan gaan  
 golfen. Zorgt corona voor vertraging en  
 eventueel frustraties bij deze leden?
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Ook in ons B2B-netwerk heeft het coronavirus 
veel teweeg gebracht. Dachten we in het begin 
van de lockdown nog aan het annuleren van één 
samenkomst, dan was het twee maanden later al 
duidelijk dat we ze maar beter allemaal konden 
overslaan. Alle leden nemen hun lidmaatschap 
mee naar 2021 en uiteraard zijn nieuwkomers 
meer dan welkom. Laat ondertussen niet na om 
elkaar te steunen, beste ondernemers. Nu meer 
dan ooit kunnen wij elkaar het juiste duwtje in  
de rug geven.

—Kruisbestuivingen

Op en naast het golfparcours leren de leden van 
het B2B-netwerk elkaar kennen en dat zowel op 
persoonlijk als op zakelijk vlak. Bovendien kunnen 
ze zelf hun klanten en andere zakenrelaties 
uitnodigen in de club. De bedoeling is dat onze 
golfende bedrijfsleiders bij elkaar ‘top of mind’ 
worden. Een positief en kwalitatief netwerk is 
er een waarbij je je eigen reeds opgebouwde 
netwerk openstelt aan de anderen zodat er 
kruisbestuivingen kunnen ontstaan. Meerdere 
kleine netwerken laten samensmelten tot één 
groot geheel, daar streven we naar. De voorbije 
jaren zijn daardoor al meerdere samenwerkingen 
ontstaan. 

—Focus op business

Wat de toekomst zal brengen, is voor niemand 
duidelijk maar wij streven in 2021 naar zes 
bijeenkomsten in totaal. Uiteraard nemen wij 
alle nodige maatregelen opdat die veilig zouden 
kunnen verlopen. We spelen twee keer achttien 
holes en vier negen holes wedstrijden. Zo leggen 
we de focus op het zakelijke en kunnen we elkaars 
business optimaal stimuleren. 

Tijdens een B2B-dag mag je je verwachten aan 
koffie en cake bij de ontvangst in het Clubhuis, 
het logo van je bedrijf op de tee-box, een amuse 
en een drankje tijdens de wedstrijd, een receptie 
gevolgd door een verzorgd diner (inclusief 
wijnen en water) en een verzorgde prijzentafel, 
geschonken door de dagsponsor of Damme Golf. 

Ook gedurende het jaar kun je rekenen op 
maximale visibiliteit. Je bedrijfslogo komt zowel 
op een bord in de inkom, roll-up banners en een 
detailpagina op onze website te staan. Wij zorgen 
ook voor een B2B-Goodie Bag voor alle leden en 
hun genodigden. 

—Netwerken in onzekere tijden

De ene ondernemer in ons B2B-netwerk voelt het 
effect van het virus beter dan de andere. Op de 
volgende pagina’s vinden jullie elkaars gegevens. 
Bekijk zeker of je iemand kan helpen of een plezier 
doen. Het kan een wezenlijk verschil maken.  
Nu meer dan ooit kunnen we er voor elkaar zijn.

Het B2B-netwerk keert terug
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B2B Academy voor Aspirant golfers
Nog nooit gegolft en toch zin om toe te treden tot het B2B-netwerk?  
Dat kan! Voor aspirant golfers is er de B2B Academy.

Wat houdt dat in?

 - Leren golfen samen met collega-ondernemers
 - Mogelijkheid om twaalf uren les te volgen tijdens de  
  B2B dagen (zes keer twee uren les) onder leiding van  
  een golfpro (max. zes spelers per groep).
 -  Eén jaar BRONS lidmaatschap van Damme golf
 -  Lidmaatschap van het B2B-netwerk
 -  Golfclubs staan ter beschikking
 -  Federatiekaart

Wil je eens komen proeven? 
Kom gerust langs als gast!

Wil je meer weten  
over alle soorten  

lidmaatschappen  
en de prijzen?  

Maak je graag een afspraak? 
Neem dan contact op met  

Alexander Hautekiet. 

alexander@groupterwyndt.be
050/35 35 72

KALENDER B2B

DAMME
Woensdag 21 april 2021
 — 9 holes —  
 
Woensdag 19 mei 2021 
 — 18 holes —  
 
Woensdag 16 juni 2021
 — 9 holes —  
 
Woensdag 18 augustus 2021 
 — 9 holes — 
 
Woensdag 22 september 2021
 — 18 holes — 
 (B2B Winge op bezoek in Damme) 
 
Woensdag 20 oktober 2021
 — 9 holes — 
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Leopold II-laan 35
8000 Brugge

+32 495 52 30 36
alain@liquidsociety.be

branding agency

Alain Boone

Léon Bekaertlaan 32
9880 Aalter

+32 50 79 18 13
christine@salubris.be

Christine van 
Hoorenweder

Monnikewerve 181 bus b
8000 Brugge

+32 478 41 00 19
info@atelierstreep.be

ATELIER

Frank Herman

Dorpsstraat 140
8300 Knokke-Heist

+32 475 37 76 62
jan@knokadvas.be

Jan De Groote

Gistelsesteenweg 300
8200 Brugge

+32 475 60 78 81
Kurt.dhondt@dhondt-insurance.com

Kurt D'hondt

Luchthavenlei 1
2100 Antwerpen
+32 484 77 57 73

marc@3xc.be

Marc Van de Vyver

Industrielaan 38
1740 Ternat

+32 470 52 22 10
luc@carrobel.be

Luc De Jaeger

Belgicastraat 1
1930 Zaventem
+32 2 712 30 10

frederik.boi@epson.eu

Frederik Boi

Kapellestraat 2
9990 Maldegem

+32 475 27 40 72
hilde@jtc-services.com

Hilde Jaspaert

Klauwijzerstraat 10
8200 Brugge

+32 50 39 14 28
info@marktonderzoek.be

Inge Devroe

Rooigem 1
8310 Brugge

+32 476 42 78 24
bart@starfisk.com

Bart Duron

Steenstraat 41/01
8000 Brugge

+32 479218764
maxime@chapter.be

Maxime Traen

Nieuwendorpe 33 D
9900 Eeklo

+32 9 376 97 97
bernard.pauwels@contilabel.be

Bernard Pauwels

Coupure Rechts 160
9000 Gent

+32 9 233 18 20
carla.degryse@buro-c.be

Carla Degryse

Moerkerkse Steenweg 1
8310 Brugge

+32 477 46 80 68
m.declerck@groupclaeys.be

Michel De Clerck

Dammeers 23
9880 Aalter

+32 475 72 32 49
frank.devreese@studiebureau-devreese.be

Frank Devreese
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Oostendse Steenweg 115
8000 Brugge

+32 50 45 80 20
nicolas.pierloot@raesautogroep.be

Nicolas Pierloot

Waterpolder 28
9992 Middelburg
+32 473 130 630

peggy.d@travel-experts.be

Peggy Detiège

Ambachtenstraat 33 
8870 Izegem

+32 56 23 43 30
stefaan.leliaert@dewaele.com

Stefaan Leliaert
Jeroen Hautekiet

Jaspaertstede 18
9950 Lievegem
+32 473 17 25 51

mimer@proximus.be

Walter Linseele

Schoonzichtstraat 23A
9051 Gent

+32 474 54 03 96
wim.henneman@value-square.be

Wim Henneman

Wilgenlaan 39
8310 Kortemark

+32 497 52 55 25
wim.verhaeghe@hyboma.be

Wim Verhaeghe

Bruiloftstraat 127
9050 Gent

+32 479 21 05 10
wim@guidata.info

Wim Verheye

Marktplein 3
8620 Nieuwpoort
+32 475 30 62 17
stijn@goetry.be

Stijn Goetry

Gistelse Steenweg 247b
8200 Brugge

+32 50 31 42 05
tim@ombro.be

Timothy 
Vandenbulcke

Jan Boninstraat 3
8000 Brugge

+32 496 27 25 27
vincent@venuez.be

Vincent Degroote

Jacques Parijslaan 8
9940 Evergem

+32 496 21 82 47
peter@besard.com

Peter Besard

Entrepotstraat 33
9100 Sint-Niklaas
+32 475 91 19 97

peter.vanhuffel@emgroup.be

Peter Vanhuffel

Belliardstraat 25
1040 Brussel

+32 479 999 026
piet.vanpetegem@nationale-loterij.be

Piet Van Petegem

Van Bunnenplein 17
8300 Knokke-Heist

+32 479 95 65 82
patrick.plovier@skynet.be

restaurant

Alexandra

A

Patrick Polvier

Hof Ter Weze 7
8800 Roeselare
+32 478 52 21 10

paul.blomme@quaestor.be

Paul Blomme

Legeweg 180
8200 Brugge

+32 473 39 12 92
nicolas@spegelaere.com

Nicolas Lanckriet
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Omdat de koudere 
maanden ideaal zijn om 
jezelf klaar te stomen voor 
het golfseizoen, bieden 
onze drie professionals 
elk hun eigen winterstage 
aan. Samen met hen kan 
je de komende maanden 
werken aan je golfswing, 
putting, chipping, pitching, 
bunkerspel ... 
Maar eerst: een goeie 
afslag met de driver!

Onze 
professionals 
trakteren met 
winterdeals

—Waarom is een afslag  
 met de driver zo moeilijk?

Veel mensen ondervinden 
moeilijkheden bij de afslag 
met de driver. Dat is je 
langste club en tevens de 
club met de minste helling. 
Sla je niet in het midden 
van het clubhoofd, dan heb 
je een spin op de bal en 
wijkt hij enorm af naar links 
of naar rechts. Een ijzerslag 
doe je met kortere clubs 
met een open helling, die 
hebben een minder grote 
impact op de bal waardoor 
je er gemakkelijker mee 
rechtdoor kunt slaan.  
Een afslag met de driver 
en een ijzerslag vragen 
daarom om een andere 
starterspositie.

—Bestaan er zoiets als een    
 ‘foute’ driver?

De driver is de moeilijkste club van 
allemaal. Onze pro’s merken dat veel 
leden niet met de juiste of met een 
slechte driver spelen. De hellingshoek, 
schaftkeuze en lengte zijn heel 
belangrijk. Twijfel je aan de kwaliteit 
van je driver, probeer dan zeker de 
demomodellen van de pro’s uit.  
Deze zijn altijd beschikbaar op de club. 

• Plaats de balpositie  
 op je linkerhiel

• Plaats de teehoogte een   
 halve bal boven de   
 bovenkant van de driver

• Zorg ervoor dat de schaft  
 naar je navel wijst

• Houd je rechterschouder  
 lager dan je    
 linkerschouder

• Verdeel je gewicht  
 60-40 op je rechtervoet   
 (ter vergelijking: bij de   
 ijzerslag is dat 60-40  
 op je linkervoet)

• Houd de boog in je  
 club bij de eerste   
 dertig centimeter   
 in de backswing   
 mooi laag

—Hoe begin je aan een afslag  
 met de driver?
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A N D R E W 
A R M S T R O N G

“Better golf is more fun”

DEAL
Een abonnement van twintig 
lessen van een half uur. Waarom 
geen uur? Omdat het in de 
wintermaanden belangrijk is 
regelmatig te blijven spelen en 
oefenen. Als je te lang stopt, gaat 
je golfspel achteruit. Neem je 
daarentegen wekelijks een korte 
les, dan boek je vooruitgang. 
Voor en na de les kan je dan nog 
spelen en oefenen in je eentje.

PRIJS 
€ 540 in plaats van € 640

WANNEER
heden tot 1 maart 2021  

GSM  
0476 49 44 50
E-mail  
andrewarmstrong318@gmail.com

M A T H I E U 
D E  L I L L E

“Sterker van start en 
een betere handicap 
voor wie zich strak aan 
winterschema houdt.”

DEAL
Een pakket van tien uren les voor 
de prijs van acht uren. Het pakket 
bestaat uit parcoursanalyse, 
swingtechniek (verbeteren 
van balvlucht en swingbaan 
met gebruik van videoanalyse 
GASPLAB en TRACKMAN), 
kortspel (putting: verbeteren 
van balrol en lezen van greens, 
chipping: welke club voor 
welke slag gebruiken, pitching: 
afstandscontrole tussen wedges, 
bunkerspel en hoge bunkerslag), 
parcoursmanagement (hoe verlies 
je het minst aantal slagen op een 
wedstrijd, correct opwarmen…). 

PRIJS 
€ 600 in plaats van € 750

WANNEER
heden tot 28 februari 2021 

GSM  
0477 52 40 98
E-mail  
pro@dammegolf.be 

O L I V I E R  
V A N  R A E F E L G E M

“Bereid je voor op seizoen 
2021. Met een goede 
putting en chipping is 
een betere handicap 
gegarandeerd!”

DEAL
Een pakket van twaalf uren 
les voor de prijs van tien. Het 
pakket bestaat uit zeven uren 
swingles met video (startposities, 
backswing, swingplane, 
downswing, finish), twee uren 
les op de main course (course 
management, hoe de baan 
spelen) en drie uren les short 
game (twee uren short game, één 
uur putting en drie uur compact 
op swing en shortgame uit te 
voeren op de baan). De meeste 
mensen hechten te weinig 
aandacht aan shortgame en laten 
daardoor veel punten liggen. De 
verschillende onderdelen kunnen 
nog worden aangepast indien 
gewenst. 

PRIJS 
€ 650 in plaats van € 780

WANNEER
heden tot 31 maart 2021 

GSM  
0472 86 18 34
E-mail  
oliviervanraefelgem@hotmail.com 



Zonwering, vakkundig geplaatst en met liefde afgewerkt.

Bij Ombro en Brustor weten we dat naast innovatieve materialen ook de plaatsing belangrijk is 
voor de beste kwaliteit. Daarom werken we enkel met eigen opgeleide topplaatsers. 
Ons vakmanschap draagt bij aan de langere levensduur van je buitenzonwering.

byOmbro en Brustor. Al 25 jaar samen zonwering zonder zorgen.

Toonzaal Brugge

Gistelse Steenweg 247b 
B-8200 Brugge 
 +32 (0)50 31 42 05 
brugge@ombro.be 
www.ombro.be

Toonzaal Oostende

Torhoutsesteenweg 417 
B-8400 Oostende 
 +32 (0)59 50 10 75 
oostende@ombro.be 
www.ombro.be

Timothy 
Vandenbulcke

Zaakvoerder

tim@ombro.be
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De Audi Q4 e-tron Sportback 

Get ready for 
electrifying times in 2021.

Deze illustratie van de Audi Q4 e-tron Sportback is geen productiemodel maar een concept car. 
Pre-ordering van de Audi Q4 e-tron Sportback vanaf november 2020.
Productie en commercialisering in 2021.

www.raesautogroep.be



Welkom in ons 
 vastgoedhuis 

Bij Dewaele Vastgoedgroep vind je alle 
expertise over vastgoed onder één 
dak. Met vijf gespecialiseerde merken – 
Dewaele, Soldandset.be, Van der Build, 
Turner en De Syndic – zijn we van alle 
markten thuis. Voor elk type vastgoed 
kan je dus terecht bij een expert die 

je even persoonlijk als professioneel 
begeleidt, ondersteund door een team 
van juristen, informatici en marketeers. 
Zo wil Dewaele Vastgoedgroep een 
huis van vertrouwen zijn. Zo zorgen 
we ervoor dat jij succesvol kan zijn in 
vastgoed.

VOOR ELK TYPE VASTGOED HUIST HIER EEN EXPERT

dewaelevastgoedgroep.be

Particulier
verkopen

Gebouwen-
beheer

Residentieel
vastgoed

Exclusief
vastgoed

Bedrijfs-
vastgoed


