
Beste Senioren, 

 

Op vrijdag  20 augustus  2021 ging het 6e Senioren kampioenschap door op het clubterrein 
in Zwijnaarde. Het tornooi verliep over twee rondes van 18 holes in de voormiddag en in de 
namiddag. De terrein condities waren heel goed waarvoor dank aan de greenkeepers.  Bij de 
start van de dag was het nog druilerig grijs weer maar dit verbeterde in de loop van de dag 
naar mooi en vrij warm weer. 

De eerste wedstrijd werd gespeeld volgens single stableford tegen PAR. Hier kwamen al snel 
de betere spelers aan de kop van het klassement te liggen.   

De beste 3 van de dames: Annick Denys met 18 ptn, gevolgd door Nadine De Rycke met 15 
ptn en als derde Hedwig Beeckman met 13 ptn. De resultaten van de andere dames kwamen 
dicht bij de derde uit. 

Bij de heren leidde Dirk De Smet met 20 ptn, gevolgd door de revelatie Bruno Vertraeten 
met 18 ptn en als derde Peter Mestdagh met 17 ptn.   

Na de lunch in Table 10 kon de Strokeplay wedstrijd met de 18 finalisten in de namiddag  
starten in omgekeerde volgorde van de resultaten van de voormiddag.  Dit werd een 
spannende Strokeplay wedtrijd waarbij elke slag werd geteld.  De uitslag van de 2de manche 
is redelijk in lijn van de resultaten van de voormiddag .  

Bij de dames:  Regine Lannoo, na een zwakke voormiddag, wint hier sterk met 79 strokes, 
tweede Marleen De Molder met 81 strokes en gedeelde derde plaatst met 83 strokes voor 
Annick Denys, Nadine De Rycke en Hedwig Beeckman. 

Bij de heren: Dirk De Smet wint hier met rustige vaardigheid met 78 strokes, dichtbij gevolgd 
door  de gedeelde 2de plaatsen voor Peter Mestdagh en Paul Hoornaert met 79 strokes.  

Rond 18h00 werden de resultaten met  veel sfeer en een glas van de vriendschap op het 
terras van Table 10 bekend gemaakt en de prijzen verdeeld. 

De resultaten van de voormiddag werden omgerekend naar strokes en opgeteld bij de 
resultaten van de namiddag en hier waren enkele markante wijzigingen in de rangschikking 
te zien. 

Als kampioen van de dames kwam Annick Denys naar boven met 157 punten en bij de heren 
hebben we dit jaar Dirk De Smet als kampioen met 150 punten.  Hartelijk proficiat aan deze 
twee winnaars. 



De runner-up dames: Nadine De Rycke (160 ptn) en als 3de Regine Lannoo (161 ptn) na de 
opmerkelijke remonte in de namiddag.  De runner-up bij de heren: Peter Mestdagh  (154 
ptn) en als 3de de regelmatige Yves Robijt  (156 ptn). 

Alle finalisten  werden beloond met passende prijzen en op het terras werden de dag-
resultaten nog overvloedig besproken. Het was een mooie sfeervolle wedstrijd met 2 
uitstekende kampioenen.    

Wim Delvaux Eric Van Gendt 
Senior captain  Vice Captain 


