Woord van de voorzitter
Bij de start van dit 27ste BSGA golfseizoen blikken we nog even terug op wat 2015 ons bracht. Dank zij de niet
aflatende inzet van het organiserend comité, samen met gastvrije senatoren van de bezochte golfclubs, genoten
we ook in 2015 wederom van prachtige golfdagen. Met ter Hille, Naxhelet en Enghien ontdekten we enkele mooie
nieuwkomers van het Belgische golfaanbod. Nogmaals hartelijk proficiat aan de winnaars en kampioenen.
Na de afsluitende wedstrijd op de Royal Golf Club van Oostende kwam aan het mandaat van voorzitter Paul
Waterinckx en enkele comitéleden een eind. Bedankt Paul voor je jarenlange inzet als captain en voorzitter van
onze vriendenclub. Bedankt Luc, Jo, Sabine en Peter. Bedankt partners voor bijdrage en steun. Bedankt ook aan
sponsor La Scaligera, Frédérik Larcin, om met zijn gevarieerd aanbod van Italiaanse wijnen en streekproducten ons
te (blijven) steunen. Aan jullie, leden, alvast mijn appreciatie voor het in mij gestelde vertrouwen.
Zoals reeds eerder aangehaald is het mijn bedoeling om onze contacten met alle bestaande JCI-geledingen verder
te ontwikkelen. Zo werd ondertussen deelgenomen aan zowel de “machtsoverdracht” van JCI Belgium Senate als
aan de eerste Algemene Vergadering van JCI Belgium, met verspreiding van BSGA-informatie en -kalender.
Benieuwd? Blijf ons volgen op onze Facebook pagina.
Met het plannen van meerdere golfinitiatieven geven ook de lokale JCI-organisaties blijk van hun interesse in het
actief beoefenen van de golfsport (projecten o.a. bij JCI Antwerpen, JCI Genk, JCI Mouscron,…). Mits goede
communicatie en samenwerking hoop ik binnenkort nieuwe leden te mogen verwelkomen.
In dat verband herhaal ik ook graag mijn oproep aan JCI senators, members en past-members om het “BSGA
ambassadorship” op te nemen en via jullie contacten de BSGA voor te stellen en te promoten.
En dan het nieuwe jaar, met een nieuwe speelkalender. We spelen op diverse weekdagen, alsook op een zaterdag,
zowel hier bij ons als in Nederland en Frankrijk. Captain Hans heeft het ook verder over de toepassing van de
gewijzigde golfregels en wat ons 2016 competitiereglement betreft.
Na de positieve ervaring van het voorbije jaar wordt er voor wedstrijdinformatie, uitnodiging, inschrijvings- en
betalingsmodaliteiten verder gewerkt met de e-golf4u.nl digitale ondersteuning.
Rest mij enkel nog jullie een prachtig golfseizoen toe te wensen met veel golfplezier en vooral warme vriendschap.

Wedstrijdkalender 2016
24 Maart
30 April
20 Mei
21 Juni
11 Juli
26-28 Augustus
16 September
21 Oktober

Royal Antwerp Golf Club
L’Empéreur Relais Golf & Countryclub
Royal Ostend Golf Club
Crossmoor (NL)
Golf & Countryclub Oudenaarde
Mont Garni Golf Club – Organised by the ESGA
Golf du Sart (FR) – NCN2016 Mouscron
Limburg Golf & Country Club Houthalen

* Zet de data alvast nu in uw agenda
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De captain aan het woord
Wat verandert er bij de BSGA in 2016
Niets JCI-eigens is ook de BSGA vreemd. Learning by doing is een credo dat al lang wordt gehanteerd binnen
onze beweging. Je verzint, je voert uit, je evalueert en je verbetert of te wel de cirkel van Deming waarin plan,
do, check, act in een cyclisch proces aan elkaar zijn gekoppeld.
Vorig jaar was bedacht (plan) dat de winnaar van de wedstrijd 10 punten verdient, nummer 2, 9 enzoverder,
enzoverder (do). De toegevoegde waarde van dit puntensysteem heeft zich niet echt bewezen naar de mening
van het comité (check), waardoor we hebben besloten om weer terug te keren naar het aloude systeem (act),
waarbij de gerealiseerde stablefordpunten weer gaan meetellen voor de eindprijs.
Zoals jullie elders hebben kunnen lezen zal de BSGA dit jaar 7 wedstrijden in competitie organiseren. Waar tot
het afgelopen jaar 4 wedstrijden meetelden voor de eindprijs, wil het comité dit jaar ook de diehards onder ons
waarderen en belonen. Bijna onder het Olympische motto dat deelnemen belangrijker is dan winnen tellen dit
jaar 5 van de 7 wedstrijden mee voor een van de eindprijzen (heren, dames en senatoren).
De belangrijkste wijziging die we dit jaar gaan doorvoeren is de invoering van een eigen BSGA-handicap. De
BSGA-wedstrijden worden daarmee qualifying, zonder dat dat direct effect hoeft te hebben op uw ‘echte
handicap’.
Aan het begin van de BSGA-competitie start iedereen met zijn feitelijk EGA handicap van dat moment. De in de
BSGA-wedstrijden behaalde stablefordpunten bepalen vervolgens wat de (BSGA-)handicap wordt voor de
volgende wedstrijd. Wij gaan uit van het systeem van reduction only, zodat de BSGA-handicap nooit hoger kan
worden dan je EGA-handicap. Mocht u tussentijds uw EGA-handicap verbeteren, waardoor deze onder de
BSGA-handicap komt te liggen, wordt de BSGA-handicap aangepast naar het niveau van de EGA-handicap.
Ook voor deze aanpassingen in de competitie zullen we het principe van de Deming-cirkel hanteren, dus na dit
seizoen zullen we checken of de verwachtingen uitkomen om vervolgens (eventuele) verbeteringen door te
voeren in 2017.

BSGA board 2016 – 2018
President: Paul Lammers
paul.lammers@skynet.be – 0475 29 42 14

Captain: Hans van Holstein

hans.van.holstein@me.com – +31 6 43 23 62 55

Treasurer: Kristien Schrijvers

kristienschrijvers@hotmail.com – 0477 28 71 03

Communications: Kris Sierens

kris@beforethehype.com – 0498 10 81 34

Past-President : Paul Waterinckx

paul@waterinckx.be – 0475 49 70 29
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Dit was het voorbije jaar
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20/3 Royal Antwerp Golf Club
22/4 Golf Château de la Tournette
20/5 Golf ter Hille
18/6 Naxhelet Golf Club
20/7 Golf & Country Club De Palingbeek
27/8 Golf du Mont Garni
18/9 Golf Club Enghien
23/10 Royal Ostend Golf Club
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BSGA KAMPIOEN DAMES
1. Ann Van Tongerloo
2. Berry van Holstein
3. Marina Lenaerts

CAPTAINS TROPHY
1. Berry van Holstein
2. Hans van Holstein
3. Ivo De Bisschop

BSGA KAMPIOEN HEREN
1. Kris Sierens
2. Pol Salens
3. Ivo De Bisschop

PRESIDENTS CUP
1. Kris Sierens
2. Berry van Holstein
3. Hans van Holstein

BSGA KAMPIOEN SENATOREN
1. Kris Sierens
2. Berry van Holstein
3. Paul Lammers

Volg ons op

BSGA - Belgian Senators Golf Association
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