Beste élite Senior,
Bij de opening van het seizoen 2019, wenst Uw Captain u een goed spel en golfische
voldoeningen.
Mijn persoonlijk objectief voor dit jaar is de gezelligheid en de voldoening van ieder te
promoten op onze Belgische Senior Tour maar ook om het classement van onze Senior
Belgian Team in de European Championship per ploeg in Denemarken, dat in september zal
plaats hebben, te verbeteren.
U zal zeker vastgesteld hebben dat voor onze Senior Tour, de Federatie een mooie selectie
van terreinen gekozen heeft. Het is wel dat het aantal wedstrijden uitzonderlijk verminderd
is.
Wij zijn nu al bezig voor 2020 om het aantal nationale wedstrijden te verhogen (met
misschien met interlanden).
Ik spoor daarom de besten aan om hun programma aan te vullen met deelnemingen aan de
Senior EGA wedstrijden, Grand Prix Seniors van onze geburen en de Mid-Am wedstrijden.
Jullie kunnen er alleen bij winnen om regelmatig tegen sterkere deelnemers te meten.
Hoewel dit niet voor de ranking telt, zal ik er wel rekening meehouden bij de selectie van de
Wild Cards voor het Europees Kampioenschap en voor de traditionele ontmoeting tegen
Nederland.
Ter herinnering, er zijn 3 Wild Cards voor het Europees Kampioenschap en 4 Wild Cards voor
de ontmoeting Nederland – België.
Ik herinner jullie dat het belangrijk is om zowel aan de Fédératie (f.chapel@golfbelgium.be)
als aan uw Captain (benoitdum@gmail.com) al uw resultaten buiten de ranking Senior Tour
mee te delen.
Ik wens ook dat jullie gedurende het ganse jaar blijk geven van fairplay, en dat jullie de
regels en de code of conduct van onze sport respecteren.
Wij zullen ook onze aandacht op langzaam spel die het collectief plezier aantasten vestigen.
Tot slot, welkom ik dit jaar de “nieuwe senioren” die tot onze groep zullen toetreden.
Ik verheug me jullie allen weldra terug te zien.
Uw Capitain Senior,
Benoit Dumont
Februari 2019.

