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Nieuwjaarsbrief
van de President:
 
Beste golfvrienden,
 
In naam van het ganse AGS team en
mijzelf wil ik jullie mijn allerbeste wen
sen overbrengen voor het nieuwe jaar.
Moge 2017 een jaar worden van
vreugde,geluk,voorspoed maar voor
al een gezond nieuw jaar.
Wij van onze zijde zullen er dan ook
op sportief vlak alles aan doen om van
het jaar 2017 een spetterend golfjaar
te maken.
 
Op het sportsecretariaat wordt er
momenteel koortsachtig gewerkt om
de laatste golfbanen voor het komen
de seizoen vast te leggen en het be
looft weer een schitterende kalender
te worden.
 
Op zondag 22 januari is er traditioneel
onze nieuwjaarsreceptie op AGS waar
we jullie natuurlijk allen in grote getale
verwachten om het glas te heffen op
het nieuwe jaar en elkaar het beste toe
te wensen. De nodige versnaperingen
zullen hierbij niet ontbreken.
Om 16u is er dan de trekking van de
10 waardebonnen, enkel geldig voor
diegenen die op dat ogenblik reeds
hun lidmaatschap hebben vernieuwd.
 
Bij deze zou ik dan ook elkeen willen
aanmoedigen om ons opnieuw het
vertrouwen te schenken en uw lid
maatschap voor het komende seizoen
te hernieuwen.
Ik kijk dan ook met het volste vertrou
wen samen met U uit naar het komen
de golfseizoen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
Beste Leden,
 
In deze eerste gazet van dit jaar wil ik iedereen van harte een Gelukkig Nieuwjaar wensen.  Een jaar met een goede
gezondheid, essentieel om van golf en alle andere bijzaken te kunnen genieten.  Onze captains zijn bezig aan de sa
menstelling van de wedstrijdkalender voor 2017 en het ziet er alvast veelbelovend uit voor het nieuwe seizoen. 
 
Het afgelopen jaar is voorbijgevlogen.  Niet zoals alle jaren, maar 2016 is écht een bijzonder druk jaar geweest.  Zo
hebben we de damestoiletten vernieuwd bij de start van het seizoen. De aanplantingen op onze parking hebben hun
eerste Belgische zomer doorstaan.  Het ene exemplaar dat het niet gehaald heeft, is ondertussen vervangen.  We zijn
er ondertussen allemaal aan gewend, maar we zouden bijna vergeten dat ons nieuwe logo en de nieuwe website hun
intrede hebben gedaan in 2016.  Ook het jaar dat we als pionier in België gestart zijn met de verdeling van Benross
golfmateriaal .  Een uitstekende keuze.  De spelers en onze pro’s zijn laaiend enthousiast over deze materialen. 
 
In juni heeft Peter zijn intrede gedaan op onze club.  Net het moment dat Thomas Detry de goflschool binnenstapte als
debuterend  profspeler op de Challenge Tour op Cleydael. Hij wist samen met de andere spelers onze oefenfaciliteiten
enorm te appreciëren.  Wie had toen gedacht dat hij 6 maanden later een Europese Tourkaart op zak zou hebben? 
Daarna speelde zijn naamgenoot Pieters op de Olympische Spelen en schreef hij geschiedenis als “groentje” op de
Ryder Cup.   Op dat moment moesten we een opendeurdag achter “gesloten deuren” houden, met een recordopkomst
van 260 deelnemers.  Wij hebben in het najaar ook een 60-tal nieuwe leden mogen verwelkomen op onze club.  
 
Onze opendeurdagen zijn de diverse media niet ontgaan.  Op 10 dagen tijd 2 keer op een positieve manier in een
avondjournaal zitten op TV, dat is de verdienste van ons AGS team. 
De golfsport zit in de lift.
 
2017 is het jaar dat er 3 Belgen spelen op de Europese Tour.    Aan ambities geen tekort, ook niet voor onze amateur
golfers.  Allen veel succes met jullie golfambities voor 2017.
 
In al die drukte hebben ook onze sponsors aan onze zijde gestaan om diverse activiteiten te ondersteunen, waarvoor
onze hartelijke dank !
 
In het komende jaar zullen we aandacht schenken aan de Driving Range infrastructuur.  Met nieuwe ballen en enkele
nieuwe targets zullen we het oefenen nog aangenamer maken.
 
Antwerp golfschool is een dynamische club en een begrip in de golfsector.  Als dé referentie om te leren golfen bieden
wij ook nog de mogelijkheid, om na het behalen van uw GVB, uw handicap te verbeteren op diverse 18-holes banen. 
Voor sommige spelers is het een logische stap dat zij op termijn doorstromen naar een grotere golfinfrastructuur.  De
aantrekkingskracht van AGS blijft evenwel voor sommigen zo groot dat zij nog steeds les komen nemen bij hun favo
riete pro, komen oefenen op de Driving Range of Putting green en achteraf nog even napraten in ons clubhuis. Hiervoor
hebben wij een bijkomend lidmaatschap in het leven geroepen.  
Wij bieden de mogelijkheid om als “Country Member” aan te sluiten.  Zij kunnen dan onder beperkte voorwaarden
aansluiten als lid bij AGS.  
We hebben deze beslissing genomen in samenspraak met het sportcomité.  Om ervoor te zorgen dat u als lid steeds
de gelegenheid hebt om te kunnen spelen, zullen we de inschrijvingen tijdens het seizoen evalueren. 
 
We stellen vast dat er altijd spelers zijn die zich voor iedere wedstrijd inschrijven en zich dan terug uitschrijven enkele
dagen voor de wedstrijd.  Dit creëert  een schijnbare reservelijst van spelers.  Hierbij ons advies om u dan toch in te
schrijven op de reservelijst.
 
Indien u als AGS lid wenst door te stromen naar een 18-holes baan dan hebben we nog volgende aanbieding:
Indien u lid wordt op Bossenstein golfclub, dan bieden wij nog een jaar gratis “country lidmaatschap” aan op AGS.
 
Meer info kan je bekomen bij ondergetekende.
De voorwaarden voor country members vind je op onze website.
 
Als afsluiter wil ik graag nog de redactie van deze gazet bedanken om bijna elke maand met vers nieuws te komen. Een
haast onmogelijke opdracht om telkens de bijdragen van de schrijvers te bundelen en in de gekende lay-out te gieten.  
Een dikke merci voor Mariette Vercammen en Anne-Marie Keyenberg voor het verzorgen van de gazet.  Vanaf dit jaar
zal de gazet 4 keer per jaar verschijnen.  In maart, juni, september en december mogen jullie weer vers AGS nieuws
verwachten.
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Achterstevoren leven
Heb je er wel eens aan gedacht wat er gebeurt als je achterstevoren zou leven?
Lijkt me veel leuker.
Om te beginnen sta je op uit de dood, een spectaculair begin… als je uit je kist stapt wordt je verwelkomd door je fa
milie en beste vrienden, die hoef je dus niet meer uit te zoeken… en ze hebben allemaal een bloemetje meegenomen.
Dan mag je een jaar of 20 lekker doen waar je zin in hebt, kaarten, tuinieren, golfen, af en toe een uitstapje aan de helft
van de prijs, iedere dag een paar borrels en elke maand kassa… pensioen.
 
Op een dag staat er ineens een vent voor je deur met een gouden horloge, die biedt je meteen een goed betaalde baan
aan. Naarmate de jaren voorbijgaan, krijg je ook steeds meer zin om te werken, je voelt je steeds beter, je kan zoveel
roken als je wilt, want je longen worden steeds schoner, je kan drinken wat je wilt, de katers worden steeds kleiner. Je
raakt je buik kwijt zonder dat je er iets voor hoeft te doen.
 
In het begin heb je maar 1 keer seks per jaar, maar op ’t laatst 10 keer per week. Op een gegeven moment moet je naar
school maar je weet alles al, dus je doet geen flikker. En de laatste jaren van je leven kan je lekker in de zandbak
spelen, zeuren, lastig zijn en je kan snoepen wat je maar wil want al je tanden ben je toch kwijt. Dan nog een paar
maanden aan de vrouwenborst sabbelen nog 9 maanden in de warme moederschoot en daarna verdwijn je in één
gelukzalig orgasme.   
 
 
Marc
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Nieuwe medewerker
Hallo iedereen!
 
Mag ik me even voorstellen ? Ik ben Ann en ik heb van Kris en Bie een mooi
eindejaarscadeau gekregen. Ik mag namelijk vanaf februari deel uitmaken van
het AGS team.

Ik kijk er dan ook erg naar uit om jullie allemaal te ontmoeten aan het onthaal
en in de shop.
 
Bunkers, het putten, tee's en pitchmarks...., de golfsport heeft voor mij nog
veel geheimen maar ik sta klaar op de afslagmat om alles te ontdekken.

Graag tot binnenkort!

Ann
 

Youngsters
 
Zoals altijd brengt het nieuwe jaar enkele veranderingen mee. Zo is het ook bij de Youngsters op AGS. We hebben op
het einde van 2016 jammer genoeg afscheid moeten nemen van enkele leden, waaronder onze voormalige Captain.
 
Na lang beraad en op aandringen van enkelen, heb ik mij kandidaat gesteld als captain van de youngsters voor 2017.
Gelukkig moet ik het niet alleen doen. Er staat een heel youngster-comité klaar om mij hierbij te helpen. Hartelijk dank
Stefan, Sam, Maarten V., Ivan, Fré, Jens, Tom en Filip.
 
We hebben ook al een beetje nagedacht over het komende jaar, en we zullen vasthouden aan de gebruikelijke activi
teiten.
Twee weekendjes weg, een cross country, avondwedstrijden om de twee weken op donderdagen… Zoals altijd zullen
deze activiteiten via i-golf te boeken zijn.
 
Daarnaast plannen we ook om van de andere donderdagen een youngsteravond te maken, niet met wedstrijden, maar
eerder als losse avond. Gewoon samen oefenen, chip-  en putwedstrijdjes, elkaar helpen met tips en tricks.
 
Om het jaar goed te starten, willen we een kennismaking organiseren voor iedereen die in aanmerking komt voor de
youngster-activiteiten. Oorspronkelijk was dit voor leden 18 tot 37 jaar, maar op AGS hebben we de leeftijd vanuit de
youngsters zelf aangepast tot 40 jaar.
 
Daarnaast wil ik ook benadrukken dat wij er zijn voor ALLE youngsters. Dit wil zeggen dat iedereen mag mee doen.
Moet je de theorie voor de GVB nog doen? Je bent welkom voor raad… Heb je net baanpermissie? We willen je gerust
helpen met tips en tricks. We zijn geen pro’s, maar we kunnen je toch helpen… Heb je net je handicap 45 gehaald?
Proficiat! Doe dan gerust mee met onze wedstrijden . Speel je goed, dan telt de score mee voor je handicap. Was het
resultaat wat minder? Dan heb je toch maar een beetje extra geoefend voor de volgende wedstrijd. Heb je je 36 gehaald?
Ook dan kan je met ons samen oefenen, of wedstrijden op grote banen mee doen.
 
Om dit allemaal nog duidelijker te kunnen uitleggen zullen we op zondag 26 februari om 14u een kennismaking orga
niseren voor alle youngsters op AGS. Noteer dus alvast de datum in je agenda!
 
Tot binnenkort !
 
Maarten Bruynseraede
Youngsters Captain 2017
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Herentalsebaan 451 •   2160  Wommelgem   
www.adrconstruct.b e     • e - mail :  dir@adrconstruct.be   •   Tel.: 03   320   80   80   

Maandag  –   vrijdag   9:00  : –   12: 00  en 12:30  –   18:00   
Zaterdag* : 10:00  –   15:00     

* indien u een verkoper wenst te spreken , gelieve een afspraak te maken*   
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Captain's Column
Jaarlijkse Handicapherziening – Annual Handicap Review.
 
Zoals elk jaar wordt op 1 januari de handicap van alle bij de KBGF aangesloten golfspelers met handicap lager dan 36
automatisch geëvalueerd en eventueel herzien.
Deze herziening moet door de AGS handicapcommissie bevestigd (confirmed) worden voor het einde van de maand
januari. Alle AGS leden die in 2016 tenminste 4 qualifying wedstrijden gespeeld, hebben krijgen zodoende een 'confir
med handicap' (de vroegere actieve handicap).
 
In het verleden was deze  herziening gebaseerd op de behaalde Stableford resultaten op qualifying wedstrijden binnen
de periode van dat jaar.
Vanaf nu wordt de herziening berekend op de SGD (Standard Gross Differential) of de handicap die een speler tijdens
elk van de in dat jaar gespeelde ronden waard was (*).
 
Het AGS Sportcomité heeft op zijn vergadering van 13/12 j.l. beslist enkel handicap aanpassingen ten voordele toe te
passen – enkel handicap verlagingen, geen verhogingen dus.
In de handicap historiek zal een vermelding verschijnen, met de eventuele aanpassing.
 
(*) : zie Captains' Column AGS gazet nr. 54 dd. maart 2016.
 
 
Golfkalender 2017.
 
Het sportsecretariaat is volop aan het werk om voor volgend seizoen een aantrekkelijke en uitdagende activiteiten- en
wedstrijdkalender samen te stellen. Wanneer u dit leest is die kalender waarschijnlijk zo goed als volledig ingevuld.
Naast de bekende banen en onvermijdelijke klassiekers staan er een aantal topbanen in België (Hulencourt, Royal
Ostend, Pierpont, La Tournette, …) en Nederland (Stippelberg, Swinkelsche, Het Woold, …) op het programma.
 
Gedetailleerde info volgt later, maar noteer alvast data en plaats voor de Openings Cup 2017 in uw agenda : vrijdag 24
en zaterdag 25 maart op Spiegelven.
 
Roland Scheirs
Captain
 

Rules Corner
 
Plaatselijke Regel voor het per ongeluk bewegen van een bal op de Putting Green
 
De Golfregels worden om de vier jaar herzien. De laatste herziening dateert van januari 2016.
Indien een tussentijdse aanpassing van een(de) regel(s) noodzakelijk is, wordt dit opgelost door het opstellen van een
Plaatselijke Regel.
Omwille van een aantal voorvallen op de PGA- en de European Tour in 2016 betreffende het per ongeluk bewegen van
een bal op de putting green en de discussies die daarvan het gevolg waren, stellen de R&A en de USGA dan ook voor
om vanaf 1 januari 2017 volgende Plaatselijke Regel toe te passen :
 
Regels 18-2, 18-3 en 20-1 worden als volgt gewijzigd :
 
Wanneer de bal van een speler op de putting green ligt, volgt er geen straf indien de bal of de bal-marker per ongeluk
bewogen wordt door de speler, zijn partner, zijn tegenstrever of een van hun caddies of hun uitrusting.
 
De bewogen bal of bal-marker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
 
Deze Plaatselijke Regel is enkel van toepassing wanneer de bal of bal-marker op de putting green ligt en de beweging
per ongeluk is veroorzaakt.
 
Nota : als vastgesteld wordt dat de bal bewogen werd door wind, water of enige andere natuurlijke oorzaak, zoals de
zwaartekracht, dient de bal gespeeld te worden zoals hij ligt vanaf zijn nieuwe plaats. Een bal-marker die onder deze
omstandigheden bewogen is, wordt teruggeplaatst.
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Ladies
Donderdag 20 oktober was de laatste ladies middagwedstrijd van 2016  en we waren weer met een voltallige ploeg
dames om het AGS terrein volledig te bezetten. Gelukkig kwam de regen pas op het einde van de wedstrijd en konden
we met z'n allen naar de verwarmde tent die Peter voor ons had klaargezet voor de prijsuitreiking.

De eerste prijs was een gratis etentje die avond in het restaurant Guzto te Aartselaar en de gelukkige winnares hiervoor
was Sonja.

Die avond waren de meeste ladies daar al vroeg aanwezig en met ons een hele speciale lady: Cathy. We hebben met
haar teruggeblikt naar het afgelopen ladiesjaar en haar nog eens bedankt namens alle AGS-leden voor haar zorg, hulp
en aandacht voor haar leden.

Daarnaast nog een extra bedankje voor Sonja en Mieke die mij meermaals hebben geholpen bij activiteiten en natuur
lijk de andere dames van AGS die mij steunen en ervoor hebben gezorgd dat we weer een fantastisch ladies jaar
hebben gehad.

Kijk deze winter de i-golf kalender regelmatig na want er gaat zeker nog een wedstrijd georganiseerd worden, meer
nieuws zal nog volgen.

 
Opmerking : deze Plaatselijke Regel geldt niet bij het per ongeluk opnemen van een niet-gemarkeerde bal, het wegslaan
van een bal uit frustratie of het op een andere niet-accidentele manier bewegen van de bal.
 
De Plaatselijke Regels van AGS zullen binnenkort ook in deze zin aangepast worden.
 
Bijkomende info en officiële versies :
 
http://www.randa.org/News/2016/12/New-Local-Rule-for-Golf
http://golfbelgium.be/files/uploads/NEW%20LOCAL%20RULE%20ELIMINATES%20PENALTY%20FOR%20A%20PLAY
ER%20WHO%20ACCIDENTALLY%20CAUSES%20A%20BALL%20TO%20MOVE%20ON%20THE%20PUTTING%20
GREEN.pdf
 
Nuttige tip voor de golfregelfanaten
 
Voor wie de 'Rules of Golf' altijd bij de hand wil hebben of beter wil leren kennen en kennis wil maken met de  'Decisi
ons on the Rules of Golf' (ook wel de Golfbijbel genoemd) bestaan er twee uiterst interessante app's die gratis voor
smartphone en/of tablet gedownload kunnen worden vanuit de app-store. Zoekterm 'R&A' of 'Rules Golf' of via vol
gende links :
 
Voor iOS :
https://itunes.apple.com/be/app/rules-of-golf/id380881843?l=nl&mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/decisions-on-rules-golf-2016/id773125264?l=nl&mt=8
 
Voor Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.uk.lightmaker.theanda.rules
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aimermedia.randa.golf2016
 
 
Roland Scheirs
Captain AGS  - Rules Official KBGF
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Tot snel op AGS,
 
Marieke
ladies captain
 

Pro's Corner
 
Beste Leden,
 
Tijdens de novembervakantie had het jeugd-comité ons ingeschreven om deel te  nemen aan het Handson & Partners
jeugd pro am op Ternesse Golfclub.
 
Senny moest zich helaas op het laatste moment afmelden door een blessure.
Silke was bereid om in te vallen en samen met Lars en Niels sloegen we af in de vroege ochtend. De formule was de
beste 2 scores van het team.
 
Na 9 holes hadden we een super goede score en alleen ik wist dat, als we dit konden volhouden, we kans maakten om
in de prijzen te vallen.
Uiteraard kon ik dat niet mededelen aan het team want dan zouden de zenuwen de bovenhand nemen en de score
negatief gaan beïnvloeden.
 
Iedere hole zei ik: "Komaan! Focus!" en leidde ik het team naar hole 18 .Op hole 16 vroeg Lars: "Waarom steeds fo
cussen?", op dat moment kon ik het niet meer verzwijgen en voorzichtig meldde ik: "We zijn goed bezig, misschien
kunnen we dit tornooi wel winnen".
De laatste holes waren zenuwslopend, maar we hadden het gered.
 
Ieder had zijn steentje bij gedragen en daarom was ik ook super trots op deze spelers, want we waren tweede geworden!
 
Ikzelf had ook geluk want het team meldde mij dat ik volgend jaar weer hun pro mocht zijn (je weet maar nooit hé).
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Op naar volgend jaar!
 
Alain Christiaens
PGA. A Professional
 

Juniors
Het jaar 2016 is beëindigd… 2017 here we come !
 
Het was een bewogen jaar 2016, als Interclub captain zeker geen topper of hoogvlieger, integendeel zelfs; als Junior
captain een jaar vol voldoening.  Het enigste minpuntje in het jaar 2016 als Junior captain was het feit dat we het jaar
hebben afgesloten met minder juniorleden dan het jaar 2015.   Hopelijk wordt dit geen trend, anders kun je nog zo veel
voldoening uit een functie halen als je wilt, als er geen leden zijn is het verhaal ten einde…
 
2016 was het jaar van AGS op Ketnet, zowel ter plaatse op AGS zelf als op Ketnet in Brussel; het jaar van Mirthe in
Libelle, het jaar waarin Lars en Senne uitzonderlijke prestaties hebben neergezet (hun huidige handicap ranking is dan
ook navenant);  het jaar waarin onder andere Niels, Anaïs en Silke met recht en rede hun 36 hebben behaald; het jaar
waarin Lars zowat elke ‘grote’ prijs op AGS heeft binnengehaald (junior matchplay kampioen, junior clubkampioen,…)
terwijl Senne moest recupereren in het plaaster; het jaar waarin het AGS-junior team bangelijk gepresteerd heeft op de
VVG-wedstrijden met als kers op de taart een uitnodiging voor Lars om de officiële VVG wintertrainingen mee te mogen
doen; het jaar waarin de Skills & Drills werden geïntroduceerd; het jaar van de 1ste Junior opendeurdag die in erbar
melijk gure weersomstandigheden plaatsvond; het jaar waarin ikzelf als Junior captain heb geprobeerd een meerwaar
de te zijn…  
 
Het was een jaar voor herhaling vatbaar en ik neem dan ook graag de honneurs in 2017 eveneens waar.  Het uiteinde
lijke doel moet zijn om meer juniorleden te genereren, om de bestaande juniors met handicap 36 of beter te behouden
en om ook het komende jaar interessant, afwisselend en gevarieerd in elkaar te steken zodat elk individueel lid, onge
acht leeftijd, handicap of geslacht, een lidmaatschap bij AGS als een meerwaarde beschouwt.  Ook hiervoor gaan we
met het voltallige jeugdcomité in 2017 ons best doen…
 
Hartelijk dank voor de inzet die elk van jullie heeft getoond.  Laten we  allemaal het komende jaar nog een tandje bij
steken !!!
 
Jeugd deugd
 
Stefan Poppe
juniorencaptain

10



Eens klant, altijd klant.
Dat is onze ambitie. Daarom bouwen wij graag voor ondernemers met toekomstplannen. 
Bolckmans streeft naar kwaliteit, duurzaamheid, efficiëntie en haalbaarheid. Terwijl u  
ambitieus vooruit kijkt, bouwen wij aan uw toekomst. Bouwen in vertrouwen.

T +32 3 314 30 40  •  info@bolckmans.be  •  www.bolckmans.be
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Seniorenrubriek:

 

 
Ahauser Land- & Golfhotel 

Schmäinghook 36 | D-48683 Ahaus 
 

Periode: vanaf zondag 21/05/2017 (vóór diner) t/m woensdag 24/05/2017. 
 
U kan deelnemen vanaf handicap 39. Niet golfende partners mogen uiteraard mee! 
 
De prijzen voor het arrangement zijn als volgt: 

Voor een dubbele kamer met 2 golfers: 353,50 € per persoon 
Voor de niet golfende partner in een dubbele kamer: 268,50 € per persoon 
Voor een single kamer met 1 golfer: 413,50 € per persoon 

 
De kostprijs bevat: 

3 overnachtingen met uitgebreid ontbijt 
3 diners in het hotel excl. dranken 
2 x golfen op 18-holes van de 27 holes Golfbaan Ahaus 
2 x lunchpakket voor de golfers 
W-LAN Internetverbinding 
Gratis gebruik van sauna, stoombad en fitness. 

Indien nodig kan er een buggy gehuurd worden aan een prijs van 30,00 €. 
 
Inschrijven kan tot uiterlijk 27 januari 2017 en dit door middel van een mail aan uw seniorencaptain  PAUL 
VAN GEENHOVEN op het mailadres: paul.van.geenhoven@telenet.be 
In deze mail vermeldt u: 

welke kamer gewenst is 
of u een buggy wenst te huren  

Tevens vragen we u een voorschot van 100 € per persoon te storten op rek. nr.  BE52 0688 9919 7909 AGS 
senioren, met vermelding “Seniorenuitstap Duitsland 2017”. 
De afrekening van het resterende bedrag volgt later.  
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij. 
 
Mogen wij hopen op een even enthousiaste deelname en plezierige sfeer als vorige jaren! Diegenen die er 
nog niet bij waren, aarzel niet, het was telkens een fijne ervaring. 
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RIP
R.I.P  In Memoriam
 
Heden op 07-11-2016 in zijn 2e levensjaar is van ons heengegaan de betreur
de goudvis van onze vriend Guido Goudket .
 
Goudvisje was Guido cadeau gedaan op de seniorclosing ter herinnering van
zijn duik in de vliet op de 18e hole op Cleydael.
 
Goudvisje had een goed leven in de vijver van Alex en … in Brecht maar het
heeft niet mogen zijn.
 
Sterkte Guido
 
Een senior, Jos

Voorlopige Stand - Beste Uitslagen

12/11/16 26/11/16 17/12/16 14/01/17 28/01/17 11/02/17 26/02/17 18/03/17

WINTER CUP  2016/ 2017

Spelformule: 4BBB                
                                         MATCHPLAY :  Winst 4 punten          Gelijkstand 2 punten           Verlies 1 punt

Voorlopige Stand - Beste Uitslagen
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Totaal

GORREBEECK ROLAND 4 4 4 12
HERREMANS PAUL 4 4 4 12
MONTRIEUX PAUL 4 4 4 12
VAN GOETHEM PHILIPPE 4 2 4 10
BEERNAERT MARC 4 1 4 9
DECROOS ROBERT 4 1 4 9
JANVIER DIRK 1 4 4 9
VAN GILS TOON 1 4 4 9
CHRISTIAENS LUC 4 4 8
PEYMEN JOHAN 4 4 8
SPRANGERS ILSE 4 4 8
DENE YVES 1 2 4 7
SCHEIRS ROLAND 1 2 4 7
ANNECOUR PASCAL 1 4 1 6
BRUSSELEERS JAN 4 1 1 6
DE BEUKELAER MARIE PAUL 2 4 6
GENBRUGGE PIERRE 1 4 1 6
HOLLANDERS DAVID 4 1 1 6
MAERTENS GUY 1 4 1 6
STEVENS KARINE 4 1 1 6
VAN DEN BRANDE HEDWIG 1 4 1 6
VANDEWALLE MICHELINE 4 2 6
VERBIS JOHNNY 2 4 6
ELEN KURT 4 1 5
MATHIJSSENS LINDA 4 1 5
THEYS FRANK 1 4 5
VAN DEN BERGHE JAN 4 1 5
VAN DEN BROEKE RUDY 4 1 5
VERHASSELT DIRK 4 1 5
WYN WIM 1 4 5
WYNS GREGORY 4 1 5
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Clubhart 2016
 

Beste Leden,
 
Op 7 oktober zat ik op het terras in het mooie Hua Hin in Thailand.
Genieten van een heerlijke golfvakantie na een jaar hard werken en met een Gin&Tonic in de hand.
 
Plots kreeg ik een mail van facebook, dat ik was getagd in een bericht.
Toen ik op de link drukte,  kwam ik op de facebook pagina van Antwerp Golfschool.
Ik zag dat ik genomineerd was tot het grootste Clubhart van AGS. Wat een grote eer!
 
Deze wedstrijd, over heel Antwerpen, liep tot dinsdag 25 oktober 2016.
We hebben met zowel AGS, als Facebook, als mail, als mond op mondreclame & een banner, campagne gevoerd om
zoveel mogelijk stemmen te bekomen. Op 31 oktober 2016 kregen we de uitslag te horen. Ik werd uitgeroepen tot
gemeente - winnaar Clubhart 2016 van Aartselaar.
 
Ik zou van dit moment gebruik willen maken om iedereen te bedanken die zijn stem voor mij heeft uitgebracht. Dit is
een enorme waardering.
Maar vooral niet te vergeten AGS, bedankt voor de nominatie en het vertrouwen.
We gaan hier nog een jarenlange samenwerking tegemoet.
 
Maar zoals ze zeggen het grootste clubhart kan niet alleen zijn, er zijn nog vele andere clubharten.
Zo vraag ik om toch alle vrijwilligers, met een zeer groot hart, een extra bedanking te geven voor al het werk dat zij op
de club doen.
 
Op 20 november 2016 was de uiteindelijke prijsuitreiking zijn in de Lotto-arena.
Ik ben samen met Bie & Kris naar daar gegaan en wat een volk was daar binnen!
Logisch met 86 gemeente - winnaars die allen met een delegatie van de club langs kwamen.
 

Er waren nog 5 geldprijzen (€1000 - €5000) te verdelen op basis van het ingestuurde verhaal.
Deze prijzen werden gekozen door een jury.
 
Er werden 5 ijzersterke verhalen gekozen, die deze prijzen 100% verdienden.

Toch ben ik een gemeente - winnaar gebleven, wat voor mij toch al een hele eer is!
 
Al deze gemeente - winnaars krijgen:
 
Cortina U1 stadsfiets
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Hezemeer wellness arrangement voor 2 personen
Tickets voor de basketbalwedstrijd die op 20 november gespeeld werd + genodigden
Port of Antwerp Giants – Okapi Aalstar (waarbij de Okapi’s gewonnen hebben met 79-82)
Dit was alvast een hele ervaring + een hele show van de cheerleaders)
Mooi bosje bloemen (die ik geschonken heb aan AGS en daar te bezichtigen was in week 47)
 
Nogmaals een zeer veel dank voor het vertrouwen, plezier en de nog vele jaren die gaan komen.
 
Cramers Stefan
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Draait u als bestuurder  
persoonlijk op voor  

de schadeclaims tegen  
uw vennootschap of vzw?

Gelukkig niet!
 (met de juiste verzekering van ADMB)
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Bestuurders van vennootschappen en vzw’s worden steeds  

vaker persoon lijk aangesproken voor (vermeende) bestuurs-

fouten, waar ze zich al dan niet bewust van zijn. Hierdoor komt 

het persoonlijk vermogen in gevaar. 

Bescherm uzelf daarom met de juiste verzekering van ADMB. 

Ontdek alles op www.gelukkigniet.be
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Green van de Hoop
 
 
19 Augustus 2016. Net zoals vorig jaar, bijten de compacts de de spits af. 16 dapperen trotseren typisch slecht golfweer
om de Muco vereniging te steunen, en hopelijk ook hun handicap te verbeteren. Het zal één van de 3 wedstrijden zijn
die op AGS gespeeld worden onder het thema de Green van de Hoop. Allen hebben ze een extra centje afgestaan voor
het goede doel. Allen hebben alvast één buit binnen, een lekkere tee gift, een lekker potje saus.
 
Zaterdag was de wedstrijd op de compacts helemaal volzet met 24 deelnemers. En zondag was het ook lekker druk
met 22 deelnemers. Allemaal stralende gezichten die hun golf capaciteiten in zetten voor het goede doel. Hartverwarmend
om te zien. Het deed me dan ook veel plezier om te zien dat de Muco vereniging woord had gehouden en voor mooie
prijzen had gezorgd voor de wedstrijden op onze compact holes. Verzorgingsproducten, flessen drank, boek en meer
vlogen de deelnemers om de oren.
 
Naast de starters was er ook een wedstrijd op de grote baan van Winge. De fiere golfers met handicap 36 of lager
gingen eens laten zien hoe je een wedstrijd voor het goede doel moet spelen. De weergoden zaten ons mee, want de
hele dag bleef het droog en zelfs zonnig. De aangekondigde regenbuien kwamen pas na de prijsuitreiking. Dat noemen
ze karma zeker?
 
Ook hier was het me een waar genoegen alle deelnemers te mogen verwelkomen met een Tee gift in de vorm van een
flesje olie of een potje saus. Daarnaast konden alle spelers hun ogen vergapen op de grote rijkdommen die in de vorm
van de prijzentafel lonkten naar de deelnemers. Iedereen was super gemotiveerd om toch nét iets beter te spelen dan
anders. Na een hele leuke golfdag kwam iedereen dan ook in spanning binnen, hopend op één van deze mooie prijzen.
 
Verder wil ik toch ook wel de Muco vereniging bedanken voor de superieure prijzentafel die ze voorzien hebben voor
ons. Kijk gerust maar naar de foto’s om te dromen. De lijst is te groot om op te noemen, maar alle deelnemers zullen
het beamen. Het was zeker de moeite. Ook een extra woordje van dank aan mevr Domonique Caeymaex, die als
moeder van een muco-kindje, ons uit eigen ervaring kon vertellen wat het is om met muco te leven. Het was een
moeilijke boodschap, die toch eindigde met een sprankel van hoop. Hoop dat er ooit een geneesmiddel zal gevonden
worden die Muco kan behandelen. En tot dan zijn ze blij met de steun van de Muco vereniging, met alle initiatieven die
ze doen om het leven toegankelijker te maken, voor alle patiënten.
 
Het is dan ook met een zekere trots dat ik kan melden dat deze actie van de Green van de hoop in 2016 bij AGS 1.880
euro heeft opgeleverd voor het goede doel. Eens te meer blijkt dat vele kleintjes een grote maken.
 
Graag had ik dan ook iedereen !!! willen bedanken voor de steun op voorhand, voor de deelname zelf en om voor één
weekend op het jaar uw warm hart te tonen voor het goede doel. Hartelijk dank van uit het diepste van mijn hart.
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Ik hoop dat iedereen tevreden kan terug kijken op dit event. En als ik de kans krijg, wil ik dit heel graag volgend jaar
opnieuw organiseren op AGS.
 
Tot slot nog een extra proficiat aan Hedwig Van den Brande, die de wedstrijd in Winge won en AGS mocht vertegen
woordigen op de finale in Frankrijk.
 
Indien u nog bijkomende vragen of suggesties hebt voor de Green van de Hoop of de Muco-vereniging, aarzel dan niet
en contacteer me per mail via maarten@bruynseraede.be.
 
 
 

. 

 .
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• Professionele schoonmaak van alle gebouwen
• Eenmalige schoonmaak
• Schoonmaak na brand
• Glazenwasserij
• Gevelreiniging
• Schilderwerken
• Tapijtreiniging
• Parketwerken
• Ontstoffingswerken

Vriendelijk en bekwaam personeel - De zaakvoerder
komt graag zelf bij u langs om samen vrijblijvend
een oplossing voor uw problemen te zoeken.

Tel: 03 653 00 40      Fax: 03 653 05 72
Bredabaan 645 - 2930 BRASSCHAAT
E-mail: info@brasschaatcleaning.be
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En tot slot...
Jullie zijn hiermee aan het einde van onze eerste gazet van het jaar 2017 met ook vanwege de redactie een welgemeend
gelukkig nieuwjaar!
Het wordt zeker weer een fijn golfjaar met heel wat leuke wedstrijden.
Nog even op de tanden bijten tot de winter voorbij is en dan kunnen we er opnieuw invliegen.
 
Zoals Kris reeds vermeld heeft, zal deze gazet niet meer elke maand verschijnen maar per kwartaal.
Graag wil ik jullie ook meedelen dat ik de fakkel doorgeef aan Anne-Marie Keyenberg en enkel nog op de achtergrond
zal meewerken totdat ze het programma voor de aanmaak van onze AGS gazet volledig onder de knie heeft.
 
Ik dank jullie alvast voor het trouw lezen van ons clubblad en ik zie jullie zeker nog dikwijls op de golfbaan.
 
Mariette Vercammen
 
 


