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Voorwoord van de
President:
Beste golfvrienden,
 
De vakantie loopt reeds naar zijn einde
toe,hopelijk hebben jullie er met volle
teugen kunnen van genieten.
Onze schoolgaande jeugd maakt zich
ondertussen weer klaar om met frisse
geest een nieuw schooljaar aan te
vatten.
 
Zaterdag 20 augustus had op de
golfclub van Winge onze jaarlijkse
golfwedstrijd plaats voor het goede
doel.
Maarten Bruynseraede,organisator en
bezieler van dit event kan met enige
trots 1600 euro overmaken aan de
stichting
“green van de hoop” welke zich inzet
voor muco patiënten,een prachtig
initiatief welke we blijvend moeten
ondersteunen.

 
Op zaterdag 3 en zondag 4 september
vindt het Belgisch kampioenschap par
3 op respectievelijk AGS en Krokke
baas plaats.
Met een maximum aantal inschrijvin
gen van onze AGS leden verwachten
we een kampioen in onze rangen te
mogen verwelkomen.
 
In hetzelfde weekend gaat op de golf
club van Falnuée de “Belgian masters”
door.
Alle clubkampioenen van Belgie (he
ren en dames) nemen het daar tegen
elkaar op om uiteindelijk de persoon
met het minste aantal slagen over
die 2 dagen tot “master” te kronen.
Veel succes toegewenst aan Axel
Dellaert en Danielle Sobry.
 
En alsof er dat weekend nog niet vol
doende te doen is, organiseren we op
AGS onze tweede opendeurdag op
zondag 4 september en dit vanaf 11u
Laat familie,vrienden en kennissen
gedurende een 1 uur durende gratis
initiatie onder deskundige leiding van
onze pro’s kennismaken met uw ge
liefkoosde sport.
Wij zorgen voor het mooie weer en een
verfrissing als afsluiter.
 
Elk jaar vinden in de maand september
de interclubkampioenschappen voor
senioren plaats.
Ook dit jaar willen we weer schitteren
en is een promotie naar een hogere
afdeling onze target.
Onze senioren zijn er in elk geval klaar
voor om het beste van zichzelf te
geven en een glansprestatie neer te
zetten.
 
Heel belangrijke datum om in uw
agenda te noteren.
Zondag 18 september vindt de twee
de editie van “crazy sunday” plaats.
De voorbereidingen zijn volop aan de
gang en het belooft allemaal nog gek
ker te worden.
Gezien het succes van vorig jaar reke
nen we op een record aantal inschrij
vingen.
 
September belooft dus een super
drukke maand te worden en we hopen
jullie op één of andere activiteit te
mogen verwelkomen.
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Ledenfeest 2016 met een Crazy Sunday op 18 september:
 
Er komt een tweede editie van het Ledenfeest met Crazy Sunday!
 
In 2015 werd voor de eerste maal een Ledenfeest met als thema Crazy Sunday georganiseerd. Dit werd een geweldig
succes, getuige de leuke foto’s hierna.
 

 
 
Alleen was het weer een beetje spelbreker wat natuurlijk in de herfst een nog groter risico is dan anders. Daarom werd
gekozen om deze feest-zondag dit jaar te organiseren in de nazomer. Zoals de meesten onder jullie wel zullen gemerkt
hebben, stond de datum vermeld op de jaarkalender van 2016, namelijk zondag 18 september.
 
En nu is het bijna zover en kan er ingeschreven worden!
 
Wat staat er allemaal op het programma:
 
Uiteraard een dol - dwaze golfwedstrijd op ons eigen parcours dat voor de gelegenheid zal uitgebreid worden naar 9
holes. Hoe dat gebeurt en wat de inhoud van deze wedstrijd zal zijn, maakt uiteraard deel uit van de verrassing. Maar
dat het plezant gaat worden, dat staat vast!
Om zoveel mogelijk golfers te laten deelnemen zal er gestart worden in 2 groepen met shotgun , om 12 uur en om 15 uur.
De niet-spelende partner of kinderen kunnen deelnemen aan een puttingwedstrijdje waarvoor ter plaatse kan ingeschre
ven worden.
 
Na het spel, komt onze maag aan bod! Deze keer zal er speenvarken aan het spit geserveerd worden, uiteraard met
de benodigde groenten en aardappeltjes, en om de gaatjes te vullen een dessertje met koffie als afsluiter.
Voor de vegetariërs onder jullie wordt er een vegetarisch gerecht voorzien.
Jullie zullen het schouwspel van het braden reeds gans de namiddag kunnen bewonderen.
Vanaf 18 uur kan er aangeschoven worden en wees gerust ook de spelers van de laatste ploeg zullen meer dan genoeg
te eten krijgen.
 
Direct na het eten worden de prijzen van de wedstrijd uitgereikt.
Daarna kan er nagekaart worden bij live muziek en vervolgens muziek gebracht door onze eigenste DJ Maarten.
 
Jullie zien het, het wordt een echte ledenfeestdag!
 
Je kan inschrijven via i-golf, ten laatste tegen 7 september, ofwel voor de golfwedstrijd en het eten samen, ofwel voor
alleen de golfwedstrijd ofwel voor alleen het eten. De golfwedstrijd is enkel voor de leden. Indien je vegetarisch wenst
te eten, kies je het item “vegetarisch”.
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Kleinste golfer met buggy!

 
Het prijsoverzicht is als volgt:
 
• Wedstrijd (leden) + eten: 35€
• Wedstrijd (leden) alleen: 10€
• Eten alleen: 30€
 
Ook onze juniors kunnen deelnemen en zij krijgen een speciaal tarief van 15€ dit voor de wedstrijd en het eten inbe
grepen! Als dat niet “crazy” is!
 
Gelieve bij uw inschrijving uw deelnamebedrag  over te schrijven via rekening Golf Promotion:
BE26 4185 0539 7129 met vermelding van uw Naam + “wedstrijd” en/of “eten”.
 
Laat er geen gras over groeien en schrijf jullie massaal in! Wij verwachten jullie!
 
Het Feestcomité van AGS
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Woordje van Kris:
 
Beste Leden,
 
De vakantie heeft zijn intrede gedaan en het schrijven van dit woordje is mijn laatste wapenfeit vooraleer ik de golf in
wissel voor de golf.  Die op de zee welteverstaan. 
 
Op het moment van het schrijven weten we nog niet of we Olympische golfmedailles hebben behaald, bij het verschij
nen van de gazet wellicht wel.  Spannend is het wel.  Ons Belgenland is er toch fors op vooruitgegaan voor wat betreft
de prestaties van onze landgenoten op internationale golftornooien.
 
In september heeft in Nederland de KLM Open plaats.  Titelverdediger Thomas Pieters zal er aantreden met nog 3
andere landgenoten: Nicolas Colsaerts, Thomas Detry en Alan de Bondt.  Alan heeft een wildcard ontvangen als winnaar
van Dutch Junior Open.
 
Zij spelen op The Dutch, een jonge baan in Nederland die het bod voor de Ryder Cup aan haar neus voorbij liet gaan,
maar toch zeker de moeite waard om eens te bezoeken.
 
Er loopt een ticketactie via de VVG.  Eentje kopen, eentje gratis.  Altijd interessant.  Dit doen ze natuurlijk om onze
landgenoten aan te moedigen.  De oproep van de VVG is om in het Rood te komen.  Is dat nu net niet de kleur van de
pull van onze cluboutfit ?
 
Golfvlaanderen schrijft dit erover:
Na de voetbalgekte komt de golfgekte. Wie op vrijdag 9 september met een rood kledingstuk of accessoire langskomt
op de stand van 'Golf in Flanders', krijgt een supportersgadget om zo de Belgische spelers extra aan te moedigen. Je
kan je gadget afhalen op de stand van 'Golf in Flanders'
Samen kleuren we 'The Dutch' rood! 
 
Om die “golfgekte” een beetje in goede banen te leiden hebben we het weekend voor de KLM Open op AGS onze
opendeurdag. We zullen de nieuwkomers trakteren op een golfinitiatie en een verfrissend drankje om ons aanbod van
de groepslessen in de kijker te plaatsen. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om samen met uw vrienden en kennissen langs te komen om hen te introduceren in de
golfsport met een gratis golfinitiatie.
 
De dag voordien op 3/9 hebben we het Belgisch kampioenschap PAR 3 te gast. 
 
In september gaan we naar de finale van ons matchplay clubkampioenschap en organiseren we terug een ledenhap
pening.  Crazy Sunday zeggen insiders… De foto’s zeggen genoeg.  Gewoon inschrijven en meedoen !
 
Daarnaast organiseren we in september een 2de sessie van “eerste kennismaking met wedstrijden”.  Een initiatief dat
we hebben gestart om de drempelvrees weg te nemen om de eerste stap te zetten naar wedstrijden op de compact
holes.  We dachten maximaal een 10-tal personen te helpen op die dag.  Maar de behoefte was tot onze verbazing iets
groter.  De wedstrijd met vooraf een infosessie scorekaart zat vol (met reserven) en nog voor het gedaan was kwam de
vraag om dit nog eens te organiseren .
 
Leuk om vast te stellen dat AGS toch blijft uitblinken in de begeleiding van nieuwe spelers. Leren golfen?  1 Adres: AGS.
 
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Ladies:
Hallo Dames,

Afgelopen 4 augustus hadden we bij een ondergaande zon weer een hele gezellige ladies afterwork wedstrijd.
Op 16 augustus zal de laatste in deze reeks om 19.00 uur plaatsvinden en daarna zullen we terug gaan naar de mid
dagwedstrijden.

Speciale ladieswedstrijden die ik nog graag wil aanbevelen:

• Ladiesweekend 10+11 september, jullie kunnen al inschrijven via de i-golf voor dit unieke gezellige golfweekend!
 
• Ladies ontmoeting met de clubs Puurs, Wijnvelden en Beveren op 30 september op AGS, aansluitend tapas bij de
prijsuitreiking!

Tot snel weer op een van de wedstrijden!

 
Marieke
Ladies Captain
 

Rabbits: Infosessie Stefan Cramers
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OPEN
DEUR
DAGEN

4 SEPTEMBER 2016

Gratis les jongeren
5 tot 18 jaar

14 SEPTEMBER 2016

V.U. Kris Van Ingelgem, Groenenhoek 10, 2620 Aartselaar

 UUR GRATIS GOLFINITIATIE1

Elk uur een gratis les
11 uur tot 16 uur

INSCHRIJVEN VIA WWW.AGS.BE

ANTWERP GOLFSCHOOL OPENT DE DEUREN
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Pro's Corner
 
CHIPPING
 
Een correct balcontact in de omgeving van de green is dé sleutel voor een goede score.
 
Als je de bal juist raakt, kan een gemiddelde score veranderen in een fantastische score!
 
Ziehier hoe:
 
1. Kies een punt op de green

Een goede kortspel - golfer kan zich een exact beeld vormen van de slag die hij zal gaan uitvoeren. Hij ziet als het ware
op voorhand de lijn die de bal gaat volgen voor en op de green.
Het loont de moeite  om deze kunst in de praktijk om te zetten.
 
Ik gebruik hiervoor deze eenvoudige oefening:
 
Chip één bal op een afstand van drie meter tot op de green en probeer dan met je volgende chip je tweede bal te laten
landen bovenop je eerste bal.
 
De controle over het landingspunt van je bal is “dé sleutel” om je afstand onder controle te krijgen.
 
2. “Stilstaan” oefening

Eén van de meest voorkomende oorzaken  van een middelmatige slag rondom de green, is teveel beweging van het
lichaam.
 
Je kan dit voorkomen door op de volgende oefening te trainen:
 
Sla een paar chips achter elkaar maar volg de bal niet met je ogen, dit dwingt je om je lichaam stil te houden. Hou deze
positie 5 seconden aan en let er goed op dat je gewicht op links is en je handen in dezelfde lijn als de club.   Niet
scheppen !!!
 
Dit vergroot zeker en vast je kans om de bal goed te raken!
 
Hierna zie je een op de foto's hoe je beide oefeningen uitvoert:

 
Adrian
Head Pro
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Captains Column
Herstellen van pitchmarks.
 
We gaan niet nogmaals uitleggen hoe pitchmarks onstaan en waarom en hoe ze moeten worden hersteld. We hopen
er te mogen vanuit gaan dat onze leden dat ondertussen weten.
Toch stellen we vast dat spelers vaak hun pitchvork niet op zak hebben en/of vergeten hun pitchmark te herstellen. Tot
groot ongenoegen van spelers in volgende flights, greenkeepers,  marshals en golfbaaneigenaars.
 
Laat ons afspreken dat IEDEREEN vanaf nu zijn eigen en één andere pitchmark herstelt. Dan zijn er al snel geen
pitchmarks meer.
Vind je er geen? Dan ben je waarschijnlijk naast de green terechtgekomen en wordt eveneens bewezen dat bovenstaand
systeem werkt.
 
Roland Scheirs 
Captain
 

Juniorennieuws:
Ondertussen zitten we weeral in de tweede helft van de zomervakantie.  Sommigen onder jullie hebben wat bijgeklust
op AGS, anderen waren reeds op vakantie of moeten, net zoals ik, nog op vakantie gaan, en stilletjes aan kruipen we
weer dichter naar het begin van het schooljaar.  

Hopelijk hebben jullie echter allemaal, met of zonder Skills & Drills, toch een beetje aan je golfspel gewerkt !  Wie dat
zeker heeft gedaan en ook een afzonderlijke vermelding verdiend is onze Junior Senne.  Met een dikke Stablefordsco
re van ver boven de 40, behaald op Flanders Nippon o.a. onder het toeziend oog van mezelf, steekt Senne in één ruk
zijn 'bompa' Cois, (daddy) genoemd, voorbij.  Senne speelt momenteel van handicap 26.1 en verdient een welgemeend
applaus van iedereen die bij de jeugd van AGS betrokken is.
 
 
Het jeugdcomité staat tijdens de zomermaanden ook niet stil. Wat betreft activiteiten in de maand augustus en sep
tember hebben we o.a. het volgende op het programma staan :

Woensdag 10 augustus : Ethias Kids Trofee
Na onze succesvolle deelname in Beveren en Royal Antwerp eerder dit jaar was het op 10 augustus weer zover, de 3e
Ethias Kids Trofee.   Deze keer speelden onze Juniors Lars & Senne, anderen waren op vakantie, op woensdag 10
augustus op 3 Eycken en ook deze keer eindigden de AGS Juniors in de hoogste regionen; Senne speelde in zijn ca
tegorie 21 punten op 9 holes, Lars verpulverde zijn concullegas in zijn categorie met 27 punten op 9 holes.

Zondag 21 augustus : Wedstrijd op AGS
Voor de wedstrijd op AGS organiseren we op zondag 21 augustus een AFZONDERLIJKE JUNIORFLIGHT.

Dinsdag 23 - Vrijdag 27 augustus : STAGE op AGS
Hiervoor zijn momenteel reeds een 15-tal inschrijvingen. 

Zaterdag 10 september : AGS wedstrijd grote baan Millennium
Op 10 september as. organiseert AGS een wedstrijd op de grote baan in Paal/Beringen.  Er zullen hierbij afzonderlijke
Juniorflights worden voorzien. 

Woensdag 14 september : Afzonderlijke AGS Opendeurdag voor Juniors
Op deze dag organiseert AGS, speciaal voor de Juniors, een Opendeurdag.  Van 14 - 15u zal er speciale aandacht
worden besteed aan de < 8 jarigen, van 15 - 16u aan de > 8 jarigen. 

Junior Matchplaykampioenschap
Het Matchplay kampioenschap komt stilletjes aan in zijn eindfase.  Op 21 september spelen we de 3e ronde en op 28
september spelen we de FINALE van het Matchplay clubkampioenschap.

Tot slot nog even melden dat door de overvloedige regenval, het Junior Clubkampioenschap op 29 juni niet kon
doorgaan.  Dit vindt nu plaats in oktober 2016.  Er is dus nog ruimte om verder te oefenen en je te verbeteren...
Jeugd Deugd !!!

Stefan Poppe
Juniorcaptain
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INNOVATIEF
EN EFFICIËNT.
DE NIEUWE PLUG-IN HYBRIDS: 
BMW 2 REEKS ACTIVE TOURER 
EN BMW 3 REEKS BERLINE.
Met de lancering van BMW iPerformance neemt BMW opnieuw de pioniersrol 
op zich in het premiumsegment. Deze hybride technologie koppelt een 
elektrische aandrijving aan een klassieke verbrandingsmotor, wat een 
opmerkelijk gunstige invloed heeft op verbruik en uitstoot. Of u nu kiest voor 
de veelzijdige BMW 225xe Active Tourer of de sportieve BMW 330e Berline, 
steeds ervaart u een onovertroffen combinatie van dynamisch BMW rijplezier 
en innovatieve effi ciëntie. Ontdek de BMW Plug-in Hybrids bij ons.

1,9-2,1 L/100 KM • 44-49 G/KM CO2

Jorssen Aartselaar
Antwerpsesteenweg 126
2630 Aartselaar
Tel. 03 820 74 00
www.jorssen.bmw.be

Jorssen

Aartselaar Echt rijplezier

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

MAG HET IETS MEER ZIJN?
Ontdek de BMW 2 Reeks 
en BMW 3 Reeks digitaal en 
interactief, bijvoorbeeld in
fi lm en fotogalerij. Gewoon de 
BMW Catalogues App voor
uw toestel downloaden en het
gewenste model selecteren.

BMD1600096 - Ann A4 Jorssen S2AT-S3.indd   1 22/08/16   14:05
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Wisselbeker AGS - Puurs:
 
Op dinsdag 12 juli was het alweer zo ver, de terugronde tegen Puurs voor de wisselbeker moest gespeeld worden.
 
De opdracht was duidelijk, de beker die reeds een aantal jaar bij Puurs stond, moest teruggewonnen worden!
Bij de heenmatch hadden de AGS senioren  al sterk hun best gedaan, we hadden weliswaar verloren met 11 puntjes
maar op het terrein van de tegenstander was dat toch  een hele prestatie.
Op onze eigen baan zouden we dat wel eventjes snel bijbenen!
De goesting om te winnen was groot en er werd met volle inzet aan het spel begonnen.
 
De  bedoeling was om 18 holes te spelen net zoals bij Puurs. Tevens was er een chip- en putt – wedstrijdje.
 
Zo gezegd, zo gedaan, we deden ons best en de senioren van Puurs hadden het moeilijk met zo veel AGS - ijver.
Tijdens de tweede ronde barstte er echter een zwaar onweer los en moesten we de wedstrijd een kwartier onderbreken.
Bezorgde blikken gingen naar de hemel en de watermassa moest door onze greenkeeper van de greens geveegd
worden. Maar nadien scheen de zon alweer en we speelden verder en startten de laatste ronde. Na een drietal holes
werd de lucht echter weer inktzwart en het onweer dat toen volgde verplichtte onze captain om de wedstrijd stop te
zetten.
In  onderling overleg met Puurs werd besloten om de scores van de eerste twaalf holes te gebruiken voor de einduitslag,
want een nieuwe datum vinden in de drukke kalender om de wedstrijd over te doen was niet haalbaar.
Alles werd netjes geteld en ondertussen werd er door de spelers duchtig nagekaart.
 
En toen volgde het eindresultaat:
De score van Puurs bedroeg 366  punten en AGS verzamelde 421 punten.
Samengeteld met de heenmatch leverde dit een finale uitlag van 892 punten bij Puurs tegenover 936 punten bij AGS.
 
Hoera, opdracht volbracht! Met de nodige trots nam onze seniorencaptain de wisselbeker over van Puurs waar hij reeds
4 jaar was gebleven!
 
De prijzen werden verdeeld, foto’s werden genomen en bij broodjes en uiteraard de nodige drank werd de namiddag
afgesloten.
 
Tot volgend jaar, dan beginnen we er opnieuw aan!
 
Mariette
 

Seniorenrubriek:
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Ontmoeting AGS - Krokkebaas:
 
Deze keer waren de weergoden ons welgezind. Op maandag 1 augustus hadden we één van de zeldzame mooie zo
merdagen van 2016 en scheen er een stralende zon. En het was net die dag dat de senioren van Krokkebaas op bezoek
kwamen om samen met onze senioren een  vier-bal best-bal wedstrijd te spelen op Cleydael.
 
De ontvangst ging uiteraard  door bij AGS  met voor de genodigden gratis oefenballen om wat in te slaan.
 
Het werd een aangename wedstrijd, de baan was prima in orde en de sfeer zat er in.
 
Na afloop werd er verzameld bij AGS voor een gezellige en smakelijke barbecue en werden de winnaars beloond.
De stemming was opperbest en er werd al meteen afgesproken om volgend jaar opnieuw een ontmoeting te organise
ren met Krokkebaas als gastheer.
 
De foto’s spreken voor zich!
 
Mariette
AGS - speelster
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Dames Punten Heren Punten

Van Den Brande Hedwig 104 Callot Jean 50

Verswyver Myriam 70 Van Haverbeke Danny 43

Vercammen Mariette 58 Van Geenhoven Paul 41

De Ridder Monique 56 Van De Merlen Fred 39

Sobry Danielle 49 Vanderhoeven Marc 39

Hemels Anita 44 Tielemans Marc 33

Van Regemorter Sonja 41 Tang Tin Chi 32

Cassiers Catherine 38 Wyn Wim 32

Geis Gabi 28 Scheirs Roland 31

Couvreur Joëlle 27 Marinus Jo 30

Lambers Rita 26 Bosiers Luc 29

Daniels Margareta 21 Janssens Dirk 28

Ickx Maria 15 Bauwens Jan 27

Van Perre Monique 15 Dene Yves 27

Goossens Nadine 14 Jaeken Guido 25

Laeremans Lillian 14 Genbrugge Pierre 24

Stubbe Rita 13 Hurckmans Guido 23

Van Der Auwera Linda 13 Ost Romain 23

Stoop Karin 11 Van Dyck Jos 22

Vandewalle Micheline 11 De Ridder Roger 21

Birchen Christel 10 Gorissen Carl 21

De Beukelaer Marie-Paul 10 Buytaert Marc 20

Hoyer Patricia 9 Gemoets Erik 19

Windels Mieke 9 Goudket Guido 19

Keyenberg Anne-Marie 8 De Vos Chris 18

 Stand op 17 augustusSeniorencompetitie 2016
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Indien kwaliteit en afwerking voor u belangrijk zijn 

Herentalsebaan 451  •  2160 Wommelgem 
www.adrconstruct.be  •  E-mail: dir@adrconstruct.be  •  Tel: 03 320 80 80 

Ma -  vrij :  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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WEDSTRIJDEN : Handicapverbeteringen van juli 2016.

Course Score
Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 
Course Score

Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 

TURFVAERT 2/7 ENGHIEN 22/7
(geen) Vynckier Tony 41 -2,5 33,5

Sobry Danielle 38 -0,6 12,7
OUDENAARDE 6/7 Buytaert Marc 37 -0,5 27
Jaeken Guido 39 -0,9 13,6 Van Daele Gert 37 -0,4 22
Cassiers Catherine 39 -1,5 34,1 Mees Jan 37 -0,5 35,5
Van Hoorenbeeck Guido 38 -1 30

FLANDERS NIPPON 24/7
PRISE D'EAU 9/7 Championship Course
Bisschops Patrick 39 -1,2 19,5 Claessens Senne 46 -5 27,6
Peymen Johan 39 -1,5 34,3 Dams Carl 41 -2,5 33,5
Claessens Senne 38 -1 34,6 Van Arendonck Marieke 40 -1,2 16,6
Zwijsen Nicolas 37 -0,4 24,3 De Beer Marc 39 -1,2 24,6

Cassiers Catherine 38 -1 33,1
LA BRUYERE 13/7 Goossens Nadine 38 -1 34,4
Wyns Gregory 41 -1,7 17,3 Hegmans Dennis 37 -0,5 29,4

Dene Yves 37 -0,5 33,7
MONT GARNI 16/7 Maller Marc 37 -0,3 14,8
Van Den Brande Hedwig 46 -4,6 24,6
Cramers Stefan 40 -1,2 14,9 Public Course
Kopljar Vladimir 39 -1,5 28,5 Konings Catherine 42 -1 36
De Bruyne Luc 39 -1,5 28 Roland Marie Christine 42 -1 36
Pieters Luc 38 -0,8 18,5
Semal Bart 38 -1 28,1 LOUVAIN-LA-NEUVE 26/7
Scheirs Roland 38 -0,8 18,4 Hemels Anita 42 -3 28,1
Vercammen Mariette 37 -0,5 28,1 Van Dyck Jos 40 -2 34
Moonen Wim 37 -0,3 15,2 Lauman Koen 39 -1,2 20,6
Van Geenhoven Paul 37 -0,3 12,6 Van Haverbeke Danny 39 -1,5 28,4
Dupont Guido 37 -0,4 25,7 Janssens Dirk 38 -0,8 21,4

Gemoets Eric 37 -0,5 27,3
MILLENNIUM 17/7
Laerenbergh Kristof 41 -2,5 33,5 STEENHOVEN 30/7
Van Beeck Lars 41 -2,5 32,6 Dams Carl 41 -2,5 31
Duerinckx Kenny 40 -0,8 7,5 De Beuckelaer Tony 37 -0,4 22,7
Eyckens Gert 39 -1,2 23 Stubbe Rita 37 -0,5 34,7
Maller Marc 39 -0,9 15,1
Claessens Senne 38 -1 32,6
Marinus Jo 38 -0,8 18,3
Wauters Fréderic 38 -1 35
Van Uffel Filip 38 -1 33,5
Lauman Koen 37 -0,4 21,8

15



Antwerp Golfschool • Groenenhoek 10 • 2630 Aartselaar
Tel 03 887 01 70  •  Fax 03 877 43 08  •  www.ags.be  •  info@ags.be

WEDSTRIJDEN : Handicapverbeteringen van augustus 2016.

Course Score
Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 
  

PRINCENBOSCH 3/8
(geen)

REYMERSWAEL 6/8
Buschmann Eric 44 -4 32
Van Stappen Vera 39 -0,9 12,1
Van Roey Jo 37 -0,5 29,4
Lauwers Marc 37 -0,4 20,9

KEMPENSE 10/8  
Wauters Fréderic 41 -2,5 32,5
De Ridder Monique 38 -1 33,9
Dene Yves 38 -1 32,7
Bisschops Patrick 38 -0,8 18,8

WAREGEM 13/8
Moortgat Kristel 41 -1,9 18,1
Wauters Fréderic 40 -2 30,5
Maertens Guy 39 -1,5 31
Herremans Paul 39 -1,5 31,5
Peeters Dirk 37 -0,2 10,8

Captain's Day op golf Waregem op zaterdag 13 augustus:
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Fotohoekje:
Nog foto's van de Men's Day op zaterdag 21 mei naar Stippelberg!:
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Wedstrijdkalender september/ oktober:

sep Zat 3 Belgisch Par 3 Kampioenschap op AGS

Zon 4 Belgisch Par 3 Kampioenschap op Krokkebaas

Zon 4 AGS Open Deur

Woe 7 Bossenstein + compacts

Zat 10 Millennium

Zat 10 Ladies Weekend

Zon 11 Ladies Weekend

Woe 14 Kampenhout

Zo 18 Ledenfeest 

Di 20 Woeste Kop (NL)

Vr 23 Youngsters weekend 23-25/09

Zon 25 Kampenhout

Maa 26 Keerbergen  (Senioren Wedstrijd)

okt Zat 1 Beveren

Woe 5 Rinkven

Vrij 7 Limburg Golf Houthalen Men's Day

Zat 8 La Bawette

Zon 9 Startersuitwisseling De Wijnvelden

Woe 12 Cleydael

Zat 15 Falnuée

Woe 19 Senioren Closing op AGS

Vrij 21 Closing Cup Rinkven

Vrij 21 Closing Cup op AGS

Zat 22 Closing Cup Rinkven

Zat 22 Closing Cup op AGS

Zon 23 Closing Cup op AGS

En tot slot:
De volgende gazet zal verschijnen omstreeks 3 oktober 2016.
 
Tja, dan is het alweer herfst en nadert het seizoenseinde. Maar ondertussen staat er nog heel wat op het programma
waarover we in onze gazet kunnen berichten.
 
Graag hadden wij jullie teksten en foto's voor de volgende editie ten laatste ontvangen op 22 september en dit op het
gekende adres: agsgazet@gmail.com
 
En wat de foto's betreft, ik kan het niet dikwijls genoeg herhalen, graag in een hoge resolutie voor een goeie kwaliteit
in onze gazet.Controleer goed indien je een foto verzendt met de smartphone dat de resolutie op hoog staat.
 
Tot volgende keer,
 
de redactie.
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