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Woordje van de
voorzitter
Beste golfvrienden,
 
 
Onze schoolgaande jeugd maakt zich
intussen op om na de stressvolle
examenperiode te genieten van een
deugddoende vakantie.
Van 5 tot 8 juli en van 23 tot 26 augus
tus organiseren onze pro’s voor de
junioren een intensieve trainingsstage
op AGS.
Zoals ieder jaar zijn deze stages een
enorm succes en een absolute aanra
der voor onze jonge aankomende ta
lenten.
 
 
Ondertussen heeft iedereen kunnen
kennismaken met Peter Van De Mos
selaer,de nieuwe aandeelhouder van
golf management.
Peter heeft in het verleden zijn sporen
verdiend in de horecasector en zal dus
ook deze taak in de toekomst op zich
nemen.

Peter krijgt dan ook de mooie titel van
“food and beverage manager”.
We wensen hem in elk geval alle suc
ces toe.
 
 
De doortocht van de challenge tour op
Cleydael golf is zeker niet onopge
merkt voorbijgegaan.
De driving range van AGS werd ter
beschikking gesteld om de tourspe
lers de mogelijkheid te geven zich in
de best mogelijke omstandigheden op
het tornooi voor te bereiden.
Met een score van -20 werd de Zweed
Forsstrom de trotse winnaar van dit
prestigieuze tornooi. Ereplaats voor
ons jong Belgisch talent Thomas Detry
die voor het eerst als prof aan dit tor
nooi deelnam.
 
 
Op zaterdag 4 juni vond op Bossen
stein golf and country club de “Presi
dents day” plaats.
Twintig jaar voorzitterschap kan je niet
zomaar aan je laten voorbijgaan.
Met meer dan 110 inschrijvingen,
verdeeld over de grote en de kleine
baan, werd het een fantastische dag.
De prijzentafel was voor die dag dan
ook speciaal aangedikt met mooie
golfzakken voor de winnaars in elke
categorie.
In die lange tijdspanne heb ik de golf
en met name de golfschool enorm zien
evolueren.
Van een elitesport tot een sport die
voor iedereen toegankelijk is gewor
den, waar AGS in de opleiding van
golfspelers steeds een voortrekkers
rol heeft gespeeld en zal blijven spe
len.
Ik ben terecht fier  om 20 jaar voorzit
ter te mogen zijn van de sympathiek
ste club van Vlaanderen.
 
 
Met de vakantie voor de deur neemt
de redactie een korte break.
Ik wens dan ook eenieder een deugd
doende vakantie toe en voor de thuis
blijvers is er altijd wel wat te beleven
op AGS want daar gaan de activiteiten
onverminderd verder.
 
 
Philippe Van De Kerkhove
Voorzitter
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Woord(je) van Kris:
 
Beste Leden,
 
De afgelopen weken zijn behoorlijk goed gevuld geweest.  Een goede mix van inspanningen,  golf en ontspanning
zorgde voor een volle agenda.
 
In Mei hadden we de eerste mens day van dit jaar.  Dat de sfeer er goed in zat bij de Dirken  kan je zien op onderstaan
de foto.
 

 
Dirk Verhasselt, links op de foto, heeft overigens prachtig schilderwerk geleverd en onlangs de damestoiletten op een
verfijnde, professionele manier afgewerkt.  Een beetje domper op het resultaat van de werken is het vochtprobleem,
dat wellicht al enige tijd aanwezig was en nu aan het licht komt.
Er is een specialist bijgehaald om dit vochtprobleem op te lossen.
 
 
Eind mei hadden we een speciale gast op AGS.  Enkele “oude bekenden” kwamen langs op onze golfclub.  De tijd dat
golf een sport was voor oude mannen met hoeden en Rolls Royces, ligt gelukkig al lang achter ons.  Toch hebben we
met veel plezier en nostalgie de “RREC”, de Rolls Royce enthousiacs club ontvangen.  Elegantie was het codewoord
die zondag.  Zo ook verwelkomde onze pro Adrian zijn gasten als volgt: “I notice that you appreciate British quality”,
met een knipoog naar zijn roots zat de sfeer er meteen in.  We hebben ook een lekker ontbijt voorzien.  Dit is misschien
nog eens een idee om een ochtendwedstrijd aan te vatten. 
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Begin Juni hebben we dan onze nieuwe website gelanceerd en ons nieuwe logo heeft zijn intrede gedaan.
Hierbij wil ik graag Sven Demunter bedanken.  Sven is lid op AGS en heeft deze website ontwikkeld.
Als je zelf een website nodig hebt, kan ik Sven zeker aanraden! Zijn visie en aanpak zijn meer dan een nieuwe website
bouwen. De filosofie erachter, de lay-out en de verdere ontwikkeling van de inhoud zijn de bouwstenen voor deze
website.
 
Ga anders eens een kijkje nemen op www.bivium.be
 
Het is misschien even zoeken naar de “oude knoppen” op de nieuwe website.  Een belangrijke knop die van kleur en
lay-out veranderd is, is die van je i-pass om te kunnen inschrijven op de wedstrijden en activiteiten via i-golf.
Deze vind je voortaan rechtsboven op de site.

 
Op onze site zullen we regelmatig nieuws posten.  Ook echt “nieuws” zoals dat van Senne, onze Juniorspeler die door
Karrewiet, Ketnet geïnterviewd is naar aanleiding van de Olympische Spelen.
Ga naar de nieuwspagina en je kan het filmpje zien.  Onze pro Alain heeft een beperkt bijrolletje.  Op de Foto’s zie je
de “making of”
 
http://www.ags.be/er-is-weer-golf-op-de-olympische-spelen/
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De talenten die iets ouder zijn kon je dan aan het werk zien op AGS en Cleydael tijdens de Challenge tour.  We blikken
terug op een TOPeditie, met de ganse week mooi weer, tja eigenlijk ongelofelijk ! Heel goed gemikt, een droge week
tussen de natste weken juni in de geschiedenis.  Dit was een topeditie dankzij de fantastische inzet van de AGS
vrijwilligers, greenkeepers en het AGS team.  Dankzij onze AGS vrijwilligers hebben de spelers kunnen getuigen van
de uitstekende oefenfaciliteiten en het gekende warme AGS onthaal.
 

 
Ook onze greenkeepers hebben hun beste beentje voor gezet.  In de voorbereiding, tijdens de competitieweek, maar
ook nog nadien om alle schade te herstellen en om ook de AGS leden te verwennen met de alom gekende kwaliteit van
de AGS terreinen.
José en Elia:  Bravo en bedankt voor jullie harde werk en inzet !
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Niet enkel onze medewerkers, vrijwilligers en greenkeepers hebben die week goed gepresteerd.  Ook het jonge talent
Thomas Detry heeft zijn debuut als prof niet gemist.  Met een mooie score van -14 eindigde hij als enige Belg die
overgebleven is in het tornooi op T6.
Als voorbeeld voor onze jeugdspelers heeft hij het SKILLS en DRILLS bord gesigneerd.
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Na deze drukke maand wordt het misschien eens tijd om zelf aan de slag te gaan met de SKILLS en DRILLS.  Hoever
staan jullie al ?  Dit zijn interessante oefeningen die je helpen om punten te scoren.  En niet te vergeten: bij aankoop
van je badge(vrijwillige gift) steun je onze jeugd !
 
Oefenen maar en alvast een FIJNE VAKANTIE !
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS

Captain's Column
Wedstrijden op verplaatsing voor starters.
 
AGS organiseert dit golfseizoen 9 wedstrijden op verplaatsing voor onze startende golfers (handicap 37 – 45).
 
Het is jammer te moeten vaststellen dat deze qualifying wedstrijden op 'kleine grote baan' niet meer de populariteit
kennen van vroeger.
 
Op de laatste wedstrijd op de 9-holes Executive Course van Bossenstein (4 juni) waren er slechts 18 spelers ingeschre
ven, op de 9-holes baan La Hutte van Empereur (15 juni) waren er slechts 5 deelnemers …
Het is nochtans geen jaren geleden dat deze evenementen volgeboekt waren met 36 deelnemers en 12 reserven!
 
Een reden voor deze achteruitgang kennen we niet, een verklaring hebben we evenmin. Maar we zouden het uiteraard
wel graag willen weten.
 
Leden die hierover iets kwijt willen, kunnen het laten weten op captains@ags.be of  natuurlijk mondeling aan een van
de medewerkers of leden van het sportcomité.
 
Ik vestig dan ook graag de aandacht op de resterende wedstrijden :
 
24/7 : Flanders Nippon Public course
17/8 : Ternesse C-course
31/8 : Flanders Nippon Public course
7/9 : Bossenstein Executive course.
 
 
Ik hoop op talrijke tips, en vooral op een volle inschrijvingslijst!
 
Roland Scheirs – Captain.
 

Nieuwe medewerkster bij AGS:
Als moeder van vier kinderen heb ik jaren lang van thuis uit gewerkt als free
lance marketingmanager. Dat was ideaal. Geen uren in de file, thuis zijn wanneer
de kinderen uit school komen en mijn tijd zelf kunnen indelen.  
Nu de kinderen groot zijn werd ik het alleen werken beu en ging ik uitkijken naar
een tof bedrijf met toffe collega's. En of ik dat gevonden heb! Na een weekje
voel ik me al thuis. De familiale clubsfeer doet me denken aan de tennisclub
van in mijn jeugdjaren en het werk is boeiend en uitdagend.
 
Binnenkort zullen we eens proberen een balletje te kloppen. Want als ik me wil
inzetten om de club en de golfsport nog meer bekendheid te geven, zal ik toch
tenminste aan de lijven moeten ondervinden hoe leuk het is. 
 
Ik kijk er naar uit om jullie beter kennen te leren kennen, zowel in de shop als
op het terrein.
 
Linda
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Pro's Corner:
 
Ondertussen is het wedstrijdseizoen volop op gang, de 1ste successen  zijn geboekt
of de 1ste teleurstellingen zijn een feit.  Ook zijn er vele AGS leden die hcp 36
gehaald hebben. Voor sommigen zal golven op een 18 holes baan niet makkelijk zijn
daar de woods of driver nog niet gebruikt worden, afstanden overbruggen enkel met ijzers
zal een helse opdracht zijn.
 
Bij deze wil ik enkele punten aanhalen om uw golfseizoen goed te laten verlopen.
Alles hangt natuurlijk af van uw persoonlijke verwachtingen en de tijd die u investeert
in uw golfspel.
 
Bouw op, in plaats van een half uur les te nemen, een paar tips te krijgen
en dit dan onmiddellijk in de praktijk te brengen.
Een tip les kan iemand snel helpen maar kan ook weer snel wegglippen.
Spelniveau naar boven krijgen is swingniveau verbeteren; de grote spieren het werk
laten doen in plaats van de kleine spieren.
 
Het meest efficiënte is om zelf te oefenen in combinatie met het volgen van lessen en spelen op de baan. Er zijn golfers
die alleen oefenen zonder lessen te volgen en er zijn er die lessen volgen zonder te oefenen.
Tenslotte zijn er golfers die alleen spelen, zonder  lessen te nemen of te oefenen.
 
Blijven lessen volgen, is evenwel belangrijk zolang U nog geen vaste structuur heeft.
Tijdens de lessen bouwen we posities op in de swing die bij u passen, die u kunt herhalen,
die werken voor u.
 
Bij golfers die een vrij vaste swing hebben, geef ik zogenaamde Check lessen.
We bekijken of de swing nog klopt, en of er geen kleine foutjes in uw swing zijn geslopen.
Als golfer moet u zich goed realiseren dat de bewegingen opgenomen moeten worden in het spiergeheugen, die gestuurd
worden door onze gedachte vooraleer dit een automatisme is.
Het gevoel kan zeer bedrieglijk zijn; een lekker gevoel kan zeer negatief zijn naar de techniek toe en een minder goed
gevoel kan zeer positief zijn naar de techniek toe.
 
Daarom heeft een golfer professionele ondersteuning nodig om zich te behoeden tegen verkeerde invloeden en om de
golfswing te beschermen tegen allerlei insluipende verkeerde bewegingen.
 
Analyseer tijdens het seizoen uw resultaten,  ga goed om met zwakte/ sterkte onderdelen,
bespreek dit met uw professional,  heb geduld, investeer in tijd en techniek, neem enkele lesjes en uw golfspelletje zal
ineens veel leuker worden.
 
De collega professionals en mezelf helpen U er graag bij.
 
Alvast veel succes.
 
Alain Christiaens
PGA-A.Professional.
 
 
 
PROSHOP
Als clubprofessionals hechten wij zeer veel waarde aan de ontwikkeling van uw golfspel, helaas met een verkeerde set
legt U uzelf een hoop beperkingen op en zal de pro nooit het uiterste uit U kunnen halen. Wij kennen Uw golfspel en
verschaffen U gaarne een vrijblijvend advies.
 
                              WAAROM VER ZOEKEN ALS HET DICHTBIJ OOK KAN!
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Juniorennieuws:
Nu  het einde van het schooljaar op ons is afgestormd en de examens achter de rug zijn, hebben onze Junioren een
welverdiende vakantie voor de boeg.  Er rest hen dus, vakanties in het binnen- of buitenland niet meegerekend, 2 dikke
en hopelijk zonnige maanden om verder te werken aan hun golfspel. 

Een eerste stap om te oefenen begint dan ook bij onze eigen Skills & Drills...  Hiervan is ondertussen een mooie affiche
(enkele weken geleden ondertekend door Thomas Detry) voorzien tussen practice & chipping green.  Deze Skills & Drills
zijn NIET uitsluitend voor onze jonge leden, ook de 18 plussers kunnen hieraan meedoen.  Ze omvatten oefeningen op
de 4 basisaspecten van het (kortere) golfspel : putten, chippen, pitchen en bunker shots.

Sinds kort is de Junior Follow-Up tabel  opgehangen in het clubhuis (links naast de open haard).  Op deze tabel kunnen
alle AGS leden en sympathisanten de progressie van elke individuele Junior opvolgen.  Er wordt verwezen naar de
exacte handicap, het feit of er baanpermissie is, de skills van de Skills & Drills worden afgevinkt, etc...   De Juniorleden
moeten, samen met AGS, deze tabel zelf invullen en up-to-date houden.

Wat betreft activiteiten in de maanden juni en  juli hadden/ hebben we o.a. het volgende :

Woensdag 29 juni - Junior Clubkampioenschap
Op woensdag 29 juni werd onze allereerste AGS Juniorkampioen stroke play gelauwerd.  De deelnemers moesten eerst
2 x 6 holes stroke play op het AGS terrein afwerken.  Daarna moesten de 3 leiders nog een laatste ronde van 6 holes
spelen om te bepalen wie het minste aantal slagen nodig had om de 18 holes tot een goed einde te brengen.

Bij het schrijven van dit artikel is de eindwinnaar nog niet bekend, bij het lezen van dit artikel zal de eindlaureaat of -
laureate ongetwijfeld al bekend zijn.

Dinsdag 5 - Vrijdag 8 juli : Julistage op AGS
Incl. een Beat da Captain competitie Minigolf op vrijdag 8 juli.

Zondag 10 juli : Wedstrijd op AGS
Voor de wedstrijd op AGS organiseren we op zondag 10 juli een afzonderlijke juniorenflight.

Vrijdag 15 juli : Ethias Kids Trofee
Na onze succesvolle deelname in Beveren eerder dit jaar is het weer zover, op vrijdag 15 juli vindt de 2e Ethias Kids
Trofee plaats op Royal Antwerp in Kapellen.  Hopelijk zal AGS ook dan met een groot aantal deelnemers meedoen aan
deze wedstrijd.

Zondag 24 juli : AGS wedstrijd grote baan Flanders Nippon
Op 24 juli as. organiseert AGS een wedstrijd op de grote baan in Hasselt.  Er zullen hierbij afzonderlijke Juniorenflights
worden voorzien.

Zaterdag 30 juli : Wedstrijd op AGS
Voor de wedstrijd op AGS organiseren we op zaterdag 30 juli een afzonderlijke juniorenflight.
 

Juniorstage in AUGUSTUS

Tenslotte nog even melden dat er in augustus eveneens een Junior stage op AGS is voorzien.  Momenteel hebben zich
hiervoor al meer dan 10 Junioren  ingeschreven.
Zoals je kan zien staan we niet stil; geniet dan ook met volle teugen van de komende weken.
 

Jeugd Deugd !!!

Stefan Poppe
Junior Captain
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Extra Juniorennieuws:
Beat the bompas:
 
Nog enkele sfeerbeelden van de ‘beat the bompas’ tijdens de vorige juniorstage…
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De volgende ‘beat the bompas’ gaan door tijdens de juniorstages op donderdag 7 juli 2016 en donderdag 25 augustus
2016. Senioren die ook graag meespelen kunnen  dit laten weten aan Paul Van Geenhoven.         
                      

 
Oefening baart kunst …
 
 
Zoals jullie ondertussen al gemerkt hebben zijn onze juniors extra gemotiveerd om te oefenen aan hun Skills & Drills.
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Maar, zij zijn blijkbaar niet alleen… Regelmatig spotten we ook al volwassenen die druk in de weer zijn om hun Skills &
Drills vaardigheden te behalen. En, met resultaat inderdaad want oefenen op het korte spel loont!
 
 

Vandaar dat AGS onlangs een Skills & Drills sessie heeft aangeboden aan onze volwassen leden zodat ook zij konden
kennismaken met deze manier van oefenen.

 
 
De ene opdracht ging al wat gemakkelijker dan de andere ;-)                                       

   
 
Zelf ook eens proberen? Waar wacht je op?!
 
Je kan de opdrachten afhalen in de shop of bekijken op het bord aan de putting green. En, indien je mee wil doen aan
het stickersysteem dan kan dat  door een vrije bijdrage te doen voor onze juniorkas. Veel succes iedereen!

Pré - golf:
 
Ook de allerkleinsten waren weer van de partij deze maand tijdens de maandelijkse pré - golf. Dit zijn golflessen voor
kindjes van 5 tot 8 jaar. Tijdens deze lessen leggen we de focus op motoriek en spel.
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Deze lessen van de pré - golf duren 1 uur en kosten 15 Euro per les.
Inschrijven kan via de website of in de shop.
 
Bie Gys
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Ladies:
Beste dames van AGS,

Afgelopen dinsdag hebben we weer een zeer geslaagde Ladies After Work gehad, het zag er naar uit dat we nog wel
wat regen zouden krijgen maar wonder boven wonder werd het droog en ging zelfs de zon nog schijnen.

De volgende ladieswedstrijd zal op 7 juli doorgaan en staat al open in de i-golf. Schrijf gerust in, de kans dat je meespeelt
is altijd zeer groot.

Graag zou ik ook nog reclame willen maken voor ons Ladies weekeinde op 10-11 September. We gaan dan op 2
prachtige banen spelen rondom Eindhoven, namelijk Het Woold en de Swinkelsche, dus dat belooft een schitterend
weekend te worden. Jullie kunnen je inschrijven, deze activiteit staat al open op de i-golf.

Graag zie ik jullie weer op AGS,
 
Marieke
Ladies Captain
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Seniorenrubriek:
Een fijne uitstap met de AGS senioren; relaas van een golfster:
 
De senioren van AGS (29 golfers en 11 niet-golfers) waren van 29 mei tot 1 juni voor de tweede maal op uitstap in het
golfresort te Jakobsberg. Dit is gelegen niet ver van Boppard, een stadje in Duitsland niet ver van Koblenz, waar je van
op een bepaald punt 4 maal de Rijn kan zien kronkelen.
 

 
Iets over het resort:
 
Het oorspronkelijke klooster (1157) heeft, na een geschiedenis van kapitelhuis van de kruisheren, tot Jezuietenbezit en
dan gymnasium, een heel andere bestemming gekregen. In 1891 werd het een buitenhuis, in privebezit, een gasthof
(1960) om dan een wildpark te worden en zo in 1994 omgevormd te worden tot een golfbaan.
Het resort bergt momenteel mooie kunstvormen en kan beschouwd worden als een museum.
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Op zondag kwamen de senioren van AGS dan druppelsgewijs op  Jakobsberg toe, sommigen met een straaltje zon en
anderen met een drupje regen.
 
Zon of regen, genieten van de mooie uitzichten was troef. Zondagavond werd er gezellig getafeld ook al was het in de
grote restaurant-zaal.
De flights voor de volgende dag werden telkens bij het avondmaal kenbaar gemaakt.
 
De dagen van het verblijf werden getekend met onweer en bakken regen. De regenbuien waren meestal tijdens de nacht
dus zoveel hinder van regenval hebben we tijdens het golfen niet ondervonden. Ook moest er gelukkig niet gestopt
worden met het spel ten gevolge van onweer.
 
MAANDAG:

Erg vroeg moest er niet vertrokken worden. Er mochten, wegens de zware regenval 's nachts, geen buggy’s op het
terrein wat wel van sommigen een extra inspanning vergde. De baan was hier en daar heel sompig en sommige bunkers
waren kleine meertjes geworden.
 
DINSDAG:
 
De buggy’s mochten op de baan indien dit voor de golfer echt nodig was. Het weer bleef afwisselend betrokken en
zonnig. Op de baan was er toch nog meer water dan normaal ...
 
Beide dagen waren er verschillende niet-golfers caddy van dienst.
 
De avondmaaltijden verliepen steeds nogal luidruchtig en met veel gelach ... De sfeer zat er steeds in, moe of niet. De
meeste senioren vonden het gezelliger in de aparte ruimte te eten. De maaltijd van dinsdag, een geserveerd menu, viel
erg in de smaak.
 
Een mooie prijzentafel werd aangeboden door Wim Crijns van Wima Bowling, Tomas Van Hulst van PWC en de seni
orenencaptain Paul uit de seniorenkas.
 
 
Ik denk dat sommige senioren wel wat veel suikers tot zich hebben genomen door het nuttigen van al die HARIBO-
snoepjes!
 
Extra dank aan de drie jarigen Linda, Jacques en Jan voor de traktatie s' avonds!
Dank ook aan Kris, we hebben van de "pousse-café" genoten.
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WOENSDAG:
 
Sommige senioren keerden in de voormiddag huiswaarts.
Anderen bleven voor de geplande boottocht op de Rijn. De boottocht richting Koblenz gaf een zicht op hoeveel regen
er naar beneden gekomen was tijdens de drie dagen. Dan nog gezellig middagmalen op de boot ...
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Ik denk dat ik naam van alle deelnemers Paul en Mariette mag danken voor de puike organisatie. Wij gaven hun een
boekenbon zodat ze af en toe ook eens kunnen uitrusten, tussen het golfen door, bij het lezen van een boek.
 
 
Hopelijk zijn de thuisblijvende senioren nu ook overtuigd dat het telkens een hele belevenis is..
Wij kijken in ieder geval uit naar de editie 2017....
 
 
Een jonge senior,
Maria

En... het relaas van een niet-golfer:
 
Op zondag in de late namiddag aangekomen in hotel Jakobsberg.
Na verwelkoming door Paul en Mariette konden we van een gevarieerd avondbuffet genieten.
 
De volgende morgen namen enkele dames van de gelegenheid gebruik om eens lekker te relaxen, met massage en
sauna.  Een aantal anderen gingen mee stappen op het prachtige golfterrein aan het hotel.
 
Een derde groep besloot om de omgeving te verkennen.  
 
Het was een mooie wandeling van een 10-tal kilometer met tussenstop voor de lunch op een terrasje in Boppard, een
klein dorpje met veel charme en gezelligheid aan de oevers van de Rijn.
 

De tweede dag stond in het teken van shopping en bezichtiging van Koblenz.
Mooie typische Duitse stad.  Uiteraard kon dit leuk gezelschap niet weerstaan aan een lekkere "hausgemachte kuchen".
Terug in het hotel werden het zwembad en de sauna druk bezocht.  Ontspanning mocht niet ontbreken.
 
De laatste dag was er een uitstap met de hele groep gepland. De boottocht op de Rijn was, ondanks het slechte weer,
toch nog een aangename afsluiter van een gezellig weekendje weg.
 
Nadia, echtgenote van Philippe Defreyn - Meylhof
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Seniorencompetitie 2016    Stand eind juni  
      

Dames Punten   Heren Punten 

      

Van Den Brande Hedwig 70   Van De Merlen Fred 37 

Verswyver Myriam 68   Callot Jean 34 

Vercammen Mariette 40   Vanderhoeven Marc 31 

De Ridder Monique 35   Wyn Wim 28 

Sobry Danielle 31   Van Geenhoven Paul 27 

Van Regemorter Sonja 28   Tang Tin Chi 26 

Hemels Anita 26   Van Haverbeke Danny 26 

Daniels Margareta 21   Bauwens Jan 25 

Lambers Rita 19   Tielemans Marc 23 

Cassiers Catherine 18   Scheirs Roland  21 

Geis Gabi 16   Hurckmans Guido 20 

Van Perre Monique 15   Marinus Jo 20 

Stubbe Rita 13   Ost Romain 19 

Stoop Karin 11   Lemmens Gerrit 18 

Vandewalle Micheline 11   Braeken Walter 16 

Couvreur Joëlle 10   Janssens Dirk 16 

Hoyer Patricia 9   De Bruyne Luc 15 

Goossens Nadine 8   Gorissen Carl 15 

Laeremans Lillian 8   De Ridder Roger 14 

De Beukelaer Marie-Paul 6   Genbrugge Pierre 14 

Verelst Chris 6   Crijns Wim 13 

Jacobs Rita 5   Gorrebeeck Roland 13 

Van Arendonk Marieke 5   Goudket Guido 13 

Goetschalckx Chris 4   Sels Alex 13 

Van Der Auwera Linda 4   Van Vlasselaer Jan 12 
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Youngsters:
Cross Country weekend Youngsters
 
Hallo iedereen
 
Dit jaar was het bang afwachten met het weer dat voorspeld was door onze weermensen.
We hadden dit jaar het parcours wat aangepast,  naar ons inziens een verbetering, alle flights waren op tijd binnen
Al bij al hebben we het toch droog kunnen houden tot zondagnamiddag. Maar de laatste flight heeft het geweten, amaai
VEEL REGEN!
 
Heel het weekend was een succes, veel inschrijvingen, toch nog vrij mooi weer, toffe prijzen en lekkere paella.
Wij zouden graag langs deze weg iedereen willen bedanken  voor de hulp, sponsoring en het leuke weekend.
Op naar een nieuwe editie in 2017!
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Youngsters - weekend:
 
Dit jaar was Jakobsberg uitgekozen voor een tof Youngsters weekend, mooie baan, razendsnelle greens en veel haribo
snoep.
 
Het weer was ons helaas op vrijdag en zaterdag minder gunstig gezind.
Vrijdag hebben we het geweten wat onweer op een golfbaan betekent. We hebben wel drie keer moeten gaan schuilen
voor de hevige donder en bliksem.
Geen wonder dat iedereen blij was om goed en wel terug aan te komen in het clubhuis / hotel
 
Zaterdag waren er geen buggy’s toegelaten en moesten we starten met zware regenval.
Toch liet geen enkele youngster zich kennen en stond iedereen op appel aan de teebox.
Echte diehards die youngsters!!
 
Zondag waren de weergoden ons gunstig gezind en moesten we dan weer onze zonnecrème bovenhalen.
Het was volop genieten van de laatste golfdag.
 
Ondanks de weer- perikelen zijn er toch nog mooie scores behaalt en zelfs handicap - verbeteringen.
Het was weer een weekend om niet te vergeten, vooral wat de schuilhokjes dan betreft op de golfbaan.
 

Winnaars Presidentsday:

Kenny Duerinckx
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Nieuws van Rinkven:
"Ontdek nu al de vernieuwde baan van Rinkven, waar we onze closing Cup 2016 zullen houden. 
 
Er loopt een mooie zomerpromotie om de vernieuwde baan te herontdekken. "
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WEDSTRIJDEN : Handicapverbeteringen van juni 2016.

Course Score
Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 
Course Score

Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 

BOSSENSTEIN 4/6. ROUGEMONT 18/6
Championship Course (geen)
Van Hoorenbeeck Guido 41 -2,5 31
Smellinckx Hans 40 -2 32 GOES 22/6.
Lefelon Niels 39 -1,5 34,5 Van den Brande Hedwig 43 -3,5 29,1
Christiaens Luc 38 -0,8 21,6 Bauwens Jan 42 -3 27,4
Moortgat Kristel 38 -0,8 19,8 Verswijver Myriam 42 -3 27
Van Ingelgem Kris 37 -0,4 22,5 Crijns Wim 41 -2,2 25,2
Eyckens Gerd 37 -0,4 24,2 De Ridder Roger 39 -1,2 23,1

Hurckmans Guido 37 -0,4 19,8
WINGE 8/6. De Ridder Monique 37 -0,5 34,8
Van Geenhoven Paul 38 -0,6 12,9

DE HAENEN 25/6
LA BRUYERE 11/6. Gorrebeeck Roland 38 -1 33,5
Duerinckx Kenny 43 -1,4 8,9 Simons Charlotte 37 -0,5 35,5
Gorrebeeck Roland 39 -1,5 34,5
Van Deen Berghe Jan 39 -0,9 11,5 WAREGEM 29/6
Scheirs Roland 38 -0,8 18,9
Vinck Jerry 38 -0,6 14,7
Christiaens Luc 37 -0,4 21,2
Maertens Guy 37 -0,5 32,5
Van Regemorter Sonja 37 -0,5 28

EMPEREUR 15/6.
Callot Jean 42 -2,7 25,1

En tot slot...
Hiermee zijn we aan het einde van een goed gevulde AGS zomer - gazet.
Wanneer de volgende editie zal verschijnen, is wegens de vakantieperiode nog niet vastgelegd. Hou in elk geval je
e-mail brievenbus in het oog want in de loop van augustus zal er wel een volgend exemplaar binnenvallen.
 
De redactie bedankt de schrijvers en fotografen van deze uitgave en wenst iedereen nog een fijne zomer toe!
 
Tot volgende keer,
 
de redactie
Anne-Marie en Mariette
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Nieuwe AGS logoballen
                                
                                        DE NIEUWE AGS LOGOBALLEN ZIJN GEARRIVEERD

                                                       CALLAWAY WARBIRD 25 € per doos
 


