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Bij AGS is dit niet anders. Na weken
van voorbereiding en training worden
de beste spelers geselecteerd en in
stelling gebracht om de kleuren van
de club te vertegenwoordigen.
In ongemeen spannende duels wordt
er uitgemaakt wie promoveert naar
een hogere reeks of in het slechtste
geval degradeert.
 
Onze dames en heren hebben dan ook
het beste van zichzelf gegeven en het
is heren 4  gelukt om een promotie in
de wacht te slepen!
 
In een afterparty die tot in de vroege
uurtjes heeft geduurd werd de kame
raadschap en vriendschap die er
onder onze leden heerst met het no
dige gerstenat en veredeld druivensap
bezegeld.
 
Op 5, 6 en 7 mei organiseerden we
voor de derde maal een benefiet wed
strijd “Green van de hoop” ten voor
dele van patiënten met een ernstige
longaandoening genaamd mucovisci
dose.
Zaterdag 6 mei was de golfclub van
Kampenhout het ideale decor voor
deze druk bezette wedstrijd met een
daaraan verbonden mooie prijzenta
fel.
Dank aan Maarten Bruynseraede voor
de schitterende organisatie.
 
Op donderdag 25 mei ”Onze Lieve
Heer Hemelvaart” vond het clubkam
pioenschap op Reymerswael plaats.
Vera Van Stappen bij de dames en
Wim Moonen bij de heren werden te
recht gekroond tot clubkampioenen
2017.
 
Een welverdiende proficiat aan beide
laureaten!
 
Voor onze schoolgaande jeugd bre
ken nu zware tijden aan en neemt de
examenstress toe.
Alle succes toegewenst aan onze ju
nioren in de aanloop naar een deugd
doende vakantie.
 
Tot slot wens ik jullie in naam van het
ganse AGS team een ongelooflijk fijn
verlof toe.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Philippe Van De Kerkhove
Voorzitter

Voorwoord van de
President
Beste golfvrienden,
 
 
Het golfseizoen 2017 heeft in elk geval
zijn start niet gemist en er staan de
komende tijd nog heel wat belangrijke
en boeiende events op het program
ma.
Onze 2 opendeurdagen kenden een
enorme toeloop. Onze pro’s hadden
dan ook de handen vol om alles in
goede banen te leiden en iedereen de
kans te geven om een club in de hand
te nemen en wat balletjes te slaan.
Velen voelden zich dan ook aange
sproken om in te gaan op het aanbod
van de groepslessen en we heten hen
dan ook allen van harte welkom in
onze club.
 
 
Elk jaar opnieuw brengt het ganse
interclubgebeuren nogal wat animo en
nervositeit teweeg in de diverse Bel
gische clubs.
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Woordje van Kris
Beste Leden,
 
Het seizoen is volop aan de gang en AGS bruist van de activiteit.  Het succes van de wedstrijden is hier een stille ge
tuige van.
Wellicht is dit succes mede dankzij de vele sponsors op AGS die ook enkele wedstrijden sponsoren.
We verwelkomen ook 2 nieuwe sponsors dit jaar: Beerens en Nagelmackers.
 
Zo hebben we b.v. de Nagelmackers Golf Challenge.  Een nieuw criterium over meerdere wedstrijden met een leuke
finale op 4 oktober op Cleydael.  Hoe meer je meespeelt, hoe groter de kans dat je in aanmerking komt voor de prij
zentafel.
 
Onze Sponsor Winefield zal op 26 Juli het tornooi op Cleydael en de compact Holes op AGS sponsoren. Neem zeker
die dag de gelegenheid om hun lekkere wijnen te proeven en wie weet win je wel één van de mooie wijnpakketten die dag.
 
Dankzij onze Sponsor Travel Plus kunnen we dit jaar weer met fonkelnieuwe Callaway ballen oefenen.  Uw garantie
voor een uitstekende (bal)vlucht.  Ik heb zelf het genoegen gehad om een vakantie te boeken bij Travel Plus en ik kan
u verzekeren dat de laatste “S” van Plus zeker voor Service staat.  U kan het zelf ondervinden op één van de volgende
golfstages, misschien al in oktober met David en Alain.  Snel wezen is de boodschap als je wil meegaan !
 
Travel Plus doet er nog een schepje bovenop en zal op zaterdag 26 augustus de wedstrijd sponsoren op La Bruyère. 
We kennen Christel al lang, zij zal ons deze keer zeker  weer verwennen met exclusieve prijzen en een leuke prijsuitrei
king op zondag 27 augustus op AGS.  Voor de Compact Holes zullen de wedstrijd van zaterdag en zondag samenge
teld worden voor de prijzentafel.  Aanwezigheid op zondag is vereist om in aanmerking te komen voor een prijs.
 
Hartelijk dank Christel !
 
Ook Lucide heeft zijn licht laten schijnen op de wedstrijdkalender.  Lucide zal tijdens het eerste weekend van septem
ber terug een ochtendtornooi inrichten.  Ontbijten en golfen, lekker genieten van de ochtendstond ! Dat wordt weer
super !  
 
AGS heeft een groot hart, dat is zeker gebleken met de wedstrijd Green van de hoop op Kampenhout en op de AGS
Compact Holes. De Muco vereniging is de AGS -leden dankbaar voor jullie bijdragen.
 
Golf beats Cancer is het 2de goede doel dat AGS ondersteunt en we zijn blij dat AGS als pionier heeft bijgedragen
om  Golf Beats Cancer te ondersteunen in hun ontwikkeling.  De initiatiefnemers Jan, Herman en Frank hebben ons
laten weten dat ze hun activiteiten hebben uitgebreid en dat de organisatie groeit !  De wedstrijd tegen kanker heeft
plaats op 21/6 op Cleydael en op de compact Holes.  De wedstrijd op de Compact Holes start om 14 uur. 
De prijsuitreiking heeft plaats in het AGS clubhuis aansluitend aan de wedstrijd.
 
En omdat het de langste dag van het jaar is, organiseren we een barbecue op AGS.  (Je hoeft hiervoor niet deel te
nemen aan de wedstrijd, de barbecue staat open voor alle leden.)
=> Inschrijven via i-golf.
Om die dag compleet te maken zullen de Demonstrateurs van Callaway aanwezig zijn om u te helpen bij de aanschaf
van Callaway materiaal.  U kan een trackman sessie boeken via i-golf.
 
Op sportief vlak hebben onze interclub ploegen met trots AGS vertegenwoordigd en trainen ze vooral verder om een
gooi te doen naar de titel van clubkampioen.  Bij het ter perse gaan van de Gazet zijn de winnaars bekend.  Ondertus
sen loopt die andere competitie verder nl.  het AGS Matchplay clubkampioenschap gespeeld op de AGS terreinen. 
Telkens weer een spannende gebeurtenis, een competitie die echt leeft tussen de deelnemers.
 
Op de terreinen gaan we tees 5 en 6 renoveren en ook meteen de beregening aanpakken.
Op 19 juni worden de greens geverticuteerd en bezand en op maandag 3 juli zijn de greens een ganse dag gesloten
wegens Holprikken (we doen dit telkens op een maandag om de overlast te beperken).
 
Ik wens jullie alvast fijne zomermaanden.
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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26 JULI 
WINEFIELD 

SUMMER, WINE & GOLF 
 

Wedstrijd op Cleydael vanaf hcp 36 
Compact Holes op AGS van hcp 45 tot 37 

 
GEZELLIG WIJN PROEVEN 

NA DE WEDSTRIJD!

H E T  Z O M E R T  O P
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26/27 AUGUSTUS 
TRAVEL PLUS 

ZOMERWEDSTRIJD 
 

26/8 Wedstrijd op La Bruyere vanaf hcp 36 
26 & 27/8 Compact Holes op AGS van hcp 45 tot 37 

Teegift voor elke deelnemer 
MOOIE PRIJZENTAFEL 

H E T  Z O M E R T  O P
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Sportcomité

Philippe Van De Kerkhove
         Voorzitter
 
 
 

     Kris Van Ingelgem
         Clubmanager

       Roland Scheirs
             Captain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Marc Van Asch
       Vice-captain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Paul Van Geenhoven
             Secretaris
        Senioren captain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Marieke Van Arendonk
           Ladies captain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Stefan Poppe
     Junior captain
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Maarten Bruynsseraede
         Youngsters captain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Stefan Cramer
     Starter & Rabbits captain
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Sportcomité vervolg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Patrick Bisschops
            Lid sportcomité

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Nadine Vandenabeele
                           Lid sportcomité

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Lisette Van Esveld
            Lid sportcomité
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Bart Van den Bussche
                            Lid sportcomité
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STARTERSCAFE

Van newbie tot enthousiast wedstrijdspeler

15 juni 19u30

Alle leden die wij onlangs in onze club mochten verwelkomen  
zijn hartelijk welkom op ons starterscafé. 

Wie doet wat in onze club? 

Bij wie moet je zijn voor je GVB? 

Hoe reserveer je wedstrijden, een pro of een tee? 

Wie zijn onze captains en wat doen ze? 

Hoe werkt iGolf nu eigenlijk? 

- inschrijven via het secretariaat -
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Pro's Corner
 
 
Geachte leden,

Ondertussen is het wedstrijdseizoen volop op gang, de 1ste successen zijn geboekt
of de 1ste teleurstellingen zijn een feit.  
Na iedere ronde is het belangrijk om een goede analyse te maken van uw golfspel en dit te bespreken met uw profes
sional.
 

Tijdens het wedstrijdseizoen gaan we niet diep in op de techniek maar proberen we aan vormbehoud te doen,
we focussen ons op de basispunten.
 

 Een golfswing is zeer broos; laat uw swing om de 3 weken checken! Zelfs topspelers doen dit.
 

Tijdens het wedstrijdseizoen willen we scoren en om te scoren hebben we shortgame nodig, hou dus voldoende tijd
over om uw korte spel en putting te oefenen. 
 

Een baanles is in principe ook iets wat te weinig geboekt wordt .
Het geeft de professional een totaal beeld van uw positieve en negatieve punten.
Een baanles kan wonderen doen, al naar gelang uw niveau zal de professional u leren op de baan om te gaan met uw
mogelijkheden en beperkingen:
 
         • hoe hindernissen uit het spel te halen
         • wanneer voor de vlag gaan of wanneer niet
         • slagen uit de rough, hoe gaan we daar mee om en
         • oplijnen: nemen we de goede richting,  hebben we de goede clubkeuze enz...
 
Kortom een hoop aspecten die niet op de drivingranges kunnen beoordeeld worden, komen aan bod.
 
 
Tijdens een baanles introduceren we U ook het stoplichtsysteem.
Baanmanagement dat vroeger zeer moeilijk was, lijkt nu ineens zeer simpel.
Bij interesse in het stoplichtsysteem boek een baanles.
 

 
  Alain Christiaens
  PGA  Professional
  Mind Factor Coach
 
 

 
Ondertussen heb ik vele nieuwe hulpmiddelen zoals de tomi putcomputer,een putlaser en diverse andere hulpmiddelen
om van u betere putters te maken.
      
 

9



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

U helpen met de groei en bescherming van uw vermogen. 
Dat is de prioriteit van Nagelmackers Private Banking.

We willen een financiële partner zijn die naar u luistert, 
anticipeert op uw noden en u meer biedt dan eenvoudig 
beleggingsadvies.

Dat is enkel mogelijk als we een langetermijnrelatie 
opbouwen die steunt op vertrouwen en stabiliteit.

Neem contact op met een van onze private bankers 
via onze site nagelmackers.be.

Wacht niet op een 
teken om uw dromen 
te realiseren! 
Ontmoet eerder 
een van onze 
private bankers.

P r i v a t e  B a n k i n g

Sponsorevent_NL.indd   1 11/05/17   08:19
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Onze senioren in de winter
 
Dat we graag golfen, ook in de winter, dat weet iedereen. Onze seniorencaptain
wilde echter wel eens iets anders organiseren voor de senioren tijdens die lange
wintermaanden.
 
En vermits één van onze spelers (Wim Crijns) mede-eigenaar van een bowling
baan is…
 
Van het één kwam het ander, er werd overlegd, een geschikte formule gezocht
en uiteindelijk een datum geprikt.
Op donderdag 9 maart gingen we bowlen en natuurlijk ook culinair genieten!
De flyer werd ontworpen, de leden verwittigd.
 
En ja, het was misschien te nieuw of de datum wat kort bij, de inschrijvingen
bleven beperkt.
Maar op donderdagnamiddag 9 maart verzamelden de 13 kandidaten bij Wima
bowling – Lane 12, en stonden ze te popelen om er aan te beginnen.
En wat bleek: bowlen was evenzeer als golfen, een zeer technische sport. We
leerden veel en iedereen genoot!
 
Later aan de mooi gepresenteerde tafel met zeer fijn en lekker eten, werd het
nog gezelliger!
De winnaars werden bovendien door Wim getrakteerd op lekkere wijn.
 
En na afloop, waren de 13 deelnemers (voorwaar in dit geval een geluksgetal!)
het eens: dit was vatbaar voor herhaling!
 
 
Dank u wel, Paul, voor de piekfijne organisatie, en Wim voor de goeie verzorging!
 
 
Één van de deelnemers,
Mariette
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Dames Punten Heren Punten

Geis Gabi 11 Wyn Wim 31

Jacobs Rita 11 Van Vlasselaer Jan 20

De Ridder Monique 9 Genbrugge Pierre 16

Cassiers Catherine 8 De Vos Chris 15

Janssens Chris 7 Scheirs Roland 15

Van Den Brande Hedwig 7 Gils Paul 13

Eden Margaret 6 De Bruyne Luc 12

Van Buel Gaby 6 Dom Arnold 12

Van Regemorter Sonja 6 Nees Frank 12

Couvreur Joëlle 5 Brems Ivan 11

Mathijssens Linda 5 Dekocker Koenraad 11

Van Stappen Vera 5 Tielemans Marc 11

De Ridder Christine 4 Van Goethem Philippe 11

Lambers Rita 4 Vanderhoeven Marc 11

Roland Marie-Christine 4 Dupont Guido 10

Stevens Karine 4 Van Asch Marc 10

Vandewalle Micheline 4 Van De Kerkhove Philippe 10

Goetschalckx Chris 3 Van Geenhoven Paul 10

Laeremans Lillian 3 Van Hoorenbeeck Guido 10

Sauer Mieke 3 Vynckier Tony 10

Stevens Peggy Margaretha 3 Defryn Philippe 9

Stubbe Rita 3 Gorissen Carl 8

Vercammen Mariette 3 Tang Tin Chi 8

Verswyver Myriam 3 Buytaert Marc 7

Windels Mieke 3 Daisomont Guido 7

 Stand op 17 meiSeniorencompetitie 2017
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Groepsuitstap senioren 
 
 
Naar jaarlijkse gewoonte hebben de senioren een driedaagse golfuitstap gedaan naar Duitsland.
 
Dit jaar vond het golffestijn plaats in Ahaus,  in Noordrijn-Westfalen.
 
Hieronder vinden jullie de groepsfoto al, twee verloren zielen hebben we later nog gestrikt.
 
Een uitgebreid verslag van onze reporter ter plaatse verschijnt in de volgende gazet!
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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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Ladiesnieuws
 
 
Beste dames,
 
 
Het ladiesseizoen is volop in gang en er zijn al een aantal wedstrijdjes op AGS geweest. Het is altijd leuk om te zien dat
onze dames die reeds hun 36 behaald hebben met veel plezier de andere dames helpen zodat we met z'n allen een
heerlijke golfmiddag hebben.
 
 
Nog een maand en dan gaan we op ladiesweekend. We hebben 2 prachtige banen geselecteerd: het Woold en Gul
bergen! We hebben nog een 2-tal laatste plaatsjes dus aarzel niet en schrijf je alsnog in!
 
 
Een primeur is dat er een ladiesdag is vastgelegd op 9 september!!!  We gaan op veler verzoek met de bus terug naar
Herkenbosch (NL) voor een vol dagje Burggolf, meer info volgt maar zet deze dag alvast met stip in je agenda!
 
 
Lieve dames, volg de i-golf kalender zodat jullie je kunnen inschrijven voor de middagwedstrijden, vanaf juni zullen die
vanaf 19.00 uur plaatsvinden.
 
 
 
Tot snel op AGS!
Marieke
Ladiescaptain
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Van de tee  
tot de laatste  

hole, we staan  
altijd voor u  

klaar.

www.kbc.be

KBC Verzekeringen Paul Leroy & Partners
Gemeenteplaats 45, 2620 Hemiksem - tel. 03 289 02 96 - paul.leroy@verz.kbc.be

Verbonden agent, FSMA 030468 A, van KBC Verzekeringen NV

ADV_KBC_Imago2017_A4_Leroy.indd   1 18-05-17   06:55
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Juniornieuws
 
 
Ondertussen zijn we al in de maand mei terecht gekomen, op zich is het seizoen nog maar ‘net’ begonnen en toch is
er, bij onze jongste kanonnen, al het één en ander gebeurd.  Té veel om op te sommen, maar ik wil er wel enkele
specifieke gebeurtenissen uithalen :
 
        • De Junior Opendeurdag is gekomen en gegaan.
        • Het Skills & Drills kampioenschap is afgerond en Lars Van Beeck eindigde net iets beter
          dan Lars Franken.
        • De Scapa- en VVG-wedstrijden zijn officieel begonnen.  Meer details hierover en over
           het feit voor welke wedstrijd je in aanmerking komt, vind je terug op de AGS website.
           Check ‘Leden’ en daarna ‘Jeugd’.
        • De zaterdag- en woensdaglessen o.l.v. golfpro Alain zijn begonnen en dit jaar werken
          we, op vraag van de overgrote meerderheid, met vaste i.p.v. variabele woensdaguren.
        • Het lessenpakket van Alain, ter vervanging van de Paas-stage, werd door iedereen als
          een groot succes onthaald.  Het was compact (slechts 3 i.p.v. 4 dagen) en zéér
          golfgericht.
        • Eveneens tijdens de Paasvakantie hebben een aantal Junioren onder jullie,
          fantastische scores binnengebracht na een wedstrijd op de grote baan. 
          Lars 39 op Flanders Nippon en 38 op Rinkven, Mirthe 42 op Rinkven, Anaïs 40 op
          Rinkven,… en dan hebben we grote groep scores van 35 en 36 nog niet eens gemeld.
        • Het Junior Matchplay kampioenschap is begonnen en de 1e ronde is afgewerkt.
 
 

AGS JUNIOR CLUBKAMPIOENSCHAP 2017

We schrijven woensdag 17 mei 2017.  De dag had niet beter gekozen kunnen zijn want het is een stralende zon en,
volgens de data van mijn auto, meer dan 30° warm.

Verschillende jongens en meisjes van het AGS Junior team strijden vandaag op het terrein van AGS voor de titel Juni
or Clubkampioen en, niet onbelangrijk voor deelname aan de Junior Masters in september op Bercuit waar alle Junior
Champs tegen elkaar uitkomen.
 

Na een spannende 1e ronde van 12 holes noteren we de volgende score voor de 3 leiders :

           *  Niels   41 slagen
           * Senne 42 slagen
           * Mirthe 43 slagen

De anderen waren er niet ver achter maar vallen af voor de ultieme laatste ronde van 6 holes. Lars Franken behaalt zelfs
een handicapverbetering en gaat van handicap 39 naar 38.  Een ultieme laatste ronde onder begeleiding van alle
aanwezige Juniors en enkele supporters en begeleiders.  Het stressniveau stijgt voor de laatste 6 holes.

Aanvankelijk loopt Niels uit maar na 4 holes, met nog 2 resterende holes, komen Senne en Mirthe terug.  Tussen Niels
en Senne staat het opeens gelijk en Mirthe is slechts 1 slag verwijderd van de beide heren....  Verslaat David (aka
Mirthe) Goliath (aka Niels) ?  Wordt het een play-off finale tussen de 2 heren ?  Kan iedereen zijn zenuwen onder con
trole houden terwijl een groep van 15 nauwlettend toekijkt op elke slag, elke put... ?

Uiteindelijk beslist een bunker en een boom op de laatste hole over de einduitslag, Mirthe belandt in de bunker links
van de green, Senne belandt onder een boom rechts van de green en Niels, die al heel de dag op een hoog niveau aan
het presteren was, eindigt enkele meters voor de green.  De eindscore is de volgende :
 

         * Niels   65 slagen
         * Senne 66 slagen
         * Mirthe 67 slagen
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Golfstage juniors van 4 april tot 7 april 2017
 
Op golfstage
 
Tijdens de eerste dag hebben we veel geoefend op chippen en putten, daarbij hebben we een blad gekregen met een
oefening erop. Op de middag zijn we naar de MC Donald geweest (mmm J).
 
 
Alain heeft ook video-opnames gemaakt waarbij we dan individueel onze swings hebben besproken, nadien zijn de
opnames en de aanwijzingen gemaild naar ons, zodat we dit af en toe nog eens kunnen opfrissen.
 
 
Tijdens de tweede dag hebben we gechipped, geput en bunkershots gedaan. Op de middag hebben we een lekker
broodje gegeten.
 
 
Op de derde dag hebben we in de voormiddag die oefening gedaan en in de namiddag hebben we eerst nog wat mogen
opwarmen voor de wedstrijd. Na de opwarming hebben we een wedstrijdje gespeeld  en daarna was het de prijsuitrei
king en waren er leuke prijzen.
 
 
De golfstage was leuk, ik heb me goed geamuseerd en ik heb ook veel bijgeleerd.
 
 
Dank aan de jeugdpro Alain voor de toffe en leerrijke 3-daagse stage!
 
 
Thomas Ghysels
 

Om dit op een betere manier te kaderen, 18 holes par 3 betekent 56 slagen. 
 
Niels heeft dus gemiddeld gezien 9 pars en 9 bogeys gespeeld.  Speel zelfs eens 3 rondjes op de AGS holes en probeer
hetzelfde te behalen... velen onder ons zullen het moeilijk hebben.  Zonder twijfel, onze Jeugd Deugt !
 

Een dikke proficiat aan onze Junior kampioenen 2017.  Het was een fantastische dag !!!

Geniet ervan op de Junior Masters in Bercuit, het zal een ongelofelijke ervaring voor jullie zijn.
 
 
Voor de liefhebbers en voor de Juniors die alle badges al hebben behaald van de originele Skills & Drills, is er eveneens
een Skills & Drills 2.0 beschikbaar op AGS.  Deze wordt niet uitgehangen tussen putting- en chipping green maar kan
altijd afgehaald worden aan de receptie van AGS.
 
Wat betreft de Scapa- en VVG-wedstrijden willen we graag nog even in de verf zetten dat we het, net zoals vorig jaar,
enorm appreciëren dat de Jeugd van AGS goed is vertegenwoordigd op deze wedstrijden.  Noteer alvast enkele data
voor de komende maanden :
 
        • Woensdag 28 juni : VVG Ethias Kids in Ternesse
        • Zaterdag 1 juli : Scapa Kids Spiegelven
        • Maandag 10 juli : VVG Ethias Kids in Beveren
        • Vrijdag 14 juli : VVG U12 – U14 in Kampenhout.
 
Mocht je hieromtrent meer informatie wensen, gelieve AGS dan even te contacteren.
 
Verder is het genieten van de zon geblazen, door middel van de drills werken aan je skills en deelnemen aan de lessen
en wedstrijden, als je hiervoor de tijd kan vrijmaken.
 
Progressie galore, Jeugd Deugd !!!
 
Stefan Poppe
Junior Captain
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Jeugd doet het goed...
 
Mirthe Waumans speelde op 26 mei op Royal Antwerp Golf een mooie
26 punten op de Scapa Kids Tour (in haar categorie waren dat 9 holes).
Bij 30°C was het heel warm op de greens...
Ze blijft er zin in hebben... give me more.
Enkele impressies om trots op te zijn!

greetzzz,
Bart & Mirthe
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Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem 
03/320.80.80 – dir@adrconstruct.be 

 
Ma – vrij : 9u00 – 12u00 en 12u30 – 18u00 

Zaterdag : 10u00 – 15u00 op afspraak 

Indien kwaliteit en afwerking voor u belangrijk zijn 
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Cross Country Weekend Youngsters 
Allen,
 
Dit jaar organiseren de Youngsters voor de vijfde maal een Cross-country op AGS. 
 
Deze zal doorgaan in het weekend van vrijdag 9 juni 2017 tot 11 juni 2017.. 
 
Volgend parcours zal twee maal gespeeld worden:
 
1.      Tee 1 naar green 2
2.      Tee 3 naar green 4 (nearest to the pin)
3.      Tee 5 naar green 6
4.      Tee 2 naar green 5
5.      Tee 6 naar green 1
 
Wedstrijdfee: 15 euro
Wedstrijd + eten: 35 euro
 
Over het gehele weekend worden er wedstrijdjes georganiseerd (enkel je eerste wedstrijd telt mee). De prijsuitreiking
(aanwezigheidsprijzen) zal plaatsvinden op zondag 11 juni 2017 om 18.00 uur met aansluitend een maaltijd die nog
bepaald moet worden. Deelnemen is dus zeker aangewezen. Inschrijven via I-golf (aparte inschrijving voor het eten). 
De inschrijvingen  staan reeds open op I-golf ( wees er snel bij !) .
 
 
In tegenstelling tot een normaal golftornooi wordt de ronde in dit geval niet in de klassieke volgorde van de
holes gespeeld, maar wordt het parcours kris kras over de hele baan uitgezet. In samenspraak met het bestuur
zorgen we ervoor dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan ( om die reden is het aantal deelnemers per
wedstrijd beperkt tot 16 ).
In elke flight zal dan ook iemand van de organisatie meelopen als marshal die de spelers zal begeleiden bij het
spelen van deze cross-country.

Start to golf
 
Onze eerste kennismaking met AGS dateert van juni 2016. Tijdens een gezellige receptie in het clubhuis “de Groenen-
hoek” zagen we voor het eerst een golfterrein “van dichtbij” en onze interesse was meteen gewekt.  Toen we eind vorig
jaar via de website konden inschrijven voor de nieuwe groepslessen hebben we dan ook geen seconde getwijfeld. 
 
Op 5 februari begon de eerste les.  We waren in totaal met 8 personen.  We kregen een korte introductie over de
golfschool in het algemeen en onze “start to golf”-lessen in het bijzonder.  Nadien werden we voorgesteld aan onze
pro, voor de volgende 5 zondagen… 
 
De eerste les stond vooral in het teken van het putten.  De juiste houding, de grip, de positie, het correct inschatten van
de green … het kwam allemaal aan bod.  Afsluiten deden we op de driving range, waar onze pro ons al liet proeven
van de golfswing. 
Tijdens de tweede les werd “de chipping green” ons actieterrein.  Andere techniek, andere houding,…  ons allemaal
aangenaam en vakkundig uitgelegd door onze pro. 
 
De volgende lessen werden alle slagen verder verfijnd en uitgebreid ingeoefend.  Want één ding is ons heel duidelijk
geworden:  golf is een heel technische sport die enorm veel oefening vereist.  Als klap op de vuurpijl mochten we uit
eindelijk ook een balletje slaan op de golfcourse.  Natuurlijk onder het alziende oog van onze pro, die allerhande tips
gaf, onze slagtechniek telkens verbeterde waar nodig, en ons al wat op de hoogte bracht van de geldende golf- en
baanregels. 
 
Na de laatste les werd ons een drankje aangeboden in het clubhuis.  Men kwam uitleggen welke verdere stappen je
allemaal kan zetten binnen AGS, …  met zeer aantrekkelijke instapmogelijkheden.
 
Wij hebben enorm genoten van deze groepslessen.  Speciale dank aan het AGS team voor het nodige geduld J en de
perfecte introductie in de golfsport, onze leuke groep mede”starters” en AGS als prachtlocatie.
 
 
Evy & Wim
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2/3 SEPTEMBER 
LUCIDE 

OCHTENDWEDSTRIJD 
 

30 min opwarming 
Compact Holes op AGS van hcp 45 tot 0 

SAMEN GEZELLIG 
AAN HET ONTBIJT

H E T  Z O M E R T  O P
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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)

FS
M

A
 0

13
33

4A

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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Starters en Rabbits
 
Tegenwoordig krijgen we weer meer de vraag in verband met waterhindernissen.
 
         1. Mijn bal is in het water gegaan, waar mag ik juist droppen.
         2. Veel twijfel over waar en hoe men mag droppen.
 
Daarom even een samenvatting  van de waterhindernissen (die voor iedereen geldt, ook op de grote baan).
 
 

 
 
Verschillende opties met 1 strafslag:
 
       1. Een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal werd gespeeld.
       2. Een bal droppen achter de waterhindernis, door het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de 
           waterhindernis kruiste, op een rechte lijn te houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt,
           zonder  beperking van afstand.
 
Zonder strafslag
 
        3. De bal spelen zoals hij ligt, zonder te adresseren of oefenslagen te doen.
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Verschillende opties met 1 strafslag:
 
       1. Een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal werd gespeeld.
       2. Een bal droppen achter de waterhindernis, door het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de
          waterhindernis kruiste, op een rechte lijn te houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder
          beperking van afstand.
       3. Een bal droppen binnen 2 clublengten van het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de laterale
          waterhindernis kruiste, maar niet dichter bij de hole.
       4. Een bal droppen binnen 2 clublengten van het punt op de tegenoverliggende grens van de waterhindernis
          op gelijke afstand van de hole.
 
Zonder strafslag
   
       5.De bal spelen zoals hij ligt, zonder te adresseren of oefenslagen te doen.
 
 
 
Pitchmarks: 
 
Een welgekende plaag op elke golfbaan, een pitchmark.
Dit is een balinslag op de green.
 
Nu de correcte wijze van herstellen:
 
       1. Zoek eerst uw balinslag op de green, alvorens te putten. De balinslag kan zich op enige afstand van uw bal
           bevinden.
       2. Repareer uw pitchmark te beginnen aan de achterzijde van uw balinslag.
       3. Steek uw pitchfork onder een hoek van 45 graden in de green, net achter de balinslag. Rek het gras van achter
          de balinslag naar de binnenkant van de balinslag. Het is zeer belangrijk om het gras uit te rekken (niet uittrekken)
          en niet om het op te wippen. Wortels dienen onderaan te blijven !! (zie ook onderstaande illustratie)
       4. Herhaal dit aan de voorkant van de balinslag
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       5. En aan de linker- en rechterzijde van de balinslag
       6. Druk nadien nog even aan met je putter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik en alle andere spelers zullen U dankbaar zijn voor het repareren van Pitchmarks , ook al zijn het de uwe niet.
 

 
 
 
 
 
 
Indien er nog vragen zijn over het hele golfgebeuren, hoor ik het graag.
Tot op AGS.
 
Stefan Cramers 
Starterscaptain
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Interclubnieuws
 
Interclub, je werkt er een aantal weken/maanden héél intensief naar toe en voor je het weet is het alweer achter de rug. 
Het neemt echter niet weg dat het, voor sommigen, een heel mooi moment in het golfseizoen is…  Ook dit jaar was het
niet anders; de Seniorenploeg (nog) niet inbegrepen aangezien zij de AGS-kleuren later dit jaar nog verdedigen. 
 
AGS werd in april vertegenwoordigd door 3 ploegen :
 
        • Een damesploeg L2 in Divisie 3 die, na een helse en spannende 3e wedstrijd tegen
          Ardenne de duimen moesten leggen met 2-3 en hierdoor verschuiven naar Divisie 4.
        • Een herenploeg H3 in Divisie 4 die, in een poule met enkel en alleen 3-2 resultaten,
          zich uiteindelijk dankzij een overwinning tegen Oudenaarde op de 2e wedstrijddag
          hebben kunnen handhaven in Divisie 4.
        • Een herenploeg H4 in Divisie 4 die, met 2 overwinningen en 1 nederlaag en dankzij een
          gunstig resultaat van Westgolf (lang leve de Belgische kust) op de laatste wedstrijddag,
          promoveren naar Divisie 3.
 
H4 heeft er dus in 2017 voor gezorgd dat AGS wéér een kampioenenploeg heeft.  Zonder de caddies en andere spelers
hierbij te vergeten toch wel even melden dat de volgende heren al hun wedstrijden hebben gewonnen : Kurt ‘het
beest’ Vinck, Geert ‘steady freddy’ Foré en Jens ‘het krabberke’ Binnemans.
 
Via deze weg wenst de voltallige Interclubploeg een aantal mensen te bedanken; m.n. het management van AGS zelf
om de ploegen in te schrijven en ons te steunen, de Pro's van AGS die ons niet alleen een aantal weken lang hebben
begeleid met een zeer gevarieerd programma maar ook een les hebben gesponsord, de vele caddies die zich bewust
hebben geëngageerd als caddie wetende dat ze zelf niet tot spelen zouden toekomen, de enkele last-minute caddies
die ons uit de nood hebben geholpen, Peter om uiteindelijk toch nog met een mooi alternatief op de proppen te komen
w.b. het eten op de feestavond op 29 april, de sympathisanten om het feestje extra elan te geven, Stefan Cramers om
halsoverkop zonder zeuren of mekkeren (wegens blessures van andere spelers) van H4 naar H3 te verhuizen, Jens
Binnemans om met propere clubs af te komen op de laatste wedstrijddag en om de voltallige ploeg tot 2x toe op hole
18 te laten bibberen,… enfin té veel om op te noemen.
 
 
Wat mezelf betreft, was dit het jaar van het constant bijsturen.  Er waren deze editie uitzonderlijk veel afzeggingen door
blessures en andere omstandigheden en er moest dan ook steeds weer opnieuw naar een correcte en praktische op
lossing gezocht worden.  In grote lijnen is dit redelijk gelukt maar het heeft me toch wat zweet, bloed en tranen gekost. 
Bovendien heb ik me kunnen profileren als een begenadigd golfclubkuiser.  Foto van hoe het niet moet in bijlage…
 
 
Wat de heren betreft lijkt de toekomst rooskleuriger dan ooit.  Dankzij enkele Youngsters die goed aan het doorstromen
zijn, hebben we zeker en vast naar 2018 en de komende jaren toe een aantal toppers in het vizier. 
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Stefan, Maarten en Jens zijn al doorgegroeid naar de Interclubteams, maar potentiële kandidaten zoals Tom, Ivan, Fré
en mogelijk nog enkele andere spelers, staan nu al stevig op de deur te kloppen.  Mogelijk is er in de loop van dit jaar
voldoende doorstroming om ook de concurrentie binnen H3 hoog te houden !
 
 
 
 

Heren 3

Heren 4
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Wat de dames betreft mogen we niet vergeten dat dit het eerste jaar was met een voltallige damesploeg. 
Om echt in L2 een rol van betekenis te kunnen spelen moeten de gevestigde waarden niet alleen hun eigen spelniveau
behalen, de andere dames moeten een versnelling hoger schakelen. 
Vitoria heeft tijdens de Muco-wedstrijd in Kampenhout alvast een eerste stap gezet.  Hopelijk volgen er nog enkele
anderen onder jullie.
 
 
We wensen de Seniorenploeg in september 2017 héél véél succes.  Mogen we nog een 2e kampioenenploeg aan 2017
kunnen toevoegen!
 
Uw dienaar,
 
Stefan Poppe
Interclub Captain
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FEEL LIKE DREAMING? 

WWW.TRAVELPLUS.BE

Follow us on Facebook

LOOKING FOR  A FLIGHT

Contact us 
03 247 58 00 

Verviersstraat 2-4 

www.facebook.com/travelplusantwerpen/
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Winnaars Clubkampioenschap
 
 
De clubkampioenen van 2017 zijn gekend!
 
 
Dameskampioen : Vera Van Stappen
 
Herenkampioen  :  Wim Moonen
 
Juniorkampioen  : Niels Lefelon
 
 
Hartelijke felicitaties aan de winnaars!

Selectie Beker van
Vlaanderen
 
 
 
Ook de geselecteerden voor de Beker
van Vlaanderen zijn gekend!
 
Vera Van Stappen
 
Patrick Bisschops
 
Ellen De Mol
 
Stefan Cramers
 
Wim Moonen
 
 
Wij wensen hen heel veel succes toe!
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Enkele sfeerbeelden van de voorjaarswedstrijden
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En nog meer...
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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
w w w . b r a s s c h a a t c l e a n i n g . b e0
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Course Score
Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 
Course Score

Hcp. 

Chng

.

New 

Hcp. 

SPIEGELVEN 24/3. ROYAL ANTWERP 26/4.
Kopljar Ivan 40 -2 27 Kopljar Ivan 46 -4 20,8
Jacobs Rita 39 -1,5 24,5 Wauters Fréderic 44 -3,2 22,6
De Smedt Christophe 38 -1 35 Elen Kurt 37 -0,5 26,2

FLANDERS NIPPON 1/4. ROYAL ANTWERP 26/4.
De Ridder Monique 50 -7 27,3 (Dormy House Course).
Bruynseraede Maarten 43 -2,8 19,1 Colot Paul 38 -1 35
Donckx Xavier 41 -2,5 33,5 Jacobs Rita 37 -0,5 33,6
Brusseleers Jan 40 -2 34
Van Beeck Lars 39 -1,5 26,9 KEMPENSE 29/4.
Peeters Eric 38 -1 27,8 Dams Carl 42 -2,4 23,3

De Smedt Christophe 40 -2 33
RINKVEN 5/4. Van Negen Philippe 39 -1,5 29,5
Janssens Chris 42 -2,9 25,7 De Ridder Christine 37 -0,5 31,2
Waumans Myrthe 42 -3 33
Vynckier Tony 41 -2,5 27,6 TERNESSE 3/5.
Tang Chan Kai 40 -1,2 17 Dom Arnold 50 -7 29
Genbrugge Pierre 40 -1,6 22,2 Gorissen Carl 40 -1,8 25,4
Waumans Anais 40 -2 34 Matthijssens Linda 38 -1 29
Wyn Wim 38 -0,8 23,3 Vanderhoeven Marc 38 -1 35
De Ridder Christine 38 -1 31,7 Simons Charlotte 37 -0,5 32,7
Van Den Bussche Bart 38 -1 32,6 De Schepper Karel 37 -0,5 35,5
Van Beeck Lars 38 -0,9 26
Van Stappen Vera 38 -0,6 12,2 KAMPENHOUT 6/5.
Van De Kerkhove Philippe 37 -0,3 13,9 Cavilhas Valente Vitoria 44 -3,2 20,7

Van Esveld Lisette 37 -0,3 16,8
PRISE D'EAU 8/4. Van Negen Philippe 37 -0,5 29
Birchen Christel 42 -3 32,2
Dams Carl 40 -1,9 25,7 BOSSENSTEIN 10/5.
Moonen Wim 39 -0,9 13,2 Hendrickx Tom 39 -1,2 19,3
Kopljar Ivan 39 -1,4 25,6
Van Negen Philippe 38 -1 31 PRINCENBOSCH 12/5.
De Laet Filip 38 -1 35 Marstboom Chris 40 -1,8 25,5
Van Beeck Lars 37 -0,4 25,6 De Ridder Christine 37 -0,5 30,8
Kopljar Vladimir 37 -0,5 28,8
Peeters Dirk 37 -0,2 9,9

CLEYDAEL 12/4.
Hendrickx Tom 41 -2 20,8
De Vos Chris 39 -1,5 33,2
De Laet Filip 39 -1,5 33,5
De Bruyne Luc 37 -0,5 26,5

Wedstrijden : handicapverbeteringen maart/april/mei tem. 20 mei
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Course Score
Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 
Course Score

Hcp. 

Chng.
GOESE 16/4. BRASSCHAAT 14/5.
Marstboom Chris 43 -3,5 27,3 (9 holes)
Bruynseraede Maarten 41 -1,7 17,4 Dams Carl 22 -1,6
Herremans Paul 40 -2 27,8 Decroos Robert 21 -1,5
Kopljar Ivan 38 -0,8 24,8 Van Cauteren Marc 20 -1
Vermeeren Tony 37 -0,5 31,8 Colot Paul 20 -1
Jacobs Rita 37 -0,5 34,1 Lenaerts Christine 20 -1
Waumans Anais 37 -0,5 33,5 Crijns Wim 20 -0,8
Van Regemorter Sonja 37 -0,4 25,5 Laeremans Lillian 19 -0,5
Cassiers Catherine 37 -0,5 30,5 De Mol Ellen 19 -0,5
Mannaerts Carina 37 -0,5 35,5 Boen Alexia 19 -0,5

MILLENNIUM 19/4. LA BRUYERE 17/5.
Scheirs Roland 37 -0,4 19,2 Wyn Wim 39 -1,2

Van Geenhoven Paul 38 -0,6
TURFVAERT 22/4.
Eykens Gerd 42 -2,4 19,9 PIERPONT 20/5.
Waumans Myrthe 40 -2 31 Waumans Anais 43 -3,5
Van Hulst Patrick 38 -1 31 Smellinckx Hans 41 -2,5

Kopljar Vladimir 40 -2
Ophoff Catherine 40 -2
Cassiers Catherine 39 -1,5
Van Cauteren Marc 38 -1
Krol Marcin 38 -1
Waumans Myrthe 38 -1

Wedstrijden : handicapverbeteringen maart/april/mei tem. 20 mei
(vervolg)
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VOOR
ALLE
GOLFERS

Golf Plus  |  € 11.995

Golf  |  € 14.995

Golf  |  € 15.495

Golf |  € 13.795

Golf |  € 15.295

Golf |  € 18.295

Golf  |  € 14.495

Golf  |  € 15.495

Golf  |  € 19.495

BMW 116i  |  € 14.795

Golf  |  € 15.495

Golf |  € 19.895

43224 km
Mei 2010

17265 km
Maart 2016

13710 km
Juni 2016

36962 km
December 2014

12297 km
Juni 2016

46213 km
Januari 2015

55981 km
December 2013

15237 km
Maart 2016

4412 km
Februari 2016

20107 km
Maart 2016

11404 km
Juni 2016

50 km
Juni 2017
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7 % meer 
omzet voor 
minder dan 

1 euro.

HET RUIKT HIER 

NAAR SUCCES

Advertorial

Nu legt ze zich al 8 jaar toe op de 

2B2 markt. Een passende, subtiele 

geur heeft heel wat positieve 

effecten op kantoor- en retail 

omgevingen, woonzorgcentra, 

evenementen, beurshallen, 

parkings, gymzalen, showrooms, 

enz. Oppervlakten vanaf 30 m2 tot 

5 000 m2 komen in aanmerking. 

“Begeuring in retail werkt 

verkoopondersteunend en

resulteert in een meeromzet van 

7%. In kantooromgevingen 

verhoogt de focus op het werk met 

15 %. Het gevoel van geborgenheid 

en veiligheid in de zorg stijgt met 

17%. 

De investering is dus snel 

terugverdiend”, zegt Anne Guffens 

enthousiast. 

Voor het bedrijfsleven zijn 

energetisch getinte geuren van 

toepassing. Die vind je terug in 

citrusvruchten. Gember bevordert 

dan weer de leerprestaties en 

lavendel is rustgevend zodat men 

zich beter kan concentreren, 

houterige geuren zoals sandelhout, 

cederhout en kamperfoelie zijn 

eerder sensueel. “Ik zorg voor een 

combinatie van verschillende, 

compatibele geuren die niet 

overheersend zijn”, besluit Anne 

Guffens. 

Begeuren.be geeft ook workshops 

over geurbeleving en voordrachten 

over geurmarketing. Bovendien 

kunnen AGS-leden gratis 

geuradvies vragen aan 

anne@begeuren.be. 

Dit artikel verscheen op 

madeinAntwerpen.be 

Geurexperte Anne Guffens 

startte in 2009 in Hove haar 

zaak Begeuren.be dat 

geurconcepten op maat 

aanbiedt. 

“Reeds op 14-jarige leeftijd 

had ik een passie voor 

parfums. Ik deed niets liever 

dan in parfumerieën nieuwe 

geuren ontdekken. Iedereen 

die bij ons thuis langs kwam 

‘besnuffelde’ ik en telkens 

opnieuw wist ik welke eau de 

toilette of parfum die persoon 

gebruikte”, zegt Anne Guffens. 

Het hing dus in de lucht dat 

ze ooit van haar hobby en 

passie haar vak zou maken. 

Na de opvoeding van haar 

kinderen volgde Anne een 

cursus aromatherapie in 

combinatie met kleur- en 

stijlinvloeden. Die kennis en 

kunde bracht ze dan in de 

praktijk als aromatherapeute. 

meer omzet in je winkel 

meer focus op het werk 

meer beleving in de zorg 
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Slotwoord
 
 
 
En hiermee is deze gazet weeral goed gevuld. Ook de redactie wenst iedereen een schitterende zomer toe en veel
golfplezier!
 
Wij ontvangen graag van jullie het relaas van jullie golfervaringen, leuke anekdotes, foto’s  enz… Dit alles te versturen
naar agsgazet@gmail.com
 
Tot in september bij het verschijnen van de volgende AGS Gazet,
 
 
De redactie




