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Voorwoord van de President
 
Beste golfvrienden,
 
De nieuwjaarsreceptie ligt nog vers in
het geheugen en we mogen reeds
dromen van het golfseizoen 2017.
Inderdaad binnen enkele weekjes is
het zover,  namelijk op vrijdag 24 en
zaterdag 25 maart spelen we de ope
ningscup net zoals twee jaar geleden
op Spiegelven golfclub te Genk. De
prijsuitreiking op zondag 26 maart met
bijhorend glaasje, vindt plaats om 16u
op AGS.
Wees er zeker op tijd bij om je in te
schrijven want dit openingsevent wil
je toch niet missen!
 
Een weekje eerder namelijk op zondag
19 maart vindt onze eerste “opendeur
dag” plaats.
Die dag is het ook vaderdag en hebben
wij een speciaal verrassingsgeschenk
voor alle aanwezige vaders.
Zoals iedere opendeur hopen we jullie
familie en vrienden te mogen verwel
komen en te begeesteren om, onder
leiding van onze deskundige pro’s,
jullie te laten kennismaken met de
meest beoefende sport ter wereld.
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Op paasmaandag 17 april is er dan de
nationale opendeurdag waarin alle
Belgische clubs hun deuren wijd
openzetten.
Ook hier zijn we opnieuw van de partij
om eenieder de kans te geven een
golfclub in de hand te nemen en een
balletje te slaan.
 
De maand april is ook zoals ieder jaar
gelinkt aan het hele interclubgebeu
ren.
Iedere club in Belgie wil zijn of haar
beste spelers laten aantreden om een
promotie naar een hogere afdeling af
te dwingen en zo de prestige van de
club hoog te houden.
 
Bij AGS is dit niet anders. Onze inter
clubcaptains doen er alles aan om
onze protagonisten in topvorm te laten
aantreden en mogelijks een titel in de
wacht te slepen.
 
Ik wens hen hierbij alle succes toe en
dat de geleverde inspanningen mogen
worden beloond!
 
 
Vandaag wil ik toch even stilstaan bij
degenen die noodgedwongen door
ziekte hebben moeten afhaken.
Mensen die jarenlang AGS trouw zijn
gebleven maar omwille van gezond
heidsredenen toch moeten afzeggen.
In elk geval veel sterkte toegewenst en
hopelijk komen jullie nog eens voorbij
om een glaasje te drinken.
 
 
Tot slot wil ik jullie allen danken omdat
jullie ons opnieuw het vertrouwen
hebben geschonken.
We zullen dit vertrouwen zeker niet
beschamen en we willen er samen met
U weer een fantastisch jaar van
maken.
En als we de kalender, die door het
sportsecretariaat is samengesteld in
ogenschouw nemen, kan dit niet an
ders dan een “amazing” 2017 worden.
 
 
 
Voorzitter AGS
Philippe Van De Kerkhove
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Woordje van Kris
 
 
Beste Leden,
Het lijkt weer allemaal zo snel te gaan.  Tijdens de donkere dagen hebben we natuurlijk hard gewerkt om het nieuwe
seizoen 2017 voor te bereiden.
 
De mooiste vrucht van deze inspanningen is de wedstrijdkalender met enkele nieuwigheden. Zo hebben we b.v. een
aantal 9 holes wedstrijden ingelast.  Dikke proficiat aan de Captains voor het samenstellen van deze mooi uitgebalan
ceerde kalender.  Er staan een aantal heel mooie terreinen op, terreinen dichtbij, 9 holes wedstrijden etc.  Voor elk wat
wils op AGS.
 
En inderdaad ook op AGS zal er dit jaar ambiance zijn.   Enkele activiteiten die alvast in het vet zijn gemarkeerd in mijn
agenda zijn:
 
             • Clubkampioenschap op 25/5 op Reymerswael (36 holes)
             • Golf beats Cancer wedstrijd (21/6) met aansluitend een MIDSUMMER Barbecue. 
               (ook open voor vrienden en sympathisanten)
             • Winefield wedstrijd (26/7) op Cleydael en AGS 
             • Het PAR 3 kampioenschap (16/9 + 17/9), met dit jaar de finaledag + receptie op AGS
             • Muco Green van de hoop (6/5) op Kampenhout
             • De Travel plus Wedstrijd op 26/8 op La Bruyère met prijsuitreiking en verwennerijen op zondag 27/8 op AGS
             • Beat the pro kampioenschap op AGS
             • Hole in one competitie op AGS
             • Matchplay Kampioenschap op AGS
             • Opendeurdagen op
                        *  19 maart met vaderdagactie
                        *  17 april (paasmaandag) Start to Golf opendeurdag
                        *  10 september Opendeurdag met Braderij en Callaway DEMO DAG
 
 
Onze interclub ploegen beginnen stilaan aan de opwarming om onze kleuren te verdedigen tijdens de hoogdagen in april.
 
Bij een nieuw logo hoort ook nieuwe kledij.  Bij onze keuze hebben we geluisterd naar jullie feedback.  De donkere polo
is vervangen door een lichtere kleur.  Veel aangenamer om te spelen in zomerse omstandigheden.  De kwaliteitspull in
merino wol vonden velen nogal prijzig met het onaangename gevolg dat hij wel eens kon verkleinen indien hij niet koud
gewassen werd.
 
We hebben gekozen voor een lichtblauwe polo en een donkerblauwe pull met andere materialen.  
 
De interclubspelers kunnen alvast hun exemplaar komen passen vooraleer de bestelling geplaatst wordt  voor het
borduren. 
 
Als je geen interclub speelt en je wenst toch een AGS polo en pull aan te schaffen – omdat dat nu eenmaal klassevol
is voor verplaatsingen op andere terreinen – dan kan je natuurlijk ook al uw exemplaar komen passen en bestellen.
 
Ik zal zeker met de nodige trots de AGS kleuren dragen.  We hebben een ferme club, dankzij de inzet van onze mede
werkers, pro’s, captains en de vele vrijwilligers.
 
Het seizoen is geopend !
 
… of toch bijna.
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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OPENDEURDAGEN

INSCHRIJVEN VIA 
WWW.AGS.BE

19 MAART 2017

V.U. Kris Van Ingelgem, Groenenhoek 10, 2630 Aartselaar

GRATIS GOLFINITIATIES

17 APRIL 2017

VADERDAGACTIE 
breng  je vader mee en ontvang een verrassing
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Captain's Column
 
 
Elders in deze  gazet staat de  wedstrijdkalender  'op verplaatsing'  voor het  komende  golfseizoen.
 
Het sportsecretariaat heeft de voorbije maanden inderdaad niet stilgezeten.
 
Mailen, telefoneren, offerten aanvragen, beschikbaarheid van terreinen navragen, prijsafspraken maken, reserveren, …
En tenslotte alles tot één geheel in elkaar puzzelen en de administratie bijhouden.
 
Het resultaat mag er zijn, met ongeveer 80 wedstrijden en evenementen buiten onze golfschool. Uiteraard komen daar
de activiteiten op AGS nog bij.
 
Iedereen zal zijn gading wel vinden in het aanbod, van starter tot single-handicapper, van junior tot super-senior, voor
wie 1 keer per maand en voor wie 3 maal per week wil spelen.
 
Laat ons uw verdere (golf)wensen, verzuchtingen, opmerkingen en (liefst opbouwende) kritiek weten. Hier en daar kan
er nog iets bijgestuurd of geregeld worden.
 
En ondertussen is het winterseizoen is nog niet gedaan !
 
 
Vrije keuze van de afslagplaats.
 
Voor het komende golfseizoen is er een belangrijke wijziging voorzien : de vrije keuze van de afslagplaats. Voorwaarde
is dat er voor de golfbaan waarop we gaan spelen playing handicap tabellen bestaan voor dames en heren op de
verschillende afslagplaatsen en dat die ook in het    i-Golf systeem opgenomen moeten  zijn.
 
De keuze wordt per wedstrijd door de speler bij de inschrijving gemaakt, is definitief en geldt voor de volledige wedstrijd.
 
Dames zullen in principe kunnen kiezen tussen rood, blauw en geel. Heren tussen rood, blauw,  geel en wit. Indien er
andere mogelijkheden zijn, zullen die per wedstrijd in het keuzelijstje aangevinkt kunnen worden.
 
De playing handicap (het toegekende aantal strokes)  zal  automatisch aangepast worden in functie van de gekozen
afslagplaats.
 
Ofschoon er geen beperkingen zijn,  is het wel de bedoeling dat ieder zijn keuze maakt op basis van zijn spelniveau en
handicap. Enige zelfkennis en golfmatige bescheidenheid kunnen ervoor zorgen dat er nog meer plezier beleefd wordt
aan onze wedstrijden op verplaatsing!
 
Opgelet : uitschrijven bij Wintercupwedstrijden.
 
Bij wintercupwedstrijden wordt er (liefst) ingeschreven per ploeg van 2 spelers.
Het gebeurt regelmatig dat wanneer één van de spelers zich nadien uitschrijft, hij zijn medespeler eveneens uit de lijst
verwijdert!
 
Op de vraag 'Wilt u ook uw medespeler uitschrijven?' mag dus niet automatisch bevestigend geantwoord worden.
Een aantal spelers heeft zo al een wedstrijd moeten missen!
 
 
Roland Scheirs 
Captain.
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Kwaliteit aan een eerlijke prijs!  
 
  

Rulers Corner
 
Jan en Jos vormen samen een flight in een qualifying wedstrijd strokeplay.
 
Op hole 5, een korte par 4 van 290 meter, slaat Jos zijn afslag perfect recht midden op de fairway.
Jan doet een mooie drive, die echter iets teveel links net naast de fairway belandt.
Zijn volgende slag wijkt af naar rechts, in de richting van een laterale waterhindernis, aangeduid met rode paaltjes.
Jos doet een tweede slag en speelt zijn bal op de green.
Samen zoeken ze gedurende 2 minuten naar Jan's bal, maar vinden die niet.
Jan besluit dan een bal te droppen op 2 stoklengten van de vermoedelijke plaats waar de bal de waterhindernis kan
zijn ingegaan.
Hij slaat de bal naar de green tot op een metertje van de vlag.
Terwijl ze samen naar de green lopen, vinden ze Jan's originele bal net buiten de waterhindernis en nog binnen de 5
minuten nadat de zoektocht gestart is.
Jan speelt deze bal eveneens naar de green tot op 2 meter van de pin.
Hij neemt zijn putter, wandelt de green op, raapt de gedropte tweede bal op en markeert de originele.
Jos putt voor birdie en de bal gaat erin.
Jan putt de originele bal en hoolt eveneens.
 
Jos roept 'Birdie !' en Jan zegt 'En ik par !'. Samen gaan ze naar de tee van hole 6 en slaan af.
 
De birdie-score van Jos is correct, maar hoeveel slagen moet hij voor Jan noteren ?
 
De oplossing en de uitleg staan verder in deze gazet ...
 
(Elke gelijkenis met bestaande personen is zuiver toeval).
 
Roland Scheirs 
Rules Official KBGF
 

Klasseslager Burms 
Kapelstraat, 69 
2627 Schelle 
03/887 58 22 
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WEDSTRIJDKALENDER 2017

maart Zon 19 Opendeurdag AGS met vaderdagactie

Vrij 24 Spiegelven Openings Cup 

Zat 25 Spiegelven Openings Cup 

Woe 29 Brabantse

april Zat 1 Flanders Nippon

Woe 5 Rinkven 

Zat 8 Prise d'Eau (NL)

Woe 12 Cleydael

Zon 16 Goese (NL)

Ma 17 Start To Golf Opendeurdag 

Woe 19 Millennium Seniorenwedstrijd

Zat 22 Turfvaert (NL)

Woe 26 Royal Antwerp

Zat 29 Kempense

mei Woe 3 Ternesse 

Zat 6 Kampenhout MUCO Green van de Hoop

Zon 7 Wijnvelden/AGS Startersuitwisseling

Woe 10 Bossenstein (CC + EC)

Vrij 12 Princenbosch (NL)

Zon 14 Brasschaat 9 holes

Woe 17 La Bruyère Seniorenwedstrijd

Zat 20 Pierpont

Zon 21 Seniorenweekend 21-24/5

Woe 24 La Tournette 

Don 25 Reymerswael (NL) Clubkampioenschap

Zat 27 Waregem Beker van Vlaanderen

Din 30 Royal Ostend

juni Zat 3 Bergvliet (NL)

Woe 7 Kampenhout

Vrij 9 Cross Country 9-11/6

Zat 10 Swinkelsche (NL)

Woe 14 Keerbergen Seniorenwedstrijd

Zat 17 Ladies Weekend 17+18/6

Zon 18 Louvain-la-Neuve

Woe 21 Cleydael Golf Beats Cancer + Midsummer BBQ

Vrij 23 Youngsterweekend 23-25/6

Zat 24 Het Woold (NL)

Ma 26 Waregem 
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juli Zat 1 Winge

Zon 2 Brasschaat 9 holes

Woe 5 Pierpont

Zat 8 De Haenen (NL)

Din 11 Anderlecht Seniorenontmoeting

Zat 15 Mont Garni

Din 18 Wisselbeker Senioren op AGS

Woe 19 Rinkven

Zat 22 La Tournette

Ma 24 Beveren Seniorenontmoeting

Woe 26 Cleydael Winefield 

Zon 30 Spiegelven

augustus Woe 2 Kempense 

Zat 5 Bossenstein (CC + EC) President & Captains Day

Ma 7 Enghien

Vrij 11 Wijnvelden Seniorenontmoeting

Zon 13 Keerbergen

Woe 16 Kampenhout

Zat 19 Millennium

Woe 23 Ternesse Seniorenwedstrijd

Zat 26 La Bruyère Travel Plus

Woe 30 Hulencourt

september Zat 2 Oudenaarde

Woe 6 Cleydael 

Zat 9 Enghien

Zon 10 Opendeurdag met Braderij en Callaway Demo-dag

Don 14 Prise d'Eau (NL) Seniorenontmoeting Krokkebaas

Zat 16 Reymerswael (NL)

Zat 16 Par 3 Krokkebaas

Zon 17 Par 3 AGS

Din 19 Louvain-la-Neuve 

Zat 23 Steenhoven

Zon 24 Brasschaat 9 holes

Woe 27 Oudenaarde

Vrij 29 Youngsterweekend 29/9-1/10

Zat 30 Kampenhout

Zat 30 Wijnvelden/AGS/Brasschaat Startersontmoeting

oktober Din 3 Wisselbeker Senioren op Puurs

Woe 4 Cleydael

Vrij 6 Royal Latem Mens Day

Zat 7 Flanders Nippon

Woe 11 Midden-Brabant (NL)

Zon 15 Stippelberg (NL)

Din 17 Seniors Closing

Vrij 20 Bossenstein Closing Cup

Zat 21 Bossenstein Closing Cup
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Zakenreizen 

 

Incentives 
 

A la carte reizen 
 

Vakantiereizen 
 

Golfreizen-cruises 
 

Business Travel 
travelplus.business@travelplus.be 

• 
Leisure Travel 

travelplus.leisure@travelplus.be 
• 

Incentive Travel 
travelplus.incentive@travelplus.be 

 
www.travelplus.be 

Verviersstraat 2-4, 2000 Antwerpen 
Tel. +32 3 247 58 00, Fax +32 3 348 08 87 
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Onze junior Mirthe in Libelle
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Juniors
 
Beste Juniors,
 
Het is tijd om uit onze golfwinterslaap te komen... 
Ondertussen heeft Junior Lars de oefensessies met de VVG afgewerkt en wordt hij binnenkort Pro, heeft Junior Mirthe
een 1e sessie met vakblad Libelle achter de rug en stopt ze weldra haar schoolactiviteiten om een volwaardige model
lencarrière te beginnen en begint de rest van jullie weer aan een doodnormaal, echter supertof, golfseizoen. 
 
De lente komt eraan dus het sportcomité is druk bezig om een volwaardige kalender samen te stellen.  Binnenkort
hierover meer !
 
 
Ikzelf knoop er in 2017 een 2de jaar als Junior Captain aan vast.  Hopelijk kunnen we op het elan van 2016, met enke
le aanpassingen en bijsturingen, doorgaan ! 
 
Na het bowlingfestijn midden februari hebben we alvast de volgende activiteiten ingepland in de maand maart :
 
               •  Woensdag 15 maart van 14 - 16u :  Skills & Drills Championship @ AGS. 
               •  Zondag 19 maart : Opendeurdag @ AGS.  Van 11 - 12u special moment voor de Juniors. 
               •  Woensdag 29 maart :  1ste les en indeling groepen.  Uitzonderlijk gaat dit door van 17u30 - 18u30 !
               •  Eveneens woensdag 29 maart van 18 - 19u : infomoment voor de ouders @ AGS.
 
 
De kalender vanaf de maand april, incl. wedstrijden op de grote baan (in België & Nederland), incl. de VVG Kids- en
Scapa Kids-wedstrijden, wordt binnenkort prijsgegeven.
 
Wat de stages betreft is er dit jaar, omwille van uitzonderlijke omstandigheden, géén  paasstage.  In juli gaat de stage
door van 4 - 7 juli, in augustus van 22 - 25 augustus. 
 
Tot binnenkort op AGS; en vergeet niet… Jeugd Deugd !
 
 
Stefan Poppe
Juniors captain
 

Bowling Juniors februari 2017
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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
 
Graag stel ik me even voor
Mijn naam is Stefan Cramers.
 
 
 
 

Ik ben zelf al jaren een fervente golfliefhebber.
Ik speel even graag op 18 holes banen als kleinere 6 of 9 holes banen.

Ondertussen is het reeds enkele jaren geleden dat ik in het sportcomité ben gestapt.
Tot op dat moment was er niemand om de grootste groep van golfers (alle starters) van AGS te vertegenwoordigen.
 
Wie valt er onder mijn hoede:
 
        1. Alle golfers die nog geen handicap hebben
        2. Alle golfers met baanpermissie (HCP 46 – HCP 54)
        3. Alle golfers met een handicap tussen 37 & 45
 
Jullie zullen mij regelmatig op AGS zien.

Hebben jullie vragen of verhalen over:
      
       1. Regels
       2. Etiquette
       3. Spelsituaties
       4. Golfgrappen
       5. …
 
Spreek mij hierover zeker aan en ik zal zo goed mogelijk op deze vragen/verhalen antwoorden.
 
Op de talrijke wedstrijden van AGS Compacts zal ik samen met enkele andere golfspelers  marshallen. Dit betekent
niet dat we de mensen gaan viseren, maar we helpen/adviseren waar het kan.
Wij kijken vooral naar een vlot spelverloop & de etiquetteregels.
 
Heb je je baanpermissie gekregen maar durf je nog niet echt op de baan, dan spreken we af en gaan we samen eens
spelen. Zo kan ik (of anderen) tips geven over de punten waar je een volgende keer nog op moet letten (bv. regels die
in het begin moeilijk te verstaan zijn).
 
 
Programma 2017:
 
       1. Openingscup 25 & 26 maart (om 11 uur)
       2. Wedstrijd elke zaterdag en zondag vanaf maart tot oktober
       3. Wedstrijd op vrijdagavond vanaf het lang genoeg licht is (start om 18 uur)
       4. Eerste kennismaking met de baan (infosessie scorekaart invullen + 2 rondjes spelen onder begeleiding
           waar vragen gesteld kunnen worden (HCP 45 – HCP 54).
       5. Startersuitwisseling met golfclub de Wijnvelden (7 mei)
       6. Startersontmoeting de Wijnvelden, Brasschaat & AGS (30 september)
       7. Verschillende UIT-wedstrijden op andere compactholes tijdens het seizoen Bossenstein, Flanders Nippon,
           Ternesse, …
 
 
Tot één dezer op AGS,

Stefan
Starterscaptain

14



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

 
 
"Yola Eeckelaert is de gelukkige winnares van de gratis golfmedische screening
 bij PER form. 
 
Wij bedanken Pieter en Kristof voor de boeiende uiteenzetting van golf en lage
rugklachten op de infoavond op 16/2. 
 
Het belang van 10 minuten opwarmen vermindert significant de kans op
blessures. 
 
Wil je weten hoe ?  Kijk dan snel op de website www.per-form.be"
 

Rulers Corner: oplossing van de regelvraag
 
 
Jan doet zijn afslag (1).
Jan doet zijn 2de slag (2).
 
Het is niet geweten of virtueel zeker dat de bal inderdaad in de waterhindernis is gegaan.
Regel 26-1 (droppen met strafslag) mag bijgevolg niet worden toegepast.
Vermist de bal niet werd gevonden, kon hij enkel Regel 27-1 (verloren bal, drop met strafslag vanaf plaats vorige slag)
toepassen (3).
 
Door  toch te droppen aan de waterhindernis speelt hij de bal van de verkeerde plaats, de slag telt (4) en hij krijgt 2
strafslagen (6). Die bal is nu wel de bal in het spel.
Hij vindt nadien zijn originele bal. Dat dit binnen de 5 minuten is doet niet terzake, vermits de 2de bal ondertussen de
bal in het spel is geworden. Deze originele bal mag hij oprapen.
Toch speelt hij deze. Hiermee moet hij bij het tellen geen rekening houden, vermits deze bal niet in het spel is.
 
Op de green raapt hij zijn 2de bal, die in het spel is, op. Hiervoor krijgt hij volgens Regel 18-2 (stilliggende bal bewogen
of opgenomen door speler) een strafslag (7). Hij moet die bal terug- plaatsen, wat hij echter niet doet. Daarmee overtreedt
hij Regel 18-2, waardoor zijn straf verzwaart naar 2 strafslagen (8).
 
Hij putt vervolgens de originele bal, waardoor hij in fout is met  Regel 15-3 (spelen van de verkeerde bal). Dat levert hem
nog 2 strafslagen op (10). De putt zelf met de verkeerde bal moet hij niet tellen.
 
Wel moet hij  zijn fout  herstellen, door een bal te plaatsen op de plek waar hij de 2de bal eerder had opgenomen.
Vandaar mag hij  putten voor (11) …
Vermits hij zijn fout echter niet heeft hersteld voor de afslag van de volgende tee is hij gediskwalificeerd,  volgens Regel
15-3b !
 
Jos moet bijgevolg niets meer noteren voor Jan …
 
Dit alles lijkt misschien vergezocht, maar wees ervan overtuigd dat zulke situaties regelmatig voorkomen !
 
 
Roland Scheirs.
Rules Official KBGF

Winnares van de gratis golfmedische screening Per Form
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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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Golfquiz
1. Wat is de correcte houding als er “Fore” wordt geroepen
 
       a)  Houding a
       b)  Houding b
       c)  Houding c

 
 
 
 

 
 
2. Je bal ligt op de green. In je puttinglijn ligt tijdelijk water. Je hebt het punt zonder belemmering bepaald.
    Maak de zin af...  
   "Ik moet de bal... op dit punt. Ik krijg....strafslag(en)."  
 
       a)  droppen, geen
       b)  plaatsen, een
       c)  droppen, een
       d)  plaatsen, geen
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 3. Na de storm van maandag, ligt de bunker vol met blaadjes.
    Jouw bal ligt daar waarschijnlijk ook in. Je haalt een paar blaadjes weg zonder dat je de bal
    beweegt en zo dat je de bal net kunt zien.
          
    Hoeveel strafslagen krijg je?

         a) 0  strafslagen
         b) 1  strafslag
         c) 2  strafslagen

 
 
 
 
 
 
 
4.  Je kent het wel, het is herfst en op de baan liggen hier en daar dennenappels.
     Je bal ligt op de green tegen zo'n dennenappel. Je neemt de dennenappel weg, waardoor de bal iets verrolt. Wat nu?   
 
       a)  bal terugplaatsen   
       b)  bal spelen zoals hij ligt
       c)  bal markeren, dennenappel wegnemen, bal terug plaatsen
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Seniorenkalender 2017
 
 
• Overzicht Seniorenwedstrijden          
        Wo 19 april Millenium
        Wo 17 mei  La Bruyere
        Wo 14 juni  Keerbergen
        Wo 23 augustus Ternesse
 
• Wisselbeker Puurs/AGS          
        Di 18 juli op AGS
        Di 3 oktober op Puurs
 
• Seniorenontmoetingen           
        Di 11 juli  Anderlecht
        Ma 24 juli  Beveren
        Vr 11 augustus  Wijnvelden
        Do 14 september Krokkebaas op Prise d’Eau
 
• Senioren Interclubwedstrijden      
       Di 12 september
       Wo 20 september
       Do 28 september
       Wo 4 oktober Finale
 
• Uitstap Duitsland          
        21 t/m 24 mei
 
• Senioren Closing          
        Di 17 oktober
 
 
 
Paul Van Geenhoven
Senioren Captain
 

Belangrijke wijziging voor de supersenioren in het wedstrijd
reglement 2017
 
 
Als gevolg van de nieuwe regelgeving en de vrije keuze van de afslagplaats, worden de regels voor de supersenioren
( 70 jaar en ouder) in het wedstrijdreglement aangepast.
 
Dames zullen kunnen kiezen tussen rood, blauw en geel.                   
Heren kunnen kiezen tussen rood, blauw, geel en wit.
 
 
Bij elke keuze zullen de toegekende strokes automatisch aangepast worden.
 
Voor de heren zal de regel van 2 extra strokes vervallen.
Voor de dames die normaal van rood afslaan, blijven de 2 extra strokes van toepassing.
Ook voor de banen waar de vrije keuze nog niet onmiddellijk mogelijk is, zal geen uitzondering gemaakt worden en blijft
deze regel van toepassing.
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Bowling Event 

Donderdag

INSCHRIJVEN   paul.van.geenhoven@telenet.be
      gelieve je menukeuze te vermelden bij inschrijving

16u00 - 18u00  Bowling
18u00 - 20u00 Culinair genieten
      Voor- & hoofdgerecht (drank inbegr. tijdens diner)

PROGRAMMA

LOCATIE
Wima - Lane12

Boomsesteenweg 35
 2627 Schelle

DEELNAMEPRIJS
bowling + culinair genieten €55/pp
enkel culinair genieten   €46,5/pp 

AGS Senioren & partners

9 Maart ‘17
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STARTERS
STARTERS & TAPAS - TO SHARE

assortiment tapas

MAINDISHES - MAKE YOUR CHOICE
GRAANGEVOEDERDE ENTRECÔTE

mooi dooraderde topkwaliteit entrecôte (260gr), gekleurd op 
onze broiler, sappig afgebakken in de houtskooloven

SUPRÊME VAN BRESSEKIP
gevuld met asperges , bordelaisesaus

CATCHED, NOT RELEASED 
catch of the day

MISSED-STEAK (VEGGIE)
quiche met hazelnoot en geitenkaas, aardappelkoekje, primeur 
groenten uit de steenoven

DESSERT - SHARING IS CARING
DESSERTENASSORTIMENT

een assortiment nagerechtjes “to share” aan tafel geserveerd

SIDE DISHES - SHARE THE LOVE
bij elk hoofdgerecht serveren we aan tafel 

een selectie sidedishes

FLAVOURS - SMAAKVOL MENU AAN EEN VASTE PRIJS
STARTERS ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... € 10,00
MAINDISHES ................................................................................................................................................................................................................................................................................... € 25,00
DESSERT .............................................................................................................................................................................................................................................................................................€ 5,00

KIDS ONLY, NO KIDDING
GRILLED CHICKEN ...............................................................................................................€ 12,50

kipfilet, appel uit de steenoven, home style frietjes, uit de broiler
HOME MADE FISHSTICKS ..................................................................................................€ 12,50

gegrilde groentjes, puree, verse tartaar, uit de steenoven
PIZZA VAN DE CHEF UIT DE STEENOVEN.......................................................................€ 12,50

DRINK IT
DRANKENFORFAIT .................................................................. € 12,00/PERSOON

aperitief, huiswijnen, pils, frisdranken, koffie en thee
de drankenforfait is voor de ganse groep te nemen

DRANKENFORFAIT KINDEREN T.E.M. 12 JAAR ............................€ 8,00/KIND

Is iemand van uw gezelschap overgevoelig voor bepaalde allergenen, 
gelieve ons hiervan te verwittigen. Wij zullen u hier verder in begeleiden.
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Pro's Corner
 
Beste Leden en Golfvrienden,
 
Bunkerslagen zijn voor de meeste golfers een nachtmerrie. Het zweet breekt hen uit als ze zien dat de golfbal in de
bunker is beland.Hoe krijg ik in vredesnaam deze bal uit dat vervelende zand?
Met zo’n gedachte krijg je nooit de golfbal uit de bunker. Zonder een beetje vertrouwen in je zelf red je het niet.
Als je bij voorbaat al denkt dat je de bal niet uit de bunker kunt slaan, dan sla je de bal ook niet uit de bunker. Zo
simpel is dat.
 
 
Mentaal moet het goed zitten
 
Het allerbelangrijkste bij bunkerslagen is dat je de bunker niet als een hindernis gaat zien, maar als een uitdaging.
Iedere keer dat je de uitdaging aangaat en deze volbrengt (Je slaat de bal goed uit de bunker) wordt er een stukje angst
voor de bunker bij je weg genomen.
Door dit veel te oefenen worden bunkerslagen steeds makkelijker en leuker om te spelen en vormen op den duur geen
mentale hindernis meer.
 
Balposities in de bunker
 
Helaas komt het vaak voor dat je golfbal niet op de ideale plek in de bunker belandt. Nee, vaak ligt de bal of tegen de
steile hellingwand aan of juist op die vervelende aflopende hellingwand.
Vervelende balposities, maar niet onoverkomelijk.
 
 
Steil oplopende bunkerwand
 
Bij het pitchen van de bal naar de vlag toe landt de bal niet op de green, maar in de steile hellingwand van de bunker
die de green bewaakt.
Ok jammer, kan gebeuren en nu moet je die uitdaging aangaan.  Hoe ga je dit appeltje schillen?
Kijk eerst hoe de bal ligt en analyseer wat de balvlucht in deze positie zal zijn. De bal zal voornamelijk omhoog gaan en
niet ver doorrollen.
Je zal je sandwedge dus behoorlijk hard het zand in moeten slaan om de bal in een hoge boog bij de vlag proberen te
laten landen.
 
Hoe is je setup in deze positie?
 
       1. Je achterste been is gestrekt, voor een stevige fundering van je stand
       2. Je voorste been gebogen en licht open (anders swing je tegen je knieën aan)
       3. Je heupen en schouders zijn parallel aan de helling (heel belangrijk)
       4. Het clubblad is recht ( De helling zorgt er namelijk al voor dat de bal omhoog gaat)
       5. De bal ligt iets voor in je stand (Je wilt namelijk eerst het zand raken en dan pas de bal)
 
De golfswing bij een steile oplopende hellingwand
 
        1. Je golfswing  is kort en scherp. Wiskundig gezien maak je steile parabool.
        2. Je backswing gaat relatief steil omhoog, komt steil weer terug naar de bal en na impact volgt de golfclub de
            helling.
        3. Om de bal omhoog te krijgen, moet je de golfswing dus flink hard inzetten. Je hoeft niet bang te zijn dat de bal
           te ver doorrolt als je de parabool in je gedachte houd.
 
 
Sterk aflopende hellingwand
 
Bij een sterk aflopende hellingwand zal de bal laag blijven en ver doorrollen, dit in tegenstelling tot de oplopende hel
lingwand.
Het allerbelangrijkste bij deze setup is dat je met de helling mee naar voren leunt. Ook hier zijn je heupen en schouders
parallel aan de helling gericht.
 
Hoe is de setup in deze positie?
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        1. Je gewicht rust voor het grootste gedeelte op je voorste been.
        2. Je voeten staan ver uit elkaar (je hebt meer stabiliteit en je bovenlichaam komt meer bij de grond waardoor het
           zwaartepunt lager ligt)
        3. Je clubblad is open ( de steile helling zorgt er van nature namelijk niet voor dat  de bal omhoog komt)
        4. De bal moet iets meer naar het voorste been geplaatst worden (door de helling komt het clubblad al eerder in
            contact met het zand, bij een normale balpositie zou bij deze swing eerst de bal geraakt worden en dan pas het
            zand, niet de bedoeling dus)
 
De golfswing bij een steile aflopende hellingwand
       1. Ook hier maak je een steile backswing (dus veel polsactie).  De club komt steil in het zand waardoor het clubblad
           genoeg zand mee kan nemen om de bal uit de bunker te slaan.
       2. Na impact probeer je het clubblad zo dicht mogelijk bij het zand te houden, je volgt wederom de helling.
       3. Je moet absoluut niet proberen de bal te lepelen met je polsen!
       4. Je knieën blijven laag aan de grond zodat je bovenlichaam niet omhoog komt.
 
 
Geheimen van deze bunkerslagenBij beide soort bunkerslagen is de setup van uiterste belang om een goed resultaat
neer te zetten.
Anders dan bij een normale  golfswing, waar het onderlichaam veel meer beweegt, zal je bij deze bunkerslagen ervoor
moeten zorgen dat je onderlichaam minimaal beweegt.
De golfswing komt meer vanuit je bovenlichaam, je armen en polsen.
Hebt u vragen, vraag gerust indien wij in de buurt zijn en ik wens u succes toe naar een goede bunkerslag.

De Vroey David
Class A PGA Professional
Antwerp Golfschool

Samen  
slaan we een 
hole-in-one!

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

Pancarte_KBC_Leroy_500x500.indd   1 01-04-16   10:0123
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Pro's Corner 2
Nog enkele weken en dan is het weer zover. Het wedstrijdseizoen staat weer voor de deur.
 
Om goed van start te gaan, lijkt het mij verstandig om enkele punten aan te halen 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 tiples 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 te lessen en er zijn er die lessen zonder
te oefenen. Tenslotte zijn er golfers die alleen spelen zonder te lessen en te oefenen.
 
Blijven lessen 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 en zo
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 hem te behoeden voor verkeerde invloeden en zijn
golfswing te beschermen tegen allerlei insluipende verkeerde bewegingen.
 
Tijdens het seizoen: analyseer uw resultaten,  ga goed om met zwakte/sterkte onderdelen,
bespreek dit met uw professional,  indien gewenst heb ik voor u analyse kaarten.
 
Kort samengevat geduld hebben , investeren in tijd en techniek, enkele lesjes nemen en uw
golfspelletje zal ineens veel leuker worden.
 
Neem alvast een kijkje op de website, nuttige tips op golfeventsalainchristiaens.com
 
Alvast veel succes,
 
Alain Christiaens
PGA-Professional
 

24



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

Ladiesnieuws
 
 
Hallo dames,
 
Het is alweer even geleden, maar onze Sinterklaas ladieswedstrijd was een groot succes.

We hadden schitterend mooi weer en genoten van origineel Sinterklaas snoepgoed. Van al dat lekkers kregen we dorst
en de voorraad verschillende jenevers is dan ook met veel enthousiasme opgedronken!
 
Het enige wat overbleef was een grote hoeveelheid 'orange'... Vandaar dat onze komende wedstrijd heet: 'Orange is
the new AGS'
 
Deze dameswedstrijd wordt op zondagmiddag 12 maart gespeeld en er is zeker nog plaats! We zullen dan een aantal
cocktails met orange serveren.. suggesties zijn altijd welkom!
 
Daarnaast wil ik nog graag ons Ladiesweekend vermelden: 17-18 juni gaan we op 2 prachtige Nederlandse banen
spelen en jullie kunnen zeker nog inschrijven. De wedstrijd staat al vermeld in de  i-golf kalender. 
 
Er gaan ook nog twee damesontmoetingen met Puurs, Beveren en Wijnvelden georganiseerd worden, dus hou de
kalender alvast in het oog!
 
Dames, tot snel weer op AGS! 
 
 
Namens jullie captain,

 Marieke Van Arendonk
 

25



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

 

 

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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Youngsters
 
Beste Youngsters,
 
 
Het nieuwe jaar is weer aangebroken.
Dat betekent dat iedereen vanaf 18 jaar tot en met 40 jaar kan meedoen aan de activiteiten.
Dat belooft dus een jaar vol activiteiten  &  wedstrijdjes  &  2 golfweekends.
 
We zagen in het verleden dat onze activiteiten niet altijd volzet waren.

Daarom organiseren we een kennismaking met de youngsters. Want we denken dat niet iedereen juist weet wie de
youngsters zijn en wat we allemaal doen.

We stellen ons (youngsterscomité) even voor en we leggen ook even onze kalender voor.

Deze kennismaking  gaat door op 26 februari  2017 om 14 uur op AGS.
Iedereen is hier welkom.

Normaal start het youngsterseizoen op 6 april rond +/- 18 uur op AGS.

Vanaf dan is het een 2 wekelijkse wedstrijd. De andere week voorzien we een trainingsessie waarop we ons gaan ba
seren op het kort spel. Hier kan ook wel eens een klein wedstrijdje aan verbonden zijn.
Ben je net begonnen of heb je net je baanpermissie of GVB gekregen, kom dan zeker af op de activiteiten. We geven
jullie genoeg tips zodat het oefenen niet alleen ballen slaan is.

De Youngsters organiseren elk jaar een cross country voor de ganse club.
Dit wil zeggen dat je de holes op een andere manier speelt (Tee 1 naar hole 2, Tee 3 naar hole 4, …).
Wil je helpen met de organisatie, altijd welkom.
 
 
2 golfweekends zijn gepland:
 
         1.  23 – 25 juni
         2.  29 september – 1 oktober
 
Op 2 september spelen we mee op de young golfers invitational op Cleydael.
Navraag tot welke handicap gespeeld mag worden, laten we nog weten.
 
 
Dit is in een korte tekst een kleine planning voor 2017.
Hebben jullie vragen, mail ze gerust door aan youngstersags@gmail.com.
 
 
Met vriendelijke groeten,
Het Youngsterscomité
Stefan Cramers
Maarten Bruynsraede
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12/11/16 26/11/16 17/12/16 14/01/17 28/01/17 11/02/17 26/02/17 18/03/17

WINTER CUP  2016/ 2017

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

VOORLOPIGE STAND - BESTE SCORES
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Totaal

MONTRIEUX PAUL 4 4 4 1 4 17

HERREMANS PAUL 4 4 4 4 16

DECROOS ROBERT 4 1 4 4 1 14

VAN GOETHEM PHILIPPE 4 2 4 4 14

GORREBEECK ROLAND 4 4 4 1 13

CHRISTIAENS LUC 4 4 4 12

MOONEN WIM 4 4 4 12

SCHEIRS ROLAND 1 2 4 4 1 12

ANNECOUR PASCAL 1 4 1 4 1 11

DENE YVES 1 2 4 4 11

GOOSSENS NADINE 2 1 4 4 11

HOLLANDERS DAVID 4 1 1 1 4 11

MAERTENS GUY 1 4 1 4 1 11

JANVIER DIRK 1 4 4 1 10

PEETERS ERIK 4 2 4 10

VAN GILS TOON 1 4 4 1 10

BEERNAERT MARC 4 1 4 9

GENBRUGGE PIERRE 1 4 1 1 2 9

THEYS FRANK 1 4 4 9

VAN DEN BRANDE HEDWIG 1 4 1 1 2 9

VAN GOOL ANN 4 1 4 9

VAN REGEMORTER SONJA 4 1 4 9

VERHASSELT DIRK 4 1 4 9

WAUMANS LIESBET 4 1 4 9

WYNS GREGORY 4 1 4 9
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     Wintergolf op z’n best!
 Millennium 11 februari 2017

                Bal gespeeld 
en nog in de juiste richting ook!

Antwoorden Quiz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Wat is de correcte houding als er “Fore” wordt geroepen
 
       a)  Houding a
       b)  Houding b
       c)  Houding c
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2. Je bal ligt op de green. In je puttinglijn ligt tijdelijk water. Je hebt het punt zonder belemmering bepaald.
    Maak de zin af...  
  "Ik moet de bal... op dit punt. Ik krijg....strafslag(en)."  
 
       a)  droppen, geen
       b)  plaatsen, een
       c)  droppen, een
       d)  plaatsen, geen

 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Na de storm van maandag, ligt de bunker vol met blaadjes.
    Jouw bal ligt daar waarschijnlijk ook in. Je haalt een paar blaadjes weg zonder dat je de bal
    beweegt en zo dat je de bal net kunt zien.
          
    Hoeveel strafslagen krijg je?

         a) 0  strafslagen
         b) 1  strafslag
         c) 2  strafslagen
 
 
 
 
 

 
 
4.  Je kent het wel, het is herfst en op de baan liggen hier en daar dennenappels.
     Je bal ligt op de green tegen zo'n dennenappel. Je neemt de dennenappel weg, waardoor de bal iets verrolt. Wat nu?   
 
       a)  bal terugplaatsen   
       b)  bal spelen zoals hij ligt
       c)  bal markeren, dennenappel wegnemen, bal terug plaatsen
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En tot slot...
 
Dit is het einde van een weeral  welgevulde gazet. De talrijke winteractiviteiten lopen stilaan ten einde. Op nu naar een
nieuw seizoen met een veelbelovende wedstrijdkalender en nog veel  andere activiteiten! Wij doen ons best om hierover
verslag uit te brengen in de AGS-gazet van juni.
 
Jullie bijdragen zijn altijd welkom op het e-mailadres agsgazet@gmail.com
 

De redactie,
Anne-Marie Keyenberg
Mariette Vercammen

Interclub
 
Interclubbers,
 
Van zodra de vogeltjes beginnen te fluiten, is het weer zover, de Interclub komt eraan.  Dit jaar volledig in het teken van
‘The only way is up !’
 
Bij het schrijven van dit artikel zijn de inschrijvingen opgestart en afgesloten en de spelers verdeeld over de verschil
lende ploegen.  Er hadden zich een 40-tal kandidaten ingeschreven voor de 4 categorieën waar AGS aan meedoet; i.
e. 2 Herenploegen (beide in Divisie 4), 1 Damesploeg (Divisie 3) en 1 Senioren Herenploeg (Divisie 7).
 
De damesploeg staat onder leiding van Marieke Van Arendonk, de beide herenploegen worden geleid door Axel Dellaert
en respectievelijk Stefan Poppe en de senioren herenploeg zal in september geleid worden door Roland Scheirs.
 
Op de wedstrijddag in de maand april bestaat elke ploeg uit 11 spelers; 1 captain + 5 spelers + 5 caddies.  De wed
strijden zijn ‘single matchplay’ wedstrijden.  In de maand september, als de Seniorenploeg aantreedt, is dit lichtjes
anders aangezien er 6 spelers zijn de in een ‘4 ball – best ball matchplay’ formule tegen elkaar spelen.
 
De wedstrijddata voor april zijn de volgende :
 
       •  Zaterdag 22 april
       •  Zondag   23 april
       •  Zaterdag 29 april
 
De dames spelen op Pierpont, Heren 3 op Naxhelet en Heren 4 op Kampenhout.  De locatie voor de Senioren wedstij
den is nog niet gekend.
  
 
Als deelnemer van de Interclubfamilie zijn er o.a. lessen ingepland die door de AGS pro’s worden gegeven; deze lessen
gaan door op :
 
       •  Donderdag   9 maart vanaf 17u30
       •  Donderdag 30 maart vanaf 18u30
       •  Donderdag   13 april vanaf 18u30
       •  Donderdag   20 april vanaf 18u30
 
Dit jaar zal AGS voor het eerst in een outfit met het nieuwe logo voor de dag komen.  Hopelijk brengt het nieuwe logo
geluk en winnen de 4 ploegen hun poule en dwingen ze promotie af naar een hogere divisie…  De Interclubfamilie
barbecue op 29 april zal dan ongetwijfeld nog beter smaken.
 
 
Tot dan is het oefenen, oefenen en oefenen; ook aan den toog !
 
 
Stefan Poppe
Interclub
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