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Voorwoord van de
President:
 
Beste golfvrienden,
 
Een schitterend najaar met tal van
hoogtepunten dat is het minste wat we
kunnen zeggen en schrijven.
 
Onze opendeurdag van zondag 4
september was er één om nooit te
vergeten.
Niet minder dan 260 enthousiastelin
gen mochten we die dag verwelkomen
om onder leiding van onze pro’s de
eerste stappen in de golfsport te
wagen.
De inzet en gedrevenheid van de
ganse ploeg zorgden voor een record
aan inschrijvingen in onze groepsles
sen.
Zelfs ATV vond het belangrijk genoeg
om alles op beeld vast te leggen en
het die avond de ether in te sturen.

 
Op woensdag 14 september was het
openhuis voor onze scholieren.
Bedoeling van die dag was de jeugd
te laten proeven van de golfsport en
ook hier was de nationale zender VTM
op de afspraak om in het journaal van
19u een mooie reportage van AGS en
de jeugdwerking de wereld in te stu
ren.
 
 
De maand september is bij uitstek de
interclubmaand  voor de senioren.
Ook hier kan er met enige fierheid
worden teruggeblikt op een knappe
prestatie.
Twee van de drie partijen werden met
overtuigende cijfers gewonnen. Mille
nium golfclub  bleek in een spannende
play off net iets te sterk waardoor er
heel nipt werd verloren, maar een
behoud in onze divisie werd in elk
geval verzekerd.
 
 
Op zondag 18 september was er dan
de tweede editie van “Crazy Sunday”.
Een zonovergoten namiddag met tal
van ludieke momenten op onze com
pact holes.
Enkel lachende gezichten heb ik op
gemerkt en de after party met speen
varken was een mooie afsluiter van
een alweer fantastisch event.
Speciale dank ook aan de initiatiefne
mers voor hun enorme inzet.
 
En we naderen zo stilaan het einde van
een alweer onvergetelijk golfseizoen.
Vergeet U niet op tijd in te schrijven
voor de closing cup op vrijdag 21 en
zaterdag 22 oktober op de vernieuw
de baan van Rinkven!
 
 
Philippe Van De Kerkhove
Voorzitter
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Woordje van Kris
 
Beste Leden,
 
De weerkundige herfst heeft al een 2-tal weken zijn intrede gedaan, maar dat is nog niet te merken aan de temperatu
ren.  Gelukkig maar, want het klimaat heeft ons zeker parten gespeeld dit seizoen. 
 
Na een slechte seizoensstart hebben we te maken gehad met zeer wisselende weersomstandigheden, droogte en wind
afgewisseld met neerslagperiodes hebben het de greenkeepers niet gemakkelijk gemaakt.  AGS staat bekend om haar
mooi onderhouden terreinen, maar nu hebben we het hoofd moeten bieden aan de natuurelementen.  Een schimmel
heeft zich gemanifesteerd tijdens de zomermaanden, wanneer beregenen noodzakelijk bleef.  Net de omstandigheden
waar een schimmel zich mee uitbreidt.
 
De curatieve behandeling van een schimmel in de zomermaanden verloopt dan ook zeer moeizaam.  Het “goede” nieuws
is dat de zwakste grassen zijn aangetast, waardoor er ruimte komt om door te zaaien met de gewenste grassoorten. 
 
Onze greenkeepers hebben alles in het werk gesteld om deze plekken meerdere malen bij te zaaien.  Een heel intensief
werkje:
Eerst moeten er minuscule gaatjes geprikt worden.  Dit doen we met een manuele prikker.  Er worden telkens zoveel
mogelijk gaatjes gemaakt om de graszaden in te vegen.  Dit is zeer arbeidsintensief. 
 

Daarna worden de zaden gestrooid.    De graszaden voor een green zien er ietwat anders uit dan die voor een tuin of
voetbalveld. De soort die wij gebruiken heeft uitstekende eigenschappen voor gebruik op golfgreens:  ze hebben een
goede betredingstolerantie, kunnen goed tegen kort maaien, vormen stolonen (uitlopers voor een dichte grasmat) en
hebben een betrekkelijk goede droogtetolerantie.   
Dankzij deze eigenschappen zijn deze soorten minder gevoelig voor schimmels.  Is het jullie opgevallen dat de nieuwe
greens 2 en 6 quasi geen schade vertonen door deze schimmels?  Let dan nu goed op: dit is verplichte lectuur voor
elke golfspeler:
 
Open plekken in een green worden ingenomen door zaden van andere grassen.  We maaien de greens zeer kort,
waardoor de greengrassen niet in bloei komen te staan, dus geen rondvliegende zaden.  In de omgeving van de greens
komen de grassen wel in bloei.  Deze zaden worden meegenomen door de wind, golfschoenen of grasmaaiers.  De
open plekken die op de greens ontstaan worden snel ingenomen door een andere agressievere soort gras, namelijk
Poa Annua.  In greenkeepersjargon, “straatgras”. 
Dit straatgras kan zeer goed tegen kort maaien, kan goed tegen betreding, maar wortelt zeer ondiep en  kan dus niet
goed tegen droogte en is zeer ziektegevoelig.  Bovendien overleeft het niet bij aanhoudende vorst. Straatgras in een
green kan prima zijn onder bepaalde omstandigheden, maar is een miserie wanneer het misgaat.  Hoe komen deze
open plekken dan in de green?   Spikemarks, onherstelde pitchmarks, droogteschade, schade door regenwormen,
vogels die in een green prikken etc.
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U leest het, u hebt als golfspeler ook een belangrijke verantwoordelijkheid hierin.  Weinig spelers weten dat de etiquet
teregels in de golfsport verder gaan dan een beleefdheidshandeling tov. volgende spelers (idem dus voor het terugleg
gen van divots tov. onkruiden zoals b.v. paardenbloem in een fairway).
 
Op oudere greens zie je dan meestal een grasoppervlak dat samengesteld is uit een bepaald percentage straatgras en
struisgras (of roodzwenk op linksbanen). Straatgras kan ook bloeien (zaadvorming) wanneer het zeer kort gemaaid is.
Dit zie je ook op de volgende foto:
 

 
 
Op deze foto zie je goed dat een pitchmark wordt ingenomen door straatgras.
 
 
Op volgende foto kan je het verschil zien in zaden: Links zie je het graszaad voor Tees en fairways, voetbalvelden en
tuinen (engels Raaigras en Veldbeemdgras) en rechts zie je het graszaad voor de greens, nl.  Agrostis Stolonifera, of
“kruipend struisgras”.  Het is bijna stof.  Het duurt dan ook lang vooraleer dit gras gekiemd is en bovenuit de green priemt.

 
 
 
Links het greengraszaad rechts het “gewoon” graszaad

 
Op 10 oktober gaan we dan alles prikken en bezanden. We doen dit om de waterdoorlaatbaarheid te bevorderen en
om de wortelgroei naar beneden te stimuleren.  Bij deze gelegenheid zaaien we opnieuw gewenste grassoorten door
in de gemaakte gaatjes.
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De beelden spreken voor zich welk effect we veroorzaken in de bodem:
 
 

Het water en de wortels vinden een weg door de storende bodemlagen.
 
 
En op volgende foto zie je dan het beoogde resultaat.  Je moet goed kijken op de foto net links van het midden. Daar
zie je nieuw gras priemen uit een gaatje.  Dit is een 4-tal weken na het holprikken op de greens.

 
 
Dit artikel heb ik met plezier geschreven “back to the roots” en dat mag je zowel letterlijk als figuurlijk interpreteren.
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Greenkeepers Corner
 
 
Hallo allemaal,
 
De herfst heeft nog maar net zijn intrede gedaan en we moeten het woord “winter” al ter sprake brengen.
In deze editie zullen we toelichting geven over de wintergreens.
 
Een wintergreen is een tijdelijke toestand. De wintergreen is een stukje van de fairway, dat in de wintermaanden korter
gemaaid wordt. Dit stukje fairway krijgt het “statuut” van een gewone green.  Regel 25-3b “Verkeerde green; ontwijken
van de belemmering” is van toepassing. (ik citeer onderaan even deze regel ter verduidelijking.
 
Voor de volledigheid: “met uw kar over de wintergreen rijden is niet toegelaten !!! “
 
De wintergreen is op dit moment afgebakend door een blauwe lijn.  Naarmate de weken vorderen zal de wintergreen
steeds korter gemaaid worden. Over enkele weken zal de lijn  niet meer zichtbaar zijn, maar zal het verschil in maai
hoogte de grens van de wintergreen verduidelijken.
 
Elke hole heeft dus vanaf heden 2 greens:
 
Een wintergreen
Een (zomer)green
 
 
De green “in play” is de green waar de vlag op staat. De andere green op die hole is gedefinieerd als “de verkeerde
green” => zie golfregel hieronder.
 
Wintergreens komen niet vanaf een bepaalde datum in het spel, maar zullen naargelang de weersomstandigheden
geopend worden. (b.v. veel neerslag, aanhoudende vorst, …)
 
De wintergreens verdwijnen in het voorjaar van het volgende golfseizoen.

 
                       
 
 
 
EEN WINTERGREEN MET OP DE ACHTERGROND DE ZOMERGREEN op Hole 3
 
 
 
 
Vanaf 31 oktober worden er afslagmatten op de tees gelegd en moet er verplicht  van de mat afgeslagen worden.  Je
kan je bal nog steeds opteeën als je gebruik maakt van wintertees. Dit is een set rubberen tees, van verschillende
hoogte. (verkrijgbaar in de AGS Golfshop).

6



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

 
Voor de wedstrijden speel je dan met 1 stroke minder in totaliteit.
 
De week die vooraf gaat aan de opening cup van het nieuwe golfseizoen mag er terug van de gewone tees geslagen
worden. Wij opteren ervoor om tijdens het golfseizoen in optimale omstandigheden te spelen, daarom is het noodza
kelijk om sommige baanonderdelen te beschermen tijdens de wintermaanden.  
 
 
Nog even het citaat uit het regelboek ivm het spelen van de verkeerde green:
 
“25-3. Verkeerde green
 
a. Belemmering
 
Er is sprake van belemmering door een verkeerde green wanneer de bal op een verkeerde green ligt. Er is op zichzelf
geen sprake van belemmering volgens deze Regel wanneer de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen
swing belemmerd wordt door de verkeerde green.
 
b. Ontwijken van de belemmering
 
Indien de bal op een verkeerde green ligt, mag de speler de bal niet spelen zoals hij ligt. Hij moet de belemmering
zonder straf als volgt ontwijken:
 
De speler moet de bal opnemen en droppen binnen een stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbij
zijnde punt zonder belemmering. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering mag niet in een hindernis of op een
green zijn. Bij het droppen binnen een stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moet de bal eerst
een deel van de baan raken waar geen sprake is van belemmering door de verkeerde green en dat niet in een hindernis
en niet op een green is. De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij volgens deze Regel is opgenomen.”
 
 
Bedankt voor jullie medewerking tijdens de wintermaanden.
 
Het greenkeeping team AGS.  
 
 
 

 

OPENDEURWEEKENDs op 1-2/10 & 22-23/10

  2    handswagens! de

    4 JAAR GARANTIE i.p.v. 2*

     alle wagens aan NETTOPRIJZEN 

          GESCHEnkEN TOT wel € 2.000 

          INTERESSANTE FINANCIERINGSVOORWAARDEN

   * Niet geldig op M Performance modellen en wagens met V8-motorisatie

tijdens de ganse maand OKTOBER 
 topvoorwaarden op al onze

Jorssen Aartselaar - Antwerpsesteenweg 126 - 2630 Aartselaar - Tel. 03 820 74 00       Jorssen Schoten - Bredabaan 1165-1167 - 2900 Schoten - Tel. 03 641 90 00

+ 
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Pro's Corner
 
Helaas kunnen we het niet ontlopen, de lange winterperiode is in aantocht.
De meeste golfers bergen dan de clubs op en houden een winterslaapje maar deze periode lijkt het ideale moment om
uw spel van het vorige seizoen te analyseren en de minder goede aspecten te verbeteren.
Bespreek het afgelopen seizoen met Uw professional, maak een sterkte/zwakte analyse op en ga daar mee aan de slag!
 
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 is de winter de ideale periode om dit aan te pakken en voorbereid te zijn voor het
nieuwe wedstrijdseizoen.
 
De collega professionals en mezelf helpen U er graag bij.
 
Alain Christiaens
PGA  A.Professional

Een zeer tevreden speelster, met dank aan de pro's  Alain en
David
 
Het is zo moeilijk om succesvol te zijn als je in constante staat van onzekerheid vertoeft en dus na een jaar van scratch
golf met ballen, die met veel geluk terecht kwamen op de plek waar ik het zou willen, ben ik ingegaan op de uitnodiging
van onze pro's Alain en David voor 4 groepslessen van telkens 2 uur.
Van bij de eerste les was de aanpak zeer professioneel . De techniek werd ons theoretisch en praktisch bijgebracht,
gevolgd door een grondige training.
Telkens kwam ik zeer moe maar met het gevoel van echt iets te hebben geleerd naar huis.
 
Alain en David, ik wil jullie bedanken voor een fantastische coaching ervaring, duidelijke en beknopte instructies zowel
technische als praktische, waardoor ik met meer zelfvertrouwen het golfterrein weer op kan.
Mijn ervaring is zeer positief en ik kan het aan iedereen aanraden.
 
Monique
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Belgisch Par 3 kampioenschap
 
Op 3 en 4 september werd de 12de editie van het Belgisch PAR 3 kampioenschap gespeeld op de AGS Compact Holes
en het terrein van Golfclub Krokkebaas, in samenwerking met golf.be.
 
Er waren een 70-tal spelers ingeschreven, niet enkel van de organiserende clubs, maar ook van Cleydael, Drie Eycken,
Steenpoel, Witbos, Puyenbroek, Wijnvelden, Waterloo en Atgolf.
 
Eens te meer werd duidelijk dat korte en technische banen een uitdaging vormen voor iedere golfer, ongeacht de
handicap.
 
De AGS-ers die daar over 36 holes het minst problemen mee hadden :
 
Cat. 1 Mixed : Erik Van Himbergen (122 slagen, 3de plaats)
Cat. 2 Dames : Vitoria Cavilhas Valente (142 slagen, 2de plaats)
Cat. 2 Heren : Tom Hendrickx en Dirk Janssens (136 slagen, gedeelde 5de plaats).
 
Roland Scheirs
Captain
 
 
 

Starters : eerste kennismaking met de baan
 
Beste starters, beginnende golfers,
 
Reeds 2 maal hebben we een éérste kennismaking met de baan georganiseerd.
2 maal was dit een overduidelijk succes.
 
Wat wordt er gedaan:
1 uur infosessie scorekaart:
            1. Waar vul je wat in?
                      - Die strokes / extra slagen:
                      - Hoeveel krijg ik er?
                      - Waar mag ik die gebruiken?
            2. Punten berekenen:
                     - Hoe bereken ik de punten?
                     - Volledig uitrekenen van de scorekaart aan de hand van een voorbeeld.
 
Powerpoint wordt achteraf doorgestuurd naar alle deelnemers, zodat ze dit nog eens rustig kunnen nakijken.
 
+/- 2,5 uur  kennismaking op de baan onder begeleiding:
               1. Waar mag ik droppen?
                       - Waterhindernis (de beek op hole 2)
                       - Onspeelbare bal
                       - Net geplaatst tussen hole 2 & 3, hole 3 & 4
 
Begeleider geeft tips als de bal moeilijk ligt, en legt de mogelijke opties uit.
De bedoeling is om vragen te stellen aan de begeleider als je het niet weet.
Prijsuitreiking achteraf.
 
Het doel is om die eerste stress weg te werken, zodat je nadien rustig aan de wedstrijden kan starten.
 
Tot één dezer op AGS,
 
Stefan
Starters captain
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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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Beker van Vlaanderen
 
Net zoals andere jaren organiseert de Vlaamse Vereniging voor Golf, in samenwerking met haar clubs, de Beker van
Vlaanderen. Met meer dan 4000 deelnemers is deze competitie de laatste jaren uitgegroeid tot de grootste recreatieve
wedstrijd van België.
 
Op  7 mei 2016 startte ook AGS zijn kwalificatieronde op de Kempense Golf voor deze beker. Slechts vijf van onze
leden konden deelnemen aan de halve finale in augustus. Er werd dus hard gestreden om die vijf plaatsen, want wie
wil er nu niet mee doorgaan naar die volgende rondes.  En vanaf dan was het voor onze vijf gekwalificeerden uitkijken
naar de halve finale.
 
Op 28 augustus, was het dan zo ver.  Onze vijf krakken stonden aan de eerste tee met zicht op de finale. Gelukkig was
de hitte net iets minder dan de afgelopen dagen, maar de strijd was er niet minder intens door.
Het was spannend afwachten tot aan de prijsuitreiking maar toen viel het verdict. Vier van de vijf spelers mochten naar
de finale: Gilles, Lisette, Stefan en Wim. Ik weet zeker dat Sonja met haar gedachten erbij was.  Op 24 september
vertegenwoordigden zij AGS in Oudenaarde  op de finale van de beker van Vlaanderen. Een dikke proficiat van het
ganse AGS Team!

Zonder Wim, spijtig genoeg. Hij was dan met vakantie. Maar zoals Stefaan zei: « Geniet er al vast van, Wim! »  De drie
anderen hebben dubbel zo hard hun best gedaan om de eer hoog te houden
 
Op 24 september stonden Lisette, Gilles en Stefan klaar om voor de titel te gaan.
Allen sterk gestart met een par, en sommigen dan nog een par en een birdie.
Toen begon het wachten, en geraakten ze een beetje uit hun spel.

Geen van de 3 spelers kwamen in de buurt van de zeer hoge scores die behaald werden door de nieuwe bekerwinnaars.
 
Maar volgend jaar gaan we er zeker terug voor gaan!
 
Nog een extra dank aan de VVG, voor de 2 wedstrijden die we extra hebben kunnen spelen en voor de lekkere mos
selen achteraf!
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Ladiesnieuws
 
Ladies weekend

10-11 September was het zover.. Met 32 enthousiaste dames zijn we voor de eerste dag naar de prachtige golfbaan
het Woold getrokken. We hadden prachtig weer en de hoge verwachtingen van deze baan zijn volledig waargemaakt.
 
We hadden na de eerste dag al prachtige scores, maar de beste resultaten van beide dagen zouden tellen.

Na een paar kleine tegenslagen waren we die avond uiteindelijk toch voltallig aanwezig voor het diner en hebben we
een superleuke avond gehad, mede door het leuke spel dat Sonja voor die avond in elkaar had gestoken.

De volgende dag werden we verwacht op het Schwinkelsche, dit is een van de meest uitdagende banen van Nederland
en dat hebben we geweten!
Gelukkig hebben we na wat ochtendmist ook een prachtige zonnige dag gehad en heeft iedereen deze moeilijke baan
onder controle gekregen.

Na optelling van beide scores kwam Gabi Geis als winnares uit de bus!

 
 
Meer nieuws

Vrijdagmiddag 30 september stond de ladiesontmoeting op de agenda, een gezellige golfmiddag op AGS vanaf 13.00
uur met de dames van Puurs, Wijnvelden en Beveren.

Donderdag 20 oktober is dan de laatste ladiesmiddagwedstrijd met aansluitend een etentje om het seizoen feestelijk
af te sluiten. Meer info daarover volgt nog later.
 
 
Marieke Van Arendonk
Ladies captain
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De avonturen van de anonieme musketier
 
14 augustus 10u41: De vice-captain van de youngsters nodigt iedereen uit om mee te spelen met het tornooi der
musketiers in een golfclub genaamd "Steenhoven".
Uiteraard zegt de musketier in mezelf, “Tiens, dat is op mijn lijf geschreven!” en besloot dan ook mee te doen.
 
Na een lange week in volle spanning te zitten wachten in mijn herberg, was het eindelijk zo ver... 21 augustus!
Wekker gezet om 8u, goed humeurcheck, en klaar om te vertrekken! Snel even het VVG appje openen, GPS instellen
op het genoemde adres, en weg was ik!
 
Onderweg dacht ik .. “Als ik nu eens voor iedereen koffiekoeken haal!” dus belt deze nog steeds goedgemutste mus
ketier naar de vice-captain musketier om de bestelling op te nemen.
“Hela, waar blijft ge! We hadden om 11u afgesproken!” – “Geen probleem vice, ik breng koffiekoeken mee! Ik zit nu op
de E19!”
Na de langste stilte in mijn leven kwam er plots de uitspraak “Maar huh! De E19? Steenhoven ligt in Postel, aan de
andere kant van België!”
Bleek dat het VVG appje een fout adres had staan bij de club, waardoor ikzelf (en sowieso meerdere mensen, hoop ik
althans) dus bijna in Wezenbeek-Oppem stond op een parking met geen golfbaan in de verste buurt!
Na een helse rit, kwam ondergetekende met nog slechts enkele minuten over voor de afslag, aan in Postel, klaar om
alsnog in actie te schieten.
 
Na een zonnige, maar winderige start, sloeg het weer om met overvloedige regenval tot gevolg. Ondanks de zware
weercondities werd er door de meesten toch een goede tot zeer goede score neergezet!
Na afloop was er nog een maaltijd voorzien en kon de dag toch nog positief afgesloten worden.
 
Bedankt aan iedereen die er bij was om toch nog voor een geslaagde dag te zorgen!
 
De anonieme musketier
 

Hole in One
Proficiat Filip De Laet !

Op donderdag 8 september sloeg Filip de Laet een Hole-in-One op hole 4, tijdens de wedstrijd van de youngsters. 
Iedereen was getuige van deze fantastische slag die via de vlaggenstok recht in de hole terecht kwam. 
En ook hartelijk bedankt Filip voor het rondje achteraf! 
 

De youngsters
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Herentalsebaan 451 •   2160  Wommelgem   
www.adrconstruct.b e     • e - mail :  dir@adrconstruct.be   •   Tel.: 03   320   80   80   

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

* indien u een verkoper wenst te spreken , gelieve een afspraak te maken*   
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Dames Punten Heren Punten

Van Den Brande Hedwig 120 Callot Jean 54

Sobry Danielle 78 Bosiers Luc 51

Vercammen Mariette 74 Van De Merlen Fred 48

Verswyver Myriam 71 Van Haverbeke Danny 47

De Ridder Monique 60 Van Geenhoven Paul 46

Van Regemorter Sonja 60 Vanderhoeven Marc 45

Geis Gabi 52 Tielemans Marc 39

Cassiers Catherine 49 Van Dyck Jos 39

Hemels Anita 47 Marinus Jo 37

Couvreur Joëlle 35 Scheirs Roland 37

Lambers Rita 28 Wyn Wim 36

Stubbe Rita 24 De Ridder Roger 35

Daniels Margareta 23 Buytaert Marc 33

Goetschalckx Chris 23 Tang Tin Chi 33

De Beukelaer Marie-Paul 22 Dene Yves 32

Stoop Karin 21 Gorissen Carl 32

Vandewalle Micheline 19 Janssens Dirk 32

Laeremans Lillian 18 De Bruyne Luc 31

Van Der Auwera Linda 18 Braeken Walter 30

Ickx Maria 17 Bauwens Jan 29

Sauer Mieke 16 Jaeken Guido 28

Jacobs Rita 15 De Vos Chris 27

Keyenberg Anne-Marie 15 Genbrugge Pierre 27

Roland Marie-Christine 15 Hurckmans Guido 27

Van Perre Monique 15 Ost Romain 26

 Stand eind septemberSeniorencompetitie 2016
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WEDSTRIJDEN : Handicapverbeteringen van september 2016.

Course Score
Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 
Course Score

Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 

BOSSENSTEIN Grote baan 7/9 WOESTE KOP (NL) 20/9
Goetschalckx Chris 39 -1,5 27,3 Lauwers Jean 41 -1,7 17,5
Buytaert Marc 39 -1,4 25,6 Van de Merlen Fred 38 -0,6 13,6
De Vos Chris 39 -1,5 34,5 Sobry Danielle 37 -0,3 12,5
Braeken walter 37 -0,5 27 Sauer Mieke 37 -0,5 33,6
Decroos Robert 37 -0,5 35,5

KAMPENHOUT 25/9
BOSSENSTEIN Kleine baan 7/9 Van Regemorter Sonja 40 -1,9 25,6
Sablon Tim 38 -2 40 Smellinckx Hans 40 -2 30,1

Semal Bart 39 -1,5 26,2
MILLENNIUM 10/9 Van Den Brandt Michael 39 -1,2 24
Moonen Wim 38 -0,6 14,4 Marstboom Kris 38 -1 30,6
Vinck Jerry 38 -0,6 14,2 Eyckens Gerd 38 -0,8 22,3
Hendrickx Tom 37 -0,4 22,7 Dams Carl 38 -1 29,5
Semal Bart 37 -0,5 27,7 Goossens Nadine 38 -1 33,5

KAMPENHOUT 14/9 KEERBERGEN 26/9
Decroos Robert 40 -2 33,6 De Bruyne Luc 40 -2 26,5
Van Den Bergh William 38 -0,4 6,9 Bosiers Luc 39 -1,2 23
Van Paemel Robert 38 -1 26,1 Sels Alex 37 -0,5 35,5
Pieters Luc 37 -0,4 18,1 Van Dyck Jos 37 -0,5 29,9

Interclub senioren 2016
 
De senior-heren van Millennium, Steenhoven, Durbuy en AGS moesten in hun poule onder elkaar uitmaken wie er de
finale voor promotie naar een hogere divisie zou gaan spelen.
 
Winst van AGS tegen  Steenhoven  (2-1), verlies tegen  Millennium  (1-2) en opnieuw winst tegen  Durbuy  (3-0) waren
niet voldoende voor een plaats in die finale.
 
Bij het verschijnen van de gazet zal de finale tussen de winnaars van beide poules, Millennium en Mont-Garni, gespeeld
en de winnaar bekend zijn.
 
Onze  senior  interclub-spelers zijn in elk geval 3de geworden in het algemeen klassement en moeten nog een jaar in
Men II Divisie 7 blijven oefenen ...
 
Roland Scheirs
Captain
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Fotohoekje
Nog enkele foto's van ons ledenfeest met de Crazy Sunday:
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Nog enkele foto's in warmere tijden!
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