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Woord van de
voorzitter
Beste golfvrienden,
 
De nieuwjaarsreceptie ligt alweer een
tijdje achter ons en we maken ons
reeds volop klaar om het seizoen
 2016 aan te vatten, wat belooft heel
druk te worden.
 
In deze editie van de AGS gazet kun
nen jullie de volledige wedstrijdkalen
der terugvinden. Op aanvraag van
menige leden, zijn er wat meer wed
strijden op zondag en hebben we ook
ruimte vrij gemaakt voor onze junio
ren, opdat ook zij zouden kunnen
deelnemen aan bepaalde wedstrijden
uit ons ruim kalenderaanbod.

 
Binnen een maandje is het zover, de
aftrap van het nieuwe golfseizoen op
vrijdag 25 en zaterdag 26 maart in
Bossenstein Golf en Polo Club te
Broechem.
Traditioneel is de openingscup, waar
zowel op de grote als op de kleine
baan wordt gespeeld, een echte vol
treffer.
Op zondag 27 maart om 16u vindt dan
de prijsuitreiking plaats waar onze
hoofdsponsor Lucide zorgt voor de
nodige prijzentafel die er zoals altijd
rijkgevuld uitziet.
Na de uitreiking bieden Ward en Lut
gart aan de deelnemende spelers een
uitgebreide receptie aan.
 
Vergeet niet in uw agenda te noteren
dat op zondag 13 maart 2016 onze
eerste opendeurdag plaatsvindt met
speciale aandacht voor de junioren.
Tussen 10 en 11u kunnen zij hun ta
lenten tentoon spreiden onder de
deskundige leiding van onze pro’s. Een
uitgelezen moment dus om met fami
lie en vrienden eens een kijkje te
komen nemen en hen te laten kennis
maken met uw geliefkoosde sport.
 
Ook het interclubgebeuren draait
reeds op volle toeren. Iedereen heeft
ondertussen zijn of haar kandidatuur
ingediend. Voorbereidende lessen en
oefenrondes staan gepland om zo
onze ploegen in topvorm te laten
aantreden.
 
De infrastructuurwerken aan onze
terreinen en parking gaan onvermin
derd verder.
De aanleg van de parking gaat mo
menteel zijn eindfase in en het resul
taat mag zeker worden gezien.
Ook de damestoiletten krijgen in de
loop van de maand maart een facelift.
 
Sportsecretariaat, captains en alle
medewerkers zijn er klaar voor om van
2016 weer een schitterend golfjaar te
maken en wij van onze zijde rekenen
op jullie deelname aan onze grote
 waaier aan activiteiten.
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris

DE  BEERPUTSPECIALIST
DE  SCHEPPER  K.
*Herstellen van beerputten en riolen.
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*Garantie van 1 tot 10 jaar            

*Tel. 0800.14.828 gratis nr.
*GSM 0476.847.109 - Reg. nr. 0769.160.312.02.02.10
*info@debeerputspecialist.be
*www.debeerputspecialist.be

Beste Leden,
 
Het aftellen naar het nieuwe seizoen is begonnen ! We zijn alvast goed gestart met onze nieuwjaarsdrink.  Het clubhuis
zat gezellig vol en de warmte heeft spontaan de nieuwe aanplantingen op de parking knoppen gegeven.
 
Onze voorzitter heeft naar goede traditie zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. Ik had een primeur aan te kondigen en
meestal verklapt onze voorzitter die al.  Deze keer was het niet waar,  alhoewel ik achteraf bekeken hoopte dat onze
voorzitter dit wel verklapt had. Boosdoener van dienst was onze micro, die het niet lang kon volhouden. Hoewel alles
vooraf getest was, hebben mijn pogingen  niets meer opgeleverd. 
Misschien was het dan toch niet zo’n goed idee om die batterijen op 2dehands.be aan te kopen.
 
De primeur die ik wilde aankondigen ging over de renovatie van het damestoilet.  Op 14 maart start Karel De Schepper 
aan de renovatie van het damestoilet.  Karel, lid van AGS, heeft ons kunnen overtuigen van zijn deskundigheid en zijn
specialisatie.  Maar dat was nog niet alles.  We zullen naast het bestaande damestoilet, de ruimte benutten voor een
2de toilet.  En de werkelijk FANTASTISCHE primeur is dat Karel dit toilet zal sponsoren !!
De “minutes of fame” heeft Karel nog tegoed.  Het resultaat zal te bewonderen zijn met de opening Cup.

 
Er staat weer heel wat op het programma het komende seizoen.  Te starten met de opendeurdag op 13 maart.  Volle
dig nieuw is de jeugdopendeurdag.  Het eerste blok is exclusief gereserveerd voor de jeugd.  De ideale gelegenheid
om eens neefjes, nichtjes of kleinkinderen uit te nodigen voor de opendeurdag. Ook voor de senioren voorzien we dit
jaar een seniorenopendeurdag in april.  Dinsdag 26/4 staat volledig in het teken van onze senioren !
Uiteraard zijn jullie samen met jullie vrienden en kennissen ook welkom om deel te nemen aan de traditionele open
deurdag op zondag 13 maart van 11 uur tot 16 uur.
 
Twee weken later staat de officiële start van het seizoen op het programma.  Onze Captains hebben weer een mooie
kalender samengesteld om jullie lekker te verwennen met een afwisseling van mooie en uitdagende terreinen. 
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Het team van het sportcomité wordt dit seizoen versterkt met NADINE VANDENABBEELE, PATRICK BISSCHOPS en
KENNY DUERINCKX.  Kenny neemt de functie van Youngsters Captain op zich, terwijl Stefan Poppe zich mee zal
ontfermen over de junioren.
 
In  Juni is er de KPMG Challenge Tour die op Cleydael en AGS passeert  en in Augustus kijken we allemaal uit naar de
prestaties van de Belgen op de Olympische Spelen.  Ook de federatie zal haar best doen om de golfsport extra in de
kijker te zetten deze zomer.  Ik droom alvast van een Olympische golfmedaille voor onze spelers.
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS

Nieuws uit de bar
Nieuws uit de bar
Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een logo:

 

 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS

Winnaars waardebons nieuwjaarsdrink
Winnaars Waardebons van 100 € (nieuwjaarsdrink)
 
 
Lamiroy Sabine
Verstraeten Marina
Gorrebeeck Roland
Lauwers Marc
Beckers Paul
Van Houdt Ann
De Bois Filip
Danschutter Geert
De Permentier Rudy
Verlinden Frans
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Captain's Column
 
Qualifying ? Non-qualifying ? Counting ? Non-counting ?
 
De vraag wanneer en waarom qualifying wedstrijden tijdens het golfseizoen soms non-qualifying gemaakt worden, en
of ze het label counting meekrijgen,  keert steeds terug.
 
Nochtans is het antwoord eenvoudig en duidelijk :
 
Alle AGS wedstrijden op verplaatsing op 18 holes banen zijn a priori qualifying, de handicap van de spelers wordt
volgens de EGA handicapregels aangepast.
 
We kunnen echter niet om Golfregel 33-2d heen :
 
Baan niet bespeelbaar : 
 
Indien de Commissie of haar gemachtigde vertegenwoordiger van mening is - om welke reden dan ook - dat de baan
niet in een bespeelbare staat is, of dat er omstandigheden zijn die behoorlijk spel onmogelijk maken, mag zij bij
matchplay of bij strokeplay het spel tijdelijk stopzetten, of bij strokeplay het spel ongeldig verklaren en alle scores van
die ronde laten vervallen. Wanneer een ronde is vervallen, vervallen ook alle in die ronde opgelopen straffen. 
 
Praktisch betekent dit dat de wedstrijdverantwoordelijke, het sportsecretariaat of de captain het recht hebben om een
wedstrijd, bvb. omdat de baan ten gevolge van de weersomstandigheden tijdens de wedstrijdronde onbespeelbaar
wordt, tijdens of na de wedstrijd counting of zelfs non-qualifying te maken. 
Uiteraard gebeurt dit enkel in uitzonderlijke omstandigheden en met als enig doel alle spelers 
gelijk te behandelen.
 
Opmerkingen :
– Indien een baan door bvb. werkzaamheden aan teeboxen of green's beduidend (i.e. > 100 meter) korter wordt dan
opgemeten, kan beslist worden de wedstrijd non-qualifying te maken. Deze beslissing wordt in dat geval steeds voor
de wedstrijd bekend gemaakt.
– Wedstrijden in Nederland zijn steeds qualifying en counting (enkel handicapverbeteringen worden berekend) omdat
het i-Golf systeem de normale verwerking van de scores niet toelaat voor buitenlandse banen.
 
Vrije keuze van de afslagplaats.
 
In de loop van vorig jaar werd in verschillende Europese landen beslist de vrije keuze van de teebox in te voeren.
Men wil inderdaad op termijn afstappen van de begrippen 'men' en 'ladies' tees en 'front' en 'back' tees. 
 
Waarom ? 
Door zelf een tee te kiezen wordt afwisseling in het spel gebracht. Een baan speelt immers anders vanaf rood dan vanaf
geel, zowel in afstand als op zicht. 
Bovendien kan iedereen een tee kiezen in functie van zijn spelniveau. Een spe(e)l(st)er die steeds weer moeite heeft om
vanaf de tee op de fairway te raken kan dan beter opteren voor een meer vooruitgeschoven afslagplaats. 
Uiteraard hoort bij elke kleur een andere stroke-tabel …
Centraal staat dus in de eerste plaats spelplezier.
De mogelijk snellere doorstroming op de baan is mooi meegenomen …
 
Wat bij wedstrijden ? De vrije keuze is in eerste plaats bedoeld voor recreatief spel en vrije 
ronden. Bij wedstrijden zal, zoals voorheen, een bepaalde teebox toegewezen worden. 
 
Het sportcomité heeft besloten bij de aanvang van het golfseizoen bij wijze van test één wedstrijd  te selecteren
waarbij elke speler reeds bij  de i-Pass inschrijving  zijn afslagplaats mag kiezen. 
 
Na afloop wordt e.e.a. geëvalueerd.
 
Het EGA handicapping systeem : enkele wijzigingen vanaf 22/2/2016.
 
– De begrippen EGA Exact Hcp en Clubhandicap verdwijnen. We spreken enkel nog  van EGA Hcp. 
– Geen bijtelling van 18 punten meer voor 9-holes scores, de 9-holes score blijft het effectief 
gespeelde resultaat. De bufferzone is hieraan aangepast. Dit betekent ook dat de 9-holes score als dusdanig herkenbaar
is in de Hcp historiek. 
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– De vroegere clubhandicap (37-54) wordt  EGA Handicap categorie 6. Er verandert niets aan de berekening, aanpas
sing, ...  
– Voor een score onder de bufferzone in Hcp categorie 5 (26,5-36) zal de EGA Hcp nu nog maar 0,1 stijgen in plaats
van 0,2.
– Volledig nieuw is het berekenen en noteren in de Hcp Historiek van een Standard Gross 
Differential (SGD) ter voorbereiding van een Handicap Review. Die SGD is de “EGA Hcp” die de speler die ronde
“waard” was. Het verschil (36 ptn – Stableford score) wordt bij de EGA Hcp geteld en afgerond. De speler krijgt dus
een goed beeld van de handicap die hij tijdens een gespeelde ronde “waard” was.
– Confirmed en Not-Confirmed blijft behouden, aangezien dit een goede indicatie is voor de 
waarde van de EGA Hcp en dit ook een positief gegeven is voor deelname aan (inter)clubwedstrijden. 
– De ingevoerde Counting voor scores en wedstrijden blijft behouden, evenals de verlaagde 
bufferzones.
 
Roland Scheirs
Captain 2016.

Seniorenrubriek:
 
De Seniorengroep wordt groter:
 
Nieuw in de golfwereld is de beslissing van de European Golf Assosation (EGA)  waardoor vanaf 2016  de leeftijdgrens
van senioren heren gelijk gesteld wordt met die van de dames of m.a.w. verlaagd wordt van 55 naar 50 jaar.
 
Voor AGS betekent dit dat de senioren, die tot nu toe reeds de grootste groep binnen de leden vertegenwoordigden,
nog een beetje groter is geworden.
 
Seniorenprogramma 2016
 
Wat is er in 2016 voor de senioren voorzien?
 
Op de eerste plaats hebben we de midweekwedstrijden, waarbij de deelnemers afhankelijk van hun resultaten, punten
kunnen behalen die bepalend zijn om voor 2016 seniorenkampioen dames of heren te worden.
 
Verder hebben we nog een aantal ontmoetingen met andere clubs:
• Wisselbeker Puurs / AGS op Di 12 april
• Wisselbeker AGS / Puurs op Di 12 juli
• Seniorenontmoeting Beveren op Ma 18 juli
• Seniorenontmoeting Krokkebaas op Cleydael op Ma 1 augustus
• Seniorenontmoeting De Wijnvelden op Vrij 19 augustus
 
Ook hebben we zoals vorig jaar weer enkele specifieke seniorenwedstrijden, die  eventueel  in een andere formule en
als countingwedstrijden voorzien worden.
• Wo 20 april op Brabantse
• Wo 11 mei op Bossenstein
• Wo 22 juni op Goes (NL)
• Ma 26 september op Keerbergen
 
Voor de senioren heren  met Hcp van 12,5 tot max. 24,4 is er nog de Interclubcompetitie op volgende dagen
• Do 8 september           1ste ronde
• Di 13 september           2de ronde
• Wo 21 september         3de ronde
• Wo 28 september         Finale
 
Tot slot  de niet te missen afsluiter van het seizoen namelijk,
Closing Senioren op AGS op  Wo 19 oktober.
 
Hopelijk kunnen jullie maximaal van dit programma mee genieten
 
Uw seniorencaptain
Paul Van Geenhoven
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15/11/15 28/11/15 12/12/15 10/01/16 23/01/16 6/02/15 20/02/16 6/03/16

WINTER CUP  2015/ 2016      (Voorlopige beste scores)

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

KOPLJAR VLADIMIR 4 4 4 4 4 1 21
MONTRIEUX PAUL 4 4 4 1 4 4 21
PEETERS ERIC 4 2 4 4 1 4 19
ANNECOUR PASCAL 2 4 4 4 4 18
VAN VLASSELAER JAN 1 4 4 4 4 1 18
KOPLJAR IVAN 4 4 4 4 1 17
VAN DEN BERGHE JAN 4 4 4 1 4 17
DE CLOEDT LIEVEN 4 4 4 4 16
VAN DEN BRANDE HEDWIG 2 1 4 4 1 4 16
DE PERMENTIER RUDI 4 2 4 1 4 15
GOOSSENS NADINE 1 4 1 4 1 4 15
LEMMENS GERRIT 1 4 2 4 4 15
MAERTENS GUY 2 4 4 4 14
MANNAERTS CARINA 4 4 2 4 14
BISSCHOPS PATRICK 4 2 1 1 4 1 13
GORREBEECK ROLAND 2 2 4 1 4 13
MATHYSSENS LINDA 1 1 1 4 2 4 13
VAN DEN BROEKE RUDY 1 1 1 4 2 4 13
DEFRYN PHILIPPE 1 2 4 4 1 12
GENBRUGGE PIERRE 2 1 4 1 4 12
LAUMAN KOEN 1 1 1 4 4 1 12
VAN HIMBERGEN JAN 4 2 1 1 4 12
VAN STAPPEN VERA 1 1 1 4 4 1 12
VERHASSELT DIRK 1 2 1 4 4 12
BRUYNSERAEDE MAARTEN 4 4 1 1 1 11
CAVILHAS VALENTE VITORIA 4 4 1 1 1 11
HERREMANS PAUL 2 1 4 1 1 1 10
MOONEN WIM 4 4 1 1 10
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Ladies
Hallo dames,

Zaterdag 20 februari hebben we met een aantal ontzettend moedige 'die-hard' ladies onze laatste winterwedstrijd
gespeeld. De eerste ronde was nog droog maar daarna hebben we toch wel wat regenbuien moeten trotseren. Al met
al was het een hele gezellige middag met prachtige gesponsorde prijzen van Marie-Christine en heerlijke hapjes door
ons allen meegebracht.

 

Het nieuwe damesseizoen staat in de startblokken en de mail met alle data voor de wedstrijden op AGS is al naar de
dames gestuurd. 
De eerste wedstrijd op AGS staat al op de i-golf en zo ook onze ladiesdag naar golfbaan Herkenbosch. Zaterdag 9 april
vertrekken we om 09.00 uur met de bus voor een volledige dag golf en worden we verwend met lekkere hapjes en 3
gangen menu.
 
Vergeet niet in te schrijven!!
 

Tot snel op AGS!
Marieke
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Donderdag 31 maart Ladies Afternoon

Zaterdag 9 april Ladies Day    Golf Herkenbosch Nederland

Dinsdag 19 april Ladies Afternoon

Dinsdag 03 mei Ladies Afternoon

Vrijdag 20 mei Ladies ontmoeting op Puurs 13.30 uur met de andere clubs

Donderdag 09 juni Ladies After Work

Dinsdag 21 juni Ladies After Work

Donderdag 07 juli Ladies After Work

Dinsdag 19 juli Ladies After Work

Donderdag 04 augustus Ladies After Work

Dinsdag 16 augustus Ladies After Work

Donderdag 01 september Ladies Afternoon

Zaterdag 10 en zondag 11 september Ladies Weekend in Eindhoven

Vrijdag 30 september Ladies ontmoeting op AGS 13.30 uur met de andere clubs

Donderdag 06 oktober Ladies Afternoon

Ontmoetingen: We komen 2x met 3 andere clubs samen nl. Puurs, Beveren en Wijnvelden .                              

Dit zal een middag golf zijn met tussen de holes door een lekkere cava (of iets anders) en hapjes!

LADIES KALENDER 2016
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Starters kolom
Beste starters, beginnende golfers,
 
Voor degene die me nog niet kennen:
Mijn naam is Stefan Cramers.
Ik ben zelf al verschillende jaren golfliefhebber en sinds enkele jaren starterscaptain van AGS.
Wat houdt deze functie eigenlijk in?
Ik vertegenwoordig de 2 grootste groepen binnen AGS:
 
      1. Beginnende golfers:Iedereen die begint met golf en probeert zijn GVB te behalen
      2. Starters: Alle golfers met een handicap tussen 37 & 45

Interclubwedstrijden 2016
De herfstbladeren zijn gevallen en opgeruimd, de winter die er nooit een was is stilletjes aan zijn laatste adem aan het
puffen en we slenteren zachtjes richting lente.   Lente… het begin van het nieuwe golfseizoen.  Lente… lente is ook
rood, blauw, beige… de kleuren van het AGS Interclubteam. 
 
In april is het namelijk weer zo ver; het AGS (w)Interclubteam komt uit zijn winterslaap en verdedigt de kleuren van AGS
in een matchplay formule op het nationale strijdtoneel.   De Heren 2 seniorenploeg niet inbegrepen, aangezien zij pas
in de maand september proberen te promoveren van divisie 7 naar divisie 6.
 
In april is AGS vertegenwoordigd door 3 Interclubploegen; dit zijn :
 
       • Dames 2, spelende in Divisie 4.  Team captain : Marieke van Arendonk. 
       • Heren 3, spelende in Divisie 3.  Team captain : Axel Dellaert. 
       • Heren 4, spelende in Divisie 3.  Team captain : Stefan Poppe. 
 
De Interclubwedstrijden zullen doorgaan op zaterdag 16, zondag 17 en zaterdag 23 april.  Wat de terreinen betreft,
spelen de ploegen op de volgende terreinen :
        • Dames 2 speelt alle wedstrijden op La Bawette.
        • Heren 3 speelt alle wedstrijden op Spiegelven.
        • Heren 4 speelt alle wedstrijden op Flanders Nippon, Hasselt.
De keuze van het terrein voor Senioren 2 wordt pas bekend gemaakt begin april 2016.
 
Vanaf begin maart tot en met 16 april verwacht ik dus de hele Interclubfamilie met grote aantallen op het kortgemaaide
gras van het ‘scholeke’.  Pas als de zon achter de horizon is gaan liggen, is het toegestaan om de droge keel van het
nodige vocht te voorzien.  Mocht dit eerder gebeuren dan spreekt het voor zich dat de individuele Team captains ge
trakteerd zullen, moeten worden ;-)….
 
De komende weken wordt er eveneens op vastbepaalde momenten doelgerichte training gegeven door de AGS Pro’s,
hiervoor reeds op voorhand dank… dank aan de Pro’s voor het geduld en dank aan AGS voor de sponsoring.  Het AGS
logo op de rode trui zal met respect gedragen en uitgedragen worden…
 
Het hele Interclubfeest wordt afgesloten met een bbq voor spelers en sympathisanten incl. traditionele groepsfoto van
het AGS team.  Details volgen binnenkort via I-Golf.
 
Uw dienaar,
Stefan Poppe
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Sommige mensen denken : eens je Handicap 36  behaald bij AGS , stopt het verhaal hier.
Minder is echter waar!
Je kan, eens je 36 behaald, je golfcarrière verderzetten in onze club.
Jaarlijks worden er zo’n 70 wedstrijden georganiseerd op verschillende terreinen over heel België en zelfs in Nederland.
 
Marshals wie zijn ze, wat doen ze?
 
Velen denken dat ze er zijn om een beetje lastig te doen.
Dit is zeker en vast niet de bedoeling: zij zijn er om antwoorden te geven op jullie vragen en jullie te helpen de golfregels
correct toe te passen.
Regelmatig zal er tijdens de wedstrijden op de compact holes een marshal rondlopen. Aarzel niet en durf  vragen te
stellen. Hij of zij is er om u te helpen indien nodig.
Uiteraard is de marshal er niet om uw golfslag verbeteren, dit is specialiteit van uw golfpro!
 
Marshals  helpen u bij vragen over regels & etiquette.
 
Tot één dezer op AGS,
Stefan Cramers

 
Jullie zullen mij dus regelmatig zien op AGS.

Hebben jullie vragen over:
     1. Regels
     2. Etiquette
     3. Spelsituaties
     4. Grappen
     5. .....
 
Spreek mij aan en ik zal zo goed als mogelijk jullie vragen beantwoorden.
Tijdens de talrijke wedstrijden op de compacts van AGS, zal ik samen met enkele anderen, optreden als marshal.  Dit
betekent niet dat we jullie gaan viseren, maar wél dat we jullie  helpen indien er vragen of discussies zijn. We kijken
zeker naar vlot spelverloop en de etiquetteregels. Zo bereiden we jullie voor om op de grote baan te spelen.
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Youngsters
Beste Youngsters,
Het nieuwe jaar is weer aangebroken.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hadden we beloofd om enkele activiteiten te plannen.
 
En dus zijn we op zaterdag 30 januari gestart met een wedstrijd.
Spijtig genoeg is die wedstrijd “in het water” gevallen, letterlijk dan. De regen had de overhand en de compact holes
waren gesloten. Toch hebben we ons niet laten ontmoedigen, en hebben we een training ingelast.
 
Deze training werd opgesmukt met een hapje en een drankje, hiervoor had onze nieuwe youngstercaptain gezorgd!
Kenny, hartelijk bedankt hiervoor!
 
 
Onze volgende activiteit is gepland op 28 februari op Bossenstein. We starten om 10 uur en we zullen 18 holes spelen
op het winterparcours.
 
Hou zeker I-golf in het oog, hier zullen regelmatig  activiteiten op verschijnen.
Onze openingswedstrijd van het seizoen zal plaatsvinden op 14 april met een Cross Country.
Inschrijven is de boodschap, de plaatsen zijn beperkt!
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Stefan Cramers
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Indien kwaliteit en afwerking voor u belangrijk zijn 

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

Ma -  vrij :  9:00 – 12:00 en 12:30 – 18:00 
Zaterdag * : 10:00 – 15:00 

*Indien u een verkoper wenst te spreken, gelieve een afspraak te maken 
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maa Zon 13 AGS Open Deur
Vrij 25 Openingscup Bossenstein                                                    Lucide
Vrij 25 Openingscup Bossenstein compacts                                 Lucide
Zat 26 Openingscup Bossenstein                                                    Lucide
Zat 26 Openingscup Bossenstein compacts                                 Lucide

Woe 30 Cleydael

apr Zat 2 Turfvaert (NL)
Woe 6 Kampenhout
Zat 9 Ladies Day Golf Herkenbosch (NL)
Zat 9 Oudenaarde
Zon 10 Start to Golf VVG
Din 12 Wisselbeker GC Puurs-AGS

Woe 13 Ternesse + C Course
Zon 17 Goese (NL)
Woe 20 Brabantse (Senioren Wedstrijd)
Zat 23 De Palingbeek
Zon 24 Startersuitwisseling De Wijnvelden
Woe 27 Royal Antwerp + binnenbaan
Zat 30 Kampenhout

mei Woe 4 Keerbergen
Don 5 Clubkampioenschap Reymerswael (NL)
Zat 7 Kempense      Beker van Vlaanderen

Woe 11 Bossenstein + compacts  (Senioren Wedstrijd)
Zat 14 Bergvliet (NL)

Woe 18 Prise d'Eau (NL)
Zat 21 Golfbaan Stippelberg (NL) Men's Day
Zon 22 Callaway Demo Day
Woe 25 Cleydael                                                                             Winefield

Vr 27 Cross Country AGS
Zat 28 Cross Country AGS
Zon 29 Cross Country AGS
Zon 29 Seniorenweekend 29/5-1/6

jun Zat 4 Bossenstein + compacts (President's Day)
Woe 8 Winge
Zat 11 La Bruyère

Woe 15 Empereur + compacts
Zat 18 Rougemont

Woe 22 Goese (NL)  (Senioren Wedstrijd)
Vr 24 Youngsters weekend 24-26/06
Zat 25 De Haenen (NL)

Woe 29 Waregem

        WEDSTRIJDKALENDER  2016
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jul Zat 2 Turfvaert (NL)
Woe 6 Oudenaarde
Zat 9 Prise d'Eau (NL)
Din 12 Wisselbeker AGS-GC Puurs

Woe 13 La Bruyère
Zat 16 Mont Garni

Maa 18 Seniorenontmoeting Beveren
Vr 22 Enghien

Zon 24 Flanders Nippon + compacts
Din 26 Louvain-la-Neuve
Zat 30 Steenhoven

aug Maa 1 Seniorenontmoeting Krokkebaas op Cleydael
Woe 3 Princenbosch (NL)
Zat 6 Reymerswael (NL)

Woe 10 Kempense
Zat 13 Waregem

Woe 17 Ternesse + C course
Vrij 19 Seniorenontmoeting DeWijnvelden
Zat 20 Winge (t.v.v. de MUCO vereniging)

Woe 24 Cleydael
Zat 27 Spiegelven

Woe 31 Flanders Nippon + compacts

sep Zat 3 Beveren
Zat 3 Belgisch Par 3 Kampioenschap op AGS
Zon 4 Belgisch Par 3 Kampioenschap op Krokkebaas
Zon 4 AGS Open Deur
Woe 7 Bossenstein + compacts
Zat 10 Millennium
Zat 10 Ladies Weekend
Zon 11 Ladies Weekend
Woe 14 Kampenhout
Zo 18 Ledenfeest 
Di 20 Woeste Kop (NL)
Vr 23 Youngsters weekend 23-25/09

Zon 25 Kampenhout
Maa 26 Keerbergen  (Senioren Wedstrijd)

okt Zat 1 Branbantse
Woe 5 Rinkven
Vrij 7 Limburg Golf Houthalen Men's Day
Zat 8 La Bawette
Zon 9 Startersuitwisseling De Wijnvelden
Woe 12 Cleydael
Zat 15 Falnuée

Woe 19 Senioren Closing op AGS
Vrij 21 Closing Cup Rinkven
Vrij 21 Closing Cup op AGS
Zat 22 Closing Cup Rinkven
Zat 22 Closing Cup op AGS
Zon 23 Closing Cup op AGS
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En tot slot:
 
Met deze eerste gazet van het nieuwe seizoen hebben jullie al heel wat informatie bekomen.
Hopelijk zijn jullie hiermee een beetje opgewarmd om er vol goede moed alweer in te vliegen!
 
Mijn extra dank gaat uit naar ons nieuwe redactielid, Anne-Marie Keyenberg. Zij heeft er mee voor gezorgd dat deze
eerste editie van 2016 van ons clubblad een feit werd. Want geloof me vrij, er kruipt heel wat werk in en een extra hulp
was echt welkom!
 
Graag bedank ik ook alle schrijvers die een artikel instuurden, zodat jullie allemaal tijdig op de hoogte zijn van al hetgeen
reeds op het programma staat van het nieuwe seizoen.
 
Alvast veel plezier op de golfbaan!
 
Mariette Vercammen
redactie
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