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Woordje van de
voorzitter
Beste golfvrienden,
 
Het golfseizoen 2016 heeft in elk geval
zijn start niet gemist.
 
De openingscup op vrijdag 25 en za
terdag 26 maart op de golf van Bos
senstein was meteen een voltreffer.
Meer dan 200 deelnemers verdeeld
over de grote en de kleine baan, trok
ken richting Broechem om het seizoen
te openen.
Op zondag 27 maart was er dan de
prijsuitreiking op AGS waar onze
hoofdsponsor Lucide, vertegenwoor
digd door Ward en Lutgart, zorgde  
voor de nodige prijzentafel.
 
Scores met meer dan 40 punten vielen
er te noteren voor Kenny Duerinckx 
en onze junior Lars Van Beeck.
 

Zo zie je maar dat de aanstelling van
onze nieuwe junior captain Stefan
Poppe meteen zijn vruchten afwerpt.
Na het lauweren van de laureaten
volgde er nog een uitgebreide recep
tie, ons aangeboden door de sponsor,
als afsluiter van dit schitterend ope
ningsweekend.
 
Die bewuste zondag had ook de offi
ciele opening en ingebruikname van
de damestoiletten plaats.
Oprechte dank hiervoor aan Karel De
Schepper voor de realisatie en niet te
vergeten de sponsoring.
 
Onze pro’s stellen alles in het werk om
onze interclubploegen klaar te stomen
en in topvorm te laten aantreden.
Eind april wordt er door de diverse
clubs gestreden om die toch zo be
geerde en fel bevochten kampioens
titel mee naar huis te mogen nemen.
Succes in elk geval toegewenst aan al
onze interclubgladiatoren.
 
Op zondag 10 april meteen de laatste
dag van de paasvakantie organiseert
de VVG voor de zoveelste maal de
“Start to golf dag”.
Ook op AGS verwachten we vele en
thousiastelingen  om hun eerste stap
pen in de golfsport te zetten.
 
Wanneer je de kalender ter hand
neemt, dan merk je meteen dat er de
komende weken heel wat wedstrijden
en events op het programma staan.
Hopelijk treffen we mekaar op één van
onze activiteiten.
 
Veel golfplezier,
Philippe Van de KerkhoveInhoud:
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Woordje van Kris
Beste Leden,
 
De knoppen staan klaar van de nieuwe aanplant op de parking, het is nu wachten op het lentezonnetje , zodat we dit
jaar kunnen genieten van de parking in zijn volle glorie.  Ik ben samen met u benieuwd naar het resultaat. 
 
Ondertussen hebben de dames “met gemak” de gerenoveerde toiletten goedgekeurd.  Nog een speciaal woordje van
dank aan Karel De Schepper en zijn team om alles binnen een week tijd te realiseren.  De aanpassingen aan de
sceptische put zullen de geurtjes weghouden en de door hem geselecteerde toiletten en handenwassers getuigen van
zijn kwaliteitsvolle smaak en afwerking.  Een dikke proficiat.  De schilderwerken zijn niet volgens plan verlopen.  Hier
bleek haast en spoed dus zeker niet goed.  Ik beloof dat ook de afwerking zal volgen.  Ook een speciaal dankwoordje
aan Ward Mertens en Lutgart Verbruggen van LUCIDE voor het leveren van de volautomatische verlichting.
De eer was aan Karel om de toiletten officieel te openen.  Nog een speciale dank aan Lucide voor de alweer mooie
sponsoring van de Opening Cup !!

 
Er staat weer heel wat op het programma het komende seizoen.  Op 10 april doen we mee met de START TO GOLF
dag, waar we trachten met alle starters om golfballetjes tot in RIO te slaan, het strijdtoneel voor de olympische golfme
dailles.  Vrienden en kennissen die de laatste maand op een andere planeet hebben gezeten, mag je steeds uitnodigen
om samen te komen proberen op de bal te slaan.
Een beetje verder in deze gazet vinden jullie een folder van START TO GOLF.
 

In mei hebben we 2 DEMO dagen om golfmateriaal te testen. En hierbij hebben we een primeur: We zullen voortaan
BENROSS producten in onze shop hebben. Dit hebben we niet zomaar beslist, onze golfprofessionals hebben het
materiaal uitvoerig getest op de kwaliteit. Dit is tenslotte waar de AGS golfshop voor staat: betaalbare kwaliteit met een
uitstekende naservice.  Op de website van BENROSS staat dat de filosofie achter het merk is om kwaliteitsvol materi
aal te leveren tegen een betaalbare prijs. Dit past dus perfect bij AGS.
 
Bovendien heeft het merk een Seniorenreeks de HTX GOLD.  Voor de dames hebben ze de Pearl reeks.  Ook in de
recensies in golfmagazines en gespecialiseerde sites speelt BENROSS steeds mee in een podiumplaats.
 

3



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

We hebben ons eens goed laten gaan in ons enthousiasme en hebben meteen ook een aantal DEMO’s aangekocht en
een fitting systeem om verschillende shafts, heads en andere settings uit te testen. 
 
De DEMODAGEN op AGS zijn:
 
Zondag 8 mei: BENROSS
Zondag 22 mei: CALLAWAY
 
Bovendien zullen we ook de regenkledij van BENROSS verdelen.  Ook hebben we waterdichte tassen van Callaway en
Titleist voortaan in ons gamma.  Binnenkort dus heel wat nieuws in de AGS shop.
 

Wat staat er nog allemaal te gebeuren ? We ontwikkelen een nieuwe website met nieuw logo.  We gaan de shopsoft
ware optimaliseren met een digitale klantenkaart.  De afslaghut krijgt een opfrisbeurt in de zomermaanden.  En uiteraard
houden we onze terreinen in optima forma.  En in juni passeren de spelers van de Challenge Tour nogmaals op AGS
en Cleydael.
 
Oh ja, en ik ging minstens 10 keer golfen dit jaar, we zouden dat bijna vergeten.   
 
Kris Van Ingelgem
 
Manager AGS

Captain's Column
Local Rules voor de Compact Holes. 
 
Hierbij vinden jullie de laatste versie van de Plaatselijke Regels, zoals die vanaf heden gelden voor alle wedstrijden en
voor alle vrije ronden die op onze Compact Holes worden gespeeld.
 
Deze regels vormen een aanvulling op of duiden op een afwijking van de Algemene Golfregels.
 
Ze zijn gebaseerd op de Hard Card van de KBGF (i.e. de Local Rules voor de federale wedstrijden) en zijn  aangepast
aan de specifieke situatie van AGS.
 
Het spreekt voor zich dat de toepassing van deze Regels dwingend en dus niet vrijblijvend is.
 
Voor bijkomende inlichtingen of meer uitleg kan je terecht bij de (sectie)captains en de marshals.
 
AGS wedstrijden op verplaatsing.
 
Bij het begin van het golfseizoen lijkt het me nuttig om nogmaals de aandacht te vestigen op een aantal afspraken.
 
Om organisatorische redenen is het belangrijk aanwezig te zijn ten minste 30 minuten voor afslagtijd, te betalen met
gepast geld en indien je verhinderd bent de wedstrijdverantwoordelijke zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen.
 
Het team van vrijwilligers die de AGS-wedstrijden organiseren en begeleiden is jullie bij voorbaat dankbaar !
 
 
Roland Scheirs – Captain 2016.
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Local Rules AGS
PLAATSELIJKE REGELS. 
 
De volgende Plaatselijke Regels zijn van toepassing op alle wedstrijden ingericht op de Compact Holes van AGS.
 
1. Buiten de baan (R27-1).
   
Voorbij elke omheining, afsluiting of grens van witte palen die de baan markeren.
Alle voorwerpen die buiten de baan markeren zijn geen obstakels en moeten als vast worden beschouwd. De betonnen
basis van een omheining of afsluiting maakt er deel van uit.
 
2. Abnormale terreinomstandigheden (R25-1).
 
Een belemmering door een gat, een hoop of een spoor van een gravend dier of een vogel voor de stand van de speler
is op zich geen aanleiding voor ontwijking volgens R25-1.
 
3. Grond in bewerking (R25-1).
 
a) Elke zone omringd door witte lijnen : facultatieve ontwijking.
b) Elke zone omringd door blauwe lijnen of aangeduid door blauwe palen : verboden te spelen, verplichte ontwijking.
 
4. Vaste obstakels (R24-2).
 
Het net en de palen waaraan het bevestigd is rond de afslagplaats van hole 4  worden beschouwd als vast obstakel en
mogen, indien een speler er door gehinderd wordt bij het innemen van een normale stand of het uitvoeren van een
normale swing, ontweken worden volgens R24-2. Belemmering van de speellijn is op zich geen aanleiding voor ontwij
king volgens R24-2.
 
Het net en de palen waaraan het bevestigd is tussen de green van hole 2 en de afslagplaats van hole 3  worden
eveneens beschouwd als vast obstakel.
Indien een speler er door gehinderd wordt bij het innemen van een normale stand, het uitvoeren van een normale swing
en indien het de speellijn van zijn slag kan beïnvloeden heeft die speler volgende opties  :
a) de bal spelen zoals hij ligt;
b) de bal, zonder strafslag, droppen in de voorziene en verplichte dropping zone. Indien de bal, binnen deze dropping
zone gedropt, tot rust komt binnen de 2 clublengten van de plaats waar hij het eerst een deel van de baan heeft geraakt,
moet hij niet opnieuw gedropt worden indien hij dichter bij de hole of buiten de droppingzone tot rust komt.
 
5. Stenen in bunkers.
 
Stenen in bunkers zijn losse obstakels (R24-1 van toepassing).
 
6. Ingebedde bal.
 
Door de baan mag een bal die ingebed is, zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht
mogelijk bij de plek waar hij lag, niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken
dat door de baan is.
 
                                        STRAF VOOR OVERTREDING VAN PLAATSELIJKE REGEL 1 – 6 
                                              Matchplay : Verlies van de hole; Strokeplay : 2 strafslagen.
 
7. Afstandsmeters.
 
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een af
standsmeter gebruikt om andere gegevens te schatten, te meten of te raadplegen die zijn spel zouden kunnen bei n
vloeden (helling, windsnelheid, temperatuur, clubadvies, swingtips, ...), overtreedt hij R14-3.
 
                                        STRAF VOOR OVERTREDING VAN PLAATSELIJKE REGEL 7 :
                                                              Matchplay : Verlies van de hole;
                                                                  Strokeplay : 2 strafslagen;
                                            Voor een volgende overtreding (MP en SP) : diskwalificatie.
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www.GolfOlympisch.be

www.GolfOlympique.be

Gratis golfinitiatie  
in meer dan 35 clubs  
op zondag 10 april!

Leuvensesteenweg 643 - 1930 Zaventem - www.golfvlaanderen.be

Golf iets voor jou?  
Natuurlijk!

Met de golfsport ga je voor:

>>  genieten op de mooiste groene plekjes

>>  sporten op je eigen ritme

>>  gezondheid en 5 jaar langer leven

>>  een uitstekende familiesport

>>  een sociale en ontspannende hobby

>>  een sport van 5 tot 100 jaar

>>  competitie tegen elke leeftijd en elk niveau

Ontdek dé nieuwste olympische sport  
met het hele gezin op 10 april! Alle info en  
vooraf inschrijven via www.starttogolf.be.

Drive mee naar Rio!
Golf is in 2016, na meer dan 100 jaar,  

terug olympisch! Daarom willen we op  

nationaal niveau, samen met alle Start to  

Golf-deelnemers, de uitdaging aangaan om 

“naar Rio te slaan”. Samen willen we zo de 

afstand van 9.429 km overbruggen!

Jij ‘drivet’ toch ook mee naar Rio?

www.GolfToRio.be

www.GolfToRio.be

2016003_STG ADVERTENTIE 210x297.indd   1 8-3-2016   15:31:34
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Pro's Corner:
Een prima putting oefening.
 
Deze oefening verbetert de set up en de swingbeweging met de putter en zal tot een betere impact leiden op de bal,
zodat je  minder putts zal nodig te hebben.
 
Leg 3 golfballetjes rond een hole als volgt:
 

De afstand van de balletjes tot de hole is telkens ongeveer 1,50 meter.
 
Zoek in de buurt een vlak gebied waar je 3 clubs kunt neerleggen volgens de foto hierboven. Eén club parallel met de
puttinglijn en 2 clubs er haaks op. Tussen de twee haakse clubs laat je een afstand van iets meer dan de breedte van
het clubhoofd van je putter.
 
Nu adresseer je en kijkt of de balpositie, je voeten en je schouders evenwijdig staan met de parallelle club.
 
Dan doe je de putbeweging en zorgt ervoor dat het clubhoofd de 2 haakse clubs nergens raakt. Je kijkt ook of je
backswing niet te veel inside of outside van de parallelle club beweegt.
Probeer deze oefening te doen met minstens drie ballen.
 
Ga dan de overige 3 ballen rond de hole proberen uit te putten volgens dezelfde beweging. Probeer met 1 putt uit te
holen. Telkens je mist, begin je de oefening helemaal opnieuw.
 
Als je deze techniek regelmatig oefent, zal je vast en zeker een betere putter worden!
 
Adrian Jones
PGA pro
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AGS Interclub
Na het indelen van de verschillende Interclubploegen en het verwerken van enkele blessures en afzeggingen, gaan we
ondertussen in volle galop naar de Interclub wedstrijddagen van april dit jaar.  De eerste officiële Interclubtraining vond
reeds plaats op 10 maart jl. en was zonder twijfel een groot succes.  De gevarieerde aanpak van onze GolfPro’s  Adri
an, Alain en David, werd door iedereen enorm gewaardeerd, het groepsgevoel tijdens de toogprocessie achteraf ook…
 
Aangezien we ons stilletjes aan richting uurwissel, van winter- naar zomeruur, begeven, neem ik aan dat er binnenkort
nog meer Interclubbers na de werkuren de oefenmatten van AGS zullen verslijten.  Er resten ons nog welgeteld enkele
weken tot en met de eerste wedstrijddag op 16 april 2016.
 
In de komende AGS gazet kan ik jullie uiteraard meer details geven over de 1ste resultaten van onze beide Herenploe
gen en onze Damesploeg.  Door middel van dit beperkt artikel wil ik echter alle lezers al aansporen om alle Interclubbers
uit de bar van het clubhuis te weren!  Zij hebben momenteel andere prioriteiten…  Wijs hen terecht op hun plichten t.
o.v. de ploeg en nagel ze, als het moet, aan de schandpaal !  Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om de volgende
mensen :
 
Dames 2 (non playing captain Roland Scheirs)
Vera Van Stappen
Danielle Sobry
Marieke van Arendonk
Lisette van Esveld
Liliane De Decker
Kristel Moortgat
Vitoria Cavilhas Valente
Deena Sims
 
Heren 3 (non playing captain Axel Dellaert)
Dirk Peeters
Dick Van Leeuwen
Erik Van Himbergen
Kenny Duerinckx
Bill Staffopoulos
Jean Lauwers
Gregory Wyns
Koen Lauman
Christian Kerckx
Paul Montrieux
Dirk Verhasselt
Maarten Bruynseraede
 
Heren 4
Stefan Poppe
Paul Van Geenhoven
Geert Foré
Kurt Vinck
Tom Van Geenhoven
Jerry Vinck
Marc Maller
Wim Moonen
Stefan Cramers
Antonio Dias Mendes
Gert Reyniers
 
De namen zijn bekend, de excuses overbodig.  AGS rules !
 
 
Stefan Poppe
Interclub Captain
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AGS Juniors
 
Tijdens elke golfwinter worden er door AGS een aantal winterwedstrijden georganiseerd. In vergelijking met de zomer
kalender een habbekrats wat betreft activiteiten.  Achter de schermen echter wordt er soms met man en macht gewerkt
aan verschillende pijlers voor de zomerkalender.  Zo wordt o.a. tijdens de winter de volledige zomerkalender op punt
gesteld.  Deze winter was dat niet anders. 
 
Wat deze winter wel anders was, was alles betreffende het aspect ‘Jeugd’ binnen AGS.
Jeugd…, bij AGS is dit begrip vrij vertaald naar spelers en speelsters tot en met 18 jaar.  Alle 18-plussers, mezelf incluis,
mogen zich misschien nog wel jeugdig voelen maar maken deel uit van een andere groep.  In mijn persoonlijk geval
ben ik noch een Youngster, noch een Senior.  Het moment was dus aangebroken om mezelf een Captain te maken... 
Ik was al Interclub Captain maar Interclub is slechts beperkt tot een héél korte periode van het golfjaar.
Tijdens één van de eerste sportcomités van het jaar 2016 had ik gehoord dat enkele belangrijke vrijwilligers van het
jeugdcomité hadden besloten om in 2016 wat gas terug te nemen.
Aanvankelijk zou ik her en der wat bijspringen om de gaatjes te vullen voor Kris en Bie, maar al snel werd gaatjes vullen,
actief betrokken zijn bij de invulling van het jeugdbeleid.
 
De 1ste tegenvaller van het jaar konden we begin februari  vaststellen.  In 2015 had AGS nog een dikke 40 jeugdleden,
het jaar 2016 is begonnen met een kleine 30 jeugdleden.
Een golfschool is echter, soms onterecht, vaker een wereld van komen en gaan en de 1ste tegenvaller werd op 13 maart
met de AGS Junior Opendeurdag al snel weer van de kaart geveegd.  Tijdens deze 1ste opendeurdag van het jaar
kwamen er, onder een blauwe hemel in combinatie met een gure wind, meer dan 30 nieuwe potentiële jeugdspelers
proeven van de golfsport.
 
Jeugd is zonder enige twijfel de toekomst van de golfsport, we moeten de jeugd dus met andere woorden ‘soigneren’.  
Omdat er vorig jaar door het jeugdcomité goed werk  geleverd is, was er geen reden om enkele bestaande fundamen
ten te gaan veranderen.  Aan begrippen als vaste lessen op zaterdag en alternerende lessen op woensdag onder het
toeziend oog van een GolfPro, pré-golf, paas- en zomerstages, VVG-wedstrijden,… wordt er amper geraakt.
Wel zullen we proberen een aantal elementen aan het jeugdpakket toe te voegen; hierbij horen o.a. :
 
•   Deelname d.m.v. Juniorflights op de grote baan tijdens enkele AGS wedstrijden van de zomerkalender.
•   Een Junior Matchplay kampioenschap dat over het hele jaar 2016 loopt.
•   Een Junior Clubkampioenschap, dat op 25 mei 2016 doorgaat.
•   Een Junior follow-up tabel die open en bloot in het clubhuis zal hangen en iedereen toelaat
     om elke jeugdspeler individueel op te volgen.
•   Een Juniorbadge waarbij d.m.v. vastgelegde Skills & Drills de jeugdspeler zijn eigen badge
     kan opsmukken met gekleurde etiketten die een bepaald niveau weergeven.
 
Op deze manier hopen we dat de jeugdspeler zelf nauwer in de gaten wordt gehouden door vrienden, familie en ande
re leden van AGS en dat dit tot gevolg heeft dat er meer interactie is tussen jeugdspeler, Youngster, “Nomanslanders”
(mijn categorie) en Seniors.  We nodigen alle AGS golfers van de categorie 18+ dan ook graag uit om SAMEN met de
jeugdspelers te werken aan de Skills & Drills die voor onze jongere kampioenen zijn uitgewerkt. 
 
Deze Skills & Drills zijn binnenkort beschikbaar op AGS; hieronder vind je alvast een ‘sneak preview’ :
 
Tot binnenkort.
Jeugd deugd !
 
Stefan Poppe
Junior Captain
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Seniorencompetitie 2016   Eerste resultaten  

     

Dames Punten  Heren Punten 

Van Den Brande Hedwig 10  Van Vlasselaer Jan 10 

Laeremans Lillian 8  Marinus Jo 8 

Verswyver Myriam 6  Geens Guido 6 

De Ridder Monique 5  Sels Alex 5 

Verbruggen Lutgart 4  Gorrebeeck Roland 4 

Daniels Margareta 3  Van Geenhoven Paul 3 

Stoop Karin 2  Kerckx Christian 2 

      

     

                     

Seniorenrubriek:
Vanuit de Belgische Golffederatie werd een aanpassing gedaan aan de leeftijd van de supersenioren. Deze werd verlaagd
naar de leeftijd van 70 jaar.
 
Na bespreking hiervan op het Sportcomité werd besloten om de afspraken van vorig seizoen voor onze supersenioren
over te nemen in het nieuwe seizoen met de aangepaste leeftijdsgrens van 70 jaar.
 
In ons reglement werd dit als volgt opgenomen:
Dames/heren vanaf 70 jaar hebben de keuze om te spelen vanaf de teebox die op hun scorekaart vermeld staat met 2
extra strokes, of af te slaan van de teebox ervoor met behoud van hun strokes.
Dames die reeds afslaan vanaf de rode tees krijgen 2 extra strokes.
De keuze geldt per wedstrijd en dient gemeld te worden bij het afhalen van de scorekaart aan de wedstrijdverantwoor
delijke, die de scorekaart aanpast of er een vermelding opzet.

 
Wat het seniorenklassement betreft, krijgt ieder deelnemer zoals vanouds 1 punt per deelname aan een midweekwed
strijd.
 
Paul Van Geenhoven
Seniorencaptain
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Damesnieuws
Afgelopen donderdag heeft de eerste ladiesdag op AGS weer plaats gevonden. De weersvoorspellingen waren heel
slecht maar gelukkig zijn de weergoden ons gunstig gezind geweest en hebben we een heerlijke middag gehad.
 
Onze sponsor, schoonheidsinstituut Studio Tess in Borsbeek, had voor iedereen een tee-gift en de prijzen waren
heerlijke schoonheidsbehandelingen.

Zaterdag 9 april hebben we onze Ladiesday naar golfclub Herkenbosch.
 
Een dagje golf en fun met de dames en dit compleet verzorgd met vervoer en 3 gangen-diner inbegrepen.
Er zijn nog een paar laatste plaatsen beschikbaar, dus schrijf snel in.
 

Tot snel weer op AGS,
 
Marieke
ladiescaptain
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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

WINTER CUP  2015/ 2016

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

MONTRIEUX PAUL 4 4 4 1 4 4 4 25
KOPLJAR VLADIMIR 4 4 4 4 4 1 1 22
VAN DEN BERGHE JAN 4 4 4 1 4 4 21
DE CLOEDT LIEVEN 4 4 4 4 4 20
VAN DEN BRANDE HEDWIG 2 1 4 4 1 4 4 20
ANNECOUR PASCAL 2 4 4 4 4 1 19
PEETERS ERIC 4 2 4 4 1 4 19
VAN VLASSELAER JAN 1 4 4 4 4 1 1 19
KOPLJAR IVAN 4 4 4 4 1 1 18
MAERTENS GUY 2 4 4 4 4 18
GORREBEECK ROLAND 2 2 4 1 4 4 17
MATHYSSENS LINDA 1 1 1 4 2 4 4 17
VAN DEN BROEKE RUDY 1 1 1 4 2 4 4 17
DE PERMENTIER RUDI 4 2 4 1 4 1 16
GENBRUGGE PIERRE 2 1 4 1 4 4 16
LAUMAN KOEN 1 1 1 4 4 1 4 16
VAN STAPPEN VERA 1 1 1 4 4 1 4 16
GOOSSENS NADINE 1 4 1 4 1 4 15
LEMMENS GERRIT 1 4 2 4 4 15
BISSCHOPS PATRICK 4 2 1 1 4 1 1 14
MANNAERTS CARINA 4 4 2 4 14
DEFRYN PHILIPPE 1 2 4 4 1 1 13
VAN HIMBERGEN JAN 4 2 1 1 4 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
MOONEN WIM 4 4 1 1 1 11
PEYMEN JOHAN 2 4 1 4 11
DE RIDDER MONIQUE 4 1 1 4 10
HERREMANS PAUL 2 1 4 1 1 1 10

VAN GOETHEM PHILIPPE 4 2 1 1 1 1 10

Resultaten wintercup 2015-2016:

 
Marc Tielemans
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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
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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
Beste Starters, Beginnende golfers,
 
De eerste wedstrijden van het seizoen zijn gestart.
Na een zeer mooie openingswedstrijd op Bossenstein, zullen er elk weekend wedstrijden georganiseerd worden op AGS.
Zodra  lichtomstandigheden het toestaan, zullen er ook op vrijdagavond wedstrijden plaatsvinden.
Ook zijn er elke maand  compact holeswedstrijden op verplaatsing.

De eerstvolgende wedstrijden op verplaatsing zijn:
 
       1.    13/04/2016 op Ternesse (Wommelgem): 2 x 9 Holes
       2.    24/04/2016 op Wijnvelden (Sint Katelijne Waver) 2 x 9 Holes
 
Tijdig inschrijven is zeker de boodschap!
 
 
INFOSESSIE SCOREKAART INVULLEN :
 
Met de start van het nieuwe golfseizoen, heb ik een opfrissingscursus / infosessie gepland over :
 
“ Hoe vul ik een scorekaart in?”
 
Deze infosessie zal plaatsvinden op 6 april om 19 uur op  AGS.
 
De agenda van die avond is als volgt:
       1. Verwelkoming   
       2.  Stappenplan om een scorekaart in te vullen.
       3.  Voorbeeldscorekaart invullen & berekenen
       4.  Vragenronde:
            4.1   Vragen over de scorekaart
            4.2   Vragen over situaties die je reeds bent tegengekomen

     
Wil je deze infosessie graag volgen?
Schrijf je dan zeker in op de activiteit in I-golf.
Ken je I-golf nog niet, de dames aan de receptie zullen u graag voorthelpen!
De plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is de boodschap!
 
Tot 1 dezer op AGS,
 
 
Stefan
Startersverantwoordelijke

14



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

Openingcup 2016 op Bossenstein: :
 
Iedereen was alweer paraat om het seizoen te starten. Zowel op de compact holes als op de grote baan van golfclub
Bossenstein was het op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart een drukte van belang. AGS was er namelijk neergestreken
voor zijn openingscup!
 
Het terrein was nog vrij nat en de afslagplaatsen en greens  nog eerder in wintertoestand, maar zaterdag, de dag
waarop ik deelnemer was, werd toch behoorlijk opgefleurd door een weliswaar aarzelend zonnetje
 Wat onze flight betrof, was het spelniveau nog voor (heel) wat verbetering vatbaar. Maar ach, de verstijfde winterspie
ren, dat kan in de komende weken, maanden… alleen maar verbeteren. Ons humeur leed er alvast niet onder en we
kijken alweer uit naar de volgende wedstrijd.
 
Op zondag volgde dan de receptie met prijsuitreiking en nadien lekker stoofvlees met frietjes. Dat alles gesponsord
door LUCIDE en met liefde bereidt door ons aller Jo Marinus.
En het smaakte, zo veel was duidelijk!
 
Van onze winnaars vinden jullie hierna een aantal foto’s en de scores.
 
Zoals steeds hadden de afwezigen alweer ongelijk!
 
Mariette Vercammen
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RESULTATEN AGS LUCIDE OPENINGSCUP  

      

Naam Voornaam 
Stb. 

Score Prijs 
Hcp. 

Aanp. 
New 
Hcp. 

      

CATEGORIE 1 Mixed      

      

DUERINCKX KENNY 43 1 -1,6 10,3 

HENOUIL AXEL 39 2 -0,4 4,2 

VINCK JERRY 34/21 Afw.   

VAN STAPPEN  VERA 34/17 3   

VAN DE MERLEN  FRED 33 Afw.   

VAN GEENHOVEN  PAUL 32/15 4   

PEETERS DIRK 32/14 5   

      

CATEGORIE 2 Heren      

      

EYKENS  GERD 40 1 -2,0 27,1 

CRAMERS  STEFAN 39/21 2 -0,9 16,8 

VAN UFFEL FILIP 39/14 3 -1,5 34,5 

DE PERMENTIER RUDI 38 4 -0,8 21,4 

MONTRIEUX PAUL 35 5   

      

CATEGORIE 2 Dames     

      

VAN ARENDONK MARIEKE 31/18 Afw.   

BAEYENS  NICOLE 31/15 Afw.   

JANSSENS CHRISTIANE 29/17 1   

DE RIDDER  CHRISTINE 29/13 Afw.   

VAN DEN BRANDE  HEDWIG 29/11 2   

MORTELMANS  EVI 28/11/10 3   

CAVILHAS VALENTE VITORIA 28/11/6 4   

TAEYMANS MARGOT 26/13/9 5   

      

CATEGORIE 37-45 Mixed     

      

VAN BEECK LARS 42 
Junior 

1 -3,0 38,0 

MERTENS  HELGA 41 Afw. -2,0 36,0 

VERMEIREN JAN 37 Afw. -1,0 44,0 

DELVAUX IVETTE 35/19 1   

LEFELON NIELS 35/16 
Junior 

2   

VERMEIREN PAUL 34/17 Afw.   

PLETTINCKX CHRISTIAAN 33 Afw.   

DANIELS JO 32/22 Afw.   

FRATEUR JAN 32/17 Afw.   

DAMS CARL 32/14 Afw.   

GYS BIE 30/15 2   
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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 27/5-29/5 

  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 april - mei - juni 2016:
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En tot slot:
Hiermee zijn jullie alweer op de hoogte van het laatste golfnieuws van onze club.
Bij deze dank ik iedereen die mee heeft gewerkt om deze gazet weer vol te schrijven.
 
Volgende keer hadden wij de bijdragen graag ontvangen tegen 26 april zodat omstreeks 4 mei het volgende exemplaar
van onze gazet in jullie brievenbus kan vallen.
 
Heb je zelf een nieuwtje, een leuke gebeurtenis of een ander weetje in verband met golf, aarzel niet en stuur het naar
ons adres: agsgazet@gmail.com
 
 
Alvast nog heel veel golfplezier en tot later.
 
de redactie
Mariette en Anne-Marie
 
 
Als een golfer thuis komt met zand in zijn schoenen, doornen in zijn sweater en een scheur in zijn broek, vraag hem dan
niet wat zijn score was!
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