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Voorwoord van de
President:
Beste golfvrienden,
 
Het golfseizoen 2016 heeft in elk geval
zijn start niet gemist en er staan de
komende tijd nog heel wat belangrijke
events op het programma.
 
Op donderdag 5 mei “Onze Lieve Heer
Hemelvaart” vond het clubkampioen
schap op Reymerswael plaats.
Danielle Sobry bij de dames  en Axel
Dellaert bij de heren werden terecht
gekroond tot clubkampioenen 2016
van AGS.
Een welverdiende proficiat  aan de
beide laureaten.

 
Twee dagen later op zaterdag 9 mei
vond op de Kempense golf de halve
finale van de beker van Vlaanderen
plaats.
Ook hier werden prachtige resultaten
neergezet en trekken we met een
sterke delegatie richting finale.
Een mooi verslag vind je verder in deze
krant.
 
Op zaterdag 4 juni vindt op de golfclub
Bossenstein de “Presidents day”
plaats.
Twintig jaar voorzitterschap kan toch
niet onopgemerkt voorbijgaan. Reeds
meer dan 100 golffanaten hebben zich
voor deze wedstrijd ingeschreven
en het belooft dan ook een speciale
editie te worden met een uitgebreide
prijzentafel. Alleen voor de compact
holes zijn er nog wat plaatsjes vrij.
 
Een weekje later komen de internatio
nale professionele golfers richting
golfclub Cleydael.
Van donderdag 9 juni tot en met zon
dag 11 juni vindt aldaar de challenge
tour plaats.
Een ideale gelegenheid om de “grote
jongens” aan het werk te zien en ie
dereen is dan ook van harte welkom
om een kijkje te komen nemen.
 
Wat het management betreft vindt er
ook een wissel plaats.
Jaak Leroy medevennoot van golf
management heeft besloten zich terug
te trekken en zijn aandelen over te
dragen aan Peter Van de Mosselaer.
 
Ook voor onze schoolgaande jeugd
breken zware tijden aan en neemt de
examenkoorts toe.
Succes gewenst aan al onze junioren
en denk eraan dat de vakantie wenkt!
 
Een drukke maand juni in het verschiet
als voorloper van een voor velen ver
diend verlof.
 
 
Philippe Van De Kerkhove
 
Voorzitter
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Woordje van Kris
Beste Leden,
 
Temidden van de drukke periode kruipen we alweer in onze pen om wat nieuws te brengen.
 
Verder in de gazet kan u lezen dat we een nieuw hoofdstuk schrijven op AGS.  Ik kijk er alvast naar uit om u samen met
Peter te verwennen op onze club. 
 
Wij nemen de gelegenheid om samen met u het glas te heffen op de gezelligste golfschool die ik ken!
 
De dag voordien hebben we onze presidents day.  Niet zomaar een dag, Philippe is dit jaar 20 jaar voorzitter van onze
club.  Een dikke merci voor deze 20 jaar, die zowaar voorbijgevlogen zijn.  Dat doet me ook beseffen dat ik Philippe
ook al meer dan 20 jaar ken.  Eerst als lid van de club waar ik werkte, daarna als werkgever en nu als vriend en luiste
rend oor.  Als succesvol ondernemer heb ik veel van hem opgestoken. Bedankt Philippe voor alle vriendschap en steun ! 
 
Er zijn weinig – ik denk zelfs geen – voorzitters van een golfclub die 20 jaar voorzitterschap kunnen vieren, Proficiat !
 
Ondertussen blikken wij al verder naar de Challenge Tour.  Officieel heet het tornooi de KPMG Trophy.  Wij zijn in volle
voorbereiding om deze tourspelers te mogen ontvangen.  De Challenge Tour is het europese profcircuit, dat de deuren
opent naar de European Tour, het hoogste niveau voor een europese profgolfer.
 
De Challenge Tour is boeiend om te volgen.  Er zijn jonge talenten die geïnvesteerd hebben om hun kans te wagen als
golfprofessional en anderen die op het hoogste niveau reeds gespeeld hebben en via de Challenge Tour aan hun co
meback werken. 
 
Wij willen een goede gastheer zijn
voor deze spelers en werken samen
met Cleydael golfclub om er een
topevenement van de maken. 
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Wat mogen we verwachten ?
Het tornooi zelf heeft plaats van do 9/6 tem zondag 12/6.  Reeds vanaf maandag 6/6 zijn de spelers al aan het werk te
zien op AGS en Cleydael.
 

 
Op maandag is er een practice dag voorzien, dan kunnen zij de oefenfaciliteiten en het 18 holes parcours van Cleydael
ontdekken.  Dinsdag en woensdag spelen zij een pro-am. Dit betekent dat er veel volk op AGS te zien zal zijn.  Vanaf
donderdag begint het tornooi.  Na de gespeelde wedstrijd op vrijdag valt de helft van het deelnemersveld af en dan
strijden de overige deelnemers nog voor een mooie plaats in de ranking.  Het tornooi op Cleydael is steeds gratis
toegankelijk.  Het is echt eens de moeite waard om het tornooi te bezoeken.
 
 
Ook onze putting green viel in de smaak bij de spelers, let op de waterpas op de green
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Supporteren voor de Belgen kan met de gelimiteerde petjes van Titleist

 
We zijn een club met actieve leden die soms een handje willen meehelpen.  Leden die willen helpen zijn steeds welkom.
We kunnen wel wat hulp gebruiken bij het rapen en sorteren van balletjes en indien nodig om de parkingtoegang te
reserveren voor onze leden.

 
Wij stellen onze driving range ter beschikking voor de pro’s met volgende openingsuren:
Ma:         10 – 19 uur
Di:           7 – 19 uur
Wo:         7 – 19 uur
Do:          6.30 – 19 uur
Vr:           6.30 – 19 uur    
< >
Zo:           7 – 15 uur
 
 
Dit betekent dat er tijdens deze openingsuren
niet kan gespeeld omwille van
veiligheidsoverwegingen. Deze jongens slaan
echt ver !! In 2014 zijn deze spelers al een keertje
langsgekomen. Tot op green 2 hebben we ballen gevonden.
Alvast bedankt voor jullie begrip !
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Hoe ouder, hoe slimmer...
Als er geen dienblad voorhanden is, kan het ook op deze manier!
 
 
 
 
 
foto ingezonden door Luc De Bruyne

 
 
 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via i-golf.  We voorzien een infoavond op donderdag 2 juni voor een briefing en
planning.  Om 20 uur in het AGS clubhuis.
 
 
Meer foto’s vind je in ons facebook album Belgian Challenge Open van 2014
 
Na de passage van deze spelers starten wij onmiddellijk met het opnieuw doorzaaien van de grasafslag.
 
Het zal een drukke week worden, maar tijdens deze week is het echt genieten om bij te dragen tot het grootste golfe
venement in ons land. 
 
Tot dan !
      
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Een nieuw hoofdstuk op AGS… 
 
 
 
Wij stellen  jullie graag voor aan Peter Van de Mosselaer. Peter heeft de aandelen 
overgenomen van Jaak en zal samen met Kris het beheer van de golfschool verder op zich 
nemen. Graag willen we Jaak bedanken voor de afgelopen samenwerking en we wensen 
hem het allerbeste voor de toekomst.  
 
Kris en Peter zullen ervoor zorgen om jullie bezoekjes bij AGS zo aangenaam mogelijk te 
maken. Kris blijft verantwoordelijke voor het gebeuren rond  het golfspel en Peter zal ons 
horeca-gebeuren een extra boost kunnen geven dankzij zijn jarenlange ervaring in deze 
sector. Wij zijn ervan overtuigd dat we met Peter een goede aanvulling hebben gevonden en 
dat jullie zeker in de watten zullen worden gelegd in ons gezellige clubhuis.  Als nieuwkomer 
in de sport kan Peter zelf ervaren waar AGS sterk in is.  
 
 
 

Om dit te vieren 
nodigen Kris en Peter jullie graag uit 

om samen het glas te heffen  

tijdens een gratis drink 
nu zondag 5 juni 

van 16 uur tot 17.30 uur 
 

Tot dan!                                                                 
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Pro's Corner:
Beste Golfvrienden,
 
De meeste golfers zijn dol op het slaan van enorme drives van 240 meter op de fairway. Maar het is het korte spel,
waarmee je echt slagen van je scores af kunt halen. Het helpt je ook bij het drastisch verlagen van je handicap. Helaas
is het korte spel (shortgame) een deel van het spel dat spelers vaak verwaarlozen bij het oefenen. Het resultaat hiervan
is een gebrek aan vertrouwen in dit deel van het spel, zoals ik bij zoveel spelers zie waar ik de afgelopen jaren mee
gewerkt heb.
 
Een van de sleutels naar succes in het korte spel is de juiste techniek. Veel golfers kennen de de juiste techniek van
het chippen, pitchen of putten niet. Dit gebrek aan kennis zorgt voor een slecht kort spel.  De andere sleutel is zelfver
trouwen. Hoe meer zelfvertrouwen je hebt, hoe waarschijnlijker het is dat je de slagen kunt slaan die je wilt en nodig
hebt om je score te verlagen en je handicap te verlagen.
Deze informatie zal je helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen welke je nodig hebt om je chippen te verbeteren en je
scores en handicap te verlagen.
 
Basisprincipes voor Chippen:
Een chipslag is een lage bal die veelal op de green landt en naar de vlag rolt. Hoe je hem uitvoert, hangt af van de si
tuatie, maar net als een goede pitchslag kan een chip je slagen besparen, indien hij goed wordt uitgevoerd. Het is een
ideale slag als je vlakbij de green ligt zonder obstakels tussen jou en de vlag.
Je kunt chippen met een ijzer 8 of 9. Ga staan met een licht open stand met je gewicht naar voren. Leg de bal dichter
naar je achterste voet en houd je handen voor de bal. Als laatste pak je de club wat lager vast, een centimeter of 10,
voor meer controle.
Je kunt ook chippen met een wood met wat meer loft, zoals Greg Norman deed in 1994 in de Dubai Desert Classic. De
zool van een wood met veel loft is plat, waardoor het haast onmogelijk word om achter de bal met de club in de grond
te slaan. In plaats daarvan glijdt de club over de ondergrond. Daardoor kun je de bal met een klein boogje op de green
laten landen en hem daarna naar de hole laten rollen.
 
Sleutels bij het chippen:
1. Neem de correcte setup in.
2. Pak de club wat lager vast.
3. Mik op een punt op de green.
4. Knik de polsen een klein beetje bij de takeaway.
5. Handen leiden in de hitting zone.
6. Houd je polsen stevig bij impact.
7. Maak je swing af (folllow through).
 
Adresseer de bal met een beetje open stand, omdat dat ervoor zorgt dat je heupen uit de weg zijn en je dus meer
ruimte krijgt. De volgende stap is om een punt op de green uit te kiezen waar je de bal wil laten landen. Draai vervolgens
weg en laat je polsen een klein beetje knikken.
Sla neer op de bal met gevoel en touch, waarbij je je handen laat leiden door de hitting zone. houd de polsen stevig en
recht bij impact. En zorg ervoor dat je polsen niet doordraaien bij de follow through. Het terugbrengen van de handen
en armen naar waar ze waren bij het adresseren, helpt bij het juiste contact met de bal en de grond. Blijf ontspannen
en los gedurende de hele slag.
 
Drills:
Leg twee clubs op de grond op het punt van waar je wil gaan chippen. Leg ze neer als een tramrails en lijn ze op
richting je doel. Leg nu een bal in het midden en swing de club tussen de twee clubs op de grond.
Oefen op het gebruiken van je linkerhand (voor rechtshandigen) om op de bal neer te slaan. Gebruik een versnellende
beweging en houd je pols stevig op het moment van impact. Als je dit correct uitvoert, zal deze oefening je leren hoe
je de bal met een versnellende beweging kunt slaan in plaats van een scheppende.
 
Beide drills verbeteren je chippen. Oefen ze regelmatig. Zorg ervoor dat je de afstanden varieert van de slagen voor
betere resultaten. Oefen ook vanuit hoger gras. Je zult merken dat  de bal dan heel anders kan reageren. Dat moet je
weten voor het geval je de green hebt gemist op de baan en je vanuit het hoge gras moet chippen.
 
Hopelijk heb ik jullie een beetje kunnen helpen met deze tips en we zien elkaar snel terug op de practice van AGS.
 
 
De Vroey David
PGA Professional
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Captain's Column:
Het sportcomité heeft beslist de AGS handicaplimiet voor categorie I op hetzelfde niveau te leggen als de limiet die
door de KBGF en de VVG gehanteerd wordt bij door hen georganiseerde wedstrijden.
 
Vanaf 1 juli geldt voor alle AGS wedstrijden en zowel voor dames als voor heren :
 
Cat. I : handicap 0-18,4 met afslag van de back tee's
Cat. II : handicap 18,5-36 met afslag van de front tee's.
 
Vrije keuze van de afslagplaats.
 
Het sportcomité heeft eveneens beslist bij wijze van test een wedstrijd te selecteren waarbij er vrije keuze van de af
slagplaats mogelijk is : zaterdag 25 juni Golfbaan De Haenen.
 
Deze vrije keuze houdt in dat de speler bij zijn inschrijving via iPass/iGolf zelf moet kiezen vanaf welke kleur tee hij die
wedstrijdronde wenst te spelen :
Voor dames  : geel/blauw/rood/oranje
Voor heren : wit/geel/blauw/rood/oranje.
 
Uiteraard zal het aantal toegekende strokes aangepast worden aan gekozen tee !
 
Enige kritische introspectie is hier zeker op zijn plaats, waarbij de keuze aangepast zou moeten zijn aan het spelniveau
en/of de handicap.
 
Op basis van het verloop en de resultaten van de wedstrijd zal er bekeken worden of dit experiment voor herhaling
vatbaar is.
 
 
Roland Scheirs – Captain 2016.

Juniorennieuws:
Allereerst ere wie ere toekomt, tijdens de AGS wedstrijd op Kampenhout op 30 april jl. behaalde Lars Van Beeck, onder
het toeziend oog van Kris Van Ingelgem, een Stableford score van 38 punten. Hierdoor zakt Lars met 1 handicap punt
van 36 naar 35.  Driewerf hoera!!! 
 
Op 4 juni as. in Bossenstein is de volgende AGS wedstrijd met een aparte Juniorflight.
 
In het poulesysteem van het Junior Matchplay Clubkampioenschap zitten we na 2 rondes voorlopig nog met 4 Juniors
die beide wedstrijden gewonnen hebben; Lars – Niels – Senne en Silke.  Op 21 september volgt de 3e en laatste ronde
om te eindigen met een halve finale en een finale op 28 september 2016. 
 
Het Skills & Drills-systeem lijkt een succesverhaal te worden.  Dit systeem werd ontwikkeld om op een speelse manier
golf te leren.  Vanaf de opstartfase in april werden de Skills & Drills goed opgevolgd door vele Juniors; enkele van de
Juniorbadges zien er dan ook al goed gekleurd uit met de geel-groen-rode stickers.  Sinds een aantal dagen hangen
de 12 Skills & Drills oefeningen in het groot uit tussen de putting- & chipping green van AGS.  De bedoeling is dat ook
de Youngsters, de Nomanslanders en de Seniors meedoen.  Je kan je badge bij de receptie afhalen.  Wel niet vergeten
een kleine vrijblijvende bijdrage in de Juniorcollectebus te steken hé!.
 
Ondertussen is het Jeugdcomité verder aan het werken aan de juli- en augustusstage.  In juli vindt de stage plaats van
5 – 8 juli, in augustus van 23 – 26 augustus.  Inschrijven kan zoals altijd via de AGS website.
 
Jeugd Deugd !
 
Stefan Poppe
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Clubkampioenschap 2016:
 
Op 5 mei werd het jaarlijkse AGS clubkampioenschap op Reymerswael gespeeld.
 
23 spelers moesten vroeg uit de veren om deze links baan, gelegen net over de Nederlandse grens tussen Schelde en
Schelde-Rijnkanaal, tweemaal te spelen.
In tegenstelling tot eerdere edities was de zon van de partij en was er enkel een licht lentebriesje. Voorwaar geen typisch
Reymerswael scenario !
 
Na 18 holes strokeplay in de voormiddag werd er energie getankt met onder andere een obligaat broodje kroket.
Vervolgens werd er voor de tweede keer gestart voor nogmaals 18 holes.
 
Rond 19 uur was iedereen binnen  en na wat rekenwerk stond de einduitslag vast :
 
Axel Dellaert en Danny Sobry mogen zich Clubkampioen 2016 noemen !

 
 
Rolans Scheirs
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Beker van Vlaanderen 2016::
Op 7 mei werd de AGS kwalificatiewedstrijd voor de Beker van Vlaanderen gespeeld op Kempense Golf.
 
De winnaars binnen elke categorie zullen AGS vertegenwoordigen op de ½ finale op zondag 28 augustus, eveneens
op het terrein van Kempense.
 
De gekwalificeerden  :
 
Mixed bruto : Wim Moonen.
Heren I netto : Stefan Cramers.
Dames I netto : Lisette Van Esveld.
Heren II netto : Gilles De Schepper.
Dames II netto : Sonja Van Regemorter.

 
Roland Scheirs
Captain
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Seniorencompetitie 2016  Stand eind mei   
      

Dames Punten   Heren Punten 

      

Verswyver Myriam 52   Van De Merlen Fred 28 

Van Den Brande Hedwig 39   Tang Tin Chi 25 

Sobry Danielle 31   Vanderhoeven Marc 22 

Hemels Anita 21   Marinus Jo 18 

Daniels Margareta 20   Tielemans Marc 18 

Van Regemorter Sonja 20   Van Haverbeke Danny 18 

De Ridder Monique 19   Wyn Wim 18 

Cassiers Catherine 18   Lemmens Gerrit 17 

Vercammen Mariette 18   De Bruyne Luc 15 

Lambers Rita 15   Hurckmans Guido 15 

Stoop Karin 11   Bauwens Jan 14 

Vandewalle Micheline 11   Van Geenhoven Paul 14 

Laeremans Lillian 8   Braeken Walter 13 

Stubbe Rita 7   Gorissen Carl 13 

Van Perre Monique 7   Janssens Dirk 13 

Couvreur Joëlle 6   Callot Jean 12 

De Beukelaer Marie-Paul 5   Sels Alex 12 

Hoyer Patricia 5   Van Vlasselaer Jan 12 

Jacobs Rita 5   Goudket Guido 11 

Goetschalckx Chris 4   Kopljar Vladimir 11 

Verbruggen Lutgart 4   Scheirs Roland  11 

Sauer Mieke 3   Dupont Guido 10 

Verelst Chris 3   Bosiers Luc 9 

    Genbrugge Pierre 9 

Seniorenrubriek:
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Zomerwedstrijd op 25 mei sponsor Winefield:
Op woensdag 25 mei speelde AGS  een zomerwedstrijd gesponsored door "Winefield".
 
De spelers met handicap 36 of lager speelden op Cleydael en de spelers vanaf GVB tot en met handicap 37 speelden
op de compact holes van AGS.
 
Bij de start kreeg iedereen reeds een leuk cadeautje, namelijk een 2 kleine flesjes wijn, wit en rood, en een handig
ijs-zakje.
 
De gratis jeton voor balletjes zorgde er voor, dat de matten van AGS vol stonden met spelers die wilden opwarmen en
nog snel wat oefenen.
 
Ook de zon beloofde van de partij te zijn, en vooral in de namiddag werd het zalig golfweer. Op het terrein van Cleydael
werd nog wat gewerkt, maar dat kon ons niet deren en er werden enkele mooie scores behaald. Ook op onze compact
holes werd goed gespeeld!
 
De sponsor wordt alvast door iedereen hartelijk bedankt voor de mooie ontvangst en de uitgebreide prijzentafel.
 
Hieronder een foto van alle winnaars en nog enkele sfeerfoto's tijdens de prijsuitreiking.
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Mariette Vercammen
redactie
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Ladies:

 
Lieve dames,
 
Na een aantal geslaagde ladiesmiddagen en ladiesdag zijn we nu toegekomen aan de ladies wedstrijden die starten
om 19.00 uur. 
Na deze wedstrijden is er altijd mogelijkheid om aansluitend wat te eten en regelen we elke keer weer een lekkere sa
lade of pasta. Je kan daarvoor inschrijven via een activiteit in de I-golf.
 
Voor donderdag 9 juni kan er al ingeschreven worden, hou voor de andere data de AGS kalender in het oog! Hoop
jullie te zien!
 
Tot snel op AGS
 
Marieke
Ladiescaptain
 

WEDSTRIJDEN : Handicapverbeteringen van mei 2016.

Course Score
Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 
Course Score

Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 

KEERBERGEN 4/5  BERGVLIET 14/5
Gorissen Carl 41 -3 33 Kopljar Ivan 42 -3 31
Van de Merlen Fred 38 -0,6 14,4 Baeyens Nicole 41 -2,4 26
Janssens Dirk 37 -0,4 22,1 Kopljar Vladimir 39 -1,5 34,3
    
KEMPENSE 7/5 PRISE D'EAU 18/5
De Schepper Gilles 46 -5 31 Verswijver Myriam 40 -2 32
Van Regemorter Sonja 41 -2,5 29,4 Lemmens Gerrit 38 -0,8 25,4
Moonen Wim 41 -1,5 15,4 Hurckmans Guido 38 -0,8 20,2
Verswijver Myriam 39 -1,5 34,5 Van de Merlen Fred 37 -0,3 14,1
Dupont Guido 38 -0,9 26 Cassiers Catherine 37 -0,5 35,5
Van Paemel Robert 37 -0,5 26,7

STIPPELBERG 21/5
BOSSENSTEIN 11/5 Kopljar Vladimir 45 -4,5 29,8

Executive Course Marstboom Chris 40 -2 31,2

Roland Marie-Christine 38 -2 37 Reyniers Gert 38 -0,8 20,6

Bruynseraede Maarten 38 -0,8 23,7

Championship Course Bisschops Patrick 38 -0,8 21,9

Tang Tin Chi 38 -0,6 14,3 Van Haverbeke Danny 37 -0,5 29,8

Van Regemorter Sonja 38 -1 28,4
Verswijver Myriam 37 -0,5 34 CLEYDAEL 25/5
Vanderhoeven Marc 37 -0,5 35,5 Braeken Walter 43 -3,5 32,5

Verswijver Myriam 40 -2 30
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NIEUW IN ONS ASSORTIMENT 

BENROSS body     85 euro 

Het perfecte alternatief voor wanneer het net te koud is voor 

die trui, maar toch te warm voor een jas. 

                Men: Blue                                         Ladies: Black 

 

Het Golf Ganzenbord     32 euro 

Ideaal als cadeautip of dé manier om de golfregels op een 

leuke manier onder de knie te krijgen met heel het gezin. 
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Wedstrijdkalender  

 
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 

    

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 

 Zon 17 Millennium 

 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 Captains Day 

 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 
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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 Brabantse 

 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 
 

En tot slot...
Onze gazet van de maand mei is hiermee alweer gevuld met dank aan de schrijvers en fotografen!
 
De volgende gazet verschijnt omstreeks 4 juli 2016. Jullie bijdrage bekomen we graag tegen uiterlijk 27 juni.
Jullie kennen het adres: agsgazet@gmail.com
 
Geniet van de zomermaanden en graag tegen volgende keer!
 
de redactie
Mariette Vercammen
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