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In een ongemeen spannende strijd
moest Eric pas na een ongelooflijke
remonte van Dirk zijn meerdere in hem
erkennen.
Proficiat aan beide protagonisten...
 
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober
vond op de golfclub Bossenstein  de
closing cup plaats met prijsuitreiking
op zondag op AGS met als sponsors
Kris en Peter die zorgden voor de
prijzentafel en bijhorende receptie.
Een waardevolle afsluiter van een
prachtig en druk bezet golfseizoen.
 
Onze captain Roland Scheirs kondig
de die dag ook zijn vertrek aan als
sportief verantwoordelijke. Zoals in de
statuten beschreven staat, loopt een
mandaat in het sportcomité na 4 jaar
af en moet er een opvolger gekozen
worden. Wij wensen Roland dan ook
uitvoerig te danken voor het vele werk
dat hij in die afgelopen jaren heeft
verricht en zeker achter de schermen
zal blijven verrichten.
 
Ook onze senioren hadden hun afsluit
wedstrijd op AGS met aansluitend
mosselsouper.
Dank aan Paul Van Geenhoven om
gedurende het ganse jaar de senioren
op sleeptouw te nemen.
 
Wellicht hebben jullie in jullie mailbox
een uitnodiging ontvangen tot her
nieuwing van het lidmaatschap 2018.
Ik hoop dan ook dat jullie het mana
gement opnieuw het vertrouwen zul
len schenken dat zij verdienen, door
opnieuw lid te worden van de meest
toegankelijke en sympathiekste golf
club van Vlaanderen.
 
We naderen zo stilaan het jaareinde.
In naam van het ganse team van AGS
danken we jullie voor de fijne momen
ten die we het afgelopen jaar samen
mochten doorbrengen. Wij wensen U
en uw familie dan ook een voorspoe
dig, liefdevol maar vooral gezond 2018
toe!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Philippe Van De Kerkhove
President

Voorwoord van de
president
 
Beste golfvrienden,
 
Een zonovergoten najaar met tal van
hoogtepunten dat is het minste dat we
kunnen zeggen en schrijven.
 
Onze opendeurdag van 10 september
was opnieuw een echte voltreffer. Met
een hoge opkomst van een
200 enthousiastelingen deden onze
pro’s er alles aan om deze dag in
goede banen te leiden en de aanwe
zigen te laten kennismaken met de
eerste “ball touch”.
 
De maand september is bij uitstek de
interclubmaand voor senioren.
Ook hier mogen we met fierheid terug
blikken op een knappe prestatie. Twee
van de drie wedstrijden werden met
overtuigende cijfers gewonnen zodat
een behoud in onze afdeling werd
verzekerd.
 
Vandaag kennen we ook de match
playkampioen 2017 en die draagt de
naam : Dirk Peeters.
Twee eminente leden van AGS,
Dirk Peeters en Eric Van Himbergen,
namen het in een spetterende finale
tegen mekaar op.
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste Leden,
 
 
Het wedstrijdseizoen is ten einde, althans in de vorm van de qualifying wedstrijden Stableford.  Het leuke is dat je nu
in de wintermaanden kan deelnemen aan de winterwedstrijden met andere spelvormen.  Ideaal om eens een nieuwe
driver te testen of om aan je swing te werken. 
 
Onze terreinen zijn ondertussen in wintermodus. Er liggen afslagmatten op de tees, er zijn enkele wintergreens, “voor
als het nodig is” en van het gras afslaan kan rechtstreeks vanop de driving range, maar niet langer vanaf de grasafslag. 
De putting green en chipping blijven geopend, doch bij aanhoudende vorst krijgt de chipping green geen zonlicht,
waardoor we deze dan even sluiten.  Raadpleeg steeds de website voor de actuele status van de terreinen.  
 
Ik ben van mening dat je in de wintermaanden moet kunnen blijven oefenen en doorspelen, als de terreinomstandig
heden dit toelaten.  We zouden het dan fijn vinden dat iedereen zijn pitchmark herstelt.  Hierdoor blijven de greens
langer gespaard van schimmels en voorkomt u ergernis van spelers die achterop komen.
 
Dat het nog steeds gezellig druk is op AGS heeft wellicht te maken met de mooie winterkalender met telkens voldoen
de deelnemers voor deze wedstrijden. 
 
De zomer- en winterkalender heeft een grote aantrekkingsfactor en we hebben gemerkt dat er telkens veel gegadigden
waren voor de respectievelijke wedstrijden.  Via de wedstrijdverantwoordelijken vernam ik dat in de meeste gevallen
de spelers op de reservelijst toch hebben kunnen deelnemen.  Er zijn immers spelers die zich eerst inschrijven en
daarna terug uitschrijven.  Voor het komend seizoen bekijken we welke oplossingen we kunnen bieden om de capaci
teit van de wedstrijden te optimaliseren.
 
Het sportcomité wijzigt van samenstelling  voor het komende jaar.  Roland heeft als Captain zijn maximumtermijn van
4 jaar achter de rug en dit betekent dat wij voor 2018 een nieuwe Captain zullen aanstellen.
 
Wij zijn volop bezig met de nieuwe samenstelling van het sportcomité.  Meer informatie zal je vinden in een oproepings
brief die later zal volgen. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor het sportcomité.  We streven ernaar dat het sport
comité een representatieve vertegenwoordiging is van de AGS leden.
 
We blikken terug op een fantastisch seizoen 2017, met enkele uitzonderlijke prestaties van onze jeugdspelers.   Wij
bedanken alvast alle spelers, alle vrijwilligers, de leden van het sportcomité, de greenkeepers, de pro’s, de AGS me
dewerkers, de sponsors, kortom ons fantastisch team dat er alles aan doet om u een aangename golfdag te laten
beleven. 
 
Wij hopen u allen terug te mogen verwelkomen in 2018.
 
 
Samen zullen we het glas heffen op het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsdrink op zondag 14 januari 2018! 
 
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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save the date!

NIEUWJAARSDRINK

14 januari 
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Captain's Column
 
 
Zeggen dat de tijd vliegt is ongetwijfeld een open deur intrappen, maar toch zijn de 7 jaar als lid van het sportsecreta
riaat voorbij gevlogen.
 
Captains bereiken echter op een bepaald moment hun statutaire vervaldag en gaan vervolgens nog meer golfen zonder
zich verder te bemoeien met de sportieve organisatie binnen de club.
 
Ik wil alle AGS leden danken voor de fijne en prettige samenwerking! Ik kijk er in ieder geval tevreden op terug.
 
Mijn opvolger wens ik vanzelfsprekend ongelooflijk veel succes !
 
 
Roland Scheirs – Captain 2017.
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ONTDEK EEN CONCEPT DAT PERFECT AANSLUIT BIJ UW NODEN EN TIMING

KOM NAAR MEETINGS MET UITZONDERLIJKE SPREKERS OVER HEDENDAAGSE ONDERWERPEN

ONTMOET ONDERNEMERS, KADERLEDEN EN VRIJE BEROEPEN VOOR HET UITBREIDEN VAN UW  
PROFESSIONEEL NETWERK

DIT ALLES IN EEN GEMOEDELIJKE SFEER EN TEGEN EEN EIGENTIJDSE PRIJS 

ANDERS 
NETWERKENANTWERP-TER ELS T

Stuur een mailtje naar freddy@b19.be voor uw gratis exemplaar van het B19 MAG Magazine.

WWW.B19.BE/ ANTWERP
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Kwaliteit aan een eerlijke prijs!  
 
  

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

 

Pro's Corner
 
 
Beste golfvrienden,
 
Helaas kunnen we het niet ontlopen, de lange winterperiode is in aantocht.
 
De meeste golfers bergen dan hun clubs op en houden een winterslaapje.
 
Velen onder u hebben de stap gemaakt naar hcp. 36,  maar op een baan met langere afstanden waarbij u de woods
 en driver nog niet hanteert,  kan dit een moeilijke opgave worden, men gaat forceren, verliest het vertrouwen en men
gaat steeds krampachtiger gaan golfen.
 
Velen ervaren ook dat de ene slag veel beter is dan de andere of, de ene dag loopt het goed en de andere dag loopt
het helemaal niet. De regelmaat is er niet, maar hoe komt dat nu?
 
Zonder negatief te willen zijn,  komt de regelmaat pas als uw swingbaan goed ontwikkeld is. Velen onder u benaderen
de bal vanuit verschillende invalshoeken en niet steeds vanuit de goede invalshoek. In een golfswing/ swingbaan zijn
er grenzen van waaruit de club moet komen. Golfers die teveel bewegen buiten deze swingbaan verkrijgen een zeer
onstabiele slag met wisselend balcontact en richting.
 
Wilt u goed voorbereid het komende seizoen ingaan, dan zijn de wintermaanden het ideale moment om uw spel van
het vorige seizoen te analyseren en de minder goede aspecten te verbeteren.
 
Maak een sterkte/zwakte analyse en bespreek dit met de AGS professionals, wij zullen u met alle plezier helpen om
een schema op te stellen.
 
 
Bij deze hopen wij u te motiveren en u het komende seizoen nog meer plezier te laten beleven met goede en mooie
golfmomenten.
 
 
 
Met sportieve groet,
 
 
Alain Christiaens,
PGA.A-Professional
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PROMO  
GOLF 

BALLEN

19 euro 16 euro
of vier dozen 
voor 60 euro

Promotie geldig tot 31/12
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Lesnieuws
 
Beste AGS leden,
 
 
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 is het ideale moment om uw spel van het vorige seizoen te analyseren
en de minder goede aspecten te verbeteren. Maak een sterkte/zwakte analyse en bespreek deze met uw professional.
 
Om u daarbij extra te motiveren willen wij  u het volgende voorstellen:
 
         Vanaf  1 dec. tot en met 31 jan. 2017 kan u 2 uur les nemen opgesplitst in 2 x 1 uur :
 
                                                  1u les in december en 
                                                   1u les in januari
                                In februari boekt u dan een ½ u gratis les.
 
 
Gaat u in op deze aanbieding, dan betaalt u € 110  ipv  € 140 bij de eerste les. 
 
                  Aanbieding is eenmalig per persoon en geldig bij 1 professional.
 
 
Werkwijze en hoe te handelen:
 
U boekt een les zoals u altijd doet en bij het nemen van de les geeft u aan dat u gebruikt wil maken van onze aanbieding. 
Maak tijdig uw afspraken :  vol is vol !!!
 
Op deze manier hopen wij u te motiveren en klaar te stomen voor het komende seizoen en
u nog meer plezier te laten beleven met goede en mooie golfmomenten.
 
 
 
Bij deze wensen wij u een Zalig Kerstmis, fijne feestdagen en een gezond en sportief 2018!
 
Met sportieve groet,
 
 
Namens de AGS Golfprofessionals,
Adrian,David en Alain
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Heb jij ook zin om deze winter thuis lekker te 
keuvelen met familie en vrienden? Samen een 
glaasje drinken rond het knetterend haardvuur? 
Hoe zou het zijn mochten jouw gasten ook nog 
eens extra verwend worden met een aangepast 
home parfum? 

Ben jij ook op zoek naar dé exclusieve geurkaars op basis van natuurlijke produkten? 
6 unieke geurkaarsen brengen jou gedurende 90 uren nog meer sfeer en gezelligheid bij 
jou thuis. Ideaal ook als kerstgeschenk om net iets speciaals te geven aan een dierbaar 
persoon. 

90 uren sfeer en gezelligheid en een overweldigend huisparfum. 

op basis van natuurlijke soya wax en zuivere etherische oliën 

6 EXCLUSIEVE GEUREN MET EMOTIES  

Secret: sensueel, licht, discreet 

Adorable: verfijnd, zacht 

Pomegranate delight: verwarmend, thuisgevoel 

Breeze: energie en frisheid 

Blue velvet: verwarmend, open haard gevoel 

White orchid: floraal boeket  

90 UUR EXTRA 

VERWENNING 

BIJ JOU THUIS

Met plezier help ik jou verder - voor meer info 
of jouw bestelling via anne@begeuren.be

GEEN SYNTHETISCH SPUL. EINDELIJK EEN VOLLEDIG NATUURLIJK PRODUCT.  

www.begeuren.be 

0476 32 53 44 
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Seniorenclosing
 
Op dinsdag 27 oktober was het weer zover en stonden onze senioren klaar voor de Seniorenclosing op het terrein van
AGS.
 
Om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te geven om mee te doen, waren er zoals steeds, drie holes bijgevoegd onder
de vorm van een putting en chipping wedstrijd, en waren er enkele leuke “golf”spelletjes voorzien eveneens als een
kleine competitie.
 
Het weer was super en de ontvangst met een lekker stukje cake, gebakken door Maria en Patrick, bracht de sfeer er
onmiddellijk in.
Die cake was er trouwens in verschillende varianten en de hoeveelheid was ruim voldoende om ook tijdens de wedstrijd
de hongerige magen nog wat te vullen! Zeer erg bedankt, Maria en Patrick!
 
Na de wedstrijd volgde uiteraard de prijsuitreiking waarvan jullie de resultaten hierbij nog eens kunnen bestuderen.
 
Uiteraard werden bij deze, ook de seniorkampioen en -kampioene bekend gemaakt.
 
Voor de Dames werd het Sonja Van Regemorter en voor de Heren Wim Wyn. Proficiat!! Ook deze uitslag vinden jullie
in onze gazet.
Zij werden bedacht met een trofee en een fles champagne!
 
Onze senioren maakten van de gelegenheid gebruik om hun Seniorcaptain Paul, Captain Roland en Vice-captain Marc
te bedanken voor de organisatie van het voorbije jaar, met een pakket wijn en/of een fruitmand.
 
En daarna… de tafels werden gedekt, de potten op het vuur gezet, en de lekkere mosselen, geleverd en met liefde
bereid door leverancier Luc Vis uit Sint Katelijne Waver, kwamen dampend op de tafel.
 
Mmm, ze waren top, iedereen genoot ervan!
 
Uiteraard werd er nadien nog heel wat nagepraat en ik vermoed dat ook onze barman tevreden was!
 

Seniorenclosing : Resultaten
 
Winnaars van de wedstrijd op de compacts
 
Dames                                              Punten
1°  Keyenberg Anne-Marie                  24
2°  Ickx Maria                                       21
3°  Goedschalckx Chris                       20/12/10
4°  De Vaere Diane                              20/12/9
5°  Jacobs Rita                                    20/9
 
 Heren
1°  Dupont Brian                                  31
2°  Struyf Sven                                    29/14/13
3°  Lacroix Erik                                    29/14/12
4° Janssens Dirk                                 25/14
     Goudket Guido                              25/12
5° Schoonvliet Arthur                          25/10
 
Nearest to the pin
Dames > Couvreur Joëlle                          Heren  >  Dupont Guido
 
Chip & Putt
Dames > Jacobs Rita     26 slagen            Heren  > Van Himbergen Erik     21 slagen
 
Roos chipping
Tang Tin Chi             met 10 punten
 
SNAG Golf
Lacroix Erik              met 270 punten
  11
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FEEL LIKE DREAMING? 

WWW.TRAVELPLUS.BE

Follow us on Facebook

LOOKING FOR  A FLIGHT

Contact us 
03 247 58 00 

Verviersstraat 2-4 

www.facebook.com/travelplusantwerpen/
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Dames Gesp. Gem. aant. punten Heren
wedstr. per gesp. wedstr.

Van Regemorter Sonja 28 12 2,33 Wyn Wim 67

Vercammen Mariette 28 20 1,4 Van Herck Peter 56

Van Den Brande Hedwig 28 24 1,17 Tang Tin Chi 54

Verswyver Myriam 25 Vanderhoeven Marc 49

De Ridder Monique 24 Van Geenhoven Paul 43

Vandewalle Micheline 23 Scheirs Roland 38

Hemels Anita 22 Defryn Philippe 35

Jacobs Rita 22 Genbrugge Pierre 35

Couvreur Joëlle 18 Verheeke Walter 34

Geis Gabi 16 Daisomont Guido 32

Tritz Suzy 16 De Vos Chris 32

Cassiers Catherine 15 Callot Jean 28

Windels Mieke 15 Dupont Guido 28

Lambers Rita 14 Gemoets Erik 28

Roland Marie-Christine 14 Lacroix Erik 27

Van Stappen Vera 14 Van Goethem Philippe 27

Eden Margaret 13 Van Vlasselaer Jan 27

Goetschalckx Chris 13 Goudket Guido 26

Van Buel Gaby 13 Hurckmans Guido 26

Boen Sandrine 11 Tielemans Marc 26

Einduitslag Seniorencompetitie 2017
Overzicht van de beste resultaten
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DEBA verwarming en sanitair, uw betrouwbare loodgieter voor uw sanitaire installaties en centrale 

verwarming in de ruime omgeving van Antwerpen, wil als sponsor van AGS graag volgende promo 

voorstellen voor uw ketelonderhoud: voor ieder ketelonderhoud dat wordt vastgelegd in december 

2017 voor uitvoering in december 2017 tot en met maart 2018,  gelden volgende prijzen: 

-Ketelonderhoud voor woningen ouder dan 10 jaar (6 % BTW): 100 Euro ipv 120 Euro (incl. BTW)* 

-Ketelonderhoud voor woningen jonger dan 10 jaar (21 % BTW): 117 Euro ipv 137 Euro (incl. BTW)* 

*Enkel geldig voor particulieren en mits in regel met voorgaande 

onderhoudsbeurten.  

 

 

Een goed onderhouden cv-ketel zorgt voor 

meer comfort, energie-efficiëntie en 

veiligheid. En betaalt zichzelf terug! Maak 

dus zeker tijdig uw afspraak bij DEBA en na 

de eerste ketelreiniging zorgen wij ervoor dat 

u tijdig aan uw wettelijk onderhoud wordt 

herinnerd.  

DEBA verwarming en sanitair wenst u 
alvast prettige feestdagen en het 

allerbeste toe voor 2018 ! 
 

 

 

Neem zeker eens een kijkje op onze website 

www.loodgieter-deba.be of op onze facebook 

pagina voor meer info of contacteer ons op 

0495/49.38.44 of  info@loodgieter-deba.be. 
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Tot zover de ‘algemene’ informatie.   
 
Wat de ‘persoonlijke’ informatie betreft wil ik er graag even aan toevoegen dat samen met jullie golfen en/of jullie be
geleiden ook dit jaar weer top was voor mij!  Ik heb enkele jonge talenten verder zien ontwikkelen, enkele Juniors TOP-
resultaten weten behalen maar ik heb jullie vooral zien genieten en plezier hebben van het golfspel.  Dat laatste is iets
waar sommige volwassenen iets van jullie zouden kunnen leren… het is maar golf en het is toch vooral genieten !

 
Geniet dus met volle teugen van de wintermaanden, studeer hard genoeg voor school zodat je de juiste attributen aan
de Kerstman kunt vragen en probeer wat te oefenen als het winterweer het toelaat.
 
 
Stefan
Junior captain
 
 
 
 

 

Juniornieuws
 

De zomerkalender is ten einde, lang leve de winterkalender.   
 
Hopelijk kunnen we ook in de koudere maanden onze Juniors bewonderen op de oefenfaciliteiten van AGS.  
Golf pro Alain geeft, met veel inzet en zin, les op zaterdag 18 november, woensdag 20 december, zaterdag 20 januari
en woensdag 21 februari.  
Deze lessen zijn niet alleen voor onze Juniorleden maar ook de prégolfers kunnen zich hiervoor inschrijven.  
Hier bovenop zijn er nog een hele reeks vrijblijvende Skills & Drills woensdagen voorzien.  Mogelijk volgt er in de
eerstkomende weken nog een bijkomende aanvulling…   
 
De start naar de zomerkalender 2018 zetten we in op ons jaarlijkse bowlingmoment op 10 februari 2018 !  
Afwezigen hebben ongelijk…
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Ladiesday 2017 : een impressie
 
Zaterdag 9 september even voor acht uur op de parking van AGS: in de buik van de bus worden de golftassen en
trolleys van 35 golfsters geladen.
 
In de druilerige regen vertrekt de bus richting Herckenbosch golf in de buurt van Roermond.
 
35 vrouwen op stap voor de jaarlijkse Ladiesday.
 
De stemming is goed en wordt nog beter wanneer blijkt dat we nog een extra stroke krijgen. Het computersysteem had
er eentje te weinig toegekend. Er wordt door de lagere handicapsters druk besproken of het nu interessanter is om te
spelen van blauwe teebox of niet.  Iemand suggereert te spelen van de oranje teebox.
We zijn tenslotte toch in Nederland?
 
We krijgen ‘instructies’ van Marieke, de Ladiescaptain en organisatrice van deze dag. Zorgen dat er geen gat geslagen
wordt tussen de flights.  Spelen wanneer je klaar staat....
 
We arriveren en worden hartelijk onthaald op koffie, thee en natuurlijk Limburgse vlaai.
 
Nog even een balletje slaan en dan zijn we er klaar voor.

 
We starten in de regen die een paar holes met ons meegaat.
Herckenbosche is een prachtige baan, met bos, heuvels, blind shots, waterpartijen en bunkers. Kortom alles wat golf
zo prettig uitdagend maakt. Een fijne marshall zet ons steeds weer op het juiste pad.
 
Voor ons, wij zijn één van de laatste flights, zijn de weergoden gunstig gezind tot op de laatste hole...
Kletsnat zetten we onze spullen terug in de bus. En dan  op naar een warme douche en het gezellige geroezemoes van
de golf après.
 
Een lekkere maaltijd en de gezelligheid van de groep maken de avond af.
Het is een stuk stiller in de bus op de terugweg.
 
Met dank aan Marieke voor de organisatie, mijn flightgenoten voor de golfpartij en de Ladies voor de aangename dag.
 
Chris Goetschalckx

Ladiesnieuws
 
Het ladiesseizoen is weer ten einde en we hebben in september nog een super fijne golfdag gehad op het prachtige
golfterrein Herkenbosch.

Ondanks de slechte weersvoorspellingen hebben we maar amper een drupje regen gehad en genoten van de prachti
ge bosbaan. Na nog een lekker etentje zijn we weer met de bus richting AGS gereden.

Voor het winterseizoen voorzie ik nog 2 ludieke ladiesnamiddagen op AGS, dus hou de kalender in de gaten! 
 
Dank aan alle ladies voor de super attentie die ik bij de laatste wedstrijd mocht ontvangen. Heel erg bedankt en ik hoop
jullie snel weer te zien op één van de damesactiviteiten!
 

Marieke
Ladiescaptain 
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U helpen met de groei en bescherming van uw vermogen. 
Dat is de prioriteit van Nagelmackers Private Banking.

We willen een financiële partner zijn die naar u luistert, 
anticipeert op uw noden en u meer biedt dan eenvoudig 
beleggingsadvies.

Dat is enkel mogelijk als we een langetermijnrelatie 
opbouwen die steunt op vertrouwen en stabiliteit.

Neem contact op met een van onze private bankers 
via onze site nagelmackers.be.

Wacht niet op een 
teken om uw dromen 
te realiseren! 
Ontmoet eerder 
een van onze 
private bankers.

P r i v a t e  B a n k i n g

Sponsorevent_NL.indd   1 11/05/17   08:19
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Dames Behaalde Punten Heren Behaalde Punten

Van Regemorter Sonja 47 Kopljar Ivan 30

Verswyver Myriam 47 Van Herck Peter 29

Simons Charlotte 22 De Munter Sven 21

De Ridder Monique 18 Van Den Berghe Yves 19

Van Den Brande Hedwig 17 Tang Tin Chi 18

Couvreur Joëlle 16 Thys Tanguy Michel 18

Vandewalle Micheline 13 Wyn Wim 18

Jacobs Rita 12 Vanderhoeven Marc 16

Vercammen Mariette 11 Colot Paul 15

Boen Sandrine 10 Hoydonckx Frank 15

De Greef Vera 10 Van Den Bussche Bart 15

Heymans Maria 10 De Bleser Max 14

Eden Margaret 9 Andries Nico 12

Riga Anne Marie 9 Callot Jean 12

Von Der Becke Anne 9 Bosiers Luc 10

Waumans Liesbet 9 Kerckx Christian 10

Hemels Anita 8 Schoonvliet Arthur 10

Hoyer Patricia 8 Van Geenhoven Paul 10

Kerckhof Els 8 Demeyer Johnny 9

Moorthamer Magda 8 Gemoets Erik 9

 Eindstand op 4 oktober 2017Challenge Bank Nagelmackers
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WEDSTRIJDEN : Handicapverbeteringen van  16 augustus - 21 oktober 2017.
Wedstrijden op Nederlandse banen zijn niet vermeld bij gebrek aan historiek.

Course Score
Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 
Course Score

Hcp. 

Chng.

New 

Hcp. 

KAMPENHOUT 16/8. ENGHIEN 9/9.

Thonon Jeroen 39 -1,5 34,5 Verhasselt Dirk 40 -1,6 21

Martsboom Kris 37 -0,4 24,2

MILLENNIUM 19/8.

Andries Gianni 40 -1,6 22,5 STEENHOVEN 23/9.

Martsboom Kris 41 -2 22,2

TERNESSE 23/8.

Birchen Christel 38 -1 31,5 BRASSCHAAT 24/9 (9 holes).

Tang Tin Chi 37 -0,3 13,3 Waumans Mirthe 20 -0,8 20,9

Gemoets Erik 37 -0,5 27,1 Boen Sandrine 19 -0,5 34,3

De Ridder Monique 37 -0,5 27,6

Donck Xavier 37 -0,5 33 OUDENAARDE 27/9.

Van Den Bergh Yves 37 -0,5 30,2 Lauwers Jean 37 -0,3 17,5

LA BRUYERE 26/8. KAMPENHOUT 30/9.

Dams Carl 42 -2,4 18,6 Maetens Guy 39 -1,2 24,2

Vermeren Tony 40 -2 29,2 Deckx Hugo 37 -0,5 35,1

Kopljar Vladimir 39 -1,2 23,5

Dupont Guido 38 -0,8 22,2 CLEYDAEL 4/10.

Lauwers Marc 37 -0,4 21 Simons Charlotte 43 -3,1 24,7

De Ridder Monique 37 -0,5 27,1 Andries Nico 41 -2,5 32,2

Thys Tanguy Michel 40 -2 33,5

HULENCOURT 30/8. Crijns Wim 40 -1,6 22,3

Van Herck Peter 43 -2,8 18,1 Eden Margaret 40 -0,6 21,6

Montrieux Paul 39 -1,2 24,5 De Beuckelaer Marie-Paul 38 -1 35

Kopljar Ivan 38 -0,6 15,8 Versyp Edith 38 -1 27,9

Hollanders David 38 -1 35 Hoydonckx Frank 38 -1 28,7

Vanderhoeven Marc 38 -1 32 Moorthamer Magda 38 -1 35

Van Den Bussche Bart 37 -0,4 23,4 De Cloedt Lieven 37 -0,5 26,7

Van Himbergen Erik 37 -0,3 11,7 Wyn Wim 37 -0,4 20,5

OUDENAARDE 2/9. FLANDERS NIPPON 7/10.

De Smedt Jim 47 -5,3 25,6 Claessens Ken 44 -4 29,7

Smellincks Hans 40 -1,9 25,7 Waumans Bart 38 -1 35

Verhasselt Dirk 39 -1,2 22,6 Vinck Jerry 38 -0,6 14,4

Boen Marie-Noëlle 37 -0,5 29,4 Claessens Senne 37 -0,4 21,8
Decroos Robert 37 -0,5 28,4

CLEYDAEL 6/9.

Van Den Bergh Yves 44 -4 26,3 BOSSENSTEIN 20-21/10.

Demeyer Johnny 41 -2,5 26,1 Van Den Bussche Bart 37 -0,4 23,2

Tang Tin Chi 37 -0,3 13 Janssens Dirk 37 -0,4 21,6
De Bruyne Luc 37 -0,5 26
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Winnaars Closing Cup 2017
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BESTELLEN KAN NOG 
TOT 17 DECEMBER
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Wij wensen u 

prettige 

feestdagen!

De feestdagen…. Cadeautjes tijd.   

Wij hebben mooie 

geschenkboxen en ook een 

geschenkbon is een fijn cadeau.

Mensday 2017
 
 
Onze jaarlijkse mannendag ging dit jaar, na lange afwezigheid op de kalender, door op de golfcourt te Latem, waar we
fantastisch werden ontvangen.
 
Niettegenstaande het vroege vertrekuur was (bijna) iedereen op tijd op het appel.
 
Jupiter (God van hemel en onweer uit de romeinse mythologie) heeft zijn naam alle eer aangedaan en ons een variëteit
van weer gebracht gaande van zon, regen, wind en erger.
 
De court zelf was verzorgd en bood enorm veel afwisseling tot stevige klimpartijen toe.
De formule die we hanteerden, 4BBB Matchplay, kon iedereen bekoren daar we in teams ingedeeld werden per verge
lijkbare handicap.
 
Moe maar tevreden hebben we ons nadien verdiept in de plaatselijke streekbiertjes en daarna zorgde het diner ervoor
dat we voldaan huiswaarts konden keren.
 
Aangename afsluiter ter plaatse was dat de horeca-uitbater ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de golfclub
nog 2 magnums wijn verloot heeft onder onze leden, die direct soldaat werden gemaakt waarvoor dank, gulle schenkers
GH & RG!
 
Ik hoop jullie volgend seizoen, even enthousiast, terug te zien op dit evenement.
 
 
Mensday organisator
  

23



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

Eens klant, altijd klant.
Dat is onze ambitie. Daarom bouwen wij graag voor ondernemers met toekomstplannen. 
Bolckmans streeft naar kwaliteit, duurzaamheid, efficiëntie en haalbaarheid. Terwijl u  
ambitieus vooruit kijkt, bouwen wij aan uw toekomst. Bouwen in vertrouwen.

T +32 3 314 30 40  •  info@bolckmans.be  •  www.bolckmans.be
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Herentalsebaan 451, 2160 Wommelgem 
03/320.80.80 – dir@adrconstruct.be 

 
Ma – vrij : 9u00 – 12u00 en 12u30 – 18u00 

Zaterdag : 10u00 – 15u00 op afspraak 

Indien kwaliteit en afwerking voor u belangrijk zijn 
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Golfstage La Manga in Hotel Principe Felipe - 12 tot 16 okto
ber 2017
 
 
Gepakt en gezakt vlogen we in alle vroegte vanuit Deurne naar Murcia.  De vlucht verliep zeer vlot.
Na een stevig ontbijt kregen we onze eerste lessen op de driving range. Nadien speelden we  9 holes .

 
De “dames flight” amuseerde zich kostelijk.
 

 
De mannen waren meer geconcentreerd. Sommigen vlogen met hun buggy
over de baan. Die met de trolley’s moesten maar volgen !!!
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Ai ai ai …..  alweer een balletje in het water. Dan maar putten over het bruggetje.
 

              Tip : AGS hole 2 - lig je voor het bruggetje, put erover en je ligt nooit
                      meer in het water.  Boek een putles bij de pro’s.
 
 

 
 
 
 

 
Moe maar voldaan vlogen we terug naar huis.
Het was een onvergetelijke reis met hele toffe mensen.
We hebben er allemaal van genoten.
 
En nu heel de winter oefenen ….. We hebben er zin in.
 
En zoals onze pro’s het steeds herhalen :
 
              “Working as a team to make you a better golfer”
 
              en vooral “relaxt” spelen.
 
Dank aan David en Alain voor de goede organisatie.
Veel respect voor jullie inzet en eindeloos geduld.
 
Het was super !
 
Ria, Niq  en Hilde
 
 
 
 

 
 
 
Het waren lange, vermoeiende dagen.

 
's Avonds was het heerlijk genieten in gezellige restaurants.  Elke dag een andere keuken : Italiaans, Spaans, Aziatisch
….
En “by night “ ……. de piano bar,  voor sommigen tot in de vroege uurtjes.
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Draait u als bestuurder  
persoonlijk op voor  

de schadeclaims tegen  
uw vennootschap of vzw?

Gelukkig niet!
 (met de juiste verzekering van ADMB)

FS
M

A
 0

13
33

4A

Bestuurders van vennootschappen en vzw’s worden steeds  

vaker persoon lijk aangesproken voor (vermeende) bestuurs-

fouten, waar ze zich al dan niet bewust van zijn. Hierdoor komt 

het persoonlijk vermogen in gevaar. 

Bescherm uzelf daarom met de juiste verzekering van ADMB. 

Ontdek alles op www.gelukkigniet.be

007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1007190_adv_bestuursaansprakelijk_A4_final.indd   1 06/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:1706/05/15   11:17

28



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

18/11/17 26/11/17 9/12/17 13/01/18 27/01/18 10/02/18 24/02/18 18/03/18

WINTER CUP  2017/ 2018

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

CASSIERS CATHERINE 4 4    8

MARSTBOOM KRIS 4 4    8

DE BEUKELAER MARIE-PAUL 2 4    6

VAN HIMBERGEN ERIK 2 4    6

VERBIST JOHNNY 2 4    6

COLPAERT JAN 4 1    5

DE BEER MARC 1 4    5

MATHIJSSENS LINDA 1 4    5

PEETERS ERIC 4 1    5

VAN DEN BROEKE RUDY 1 4    5

VERELST CHRIS 4 1    5

ANNECOUR PASCAL 4     4

BINNEMANS JENS 4     4

COEKAERTS KEN  4    4

DANIELS MARGARETA  4    4

DE DECKER ALAIN  4    4

DE RIDDER CHRISTINE 4     4

DECROO HANS  4    4

DIERCKX CHRISTIAN  4    4

EDEN MARGARET 4     4

GENBRUGGE PIERRE 4 4

GOOSSENS NADINE 2 2    4

GUFFENS ANNE  4    4

HEYDE AN 4     4

LACROIX ERIK  4    4

LAEREMANS LILLIAN 4     4

LAUWERS JEAN 4     4

LEMMENS GERRIT  4    4

LEMMENS JULIETTE  4    4

LOFGREN ERIK 4     4

MAERTENS GUY 4     4

MOONEN WIM 4     4

SEMAL BART 4     4

TAEYMANS MARGOT 4     4

VAN CAUTEREN MARC 4     4

VAN DEN BRANDE HEDWIG 4 4

VAN DEN HEUVEL INGRID  4    4

VAN DOORSSELAER GIOVANNI 4 4

VAN HERCK NADIA  4    4

VANDEPERRE WALTER  4    4

VANDEWALLE MICHELINE  4    4

DE RIDDER MONIQUE 1 2    3

DE VOS CHRIS 1 2    3

BRUSSELEERS JAN 1 1    2

GOUDKET GUIDO 2     2

HOLLANDERS DAVID 1 1    2

SIMONS CHARLOTTE 2     2

VAN ESVELD LISETTE 2     2

VAN GOETHEM PHILIPPE  2    2

VAN HOORENBEECK GUIDO 2     2

BOSIERS LUC 1     1

BREMS IVAN  1    1

CHRISTIAENS LUC 1     1
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De beste  
caddy voor uw 

verzekering

www.kbc.be

KBC Verzekeringen Paul Leroy & Partners
Gemeenteplaats 45, 2620 Hemiksem - tel. 03 289 02 96 - paul.leroy@verz.kbc.be

Verbonden agent, FSMA 030468 A, van KBC Verzekeringen NV

ADV_KBC_Imago2017_A4_Leroy.indd   2 18-05-17   06:54

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

DAMS CARL  1    1
DE MOL ELLEN  1    1

DE MOL PETER  1    1

DE PERMENTIER RUDY  1    1

DELFORGE DIANE  1    1

DIERICKX CHRISTIAN 1     1

FRATEUR JAN  1    1

GOOREBEECK ROLAND 1 1

KERREMANS DANIEL  1    1

LAUMAN KOEN  1    1

MADDENS KOEN  1    1

MONTRIEUX PAUL 1 1

ROLAND MARIE-CHRISTINE 1     1

SCHEIRS ROLAND 1     1

VAN BUEL GABY  1    1

VAN DE MERLEN FRED 1     1

VAN DEN BUSSCHE BART  1    1

VAN DER VLOET NICO  1    1

VAN GILS TOON 1     1

VAN HOVE RENE  1    1

VAN MAROEY BOB  1    1

VAN RYSSELBERGHE FERRY 1     1

VANDEN EEDE ANN  1    1

VERHASSELT DIRK 1     1

VRINTS RIEKE 1     1
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En tot slot...
Dit was alweer de laatste gazet van 2017.
 
Na een zeer succesvol zomerseizoen zijn de winteractiviteiten volop aan de gang. Graag krijgen we van jullie dan ook
een verslagje, een foto, een anecdote, een leuke cartoon...om onze volgende gazet op te smukken. Je kan dit allemaal
sturen naar agsgazet@gmail.com
 
De redactie wenst jullie allemaal zeer fijne feestdagen en een mooie start van het nieuwe jaar!
 
Tot de volgende AGS-gazet op 1 maart 2018!
 
De redactie,
Anne-Marie

• 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
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ZOLANG WE ELKAAR MAAR BEGRIJPEN.

ELKE DAG DE BESTE DEAL

EEN AUDI AFORE

EEN VOLKSWAGEN

EEN VOLKSWAGEN

EEN MINI MAN

EEN BMW SERIE

CADDIE

GOLF

CLUB

IJZER 7

EEN MINIHOLE IN ONE

EEN AUDI TTEE


