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Woordje van de
voorzitter
Beste golfvrienden,

Het golfseizoen 2016 draait momen
teel op volle snelheid.
Op zondag 10 april organiseerde de
VVG voor de zoveelste maal de “Start
to golf dag”.
AGS mocht opnieuw meer dan 130
enthousiastelingen verwelkomen om
hun eerste stappen in de golfsport te
wagen.
Dank zij onze professionele aanpak en
begeleiding hebben zich weer tal van
nieuwe gezichten ingeschreven voor
onze groepslessen.

Zaterdag 23 april vonden de laatste
wedstrijden plaats van het ganse in
terclubgebeuren.
Onze heren en dames hebben werke
lijk het beste van zichzelf gegeven om
de kleuren van AGS te verdedigen.
Het verschil tussen winst en verlies ligt
soms in een klein hoekje en dat kon
den onze heren ondervinden.
Onze dames konden met 2 overwin
ningen in elk geval het behoud in hun
groep verzekeren.
Het afsluitend feestje, voorzien van
nodige spijs en drank, was er eentje
om niet snel te vergeten.
Op donderdag 5 mei of beter gezegd
“ Onze Lieve Heer Hemelvaart” gaat
traditioneel in alle Belgische clubs het
clubkampioenschap voor dames en
heren door. Net als vorig jaar gaat dit
voor onze club door op de golfclub
Reymerswael bij onze noorderburen.
Dina Sims bij de dames en Axel Del
laert bij de heren verdedigen hierbij
hun status.
Het belooft ook dit jaar weer een on
gemeen spannende strijd te worden
en een strokeplay competitie kan echt
wel de nodige verrassingen met zich
meebrengen.
Het weekend van 27,28 en 29 mei
organiseren onze youngsters hun
jaarlijkse cross country-wedstrijd
Een heel leuke spelformule waar ie
dereen kan aan deelnemen.
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Vergeet zeker niet zaterdag 4 juni in
jullie agenda te noteren.
Die dag trekt de AGS caravaan richting
Bossenstein voor de ‘dag van de
voorzitter’ of mooier gezegd de’ Pre
sident’s day’.
Een wel heel speciale dag voor mij
daar ik uitgerekend dit jaar 20 jaar
voorzitter ben van één van de sympa
thiekste clubs van Belgie.
Ik wil die dag zeker niet onopgemerkt
laten voorbijgaan en hoop jullie in
grote getale te mogen verwelkomen.
Er staat dus de komende tijd heel wat
op het programma en ik hoop jullie op
één of meerdere van onze evenemen
ten te mogen verwelkomen.

Philippe Van De Kerkhove
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Woordje van Kris
Beste Leden,

Vermits iedereen wellicht iets over het weer zal schrijven in deze editie zal ik mij aansluiten bij de rest.
Voor de regenachtige dagen hebben we nieuwe kwaliteitsvolle regenkledij van BENROSS. Ook compleet waterdichte
golftassen van Callaway en Titleist kan je in ons assortiment vinden vanaf dit seizoen. Eens een andere manier om over
de weersomstandigheden te schrijven. ;-)

Het sportieve seizoen is volop aan de gang. Na de interclubs bereiden we ons voor om aan het clubkampioenschap
deel te nemen en het AGS Matchplay clubkampioenschap heeft een historisch aantal deelnemers bereikt. Nogmaals
dank aan onze interclubploegen om met fierheid de AGS kleuren te verdedigen. In dit Olympisch jaar, weegt de
olympische gedachte zwaarder door dan de prestaties.

Voor diegenen die willen uitblinken in kort spel, organiseren we op 18/5 een Skills en Drills sessie.
Een wat? Dit is een vaardigheidstraining die door onze Junior Captain Stefan Poppe is ontwikkeld.
Op 4 vaardigheden: putten, chippen, pitchen en bunkershots kan je op 3 verschillende niveau’s oefenen. Als je dit niveau
behaald hebt, krijg je een sticker op je badge.
Onze Junioren zijn alvast zeer gemotiveerd hieraan begonnen. Op 18/5 lanceren we de challenge voor iedereen. Je
zal het merken: oefenen loont !
Tijdens deze sessie zullen onze pro’s rondlopen om tips te geven. Het is dus geen themales !
De activiteit wordt aangeboden door AGS.
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In mei hebben we twee DEMO dagen om golfmateriaal te testen.
De DEMODAGEN op AGS zijn:
1. Zondag 8 mei: BENROSS
2. Zondag 22 mei: CALLAWAY

We hebben ook enkele nieuwe sponsors mogen verwelkomen.

Op Hole 4 verwelkomen we ADMB.
Op Hole 5 verwelkomen we Paul Leroy verzekeringen.
En op Hole 6 Verwelkomen we Winefield.

Tony, ons reeds gekend voor het leveren van de lekkere wijnen in ons clubhuis sponsort eveneens op 25 Mei het Wi
nefield golftornooi op Cleydael en AGS. Hij heeft weer een mooie prijzentafel voorzien.

Er zijn ook nog enkele sympathieke leden die een bijdrage hebben gedaan via Laurette. Hiervoor voorzien we nog een
gepaste attentie.

Ook nog een bijzondere dank aan Nadine Goossens van Studio Tess, die enkele prijzen heeft gesponsord voor de grote
baan en de Compact Holes.

Dank aan alle sponsors ! Heb je ook interesse om te sponsoren? Neem dan contact op via kris@ags.be

Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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I-Golf
Beste i-golfer,
Veel clubs melden mij dat hun leden de laatste dagen de mails vanuit i-golf niet ontvangen hebben.
De oorzaak hiervan is dat wij deze week genoodzaakt geweest zijn om ons mailsysteem aan te passen.
Wij volgen dit nieuwe mailsysteem nauwgezet op en merken dat de mails wel degelijk verstuurd worden, maar vaak in
de spamfolder van de bestemmeling terecht komen.
Wat kan men doen om de mails toch opnieuw te ontvangen ?
1.

Ons e-mailadres markeren als veilig als je nog een mail van noreply@i-golf.be hebt:
1. Open uw mailprogramma
2. Open een ouder e-mail bericht van noreply@i-golf.be of kijk in de folder Ongewenst e-mail of Spam.
3. Klik op "markeren als veilig".

2.

Ons e-mailadres toevoegen aan uw contactpersonen:
1. Klik op de knop "Contactpersonen".
2. Klik op de knop "Nieuw".
3. Kies als naam i-golf en voeg het adres noreply@i-golf.be toe.

3.

In de meeste mailprogramma’s kan je het adres noreply@i-golf.be ook toevoegen aan de lijst van veilige adressen.
Meestal moet je hiervoor op Instellingen klikken (vaak weergegeven door een sterretje ).
Vervolgens kan je dan klikken op Vertrouwde adressen of Veilige afzenders en noreply@i-golf.be aan de lijst toe
voegen.
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CALLAWAY DEMO DAY:

22 mei
van 10 uur 30 tot
16 uur 30

{
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Captain's Column
Standard Gross Differential – SGD.
Sinds eind februari heeft een nieuw begrip zijn intrede gedaan : de SGD of Standard Gross Differential.
De SGD is de afgeronde handicap die een speler nodig zou gehad hebben om een Stableford score van 36 te spelen
over een bepaalde ronde en geeft met andere woorden de theoretische handicap die de speler waard was volgens zijn
effectief gespeelde Stableford score.
Berekening voor een ronde van 18 holes :
ND = Net Differential = 36 – Stableford score
SGD = EGA hcp + (ND * 113 / Slope)
Deze waarde wordt afgerond.
Voorbeeld :
Een speler met een EGA handicap van 14,7 speelt een Stableford score van 31 op een baan met slope 128 vanaf de
gele tee's.
ND = 36 – 31 = 5, hij heeft dus 5 punten te kort om 36 te halen.
Indien zijn handicap 14,7 + (5 * 113 / 128) = 19,1 zou zijn geweest, had hij 36 punten Stableford gescoord. Hij was op
dat moment bijgevolg handicap 19,1 waard met SGD = 19.
Indien dezelfde speler een off-day had en een score van 20 punten binnenbracht was zijn theoretische handicap 28,8
met ND = 16 en SGD = 29.
De jaarlijkse handicap herziening, die begin januari 2017 zal worden uitgevoerd, zal gebaseerd zijn op alle SGD waarden
van 2016. Hierop komen we later terug.
Meer info over het EGA Handicap System 2016-2019 :
www.golfbelgium.be/nl/handicapping--golfregels/egahandicapsysteem
Roland Scheirs – Captain

Seniorenrubriek
Seniorenwedstrijden
Dat onze eerste seniorenwedstrijd van het seizoen die doorging op 24 april op Brabantse meteen een succes was, was
duidelijk te merken aan de opkomst.
In totaal namen 54 senioren deel aan deze wedstrijd. De 2,5 uur afslagtijd die we voor deze wedstrijd hadden geboekt,
was dan ook maar net voldoende.
Ook met het weer hadden we meer dan geluk, want tussen al de miezerige dagen van de voorbije weken, konden we
genieten van een uitzonderlijke droge golfdag met heel wat zonnige momenten.
De baan was goed bespeelbaar, maar lag er door de vele regen van de vorige dagen op heel wat plaatsen nog erg
zwaar bij.
Dit was dan ook merkbaar aan de resultaten, die gemiddeld aan de lage kant waren.
Slechts één deelnemer nl. Bauwens Jan slaagde er in 38 punten te verzamelen en alzo zijn handicap te verbeteren.
Waarvoor nogmaals proficiat Jan.
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Een foto van de eters na de match mag niet ontbreken!

Volgende seniorenwedstrijd is op Bossenstein en gaat door op woensdag 11 mei 2016.

Wisselbeker Puurs / AGS
Op dinsdag 12 april was het zo ver. Met twintig senioren gingen we naar Puurs om de jaarlijkse strijd voor de wissel
beker te betwisten.
Dat een wedstrijd op verplaatsing altijd een beetje in het voordeel is van de thuisploeg is algemeen bekend. Maar de
mensen die het grillige terrein van Puurs een beetje kennen, weten dat dit hier zeker het geval Is.
Onze opdracht was hoe dan ook toch proberen te winnen, of alvast bij verlies het puntenverschil zo klein mogelijk te
houden.
Om 10u30 ging de wedstrijd van start en duurde ong. tot 14u 30.
Na de wedstrijd konden we nog wat napraten met onze flightgenoten en mochten we genieten van een lekkere spa
ghetti.
Daarna volgde de uitslag:
• Puurs behaalde in totaal 526 punten
• AGS scoorde in totaal 515 punten of m.a.w. slechts 11 punten verschil.
Het ziet er dus goed uit.
Onze opdracht is nu op 12 juli de thuismatch met voldoende cijfers
te winnen om de beker die de laatste 3 jaar op Puurs is gebleven
terug naar Aartselaar te halen.
Paul Van Geenhoven
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Seniorencompetitie 2016

Stand eind april

Dames

Heren

Van Den Brande Hedwig
Sobry Danielle
Daniels Margareta
Verswyver Myriam
Lambers Rita
Stoop Karin
Vercammen Mariette
De Ridder Monique
Laeremans Lillian
Hemels Anita
Van Perre Monique
Couvreur Joëlle
Van Regemorter Sonja
Verbruggen Lutgart
Cassiers Catherine
Jacobs Rita
Sauer Mieke
Vandewalle Micheline
Birchen Christel
Keyenberg Anne-Marie
Stubbe Rita
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Punten
24
20
17
14
13
10
10
8
8
7
7
6
4
4
3
3
3
3
2
2
2

Marinus Jo
Van Haverbeke Danny
Bauwens Jan
Tang Tin Chi
Van Vlasselaer Jan
Vanderhoeven Marc
Wyn Wim
Kopljar Vladimir
Bosiers Luc
Tielemans Marc
Callot Jean
Geens Guido
Goudket Guido
Van De Merlen Fred
Genbrugge Pierre
Lemmens Gerrit
Sels Alex
Van Geenhoven Paul
Crijns Wim
De Bruyne Luc
Gorrebeeck Roland

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

Punten
15
12
11
11
11
11
11
10
9
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5

Ladies : voorjaars Ladiesday
Hallo dames,
9 April was onze traditionele voorjaars ladiesday en deze keer trokken we naar de prachtige golfbaan Herkenbosch
dichtbij Roermond.
Deze hele mooie verzorgde baan met nogal wat blind shots was zeker een uitdaging voor de dames maar iedereen was
onder de indruk van de rust en prachtige natuur en natuurlijk van elkaars golfspel!

Na een gezellig aperitief en diner zijn we met de bus en onze gezellige chauffeur weer terug op AGS aangekomen. Een
hele geslaagde dag!!

Dames, volg de ladiesagenda op de i-golf voor de wedstrijdjes op AGS en binnenkort staat daar ook meer info over het
ladiesweekend in september zodat jullie je kunnen inschrijven.

Tot snel weer op AGS!
Marieke

Starters
Beste Starters, Beginnende golfers,
De eerste maand van het seizoen is weeral voorbij.
Deze maand hebben we ook kunnen spelen op andere golfterreinen
namelijk. Ternesse en de Wijnvelden.
Ternesse was in mooi lenteweer, maar bij de wedstrijd op Wijnvelden
stond er een fikse wind en kregen we enkele heftige regenbuien.
De foto hiernaast bewijst dit:

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

11

Spijtig genoeg hadden we niet voldoende starters om de wedstrijd volledig te vullen, dus was hij opengezet voor ieder
een.
Zo kon in elke flight een marshal ingezet worden.
En ik moet zeggen dat er ook zeer vlot gespeeld is.
Ikzelf speelde voor de eerste keer op de Wijnvelden, en ik vond het een moeilijke baan.

Elke maand kunnen de starters op compact holes baan op verplaatsing spelen.
Voor de maand mei zijn dit volgende wedstrijden:
1.
2.

11/05/2016 op Bossenstein (Broechem/Ranst): 2 x 9 Holes
21/05/2016 op Golfbaan Stippelberg (Men’s Day tot HCP 39) 18 Holes

Tijdig inschrijven is zeker de boodschap!

Infosessie invullen scorekaart:
De eerste sessie is weeral gepasseerd.
De zeer grote opkomst was leuk omdat er daardoor veel interactie was tussen alle deelnemers.
De powerpoint presentatie is met een beetje vertraging ook doorgestuurd naar iedereen die deelgenomen heeft.
Indien je deze nog niet hebt gekregen, stuur zeker een mail naar startersags@gmail.com .

Tot één dezer op AGS,

Stefan Cramers

Youngsters
Dit jaar organiseren de Youngsters voor de vierde maal een Cross-country op AGS.
Deze zal doorgaan in het weekend van vrijdag 27 mei 2016 tot 29 mei 2016.
Volgend parcours zal twee maal gespeeld worden:
1.
2.
3.
4.
5.

Tee 1 naar green 2
Tee 3 naar green 4 (nearest to the pin)
Tee 5 naar green 6
Tee 2 naar green 5
Tee 6 naar green 1

Wedstrijdfee: 15 euro
Paella: 20 euro
Wedstrijd + paella: 35 euro
Over het gehele weekend worden er wedstrijdjes georganiseerd (enkel je eerste wedstrijd telt mee). De prijsuitreiking
(aanwezigheidsprijzen) zal plaatsvinden op zondag 29 mei 2016 om 19.00 uur met voorafgaand een paella.

De sponsors hebben dit jaar een uitgebreide prijzentafel voorzien (Samsung tablet, Bose soundbar, koffiemachine ,...).
Deelnemen is dus zeker aangewezen. Inschrijven via I-golf (aparte inschrijving voor de Paella). Eind April zal alles
openstaan op I-golf ( wees er snel bij ) .
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In tegenstelling tot een normaal golftornooi wordt de ronde in dit geval niet in de klassieke volgorde van de holes gespeeld,
maar wordt het parcours kris kras over de hele baan uitgezet.
In samenspraak met het bestuur zorgen we ervoor dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan ( om die reden is
het aantal deelnemers per wedstrijd beperkt tot 16 ).

In elke flight zal dan ook iemand van de organisatie meelopen als marshal die de spelers zal begeleiden bij het spelen
van deze cross-country.

Stefan Cramers

Juniornieuws:
Sinds het verschijnen van de AGS gazet in maart 2016 is er bij onze Juniors redelijk wat bewogen. Sta me toe het één
en ander op te sommen :

Skills & Drills
Het Skills & Drills-systeem met de juniorbadge is geïntroduceerd en geïmplementeerd. Het mag gezegd worden, op
basis van de feedback van de eerste weken, mogen we dit als een succesvol experiment beschouwen.
De bedoeling van de Skills & Drills is dat onze Juniors op ludieke wijze de 4 basisaspecten van de golfsport beter onder
de knie krijgen; het gaat hier om putten, chippen, pitchen en bunker shots. Elk aspect wordt onderverdeeld in 3 niveaus
en elk niveau wordt vertegenwoordigd door een bepaalde kleurensticker (geel voor niveau 1, groen voor niveau 2 en
rood voor niveau 3).
De Skills & Drills zijn niet alleen voor onze Juniors bedacht. Het staat de Youngsters, Nomanslanders en Seniors vrij
om eveneens deel te nemen aan de Skills & Drills. Voor meer informatie kan je altijd even terecht bij AGS zelf of kun je
jezelf informeren aan het informatiebord dat weldra op AGS zal worden gepresenteerd. Hiervoor nog even geduld !!!
Mocht je eraan wensen deel te nemen, dan graag een kleine vrijblijvende bijdrage in de Juniordoos op de receptie van
AGS. Met Uw bijdrage kunnen onze allerjongsten weer een extra duw in de rug krijgen.
Tenslotte nog dit… op woensdag 18 mei om 18u30 organiseert AGS voor alle Skills & Drills geïnteresseerden een
gratis oefensessie op AGS. Binnenkort kun je je hiervoor inschrijven op I-golf.

Handicapverbeteringen
Driewerf hoera !!!
Een aantal van onze Juniors gaan hard. Bij het schrijven van dit artikel is Senne, dankzij een mooie prestatie op de
Ethias Kids Trofee in Beveren, van hcp 36 naar 35.5 gezakt. Tijdens diezelfde wedstrijd in Beveren heeft ook Lars,
dankzij een prachtprestatie, zijn hcp 36 behaald. Ook Niels heeft, tijdens een kwalificatiewedstrijd op AGS in de
Paasstage, zijn hcp 36 behaald.
Bovendien hebben ook nog 3 Juniors tijdens de Paasstage hun baanpermissie bekomen.
Het seizoen is nog maar pas begonnen of de jonge talenten van AGS komen al bovendrijven…
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AGS wedstrijd op Turfvaert op 2 april 2016
Tijdens de wedstrijd op Turfvaert heeft ondergetekende het genoegen gehad om met 2 van onze Juniors, Lars en Senne,
een 18 holes wedstrijd te spelen. Alle 3 de spelers, Junior Captain inclusief, hebben een zeer mooi resultaat > 30
Stableford punten neergezet op een moeilijke, lange en harde baan. Een dikke proficiat aan beide Juniors en een
oprechte dank u wel om er zo’n toffe dag van te maken. Het was een waar genoegen jullie te zien golfen met zoveel
goesting en plezier !!!

De eerstvolgende wedstrijd waarin we promoten om Juniors te laten deelnemen aan een AGS wedstrijd staat gepland
op 30 april 2016 in Kampenhout. Jullie zullen dan in eerste instantie het terrein opgaan met Kris. Alvast veel plezier !!!

Ethias Kids Trofee Beveren op 8 april
De 1e Ethias Kids Trofee van dit jaar, één van de 3 Ethias Kids Trofeeën georganiseerd door de VVG in de provincie
Antwerpen dit jaar, telde 25 deelnemers. Het AGS Junior Team was vertegenwoordigd door 5 deelnemers : Elle, Jente,
Lars, Konrad en Senne. Van het deelnemersveld waren er dus 20 % AGS vertegenwoordigers; ook dat mag eens in
de verf gezet worden…
Senne behaalde een Stableford score van 37 en zakt van hcp 36 naar 35.5, Lars behaalde een Stableford score van >
40 en zakt van hcp 39 naar 36. Ook onze 3 andere deelnemers behaalden puike resultaten maar haalden geen handi
capverbetering.
Hier onder een sfeerbeeld van de AGS deelnemers.

De volgende Ethias Kids Trofee is op 15 juli op het prachtige Royal Antwerp.

Junior Matchplay kampioenschap
Woensdag 20 april jl. werd de lottrekking en de 1e ronde van de Junior Matchplay formule afgewerkt. De pouleverde
ling is als volgt :
Groep 1 : Lars – Ellen – Flo – Konrad
Groep 2 : Niels - Thomas – Max
Groep 3 : Senne – Anaïs – Mirthe - Silke
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De uitslagen van de 1e ronde zijn de volgende :
Lars wint van Ellen
Konrad wint van Flo
Niels wint van Thomas
Senne wint van Anaïs
Silke wint van Mirthe
De winnaars krijgen elk 1 punt in hun Matchplay klassement.
De 2e ronde van de Matchplay formule vindt plaats op woensdag 18 mei. Kandidaat deelnemers die niet konden
deelnemen aan de 1e ronde maar wel willen meedoen aan de 2e ronde kunnen zich hier uiteraard voor inschrijven. Om
je in te schrijven is baanpermissie voldoende. De 3e ronde is op 21 september. De halve finale en finale op 28 sep
tember !!!
Dit was het alweer voor de maand april.
Uw Juniordienaar,
Stefan Poppe

Interclub 2016
Het Interclub seizoen 2016 was een seizoen van hoogtes en laagtes, een seizoen waarin de AGS Ladies het vaandel
hoog hielden, een seizoen waarbij de Heren tijdens het openingsweekend telkens hun wedstrijden net niet konden
winnen en met 3-2 hun confrontatie verloren, een seizoen waarbij bij Heren 4 in de beginfase de Vinckjes top waren en
de rest van de ploeg eerder uit blinde vinkjes bestond, een seizoen waarin Dirk Peeters de pannen van het dak heeft
gespeeld… maar niks mocht baten.
H3 verliest 3 x met 3-2, H4 verliest eveneens 3 x met 3-2 en onze dames winnen de eerste 2 wedstrijden maar stranden
net voor de eindstreep met een 3-2 verlies in de laatste wedstrijd voor promotie.
Eindresultaat : H3 en H4 zakken naar divisie 4, onze ladies blijven in divisie 4. Volgend jaar terug werk aan de winkel…
Ere wie ere toekomt, na 3-2 en 4-1 overwinningen in het openingsweekend hadden onze Ladies hun promotie naar
Divisie 3 op zaterdag 23 april kunnen waarmaken. Ook al is het hen niet gelukt, onze damesploeg was dit jaar dé
topploeg van 2016.
Een dikke proficiat voor Marieke en haar team !!!
Knap waren we allemaal !!!
Onderaan dit artikel vinden jullie nog enkele sfeerbeelden van onze Interclubploegen.

Eind goed, al goed… Een absoluut succes dit jaar was de Interclub barbecue op zaterdag 23 april. Met een 60-tal
deelnemers aan de barbecue begint er zich een keurige traditie te ontwikkelen wat betreft de Interclubfamilie. Het
feestje achteraf was te pruimen…
Een laatste herinnering aan onze supercaddie Koen; 4 + 5 = 9… zeker als de vlag op 135 meter staat…
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Op naar 2017 !!!

Stefan Poppe
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Wedstrijden : Handicapverbeteringen van maart/april 2016.
Hcp.
Score Chng.

Course

New
Hcp. Course

CLEYDAEL 30/3
Eykens Gerd
Van Vlasselaer jan
Marinus Jo
Demunter Sven
Geens Guido
Van den Brande Hedwig

40
38
37
37
37
37

-1,8
-0,8
-0,4
-0,4
-0,4
-0,5

25,3
22,2
19
24,6
19,2
32

TURFVAERT 2/4
Van Den Broecke Rudy
Daelman Sam

37
37

-0,5
-0,5

28
35,5 BRABANTSE 20/4
Bauwens Jan

New
Hcp.

40
40
40
39
38
37
37
37

-2
-2
-2
-0,3
-0,8
-0,5
-0,5
-0,5

34
34
34
3,9
24,5
28,9
35,5
33,2

38

-1

37

ROYAL ANTWERP 27/4
Dormy Course
De Kocker Koenraad
De Ridder Christine

44
42

-4
-3

30,3
33

ROYAL ANTWERP 27/4
Tom Simpson Course
14,8 (geen)
24,1
19,9 KAMPENHOUT 30/4
26,2 Van Beeck Lars
30,4 Smellinckx Hans
Van Goethem Philippe
Foré Geert
36 Daelman Sam

38
37
37
37
37

-1
-0,5
-0,4
-0,3
-0,5

35
34
23,2
13,1
35

KAMPENHOUT 6/4
(geen)
OUDENAARDE 9/4
Cramers Stefan
Smellinckx Hans
Peymen Johan
De Schepper Stijn

GOESE 17/4
Elen Kurt
Kopljar Ivan
Poppeliers Dirk
Henouil Axel
Eyckens Gert
Semal Bart
Kopljar Vladimir
Martsboom Kris

Hcp.
Score Chng.

PALINKBEEK 23/4
(geen)
39
39
37
37

-0,9
-1,5
-0,5
-0,5

TERNESSE 13/4
AB Course
Tang Tin Chi
Wyn Wim
Tielemans Marc
Lemmens Gerrit
Goudket Guido

40
38
38
38
37

-1,2
-0,8
-0,8
-1
-0,5

C Course
Van Roy Sabine

37

-1

15,9
34,5
35,5
26,3
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Kalender mei/ juni/ juli 2016

18

mei Woe
Don
Zat
Woe
Zat
Woe
Zat
Zon
Woe
Vr
Zat
Zon
Zon

4
5
7
11
14
18
21
22
25
27
28
29
29

Keerbergen
Reymerswael (NL) Clubkampioenschap
Kempense Beker van Vlaanderen
Bossenstein + compacts (Senioren Wedstrijd)
Bergvliet (NL)
Prise d'Eau (NL)
Golfbaan Stippelberg (NL) Mens Day
Callaway Demo Day
Cleydael
Winefield
Cross Country AGS
Cross Country AGS
Cross Country AGS
Seniorenweekend 29/5-1/6

jun Zat
Woe
Zat
Woe
Zat
Woe
Vr
Zat
Woe

4
8
11
15
18
22
24
25
29

Bossenstein + compacts President's Day
Winge
La Bruyère
Empereur + compacts
Rougemont
Goese (NL) (Senioren Wedstrijd)
Youngsters weekend 24-26/06
De Haenen (NL)
Waregem

jul Zat
Woe
Zat
Din
Woe
Zat
Zon
Maa
Vr
Zon
Din
Zat

2
6
9
12
13
16
17
18
22
24
26
30

Turfvaert (NL)
Oudenaarde
Prise d'Eau (NL)
Wisselbeker AGS-GC Puurs
La Bruyère
Mont Garni
Millennium
Seniorenontmoeting Beveren
Enghien
Flanders Nippon + compacts
Louvain-la-Neuve
Steenhoven
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En tot slot...
Hiermee is deze gazet alweer ten einde.
Hopelijk brengt de volgende maand ons alweer heel wat nieuws onder een meer zonnige en warmere hemel!
Iedereen die iets wil vertellen over zijn belevenissen op het golfterrein mag altijd een bijdrage leveren voor onze gazet
en dit op het mailadres: agsgazet@gmail.com
De volgende gazet zal omstreeks 4 juni verschijnen, dus graag bekomen wij jullie bijdragen tegen ten laatste 26 april.
Tot dan,

de redactie

"Always hit your second ball first"
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