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Voorwoord van de
president
Beste golfvrienden,
 
De nieuwjaarsreceptie met een fan
tastische opkomst ligt nog vers in het
geheugen en we mogen reeds dromen
van het golfseizoen 2018.
 
Inderdaad binnen enkele weekjes is
het zover, namelijk op vrijdag 30 en
zaterdag 31 maart vindt op de golfclub
Kampenhout de openingscup plaats.
Onze hoofdsponsor Lucide, vertegen
woordigd door Lutgart en Ward Mer
tens, zullen zorgen voor een mooie
prijzentafel. De prijsuitreiking vindt
plaats op paaszondag 1 april ( geen
aprilgrap) op AGS om 16u met aan
sluitend receptie, aangeboden door
de sponsor.
Wees er zeker op tijd bij om je in te
schrijven want dit openingsevent mag
je zeker niet missen.
 
Een weekje eerder, namelijk zondag
25 maart vindt onze eerste “opendeur
dag” plaats.
Een ideale gelegenheid om familie,
vrienden en kennissen te laten kennis
maken met uw geliefkoosde sport dit
onder de deskundige leiding  van onze
enthousiaste pro’s.
 
Op zondag 15 april is er dan de nati
onale opendeurdag waarin alle Belgi
sche clubs hun deuren wijd openzet
ten.
Ook hier zetten we weer ons beste
beentje voor om eenieder de kans te
geven een golfclub in de hand te
nemen en een balletje te slaan.

 
De maand april staat zoals ieder jaar
in het teken van het hele interclubge
beuren.
Iedere club in Belgenland wil zijn of
haar beste spelers in topvorm laten
aantreden om een promotie naar een
hogere afdeling af te dwingen.
De prestige van de club staat hier op
het spel. Ook bij AGS zijn de voorbe
reidingen reeds aan de gang en zijn de
verwachtingen hooggespannen.
Ik wens elke captain, elke speler, elke
caddy alle succes toe en hoop dat de
geleverde inspanningen mogen wor
den beloond.
 
Na 18 jaar afwezigheid komt de Euro
pean Tour onder impuls van Thomas
Pieters opnieuw richting Belgie.
Van 17 tot en met 20 mei gaat op
Rinkven International Golfclub “the
Belgian knockout” door.
Een unieke gelegenheid om de grote
jongens in het internationale circuit
aan het werk te zien.
Een niet te missen evenement!
 
Zoals statutair destijds is vastgelegd,
heeft het sportcomité en hierbij ook
het sportsecretariaat een kleine face
lift ondergaan.
Onze captain Roland Scheirs, die
reeds uitvoerig werd geprezen omwil
le van zijn onverdroten inzet, geeft
hierbij de fakkel door aan Marc Van
Asch. Ook Lisette Van Esveld zet een
stapje opzij. Wij verwelkomen hierbij
Eric Van Himbergen, Luc De Bruyne
en Catherine Cassiers als kersverse
leden van het sportcomité.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat de
nieuwkomers een absolute verster
king van het reeds bestaande team
zullen betekenen.
 
Verder in deze editie vinden jullie onze
zeer gevarieerde en goed gevulde
sportkalender waar onze captains
maanden aan hebben gewerkt.
 
Tot slot wil ik iedereen bedanken die
ons opnieuw het vertrouwen heeft
geschonken. We zullen er alles aan
doen om samen met U en het ganse
Ags team een fantastisch jaar neer te
zetten.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste Leden,
 
 
Er valt heel wat nieuws te rapen in deze gazet editie maart.  Eerst blik ik graag terug op het einde van het jaar 2017. 
Eind december heeft Philippe Muyters, minister van Sport, ons ingediende subsidiedossier voor bovenlokale sportin
frastructuur gelezen en goedgekeurd.
 
Dit dossier hebben we ingediend om een aantal gewenste investeringen te bundelen op kortere termijn.  Hierbij denken
we aan een nieuwe afslaghut, veiligheidsnetten achteraan de Driving Range, vervangen van de “manden” als mikpun
ten op de driving Range, automatisering van het ballen rapen, renovatiewerken aan de tees en 4de green, nieuwe oe
fenbunker,…  Allemaal zaken die snel in één adem genoemd zijn, maar nog niet zo snel gerealiseerd zijn. 
Het subsidiedossier geeft ons de mogelijkheid om dit te realiseren binnen een termijn van drie jaar.  Momenteel zijn we
onze haalbaarheidsstudie aan het afronden en kunnen we weldra de administratieve aanvragen indienen.  Denk hierbij
aan de noodzakelijke vergunningen en financieringen voor de schop in de grond kan gaan.  Wij rekenen hierbij op het
vertrouwen van onze leden in AGS en hopen jullie de komende jaren nog steeds te mogen verwelkomen als lid.
 
2018 heeft enkele hoogdagen voor golf in petto. 
Starten doen we traditioneel met onze opendeurdag en dit op 25 maart.  Het weekend daarna spelen we de LUCIDE
Opening Cup met wedstrijden op vrijdag en zaterdag op Kampenhout met de prijsuitreiking op zondag 1 april met
Pasen op AGS. 
 
2 weken later is het terug een topweekend op AGS.  Op zaterdag 14 april strijkt  de organisatie van de Belgian Knockout 
neer op AGS.  Pieters Productions heeft AGS geselecteerd als locatie om de toegankelijkheid van de golfsport te
promoten via een maatschappelijk project.  Op zondag 15 april is het de nationale Start to Golf dag. 
 
Van 17-20 Mei staat België eindelijk terug op de Europese golfkaart met de Belgian Knockout (BKO), georganiseerd
door de immers bekende golffamilie Pieters.  Wij zijn bijzonder trots dat AGS volop haar schouders mee onder dit event
zet, als club met de meeste vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor dit event.
 
In september hebben we dan in onze achtertuin Parijs, op Le Golf National, de befaamde Ryder Cup, de clash tussen
de 12 beste spelers van Europa tegen de 12 beste spelers van Amerika. Wist je dat dit na de Olympische Spelen en de
wereldbeker voetbal het grootst bekeken sportevenement is?  Geen tickets?  Geen probleem! Je kan jezelf dan wagen
aan het Belgisch Kampioenschap PAR 3 op zaterdag 29 september op AGS.
 
Verder in deze gazet vind je de voorlopige kalender voor het komende golfseizoen. Voorlopig, omdat er nog sponsor
wedstrijden aan worden toegevoegd.   We verwelkomen enkele nieuwe leden in het sportcomité om het sportieve
gebeuren te versterken en onze nieuwe spelers te begeleiden naar het behalen van hun GVB of handicap.  Welkom!
 
Als afsluiter wil ik graag mijn collega José bedanken voor al die mooie jaren dienst op AGS.  José heeft de pensioen
gerechtigde leeftijd bereikt en kan eindelijk starten met golf  
 
In het magische jaar 2000 kwam José in dienst van AGS.  Een welgekomen ondersteuning voor mij als toenmalig
greenkeeper. José begon met ballen rapen en groeide uit tot een ervaren greenkeeper, waar je steeds op kon rekenen.  
Hij weet als geen ander hoe de weersomstandigheden onze plannen stevig kunnen veranderen.
Steeds heeft hij hierop  geanticipeerd om de dienstverlening voor onze leden te optimaliseren.  Ook al speelt hij geen
golf, hij weet heel goed hoe een golfbaan gepresenteerd moet worden.
Samen met José stond ik manueel ballen te rapen en tussendoor hadden we het over het AGS, het beleid, de “bazen”. 
 
Ik hoop dat ik naast een goede collega ook een goede “baas” was voor José, want dat verdient hij ! We zullen zijn
pensioen vieren met een golffeest, daarover verneemt u spoedig meer via i-golf.
 
Muchas Gracias !
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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ANTWERP GOLF SCHOOL
Dé referentie om te leren golfen

OPENDEURDAGEN
25 MAART 2018

15 APRIL 2018
ook voor onze jeugd!

gratis golfinitiaties

V.U. Kris Van Ingelgem, Groenenhoek 10, 2630 Aartselaar

inschrijven via 
www.AGS.be
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Captain's Column
 
Woordje van de nieuw aangestelde Captain:
 
 
Einde vorig jaar heeft zich de wissel van clubcaptain voorgedaan volgens de AGS statuten.
Ik stel mij dus even voor als jullie nieuwe Captain:
Mijn naam is Marc Van Asch en ik ben sinds 2006 lid op AGS.
 
Als lid van de golfschool heb ik zoals de meesten onder ons de volgende stappen doorlopen:
Les genomen bij één van onze talentvolle Pro’s.
Praktische ervaring opgedaan op de driving range, putting green en compact holes.
Na verloop van tijd mij ingezet als speler/begeleider bij het Interclub gebeuren.
De laatste 4 jaar was ik lid van het sportsecretariaat als Vice-Captain.
 
Vanaf heden begin ik dus aan mijn nieuwe functie en er bereiken mij nogal wat vragen over welke personen erin het
sportcomité zetelen en wat hun taken zijn.
Laat mij toe jullie de leden voor te stellen die trachten alles wat het sportieve beleid aangaat in goede banen te leiden.
Het sportcomité bestaat uit vaste leden, het sportsecretariaat, de groepscaptains en ondersteunende leden.
 
De vaste leden zijn:
De voorzitter: Philippe Van De Kerkhove
De clubmanager: Kris Van Ingelgem
Afgevaardigd bestuurder: Peter Van De Mosselaer
Pro’s en greenkeeper
 
Het sportsecretariaat wordt bemand door:
De captain
De vice-captain: Patrick Bisschops
De secretaris: Paul Van Geenhoven
 
De respectievelijke groepscaptains zijn:
De starterscaptain: Bart Van Den Bussche               (ondersteunt onze beginnende golfleden)
De jeugdcaptain: Stefan Poppe                                 (begeleidt samen met Kris en Bie onze jeugd)
De Youngster captain: Stefan Cramers                     (ontfermt zich over de spelers tussen 18 – 40 j)
De Ladies captain: Marieke van Arendonk                (draagt zorg voor het vrouwelijk schoon)
De senior captain: Paul Van Geenhoven                   (laat de 50 plussers zich jong voelen)
De Interclub captain: Stefan Poppe                          (verdedigt de AGS kleuren in competities)
De Rules correspondent: Maarten Bruynseraede     (volgt de regelgeving op)
 
De ondersteunende leden zijn:
Nadine Vandenabeele, Erik Van Himbergen, Luc De Bruyne en Catherine Cassiers                      
Zij springen daar waar nodig bij om voormelde captains hun werk lichter te maken en het is een opstap naar het
doorgroeien als captain.
De verantwoordelijkheden van al deze personen kan je vinden op de AGS website onder de rubriek leden > golf spelen
> sportcomité.
Verder wil ik benadrukken dat zij allen ter uwer beschikking staan om vragen die betrekking hebben op het sportieve
gebeuren te beantwoorden en jullie wegwijs te maken in het clubgebeuren.
 
In de volgende AGS gazet, die uitkomt op 1 juni, zullen we een foto van alle betrokkenen publiceren met naam.
 
Vacatures:
We hebben een mooi aantal inschrijvingen mogen ontvangen. Alle geïnteresseerde personen zijn aangeschreven met
de melding dat ze in de loop van maart gecontacteerd zullen worden om op een informatie-vergadering  aanwezig te
willen zijn.
 
Verder wens ik iedereen een fantastisch golfjaar toe en denk eraan:
                                   
                                                                “golf is maar een spelletje”
 
Marc Van Asch
Captain
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Wij wensen iedereen een 
heel fijn golfseizoen!

OPENINGSCUP 2018  

vrijdag 30 maart 
zaterdag 31 maart 

zondag 1 april
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 WEDSTRIJDKALENDER  2018 

    

 

voorlopige editie 

    mrt zon 25 Opendeurdag AGS 

 
vrij 30 Kampenhout Openingscup 

 
zat 31 Kampenhout Openingscup 

 
      

apr zon 1 AGS Prijsuitreiking Openingscup 

  woe 4 Pierpont 

  zat 7 Enghien 

  woe 11 Cleydael 

  zat 14 Prise d'eau 

  zon 15 Start to Golf 

  woe 18 Bossenstein Seniorenwedstrijd 

 
zat 21 Keerbergen 

 
woe 25 Ternesse 

 
zat 28 Brasschaat 

  
    

mei woe 2 La Tournette 

 
zon 6 Spiegelven 

 
di 8 Senioren Sporteldag 50+ 

 
di 8 Louvain la Neuve 

 
do 10 Clubkampioenschap Reymerswael 

  zat 12 Goese 

  woe 16 Cleydael 

  zon 20 Brasschaat 

  woe 23 Brabantse Seniorenwedstrijd 

  vrij 25 Cross Country 

  zat 26 Cross Country 

  zon 27 Cross Country 

  di 29 Kempense 

    jun zat 2 Fl. Nippon 

 
woe 6 R. Antwerp 

 
zat 9 Bossenstein 

  woe 13 Cleydael Winefield 

  zo 17 Louvain la Neuve 

  Di 19 Wisselbeker Senioren op Puurs 

  woe 20 Keerbergen 

  zat 23 Brasschaat 

  woe 27 Kampenhout Seniorenwedstrijd 

 
zat 30 Waregem Beker Van Vlaanderen 

 
      

jul woe 4 Rinkven Seniorenwedstrijd 

  zat 7 Kampenhout   MUCO Green van de hoop 

  di 10 Anderlecht Seniorenontmoeting 

  zat 14 Millennium 

  woe 18 Princenbosch 

  zat 21 Rinkven 

  zo 22 Brasschaat 

  woe 25 Ternesse 

  zat 28 La Tournette 
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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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 WEDSTRIJDKALENDER 2018 (voorlopig) vervolg 

aug woe 1 Waregem 

  zat 4 Pierpont 

  woe 8 Cleydael Seniorenwedstrijd 

  zat 11 Goese 

  ma 13 Beveren Seniorenontmoeting 

  woe 15 Brasschaat 

  zat 18 Kempense 

  di 21 Louvain la Neuve 

  zat 25 Midden brabant 

  ma 27 Keerbergen 

 
      

sep zat 1 Prise' eau 

  woe 5 Rinkven Seniorenwedstrijd 

  zat 8 Steenhoven 

  zon 9 Opendeurdag AGS 

  ma 10 Bossenstein Ontmoeting Krokkebaas 

  vr 14 Wijnvelden Seniorenontmoeting 

  zat 15 Brasschaat 

  ma 17 Millennium 

  zat 22 Enghien 

  woe 26 Cleydael 

 
zat 29 PAR3 Kampioenschap op AGS 

 
zon 30 PAR3 Kampioenschap op Krokkebaas 

 
zon 30 Stippelberg 

    okt di 2 Wisselbeker Senioren op AGS 

 
woe 3 Ternesse 

 
zat 6 Spiegelven 

 
woe 10 Kampenhout Seniorenwedstrijd 

 
vrij 12 Mensday Het Woold  

 
zat 13 Turfvaert 

  woe 17 Brabantse 

  vrij 19 Closing Cup Bossenstein 

  zat 20 Closing Cup Bossenstein 

 
zon 21 AGS Prijsuitreiking Closing Cup 

 
woe 24 Seniorenclosing 
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TEST HEM 
NU

in de AGS shop

Nieuw!

10



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

Pro's Corner
 
Nog enkele weken en dan is het weer zover. Het wedstrijdseizoen staat voor de deur.
Om goed van start te gaan, lijkt het mij verstandig om enkele punten aan te halen om uw golfseizoen goed te laten
verlopen. Alles hangt natuurlijk af van uw persoonlijke verwachtingen en de tijd die u investeert in uw golfspel.
 
Bouw op in plaats van een half uur les te nemen, een paar tips te krijgen en dit dan onmiddellijk in de praktijk te
brengen. Een tip les kan iemand snel helpen maar kan ook weer snel wegglippen.
 
Spelniveau naar boven krijgen is swingniveau verbeteren: de grote spieren het werk
laten doen in plaats van de kleine spieren.
 
Het meest efficiënte is om zelf te oefenen in combinatie met het volgen van lessen en spelen op de baan. Er zijn golfers
die alleen oefenen zonder les te volgen en er zijn er die les nemen zonder te oefenen. Tenslotte zijn er golfers die alleen
spelen zonder les te nemen en zonder te oefenen.
 
Blijven les nemen is evenwel belangrijk zolang u nog geen vaste structuur hebt. Tijdens de lessen bouwen we posities
op in de swing die bij u passen, die u kunt herhalen, die werken voor u.
 
Bij golfers die een vrij vaste swing hebben, geef ik zogenaamde Check lessen.
We bekijken of de swing nog klopt, en of er geen kleine foutjes in uw swing zijn geslopen.
Als golfer moet u zich goed realiseren dat de bewegingen, die gestuurd worden door onze gedachte vooraleer ze een
automatisme zijn, opgenomen moeten worden in het spiergeheugen. Het gevoel kan zeer bedrieglijk zijn; een lekker
gevoel kan zeer negatief zijn naar de techniek toe en een minder goed gevoel kan zeer positief zijn naar de techniek toe.
 
Daarom heeft een golfer professionele ondersteuning nodig om hem te behoeden voor verkeerde invloeden en om zijn
golfswing te beschermen tegen allerlei insluipende verkeerde bewegingen. Analyseer tijdens het seizoen uw resultaten:
ga goed om met zwakte/sterkte onderdelen, bespreek dit met uw professional, indien gewenst heb ik voor u analyse
kaarten.
 
Kort samengevat geduld hebben , investeren in tijd en techniek, enkele lesjes nemen en uw golfspelletje zal ineens veel
leuker worden.
 
Neem alvast een kijkje op de website, nuttige tips op golfeventsalainchristiaens.com
 
 
Alvast veel succes,
Alain Christiaens
PGA-Professional
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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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Youngsters
 
 
Beste Youngsters,
 
Zoals altijd brengt het nieuwe jaar enkele veranderingen. Zo is het ook bij de Youngsters op AGS. Graag stel ik me even
voor aan jullie als nieuwe Captain van de youngsters.
 
Ik ben Stefan Cramers en ben al enkele jaren lid op AGS. Toen ik, na een tussenpauze van een jaar, opnieuw begon te
spelen, werd ik door de toenmalige captain Philip heel warm opgevangen, en kreeg er met de andere youngsters een
heleboel vrienden en golfbuddy’s bij. Samen met hen kreeg ik geleidelijk aan de golfsport onder de knie. Nu geniet ik
ervan om op de groene weides te staan en de strijd aan te gaan met de 18 holes. Hopelijk kan ik jullie evenveel plezier
en steun geven.
 
Dit jaar kan ik gelukkig ook rekenen op een comité van youngsters om mij te helpen. Hartelijk dank Sam, Maarten V.,
Ivan, Fré, Jens, Tom en Filip. Ook zij staan voor jullie klaar met raad en daad.
 
Om het jaar goed te starten, willen we een kennismaking organiseren voor iedereen die in aanmerking komt voor de
youngster- activiteiten. Oorspronkelijk was dit de groep tussen 18 tot 37 jaar, maar op AGS hebben we de leeftijd van
de youngsters aangepast tot 40.  Zo willen we meer mensen  bereiken.
 
Daarnaast wil ik ook benadrukken dat wij er zijn voor ALLE youngsters. Dit wil zeggen dat iedereen mag mee doen.
Moet je de theorie voor de GVB nog afleggen? Je bent welkom voor raad… Heb je net baanpermissie? We willen je
gerust helpen met tips en tricks. We zijn geen pro’s, maar we kunnen je toch helpen… Heb je net je handicap 45 gehaald?
Proficiat! Doe dan gerust mee met onze wedstrijden. Speel je goed, dan telt de score mee voor je handicap. Was het
resultaat wat minder? Dan heb je toch maar een beetje extra geoefend voor de volgende wedstrijd. Heb je je 36 behaald?
Ook dan kan je met ons samen oefenen, of wedstrijden op grote banen meespelen.
 
Een openingswedstrijd is voorzien op 18 maart op het sprookjesachtige Efteling golfpark. Hiervoor staan de inschrij
vingen open op i-Golf.
Naast onze donderdag avonden organiseren we nog twee Golf-weekends, een cross-country weekend en uitwisselin
gen met andere golfclubs. Het wordt weer een heel boeiend golfjaar!
Onze kalender zal  binnenkort ook op de website komen te staan, zodat deze altijd terug te vinden is voor alle youngsters.
 
Hebben jullie vragen, opmerkingen, ideeën, …. Dan horen we ze graag via youngstersags@gmail.com.
 
 
Tot één van de youngsteravonden,
 
Stefan Cramers
Youngstercaptain 2018 
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Antwerp Golfschool 
Groenenhoek 10 
2630 Aartselaar 
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vakantieplannen? 

Tel.  +32 (0) 3 887 01 70 
info@AGS.be 
www.AGS.be 

P.S.: Bij ons kan je ook jouw verjaardagsfeestje doen ;-)

Platte tekst toevoegenPlatte tekst toevoegen

Wil je op een leuke manier leren golfen?  
Kom dan naar onze jeugdstages! 

leden: 175 Euro 
niet-leden: 225 Euro 
(drankje + middagmaal inbegrepen)

paasvakantie 
van dinsdag 10/04 tot en met vrijdag 13/04/2018 

zomervakantie 
van dinsdag 17/07 tot en met vrijdag 20/07/2018 
van dinsdag 28/08 tot en met vrijdag 31/08/2018 

Wil je zeker zijn van je plaats, schrijf 
dan snel in via www.ags.be
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Interclub
 
De winterslaap is achter de rug en de start naar het nieuwe Interclubseizoen is reeds begonnen.  Op vraag van enkele
geroutineerde deelnemers zijn we dit jaar iets vroeger met de planning begonnen, zeker aangezien we een aantal
winterwedstrijden Match Play hebben ingelast in Nederland voor de maanden januari - maart 2018.
 
Interclub is een 3-daags event waarbij AGS zich als club kan meten met andere golfclubs in Belgie.  Dit gebeurt in de
vorm van Match Play wedstrijden, zonder verrekening van handicap, in verschillende handicap categorieën.  AGS is
vertegenwoordigd in de volgende groepen :
 
Heren 3, o.l.v. Stefan Poppe
Heren 4, o.l.v. Marc Van Asch
Dames 2, o.l.v. Roland Scheirs
 
en een Seniorenploeg die in september de AGS kleuren verdedigt.
 
Net zoals in een Champions League formule zit elke ploeg in een poule van 4 en speelt ze 1 wedstrijd tegen elke ploeg
van de poule.  Dit steeds op een neutraal terrein dat tijdens de 3 dagen het amfitheater van de Interclubwedstrijden zal
zijn.  Deze terreinen zijn sinds kort bekend, het zijn :
 
- Bossenstein voor H3
- La Bruyère voor H4
- Oudenaarde (Kasteel) voor D2
 
De wedstrijden zelf gaan door op 21, 22 en 28 april.

Juniornieuws
 
 
In de maand maart wordt meestal de laatste loodjes gelegd aan de zomerkalender, ook dit jaar is dit niet anders.  Ook
al is de kalender zo goed als afgerond, de laatste aanpassingen worden nog aangebracht en de kalender wordt nog
bijgestuurd.  Dit jaar proberen we weeral te leren uit de vorige jaren en hopen we een nog gevariëerder programma aan
onze jonge sterren aan te bieden.
 
Voor zij die tijdens de winterperiode hebben verder gewerkt, zal het een fluitje van een cent worden; anderen onder
jullie zullen hun roestige swing even terug uit het slop moeten krijgen o.l.v. Alain.  De info-avond en groepsverdeling
volgt binnenkort...
 
Bij deze ook even een special 'shout out' voor onze Juniors Mirthe en Lars die, dankzij hun prestaties in de zomerka
lender van 2017, deze winter de officiële winter oefensessies van de VVG hebben mogen volgen. 
Een hele eer voor onze Juniors van de golfschool en een heel intense belevenis voor de Junior zelf.  Het kan dus lonen
om aan de VVG en Ethias Kids wedstrijden deel te nemen...  Trouwens, ook in de winter van 2016/2017 was AGS
vertegenwoordigd in deze beperkte groep van VVG winter oefensessies deelnemers; niet slecht voor het 'scholeke'.
 
Er zijn ook een aantal certitudes te noteren voor 2018.  Alain neemt het lesgevend gedeelte weer voornamelijk voor zijn
rekening, Stefan - ikke - het communicatieve gedeelte en jullie Juniors hopelijk het sportieve.  De zomerkalender, incl.
Junior opendeurdagen en stages in de paasvakantie + juli en augustus, wordt dan ook binnenkort bekendgemaakt.
 
 
Tot binnenkort op het kort gemaaide groene gras... de rest is rough
 
 
                                                                                 Jeugd Deugd !
 
 
 Stefan Poppe
 Junior captain
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Nieuwe 
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Bij een Match Play wedstrijd moet je wel voldoen aan een handicapminimum en -maximum,maar wordt hier geen re
kening mee gehouden.  Je speelt van dezelfde tee, je speelt zonder strokes, en elke hole is eenvoudigweg een nieuwe
mogelijkheid om het beter te doen dan je tegenstander.  Op het einde van de rit kijk je of je meer/minder holes van je
tegenstander hebt gewonnen en je wint/verliest de wedstrijd op die manier.  Op een wedstrijddag vertegenwoordigen
5 spelers de AGS ploeg; deze worden geholpen door 5 caddies.  Een non playing-captain stelt de ploeg op en behoudt
het overzicht op de wedstrijddag zelf.
 
Naast de voorbereidingsfase in de eerste 3 maanden van het nieuwe jaar, volgt er nog een aantal Golf Pro Sessies
onder leiding van onze Pros in combinatie met een aantal kortere oefen Match Play wedstrijden op de AGS baan zelf. 
De winnaar wordt meestal in de Groenen Hoek bepaald!
 
Als Interclubploeg rekenen we op jullie steun en hopen we één of meerdere poulewinnaars te baren... 
 
 
 
 Stefan Poppe
 Interclub Team Captain

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
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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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Wintercup 2017-2018 voorlopige scores tot eind januari 

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

CASSIERS CATHERINE 4 4 4 4 2   18

MARSTBOOM KRIS 4 4 4 4 2   18

EDEN MARGARET 4  4 4 4   16

LAUWERS JEAN 4  4 4 4   16

KERREMANS DANIEL  4 1 2 4   11

VANDEN EEDE ANN  4 1 2 4   11

DE BEUKELAER MARIE-PAUL 2 4  4   10

GENBRUGGE PIERRE 4 2 4 10

VAN DEN BRANDE HEDWIG 4 2 4 10

VAN HIMBERGEN ERIK 2 4  4   10

VERBIST JOHNNY 2 4  4   10

BINNEMANS JENS 4   4 1   9

DAMS CARL  1 1 4 2   8

DE RIDDER CHRISTINE 4   4   8

DEFRYN PHILIPPE 4 4 8

GOUDKET GUIDO 2  1 1 4   8

MOONEN WIM 4   4   8

VAN GOETHEM PHILIPPE  2 1 1 4   8

VAN VLASSELAER JAN 4 4 8

WAUMANS MIRTHE 4 4 8

BRUSSELEERS JAN 1 1 4 1   7

DE PERMENTIER RUDY  1 1 4 1   7

MATHIJSSENS LINDA 1 4  2   7

VAN DEN BROEKE RUDY 1 4  2   7

COLPAERT JAN 4 1  1   6

HEYDE AN 4   2   6

HOLLANDERS DAVID 1 1 4   6

LAEREMANS LILLIAN 4   2   6

LAUMAN KOEN  1  1 4   6

PEETERS ERIC 4 1  1   6

SCHELFHAUT MARC 1 1 4 6

VAN CAUTEREN MARC 4   2   6

VAN DEN HEUVEL INGRID  4  1 1   6

VAN PAEMEL ROBERT 2 4 6
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De beste BBQ kwaliteit bij uw Klasseslager! 2017

Barbecue Barbecue
"Student" "Populair"

Barbecueworst Barbecueworst
Hamburger Gemarineerde kipsaté
Gemarineerde saté Gemarineerde kotelet
  
5,00€/pp. 5,90€/pp.

  

Barbecue Barbecue Degustatie

"De Luxe" "Variatie of tafelbarbecue"
 

Gemarineerde steak Gemarineerde steakje

Zuiderse lamskotelet Zuiders lamskoteletje
Gemarineerde kipfilet Gemarineerd kipfiletje
Barbecueworst Varkenshaasje met spek

Zalmhaasje maison
 12,50€/pp. Mini hamburgertje

Scampibrochetje

14,90€/pp. 

Ook niet te vergeten en warm aanbevolen !!!

Warme sauzen: Peper- , Archiduc- , Bearnaisesaus

Onze gekende spare- ribben een succes verhaal op zich!

Ons All-in pakket:

Groentjes: mixsla, tomaatjes, vierseizoenensla, hollandse-boontjes, aardappelsla, 

pastasla, geraspte groentjes…

Koude sausjes: Looksaus, Coctailsaus, BBQsaus….. 5,20€ pp.

 

Onze Tapasschotels vanaf 6 personen 8,20€ pp.

Kilo killer 16,90€ kg

Rauwkost salade

Aardappel salade

Entre-cote burger

KLASSESLAGERIJ BURMS

KAPELSTRAAT 69

2627                    Schelle

Tel  03/887 58 22
info@klasseslagerburms.be

Bestel: --> bestellingen@klasseslagerburms.be

MET SMAAK EN PASSIE...
Deze folder vervangt alle voorgaande BBQfolders en treed vanaf 15/02/2017 inwerking
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VERELST CHRIS 4 1  1   6

VERMEEREN TONY 4 1 1 6

WAUMANS BART 1 1 4 6

DE BEER MARC 1 4    5

DUPONT GUIDO 4 1 5

GOOSSENS NADINE 2 2  1   5

SEMAL BART 4  1   5

TAEYMANS MARGOT 4   1   5

VAN DER VLOET NICO  1  4   5

VANDEWALLE MICHELINE  4  1   5

WAUMANS ANAÏS 4 1 5

ANNECOUR PASCAL 4     4

COEKAERTS KEN  4    4

DANIELS MARGARETA  4    4

DE DECKER ALAIN  4    4

DECROO HANS  4    4

DEKOCKER KOENRAAD 4 4

DIERCKX ANNY    4   4

DIERCKX CHRISTIAN  4    4

GUFFENS ANNE  4    4

HURCKMANS GUIDO    4   4

JACOBS RITA 4 4

LACROIX ERIK  4    4

LEMMENS GERRIT  4    4

LEMMENS JULIETTE  4    4

LOFGREN ERIK 4     4

MAERTENS GUY 4     4

MALLER MARC 4 4

SCHEIRS ROLAND 1  1 1 1   4

STRUYF SVEN 4 4

VAN DOORSSELAER GIOVANNI 4 4

VAN HOOF WERNER 4 4

VAN STAPPEN VERA    4   4
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CHRISTIAENS LUC 1   1 1   3

DE RIDDER MONIQUE 1 2    3

DE VOS CHRIS 1 2    3

DELFORGE DIANE  1  1 1   3

VAN DEN BUSSCHE BART  1 1 1   3

VERHASSELT DIRK 1   1 1   3

DE MOL PETER  1 1   2

OBBERS DIRK 1 1 2

SIMONS CHARLOTTE 2     2

VAN DE MERLEN FRED 1  1   2

VAN ESVELD LISETTE 2     2

VAN HOORENBEECK GUIDO 2     2

BOSIERS LUC 1     1

BREMS IVAN  1    1

DE MEULENAER RUDI    1   1

DE MOL ELLEN  1    1

DIERICKX CHRISTIAN 1     1

FRATEUR JAN  1    1

FRATEUR JAN    1   1

GEERTS LUCAS  1    1

GOOREBEECK ROLAND 1 1

MADDENS KOEN  1    1

MONTRIEUX PAUL 1 1

PEETERS MARLEEN 1 1

ROLAND MARIE-CHRISTINE 1     1

VAN BUEL GABY  1    1

VAN GILS TOON 1     1

VAN HERCK NADIA  1    1

VAN HOVE RENE  1    1

VAN MAROEY BOB  1    1

VAN RYSSELBERGHE FERRY 1     1

VANDEPERRE WALTER  1    1

VRINTS RIEKE 1     1
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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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Ladiesnieuws
 
Beste ladies,
 
Het nieuwe ladies seizoen start bijna en we hebben een leuk programma opgesteld voor de komende maanden.
 
 
We hebben op 4 februari een winterwedstrijd georganiseerd op AGS en we zijn ondanks de slechte weervoorspellingen
met een blauwe lucht en maar 2 clubs op de baan gegaan. Nog niet zo simpel om het AGS terrein te ontdekken zonder
een keuze aan clubs.
 
 
Nadien hebben we in de tent een heerlijke brunch gehad met smakelijke creaties die door de ladies zelf waren gemaakt.
 
Er zijn een aantal speciale activiteiten waar ik alle dames attent op wil maken:
 
 
Maandag 26 maart :      9 holes spelen op Ternesse vanaf 10.30 uur met aansluitend lunch
Vrijdag 4 mei :                Ladiesontmoeting met Wijnvelden, Puurs en Beveren, meer info volgt
Zaterdag 2 juni :            18 holes op Golfclub Gendersteyn( bij Eindhoven) + diner + busvervoer
Zaterdag en zondag 1-2 september :    Ladiesweekend Dorhout Nederland
 
 
Daarnaast zullen er weer veel ladiesmiddagen en -avonden georganiseerd worden op AGS, deze staan al in de kalen
der van de i-golf.
 
 
Graag zien we jullie terug voor een nieuw ladiesseizoen, we hebben er zin in!
 
 
Catherine en Marieke

25



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

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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Tijdens de middagpauze kregen we ook even een bezoekje van de ambassadeur van het tornooi, Thomas Pieters. Ik
ben er zeker van dat hij niet kan wachten om als eerste af te slaan op de BKO!
Na de middagpauze hebben we nog met enkele leden van Rinkven samengezeten om enkele praktische zaken te be
spreken.
Rond 16 uur kwamen alle holecaptains mee naar de vergadering om de eerste info over hun taken te bekomen. Ver
schillende clubs hebben dankzij voldoende vrijwilligers een eigen hole toegewezen gekregen. Zowel Pieters Production
als Golf Vlaanderen hebben hier de nodige info gegeven. Zo kon ik nadien ook al de holecaptains van mijn segment
leren kennen. En je mag eens raden, één van die holecaptains is een welgekend lid van AGS, namelijk Roland Scheirs.
We zullen er al zeker een goede samenwerking aan overhouden!
 
Nu beginnen er natuurlijk ook al speculaties over welke spelers er mogelijk zouden komen naar dit event. Op dit moment
wil  Lieselotte Pieters daar nog niet al teveel over kwijt. Wel zijn er al 3 namen bekend: Thomas Pieters, Thomas Detry
& Nicholas Colsaerts!
De andere namen zullen jullie in de aanloop van het event zeker vernemen.
 
Tot in de volgende gazet,

Cramers Stefan
Controlling Marshal BKO 
 

Belgian Knockout 2018
 
Op 25 september 2017, maakte Pieters Production bekend dat zij de European Tour weer naar België zullen brengen
na 18 jaar afwezigheid. Ik verheugde me er al op om naar dit event te gaan, dus  kocht direct tickets. Door de website
uit te pluizen, zag ik dat ze ook zochten naar vrijwilligers om mee te helpen. Hiervoor heb ik me ook direct opgegeven.
Ik was dus zeker om op dit event aanwezig te kunnen zijn.
       
The Belgian Knockout 2018 is een volledig nieuwe formule, waarbij er 144 deelnemers aan de start komen. Op don
derdag en vrijdag vinden de traditionele strokeplay rondes plaats met een cut op 64 spelers,  gevolgd door een 9 holes
knock-out formule in strokeplay op zaterdag & zondag.
 
Het tornooi zal een familiale omkadering kennen. De organisatie voorziet in foodtrucks, pop-up stores, optredens en
veel interactie met het publiek. Zo komt er ook het 'Beat the Pro' concept dat op de KLM Open veel succes kende.
Beleving rond een top-evenement waar zowel de golfer als niet-golfer welkom is, en waar we als België erg trots op
mogen zijn.
 
Op 14 december 2017, kreeg ik de vraag om één van de drie controlling  marshals te zijn (lees verkozen) op de BKO.
Toen ik las, wat deze functie eigenlijk inhield, twijfelde ik geen moment en heb onmiddellijk ja gezegd. Het zal een zware,
maar ik denk, vooral leuke taak zijn.
“De controlling marshals zijn marshals die een segment van het terrein krijgen toegewezen (6 holes). In dit segment is
de controlling marshal hét aanspreekpunt/coördinator voor de verschillende hole captains. De hole captains coördine
ren op hun beurt de hole marshals. 
Het aansturen/coördineren/adequaat kunnen handelen is een belangrijk taak tijdens de 4 dagen van het tornooi.”
 
Op 8 februari 2018 kwamen we ’s morgens samen met de controlling marshals, Jochem Sueters en Kevin Dhondt van
Golf Vlaanderen en Ben Ooms (manager Rinkven). We gingen de roping op de baan bekijken. Roping is bedoeld om
de spelers meer plaats te geven door het publiek op afstand te houden, dit om de course zo minimaal mogelijk te be
schadigen door alle bezoekers die over de hele baan wandelen. Zo kregen we ook een beeld van de baan die gespeeld
zal worden. Er zal gespeeld worden op de laatste 9 holes van de North Course en de laatste 9 holes van de South
Course. Enkel hole 10 South Course wordt vervangen door hole 1 South Course.
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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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Starters (Rabbits)
 
Beste Starters,
 
Graag stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Bart Van den Bussche.
Sinds september 2015 ben ik lid op AGS.
Vorig jaar heb ik mij kandidaat gesteld voor een functie in het sportcomité van AGS.
Vanaf heden zal ik de functie van Starterscaptain op mij nemen. Mijn voorganger Stefan Cramers schuift namelijk door
en wordt Youngsterscaptain.
 
Het is voor mij een hele uitdaging om het werk van Stefan verder te zetten en jullie starters zo optimaal mogelijk te
begeleiden bij jullie eerste golfervaringen.
 
Heb je nog geen golfhandicap, heb je al wel baanpermissie of heb je een golfhandicap tussen de 45 en 37, dan val je
onder de categorie van Starters (Rabbits).
 
Ik probeer op regelmatige basis op AGS te zijn. Hebben jullie vragen over spelregels, etiquette, een situatie op de
golfbaan, of eender welke andere vraag, stel ze gerust. Ik ga trachten je er zo goed mogelijk bij te helpen.
 
Wist je ook dat er op regelmatige basis (zaterdag- en zondag voormiddag), en in de zomerperiode ook op vrijdagavond,
een wedstrijd op de compact holes van AGS wordt georganiseerd? Deze wedstrijden staan open voor golfers met een
handicap tussen 45 en 37.
 
Echt de moeite waard om hieraan deel te nemen. Je leert nieuwe mensen kennen, je beoefent je geliefde sport en er
zijn altijd leuke prijzen te winnen. Maar vooral, het gaat er in een ontspannen sfeer aan toe. Er wordt eveneens getracht
om bij deze wedstrijd een Marshal  op het terrein te hebben, die jullie zal helpen bij eventuele vragen.
 
Binnenkort wordt er ook een ‘kennismaking met de baan’ georganiseerd, gekoppeld aan een ‘infosessie invullen sco
rekaart’, (voor handicap 54 tot 45) . Onder begeleiding van een ervaren golfer speel je dan ook nog eens 2 rondjes op
de compact holes.
 
Een startersuitwisseling en een startersontmoeting met Golfclub De Wijnvelden, alsook enkele wedstrijden op compact
holes van andere clubs staan dit golfseizoen ook nog op het programma.
Hou hiervoor je i-golf kalender goed in het oog.
 
 
Tot binnenkort op AGS,
 
Bart Van den Bussche
Starterscaptain
 
                                               “”Life is better when you’re golfing””
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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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En tot slot...
 
 
Dit is onze gazet van 1 maart. Hiermee bent u  weer op de hoogte van hetgeen er allemaal zoal gebeurde bij AGS in de
donkere wintermaanden. Wij hopen samen met u op een schitterend golfseizoen 2018!
 
De volgende  gazet zal verschijnen  op 1 juni met daarin de foto’s van het vernieuwde sportcomité.
 
Wij wensen hen nu al vast veel succes toe!
 
De redactie,
Anne-Marie

Gekiekt op de altijd succesvolle nieuwjaarsreceptie
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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


