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Voorwoord van de
president
 
Beste golfvrienden,
 
Het golfseizoen 2018 heeft in elk geval
zijn start niet gemist en er staan de
komende tijd nog heel wat boeiende
en belangrijke events op het program
ma.
De openingscup op de golfclub van
Kampenhout met als hoofdsponsor
de firma Lucide vertegenwoordigd
door Lutgart en Ward Mertens was
meteen een kraker. Elke deelnemer
mocht bij aanvang een mooie pet in
ontvangst nemen. De prijsuitreiking
op zondagnamiddag   met afsluitende
receptie werd door iedereen enorm
gesmaakt.
 
Onze traditionele opendeurdagen
kenden weer een enorme toeloop.
Zoals immer waren de weergoden ons
gunstig gezind en hadden onze pro’s
de handen vol om alles in goede banen
te leiden en iedereen de kans te geven
een balletje te slaan. Het enthousias
me was bij velen groot en op het aan
bod van onze groepslessen voor be
ginners werd dan ook gretig ingegaan.
 

Elk jaar opnieuw brengt het ganse
interclubgebeuren nogal wat animo en
nervositeit teweeg  in de diverse Bel
gische clubs. Na weken van intense
voorbereiding en training is het de taak
van de interclubcaptain om de beste
spelers te selecteren om de kleuren
van de club te verdedigen. Ook dit jaar
vielen er weer mooie resultaten te
noteren. Heren 3 promoveert  naar
een hogere divisie, heren 4 alsook
onze dames konden zich van behoud
verzekeren. De after party die tot in de
vroege uurtjes duurde, bezegelde het
ganse groepsgevoel dat er op AGS
heerst.
 
Onze senioren trokken zoals ieder jaar
voor hun driedaagse golfuitstap rich
ting Duitsland. Ook hier niks anders
dan blije gezichten en speciale dank
aan Paul en Mariette voor de feilloze
organisatie van het hele gebeuren.
 
Op donderdag 10 mei “Onze Lieve
Heer Hemelvaart” vond het clubkam
pioenschap op Reymerwael plaats.
Marieke Van Arendonk bij de vrouwen
en Stefan Cramers bij de mannen
werden met overtuiging gelauwerd tot
clubkampioenen 2018. Proficiat aan
beide laureaten!
 
Na een afwezigheid van 18 jaar trok
“The European Tour” opnieuw richting
België en meer bepaald naar golfclub
Rinkven. Maandenlange voorberei
dingen zijn er onder impuls van de
familie Pieters aan vooraf gegaan om
het ganse event “The Belgian Knock-
out” tot een topevenement te laten
uitgroeien. Ook meer dan vijftig AGS
vrijwilligers hebben hierbij hun mede
werking verleend en hebben genoten
van een onvergetelijk  spektakelstuk.
Onze landgenoot Nicolas Colsaerts
behoorde tot de laatste acht maar het
was uiteindelijk de Spanjaard Adrian
Otaegui die de speciaal ontworpen
beker met het daaraan verbondenprij
zengeld in ontvangst mocht nemen.
 
Nog een goed maandje en de vakantie
staat alweer voor de deur.
Degenen die andere oorden opzoeken
wens ik alvast een deugddoende en
welverdiende vakantie toe.
Voor de thuisblijvers is er altijd wel iets
te beleven op AGS en gaan onze
wedstrijden onverminderd verder.
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
Beste Leden,
 
Het seizoen is volop aan de gang.  Op sportief vlak zijn er al vele gelegenheden geweest om de prestaties te meten
met de andere spelers.  Na de interclub wedstrijden was er het clubkampioenschap strokeplay over 36 holes.  Profici
at Stefan en Marieke met de titel van AGS Clubkampioenen !!
Er was verder ook nog de cross country wedstrijd in strokeplay formule en onlangs is ook de eerste poule van de
Matchplay competitie van start gegaan.   In augustus strijden 20 spelers in de Antwerp Legends Cup om de titel van
“ploeg van ‘t stad”.
 
De voetbalploeg van ’t stad kennen we ondertussen, dat is zeker City Pirates.  Hun passage op AGS heeft enkele
voetbalharten veroverd.  Deze jongeren hebben eens kunnen proeven van de golfsport onder de begeleiding van
Thomas Pieters.  Het doet me wel wat om deze vedette op ons gras te zien staan.  Ik heb er zeker van genoten, het
was een druk maar plezant weekend.
 
Daarna mocht Thomas Pieters aan de wereld laten zien waar Rinkven lag. Alle Europese aandacht ging naar de Belgi
an Knockout.  Ik heb het geluk gehad om reeds achter de schermen mee te kunnen werken aan enkele internationale
tornooien, maar dit evenement was qua beleving van een andere categorie.  Het was alsof iedereen van AGS op
Rinkven was, allemaal netjes in het rood gekleed, dankzij de BKO organisatie.  Het was ook een leuk weerzien met
oud-leden die ondertussen zijn doorgestroomd naar andere Clubs zoals Rinkven, Ternesse, Cleydael, etc.  Het leek
één grote AGS familie op Rinkven.  Ik heb 4 dagen tussen de touwen kunnen lopen en elke dag werd ik gelukkiger. 
Het was fijn om te doen en ongelofelijk hoeveel AGS vrijwilligers zich enorm hard hebben ingezet tijdens deze 4-daag
se.
Ik ben super trots op AGS. Merci allemaal !
 
Ben je op zoek naar meer performantie of focus in je golfspel ?  Dat kan ook via AGS.  Onze golfpro’s schaven uw
golftechniek bij via individuele lessen of de stages of een van de workshops of masterclasses.  Naast de techniek kan
je ook nog meer focus leggen op je opwarming, bewegingen of je mentale gezondheid.  We ontwikkelen hiervoor een
samenwerking met P.E.R.-Form of met Christine Pelgrims. 
 
Eerder in maart en april  hadden we onze opendeurdag en Start to Golf dag.  In de maand Mei was er een initiatief van
Sport Vlaanderen, de zgn.  Sla je Slag dagen.
Het blijft me soms verbazen hoeveel mensen hun eerste keer AGS bezoeken tijdens deze initiatieven en “ze rijden hier
zo dikwijls voorbij” en “ze weten niet hoe mooi en plezant het hierbinnen kan zijn”.  In ieder geval zijn er weer heel wat
starters bijgekomen die we binnenkort mogen verwelkomen op de Compact Holes. 
 
Op vraag van enkele leden heeft Stefan Cramers een kalenderbestand gemaakt zodat je in je digitale agenda meteen
alle AGS wedstrijden hebt staan.  Je moet je natuurlijk nog zelf inschrijven.  Het kalenderbestand vind je op de websi
te bij de wedstrijdkalender.
 
Onze starterscaptain Bart heeft alvast de starters begeleid op een infosessie scorekaart invullen.  Heb je dit gemist? 
Volgend initiatief is op 16 juni. Een uitgelezen kans om dit eens te herhalen en nadien een leuk wedstrijdje te spelen
onder begeleiding.  Het laatste duwtje in de rug om de stap te zetten naar de handicap.
 
Voor onze starters is er ondertussen een heuse marshalldienst uitgerold. Met dank aan Jan Van Den Berghe, die het
plan heeft ontwikkeld in overleg met de Captain en enkele Marshalls.  Een beknopte versie van dit plan vind je op onze
website onder de rubriek Wedstrijdreglementen.
 
We hebben in overleg met de Captain een reglement gemaakt ivm met de prijzentafel op de compact Holes .  De
prijzentafel is afhankelijk van het aantal deelnemers.  De wedstrijden op de compacts zijn voorbehouden voor de
spelers met hcp 45-37.  Indien er nog plaats is kunnen er spelers op de dag zelf aansluiten met een hcp van 36 of lager. 
Deze spelers betalen geen wedstrijdfee, maar komen niet in aanmerking voor de prijzentafel.  Junioren betalen ook
geen wedstrijdfee en krijgen een aangepaste prijs, indien zij in de top 3 spelen.  Het uitgeschreven reglement vind je
op de website bij de wedstrijdreglementen.
 
Tot slot wil ik nog onze sponsors bedanken, met een speciale vermelding voor Lucide voor de mooie AGS-Lucide
petten als teegift op de opening Cup.  Een mooi gebaar dat door vele spelers is gewaardeerd. 
Bedankt Ward en Lutgart !
 
Verder is er nog de Nagelmackers Cup en de  Winefield wedstrijd op Cleydael op 13/6. U merkt het aan dit ledenblad
dat het aantal sponsors groeit.  Sponsoring hoeft niet altijd advertentieruimte te zijn.  Dit kan ook op een ludieke manier,
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P r i v a t e  B a n k i n g

Wacht niet 
op een teken 
om uw droom 
te realiseren.
Kom eens praten met 
één van onze private bankers.
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b.v. een wedstijd sponsoren of een gepersonaliseerde golfgift voorzien voor iemand die net zijn GVB behaald heeft.
Geïnteresseerde sponsors kunnen zich melden bij ondergetekende via kris@ags.be
 
We hebben een nieuw mailadres gecreëerd voor al jullie toffe foto’s die je graag met ons wil delen, b.v. van het BKO,
Thomas Pieters op AGS of b.v. een seniorenweekend.  Dit mailadres is foto@ags.be
 
Geniet ondertussen van de langste dagen van het jaar met veel plezier op en rond de golfbaan!  
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS

Annick Van Alsenoy: nieuwe medewerk
ster AGS
 
Hallo iedereen,

Ik ben Annick en ben bijzonder blij om het AGS-team te komen vervoegen.

Het is allemaal nog wat nieuw voor me maar ik heb er alvast zin in om - samen
met jullie - AGS nog beter op de kaart te zetten.

Je zal me af en toe in de shop zien maar meestal werk ik achter de schermen
op kantoor (bij Kris).

Ik kijk er alvast naar uit om jullie beter te leren kennen en mijn beperkte golf
kennis te kunnen bijscholen.

Tot gauw bij AGS.

Groetjes,
Annick
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VOOR ALLE 
STARTERS

UITLEG SCOREKAART 
RONDJE OP DE BAAN 
ONDER BEGELEIDING

Inschrijven via het secretariaat 
 of via iGolf

16 juni  2018  om 15 uur 
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Powerswitch
 
Hoe golfen voor een betere versie van jezelf zorgt
 
 
Hypergefocust op de green, of helemaal uit je lood geslagen na een slechte afslag? In zak en as na een verloren wed
strijdje, of aanhanger van de olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen? Boos op jezelf na een
gemiste hole, of foeterend op die plotse windstoot of het gras dat te hoog staat? Golf leert ons heel wat over onszelf.
Veel meer dan we op het eerste gezicht zouden denken. 
 
Als coach begeleid ik mensen in/en organisaties om een betere versie van zichzelf te worden. Dat is uiteindelijk waar
we allemaal ons hele leven lang aan werken. Soms heel bewust, vaak onbewust. Soms heel actief, vaak en cours de
route zonder dat we het zelf goed beseffen. Terwijl we golfen, bijvoorbeeld.
 
Als coach kies ik voor vernieuwing en efficiëntie. Het golfspel leert me snel veel meer over de mensen die ik begeleid
dan het klassieke gesprek aan een tafel me zou kunnen opleveren. Sport toont mensen en hun kwetsbaarheid. Onze
sterktes en onze zwaktes komen naar boven, onze troeven die we graag in de verf zetten en onze kleine kantjes die we
het liefst verstoppen.
 
Ik speel zelf al twintig jaar golf. Ik haal na al die jaren nog altijd maar een bescheiden niveau, maar het blijft een spel
dat het waard is om te spelen. We zijn allemaal op zoek naar onze ‘own authentic swing’ zoals Robert Redford het mooi
verwoordt in zijn film “The legend of Bagger Vance”. Het gaat om onze eigen hoogstpersoonlijke stijl – een combinatie
van talent, intuïtie, skills en oefening - om een golfballetje met de juiste impact te raken of om onszelf door het leven te
slaan.
 
Naar die eigen authentieke swing ga ik mee op zoek. Stap één is samen de golfbaan op, ontspannen en ongedwongen.
Ik kijk, ik luister, ik observeer. Deze ervaring is de basis om tijdens twee latere gesprekken dieper in te gaan op de
dingen die me zijn opgevallen en nu nuttige inzichten kunnen geven voor gebeurtenissen of uitdagingen op het werk of
gewoon in het leven. Na 6 maanden is er nog een laatste gesprek en maken we de balans op.
 
Heel belangrijk: ik ben géén golfcoach. Ben je op zoek naar een trainer om je golftechniek bij te schaven, dan ben ik
de laatste bij wie je moet aankloppen. Een betere golfer worden is nooit het doel, maar het zal hopelijk wel een aange
naam neveneffect zijn. Als je je denken wat kunt uitschakelen, niet-doen in plaats van je best doen, leert te vertrouwen
en controle los te laten, durft te falen en de bal letterlijk durft mis te slaan, … gaat dat van jou een betere manager, een
betere medewerker én een betere golfer maken. En een betere versie van jezelf. Of dat nu versie 1.0 is of versie 10.0.
 
Misschien tot binnenkort op de green?
 
Christine Pelgrims
 
Christine Pelgrims heeft 30 jaar ervaring in coaching en communicatie en brengt dat samen met haar eigen verwonde
ring, passie en creativiteit….en een golfhandicap 36. Wil je graag méér weten over de coachingsessies? Neem dan een
kijkje op www.powerswitch.be. 
 

 
 
                                                                            ‘Play the game
                                                                               Your game
                                                        The one and only you were meant to play.’
 
 
 
 

Passie en fun zijn goede vertrekpunten
        om te leren en te ontwikkelen

 
AGS en Power Switch zetten samen in
                 op groei en leren
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Interclub
 
 
Voor velen onder onze leden is Interclub eerder een vaag begrip, een event waar men amper mee in aanraking komt,
maar voor sommige leden onder ons; waaronder mezelf; één van de hoogtepunten van het jaar.  Ook dit jaar was het
niet anders, meer nog : dit jaar was een grand cru jaar !!!
 
Match Play is het woord van het voorjaar. Match Play is ook de formule van de Interclub wedstrijden. Vergeet Stableford
punten, vergeet je strokes, vergeet zelfs je handicap.  Match Play is een wedstrijdformule waarbij je een punt verdient
als je op één hole in minder slagen het balletje in de hole krijgt dan je tegenstander.  Elke hole is een wedstrijd op zich
en als je 9½ punten hebt verdiend (een ½ punt als beide spelers een identieke score op de hole behalen) dan is de
wedstrijd gedaan; zelfs als er nog meerdere holes te spelen zijn.
 
Interclub zelf is een ploegenwedstrijd tussen golfscholen en golfclubs onderling.  AGS heeft een ploeg in de Ladies 2,
Heren 3 en Heren 4 categorie.  In principe zit elke ploeg in een poule van 4 golfclubs en moet men in 3 onderlinge duels,
op een neutraal terrein, uitmaken wie kampioen wordt en promoveert, wie laatste eindigt en dus degradeert en wie als
2e of 3e in de poule eenvoudigweg in dezelfde divisie blijft.  Bekijk het als Champions League duels zonder uit- en
thuiswedstrijden.
 
De dames moesten het strijdtoneel op 21 en 22 april betreden in Oudenaarde, de heren van de H4 ploeg moesten op
21, 22 en 28 april op La Bruyere de arena betreden, terwijl de venten van de H3 ploeg op Bossenstein de graszoden
moesten betreden.  Roland Scheirs, Marc Van Asch en ikzelf waren de respectievelijke Captains van dienst.
 
Captains hebben de ondankbare, en soms moeilijke taak om uit hun groep van 11 – 12 spelers er 5 aan te duiden die
op de wedstrijddag de kleuren van AGS verdedigen en er 5 aan te duiden om als caddie de speler te begeleiden en te
ondersteunen.  Hierbij is het belangrijk dat élke speler, of hij/zij nu opgesteld wordt of niet, de juiste ingesteldheid heeft
om ook als caddie het beste van zichzelf te geven voor de speler die hij/zij begeleidt.  Voor je ploeg spelen en  AGS
vertegenwoordigen brengt extra druk met zich mee; soms extreem hoge druk als het van die ene putt op hole 18
aankomt als de stand 2 – 2 staat in de onderlinge confrontatie. 

 
Deelname aan Interclub staat dan ook gelijk met 100 % bereidheid om 3 dagen het beste van jezelf te geven; ook al is
het 3 x als caddie, ook al vind je dat je beter speelt dan speler x…. Dat zijn de basisregels van het groene icoontje aan
te klikken op I-Golf als de uitnodiging komt om deel uit te maken van het Interclub gebeuren.  Foute ingesteldheid leidt
tot frustratie binnen de groep wat op zijn beurt de team spirit aantast…  Het archetype van juiste ingesteldheid is onze
geroutineerde Interclubber Fred De Mey.  Fredje doet al jaren mee aan de Interclub, heeft (bij mijn weten) nog nooit als
speler de AGS kleuren verdedigd en schrijft zich elk jaar opnieuw in om deel uit te maken van die groep spelers, die
mini-familie, die op de 3 wedstrijddagen het “Scholeke” verdedigt. 
Een tussen-de-lijnen-door “dankuutje” aan deelnemers zoals Fred…
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Aan de andere kant van het land, meer bepaald op Bossenstein, waren de 5 gladiatoren Wim Moonen, Dirk Verhasselt,
Stefan Cramers, Dirk Peeters en Erik Van Himbergen.  De inzet was groepswinst, de score moest minimum 4 – 1 zijn. 
Groepswinst betekende voor het 2e jaar op rij een kampioenenploeg en een kleine morele tik aan Henri-Chapelle die
ons de zondag ervoor met extreem ‘regelmuggengezift’ de overwinning nog uit onze handen rukte… 

 
Achter de schermen wordt er bij het Interclubgebeuren redelijk wat georganiseerd; er zijn Match Play oefenwedstrijden
in de winter, er zijn de Pro-sessies die door onze Pros worden georganiseerd, er volgt een oefenronde op het ‘neutraal’
terrein waar de wedstrijden worden gespeeld, er is het jaarlijks terugkerend feest dat op de laatste wedstrijddag op
AGS zelf wordt georganiseerd incl. gratis vat en food truck (trouwens niet alleen voor de Interclubfamilie, maar voor alle
leden en sympathisanten)… 
 
Het organiseren van zo’n feest heeft natuurlijk meer ‘cachet’ als er ook een kampioenenploeg te vieren valt.  Vorig jaar
was dat de Heren 4 ploeg.  Zou er ook dit jaar één volgen ?
 
Na het uitzonderlijk warme openingsweekend op 21 en 22 april waren de 1ste kaarten al geschud.  De dames hadden
zich op Oudenaarde kranig geweerd en op de 2de wedstrijddag met een nipte 3-2 nederlaag hun meerdere in de an
dere teams moeten erkennen.  Geen nood, de dames blijven in hun huidige divisie en iedereen heeft ervaring opgedaan
om volgend jaar nog sterker voor de dag te komen.  De Heren 4 ploeg had hun beide openingswedstrijden verloren
maar had alles in eigen hand om 3de te worden en het behoud in hun divisie te verzekeren.  De Heren 3 ploeg had hun
openingswedstrijd met 4 – 1 gewonnen na fantastische comebacks van Wim Moonen, Dick Van Leeuwen en Dirk
Peeters (alle 3 stonden ze op een gegeven moment 3 of meer holes achter op hun tegenstander) en verloor met 3 – 2
op zondag na een uiterst discutabel moment op hole 18 waarbij de zege ons uit  handen glipte op de 1e play off hole.
 
De dames moesten zaterdag 28 april niet meer spelen, de beide Herenploegen konden echter hun eigen lot nog bepa
len; de Heren 4 ploeg voor het behoud, de Heren 3 ploeg voor de groepswinst met een 4 – 1 zege.  Beide Captains
hadden moeilijke keuzes te maken, keuzes die ze naar eer en geweten moesten nemen en die mogelijk enkelen zouden
kunnen teleurstellen…  De Heren 3 ploeg mocht om 12 u afslaan, de Heren 4 ploeg om 12u37.   
 
De 5 gladiatoren van de Heren 4 ploeg waren Jerry Vinck, Fred Van De Merlen, Jean Lauwers, Ivan Kopljar en Carl
Dams.  De tegenstander was Bossenstein; nochtans vertrouwd met kratermaanlandschap-putten; de greens op La
Bruyere en Bossenstein waren namelijk ver weg van de kwaliteit die we op AGS voorgeschoteld krijgen.  Behoud was
de inzet!  Om 17u30, toen de Heren 3 ploeg op het terras van Bossenstein een eerste pintje aan het verorberen waren,
kwam het verlossende WhatsApp berichtje binnen… ‘het staat 3 – 1 voor AGS en Ivan staat 1up op hole 17’.   Heren
4 wint uiteindelijk met 4 – 1 van Bossenstein op La Bruyere en kan met een glimlach richting AGS rijden aangezien het
behoud verzekerd werd.
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Flash forward, ongeveer 16u30.  Wim Moonen heeft zonet op hole 14 zijn wedstrijd gewonnen en Dirk Verhasselt (hcp
21) verliest na een ontzettend knappe en dappere prestatie op hole 15 tegen een een speler van Chateau d’Ardenne
met hcp 8.8.  Het staat 1 – 1, nog 3 wedstrijden te gaan en alle 3 moeten ze gewonnen worden…  Ikzelf, caddie van
Dirk Verhasselt, kan nu eindelijk het terrein op en de stand van zaken waarnemen.  Stefan Cramers staat 4 up met 4 te
gaan, lijkt safe maar heeft net een slechte drive op hole 15 geslagen; Dirk Peeters staat 2 up na hole 14. 
Ik zie nog net Erik Van Himbergen met een prachtige slag op de par 3 hole 14 de wedstrijd beëindigen.  De stand is 2 –
1 in ons voordeel, nog 2 te gaan…  Stefan verliest hole 15 en slaagt opnieuw een slechte drive op hole 16, een bal die
hij trouwens nooit meer terugvond; Dirk verliest ondertussen hole 15.  Terwijl Stefan hole 16 verliest, hij staat nu slechts
2 up, slaagt Dirk, 1 up, een slechte drive op hole 16.   Captain en spelers kijken lijdzaam toe en bibberen nog net iets
harder.  Stefan slaagt alweer een slechte drive op hole 17 en belandt in de waterhindernis maar Dirk zet gelukkiglijk zijn
slag achterstand op hole 16 terug recht.   
 
Captain Stefan loopt mee met speler Stefan en zorgt ervoor, mogelijk het sterkste moment van de Captain op de 3
wedstrijddagen, dat de speler geen domme beslissing neemt op hole 17.  Stefan dropt, de knapste drop van de dag,
pitcht naar de fairway en legt hem na 4 slagen op de fringe van de green… 5 meter te gaan.  De tegenstander ligt met
3 slagen op de green en mist zijn par putt op een haar na.   Stefan heeft de (water)kans om de hole te squaren en te
gelijkertijd de partij te winnen.  Hole 17 heeft een iets hoger gelegen green en de héle ploeg staat van onder de green
te kijken wat er gebeurt.   Zonder ooit van zijn lijn af te wijken valt de bogey putt in de hole, een eerste oerkreet van de

voltallige ploeg volgt.  Blijdschap alom, de zege tegen Chateau d’Ardenne is binnen maar nog niet de groepswinst. 
Dirk heeft ondertussen hole 16 gewonnen en staat 2 up met 2 holes te gaan; beide spelers op de fairway na hun afslag. 
De tegenstander belandt in de bunker, Dirk eindigt embedded achteraan in de rough van de green.  Na een mooie
bunkerslag van de tegenstander legt Dirk hem met een magistrale chip op 2 meter van de pin.  De tweede en luidste
oerkreet volgt nadat Dirk het afmaakt met een mooie par.  De kampioenen zijn gekend !  Het feest op AGS kan begin
nen en heeft dan ook tot de late uurtjes geduurd…
 
Zoals gezegd 2018, een jaar grand cru !!!   Top spirit, top mentaliteit, top inzet, één grote groep vrienden die het allemaal
voor elkaar gunnen.  Uiteraard kan dit alleen maar dankzij zij die op de achtergrond mee hebben geholpen om dit
mogelijk te maken; in eerste instantie denk ik hier aan het management van AGS en de Pros die ons alweer vakkundig
hebben bijgestaan met raad en daad.  Ook jullie zijn Top !  Ook jullie maken deel uit van deze overwinning !!!
 
 
Het was me weer een rollercoaster…
 
 
Stefan Poppe
Interclub Captain
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Sportcomité

   

   Philippe Van De Kerkhove 

                Voorzitter 
 

          Kris Van Ingelgem 

              Clubmanager 

        Peter Van De Mosselaer 

      Verantwoordelijke Horeca 

 

   

              Marc Van Asch 

                  Captain 

 

           Patrick Bisschops 

               Vice-captain 

         Paul Van Geenhoven 

                   Secretaris 

             Senioren captain 
 

   
       Bart Van den Bussche 

            Starters captain 

 

Stefan Poppe 

Junior captain 

Interclub captain 

               Stefan Cramers 

             Youngster captain 
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Sportcomité (vervolg)

   

        Marieke Van Arendonk 

               Ladies captain 
 

         Maarten Bruynseraede 

           Rules correspondent 

            Nadine Vandenabeele 

                  Lid sportcomité 

 

   
           

            Erik Van Himbergen 

               Lid sportcomité 

               

             Catherine Cassiers 

                Lid sportcomité 

                    

                    Luc De Bruyne 

                   Lid sportcomité 
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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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4. Draai je linkerschouder onder je kin
   Je heupen draaien 45°

1. Sta rechtop
   Hoofd blijft voorwaarts gericht

2. Draai je schouders 90°
    Je heupen draaien 45°

3. Buig voorwaarts zoals je buigt voor
een normale slag
 
 
Adrian Jones
Head Pro

Pro's Corner
 
DE MACHINEKAMER
 
Sla verder met je woods!
 
Wat iedereen wil, is meer afstand halen.
Zelfs wanneer je maar tenger gebouwd bent, kan je de bal toch ver slaan.
 
De sleutel tot ‘kracht’ is een goede rotatie  van je bovenlichaam, tenminste 90° met je schouders.Als je volledig draait
moet je je linkerschouder onder je kin voelen, de heupen moeten tenminste 45° draaien, de helft van je schouders dus,
voor senior-spelers misschien zelfs iets meer.
 
Deze rotatie geeft kracht aan je swing en met deze dynamische draai win je gegarandeerd een aantal meters extra!
 
 
Hier een schitterende oefening om deze dynamische draai te voelen in je backswing:

15



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

 

 

Op zoek naar een betrouwbare loodgieter voor uw sanitaire installaties en centrale verwarming in de ruime omgeving 

van Antwerpen ? Dan bent u bij Deba Sanitair & Verwarming  aan het juiste adres ! Zowel voor nieuwbouw, 

renovaties of appartementen geven wij u graag vrijblijvend advies en een correcte offerte.       

 

 

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 SANITAIR & VERWARMING , UW 

PARTNER VOOR AL UW SANITAIR, 

LOODGIETERIJ EN CENTRALE VERWARMING  

MET GOED ADVIES EN GEEN ONNODIGE 

KOSTEN. 

 

 

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. 

 

16



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

BELGIAN KNOCKOUT 2018: wat een feest, wat een ervaring
 
Op 7 mei was onze laatste meeting voorafgaand aan dit groots event. We hebben de laatste punten overlopen die uit
voorgaande meetings zijn gekomen.
 
13 mei, de dag dat iedereen zijn kledij kon op halen. Alles stond hier mooi klaar.
Er werd een laatste opfrissing voor alle hole captains & hole marshalls gegeven. Nadien konden zij hun hole gaan be
zoeken  waar ook de controlling marshall hen stond op te wachten. De laatste vragen konden gesteld worden.
 
De volgende dagen begonnen de laatste voorbereidingen voor het event. Ik had beloofd om de landingszones op mijn
holes te gaan bekijken (hole 3-8). Zo konden de holecaptains hun spotters op de correcte plaats zetten zodat we alle
ballen goed zagen vliegen en vallen. Hierbij werd ik geholpen door verschillende spelers die raad hebben gegeven op
de verschillende holes. Nadien heb  ik nog enkele palen voorzien waar de verschillende pijlen konden ophangen. Dit
was wel wat werk omdat alles met de hand geboord moest worden. Ondertussen zag ik de opbouw van “the village”
volledig tot stand komen. Ook de “crew” tent werd versierd en klaargemaakt voor de komst van ongeveer 500 vrijwil
ligers.
Elke dag was er voor de aanwezige vrijwilligers  vers eten voorzien. Zo hebben we een gourmetburger met een puntzak
gehad, stoverij van varkenswangetjes met rijst en wok.
 
Woensdag 16 mei begon de stress toch wel een beetje te komen. Alle richtingspijlen werden opgehangen, een ingang
werd gemaakt. Nadien hebben we de pijlen opgehangen voor de ingang naar de parking, samen met enkele stagairs.
 
Donderdag, 17 mei, MATCH DAY 1.
Nog snel enkele banners ophangen aan de inkom, zodat de bezoekers de ingang nog iets gemakkelijker konden vinden.
Nadien ben ik gestart met mijn ronde om te zien of alles in orde was voor de hole marshalls.
De drukke flights werden een beetje bij elkaar gezet, zodat we onze walking marshalls ook konden samen zetten omdat
we te weinig vrijwilligers hadden op donderdag.
Goed dat we in de topflights walking marshalls hebben gezet want het was zeker nodig. Iedereen begon deze flights
te volgen. Voor onze Belgen zal dit zeker een extra steun geweest zijn om voorbij de cut te geraken.
’s Middags werd er vol au vent voorzien voor alle vrijwilligers en na de shift een stukje taart.
Golf Vlaanderen had ook nog een tombola voorzien.
Bijna al de winnaars waren leden van AGS of oud-leden. Waaronder ikzelf ook!
 
Vrijdag 18 mei, MATCH DAY 2.
Na een eerste zware en lange dag komt uiteraard dag 2. De eerste stress was weg en iedereen wist nu wat ze moesten
doen. We begonnen onze dag met een lekker ontbijtje gecombineerd met een kop koffie of thee.
De eerste flights  startten. Dus iedereen vloog naar zijn post om de spelers op te wachten.
’s Middags werd er balletjes in tomatensaus & puree gegeten.
Voor de Belgische spelers en toeschouwers begon het spannend te worden, want we waren nog niet zeker dat onze
host de cut zou halen.
Uiteindelijk gingen er 4 Belgen door naar de Knockout Rondes.
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Zaterdag 19 mei, ONE … TWO … KNOCKOUT
Vandaag moesten er 8 spelers overblijven van de 64 spelers die de CUT haalden.
4 Belgen startten in de Knockout fases. Spijtig genoeg moesten we hier al van 3 afscheid nemen.
Alle hoop kwam op de schouders van Nicolas Colsaerts terecht. Hij heeft zijn 3 matchen fenomenaal gespeeld. Hierdoor
kreeg hij op hole 7 & 9 een wave waar iedereen aan meewerkte. De European Tour wist niet wat er gebeurde want dit
hadden ze nog nooit gezien.
Ze vonden het fenomenaal!
‘s Middags was er een heerlijke paella.
‘s Avonds was er weer een tombola voorzien. Ook hier won ik een prijs!
Zo ging ik uiteindelijk naar huis met 2 reisgolftassenzakken, een stressbal, een handdoek en een usb-stick!
 
Zondag 20 mei, FINALS DAY
Colsaerts startte als eerste in de finaledag. Uiteindelijk lag hij er als eerste uit.  Wat spijtig was omdat we geen Belgen
meer overhadden om de finale te spelen. Toch ging het publiek niet lopen want de andere spelers werden aandachtig
opgevolgd.
Na een spannende ronde kregen de greens nog een extra cut (1x extra afrijden) voor de finale ronde.
Bij de finale flight mochten de bezoekers op 30 meter afstand op de fairway meelopen achter een rij vrijwilligers.
Bij aankomst van alle spelers werd er een slow clap ingezet. Ook dit werd nog nooit gezien.

Adrian Otaegui werd uiteindelijk bekroond tot de winnaar van de eerste Belgian Knockout.
Volgend jaar zal de European Tour terugkeren naar België voor een 2de editie. De datum is nog niet bekend, maar zal
zeker nog aangekondigd worden.
 
Aan alle vrijwilligers van AGS, bedankt om er een topfeestje van te maken!
Zonder jullie zou het zeker niet zijn gelukt. Weet dat AGS de club was met de meeste vrijwilligers. Hierdoor konden we
zelfs meer dan 1 hole hosten.
Ook bedankt aan enkele junioren die aanwezig waren om al de spelers en vrijwilligers aan te moedigen.
 
Ik mag hopen dat jullie volgend jaar ook weer allemaal aanwezig zijn als vrijwilliger.
 
Omdat er zoveel vrijwilligers waren en hoogstwaarschijnlijk ook zoveel foto’s zijn genomen, zouden we deze willen
verzamelen.
Ze kunnen doorgestuurd worden naar ags.bko@gmail.com
 
 
Cramers Stefan
Controlling Marshall Zone 2 (Hole 3-8)
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Juniornieuws
 
Het mag gezegd worden, het AGS Juniors team is niet het grootste team Juniors van ons mooie Belgenland, het is wel
één van de meest performante groep jongeren.  Met de beperkte groep Juniors die we hebben, behalen we héél mooie
resultaten, HEEL mooie resultaten…
 
Een korte samenvatting, zonder de inzet van de rest van de groep te ontkrachten…
 
Mirthe Waumans speelt de pannen van het dak op de officiële Jeugdwedstrijden; 1ste net op Koksijde met de Federal
Scapa Junior Tour op 21 mei, 1ste net op de U12 op La Bruyere op 13 mei, 1ste net op de U12 in Lanaken op 5 mei,
1ste net op de U12 op Royal Oostende.
 
Ellen De Mol speelt 1ste net op de U14 in Lanaken op 5 mei, 2de op de wedstrijd in Cleydael op 11 april en 2de net op
de U14 op Royal Oostende op 3 april.
 
Anaïs Waumans wordt clubkampioen en vertegenwoordigd AGS op de Junior Masters in Bercuit na een ongewoon
spannende wedstrijd tegen Ellen De Mol en eindigt 1ste op de VVG wedstrijd op 11 april.
 
Bran Lemmens verbetert zijn handicap na een prachtige prestatie op het Junior Clubkampioenschap.
 
Thomas Gijsels behaalt zijn handicap 36.
 
Wat een weelde, wat een weelde… 
Het Junior team is dan misschien wel niet het grootste team van België, dankzij de inzet van de Juniors zelf en onder
het toeziend oog van Alain wordt er wel degelijk goed gepresteerd!
 
'Jeugd Deugd!'
 
Stefan Poppe
Junior Captain
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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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Junioren : Wedstrijden Golf Vlaanderen Junior U12/ U14
 
 
De AGS junioren vielen alweer zeer mooi in prijzen tijdens de wedstrijd van Golf Vlaanderen Junior U12 / U14 op 5 mei
op Golf Lanaken.
 
Mirthe Waumans won in haar categorie de 1e Net-prijs met 20 boven de baan.
 
Ellen De Mol speelde eveneens eerste in haar reeks met 23 boven de baan.
 
Tevens twee maal hcp verbetering ! 
 
Een dikke proficiat aan beide junioren!
 
 
Bart Waumans
Een fiere papa
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AGS starters gingen naar De Wijnvelden
 
 
Zaterdag 5 mei 2018
 
Onder een stralende zon werd er een ‘Startersuitwisseling’ gedaan tussen AGS en De Wijnvelden.
Terwijl op AGS de Rabbits van De Wijnvelden actief waren, gaven onze Starters het beste van zichzelf op de 9 holes
baan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
 
‘Zonnecrème’ en ‘heb ik genoeg golfballetjes bij’ waren zowat de meest gehoorde woorden vooraf. En of het nodig was…
 
In elke flight speelde er steeds een ‘meer ervaren’ AGS’er mee, wat door iedereen duidelijk positief werd onthaald.
Voor velen onder ons was dit de eerste wedstrijd buiten onze ‘home base’ in Aartselaar, en ik moet zeggen dat we,
ondanks de smalle fairways, de strategisch geplaatste bunkers en de vele waterhindernissen, goed onze plan getrokken
hebben.
 
Toch even vermelden dat we na een slag uit de bunker, deze terug gerijfd dienen achter te laten.
Het is niet fijn om vast te stellen dat je bal al in een bunker ligt, maar dan ook nog eens in een diepe voetafdruk terecht
is gekomen.
 
Voor de rest hebben we een zeer aangename dag gehad.
 
Met dank ook aan de gastvrijheid van golfclub De Wijnvelden voor de prima ontvangst en het mooi verzorgde terrein.
Er werden goede scores behaald, doch een handicapverbetering zat er spijtig genoeg niet in.
De dagwinnaar werd Koenraad Dekocker met een score van 36 punten.
 
De 3 starters met de hoogste scores kregen elke een doos Callaway ballen.
 
De winnaars van de Starters waren :
 
1. Myriam De Bom
2. Emiel Vertongen
3. Myriam Claes
 
Met dank voor jullie enthousiaste deelname,
 
 
Uw starterscaptain
Bart Van den Bussche
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Cross Country
 
Het leukste weekend van het jaar was weer aangebroken: de Cross Country.
Dan wordt het terrein van AGS eens op een andere manier gespeeld.
Tijdens deze 3-daagse wedstrijd werden alle hoekjes en kantjes van de AGS compact-holes ten volste benut, want dan
speelden we zoals de naam al doet vermoeden doorheen het landschap, van de ene hole naar de andere.
We speelden dit jaar als volgt:
afslag hole 1 naar green hole 2
afslag hole 3 naar green hole 4
afslag hole 5 naar green hole 6
(oude) afslag hole 2 naar green hole 5
afslag hole 6 naar green hole 1
 
Deze laatste werd in principe als par 4 rond de driving range gespeeld, maar voor de spelers met ballen aan hun lijf, of
anderen met te veel ballen in hun golfzak, was de driving range tussenin blijkbaar geen issue, waardoor velen deze hole
rechtstreeks probeerden te spelen. De ene al wat succesvoller dan de andere weliswaar…

Om dit alles in goede banen te leiden en de veiligheid maximaal te garanderen, konden we ook dit jaar weer rekenen
op de hulp van onze youngsters, die via state-of-the-art communicatietechnologie (“Whatsapp” & walkie talkies) met
elkaar overlegden wie er wanneer kon afslagen.

We hadden toch 3 mooi gevulde dagen, met een gezonde mix van starters en ervaren spelers. Een unieke ervaring
trouwens voor de starters, die voor de eerste keer eens hun ijzertje 5, wood 3, of zelfs driver uit de golfzak konden halen.
 
Er was zelfs één van de deelnemers die het niet superveilig vond en dan maar een Bumpcap (verharde pet) mee had
gebracht. En van waar kwam deze?  COCA COLA (mijn werk!).
Maar na enkele holes was deze al wel af, daar het net iets te warm was.
 
Bij de heren was het pas beslissend na de laatste hole, maar uiteindelijk won  Dirk Peeters met 43 slagen.
Bij de dames was het dan weer Rita Daniels, met 53 slagen, die de eerste prijs wist te versieren. Daarnaast vielen ook
nog heel wat andere spelers in de prijzen.
Bovendien zette ook onze getalenteerde junior Lars Francken een glansprestatie neer met maar liefst 57 slagen, en dus
de vermelding meer dan waard.
Proficiat nogmaals aan allen!
 
Graag zou ik ook de deelnemende youngstermarshals willen bedanken voor hun inzet en hulp om dit event te laten
slagen.
En zo konden we ons cross-country weekend alweer succesvol afsluiten met een boerke, een karmelietje en een
glaasje wijn. Tot volgend jaar voor een nieuwe editie van onze cross-country met mogelijk een nieuwe formule!
 
Stefan Cramers
Youngstercaptain
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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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Cross country vrijdag 25 mei: een impressie
 
Stralend zonnige dag. Geknipt voor een cross country wedstrijd op onze baan. Voor de gelegenheid omgetoverd tot
een 5 holes baan.
We starten met 3 flights in 4-bal op hole 1, 3 en 5. 
We spelen voor het minste aantal slagen.
We krijgen te horen dat als we met 11 slagen niet geput hebben, we 13 moeten noteren. We hopen allemaal dat het
ons niet overkomt. 

De eerste hole van afslag 1 naar green 2 blijkt voor onze flight al een hele uitdaging. 
Plezant en pittig.

De tweede hole van afslag 3 naar green 4 is met het hoge gras langszij ook niet voor iedereen een makkie. Door ‘links
van dát raam’ te mikken haalt iemand net niet de green. Toch knap gedaan. 

Dan van afslag 5 naar green 6. Lijkt simpeler dan het is met een boom in het midden, die blijkbaar graag balletjes lust.
En dan zijn er nog de bunker, de bomen en het .hoge gras.
We amuseren ons, de sfeer zit goed. 

De uitdaging van de driving range op hole 4. Van de oude afslag 2 naar green 5. 
Sommige ballen halen het net, andere vinden een eerste plek op de driving range. En dan is het bosje voor de schuine
green! Als je denkt dat je er bijna bent, loopt het soms toch nog fout.
Tot slot van afslag 6 naar green 1. Eén iemand waagt een poging om over de driving range te slaan. De anderen gaan
via green 6 tussen de bomen naar green 1. Nipt de out of bounds ontwijkend.
 
En dan mogen we nog een rondje! 
Bij al dit leuks worden we begeleid door Stefan, de Younstercaptain en twee Younsters bij de andere flights.
Er wordt gegesticuleerd en getelefoneerd om het hele spel letterlijk in goede banen te leiden.
We krijgen advies en worden aangemoedigd. Er worden foto’s gemaakt. Er wordt gelachen, binnensmonds gevloekt
en gezocht. 
We hebben plezier en genieten. 
Wat kan een mens zich meer wensen op deze zonnige vrijdag in mei? 
Zeker voor herhaling vatbaar en met veel dank voor de fijne organisatie!
 
Chris Goetschalckx

Ladiesnieuws
Beste dames,

Het ladies seizoen is al weer op volle gang en we hebben al meerdere gezellige golfnamiddagen gehad op AGS met
altijd weer verrassende prijzen!
 
Op 2 juni hadden we reeds onze Ladiesdag op de golfclub Gendersteyn bij Eindhoven, een geslaagde dag!

Ik kan nu alvast verklappen dat we op 1 en 2 september ons ladiesweekend hebben vastgelegd. We gaan dan naar het
mooie Brunssum in Nederland. Op golfclub Brunssumerheide hebben ze meerdere lussen van 9 holes en die gaan we
ontdekken.
Op de i-golf is het al mogelijk om hiervoor in te schrijven. Ga met ons mee voor een compleet weekend met 2 golfdagen,
inclusief overnachting, ontbijt en diner, meer info op de i-golf.
 

Ook alle middag- en avondwedstrijdjes staan op de kalender.
 

Tot snel op AGS,

Catherine & Marieke
Ladies captains
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Seniorenuitstap naar Stromberg 6-9 mei 2018
 
Het lijkt wel zomer: een stralende zon in een wolkenloze blauwe lucht. Prachtige groene heuvelachtige omgeving, ergens
aan de Rijn in de buurt van Rüdesheim.
Het is zondag 6 mei. De jaarlijkse seniorenuitstap van AGS. De zesde op rij.  Na Attendorn, tweemaal Jakobsberg en
Ahaus is het opnieuw de beurt aan Stromberg.
We worden ontvangen in het mooie Land und Golfhotel gelegen aan de golfbaan en met een uitnodigend zwembad en
grote wellness ruimten.

Onze groep telt 46 mensen waarvan 39 golfspelers.
De omgeving nodigt uit tot prachtige wandelingen en het zwembad lonkt naar de niet golfers.
Na de apéro en de briefing worden we genodigd voor een lekker diner. Sommigen nemen nog een afsluiter op het
terras of in de gezellige bar.  En dan de nacht in.

Op maandag starten de eerste flights om 11u voor een best pittige en uitdagende dag.
De par 69 baan is smal, heuvelachtig, met grote hoogteverschillen en zeer droog. De meeste holes worden geflankeerd
door bomen en héél veel dode bladeren en takken. Bunkers zijn strategisch geplaatst.  De fairways en greens zijn best
in orde. Waterpartijen zijn een beetje geniepig aanwezig. Doglegs maken het plaatje af.
Veel ballen gaan hun eigen leven leiden in de bosjes of springen en rollen weg van de glooiende fairways.
Er wordt veel gezocht en soms gevonden.

Op hole 9 wacht ons een prachtig vergezicht.  En dan nog 9 te gaan. Terug naar boven!
Simpel ogende holes blijken het uiteindelijk dan toch net niet te zijn.
Het wordt een lange dag. Gelukkig onder een stralende zon die net niet te veel warmte geeft om het aangenaam te
houden.
Voor de laatste flights is het reppen om op tijd op de apéro en prijsuitreiking te geraken.
De dames zetten betere prestaties neer dan hun mannelijke flightgenoten. Ligt dat aan de baan?
Een mooi dinerbuffet en een leuke après in de bar sluiten de dag af.

Op dag twee ‘kennen’ we de baan. We weten wat ons te wachten staat. We gaan daar dan ook naar spelen, toch?
Of dat werkelijk voor iedereen lukt, blijft een vraag.
Ook vandaag spelen we onder een staalblauwe hemel en een zacht verwarmende zon.
Op hole 18 worden we ten afscheid door de grote fontein en de zon getrakteerd op een magnifieke regenboog.
De gelukkigen onder ons nemen nog een duik in het zwembad alvorens van de laatste apéro en de prijsuitreiking te
genieten.

Ook vandaag scoren de dames beter dan de heren. Bij de dames wordt één handicapverbetering genoteerd.
Misschien ligt dat aan de mooie sponsoring van Nadine met haar prijzen en haar attentie voor alle dames? De T-gift
komt deze keer van Patricia en Michel. En ook Margareta en Wim sponsoren prijzen voor deze wedstrijd.  Bovendien
onze dank aan AGS voor de dagelijkse apéro.
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Voor diegenen die op woensdag na het ontbijt niet direct huiswaarts rijden, staat er nog een bezoek op het programma
aan het Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett in Rüdesheim am Rhein.
De Nederlandstalige gidse, afkomstig uit België, geeft gedurende 1 uur een zeer boeiende en duidelijke uitleg over het
ontstaan en het maken van muziekdozen, platenspelers en orgels in alle formaten. Al deze toestellen zijn nog speelklaar
en wij mogen ze met plezier aanhoren. Als afsluiter van de rondleiding wordt Jos uitgekozen om als orgelman mét hoed
maar zonder aapje (!) te draaien aan het orgel. Na de afsluitende lunch gaat het richting België.

Rest nog Paul en Mariëtte te danken voor de piekfijne organisatie en de hartelijke zorg om ons welzijn en plezier.
Het zijn weer meer dan geslaagde dagen geworden.
We kijken alvast uit naar een volgende keer!
 
Chris Goetschalckx

Van de tee  
tot de laatste  

hole, we staan 
altijd voor u  

klaar.

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 0439469881, van KBC Verzekeringen NV
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De Kleine Prins is een privé-initiatief waar 7 gasten met een mentale beperking onder professionele begeleiding gedu
rende de week samen wonen.
 
Bij het ‘thuis’ komen van hun dagcentrum, worden zij ondersteund in de huishoudelijke taken.
 
Ook zij dromen van een zo’n zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven: actief, sportief en creatief als ze zijn.
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Het Marshallplan van AGS
 
We hadden in de wandelgangen vernomen dat men van plan was meer marshalls in te zetten bij de compact wedstrij
den. Daarom hadden we een gesprek met Jan Van den Berghe, lid van AGS en kersvers Head Marshall, om een en
ander wat toe te lichten.
 
Q: Jan, op de AGS website staat een heus Marshallplan. Dat klinkt gewichtig.
Klinken misschien wel, maar dat is het niet. Het komt zo: de voorbije jaren waren er een aantal leden van AGS die zich
hebben ingezet om te marshallen bij de wedstrijden op de compacts, met de bedoeling de beginnende golfers te helpen.
Hoewel dit best wel een goed initiatief was, waren de marshalls zelf overtuigd dat de uitwerking beter kon. Dat werd
bij gelegenheid ook gezegd tegen de mensen van het Sportcomité en die lanceerden het initiatief om het marshallen
op een hoger niveau te brengen.
 
Q: Hoe kwam men dan bij jou terecht?
Ik was een van diegenen die al als marshall actief was en ik had ook al eens laten horen wat ik vond dat beter kon. De
captain, die wist dat ik in mijn professionele carrière ook al projecten in de sport had opgestart,  heeft mij dan gevraagd
of ik een plan wou uitwerken. Toen ik positief reageerde, werd ik onmiddellijk tot Head Marshall gebombardeerd door
het Sportcomité.
 
Q: Wat was je plan?
Eerst hebben we met de Captains en het management van AGS gebrainstormd over het doel van het marshallen op AGS.
AGS is een golfschool, met een missie en een visie die daardoor enigszins afwijkt van “normale” golfclubs. Het mar
shallen op AGS moet passen en aansluiten bij deze missie en visie.
We kwamen tot het besluit dat de visie/missie van AGS is om de beginnende golfer op een aangename manier de
golfsport in zijn totaliteit aan te leren, zowel op het sporttechnisch vlak, als op het vlak van regels en etiquette. AGS wil
beginnende golfers laten doorgroeien naar volwaardige golfspelers op elk golfterrein.
In tegenstelling met het marshallen op andere golfclubs (als er daar al gemarshalled wordt), kwamen wij vrij snel tot het
besluit dat wij onze marshalls op AGS enkel zouden inzetten om het bovenstaande doel te bereiken. Dus in eerste in
stantie enkel tijdens de officiële wedstrijden op de compacts van AGS en enkel tijdens het golfseizoen (april tot en met
oktober).
Men ging er mee akkoord dat ik, met dit in gedachte, een tekst voor een marshallplan voor AGS zou uitwerken.
 
Q: Waarom moest dit in een plan gegoten worden?
Kijk, wat vroeger ontbrak bij het marshallen op AGS, was dat de marshalls binnen de structuur van AGS niet bestonden.
Met andere woorden met de marshall was nooit afgesproken wat er juist van hen verwacht werd, onder wiens verant
woordelijkheid zij stonden en bij wie zij zelf met problemen terecht konden.
Met het marshallplan konden we hen een structuur bieden en een plaats binnen de organisatie van de club.
Verder vulden de marshalls naar eigen best vermogen hun taak in. Met het marshallplan willen we dat marshallen op
AGS op een uniforme wijze gebeurt, zodat zowel de marshalls, maar zeker ook de spelers, zekerheid hebben.
Nu we ongeveer één maand (sinds 4 mei 2018) gestart zijn, kan ik bevestigen dat die uniformiteit nastreven een con
stante zorg is. Maar dat wisten we van bij aanvang en we schaven continu bij.
 
Q: Het Marshallplan staat in beknopte versie op de website van AGS. Wat vinden we daar dan wel terug en wat
niet?
Eerst wat niet. Dat is enkel de interne werking: de oplijsting van de vereiste competenties, de uitrusting, het dienstroos
ter, de wijze waarop de interne communicatie onderling en met de club gebeurt. Dat heeft allemaal rechtstreeks te
maken met de eerst doelstelling structuur bieden.
Wat er wel op staat is het takenpakket van de marshall en de manier waarop zij benoemd en geëvalueerd worden.
Omdat deze twee zaken ook de spelers op de compacts rechtstreeks aanbelangt, vonden we het nodig dit op de
website te zetten.
 
Q: Wat vind je zelf het meest belangrijke onderdeel van het Marshallplan?
Voor mij zeker en vast het duidelijk en uitvoerig omschreven takenpakket. Een marshall op AGS moet in eerste instan
tie een gastheer/gastvrouw zijn, dan een hulpverlener en pas in laatste instantie een controleur. We willen niet dat
marshalls op AGS gezien worden als politieagenten, maar op verantwoordelijke personen, waarbij je terecht kunt om
oplossingen voor problemen te vinden.
Wat een marshall ook zeker niet moet zijn is een Pro. Verwacht van de marshall dan ook geen sporttechnisch advies
over hoe je moet spelen. De fouten moet je zelf maken, én uit leren.
 
Q: Wat vind je de meest in het oog springende wijziging tegenover vroeger?
Dat de marshall vanaf nu een kwartier tot tien minuten voor aanvang van de wedstrijd met de spelers van de compact
wedstrijd samenkomt aan het sponsorbord, waar hij de spelers onvangt, zich voorstelt en hen eventueel wijst op
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speciale omstandigheden op de baan.
Vroeger was een marshall een ongekende figuur, die op de baan rondsloop tijdens de wedstrijd. Wij willen evolueren
naar de marshall als een gekend vertrouwenspersoon, die er moet toe bijdragen dat onze spelers zich goed voelen op
een golfterrein.
 
Q: Wat brengt de toekomst?
Als we kunnen blijven rekenen op onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten als marshall, dan hopen we dit jaar
voor praktisch alle officiële wedstrijden op compacts van AGS een marshall te voorzien. Als leden zich geroepen
voelen om ons te komen helpen, mogen ze altijd contact opnemen met de Captains.
Verder hebben we na amper één maand al gemerkt dat eenvormig optreden niet altijd evident is. Soms verschillen de
marshalls nog onderling van mening over bepaalde zaken, maar we zijn volop bezig om een systeem in gang te zetten
waarbij dit gemeld wordt, zodat een antwoord kan worden aangeboden aan de marshalls en zij daarna allemaal op
dezelfde manier zullen optreden op het terrein.
Ik ben er van overtuigd dat we op termijn er gaan in slagen om de marshalls op een uniforme manier te laten werken
en dat zij door de spelers op de compact zullen gezien worden als een vertrouwenspersoon die hen kan helpen om een
volwaardige golfer te worden.
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Geurmarketing voor jouw succes

ONTDEK DE KRACHT VAN GEUR

Onze geurtoestellen tegen onaangename geuren 

stel je heel eenvoudig zelf in, zijn onderhoudsvriendelijk en verplaats
je naar die plek waar er nood is.

laten geen residu’s achter in airco’s of op het meubilair.

zijn uitsluitend op natuurlijke basis en Ifra (International Fragrance association) 
goedgekeurd. Gegarandeerd veilig en gezond.

zijn te gebruiken voor zowel kleine ruimtes (paskamer) als grote 
debieten (winkel, kantoor). 

Wist je dat met een een aangename, lekkere en passende geur in jouw zaak geïnteresseerden tot 3 
keer meer bereid zijn te kopen? Tenminste, als jouw artikel of product overeenstemt met de geko-
zen geur.  Deze vaststelling is gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek van de universiteiten 
van Antwerpen en Hasselt.

Wat dacht je ervan je medewerkers dagelijks in de bloemetjes te zetten? Dat kan, met een prettig 
geurende werkomgeving. Geur in je kantoor zorgt voor 17% meer focus. Dat betekent: e�ciënter 
werken, minder fouten, geen middagdipje, maar bovenal gelukkige medewerkers.

Heb jij een winkel, kantoor of praktijkruimte? 
Dan raad ik je aan om aan de reukzin 
van jouw bezoekers te denken.“

Anne Gu�ens

www.begeuren.be

0476 32 53 44  |  anne@begeuren.be
Berkenlaan 25 2540 Hove

Anne Gu�ens

www.begeuren.be

0476 32 53 44  |  anne@begeuren.be
Berkenlaan 25 2540 Hove

MEER INFO? CONTACTEER ME:
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Green van de Hoop
 
 
WAT IS DE GREEN VAN DE HOOP?
 
 
In het weekend van 6, 7 en 8 juli 2018 organiseert onze club opnieuw een competitie van de Green van de Hoop, een
goed doel ten voordele van patiënten met Mucoviscidose.
 
De opbrengst van de Green van de Hoop zal aan het « MucoSportFonds » worden gedoneerd, waarmee de Mucover
eniging een financieel duwtje in de rug wil geven aan alle mucopatiënten die willen sporten. Een nobel initiatief want
sporten is van vitaal belang voor de gezondheid van de patiënten. Vorig jaar zamelden we zo meer dan 2.700 € in voor
dit goede doel. Zullen we het dit jaar nog beter doen???
 
Wil je meer te weten komen over de muco-vereniging en de Green van de Hoop, dan kan je er hier meer over lezen :
http://www.muco.be/nl/hoe-kan-jij-helpen/green-van-de-hoop .
 
KAMPENHOUT 7 JULI 2018
 
Op zaterdag 7 juli zal AGS een wedstrijd organiseren op Kampenhout in het kader van de Green van de Hoop. Concreet
wil dit zeggen dat er voor de wedstrijd op Kampenhout een extra gift zal worden gevraagd van 20 € voor het goede
doel, bovenop de normale wedstrijdfee van 40 € (30 € voor junioren).
 
Voor giften vanaf 40 € zijn fiscale attesten mogelijk. Dankzij de fiscale aftrekbaarheid kost een gift van 40 € je uiteinde
lijk slechts 22 €.
 
De winnaar zal als enige speler van AGS mogen deelnemen aan de Europese finale van de Green van de Hoop, met
cocktail, galadiner en overnachting inbegrepen. Deze vindt plaats in Frankrijk, in Golf Club van Granville (Normandië)
op 13 en 14 oktober 2018. Kijk dus alvast in je agenda of je dan vrij bent.
 
Deze hoofdprijs zal, net zoals vorig jaar, zowel voor spelers van categorie 1 en 2 geldig zijn. Iedereen maakt dus kans.
 
Vorig jaar werd Vitoria Valente de gelukkige winnaar na een fantastische wedstrijd op Kampenhout. Wie zal haar
opvolgen?
 
AGS COMPACT HOLES OP  6, 7 EN 8 JULI 2018 
 
Ook de wedstrijden op AGS van vrijdagavond, zaterdag en zondag zullen meedoen aan de Green van de Hoop.
 
Voor deze wedstrijden zal er boven de wedstrijdfee van 5 € nog 10 € bijdrage gevraagd worden voor het goede doel.
Ook hier is een fiscaal attest mogelijk voor bijdragen van 40 € of meer.
 
Gelet op de handicapvereisten voor de internationale finale, komen de spelers van de compacts niet in aanmerking
voor de finaleplaats in Frankrijk. Maar niet getreurd, volgend jaar doen we opnieuw mee en tegen dan zal uw golfspel
en uw handicap zeker goed genoeg zijn.
 
PRIJSUITREIKING OP AGS OP 8 JULI
 
Dit jaar zullen we één gezamenlijke prijsuitreiking organiseren op zondag 8 juli. Daarbij zullen de prijzen van de compacts
en de grote baan samen worden uitgedeeld. De Mucovereniging, die alle wedstrijden voorziet van prijzen, zal ook dit
jaar iemand sturen om ons kort uit te leggen wat de Mucoziekte is, en wat er met onze bijdrage zal worden gedaan. En
net zoals bij andere gesponsorde wedstrijden is uw aanwezigheid wel vereist om in de prijzen te vallen. De deelnemers
van vorige jaren zullen zich nog herinneren dat er gewoonlijk veel prijzen zijn, dus komen is absoluut de boodschap!
 
Ik hoop dat we net als vorige jaren mogen rekenen op jullie massale deelname, tijdens de wedstrijden, en ook op de
prijsuitreiking. Hartelijk dank bij voorbaat, en tot binnenkort op de Green!
 
Voor meer informatie kan u steeds Maarten Bruynseraede contacteren op +32 486 64 65 17.
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 Seniorencompetitie 2018 
  

 

Stand op 16/5 
    

 

Overzicht van de 20 beste resultaten 
 

      

 

Dames Punten 
 

Heren Punten 

      1 Van Den Brande Hedwig 29 
 

Lacroix Erik 26 

2 Birchen Christel 20 
 

Bartels Herman 24 

3 Vercammen Mariette 15 
 

Van Asch Marc 21 

4 Versyp Edith 13 
 

Gils Paul 19 

5 Waumans Liesbet 13 
 

Ost Romain 12 

6 Eden Margaret 12 
 

Deckx Hugo 11 

7 Jacobs Rita 12 
 

Dupont Guido 11 

8 Keyenberg Anne-Marie 12 
 

Hoydonckx Frank 11 

9 Macphee Movern 12 
 

Hurckmans Guido 11 

10 Van Den Heuvel Ingrid 12 
 

Montrieux Paul 11 

11 Geis Gabi 11 
 

Vanderhoeven Marc 11 

12 Stubbe Rita 11 
 

Crijns Wim 10 

13 Mathijssens Linda 10 
 

Deroo Paul 10 

14 Simons Charlotte 10 
 

Van Geenhoven Paul 10 

15 Van Regemorter Sonja 10 
 

Van Goethem Philippe 10 

16 Cassiers Catherine 8 
 

Gemoets Erik 9 

17 De Ridder Christine 8 
 

Hopchet Gerald 9 

18 Laeremans Lillian 8 
 

Van Himbergen Erik 9 

19 Baeyens Nicole 7 
 

Janssens Dirk 8 

20 Goetschalckx Chris 6 
 

Bauwens Jan 7 
 

 

  STUDIO TESS
 
 

   BEAUTY & WELLNESS
   gelaats- & lichaamsverzorgingen
     Pedicure & Manicure 
     zonnebank
     gelisch & gelnagels

PERMANENTE MAKE-UP

LASERONTHARING

   

    
STUDIO

 
TESS,

 
eksterlaar 174,  2150 Borsbeek Tel:

 
03/

 
321.

 
20.

 
86 info@studiotess.be www.

 
studiotess.be
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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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WEDSTRIJDKALENDER                           

juni-augustus 2018

jun zat 2 Fl. Nippon

zat 2 Ladiesday Gendersteyn

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 Bank Nagelmackers

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 Bank Nagelmackers

zat 21 Rinkven

zo 22 Brasschaat

woe 25 Ternesse

zat 28 La Tournette

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 Bank Nagelmackers

zat 25 Midden brabant

ma 27 Keerbergen
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WEDSTRIJDKALENDER                

september-oktober 2018

sep zat 1 Prise' eau (President & Captainsday )

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 Finale Bank Nagelmackers

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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• 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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En tot slot...
 
Dit is, met een beetje vertraging de gazet van juni. Hiermee bent u weer helemaal op de hoogte van onze belevenissen
van een wel heel rijk gevuld voorjaar 2018!  Ik wil hierbij  Chris Goetchalckx bedanken die vanaf nu de redactie komt
versterken. En zoals Kris reeds aangekondigd heeft voor foto's maar één adres : foto@ags.be
 
 
Tot in september,
 
De redactie,
Anne-Marie en Chris


