
Introductiebrief Marshall naar starters : 
 
 
Beste AGS leden, 
 
  
Aangezien AGS een golfschool is met als belangrijkste visie/missie beginnende golfers op een 
aangename manier de golfsport in zijn totaliteit aan te leren, zijn we vanaf begin mei gestart om onze 
Rabbits, zowel op het sporttechnisch vlak als op het vlak van regels en etiquette, te begeleiden bij de 
wekelijkse compacts holes wedstrijden. De doelstelling is om jullie te laten doorgroeien naar een 
volwaardig golfspeler op een grotere golfbaan. 
De wedstrijdverantwoordelijke (Marshall) zal jullie begeleiden op de course. Deze vrijwilligers zullen 
jullie gastheer/gastvrouw, hulpverlener en controleur zijn tijdens de wedstrijden. 
Zij zullen volgende taken ter harte nemen: 
 
o Gastheer/gastvrouw: 
▪ Begroeten van de spelers (gezamenlijk aan sponsors bord 10’ voor start van de wedstrijd (het 
personeel aan het Onthaal zal de deelnemende spelers bij de inschrijving voor de wedstrijd hier aan 
herinneren) 
▪ Eventuele toelichting van speciale omstandigheden op de baan 
▪ Aanspreekpunt 
▪ Controleren van de scorekaarten 
▪ Prijsuitreiking met korte evaluatie van de wedstrijd en eventueel melden van komende evenementen. 
 
o Hulpverlener: 
▪ Verloren materiaal 
▪ Actie bij ongevallen (112 bellen en onthaal verwittigen) 
▪ Actie bij onweer of stormweer 
• Definitief afblazen van de wedstrijd enkel bij uitzonderlijke omstandigheden 
• Tijdelijk opschorten van de wedstrijd (nooit langer dat 30’)  
 
o Controleur: 
▪ Toezicht op de correcte toepassing van de spelregels  
▪ Toezicht op de snelheid en vlotheid van het golfspel 
▪ Toezicht op de golfetiquette (pitchfork, plaatsing trolleys en golftassen …) 
▪ Controle van de verplichte kledij, zoals deze voorgeschreven zijn in de AGS Startersgids op pag. 14. 
 
Toekomst gericht hopen we dat de overgebrachte ervaring van deze vrijwilligers jullie meer golfplezier 
zal bezorgen. 
Tot op heden hebben wij, gelukkig, veel positieve reacties op dit nieuwe initiatief mogen ontvangen 
nochtans kan ik mij voorstellen dat jullie ook suggesties hebben, weet dat jullie óók die met ons 
kunnen delen (info@ags.be). Wij zijn er met veel enthousiasme aan begonnen maar we hebben jullie 
nodig om te kunnen bijsturen daar waar nodig, samen kunnen we er iets nuttigs van maken. 
Op het einde van het zomerseizoen zal er trouwens ook een bevraging komen over de Marshall dienst 
en we hopen dat jullie hier massaal op zullen reageren, ik weet uit ervaring: 
 

“Het kan altijd beter” 

 
Maar hier hebben we oprechte respons voor nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ags.be


Weetjes : 
 
Donderdag 10 mei, feestdag en lekker weertje, stond daar nu niets in mijn agenda? 
Ons Heer Hemelvaart, alle ogen verwonderlijk gericht op het “Clubkampioenschap”. 
Naar traditie van de laatste jaren betwist bij onze noorderburen op de course van “Reymerswael”.   16 
leden, waaronder 3 dames, hadden zich ingeschreven voor dit evenement van eeuwige roem. 
Zoals steeds werden we om 7 uur verwelkomd op de club met koffie en gebak. De …… goud in de 
mond, ik dacht het niet, en toen begon het nog maar, twee maal 18 holes afwerken, ééntje ’s morgens 
en ééntje na de middag lunch. 
Zie onderstaand de resultaten na 36 holes 
  

  
 
Club kampioen dames: Marieke van Arendonk met een score van 202 slagen. 
Club kampioen heren: Stefan Cramers met een score van 184 slagen. 
Proficiat aan beiden en dat zij de AGS kleuren mogen verdedigen op het kampioenenbal.   
 
Het was leuk jullie bezig te zien, naar het einde toe ging de ene al iets vlotter over de course dan de 
andere maar het was voor iedere deelnemer/deelneemster een fijne dag. 
Onze voorzitter heeft een woordje van respect uitgebracht en na de prijsuitreiking is ieder voldaan 
huiswaarts gekeerd. 
 
Donderdag 17 mei tem zondag 20 mei , heeft de “Belgian Knock Out” plaatsgevonden op de 
golfclub Rinkven te Schilde. 
Buiten het golfgebeuren, dat fantastisch was, wil ik even hulde brengen aan de vele AGS vrijwilligers 
die zich belangeloos hebben ingezet om dit evenement tot een succes te hebben gemaakt. 
We hebben een ganse hole bemand met Marschall’s onder vakkundig toezicht van Roland Scheirs, 
we hadden een Head Marshall die verantwoordelijk was voor 6 holes, we hadden Marshall’s die op 
andere holes moesten inspringen om alles vlot te krijgen, we hadden een walking Marshall die de top 



flights moest begeleiden en we hadden onze manager die betrokken was bij het televisie gebeuren. 
Dit zegt genoeg, zonder AGS geen wedstrijd. 
Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de organisatie top was, verzorgde outfit, goede catering e.d. 
Velen zien al uit naar de volgende editie, proficiat aan allen, jullie waren fantastisch! 
 
 
 

 
Individueel Greenfee tarief voor AGS leden: 
Volgende golfclubs hanteren speciale prijzen (verminderd tarief) voor onze leden: 
Golfclub Kampenhout: Greenfee week: € 50,00-            Greenfee weekend: € 65,00  
Golfclub Reymerswael: Greenfee week: € 45,00-           Greenfee weekend: € 
45,00-                                    
Er is tevens een 10 rittenkaart ter beschikking aan € 250,00- om Holes 1 tem 11 te spelen. 
  
Matchplay wedstrijden op AGS: 
Sinds 7 mei hangt in het clubhuis de Matchplay tabel uit voor deze competitie. De eerste ronde moet 
gespeeld worden vóór 17 juni, dus afspreken maar en veel succes. 
 

Handicap Verbeteringen Best Scores seizoen 2018. 
 

Maand April: 

  
Kampenhout: 
Foré Geert                                    39 
Moonen Wim                              37 
Van Vlasselaer Jan                      37 
  
Pierpont: 
Simons Charlotte                        38 
  
Enghien: 
Daniels Jo                                     44 
Vermeeren Tony                         37 
  
Cleydael: 
Waumans Anaïs                          42 
De Mol Ellen                                38 
Gorissen Carl                               37 

Maand Mei: 

  
Louvain-La-Neuve: 
Oostvogels Jelle                           44 
Van Den Brande Hedwig            39 
  
Goese: 
Moonen Wim                              39 
Peeters Eric                                  39 
Van Regemorter Sonja               37 
Birchen Christel                           37 
  
Cleydael: 
Lacroix Erik                                   48 
Hurckmans Guido                       40 
Bartels Herman                           38 
Waumans Liesbeth                     37 
  



  
Prise d’eau: 
Moortgat Kristel                         39 
Van Den Brande Hedwig           39 
Van Beeck Stefan                        39 
Verheecke Walter                       39 
Montrieux Paul                            37 
Lacroix Erik                                   37 
  
Bossenstein: 
Bartels Herman                          37 
  
Keerbergen: 
De Coster Wim                            40 
Van De Ven Tom                          39 
Buschmann Eric                           39 
Van De Walle Micheline             38 
Lenaerts Kristin                            38 
Kerremans Daniel                        37 
  
Ternesse: 
Deroo Paul                                   38 
Hopchet Gerald                           37 
  
Brasschaat (9 holes): 
Scheyvaerts Benoit                     30 
Van Doorsselaer Giovani            21 
Van Goethem Philippe               19 
Lenaerts Kristin                           19 

  

Brasschaat (9 holes): 
Van De Ven Tom                          21 
Cordenier Guy                             20 
De Smedt Christophe                 20 
Boen Sandrine                             20 
Brusseleers Jan                            20 
Mélières David                            19 
Waumans Liesbeth                     19 
  
Brabantse: 
Deckx Hugo                                  44 
Tang Chan-Kai                              39 
Sels Alex                                       37 
De Greef Vera                              37 
Kempense: 
Thonon Jeroen                            39 
  
  

  

  
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Marc Van Asch 
Captain 


