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Zaterdag 18 augustus was de golfclub
de Kempense het toneel voor de or
ganisatie van de President en Cap
tains Prize.
Alles werd in het werk gesteld om ie
dereen te kunnen en te laten spelen.
Niet minder dan 83 spelers versche
nen aan de afslag met vooraf een
ontbijtje aangeboden door ondergete
kende.
Een mooie prijzentafel als afsluiter
vormde het decor van een meer dan
geslaagde golfdag.
 
Op AGS staat de tijd nooit stil en
kondigt het naseizoen zich aan als
bijzonder druk met tal van evenemen
ten.
Op zondag 9 september organiseren
we onze tweede opendeurdag en dit
vanaf 11u.
Laat familie, vrienden en kennissen
gedurende een 1 uur durende gratis
initiatie kennismaken met uw gelief
koosde sport onder de deskundige
leiding van ons immer enthousiaste
pro’s.
Wij zorgen zoals altijd voor het mooie
weer, fun, familiesfeer en een welver
diende verfrissing als afsluiter.
 
Op zaterdag 29 en zondag 30 septem
ber vindt het Belgisch kampioenschap
par 3 op respectievelijk AGS en golf
club Krokkebaas plaats.
Een warme oproep aan onze leden om
met een grote vertegenwoordiging
aan te  treden om zo de kampioen in
eigen rangen te kunnen houden.
 
Elk jaar vinden in de maand september
de clubkampioenschappen voor seni
oren plaats.
Ook dit jaar willen we weer schitteren
en een promotie naar een hogere af
deling afdwingen.
Onze senioren zijn er in elk geval klaar
voor om het beste van zichzelf te
geven en een topprestatie neer te
zetten.
 
Ook de matchplay competitie op AGS
zit in de laatste rechte lijn en nadert zo
stilaan zijn ontknoping.
Het wordt zoals steeds een ongemeen
spannende strijd om de kampioen van
2018 te kennen en te lauweren.
Zoals je kan lezen wordt het een druk
najaar en hoop ik jullie op één of an
dere activiteit te mogen begroeten.
 
Met vriendelijke groeten,

Voorwoord van de
president
 
 
Beste golfvrienden,
 
De vakantie loopt zo stilaan op zijn
laatste beentjes en het mag gezegd
zijn dat de zomer van 2018 in ons
geheugen zal gegrift blijven als de
warmste maar ook droogste zomer
sinds de metingen.
De golfbanen  met name dan de fair
ways hebben enorm gekreund onder
de aanhoudende droogte en het zal
wellicht nog een hele poos duren
vooraleer dit alles is hersteld.
 
Graag wil ik toch even terugblikken en
tevens vooruitblikken op enkele be
langrijke evenementen.
Op zaterdag 7 juli was er ons jaarlijks
wederkerend liefdadigheidstornooi in
de golfclub van Kampenhout ten
voordele van de MUCO vereniging.
Met trots kunnen we ook dit jaar 2000
euro overmaken aan de organisatie
“green van de hoop” en dank hierbij
aan Maarten Bruynseraede om dit
event te blijven organiseren.
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Woordje van Kris
 
 
Beste Leden,  
 
 

Wat een zomer! Ik kan mij zelf de zomer van 1976 niet zo goed herinneren als 4-jarige. Het weer had nauwelijks invloed
op mijn jonge leven.  Vandaag is dat wel anders. 
 
1976 is passé, voortaan spreken we nog over de zomer van 2018. De zomer dat ik een speciale verjaardag vierde.  Op
1 augustus 1988 begon ik als jonge snaak te werken als jobstudent op de golfclub bij ons in de buurt die in volle
aanleg was.  Cleydael Golfclub was in ontwikkeling en wat je vandaag kent als “AGS” was de Driving Range van deze
club en werd toen “de scholing” genoemd.  Dat is dus 30 jaar geleden.  De golfclub heeft me blijven begeesteren sinds
die dag.  Vooral het rollend materieel dat nodig was voor het onderhoud van de terreinen sprak me aan.  In 1989
is Antwerp Golf School ontstaan en ook daar kon ik als jobstudent terecht om ballen te rapen.
 
Al  30 jaar speelt het weer dus wél een belangrijkere rol in mijn leven.  Deze zomer was dus zeer uitzonderlijk.  Niet
alleen de droogte, maar ook de hitte is iets wat we in onze regio niet vaak meemaakten.    Daarnaast had iedereen iets
te vertellen over het sproeiverbod dat van kracht werd.  Duurzaamheid is een belangrijke waarde in ons onderhoud van
de terreinen.  In de rubriek Greenkeeping Corner kan je alvast lezen welke inspanningen wij doen om waterverbruik te
beperken tot het minimum. 

Op sportief vlak hebben we een goede golfzomer gekend.  In de kalender zijn er nog een aantal hoogtepunten te be
leven, zoals de eindspurt in het Matchplay kampioenschap, de finale van de Bank Nagelmackers Golf Cup, het Bel
gisch Kampioenschap par 3, de senioren interclub wedstrijden en de Closing Cup. 
 
Daarnaast schitterden enkele AGS leden op federale competities.  Mirthe behaalde als ik mij niet vergis telkens minstens
een top 6 plaats op de federale juniorwedstrijden, maar ook Jan Van Vlassenaar toonde trots de AGS kleuren.  Verder
zullen Stefan Cramers en Marieke Van Arendonk AGS vertegenwoordigen op de Belgian Masters, het kampioenschap
van de kampioenen. 

Internationaal is er ook nog heel wat te beleven “in de buurt”.  Het KLM Open van 13-16 september in Nederland
en  van 25-30 september de Ryder Cup in Parijs. 

Op 9 september hebben we terug een opendeurdag op AGS.  De laatste van het jaar.  Een belangrijk moment om
nieuwe spelers de gelegenheid te geven om kennis te maken met onze sport.  Onze groepslessen zijn nog steeds de
ideale formule om eens goed te kunnen proeven wat de golfsport nu betekent. 
 
Hierbij nog eens een warme oproep om vrienden en kennissen uit te nodigen voor de opendeurdag.  We houden die
dag ook een braderij.  Onze sponsors hebben de gelegenheid om een infostand te plaatsen en er vallen misschien
koopjes te doen bij de herfstopruiming in onze shop.  Afspraak op 9 september op AGS ! 

 

En er is nog even de tijd om de handicap doelstellingen voor dit seizoen te behalen.  Laten we hopen dat we net als de
voorbije jaren mogen rekenen op een mooie nazomer.  

 

 

Kris Van Ingelgem 

Manager AGS
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Captain's Column
 
 
Beker van Vlaanderen:
 
Op 30/06/2018 werd te Waregem de kwalificatie wedstrijd gespeeld die de halve finalisten zou aanduiden voor de beker
van Vlaanderen.
Volgende deelnemers hebben zich kunnen plaatsen voor de halve finale die doorgaat op Flanders Nippon op 26/08/2018:
Winnaar bruto:              Vitali Boiko                     score:    39         bruto: 25
Winnaar categorie 1:    Ivan Kopljar                                  38
Winnaar categorie 1:    Lisette van Esveld                        38
Winnaar categorie 2:    Peeters Eric                                  40
Winnaar categorie 2:    Cassiers Catherine                       38     
Zij gaan de AGS kleuren verdedigen en we wensen hen veel succes toe, op naar de finale.
 
 
Wedstrijd Belgian Masters van België:
 
Onze clubkampioenen,  Marieke van Arendonk en Stefan Cramers spelen op 8 en 9/9/2018  hun wedstrijd voor heren/
dames clubkampioen van België te Falnuée. Dit is een wedstrijd waarop alle clubkampioenen het in een stroke play
wedstrijd tegen elkaar opnemen met als inzet de Belgian Master titel.
We wensen hen ook veel succes en vooral speelplezier toe in deze topwedstrijd.
 
 
Matchplay wedstrijd op de compact holes:
 
We zijn al aan de 3de ronde bezig van dit evenement dat over het ganse zomerseizoen loopt en de ontknoping volgt
op 23/09/2018. Op die dag worden de halve- en finale wedstrijden gespeeld.
Supporters allen op post.
 
 
President & Captain Day:
 
Op zaterdag 18/08/2018 werd op Kempense de President & Captain Day wedstrijd gespeeld.
Onze voorzitter had voor alle deelnemers, 85 in totaal, een arrangementje voorzien bestaande uit koffie en gebak en ik
kan je zeggen dat de koffiekoeken en croissants van uitstekende kwaliteit waren, echt lekker.
Na afloop van de wedstrijd was er ook een prijzentafel met mooie items waaronder grote regenschermen, winter
draagtassen en dozen golfballen.
 
Tot de winnaars behoorden:
Categorie 1 Mix: Wim Moonen, Dirk Peeters en Ivan Kopljar
Categorie 2 dames: Moortgat Kristal, Jansen Eva, Van Regenmorter Sonja, Delforge Diane en Van den Eede Ann
Categorie 2 heren: Theys Frank, Dupont Guido, Van Cauteren Marc, De Haas Tom, Montrieux Paul.
Ook de beide junioren Mirthe en Anais Waumans hebben mooie scores neergezet en deelden in de prijzen.
 
 
Challenge Nagelmackers: 
 
Deze challenge nadert ook zijn einde. Tot op heden zijn er 5 van de 6 wedstrijden gespeeld en voor de eindrangschik
king worden de 4 beste Stableford scores per deelnemer in rekening gebracht.   
De finale dag wordt betwist te Cleydael op woensdag 26 september aanstaande.
Momenteel komen er nog een 20 tal deelnemers in aanmerking voor de eindstrijd.
Spanning gegarandeerd tot op de finish.
 
 
Marc Van Asch
Captain
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Herentalsebaan 451 • 2160 Wommelgem 

dir@adrconstruct.be • 03/320 80 80 

www.adrconstruct.be 

 

Ma – vrij : 9u00-12u00 & 12u30-17u30 

Zat* : 10u00-15u00 

*Enkel op afspraak 
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Handicapverbeteringen Best scores seizoen 2018 : juni

Juni:

Flanders Nippon: Louvain-La-Neuve:

Hendrickx Tom 43 Van Den Bergh Yves 45
Lemahieu Daniel 41 Andries Gianni 41
Scheyvaerts Benoit 41 Brems Ivan 41
Van Goethem Philippe 40 Van Herck Emile 39
Dams Carl 38 Cordenier Guy 37
Verkest Erik 38 Montrieux Paul 37
Sneyers Vincent 38 Vandewalle Micheline 37
Van Maroey Bob 38 Van Den Heuvel Ingrid 37
Van Cauteren Marc 38 Kerckhof Els 37
Waumans Mirthe 37

Keerbergen:
Royal Antwerp:

Kopljar Ivan 37
Janssens Dirk 39
Van Den Bergh Yves 37 Brasschaat (9 holes)
Bayens Nicole 37

Lenaerts Hilde 25
Bossenstein: De Smedt Christophe 24

Van Stappen Vera 21
Vermeeren Tony 38 Gorrebeeck Roland 20
Bruynseraede Maarten 37 Lauman Koen 20
De Laet Filip 37 Kopljar Vladimir 19

Van Den Broeke Rudy 19
Cleydael: Baert Patrick 19

Lauwers Jean 39 Waregem:
Jansen Eva 39
De Borger Joel 39 Peeters Eric 40
De Munter Sven 38 Boiko Vitali 39
Van Beeck Stefan 37 Van Esveld Lisette 38
D'Haese Geert 37 Cassiers Catherine 38
Gys Jos 37 Van Der Vloet Nico 38

Kopljar Ivan 38
Kampenhout: Colot Paul 38

Andries Nico 38

Gys Jos 37 Sneyers Vincent 37

Keerbergen : Ivan Kopljar bij de winnaars
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Handicapverbeteringen juli 2018

Juli:

Rinkven: Ternesse:

Vandewalle Micheline 47 Van Dyck Bernard 44

Goetschalckx Chris 45 Decroos Robert 43

Keyenberg Anne-Marie 41 Heymans Maria 42

Faber Bart 41 Van Doorsselaer Giovani 42

Birchen Sonja 40 Van Vlasselaer Jan 42

De Vos Chris 40 Dierckx Anny 41

Van De Merlen Fred 39 Tang Chan-Kai 41

Van De Kerkhove Philippe 39 Peeters Eric 40

Ost Romain 38 Brusseleers Jan 39

Van Den Heuvel Ingrid 38 Bauwens Jan 39

Gorissen Carl 38 Daisomont Guido 39

Heymans Maria 37 Birchen Christel 38

Laeremans Liliane 37 Van Gorp Elga 37

Genbrugge Pierre 37 De Preter Jules 37

Hopchet Gerald 37 Dekocker Koenraad 37

Van Den Brande Hedwig 37 Franken Lars 37

Vermeeren Tony 37

De Bruyne Luc 37 Millennium:

Kampenhout: Van Roey Jo 39

Cassiers Catherine 37

De Borger Joel 42 de Haas Tom 37

Frateur Jan 41

Buschmann Eric 40 Rinkven:

D'Haese Geert 40

Van Den Brande Hedwig 40 Decroos Robert 42

Wauters Herman 37 Kerremans Daniel 40

Montrieux Paul 37 Mathijssens Linda 37

Brasschaat 9 holes La Tournette:

Epifanova Olga 21 Demunter Sven 38

Dams Carl 21

Kopljar Vladimir 20

Vandenabeele Nadine 19

De Ridder Christine 19
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Augustus:

Waregem: Cleydael:

Janssens Dirk 44 Plettinx Christiaan 40

Daniels Jo 43 Van Doorsselaer Giovani 39

Maller Marc 41 Van Poecke Peter 39

Beernaert Marc 40 Bartels Herman 39

Vercammen Mariette 38 Gils Paul 38

Van Goethem Philippe 38 Cassiers Catherine 38

Vanderhoeven Marc 38 Lauwers Marc 37

Pierpont: De Goese:

Goossens Nadine 44 Van Beeck Stefan 43

Van Der Vloet Nico 40 Hamel Laurent 42

Van Paemel Robert 39 Van Der Vloet Nico 42

Wauters Herman 39 De Beer Marc 41

De Borger Joel 38 Jansen Eva 40

Van Den Heuvel Ingrid 38 Dekocker Koenraad 38

Van Den Brande Hedwig 38 Kopljar Vladimir 37

Van Esveld Lisette 37 Birchen Christel 37

Bosiers Luc 37

Kempense:

Brasschaat 9 holes:

Moortgat Kristalleke 38

Antolin Leyva Raul 24 Theys Frank 38

Hamel Laurent 19 Jansen Eva 37

Delforge Diane 19 Waumans Mirthe 37

Sainderichin Michel 19 Dupont Guido 37

Van Poecke Peter 19

Peetermans Luc 19 Louvain-La-Neuve:

Ickx Maria 19

Daniels Margareta 41

Dupont Guido 39

Montrieux Paul 38

Handicapverbeteringen augustus 2018
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Pro's Corner
 
 
Beste Golfvrienden,

Wanneer ik met golfers speel die net hun GVB hebben of nog hun GVB moeten halen dan kijk ik altijd naar hoe zij hun
slag doen.  En dan met name welke keuzes zij op voorhand maken en welke factoren daarin een rol spelen.
Graag geef ik jullie drie tips om jullie golfspel te verbeteren .

Tip 1: wind trotseren
Je staat op een PAR 3 baan en je hebt een behoorlijke wind tegen. Wat doe je?
•    A: club meer pakken en keihard slaan
•    B: 2 clubjes meer pakken en dan voor 75% slaan
•    C: bal iets meer achter in je beginpositie zetten zodat je een lagere balvlucht hebt en vervolgens rustig door de bal
          heen slaan
•    D: B of C
 
Optie A is wat de meeste beginnende golfers zouden doen. Harder slaan met de gedachte dat de bal dan wel de wind
kan trotseren.
Het tegenovergestelde is waar. Als je harder gaat slaan ontstaat er meer spin op de bal. De wind versterkt dit vervolgens
nog wat uiteindelijk resulteert in een korte afstand.
Het juiste antwoord is D.

Tip 2: uit een fairway bunker slaan
Je ligt in een fairway bunker op ongeveer 150 meter afstand naar de hole. Er is nagenoeg geen wind. De bunker is
ondiep. Je hoeft je geen zorgen te maken om de bal over de bunkerrand heen te slaan. Wat doe je?
•    A: slaan met je club waarmee je altijd 150 meter slaat
•    B: je pakt een club meer waar je normaliter 160-170 meter mee slaat
•    C: je pakt je pitching wedge en slaat hem rustig terug op de fairway
•    D: te weinig informatie om een goede keuze te maken

De weekend golfer weet normaliter niet eens hoeveel hij gewoonlijk met zijn diverse golfclubs slaat. Laat staan wat deze
in een fairway bunker doen. Het heeft er allemaal mee te maken wat voor weerstand de ondergrond geeft en wat de
compressie bij impact is. In een bunker is de compressie veel lager en de golfbal zal daardoor ook minder ver gaan.
Het juiste antwoord is antwoord B.

Tip 3: uit de semi-rough slaan:
Je slaat de bal van de tee en hij landt in de semi-rough. De golfbal ligt mooi hoog op de grassprieten maar ook op een
paar blaadjes. Een clean shot is het niet. Welke optie kies je?
•    A: sla met dezelfde club als die waar je normaliter mee slaat voor die afstand.
•    B: pak een club meer. De belemmering van de blaadjes (minder afstand) compenseer je wel door een club meer
          te pakken.
•    C: pak een club minder. De situatie heeft er alle schijn naar dat je een “ flyer” slaat. De bal krijgt weinig spin en vliegt
          verder dan normaal
•    D: moeilijk te zeggen
De ligging is typisch een “flyer” geval. In dit geval kun je dus het beste een club minder pakken.
Het juiste antwoord is C.

Bovenstaande vragen en situaties komen regelmatig voor. Om de juiste keuze te maken hoef je niet onderlegd te zijn
met speciale technische skills. Enkel ervaring en op een juiste manier observeren zal je tot de juiste keuze aanzetten.
Door bewust met het golfspel bezig te zijn zal je golf IQ toenemen.
Analyseren, proberen, aanpassen zijn de sleutelwoorden tot beter leren golfen.

Hou deze tips goed bij en graag tot snel op AGS.
 
 

Met vriendelijke golfgroeten ,

David De Vroey
PGA Professional
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ONZE MISSIE :
UW NETWERKACTIVITEITEN VERGROTEN
OP EEN SLIMME MANIER EN 
IN EEN ONGEDWONGEN SFEER

LID WORDEN !
Aanvraagformulier
op website

Uw lidmaatschap geeft
u toegang tot alle

 B19 Business clubs

B 1 9  A N T W E R P  -  T E R  E L S T
K A T T E N B R O E K  1   -   2 6 5 0  E D E G E M

T E L  :  + 3 2  4 6 8  1 1 1  3 2 9  -  F R E D D Y @ B 1 9 . B E
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Starters Corner
 
 
 
Beste starters, rabbits,
 
 
Zoals jullie allemaal wel weten, organiseert AGS op regelmatige basis wedstrijden op de compact holes.
Dé ideale manier om je handicap te verlagen om uiteindelijk handicap 36 te behalen.
Handicap 36 geeft je de mogelijkheid om op de meeste grote golfbanen in België te spelen .
De wedstrijdjes gaan nog steeds door op AGS en dit vrijdagavond om 18 uur, zaterdag- en zondagvoormiddag
om 10 uur.
Deze wedstrijden worden in een ontspannen sfeer afgewerkt. Er is ook steeds een marshall aanwezig  die wedstrijd
in goede banen leidt en aanspreekbaar is voor situatie gerelateerde vragen.
Twijfel niet om jezelf hiervoor in te schrijven.
Na de wedstrijdjes wordt er tevens een prijsuitreiking gehouden in het clubhuis. Afhankelijk van het aantal deelnemers
zijn er 1, 2 of 3 prijzen te verdelen.
 
Verder worden er dit seizoen ook nog enkele wedstrijden in Nederland gespeeld op een grote baan.
Zo onder meer op 1 september in Prise D’eau, op 30 september in Stippelberg en op 13 oktober in Turfvaert.
 
Op deze terreinen is een minimum handicap van 39 vereist.
 
Voor de startende golfers die problemen ondervinden met het invullen van de scorekaart, organiseren we op
regelmatige basis een sessie ‘invullen scorekaart en kennismaking met de baan’.
De eerstvolgende sessie gaat door op 8 september om 15 uur.
Via een powerpoint-presentatie wordt je het invullen van de scorekaart uitgelegd. Nadien heb je de mogelijkheid
om een rondje op de compact holes te spelen, samen met een ervaren golfer.
 
Voor al de voorgaande evenementen/wedstrijden kan je alle informatie vinden via I-golf.
 
 
 
Bart Van den Bussche
Starterscaptain AGS
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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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  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

Seniorencompetitie 2018 

   

 
Stand op 21/8 

     

 

Overzicht van de 20 beste resultaten 
  

       

 

Dames Punten 
 

Heren Punten 

      1 Van Den Brande Hedwig 68 

 

1 Lacroix Erik 57 

2 Moorthamer Magda 40 

 

2 Gils Paul 35 

3 Vercammen Mariette 37 

 

3 Bartels Herman 32 

4 Cassiers Catherine 34 

 

4 Van Asch Marc 32 

5 Jansen Eva 34 

 

5 Janssens Dirk 31 

6 Geis Gabi 32 

 

6 Van Goethem Philippe 31 

7 Birchen Christel 31 

 

7 Deckx Hugo 29 

8 Keyenberg Anne-Marie 27 

 

8 Gys Jos 28 

9 Vandewalle Micheline 27 

 

9 Montrieux Paul 28 

10 Goetschalckx Chris 26 

 

10 Dupont Guido 26 

11 Lamberts Rita 26 

 

11 Ost Romain 26 

12 Mathijssens Linda 26 

 

12 Van Himbergen Erik 24 

13 Van Den Heuvel Ingrid 26 

 

13 Genbrugge Pierre 22 

14 Van Regemorter Sonja 23 

 

14 Vanderhoeven Marc 21 

15 Van Hentenrijk Mieke 21 

 

15 Brems Ivan 20 

16 Heymans Maria 20 

 

16 Gemoets Erik 20 

17 Macphee Movern 17 

 

17 Van De Merlen Fred 20 

18 Waumans Liesbet 17 

 

18 Hurckmans Guido 19 

19 Daniels Margareta 16 

 

19 Bauwens Jan 18 

20 Jacobs Rita 16 

 

20 Beernaert Marc 17 
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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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Ladiesnieuws
 
 
Hallo ladies,
 

2 Juni was onze jaarlijkse ladiesdag en deze keer trokken de dames met de bus naar Gendersteyn bij Eindhoven, een
mooie 27 holes baan.
 
Het weer was nog niet in een zomerse stemming maar naar gelang de dag vorderde werd het steeds mooier en warmer.

Na een heerlijke golfmiddag was er voldoende tijd voor borrel en bitterballen en hadden we tijdens het diner weer een
leuke prijsuitreiking.

Joelle Couvreur ging met de hoofdprijs naar huis en de Louis Widmer heeft weer 2 nieuwe kandidaten om de finale in
september te gaan spelen.

Dames, hou de kalender goed in de gaten! We hebben de komende tijd nog een paar  leuke AGS wedstrijden, zoals in
september en oktober een ladies afternoon.
 
 

Tot snel op AGS!
 
 
Marieke Van Arendonk
Ladies captain
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Greenkeeping Corner
 
 
De zomer van 2018 heeft een uitzonderlijk gevolg gehad.  Niet enkel de droogte, maar ook de hitte heeft een signifi
cante rol gespeeld.  Zodoende zelfs dat we een fenomeen hadden wat in onze regio niet gekend is.  

Op golfbanen spreken we over cold season grasses en warm season grasses.  Je zal het wellicht al gezien hebben als
je b.v. in Spanje of Portugal gaat golfen dat deze grassen op de Fairways er anders uitzien.  Afhankelijk van het klimaat
zijn er diverse soorten beter of minder geschikt voor gebruik op golfbanen. In onze klimaatzone zijn de cold season 
grassen het hele jaar door geschikt voor het gebruik op golfbanen.  Door de hittestress zijn er toch enkele grassen die
het niet overleefd hebben.  Gras is een heel sterk gewas.  Dat kan je zien aan onze Driving range. Tijdens de droogte
zag deze helemaal bruin en op een week tijd zagen we een ongelofelijke metamorfose.  Zie hieronder de foto’s van 10/8
en 18/8 

 

  

 

De driving range wordt niet beregend, niet bemest, maar wel jaarlijks geprikt.  Hierdoor krijgen we een grote en diepe
wortelmassa en overleven alleen de meest sterke en standplaatsgeschikte soorten.  Het resultaat is verbluffend en
overtuigend dat een golfbaan niet volledig beregend moet zijn.  De maatregelen die wij nemen  om bewust om te gaan
met water kan je hieronder lezen.  

 

Het belang van prikken is ook zichtbaar op de greens. Je kan duidelijk zien welke grassen de hitte en droogte hebben
doorstaan omdat ze een goed wortelgestel hebben ontwikkeld.  Je ziet letterlijk het patroon van het prikken.   
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“Zonde toch hé”

 

 

Na de klappen zijn we er meteen ingevlogen.  We hebben de greens dubbel geverticuteerd en doorgezaaid, volgens
de methode die ik zelf “carré confitureke” heb genoemd.  Een zeer intensief werkje: Eerst verticuteren, daarna graszaad
strooien, vervolgens zand strooien en daarna heel de boel inslepen.  Greenkeeper zijn is een gezond beroep, kijk maar
eens naar de fysieke inspanning van 1 dag doorzaaien.  

 

  

 

We doen er heel veel aan om de baan in topconditie te brengen en te houden.  Helaas stellen we toch regelmatig vast
dat de pitchmarks niet hersteld worden.  Een kleine inspanning toch? Zelfs als het niet uw pitchmark is, herstel deze
dan aub.  

Alvast bedankt voor het wederzijds respect! 
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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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Waterbeheersmaatregelen
 
 
 
We hebben een domein van 9,6 Ha.  

We doen alle mogelijke inspanningen om het waterverbruik te beperken.  We beregenen alleen die onderdelen van de
baan, die essentieel zijn om het in stand te kunnen houden van de exploitatie.  

Het zou economisch onverantwoord zijn om deze baanonderdelen niet te beregenen.  Gevolg is het afsterven van deze
onderdelen, herinzaai met specifieke grassoorten die tolerant zijn aan kort maaien en geschikt zijn voor een golfgreen/
golftee. Bij deze heraanleg is er ook een overmatig gebruik van water en meststoffen nodig.    
 

De beregende oppervlakte bedraagt 45 are.  (dit is +/- 5 % van de totale oppervlakte) 
 

De maatregelen die we verder hebben genomen: 
 
       •  We beschikken over een milieuvergunning klasse II, waardoor we onze eigen grondwaterwinning kunnen
          gebruiken om de greens en tees te beregenen.  

       •  We beperken de zones die we beregenen tot een uiterst minimum: greens en  afslagplaatsen.  De overige
          baanonderdelen zijn puur natuur.  

       •  We maken gebruik van een automatisch beregeningssysteem, dat we ’s nachts kunnen laten werken , waardoor
          de evapotranspiratie tot een minimum herleid is. 
 
       •  We maken gebruik van “wetting agents”.  Dit is een zeepderivaat dat voor een betere wateropname en verdeling
          in de bodem zorgt.  Het water blijft beter vastgehouden in de bodem en zorgt er ook voor  dat de grasmat
          minder waterafstotend is tijdens een droogteperiode 
 
       •  We beperken het aantal maaibeurten tot een minimum om minder verdamping te hebben
 
       •  We controleren voor elke maaibeurt de scherpte van de messen.  Een scherpe grassnede herstelt vlugger,
          waardoor de verdamping kleiner wordt 
 
       •  We zorgen tijdens het ganse jaar voor een diepe beworteling.  Dit doen we door te verti-draineren (prikken),
          verticuteren (om vilt weg te nemen), bezanden voor een betere waterdoorlaatbaarheid en betere
          wortelontwikkeling
 
       •  Onze grassen worden bemest volgens een op maat gemaakt bemestingsplan op basis van een jaarlijkse
           bodembemonstering.  Elke green heeft een ander voedingsprogramma.

       •  Best practice management: Ons beheer is in functie van wat de planten nodig hebben om zo goed mogelijk te
          presteren met zo weinig mogelijk input.  (Meststoffen, water en pesticiden). 
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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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Pré-golf
 
Het doet ons altijd plezier om vast te stellen dat er ook pré-golfertjes zijn die tijdens de vakantie komen trainen…
 
 

 
 
Willen je eigen kinderen, neefjes, nichtjes, kleinkinderen dit ook eens komen uitproberen? Breng hen dan zeker mee op
12 september naar onze jeugdopendeurdag.
 
 
Pré-golf wordt georganiseerd voor alle kinderen tussen 5 & 8 jaar die graag op een speelse manier willen kennismaken
met golf.
 
Volgende lessen pré-golf zijn gepland op:
Woe 19/09
Woe 17/10
Kostprijs: 15 Euro per les – inschrijven via de website of via onze shop

Jeugdstage
 
Ook onze jeugd heeft niet stilgezeten…
 
Eind augustus ging onze jeugdstage weer door. Deze stage is specifiek gericht aan zowel onze spelers, die graag op
een speelse wijze hun golfskills wat kunnen verbeteren, als aan  nieuwelingen die nog nooit een golfterrein van dichtbij
hebben gezien.
 
We zijn gaan minigolfen, hebben veel gegolfd, opdrachtjes gedaan en zelfs KUBB gespeeld.
 
Onze senioren werden ook weer ingeschakeld voor een echte “beat the bompaz” .. Een evenement waar zowel jong
als oud jaar na jaar naar uitkijkt!
Ben je tussen 8 en 18 jaar en heb je hier ook wel eens zin in: noteer dan alvast dat volgend jaar de jeugdstage zal
doorgaan van 27/8 tot en met 30/8/2019.
 
 
Bie Gys
Lid jeugdcomité
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Enkele sfeerfoto's van de jeugdstage
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... en van "Beat the bompaz"

25



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. 
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Youngsters
 
 
Invitational
 
Naar jaarlijkse traditie spelen de youngsters een invitational tegen andere clubs.
Deze ging door op Ternesse op 25 augustus.
Vorig jaar eindigden we tweede waardoor we nu met volle moed voor de overwinning gingen.
 
Er wordt een wedstrijd gespeeld over 18 holes in stableford. Elke club mag maximaal 10 en minimaal 7 spelers afvaar
digen die in competitie spelen. 
Van deze spelers in competitie worden per club de beste vijf en de slechtste twee scores
samengeteld. De club met de meeste punten gaat naar huis met de wisselbeker.
 
Na de wedstrijd werd er een buffet voorzien. En naar goede gewoonte was er ook weer een geweldig feestje. Iedereen
heeft zich goed geamuseerd. Sommigen hadden een zeer goede dag en sommigen hadden een mindere dag.
 
Uiteindelijk had AGS een mindere dag: we zijn derde laatste geworden.
Maar we mogen zeker niet klagen want alle scores lagen maar met één tot twee puntjes verschil van elkaar.
Alleen 3 Eycken/Cleydael heeft overduidelijk goed gespeeld en gewonnen.
 
1. 3 Eycken/Cleydael
2. Lilse
3. The National
4. Flanders Nippon
5. Beveren
6. AGS
7. Ternesse
8. Rinkven
Volgend jaar gaan we zeker terug proberen om die wisselbeker te bemachtigen.
Dan zal de wedstrijd ofwel op Flanders Nippon ofwel op Rinkven plaats vinden. Beide heel mooie banen, waar alles
kan gebeuren.
 
 
Youngsters weekend 5 - 7 oktober 2018
 
Samen met het youngstercomité hebben we voor de youngsters een zeer leuke plek gevonden voor ons tweede week
end.
 
We trekken richting Het Woold in Nederland. Dit is ongeveer 1u15 rijden van AGS.
We logeren in Hotel Huys van Heusden.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
-Vrijdag om 11u optioneel 18 holes golf op golfbaan het Woold voor diegenen die ook op vrijdag al willen spelen
  (greenfee is niet inbegrepen in de prijs).
-Vrijdag kan vanaf 15 uur ingecheckt worden in het hotel voor een overnachting in een tweepersoonskamer met ontbijt.
-Zaterdag golf om 10 u op Golfbaan het Woold.
-Zaterdag avond rond 18u een 3-gangen menu in het restaurant van het Woold en overnachting in het hotel.
-Zondag golf om 10u op Golfbaan de Swinkelsche.
 
De prijs bedraagt  € 265 voor twee overnachtingen, inclusief 1x 3-gangen menu en ontbijt, inclusief de twee greenfees
op zaterdag en zondag.
Dranken op de golfbaan op zaterdag zijn inbegrepen. Drankjes in het hotel zijn apart af te rekenen.
Voor een niet-golfer bedraagt de prijs € 175.
De eventuele greenfee op vrijdag moet je extra betalen en bedraagt € 50 of € 55.
Wil je een eenpersoonskamer  dan kost je dat € 60 extra. 
Parking aan het hotel is voorzien verderop in de straat aan het plein.
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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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Graag willen we tegen 15 september weten wie er allemaal mee gaat. Ik moet ten laatste 16 september bevestigen met
hoeveel we zijn.
Het volstaat om alvast een mail (youngstersags@gmail.com) te sturen om je deelname te bevestigen.
Je inschrijving is wel pas definitief na betaling. Dit kan je doen op de youngster rekening BE21 9730 7685 9703 met
vermelding van je naam+weekend oktober.
 
 
 
Hieronder de links naar de golfbanen en het hotel.
https://www.golfbaanhetwoold.nl/
http://www.golfbaandeswinkelsche.nl/
https://www.huysvanheusden.nl/nl/
Ik reken op jullie massale deelname!
 
 
Youngsters Closing Cup
We werken verder nog aan een youngsters closing cup:  een dag golf met etentje. We houden jullie op de hoogte.
 
Tot op één van de volgende youngsteravonden, de laatste van het jaar!
 
 
Stefan Cramers
Youngstercaptain
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Keerbergen: wij hebben er zin in!

En of het warm was in Kampenhout!

Trucje?

Cleydael: Doen we het of doen we het niet?

Nog enkele zomerbeelden....
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En ook nog: de zomer van Mirthe 

Millenium Junior OPEN U12    3de plaats

Ternesse Junior OPEN U12   2de plaats

Royal Latem Golf Club SCAPA Kids: 4de plaats
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En tot slot...
 
Dit is onze gazet van de nazomer. Hiermee bent u weer op de hoogte van hetgeen er allemaal zoal gebeurde bij AGS
in deze warme en heerlijk lange zomer van 2018.
 
Wij hopen samen met u op een schitterend najaar!
 
De volgende gazet zal onze wintereditie zijn en zal verschijnen in december.
 
 
De redactie
Anne Marie Keyenberg en Chris Goetschalckx
 


