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Voorwoord van de
president
 
Beste golfvrienden,
 
Een zonovergoten najaar met tal van
hoogtepunten dat is het minste wat we
kunnen zeggen en schrijven.
 
Onze opendeurdag van 9 september
was zoals alle voorgaande edities een
echte voltreffer.
De zon was ook hier weer van de
partij en dit lokte weer een grote
schare enthousiastelingen richting
AGS.
De pro’s deden er alles aan om het
ganse gebeuren in goede banen te
leiden en iedereen de kans te geven
een balletje te slaan.
 
De maand september is bij uitstek de
interclubmaand voor senioren.
Ook hier mogen we met fierheid terug
blikken op een glansprestatie.
Onze tegenstanders werden telkens
met droge 3 – 0 cijfers naar huis ge
stuurd zodat een promotie naar een
hogere afdeling, waar we toch reeds
een aantal jaren naar uitkeken, een feit
is geworden.

Ook in de superfinale op de golfclub
van Waregem moesten de senioren
van Steenhoven in een toch wel beklij
vende finale hun meerdere in AGS
erkennen en mochten we de gegra
veerde zilveren schotel met trots in
ontvangst nemen.
 
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober
vond op de golfclub Bossenstein de
closing cup plaats. De prijsuitreiking
op zondag op AGS werd gesponsord
door Kris en Peter die zorgden voor de
prijzentafel en bijhorende receptie.
In mijn speech loofde ik vooral de
enorme inzet van de vele vrijwilligers
en in het bijzonder de mensen van het
sportsecretariaat Paul, Patrick en
Marc voor het schitterende werk dat
zij dagelijks verrichten in het belang
van onze leden en de golfsport in het
algemeen.
Toen Stefan Poppe het woord nam,
lichtte hij vooral de juniorwerking toe.
Iedereen was onder de indruk en tot
emotie bewogen toen onze laure
aatjes naar voor werden geroepen om
hun trofee in ontvangst te nemen.
Knap werk waar iedereen heel veel
bewondering voor heeft!
 
Diezelfde zondag 21 oktober vond op
onze eigen terreinen het matchplay
kampioenschap plaats.
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Twee kanonnen met name uittredend
kampioen Dirk Peeters en clubkampi
oen 2018 Stefan Cramers mochten
het in een onderling duel tegen mekaar
opnemen.
In een ongemeen spannende strijd
moest Dirk na een ongelooflijke re
monte van Stefan zijn meerdere in
hem erkennen.
Een dubbelslag voor Stefan maar toch
een dikke proficiat aan beide
hoofdrolspelers!
 
Ook onze senioren hadden op woens
dag 24 oktober hun afsluitwedstrijd op
AGS met aansluitend mosselsouper.
Onze senior captain Paul Van Geen
hoven kondigde die dag zijn afscheid
aan.
Paul heeft enorm veel betekend voor
de golfschool en heeft dan ook op
velerlei vlak zijn stempel gedrukt op
het sportieve gebeuren binnen AGS.
Sinds 2009 heeft Paul onafgebroken
deel uitgemaakt van het sportsecreta
riaat en we wensen hem dan ook
samen met zijn echtgenote Mariette
uitzonderlijk te danken voor de vele
mooie momenten  die hij ons en voor
al dan de senioren heeft weten te
brengen.
 
Een dag later donderdag 25 oktober
waren onze ladies paraat om ook hun
closing wedstrijd te spelen op AGS.
Ook hier kondigde Marieke Van
Arendonk haar afscheid aan. Wij wen
sen haar dan ook hartelijk te danken
om onze dames  jarenlang op sleep
touw te nemen.
 
Wellicht hebben jullie in jullie mailbox
een uitnodiging ontvangen tot her
nieuwing van het lidmaatschap 2019.
Ik hoop dat jullie het management
opnieuw het vertrouwen zullen schen
ken dat zij verdienen door opnieuw lid
te worden van de meest toegankelijke
en sympathiekste golfclub van Vlaan
deren.
 
We naderen zo stilaan het jaareinde.
In naam van het ganse team van AGS
danken we jullie voor de fijne momen
ten die we het afgelopen jaar samen
mochten beleven.
Wij wensen U en uw familie dan ook
een voorspoedig, liefdevol maar voor
al gezond 2019 toe.
 
Philippe Van de Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
 
Beste AGS Leden,
 
 
Het najaar heeft ons nog veel golfplezier kunnen bieden.  We hadden een succesvolle opendeurdag waar we heel wat
nieuwe spelers mochten verwelkomen op hun eerste golflessen.  Ondertussen hebben we sommigen reeds mogen
aansluiten als nieuw lid en zijn zij druk bezig met de eerste stappen voor het behalen van het golfvaardigheidsbewijs.
 
Zo zijn we allemaal begonnen toch ?  Volgend jaar doen we dit reeds 30 jaar.  We hebben 5 jaar geleden dit op onze
eigen manier gevierd.  We zullen 30 jaar AGS niet onopgemerkt voorbij laten gaan, maar het zal anders zijn.  De terug
keer van de gouden bal kan ik alvast verklappen…
 
Om jullie in dit jubileumjaar nog beter van dienst te zijn organiseren we binnenkort terug een ledenbevraging. Het is
ondertussen 5 jaar geleden dat we dit hebben gedaan en vinden het zinvol om uw stem te horen over onze club. 
 
Wij zijn achter de schermen druk in de weer om ons investeringsproject verder uit te werken.  Dit omvat o.a. een
nieuwe afslagplaats, plaatsen van netten op de driving range, installatie van targets en enkele terreinverbeteringen zoals
de heraanleg van tees 4, 5 en 6 en de renovatie van green 4. Dit is een omvangrijk project, waarvoor we niet over één
nacht ijs gaan en met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken.
 
Uw vertrouwen om ook volgend jaar lid te zijn op AGS geeft ons de mogelijkheid om dit te realiseren.
 
Met de AGS jeugdwerking behaalden we dit jaar een RABBIT label, dit betekent dat we vele inspanningen doen om
jeugdspelers aan te trekken en goed te omkaderen via een jeugdbeleid. Ik wil hierbij graag Bie Gys, Stefan Poppe en
onze golfpro Alain van harte bedanken voor hun inzet. Maar natuurlijk ook de jeugd zelf en hun ouders ! Hun enthousi
asme en gedrevenheid werkt zo aanstekelijk dat we met plezier onze schouders hieronder zetten en de administratieve
rompslomp er graag bijnemen.
 
Tijdens de prijsuitreiking van de Closing Cup heeft Bie Gys ook toelichting gegeven over onze G-Golf werking.  
Golf Vlaanderen ondersteunt onze initiatieven, waar we bijzondere aandacht schenken aan b.v.  jongeren met Autisme.  
Golf Vlaanderen heeft een mooie reportage hierover gemaakt en die kan je binnenkort zien via Golf Vlaanderen Digitaal.
 
Tijdens diezelfde prijsuitreiking hebben we onze Captains en vrijwilligers bedankt voor hun inzet.  De inzet van deze
vrijwilligers is adembenemend. Boven in het kantoor wordt er ongelofelijk hard gewerkt aan de wedstrijden, de wed
strijdverantwoordelijken, de Marshals op de compact Holes en tal van andere bijkomende initiatieven door de Federa
tie of onze club.  Er komen nieuwe golfregels aan en een nieuwe wedstrijdkalender. We hebben een diep respect voor
alle leden van het sportcomité en iedereen die zich zo hard inzet voor onze club.  Het is omdat het plezant is!
Heb daarom ook respect voor diegenen die een wedstrijd aanmaken, de scorekaarten uitdelen, telefooncentrale zijn
om te kunnen voldoen aan jullie wensen, nadien alle scores individueel invoeren (en ja hiermee bedoelen we van elke
speler op elke hole het aantal slagen), de prijsuitreiking doen, nadien ons secretariaat op de hoogte brengen van de
winnaars en ga zo nog maar even verder.  Een complimentje doet altijd goed en zij verdienen het zeker om eens van
een speler te horen dat het allemaal goed georganiseerd en geregeld is.
 
Onze Captains werken reeds aan de nieuwe wedstrijdkalender voor volgend jaar.  In de ledenbevraging zullen we ook
peilen naar jullie interesses hieromtrent.  
 
Ik wens jullie een fijne eindejaarsperiode en hoop jullie ook volgend jaar weer te mogen begroeten in onze club.  We
heffen samen het glas op het nieuwe jaar op onze nieuwjaarsdrink op 20 januari 2019 en wie weet win je wel één van
de 10 waardebonnen van 100 €.  
 
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Herentalsebaan 451 

2160 Wommelgem 

 

www.adrconstruct.be 

dir@adrconstruct.be 

03/320 80 80 

 

Ma-vrij : 9u00 – 12u00 

12u30 – 17u30 

 

Zat : 10u00 -15u00* 

*enkel op afspraak 

 

Om u zo goed mogelijk 

verder te kunnen helpen in 

onze toonzaal, raden wij u 

aan een afspraak te 

maken. 
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Captains Column
 
Het zomer golfseizoen is weer voorbij gevlogen mede dankzij de uitzonderlijke weersomstandigheden “zon en droogte”
ideaal om afstanden te slaan met lange balvlucht. Dit seizoen werd dan ook gekenmerkt door de vele mooie scores die
werden behaald.
 
Ondertussen is de winterkalender ook samengesteld en op I-golf geplaatst. We hebben voor dezelfde formules gekozen
als de vorige jaren zijnde tijdens de weekwedstrijden een “Texas Scramble” en in het weekend een “4BBB”.
 
Ik wil jullie er attent op maken dat om te kunnen deelnemen aan de winterwedstrijden vanaf februari het lidgeld van
volgend jaar moet voldaan zijn voor 13 januari 2019 anders kan er niet ingeschreven worden via I-golf.
 
Dit jaar nemen we ook afscheid van enkele top vrijwilligers die zich vele jaren in dienst hebben gesteld van de AGS
leden met name Paul Van Geenhoven, onze Clubsecretaris en Senioren Captain en Marieke van Arendonk onze Ladies
Captain. Beiden hebben zich belangeloos ingezet met schitterende ideeën waaronder ontmoetingen met andere golf
clubs, uitstippelen van uitstapjes en meerdaagse reizen, afternoon- en avondwedstrijden en zoveel meer. Hartelijk dank
voor de prettige samenwerking en nog vele jaren golfplezier.
 
Einde seizoen hebben we nog de Challenge Nagelmackers en Closing Cup gehad die beide een zeer groot succes
waren, aan de Challenge hebben een 150-tal leden deelgenomen en de  afsluitende seizoenwedstrijd bracht 200 leden
naar golfclub Bossenstein waar wederom prachtige scores werden behaald. Tijdens de afsluitende receptie werden
ook alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet en menig glaasje van de vriendschap werd verorberd.
 
Ik hoop jullie allen volgend jaar terug te mogen ontmoeten. Het sportsecretariaat start alvast met het samenstellen van
de kalender 2019.
 
Met sportieve groeten,
 
Marc Van Asch
Captain
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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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Enkele sfeerbeelden van de prijsuitreiking van de Closingcup
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Interclub Senioren 2018 : impressie van een medespeler
 
 
Onze senioren van AGS zijn kampioen geworden in divisie 7 en promoveren volgend jaar naar divisie 6. Tijdens de 3
voorrondes en finale hebben we 11 van de 12 wedstrijden gewonnen, dus redelijk overtuigend. Proficiat Marc, Paul,
Philippe, Bill, Erik, Dirk, Guido, Jos en Fred, en ook onze mascotte Mariette, voor deze knappe prestatie!
 
Deze overwinning is er niet alleen gekomen door de individuele kwaliteit van de spelers op zich, maar ook voor een
groot deel door de teamgeest, de kameraadschap. Er werden telkens per dag 3 wedstrijden gespeeld met 6 man. De
samenstelling van de ploegen werd door de captains Marc en Paul wel overwogen en geen enkele keer gecontesteerd
door de spelers. De niet-golfers voor die dag werden caddy of non-playing captain, zonder morren. Waarmee ik maar
wil zeggen dat de sfeer even belangrijk en bepalend kan zijn voor het goede resultaat.
 
Onze eerste wedstrijd werd gespeeld op de voor ons onbekende  Golf club Ragnies ergens tussen Charleroi en de
Franse grens. Ver weg dus en zo volgde al snel het voorstel om een oefenronde te spelen de dag voordien, met een
overnachting. Mariette en Paul vonden op “tinternet” een leuk hotel in de buurt en weg waren wij. Er werd gecarpoold
en ik reed met Jos mee. Tijdens het overladen van de ene naar de andere auto in Hemiksem vergat ondergetekende
zijn golfschoenen. Lichte paniek bij aankomst, doch Paul zag al snel een mogelijke oplossing. Bill, die pas later op de
avond zou toekomen, kwam die dag nog naar AGS. Nu nog de schoenen op AGS krijgen. Er werden door Jos enkele
telefoontjes gedaan en de echtgenoot van zijn poetsvrouw is de schoenen gaan ophalen in Hemiksem en heeft deze
naar AGS gebracht (lijkt wel een soap!). Via ”koerierdienst Bill” zijn ze dan in het verre Wallonië geraakt. Een oefenron
de op vrijetijdsschoenen kon nog net, de wedstrijd met “the real thing” voelde toch iets beter aan. Thanks Bill! ‘s Avonds
bij het eten zat de sfeer er natuurlijk goed in. De voorzet was al door mij gegeven en werd dan ook vakkundig binnen
gekopt. Bedankt mannen, graag gedaan!
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Interclub Senioren 2018: impressie van een caddie  
 
 
"Senioreninterclub 2018" stond al maanden met stip aangeduid op onze huiskalender.
Toen bleek dat er nog vraag was naar een extra caddie, dacht ik, wel ja waarom niet, op stap met de “mannen”, dat
wordt zeker een speciale belevenis.
En toen er sprake was van ter plaatse te overnachten, had ik de goesting helemaal te pakken, nagenoeg onbekende
golfterreinen, een mooie streek, meer was er niet nodig om mij over de streep te trekken.
 
Eerste wedstrijd op 13 september op Ragnies Golf Club, totaal onbekend bij onze senioren, een nieuwe 18-holes baan
in de provincie Henegouwen.
Het was mooi zonnig toen we arriveerden in het hotelletje en al gauw ging het richting golfbaan.
Eerste dag een oefenronde om de volgende dag met kennis van zaken de wedstrijd proberen te winnen!
Zo gezegd zo gedaan. Het was inderdaad zeer leerrijk want deze nieuwe, eerder a-typische golfbaan vertoonde enke
le zeer speciale hindernissen!

 
De tweede wedstrijd op Palingbeek Golf in Ieper was zo mogelijk nog verder dan Ragnies, dus een oefenronde met
overnachting was weer aangewezen. Reisbureau “Mariette en Paul” vonden deze maal een B&B op een boerderij in
Poelkapelle, midden in de “Groote Oorlog”-streek. De gastheer/boer vindt nog jaarlijks overblijfselen hiervan tijdens het
omploegen van zijn veld. DOVO is er kind aan huis en met alle (onschadelijk gemaakte) gevonden obussen, kogels,
geweren, helmen enz. heeft hij zelfs een privé museum ingericht. In de B&B heerst een gemoedelijke sfeer met zeer
democratische prijzen, ook voor de drankjes,  vrij uit de frigo te nemen. Nogmaals een toffe sfeer en samenzijn.
 
De derde wedstrijd werd gespeeld op Lilse Golf, in de (niet zo) stille Kempen. Staffopoulos – country bij wijze van
spreken. Een oefenronde vooraf met prachtig weer was al gezellig en tof, maar niets vergeleken met de wedstrijddag
erna. We werden op voorhand door Marc gebriefd dat we na de wedstrijd bij Bill thuis in Beerse werden verwacht om
“héééééél veel hapjes" te komen nuttigen. Weerom een prachtige dag, winnend afgesloten en dan in colonne richting
Bill’s place. We werden er opgewacht door Misses Bill, Rien, in de gezellige tuin en terras. De pintjes en wijntjes
volgden elkaar al snel op. Daarna schoven we aan de rijkelijk versierde tafel in huis. Tot onze aangename verrassing
waren de “hapjes" omgetoverd in superlekker stoofvlees, frietjes en witloofsalade, opgediend door de voortreffelijke
gastvrouw Rien en vergezeld van nog meer pintjes en wijntjes. Als dessert waren er marshmallows en frisco's en de
goedlachse Rien. Geloof me, we hebben er meer drank moeten weigeren (niet gemakkelijk!) dan we konden opdrinken.
De weg naar huis was voor ons nog redelijk lang en de “broeders van liefde” lagen langs de terugweg op de loer. Er
werd nog voorgesteld om te blijven slapen (in de tuin, in de hangmat)! Een onvergetelijke avond weeral.
 
En dan moest de finale nog gespeeld worden op Waregemse Golf. Geen onbekend terrein, dus zonder oefenronde en
eveneens winnend afgesloten. Om de reeks IC-wedstrijden in stijl af te sluiten gingen we met zijn allen “iets eten".
Philippe had een uitstekend voorstel en à-la-minute werd er door hem gereserveerd in De Ceder te Kruibeke. Een
prachtig vernieuwd etablissement, klassevol design en warmte uitstralend. Nogmaals een geweldige avond met lekker
sterren-niveau eten en veel gelachen. Een waardige afsluiter van het IC-gebeuren.
 
Ik had dit voor geen geld willen missen.
Nogmaals bedankt mannen en schrijf mij maar al op bij de kandidaten voor 2019!
 
Fred Van de Merlen
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CleaningProfessionals NV

Maatschappelijke zetel

Industriezone III, Industrielaan 4 K23,

9320 Erembodgem -BE

e. facturatie@cleaningprofessionals.be

e. info@cleaningprofessionals.be

w. www.cleaningprofessionals.be

btw: BE 0461 448103

RPR Dendermonde

IBAN: BE 06 3930 0380 4917

BIC: BBRU BE BB

t. 0800 12 161

f. 0800 12 076

Aangesloten bij: absu UNIE van de SCHOONMAAKBEDRIJVEN Aalst - Gent - Antwerpen - Dendermonde - Mechelen - Brussel

0800 12 161 info@cleaningprofessionals.be
gratis nummer w w w. cleaningprofessionals.be

Brasschaat - Mechelen - Oostende - Aalst - Gent  - Brugge
Wevelgem - Zandhoven - Sint-Niklaas - Antwerpen - Dessel

We kunnen u helpen bij:

Professionele schoonmaak van alle gebouwen  •  Schoonmaken van ruiten

Reinigen van tapijt  •  Reinigen van plafond  •  Industriële schoonmaak

Schoonmaak magazijnen en garages  •  Gevelreiniging  •  Dampkapreiniging

Schoonmaak na nieuwbouw  •  Schoonmaak verbouwing  •  Tijdelijke 

vervanging eigen schoonmaakdiensten ...
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‘s Avonds eerst een koude douche (tja een foutje bij de organisatie in het hotel…) en daarna een goeie maaltijd met de
groep in het nabije restaurant. De groepssfeer zat perfect!
Iedereen tijdig gaan slapen en ’s morgens weer fit en monter (deze keer na een warme douche!) aan het ontbijt.
Om 12 uur stipt werd gestart met de eerste ploeg. Onze tegenpartij, Golfforum uit Lummen, stond eveneens klaar!
Onze 3 ploegen, Philippe en Fred, Eric en Dirk, Bill en Paul, deden hun best, meer dan hun best zelfs, alle drie de
partijen werden gewonnen.
Met 12 up stonden we in de beste positie van de poule om verder te gaan.
 
De tweede wedstrijd was op 19 september op Golf & Country club De Palingbeek in Ieper.
Er zijn veel B&B’s in deze regio in de Westhoek, maar veelal volzet. De streek is namelijk wegens zijn oorlogsverleden,
zeer bekend bij Engelse, Canadese en zelfs Australische toeristen.
Toch nog een leuke plek kunnen vinden in B&B “Varlet farm” een boerderij  in Poelkapelle midden op het slagveld van
de oorlog. We werden door de boer zeer hartelijk ontvangen met verse zelfgemaakte appeltaart en koffie.
Ook wel confronterend, al die kerkhoven met die honderden witte zerkjes van alle jonge gesneuvelde levens in die
eerste Wereldoorlog.
Het werd alweer een vruchtbare oefenronde op de golfbaan van Palingbeek. Daarna genoten we van een lekker
avondmaal in een lokaal restaurantje ons aangeraden door de boer. En ja, ook de lokale bieren werden zeer gesmaakt!
Na een goeie nachtrust en een uitgebreid ontbijt met versgebakken brood en een kakelvers licht gekookt eitje, was het
tijd voor de volgende partij.
Onze tegenstanders van Puyenbroeck stonden te popelen om ons te verslaan. Maar dat was buiten de kunde van onze
AGS spelers gerekend. Weer wonnen onze drie ploegen, Philippe en Fred, Eric en Guido, Bill en Paul. En dat het
spannend was, vraag maar aan de caddies.
Na een “immense schotel met enkele bitterballen en allerlei hapjes”, en heel wat pintjes, keerden we terug naar huis.
Behalve Philippe, die bleef nog wat langer, zijn steak met frietjes werd namelijk net geserveerd, nadat de kok eerst een
tweetal uurtjes rust had genomen…
Wat een voorzitter al lijden kan!
 
De derde wedstrijd ging door op 25 september op Lilse Golf & Country in Lille in de Kempen.
Deze keer een 9 holes terrein. Niet zo ver, dus geen overnachting deze keer. Eerst een oefenronde en de dag erna de
wedstrijd tegen de ploeg uit  Rougemont.
Er werden enkele andere spelers opgesteld, zodat iedereen van het AGS-team minstens één keer had kunnen spelen,
nu Philippe en Dirk, Eric en Guido, Bill en Jos.
Het werd een ongemeen spannende partij! Nagelbijtend stond ik er bij!
Maar…  er werd opnieuw gewonnen door alle drie de ploegen! We werden kampioen van onze poule!
Dit moest op een passende manier gevierd worden!
Bill, die bij wijze van spreken, achter de hoek woont, had gans de ploeg uitgenodigd voor een hapje en een drankje bij
hem thuis.
En hoe we ontvangen werden! Samen met echtgenote Rien maakte hij er een oergezellige avond van. Fred heeft er
reeds uitgebreid over verteld!
Dat het gezellig was, daar moet je niet aan twijfelen, dat er sommigen ’s avonds lichtjes in de wind huiswaarts keerden,
tja dat kan ook niet ontkend worden!
Hartelijk bedankt Bill en Rien voor deze prachtige afsluiter, we hebben ervan genoten!
 
De overstap van categorie 7 naar categorie 6 was reeds een feit, nu restte enkel nog de finale om de absolute winnaar
te worden in onze categorie.
 
Dus afspraak op 4 oktober op Waregem Golf Club. Onze tegenpartij was Steenhoven, de winnaars van de tweede poule
in onze categorie.
Onze drie ploegen, Marc en Guido, Philippe en Dirk, Eric en Paul, deden hun uiterste best.
En uiteindelijk, met 2 winnende ploegen tegen 1,  mochten we met de trofee van 2018 naar huis!
Het orgelpunt van een mooie competitie, afgesloten met een lekker etentje in restaurant De Ceder in Kruibeke.
 
Op naar 2019 in categorie 6!!
 
Proficiat allemaal!
 
Mariette Vercammen – Caddie van dienst
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Nagelmackers Challenge 2018:

Deze challenge werd gespeeld over 6 wedstrijden waarbij de 4 beste scores

het eindklassement bepaalde.

Eindklassement:

Heren: Punten Dames: Punten:

Marc Van Asch 141 Hedwig Van Den Brande 126

Erik Lacroix 139 Mariette Vercammen 119

Hugo Deckx 134 Ingrid Van Den Heuvel 118

Guido Dupont 133 Rita Lamberts 108

Paul Montrieux 131 Catherine Cassiers 100

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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Handicap Verbeteringen Best Scores seizoen 2018.

September:

Prise d'eau: Keerbergen:

Goossens Nadine 37 Van Mieghem Ludo 38

Versyp Edith 37

Steenhoven: Rinkven:

Simons Charlotte 38 Jansen Eva 42

Van Poecke Peter 38

Brasschaat (9 holes): Couvreur Joëlle 38
Van Doorsselaer Giovani 38

Posson Dominique 22 Van De Walle Micheline 37

Verrept Sven 20 Deroo Paul 37

Antolin Leyva Raul 19 Dierckx Annie 37

Cleydael: Enghien:

Ickx Maria 40 Hamel Laurent 43

Van Asch Marc 38 Demunter Sven 39

Vercammen Mariette 37 Marstboom Kris 38

Van Regemorter Sonja 37 Bauwens Jan 37

Bruynseraede Maarten 37

Van Den Bergh Yves 37

Oktober:

Turfvaert: Bossenstein:

Hamel Laurent 44 Franken Lars 42

Antolin Leyva Raul 38 Dams Carl 41

Lemmens Gerrit 38 Van Den Bussche Bart 41

Dupont Brian 41

Brabantse: Van Den Heuvel Noel 40

De Borger Joel 40

Faber Bart 40 Verrept Sven 40

Dekocker Koenraad 38 Op De Beeck Jente 39

Gemoets Erik 37 Brems Ivan 38

Sels Alex 37 Cordenier Guy 38

Wijns Gregory 37

Ternesse: Damman Yvonne 37

Dekocker Koenraad 37

Van Cauteren Marc 38 Goossens Nadine 37
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 Seniorencompetitie  2018    

 Eindstand     

 20 beste resultaten    

      

 Dames Punten  Heren Punten 
      

1 Van Den Brande Hedwig 75  Lacroix Erik 71 

2 Moorthamer Magda 56  Deckx Hugo 47 

3 Van Regemorter Sonja 52  Van Asch Marc 43 

4 Vandewalle Micheline 47  Van Goethem Philippe 42 

5 Vercammen Mariette 47  Bauwens Jan 39 

6 Cassiers Catherine 45  Gils Paul 39 

7 Jansen Eva 44  Dupont Guido 37 

8 Van Hentenrijk Mieke 43  Bartels Herman 35 

9 Heymans Maria 42  Van Himbergen Erik 35 

10 Birchen Christel 37  Vanderhoeven Marc 35 

11 Geis Gabi 35  Janssens Dirk 34 

12 Versyp Edith 30  Gys Jos 33 

13 Janssens Chris 29  Dekocker Koenraad 30 

14 Keyenberg Anne-Marie 29  Gemoets Erik 29 

15 Lambers Rita 29  Genbrugge Pierre 29 

16 Waumans Liesbet 29  Ost Romain 29 

17 Mathijssens Linda 28  Montrieux Paul 28 

18 Goetschalckx Chris 27  Brems Ivan 27 

19 Van Den Heuvel Ingrid 27  Deroo Paul 26 

20 Daniels Margareta 23  Hurckmans Guido 25 
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Bowling Event 

INSCHRIJVEN c.goetschalckx@gmail.com

16u00 - 18u00  Bowling
18u00 - 20u00 Culinair genieten

PROGRAMMA

LOCATIE
Wima - Lane12

Boomsesteenweg 35
 2627 Schelle

DEELNAMEPRIJS
bowling + culinair genieten €35/pp
enkel culinair genieten €30/pp 

AGS Senioren & partners

9 Maart ‘17
Woensdag
12 december 2018
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Wij wensen u 
prettige feestdagen!

 
De feestdagen…. Cadeautjes tijd.   

 * Bij instituut verzorging, décolletéverzorging aan halve prijs 
 

*  Bij aankoop verzorgingscrème,  tube “Lichte benen” crème gratis. 
 Ideaal voor golfers 

 
 * Bij aankoop lipstick, gratis ontschmikkingsgel Bi-Phasé 

 
*  Hals crème 50 ml aan de prijs van 30 ml.

Excl. voor AGS'ers 
 

10 % op de eerste 
instituutsbehandeling 

 

19



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

20



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

Pro's Corner
 
Beste golfvrienden,
 
Helaas kunnen we het niet ontlopen, de lange winterperiode is in aantocht. De meeste golfers bergen dan de clubs op
en houden een winterslaapje.
 
Velen onder jullie hebben de stap gemaakt naar hcp 36. Maar op een baan met langere afstanden, waarbij je de woods
en driver nog niet hanteert, kan dit een moeilijke opgave worden. Je gaat forceren, verliest het vertrouwen en je gaat
steeds krampachtiger golfen.
 
Velen beleven ook dat de ene slag veel beter is dan de andere. Of de ene dag loopt het goed en de andere dag loopt
het helemaal niet. De regelmaat is er niet maar hoe komt dat nu?
 
Zonder negatief te willen zijn, komt de regelmaat pas als je swingbaan goed ontwikkeld is. Velen onder jullie benaderen
de bal vanuit verschillende invalshoeken en niet steeds vanuit de goede invalshoek. In een golfswing/swingbaan zijn er
grenzen van waaruit de club moet komen. Golfers die teveel bewegen buiten deze swingbaan krijgen een zeer onsta
biele slag met wisselend balcontact en richting.
 
Wil je goed voorbereid het komende seizoen ingaan dan zijn de wintermaanden het ideale moment om uw spel van het
vorige seizoen te analyseren en de minder goede aspecten te verbeteren. Maak een sterkte/zwakte analyse en bespreek
dit met de AGS- professionals. Wij zullen je met alle plezier helpen om een schema op te stellen.
 
Bij deze hopen wij je te motiveren en het komende seizoen nog meer plezier te laten beleven met goede en mooie
golfmomenten.
 
Met sportieve groet,
 
Alain Christiaens
PGA.A-Professional

Starters en Rabbits
 
Het lange, droge, zonnige zomerseizoen van 2018 eindigde 19 en 20 oktober op golfclub Bossenstein.
Een aanzienlijke groep AGS Rabbits ging zowel vrijdag als zaterdag aan de slag op de ‘kleine’ baan aldaar.
Alles was aanwezig om er een aangename dag van te maken. Een leuk en uitdagend terrein, het goede weer, de
snelle greens, …
 
Tevens werd er voor beide dagen een marshall voorzien.
Bedankt hiervoor Jan Van den Berghe en Luc De Bruyne!
 
Er werden enkele leuke scores gerealiseerd, maar een handicapverbetering zat er echter voor niemand in.
Aan de vele positieve reacties achteraf te horen was dit weeral een zeer geslaagd “golf-uitje”.
Nu de winter doorkomen door extra met je PRO aan je zwakke punten te werken en vooral veel te oefenen.
 
Zoals jullie weten gaan de weekendwedstrijdjes op de AGS compact holes in de winter gewoon door.
Je bent verplicht vanop de matten af te slaan en je krijgt één stroke minder op je scorekaart. De wedstrijd blijft “quali
fying” zolang er geen of maximaal 1 wintergreen gebruikt wordt.
Wanneer er meer dan één wintergreen in gebruik is of wanneer er minder dan zes deelnemers zijn, gaat de wedstrijd
niet door.
 
Op regelmatige tijdstippen wordt er nog steeds een infosessie over het invullen van de AGS scorekaart georganiseerd.
Je krijgt er een duidelijke uitleg over het invullen van de scorekaart en je gaat met een ervaren golfer de baan op om
de theorie direct in de praktijk om te zetten.  De vorige edities waren steeds een succes.
Hou je e-mail alvast in het oog voor de volgende editie.
 
Bart Van den Bussche
Starterscaptain
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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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Ladiesnieuws
 
 
Het ladies seizoen 2018 is weer ten einde. We hebben begin september nog een fantastisch weekend in Brunsummer
heide gehad. Heerlijk genoten van de mooie baan, de super accomodatie, het lekkere diner en het zonnetje.
 
Op 25 oktober hadden we op AGS onze laatste ladiesmiddag van het jaar. Met een record aantal dames hebben we er
een heerlijke golfmiddag van gemaakt. Deze middag was voor mij wel heel speciaal omdat ik na 5 jaar een fantastische
opvolgster heb gevonden.

Catherine Cassiers gaat het vanaf nu overnemen en ik ben er van overtuigd dat zij dat perfect gaat doen.
Tijdens een aangeboden receptie van AGS heb ik haar een symbolische sleutel overhandigd!
Rest mij nog iedereen te bedanken voor het prachtige cadeau dat ik van de dames heb gehad en kijk ik met trots terug
naar alle ladiesactiviteiten die er zijn geweest. Ik zou dit nooit hebben gekund zonder jullie support.
 
Hou de agenda voor de winter en het volgende seizoen goed in de gaten want er gaan weer bijzonder leuke golfactivi
teiten gepland worden!

Bedankt!
 
Marieke
Ladiescaptain
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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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Green van de Hope
 
 
Dit jaar had ik opnieuw de eer en het genoegen om voor de Muco-vereniging de Green van de Hope wedstrijd te mogen
organiseren voor AGS. Op 6, 7 en 8 Juli 2018 stonden alle wedstrijden in het teken van het goede doel. Alle opbrengsten
gingen naar de Muco-vereniging om patiënten met Muco-Vicidose, ook gekend als taaislijmziekte, te ondersteunen en
te helpen om te sporten.
 
Muco is een erfelijke ziekte die slijmen hard maakt, waardoor longen sneller infecties oplopen  en waardoor ook de
darmen kunnen blokkeren als er bij het eten geen extra enzymen worden ingenomen om de spijsvertering te helpen.
Tot op heden is er nog altijd geen genezing mogelijk. De vereniging steunt de patiënten door sport toegankelijker te
maken voor hen, waardoor hun longen langer gezond blijven. Hierdoor kunnen ze een longtransplantatie zo lang mo
gelijk uitstellen. Daarnaast steunt de vereniging ook onderzoek naar de ziekte, in de hoop ooit een geneesmiddel te
vinden om iedereen te genezen, en om de ziektesymptomen te verminderen bij alle patiënten. Deze hoop streven we
allen na, en daarom noemt deze wedstrijd dan ook de Green van de Hope. In België doen er jaarlijks een dertigtal
golfclubs mee.
 
Dit jaar speelden we drie wedstrijden op de compacts van AGS, en één wedstrijd op de grote baan van Kampenhout.
Zo konden we zowel de beginnende golfer als de gevorderden een uitdaging geven. Het is ondertussen ook al de
vierde keer dat AGS mee doet aan de Green van de Hope. En het doet me veel plezier om elk jaar opnieuw de enthou
siaste reacties van de deelnemers te horen. Ik hoop dat jullie volgend jaar weer allemaal mee zullen doen.
 
Voor de Green van de Hope werd er 10 euro extra gevraagd bij de compacts, en 20 euro extra bij Kampenhout.
Deelnemers konden ook kiezen om 40 euro te geven voor het goede doel en zo een fiscaal attest te bekomen waardoor
ze 45 % terug krijgen bij hun volgende belastingaangifte. In ruil voor al deze bijdragen, zorgt de Muco-vereniging wel
voor de prijzen. Voor de compacts waren er extra prijzen. En voor Kampenhout was er zelfs een hele prijzentafel voor
Categorie 2 dames en heren, evenals voor Categorie 1 Mix.
 
Graag wil ik de Muco vereniging bedanken voor de superieure prijzentafel die ze voorzien hebben voor ons. Kijk gerust
maar naar de foto’s om te dromen. De lijst is te groot om op te noemen, maar alle deelnemers zullen het beamen. Het
was zeker de moeite. Ook een extra woordje van dank aan de heer Nik Grymonprez, die namens de Muco-vereniging
een woordje uitleg kwam geven, en om toe te lichten wat ze allemaal met onze bijdrage zullen doen. Het was een
moeilijke boodschap, die toch eindigde met een sprankel van hoop. Hoop dat er ooit een geneesmiddel zal gevonden
worden die Muco kan behandelen. En tot dan zijn de Muco-patiënten blij met de steun van de vereniging, met alle
initiatieven die ze doen om het leven toegankelijker te maken, voor alle patienten.
 
Het is dan ook met een zekere trots dat ik kan melden dat deze actie van de Green van de hoop in 2018 bij AGS meer
dan 2.000 euro heeft opgeleverd voor het goede doel. Eens te meer blijkt dat vele kleintjes een grote maken.
 
Graag had ik dan ook IEDEREEN willen bedanken voor de steun op voorhand, voor de deelname zelf en om voor één
weekend op het jaar uw warmste kant te tonen voor het goede doel. Hartelijk dank van uit het diepste van mijn hart.Ik
hoop dat iedereen tevreden kan terug kijken op dit event. En als ik de kans krijg, wil ik dit heel graag volgend jaar opnieuw
organiseren op AGS.
 
Tot slot nog een extra proficiat aan Joel De Borger, die de wedstrijd in Kampenhout won met 42 punten Netto en AGS
mag vertegenwoordigen op de finale in Frankrijk, die zal doorgaan op de golf van Granville in Normandië . Eveneens
grote felicitaties voor Jan Van Herbruggen die met 33 punten overduidelijk de winnaar was bij de compacts. Hij had
niet alleen de hoofdprijs, maar tegelijk ook ineens zijn handicap 36 gehaald! Een ware topprestatie.
 
Indien u nog bijkomende vragen of suggesties hebt voor de green van de hoop of de Muco-vereniging, gelieve dan niet
te aarzelen me te contacteren per mail via maarten@bruynseraede.be.
 
 
Maarten Bruynseraede
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Juniornieuws
 
Het zomerseizoen 2018 is achter de rug en we zijn in volle voorbereiding voor onze winterkalender.  Graag willen we
dit forum gebruiken om de 'winnaars' van dit seizoen even te vermelden:
 
Clubkampioen: Anaïs Waumans
Match Play kampioen: Ellen De Mol
Skills & Drills Challenge winnaar: Lars Franken
 
Pluim van het jaar bij de girls : Mirthe Waumans
Pluim van het jaar bij de boys : Tibo Maris en Thomas Ghysels (ex aequo)
Pluim van het jaar bij de G-golfers : Lars Franken
 
Hierbij mogen we ook niet vergeten te vermelden dat onze clubkampioene, Anaïs Waumans, onze golfschool fantastisch
heeft vertegenwoordigd op de nationale wedstrijd van alle clubkampioenen. 
Hartelijk dank om AGS ook op die manier op de kaart te zetten.  
 
Haar zus Mirthe die België heeft vertegenwoordigd in de U12 interland België - Nederland (winnend afgesloten door de
Belgen) is dan weer door de VVG verkozen als één van de weinige Juniors die mee mag doen aan de winter-trainings
groepen van Golf Vlaanderen en dit voor het tweede jaar op rij. 
Duidelijk een beloning voor een knap seizoen in de wedstrijden die door de VVG werden georganiseerd. 
Mirthe is zelden buiten de Top 3 geëindigd.
 
De échte winnaar van 2018 echter is AGS zelf!
 
Niet alleen hebben we meer Juniorleden dan in 2017, we hebben ook enorm veel steun van jullie allemaal gekregen,
zowel mondeling als door jullie aanwezigheid tijdens de groepslessen en wedstrijden. 
Alain, jullie pro, en de golfschool zelf danken jullie van harte voor jullie aanwezigheid en inzet ! 
Tijd om verder te bouwen aan onze jeugdwerking...
 
Jeugd Deugd!
 
Stefan Poppe
Junior Captain
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HSBC Shanghai
 
 
Het schijnt dat Thomas Pieters een nieuwe caddie heeft, één uit AGS rangen. Goede begeleiding om hem een hole in
one te doen spelen op Sheshan HSBC.
Nee grapje.
 
Schitterend tornooi met de besten ter wereld. Spannend einde waarbij de vriendelijke Finau letterlijk in het zand beet
bij de play-off.
 
Van uw reporter ter plaatse,
 
Christel
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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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Nieuwe golfregels 2019
 
Zoals jullie weten, worden er vanaf 2019 een aantal nieuwe golfregels van kracht.
 
Onze captains krijgen hierover in december meer informatie  van de Koninklijke Belgische Golf Federatie.
 
 In de gazet van maart 2019  zullen we jullie hier uitgebreid van op de hoogte brengen.
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En tot slot...
 
 
Voilà, dit was het weer, onze wintereditie van de gazet aan de vooravond van de kerst- en nieuwjaarsperiode!
 
Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2019!
 
De volgende gazet verschijnt begin maart met weeral veel nieuws en zeker een artikel over de nieuwe golfregels!
 
 
Tot dan!
 
 
Anne-Marie en Chris


