
 

 

 

juniorkalender december 2018 tot paasvakantie 2019 

 

Alles wat ingekleurd is staat ook open voor onze nieuwelingen! 

(Zo weet je snel of je aan de activiteit kan deelnemen) 

Woensdaglessen worden opgesplitst in 3 categorieën: 

- Starters: voor iedereen die start met golf tot en met HCP 40 

- Gevorderden: voor elke golfer vanaf HCP 39 

- G-golf: voor elke golfer met een beperking die erkend is door het VAPH  

 

Voor AGS activiteiten met een * of wedstrijden graag altijd inschrijven via I-golf of via de shop op het nummer 03-887 01 70 

 

TIP: Sluit je ook aan op de whatsApp groep ‘AGS juniors’ voor de laatste nieuwtjes of eventuele leswijzigingen (aanvraag via shop) 

Het kan gebeuren dat een geplande wedstrijd in de winter moet worden geannuleerd omwille van het slechte weer – we verwittigen via de whatsApp-groep.  

Contacteer ons gerust indien iets niet duidelijk is zodat we je kunnen verder helpen:  

Onthaal / shop AGS: 03-887 01 70 

Juniorcaptain: Stefan: juniorenags@gmail.com 

G-golf captain Bie: bie.ags@gmail.com 

mailto:juniorenags@gmail.com
mailto:bie.ags@gmail.com


 

 

Datum  Lessen  

AGS activiteiten 
activiteiten waar een * bijstaat: 

inschrijven via I-Golf of 03-887 01 70 

Wedstrijden 
ALTIJD inschrijven via I-Golf  

of via de shop  03-887 01 70 
 

 

 December  
     

Woensdag 12 december 2018 15.30 – 16.30 uur: G-golf   

 Woensdag 19 december 2018    

 ‘Beat the bompaz’ (= wedstrijd samen 

met onze senioren: een aanrader!) 

OOK VOOR WIE NOG NOOIT EEN 

WEDSTRIJD HEEFT GESPEELD! 

14 uur: samenkomst & inslagen ballen 

14.30 uur: start wedstrijd 

16.30 uur: prijsuitreiking 

Vrijdag 28 december 2018  

14  – 15.30 uur voor iedereen: 

Gezelschapsspel rond golfregels en eerste 

kennismaking met de gloednieuwe 

golfregels.  

Nadien mogelijkheid om theoretisch 

examen af te leggen!   

 Januari       

Woensdag 9 januari 2019 15.30 – 16.30 uur: G-golf   

Zondag 20 januari 2019  

NM: Voor alle AGS leden: 

Nieuwjaarsreceptie: we drinken een glaasje 

op het nieuwe jaar!  

Woensdag 23 januari 2019 

14.30 – 15.30 uur: gezamelijke les 

15.30 – 16.30 uur: G-golf 16 uur: oudercontact G-golf  

Woensdag 30 januari 2019   

Beat the bompaz’ (= wedstrijd samen 

met onze senioren: een aanrader!) 

OOK VOOR WIE NOG NOOIT EEN 

WEDSTRIJD HEEFT GESPEELD! 

14 uur: samenkomst & inslagen ballen 

14.30 uur: start wedstrijd 



 

 

Datum  Lessen  

AGS activiteiten 
activiteiten waar een * bijstaat: 

inschrijven via I-Golf of 03-887 01 70 

Wedstrijden 
ALTIJD inschrijven via I-Golf  

of via de shop  03-887 01 70 
 

 

16.30 uur: prijsuitreiking 

 februari      

Woensdag 6 februari 2019 15.30 – 16.30 uur: G-golf   

  Woensdag 13 februari 2019  

 16.30 uur: pannenkoekenfestijn* en 

bekendmaking handicapverbeteringen van 

de wedstrijd – Iedereen welkom! 

  ‘MEET the bompaz’  

Vandaag kan je spelen om je handicap 

te verbeteren! De senioren gaan jullie 

hierbij helpen! OOK VOOR WIE NOG 

NOOIT EEN WEDSTRIJD HEEFT 

GESPEELD! 

14 uur: samenkomst & inslagen ballen 

14.30 uur: start wedstrijd 

16.30 uur: prijsuitreiking 

Woensdag 20 februari 2019 

14.30 – 15.30 uur: gezamelijke les 

15.30 – 16.30 uur: G-golf   

Woensdag 27 februari 2019   

14 uur: Wedstrijd op AGS met 

mogelijkheid om je handicap te laten 

zakken!  

(indien HCP > 36) 

 maart      

Woensdag 6 maart 2019 15.30 – 16.30 uur: G-golf   

Woensdag 13 maart 2019   

14 uur: Wedstrijd op AGS met 

mogelijkheid om je handicap te laten 

zakken!  

(indien HCP > 36) 

Woensdag 20 maart 2019 

 14.30 – 15.30 uur: gezamelijke les 

15.30 – 16.30 uur: G-golf    

Woensdag 27 maart 2019 18 -19.30 uur: gezamelijke les  START NIEUW GOLFSEIZOEN JUNIOREN  



 

 

Datum  Lessen  

AGS activiteiten 
activiteiten waar een * bijstaat: 

inschrijven via I-Golf of 03-887 01 70 

Wedstrijden 
ALTIJD inschrijven via I-Golf  

of via de shop  03-887 01 70 
 

 

& indeling groepen 18.30 – 19.30 uur: infoavond ouders 

Zaterdag 30 maart 2019 11-12 uur: gezamelijke les  AGS openingscup vanaf HCP 45 

Zondag 31 maart 2019  

16 uur: Prijsuitreiking openingscup met 

receptie  

 april      

Woensdag 3 april 2019 

14 - 14.45 uur: starters 

14.45 - 15.30 uur: gevorderden 

15.30 - 16.30 uur: G-golf   

Zaterdag 6 april 2019 11-12 uur: gezamelijke les   

Zondag 7 april 2019  

(jeugd) opdendeurdag AGS 

breng al je vrienden mee zodat ook zij eens 

van de golfsport kunnen proeven!  

    

 

RECREATIEVE JEUGDSTAGES AGS:  

- Van dinsdag 2/7 tot en met vrijdag 5/7/2019  (indien voldoende inschrijvingen voor 2/5/2019) 

- Van dinsdag 27/8 tot en met vrijdag 30/8/2019 (indien voldoende inschrijvingen voor 27/6/2019) 

Inschrijven kan vanaf 15/1 via de website  https://www.ags.be/leden/jeugd/  

 

Er zullen dit jaar ook stages voorzien worden voor gevorderden (meer info bij Alain) 

 


