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Voorwoord van de
president
Beste golfvrienden,
 
De nieuwjaarsreceptie met een gewel
dige opkomst ligt nog vers in het ge
heugen en we mogen reeds dromen
van het golfseizoen 2019.
Kris prees in zijn speech onze senior
captain Paul Van Geenhoven en dank
te hem uitvoerig voor het schitterende
werk dat hij samen met zijn echtgeno
te Mariette jarenlang voor de golf
school heeft geleverd.
 
Inderdaad binnen enkele weekjes is
het zover namelijk vrijdag 29 en zater
dag 30 maart vindt op de golfclub
Bossenstein de openingscup plaats.
Onze hoofdsponsor Lucide vertegen
woordigd door Lutgart en Ward Mer
tens, zullen zoals steeds zorgen voor
een mooie prijzentafel.
De prijsuitreiking vindt plaats op zon
dag 31 maart om 16u stipt op AGS met
aansluitend receptie aangeboden
door de sponsor.
Wees er dus snel bij om in te schrijven
want dit openingsevent mag je zeker
niet missen.
 

Een weekje later namelijk zondag 7
april vindt onze eerste “opendeur
dag”  plaats.
Een ideale gelegenheid om familie,
vrienden en kennissen te laten kennis
maken met uw geliefkoosde sport en
dit onder de deskundige leiding van
onze enthousiaste pro’s .
Op Paasmaandag 22 april is er dan de
nationale “start to golfdag” waarin alle
Belgische clubs hun deuren wijd
openzetten.
Ook hier zetten we ons beste beentje
voor om eenieder de kans te geven
een golfclub in de hand te nemen en
een balletje te slaan.
 
De maand april staat zoals ieder jaar
in het teken van het hele interclubge
beuren.
Ook bij AGS zijn de voorbereidingen
reeds volop aan de gang en zijn de
verwachtingen meer dan hoogge
spannen.
De prestige van de club staat op het
spel en een promotie naar een hogere
afdeling is het absolute streefdoel.
Woensdag 1 mei worden de laatste
wedstrijden afgewerkt en is er voor alle
spelers en sympathisanten een spet
terend afsluitfeestje op de club.
 
Ook binnen het sportcomité zijn er 2
belangrijke wijzigingen.
Zo wordt Erik Van Himbergen de
nieuwe senior captain geassisteerd
door Chris Goetschalckx en Catherine
Cassiers de kersverse ladies captain.
Ik wens hen dan ook alle succes toe
met hun nieuwe uitdaging en ben
ervan overtuigd dat zij hun taak met
de nodige inzet en gedrevenheid zul
len opnemen.
 
Verder in deze editie vinden jullie onze
zeer gevarieerde en goed gevulde
wedstrijdkalender met courses in bin
nen- en buitenland.
 
Tot slot wil ik iedereen danken die ons
opnieuw het vertrouwen hebben ge
schonken en we zullen er dan ook alles
aan doen om samen met jullie en het
ganse AGS team een fantastisch
golfjaar 2019 neer te zetten.
 
Philippe Van De Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste AGS Leden,
 
Het klimaat is een heel actueel thema.  Het klimaat heeft een enorme impact op alles wat we doen in de golfsport. 
Greenkeeping is een grote uitdaging geworden.  Wat komt er de komende weken op ons af ? Droogte, sneeuw, vorst
tijdens de nacht, overdag 18 graden (in februari !), we weten het niet goed.  We hebben wel gemerkt dat de golfer reeds
begonnen is met de voorbereiding van zijn wedstrijdseizoen en ondertussen met volle teugen aan het genieten is van
het aangename golfweer.  Onze greenkeeper Tom heeft er alvast zin in om ook aan de seizoensvoorbereiding te be
ginnen en jullie onder alle omstandigheden een perfect stukje terrein voor te schotelen.
 
Verder in deze gazet vinden jullie de wedstrijdkalender voor seizoen 2019. Wederom een huzarenstukje met veel
variatie en voor elk wat wils.  Onze Captains zijn druk in de weer geweest om deze moeilijke puzzel samen te stellen.
Achter de schermen is er heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan met telefoons, afspraken, mails op te volgen,
rekening te houden met heel wat wensen en ga zo nog maar even door.  Knap werk !
 
Jullie mening is belangrijk: zo houden de captains rekening met tal van wensen en voorkeuren tijdens het samenstellen
van de kalender, maar ook tijdens wedstrijden (b.v. samen rijden).  Ook voor ons is jullie mening belangrijk in het nemen
van dagelijkse beslissingen of b.v. investeringen.  Wij houden daarom binnenkort terug een grootschalige ledenbevra
ging om jullie mening te kennen over de wedstrijdkalender, oefenmogelijkheden, wedstrijdbegeleiding, infrastructuur
enz.  Hierbij alvast een warme oproep om de enquête in te vullen.  De enquête zal via een link verstuurd worden via mail.
 
Wat ons investeringsproject betreft, informeer ik jullie graag dat we in de ontwerpfase zitten.
Concreet hebben we dit opgedeeld in:
 
•  Financieringsfase
•  Ontwerpfase
•  Vergunningsfase
•  Uitvoeringsfase
•  Voorlopige oplevering
•  Definitieve oplevering
 
Tijdens de ledenbevraging vragen we jullie mening over oefenen op AGS.  Wanneer deze ontwerpen definitief zijn, gaan
we naar de vergunningsfase. 
Communiceren hierover is heel moeilijk omdat er nog tal van hindernissen te nemen zijn.  De moeilijkste stap is het
verkrijgen van de vergunning.  Daarna kunnen we duidelijker communiceren over de vooropgestelde planning.  Elke
fase heeft zijn moeilijkheden en hindernissen, maar dat tast ons doorzettingsvermogen niet aan.
 
Ondertussen vieren we ook nog het 30-jarig bestaan van AGS.  Er zullen tal van activiteiten georganiseerd worden om
dit te vieren.  Zo kan ik reeds verklappen dat de gouden bal terugkomt en dat je op de 30ste van de maanden die exact
30 dagen hebben best komt oefenen op AGS.  We zijn op zoek naar sponsors die leuke prijzen kunnen sponsoren,
want er zal heel wat te winnen zijn gedurende dit jaar.
We zullen dit feestjaar afsluiten met een ledenfeest op het einde van het seizoen.
 
Op sportief vlak kan je de laatste week van mei gaan supporteren voor de beste Europese mannen op Rinkven tijdens
de BKO.  En de beste Europese dames komen langs op AGS/Cleydael  tijdens de laatste week van juni voor de Belfius
Ladies Open. 
 
Een drukke agenda en een volle kalender.  Ik heb alvast een goed voornemen waargemaakt: ik heb de dagen dat ik
golf ga spelen met AGS al in mijn agenda geplaatst.  Ik ben benieuwd wat er medio 2019 nog overblijft van het goede
voornemen.
 
Veel plezier en een fantastisch golfseizoen gewenst,
 
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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ANTWERP GOLF SCHOOL

 OPENDEURDAGEN
7 april 2019

(ook voor kinderen!)

met gratis golfinitiaties

V.U. Kris Van Ingelgem, Groenenhoek 10, 2630 Aartselaar

inschrijven via
www.AGS.be

22 april 2019

Zin in gratis Golf?

(= paasmaandag)
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Captains Column
 
 
Nieuwe golfregels
 
Zoals jullie weten, werden op 1 januari 2019 de gemoderniseerde golfregels van kracht.
De R&A en de USGA hebben zopas de definitieve versie voorgesteld.
Welke voorbereidingen staan op stapel om alle AGS golfspelers zo optimaal mogelijk te begeleiden?
Er komt een ingekorte versie van het golfregelboekje dat geschreven is in de aansprekende vorm en deze versie vervangt
het vroegere boekje. Het zal verspreid worden naar alle spelers.
De regels zijn grondig herschreven in eenvoudiger taal, met sommige nieuwe definities, grotere coherentie en minder
penalty’s.   
 
Om dit project mee in goede banen te leiden, organiseren wij op de club 3 regelgeving momenten waarop geïnteres
seerde leden zich, via I-golf activiteiten, kunnen inschrijven. Deze opleidingssessies gaan door op volgende dagen:
 
Dinsdag: 26 februari om 19:00 h
Woensdag: 6 maart om 19:00 h
Zaterdag: 23 maart om 14:00 h
 
Deze opleidingsdagen zullen opengezet worden voor 50 personen/sessie en gaan door indien er voldoende interesse is.
 
 
Samenstelling van het sportcomité
 
Marieke van Arendonk en Paul Van Geenhoven hebben beiden hun functie als sectie Captain doorgegeven aan res
pectievelijk Catherine Cassiers, de nieuwe Ladies Captain en Erik Van Himbergen de nieuwe Senior Captain.
Ik wens beiden veel succes in hun nieuwe functie.
 
 
Kalender
 
De zomerseizoen wedstrijden 2019 zijn ingepland en zullen eerstdaags zichtbaar zijn op de website. Er zijn golfbanen
bij die nog nooit vanuit AGS zijn opgenomen in de kalender.
Uiteraard hebben  ook de geprefereerde courses hun plaats behouden.

Dit jaar hebben we besloten om de seizoen openings- en sluitingswedstrijden evenals de President & Captains Day
wedstrijd te laten doorgaan op “Golfclub Bossenstein”  Championship course & Executive course omwille van de
minimale verplaatsing en het interessante greenfee tarief. Bovendien zijn we er zeer welkom.
 
 
Voordelen AGS full member clubleden
 
- Golfclub Kampenhout
  Leden die in de loop van het jaar individueel een rondje willen spelen, krijgen 5€ korting op de reguliere tarieven.
 
- Golfclub Reymerswael
  Het speciale tarief is alleen van toepassing in de maanden maart tot en met oktober bij 18 holes.
  Het tarief is € 47,50 in plaats van € 57,50 en is niet combineerbaar met andere acties.
  Leden zijn zelf verantwoordelijk om het kenbaar te maken op vertoon van hun federatiepas.
 
 
Marc Van Asch
Captain
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WEDSTRIJDKALENDER 2019

MAA Vrij 29 Bossenstein  Openingscup - Lucide

Zat 30 Bossenstein  Openingscup - Lucide

Zon 31 Prijsuitreiking Lucide 

APR Woe 3 Swinkelsche

Zat 6 La Bawette

Zon 7 Brasschaat  

Zon 7 AGS Opendeurdag

Woe 10 Keerbergen

Zat 13 Kampenhout Seniorenklassement / Bank Nagelmackers

Woe 17 Cleydael

Zat 20 Best Golf

Ma 22 AGS Opendeurdag

Woe 24 Kampenhout

Zat 27 Oostburg

MEI Woe 1 Stippelberg

Zat 4 Oosterhoutse

Din 7 Louvain La Neuve Seniorenklassement / Bank Nagelmackers

Zat 11  De Haenen

Zo/Wo  12 t/m 15 Seniorenweekend 

Zat 18 Reymerswael (Clubkampioenschap) 

Zon 19 Ter Hille

Woe 22 Goese / Bank Nagelmackers

Zat 25 Swinkelsche

Maa 27 Royal Ostend GC

JUN Woe 5 Royal Antwerp / Bank Nagelmackers

Zat 8 Midden-Brabant

Vr-Zo        7 tot 9 AGS Cross Country

Woe 12 Cleydael - Winefield

Zat 15 Prise d'eau

Zon 16 Braschaat

Woe 19 Brabantse

Zat 22 Steenhoven

Woe 26 Kempense Seniorenklassement / Bank Nagelmackers

Zon 30 Reymerswael (Green van de hoop)

JUL Woe 3 La Bawette

Zat 6 Spiegelven / Bank Nagelmackers

Din 9 Senioren ontmoeting AGS/RAAGC

Zat 13 Pierpont

Woe 17 Mont Garni Seniorenklassement / Bank Nagelmackers

Zat 20 Mont Garni
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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.

Pub PB_A4.indd   1 28/02/18   11:56
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WEDSTRIJDKALENDER 2019 - vervolg

JUL Woe 3 La Bawette

Zat 6 Spiegelven / Bank Nagelmackers

Din 9 Senioren ontmoeting AGS/RAAGC

Zat 13 Pierpont

Woe 17 Mont Garni Seniorenklassement / Bank Nagelmackers

Zat 20 Mont Garni

Woe 24 Cleydael

Zat 27 Brasschaat

Woe 31 Princenbosch   

AUG Zat 3 Waregem (AGS kwalificaties-Beker Van Vlaanderen)

Woe 7 Latem / Bank Nagelmackers

Zat 10 Brasschaat

Zon 11 Ternesse C-course Starters

Woe 14 Keerbergen Seniorenklassement

Zat 17 Winge

Woe 21 Kampenhout

Zat 24 La Bruyere

Woe 28 Turfvaert / Bank Nagelmackers

Zat 31 Bossenstein /  President & Captains day

SEPT Woe 4 Cleydael Seniorenklassement / Finale Bank Nagelmackers

Zat 7 Brasschaat

Zon 8 AGS Opendeurdag

Maa 9 Senioren ontmoeting Beveren

Woe 11 AGS Jeugd Opendeurdag

Zat 14 Kampenhout

Woe 18 Midden-Brabant

Zat 21 Goese  

Woe 25 Turfvaert

Zat 28 BK Par 3 AGS  

Zon 29 BK Par 3 Krokkebaas 

OKT Woe 2 Cromstreijen

Vrij 4 Men's Day - Het Woold

Zat 5 Bergvliet

Woe 9 Brabantse

Zat 12 Enghien

Woe 16 Ternesse Seniorenklassement

Zon 20 Louvain La Neuve

Woe 23 Closing Cup Senioren  

Vrij 25 Closing Cup - Bossenstein

Zat 26 Closing Cup - Bossenstein

Zon 27 Closing Cup prijsuitreiking
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Ondernemen, 
da’s topsport …
Aannemer of ziekenhuisdirecteur, starter of doorgewinterd zelfstandige: je wil 
omhoog en zet stappen vooruit. Dat kan alleen met een hecht team waarin je 
vertrouwen hebt. Liantis – de nieuwe naam voor ADMB, Provikmo en Zenito – 
biedt je als vertrouwde compagnon de route een stevige houvast. Met concrete 
oplossingen, voor al wat met jezelf, je zaak en je medewerkers te maken heeft. 
Ontdek meer op liantis.be

samen werkt.

Proud partner of

ADV_topsport_A4_staand_0918.indd   1 2/10/18   12:42
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Tussenstand op 19 februari

WINTERCOMPETITIE 2019
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Totaal

Delforge Diane 4 1 4 4 1 14

Van Den Broeke Rudy 1 4 1 4 4 14

Mathijssens Linda 1 4 1 4 4 14

Hollanders David 4 0 4 1 4 13

Moonen Wim 0 4 4 1 4 13

Goossens Nadine 1 1 4 4 1 11

Cassiers Catherine 2 4 0 4 1 11

De Permentier Rudi 1 0 4 4 1 10

Frateur Jean 4 1 4 0 1 10

Bisschops Patrick 4 0 1 0 4 9

Diercks Anny 4 0 1 0 4 9

Scheck Jan 0 4 0 1 4 9

Brusseleers Jan 0 0 4 1 4 9

Deurinck Philippe 0 0 4 1 4 9

Gorrebeeck Roland 1 4 1 1 1 8

Lacroix Erik 4 0 0 4 0 8

Schelfhaut Marc 1 1 4 0 1 7

Vanden Eede Ann 2 0 0 4 1 7

Kerremans Daniel 2 0 0 4 1 7

Dams Carl 0 1 4 1 1 7

Van der Vloet Nico 0 1 4 0 2 7

Peeters Eric 1 0 4 0 1 6

Van Den Brande Hedwig 2 1 1 1 1 6

Genbrugge Pierre 2 1 1 1 1 6

Marstboom Kris 2 4 0 0 0 6
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Regelwijzigingen per 1 januari 2019
 
 
Zoals iedereen intussen wel gehoord of gelezen heeft, veranderden er per 1 januari 2019 een behoorlijk aantal golfregels.
De belangrijkste regelwijzigingen kunnen jullie eveneens vinden op de websites van o.a. Golf Vlaanderen en de KBGF.
 
 
                           Het fundamenteel principe bij deze nieuwe Rules of Golf gaat ervan uit dat men 
 
                                                         vertrouwt op de integriteit van de speler.  
                                                    
                                     De golfer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de regels. 
 
 
In a nutshell: 

- Je mag geen club langs je voet leggen om "op te lijnen"

- Een bal die ingeklemd zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed, mits enig deel van de bal onder
het maaiveld zit (bij een door de wind scheef staande vlag kan dit wel eens niet het geval zijn).

- Bij droppen moet de bal eerst de grond raken. Als de bal daarna per ongeluk de speler raakt, dan is de bal in het spel.

- Vaste obstakels mogen alleen ontweken worden als je daar last van hebt met je stand, ligging of swing. Dus niet voor
de speellijn of als je er mentaal last van hebt. De procedure is hetzelfde. Club kiezen waarmee je wilt slaan om het
dichtstbijzijnde punt zonder belemmering te bepalen. Daarna krijg je een clublengte en dat is altijd de langste club in
je tas, maar niet je putter.

- Als je dropt in een rechte lijn naar achter behoor je altijd een tee neer te zetten om het referentiepunt te bepalen.

- Als de vlaggenstok is weggenomen, bewaakt of hooggehouden: wanneer de bal per ongeluk de bewaker, de bewaak
te of weggenomen vlaggenstok raakt, volgt er geen straf.

- Wanneer je een bal speelt van de afslagplaats, mag je de bal:      
  1. Spelen van elke plek binnen de afslagplaats.
  2. Altijd opteeën
Dit geldt ook als je bal in het spel is (bv. na de afslag via een boom terug op de afslagplaats of na een airshot) of als je
teruggaat onder een Regel om opnieuw van de afslagplaats te spelen.
Wanneer je beweging van je bal veroorzaakt op de afslagplaats krijg je geen straf (R9.4b-Exception 1).

- De eer wordt ook bij handicapwedstrijden bepaald door de bruto score.

- Provisionele bal: Je mag teruggaan om een provisionele bal te spelen (zolang 2 min. AGS  zoektijd niet is verstreken).

De AGS local rules zullen ook in die zin worden aangepast.
.
 
Hierna geven we in een reeks van korte artikels de meest courante wijzigingen die je als golfer zal tegenkomen:
 
 
Nieuwe regel 1: Bal identificeren 
 
Na 2018 hoef je niet meer aan de tegenstander of medespeler te melden dat je jouw bal wil identificeren. In de nieuwe
regels wordt namelijk vertrouwd op de 'redelijke beoordeling' van een speler bij het meten van een plaats, punt, lijn,
gebied of afstand. Daarom is er per 1 januari 2019 geen 'meldingsplicht' meer als je een bal wil identificeren (of wil
bekijken of hij beschadigd is). Maar je moet de bal nog wel markeren voordat je hem opneemt.

Belangrijk: voordat je een ronde begint, is het verstandig om met een stift een merkteken op je bal te zetten. Veel
golfers spelen met hetzelfde merk bal en als je jouw bal niet kunt identificeren, wordt hij als verloren beschouwd.
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Nieuwe regel  2: er mag meer in de bunker  
 
Pas vanaf 2019 mag je losse natuurlijke voorwerpen in de bunker verwijderen. Voorbeelden van losse natuurlijke
voorwerpen zijn: blaadjes, dennenappels, takken. Er volgt ook geen straf meer als je het zand aanraakt met je club of
hand, zo lang je het maar niet doet om de conditie van het zand te testen.

Hou wel rekening met het volgende:

1. Als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt, krijg je daar wel één strafslag voor.
2. En je mag per 1 januari 2019 in een bunker nog steeds niet 'grounden' in de directe buurt van je bal.
 
Nieuwe regel 3: bal droppen 
 
Tot 1 januari 2019 was de dropprocedure dat we de bal met gestrekte arm vanaf schouderhoogte laten vallen, maar
daarbij stuitert of rolt de bal vaak weg waardoor je vaak opnieuw moet droppen. Dat kost tijd. Het idee achter de
nieuwe dropprocedure (vanaf kniehoogte) is dat je vaak maar één keer hoeft te droppen en weer verder kan spelen.
 
Wat als de bal bij het droppen vanaf kniehoogte toch ver wegrolt?

Na 1 januari 2019 moet je droppen in een relief area (een gedefinieerde dropzone) die je moet bepalen met de langste
club in je tas, behalve de putter. Afhankelijk van de situatie mag je droppen in een relief area die één of twee stokleng
tes groot is.

De bal moet in de relief area gedropt worden en daar tot stilstand komen. Als de bal tot stilstand komt buiten de relief
area, moet de speler opnieuw droppen. Als de bal bij de tweede drop weer buiten de relief area rolt, dan mag de bal
geplaatst worden waar hij bij de tweede drop de grond raakte.
 
 
Nieuwe regel 4: waterhindernis verdwijnt? 
 
Waterhindernissen - gemarkeerd met rode of gele paaltjes - heten in de nieuwe regels “hindernissen” (penalty area's
in het Engels) en hindernissen zullen vanaf 1 januari niet meer alleen uit water bestaan maar kunnen ook gebieden met
woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn.

Deze gebieden mogen dus gemarkeerd gaan worden met rode of gele paaltjes. Dat geeft spelers de mogelijkheid om
bij een bal in een hindernis een drop te nemen (met strafslag)
Bal in hindernis: wat dan?
Als een bal na 2018 in een hindernis ligt, mag je hem spelen zoals hij ligt (zonder strafslag dus) of kiezen voor een drop
met bijtelling van een strafslag.

Bij het ontwijken van een hindernis in 2019 zijn er altijd twee opties:

1. Een bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag).
2. Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren, met bijtelling van één strafslag.
   Als je bal in een rode hindernis komt, is er nog een derde optie: de hindernis 'zijwaarts ontwijken' met bijtelling van
   één strafslag.

 
Nieuwe regel 5: losse voorwerpen 
 
Vanaf 1 januari 2019 geldt het volgende: als je je bal vindt in een hindernis en vanaf daar wilt spelen, dan gelden de
zelfde regels als wanneer je de bal speelt vanaf de fairway of vanuit de rough. Dus voordat je gaat slaan mag je losse
natuurlijke voorwerpen in de hindernis verplaatsen. Je mag ook oefenswings maken waarbij de grond of het water in
de hindernis geraakt wordt. Je mag de club ook grounden bij de bal als je bal in een hindernis ligt.

Maar ... als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt, krijg je daar wel één strafslag voor.

In regel 2 van dit artikel is al verteld dat je na 2018 ook in een bunker losse natuurlijke voorwerpen mag verwijderen.
Voorbeelden van losse natuurlijke voorwerpen zijn: blaadjes, dennenappels, takken.
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Nieuwe regel 6: Bal beweegt op de green 
 
Hoe moet je vanaf 1 januari 2019 handelen als een bal op de green beweegt bij het opnemen, plaatsen, markeren of
een soortgelijke handeling?  En hoe moet je in 2019 handelen als je bal op de green beweegt door wind?

In de nieuwe regels zal er geen straf meer zijn voor het per ongeluk bewegen van de bal op de green. Bijvoorbeeld als
je de bal beweegt bij het maken van een oefenswing of bij het voorbereiden van je slag; of als je de balmerker laat
vallen waardoor de bal beweegt; of als je de bal met je voet beweegt; of als je de balmerker beweegt. In al deze geval
len moet je de bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plek.
Ook als de bal beweegt nadat je de bal gemerkt en teruggeplaatst hebt, moet je de bal op de oorspronkelijke plek te
rugplaatsen. Dat geldt niet alleen als de bal door eigen toedoen is bewogen maar ook als de bal beweegt door andere
oorzaken zoals de wind. Indien je de exacte plek waar de bal lag niet weet, schat deze dan zo nauwkeurig mogelijk in
en plaats de bal op die plek terug.

Deze regelaanpassingen hebben als doel om het spel eerlijker en eenvoudiger te maken en om het spel vlotter te laten
verlopen.
 
Nieuwe regel 7: Bal beweegt bij het zoeken 

Volgens de nieuwe regels per 1 januari 2019 zal er geen straf meer zijn voor het per ongeluk bewegen van de bal bij
het zoeken. Indien de bal wordt bewogen, plaats de bal dan terug op de oorspronkelijke plaats. Als die oorspronkelijke
plek niet precies bekend is, maak dan een schatting - ook wat betreft hoe diep de bal onder het gras lag, en plaats de
bal op die plek terug. Er volgt wél straf als het ‘vrijwel zeker’ is dat de beweging van de bal met opzet door de speler
veroorzaakt werd.

Deze regelaanpassing heeft als doel om het spel eerlijker en eenvoudiger te maken en om het spel vlotter te laten
verlopen.

Wat niet verandert in 2019: als een tegenstander of medespeler jouw bal beweegt bij het zoeken, dan volgt er geen
straf. Indien de bal is bewogen, moet hij wel worden teruggeplaatst.
 
Nieuwe regel 8: Onspeelbare bal in de bunker 
 
Als je bal vanaf 1 januari 2019 in een moeilijke positie in een bunker ligt en als je besluit dat de bal onspeelbaar is, dan
heb je volgens de nieuwe regels een extra optie: droppen op een plaats buiten de bunker, in een rechte lijn naar ach
teren. Als je voor deze extra optie kiest, moet je wel twee strafslagen bij je score optellen.

Wat betekent 'rechte lijn naar achteren'? Trek een denkbeeldige lijn tussen de hole en je onspeelbare bal in de bunker.
Bepaal een willekeurig punt op die lijn achter de bunker. Meet of schat een dropzone van één stoklengte aan één van
de zijden achter dat punt, en drop een bal in de dropzone.

Wat betreft het meten met een clublengte: volgens de nieuwe regels is een clublengte de lengte van de langste club in
je tas, behalve je putter. De gelande bal moet vallen in en gespeeld worden van een punt in de dropzone.

Vroeger :
Tot en met 31 december 2018 waren er drie opties als je bal op een moeilijke positie in een bunker lag en als je besloot
om de bal onspeelbaar te verklaren.

1. Een bal spelen van de plek waar je het laatst gespeeld hebt. Met bijtelling van één strafslag.
2. Een bal droppen achter het punt waar de bal lag, waarbij je dit punt op een rechte lijn moet houden tussen de hole
    en de plek waar de bal wordt gedropt. De bal moet wel in de bunker gedropt worden. Met bijtelling van één strafslag.
3. Een bal droppen binnen twee stoklengten van de plek waar de bal ligt, niet dichter bij de hole. De bal moet wel in de
    bunker gedropt worden. Met bijtelling van één strafslag.

De extra optie die er bij is gekomen in de nieuwe regels per 1 januari 2019 (droppen buiten de bunker in een rechte lijn
naar achteren) is dus optie nummer 4. Maar er is een belangrijk verschil: bij optie 4 moet je twee strafslagen noteren
en bij optie 1, 2 en 3 moet je één strafslag noteren.

Per 1 januari 2019 kan optie 4 aantrekkelijk zijn voor spelers die moeite hebben met bunkerslagen. Stel dat je op gras
ligt en dan in een bunker slaat en een moeilijke ligging in een bunker hebt. Als je dan eenmaal een mislukte slag in de
bunker gedaan hebt, dan kun je met optie 1 niet meer terug naar het gras. Met optie 4 kun je altijd terug naar het gras.
Optie 4 kan een goede keuze zijn als je strokeplay speelt en niet bedreven bent in bunkerslagen, want dan kun je de
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score op die hole enigszins in de hand houden. Met stableford komt er al snel een moment dat je niet meer kunt scoren
en de bal kunt oppakken.
Wat niet verandert in de regels: de speler beslist zelf of zijn bal onspeelbaar is.
Het staat de wedstrijdleiding overigens vrij deze regel wel of niet toe te passen. Alleen moeten wel alle spelers van te
voren geïnformeerd zijn als de local rule niet wordt toegepast.
 
Nieuwe regel 9: Double hit 
 
Wat zeggen de nieuwe regels als je een bal bij een slag per ongeluk twee of meer keer raakt?

Een 'double hit' betekent dat je de bal bij een slag per ongeluk twee of meer dan twee keer raakt. En er is in de regels
per 1 januari 2019 niet langer meer sprake van een strafslag bij een double hit. Alleen de slag wordt geteld. De bal moet
na de slag gespeeld worden zoals hij ligt.

Tot en met 31 december 2018 moest je bij een double hit één slag en één strafslag noteren. Als je de bal bij een slag
per ongeluk twee keer raakte, dan telde dat tot en met 31 december 2018 dus als één slag plus één strafslag. Als je de
bal bij een slag per ongeluk drie of vier keer raakte - dat gebeurt ook wel eens - dan telde dat ook als één slag plus één
strafslag.

Waarom een aanpassing?
De strafslag is per 1 januari 2019 vervallen omdat de regelinstanties vinden dat de straf oneerlijk en onnodig is. Er is in
2019 geen straf meer als de bal per ongeluk jou of je equipment raakt. Zo is er in 2019 ook geen straf meer als je per
ongeluk twee keer je bal raakt. 'Ongelukkige afbuigingen zijn per definitie een ongeluk', zeggen de R&A en USGA. 'De
uitkomst is in zulke gevallen toevallig en onvoorspelbaar, en het resulteert even vaak in een nadeel voor de speler als
in een voordeel.'
 
Zoals reeds aangehaald zijn dit, naar ik meen, de meeste courante situaties. Twee dingen staan echter vast: neem je
golfregels boekje of deze korte samenvatting mee in je tas. En vooral vraag naar of bekijk aandachtig de local rules van
de club die we bezoeken, het kan je een aardig voordeel opleveren indien je ze kent, anders ……
 
Succes en veel golfplezier
 
 
Patrick Bisschops
Vice-Captain / Rules Correspondent
 
 
 
Bronnen: BE.Golf / NGF / KBGF/R&A
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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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Seniorennieuws
 
 
Beste lezers,
 
 
Mijn naam is Erik Van Himbergen en ook ik wens het beste voor het nieuwe golfseizoen aan alle leden van AGS, maar
in het bijzonder aan alle leden die in 2019 50 jaar jong worden of meer. Want als nieuwe Senior Captain van AGS heb
ik de eer deze leeftijdscategorie te vertegenwoordigen in het sportcomité en bij de talrijke activiteiten die zo interessant
zijn voor ons, zoals o.a. de weekwedstrijden. De minimum leeftijd voor deze leeftijdscategorie is enkele jaren geleden
verlaagd tot 50, wat voor mezelf en mogelijk ook voor jou en zovele andere leden er voor gezorgd heeft dat wij plotse
ling ook deel uitmaken van deze groep.
 
Ik wens Paul Van Geenhoven, mijn voorganger, via deze weg persoonlijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor
de senioren, de club, de talrijke seniorenactiviteiten en de overdracht van heel wat kennis en ervaring. Ook zijn echt
genote Mariette wens ik uitdrukkelijk te  bedanken voor zowel de rechtstreekse bijdragen als voor de ondersteuning
die zij daarbij vele jaren geleverd heeft. We wensen jullie veel golfplezier bij onze buren, maar weet dat jullie nog steeds
welkom blijven bij AGS, de senioren en onze activiteiten.
 
Voor zij die mij misschien nog niet kennen, of mogelijk enkel ‘van zien’ of nog erger ‘van horen zeggen’ en voor alle
anderen die mogelijk niet (meer) op de hoogte zijn van een aantal weetjes, stel ik mezelf graag toch nog even voor. Ik
ben van Aartselaar en word dit jaar 54 en maak dus volgens de nieuwe leeftijdsgrens nu voor het vijfde golfseizoen deel
uit van ‘de senioren’. Ik golf reeds 23 jaar en ben destijds met een traditionele groepsles bij AGS begonnen, zoals dat
voor zovelen onder ons wellicht het geval is. Ik ben nog hetzelfde jaar volwaardig lid geworden en ben sindsdien elk
jaar bij AGS gebleven.
 
Op golfvlak ben ik in al die jaren vlug ‘gezakt’ naar 14 om dan te evolueren naar een moeilijk te behalen en daarom voor
amateurs magische ‘single’ digit hcp. Ik heb het even moeten opzoeken op i-golf, maar mijn 8,6 is reeds geleden van
sept 2010 na schitterende rondes op Reymerswael (41 ptn, aug 2009), Cleydael (42 ptn, juli 2010) en Kampenhout (40
ptn, sept 2010), alle drie terreinen met een bepaald karakter die ik door die prestaties een beetje als mijn 18 holes
thuisbanen ben blijven beschouwen.
 
Verder ben ik ooit Clubkampioen Strokeplay geweest (2x18 holes strokeplay zonder strokes op dezelfde dag, toen op
Cleydael), Clubkampioen Matchplay (op de AGS compacts), en vele malen tweede in beide competities. De Poulidor
van AGS kan je wel stellen, wat wel grappig is, want alhoewel ik ook een wielerfan ben, voelt dat zo niet aan. Beide
competities zijn nog steeds hoogtepunten in mijn golfkalender waarbij ik steeds hoop het talrijke en jongere talent een
eerlijke maar heftige strijd te kunnen bezorgen.
 
Het grootste hoogtepunt van elk seizoen zijn voor mij ongetwijfeld de jaarlijkse interclub competities, georganiseerd
door de federatie, waarin de Belgische clubs het tegen elkaar opnemen. Sinds AGS een Heren-3 ploeg afvaardigt naar
deze competitie, ik denk zo’n 16 jaar ondertussen, maak ik als speler en caddie ononderbroken deel uit van deze ploeg.
Deelnemen in een competitie waarin we in 5 single matchplay wedstrijden tegenstrevers voorgeschoteld krijgen vanaf
hcp 8,5 en waarbij enkel het resultaat als ploeg telt, voegt iets extra toe aan de wedstrijdatmosfeer. Iedereen die ooit
heeft deelgenomen zal het beamen, het is waarlijk bijzonder, elk jaar opnieuw.
 
Vorig jaar maakte ik voor de eerste maal deel uit van het sportcomité en de groep wedstrijdbegeleiders op de compacts,
wat me in staat heeft gesteld van de werking van onze club ook langs de andere zijde beter te leren kennen. Ik nam
ook voor de eerste keer deel aan zowel de jaarlijkse midweek uitstap van de senioren als aan de senioren interclub
competitie. Bij de senioren wordt de interclub wedstrijd gespeeld met 3 duo’s in een 4BBB matchplay, wat de sfeer in
de ploeg nog sterker maakt.
 
 
Ik denk met veel plezier en trots terug aan die voor mij eerste senioren interclub omdat we die competitie zo eervol en
glansrijk wonnen. Het verhaal daarover werd reeds meermaals beschreven in eerdere artikels in onze gazet. Ook dit
jaar in september zullen we als AGS senioren, met hopelijk jullie als ploeggenoten, de club vertegenwoordigen in een
hogere divisie en op sportieve wijze ons mannetje staan tegenover andere clubs.
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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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Door deelname aan deze seniorenactiviteiten, heb ik het genoegen gehad vele senioren van de club ondertussen ook
persoonlijk beter te leren kennen. En dan heeft Paul door omstandigheden me op een bepaald moment verzocht om
me kandidaat te stellen als zijn opvolger, een taak waarvan ik hoop die met jullie hulp op gepaste wijze te kunnen
vervullen. Want deze taak wordt bij voorkeur niet door één individu ingevuld. Ik was er daarom zelf voorstander van dat
het bestaande seniorencomité werd behouden met een licht aangepaste samenstelling:
 
Erik Van Himbergen (Senior Captain)                Chris Goetschalckx (Senior Vice-Captain)
Anne-Marie Keyenberg                                      Christiane Colpaert
Arthur Schoonvliet                                             Erik Gemoets
Jan Van den Berghe                                          Jean Callot
Jos Gys                                                              Marc Tielemans
 
Samen wensen wij jullie bij weekwedstrijden en andere specifieke seniorenactiviteiten te begeleiden zodat alles goed
en aangenaam verloopt. Met de hulp van het seniorencomité en met Chris Goetschalckx en Anne-Marie Keyenberg in
het bijzonder worden ook een aantal niet-golf activiteiten georganiseerd. Zo hebben we reeds een bowling met diner
achter de rug en komt er binnenkort een bezoek aan het Antwerpse Havenhuis, eveneens gevolgd door een gezamen
lijk diner. Indien je er niet bij was of tijdig was ingeschreven, geen nood, er volgen nog dergelijke activiteiten waarvan
we de 50 plussers steeds per mail op de hoogte brengen via het AGS secretariaat. Iedereen die de uitnodigingen krijgt
is uiteraard welkom, maar tijdig reageren is wel de boodschap.
 
Daarnaast organiseren we ook dit jaar een senioren midweek uitstap van zondag 12 mei tot woensdag 15 mei. De
traditie volgend, gaan we ook dit jaar naar Duitsland naar een toffe golfbestemming die in het verleden reeds bezocht
werd: Jakobsberg. Zij die voor deze uitstap tijdig ingeschreven hebben, kregen ondertussen een e-mail als bevestiging
en een uitnodiging voor de infoavond waarop we het programma zullen toelichten.
 
Over de invulling van de kalender, die je elders vindt, dienen we voor de senioren nog een bijkomende toelichting te
geven over de jaarlijkse seniorencompetitie die over gans het seizoen loopt en meerdere wedstrijden omvat. Anders
dan vorige jaren hebben we na beraad deze competitie gelimiteerd tot een beperkte selectie (6) van uiteenlopende
banen uit de weekwedstrijden van de kalender:

Seniorencompetitie 2019
Woe 24 april             Kampenhout
Din 7 mei                  Louvain La Neuve
Woe 26 juni              Kempense
Woe 17 juli               Mont Garni
Woe 14 augustus     Keerbergen
Woe 4 september    Cleydael
 
Deze competitie over meerdere wedstrijden is een soort Order of Merit, waarvan we de details nog uitwerken en die
meegedeeld zullen worden, uiteraard ten laatste op de eerste wedstrijddag.
 
De competitie zal, opnieuw zoals vorige jaren, afgerond worden met de Closing Cup Senioren die op ludieke wijze zal
gespeeld worden op de compacts van AGS en waarbij we de Senior Kampioenen (dame en heer) van het jaar zullen
huldigen samen met de winnaars van de dag.
 
Als laatste kan ik aangeven dat ik mijn beste golfniveau al lang niet meer haal, en is dat langzaam wat afgegleden naar
een meer realistische en voor mij op deze leeftijd haalbare hcp. Het is aangenaam te weten dat je hcp een indicatie is
van het werkelijke niveau dat je kan spelen. Ik zou daarom alle senioren, maar eigenlijk iedereen, willen oproepen om
niet teveel te focussen op de absolute waarde van je hcp, maar eerder op de wijze waarop je zelf ondervindt dat je een
bepaald niveau kan spelen of benaderen. Het bezorgt je meer spelplezier dan wanneer je een hcp als status symbool
beschouwt of een te hoog niveau wil blijven nastreven. Wees daarom niet bang of kwaad wanneer je je buffer niet speelt,
maar weet dat door de verschillende kleine stijgingen of zelfs door de jaarlijkse ‘review’ je hcp een eerlijke indicatie is
van je niveau. De tijd gaat vlug en we worden geleidelijk allemaal ouder, een stijgende hcp hoort daar voor elke senior
onvermijdelijk bij. Als we dat aanvaarden kan het plezier zeer lang gehandhaafd blijven, zelfs tot op zeer hoge leeftijd,
wat een zeer bijzonder kenmerk is van onze geliefde golfsport.
Beste golfgroeten en een goed seizoen gewenst,
 

Erik Van Himbergen
Senioren Captain
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De AGS Marshall is niet meer..., lang leve de AGS Steward!!
 
 
"Marshall" is een duidelijk omschreven functie in de golfwereld, met een vastgelegd takenpakket, en de sporttechnische
commissie van AGS wilde graag een andere benaming gaan gebruiken, omdat officieel een marshall tijdens een
wedstrijd niet mag tussenkomen op het vlak van de golfregels, terwijl wij op AGS dit tijdens de compactwedstrijden
juist wel doen.
 
Vandaar dat wij zochten naar een andere benaming voor de mensen die de compactwedstrijden van AGS begeleiden.
 
Uiteindelijk werd er beslist om in de toekomst de benaming "Steward" te gebruiken ter vervanging van “Marshall”.
En neen, je mag niet verwachten dat wij nu met drankjes en hapjes gaan rondkomen tijdens de wedstrijden of in gele
hesjes met onze rug naar de compactholes gaan staan.
Onze “Steward” wordt eerder gemodelleerd op de bestaande functie binnen het Fomule1 circuit, waar stewards mogen
tussenkomen bij overtreding van de regels. Daar gaat men nog verder en mogen ze zelfs straffen uitdelen. Dat gaan
we nog niet doen.
 
Want in 2019 verandert er al genoeg. Iedereen zal wat moeten wennen aan de nieuwe golfregels, maar AGS doet er
alles aan om u de juiste informatie te bezorgen, door publicaties of door opleidingsmomenten. De drie tot nu toe ge
plande opleidingen regelgeving 2019 zitten al goed vol.
 
Aan het systeem van begeleiden van de compactwedstrijden van AGS verandert er in 2019 weinig. De feedback die
we kregen van de spelers was in overgrote mate positief, zodat we op de ingeslagen weg voortgaan.
 
De tien stewards zullen ingezet worden op de compactwedstrijden vanaf het openingsweekend (29-30-31/03) tot en
met het sluitingsweekend eind oktober 2019. Dit jaar wordt er getracht om meer compactwedstrijden op andere banen
dan AGS te organiseren, zoals bijvoorbeeld tijdens het openingsweekend op Bossenstein. We hebben ons geëngageerd
om voor die wedstrijden eveneens stewards te voorzien.
 
Het systeem van de stewards op AGS heeft maar één doel: beginnende golfers te ondersteunen om met plezier, vlot,
conform de golfregels en met respect voor de golfetiquette, de golfsport te leren beoefenen.
 
We kijken uit naar een fantastisch nieuw golfjaar.
 
Tot op de baan!
 
Jan Van den Berghe
Head Steward
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P.S.: Bij ons kan je ook jouw verjaardagsfeestje doen ;-)

Platte tekst toevoegenPlatte tekst toevoegen

Wil je op een leuke manier leren golfen? 
Kom dan naar onze jeugdstages!

Prijs: 
175 Euro (drankje + middagmaal inbegrepen) bij inschrijving ten 
laatste 2 maand voor start stage. Nadien betaal je 225 Euro. 

 
zomervakantie

van dinsdag 02/07 tot en met vrijdag 05/07/2019
van dinsdag 27/08 tot en met vrijdag 30/08/2019

Wil je zeker zijn van je plaats, schrijf 
dan snel in via www.ags.be
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Interclub 2019
 
 
Binnen enkele weken is het zover, dan wordt het startschot van het zomerseizoen gegeven.  De openingscup vindt
einde maart plaats en voor je het weet is het eind april en staan de Interclubwedstrijden op het programma (excl. die
van onze Senioren Herenploeg, aangezien zij hun wedstrijden in september spelen). 
 
Terwijl april golftechnisch voor veel van onze leden een soort van beginpunt is om in actie te schieten, zijn de Interclub
spelers en -speelsters al lang terug in de startblokken geschoten om aan het vormpeil te werken. 
 
Match Play is het woord van het voorjaar, Match Play is 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 is een ploegenwedstrijd tussen golfclubs.  AGS heeft een ploeg in de categorieën Ladies 2 (4e divisie), Heren
3 (3e divisie) en Heren 4 (eveneens 3e divisie).  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 wedstrijden vinden dit jaar plaats op 27 en 28 april en op 1 mei; de ‘neutrale’ terreinen zijn pas einde februari bekend. 
Catherine Cassiers, Marc Van Asch en ikzelf zijn de respectievelijke Captains van dienst. 
 
Na het, voor Heren 3, grand cru jaar 2018 is het wederom hopen om één of meerdere kampioenenploegen te hebben.  
Zowel in 2017 als 2018 had AGS een kampioenenploeg te vieren, zal het in 2019 een 3e keer op rij zijn ?  Ten laatste
woensdag 1 mei weten we meer… 
 
Stefan Poppe 
Interclub Captain

Juniornieuws
 
 
2019 here we come, mijn derde volwaardig jaar op rij als Junior Captain.   Hopelijk kunnen we de positieve trend van
ons aantal Juniorleden ook in 2019 laten groeien ! 
 
In 2019 zetten we in op de goede elementen van het verleden en proberen we met een aantal accenten hier en daar
aan te vullen.  De focus ligt er met name op om plezier te hebben bij de lessen en het spelen zelf, en om een poging te
wagen om onze Juniors met een handicap van 45 of beter aan meer wedstrijden te laten deelnemen. 
 
In de winter hebben we alvast een meer volwaardige kalender samengesteld met een aantal Beat- & Meet the bompaz
-wedstrijden gecombineerd met een aantal lesmomenten en golfwedstrijden op AGS zelf.  In de zomer proberen we dit
verder door te plannen, meer hierover binnenkort.  Op 27 maart beginnen alvast de lessen o.l.v. Alain en vindt ook de
infoavond voor de ouders plaats. 
 
Aangezien ik ook Interclub Captain ben, toch nog even dit… mogelijk zal er voor het eerst dit jaar een Junior deelnemen
aan een Interclubploeg.  Zowel Ellen De Mol als Mirthe Waumans, haar zus Anaïs is spijtig genoeg momenteel gebles
seerd, komen in aanmerking om mee te doen met de Ladies 2 ploeg.  Of ze meedoen is nog niet 100 % zeker en uiter
aard hangt alles af van de keuzes van de Ladies Captain maar alleen het feit al dat het zou kunnen, is vermeldenswaar
dig… als ik me niet vergis zou dit een eerste keer zijn dat een Junior de kleuren van AGS verdedigt op Interclub niveau. 
 
Op naar een jaar vol verrassingen !!! 
 
Stefan Poppe 
Junioren Captain
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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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Ladiesnieuws
 
 
Dag beste dames allemaal,
 
Het nieuwe seizoen staat weeral bijna voor de deur, en we hebben al een beetje kunnen voorproeven van het mooie
weer, dus het begint te kriebelen!!!
 
Ik ga er alles aan doen om een even goede captain te zijn als Marieke, al zal dat moeilijk zijn, want zij was een fantas
tische captain!
 
Noteer alvast een paar data in jullie agenda:
 
Buiten de wedstrijdjes op AGS, gaan we op 25/03/2019 naar de kleine baan van Ternesse, gevolgd door een lunchke;
onze ladiesdag brengt ons op 15/06/2019 met de bus naar Bestgolf in Nederland , en we gaan op weekend naar het
mooie Rijk van Nijmegen op 14 en 15/09.
 
Inschrijven kan al, én voor alle handicaps !!!
 
Voorts zijn we ons aan het voorbereiden op de interclub eind april, met dank aan alle dames die zich hiervoor hebben
ingeschreven.
 
Als laatste wens ik ons allemaal een fantastisch golfjaar 2019, met fijne wedstrijden en veel zon en plezier.
 

Golfgroetjes,

Catherine Cassiers
Ladies Captain
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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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Startersnieuws
 
 
Beste Starters,
 
 
Het ‘golf-zomerseizoen 2019’ nadert snel.
Eind maart beginnen we eraan met de openingscup. Zoals eind vorig jaar de closingcup, zal deze terug doorgaan op
de 9-holes baan van Bossenstein. Zowel op vrijdag 29/3 als op zaterdag 30/3 zal er in Bossenstein een wedstrijd voor
de ‘starters’ voorzien worden. Die twee dagen zijn er op AGS geen compact wedstrijden. Op de Bossenstein wedstrij
den zal er tevens vanuit AGS een ‘Steward’ aanwezig zijn.
 
Vanaf de openingscup zullen ook de ‘afslagmatten’ op AGS verdwijnen, en kan er terug vanaf tee’s afgeslagen worden.
 
Op zaterdag 6 april staat er voor de Starters de jaarlijkse uitwisseling met golfclub De Wijnvelden geprogrammeerd. De
AGS-starters spelen die dag 2 x 9 holes op De Wijnvelden.
Inschrijven hiervoor kan via I-golf.
Hopelijk zijn de weergoden ons even goed gezind als vorig jaar.
 
Ik kijk al uit naar jullie massale aanwezigheid.
 
Belangrijke data die je best al in je agenda opneemt :
      -  Vrijdag 29 maart : openingscup Starters op Bossenstein
      -  Zaterdag 30 maart : openingscup Starters op Bossenstein
      -  Zondag 31 maart : prijsuitreiking openingscup op AGS
      -  Zaterdag 6 april : Startersuitwisseling met De Wijnvelden in Onze-Lieve-Vrouw-Waver
 
 
Bart Van den Bussche
Starters Captain 
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Youngstersnieuws
 
Hoi!
 
Wij zijn blij je te mogen verwelkomen bij onze youngster/young adult werking.
Binnen de Antwerp Golf School is de leeftijdscategorie van deze groep 18 tot en met 40 jaar.
 
Graag stel ik me even voor.
Ik ben Stefan Cramers en ben al enkele jaren lid bij AGS.  Toen ik opnieuw begon na een tussenpoos van 1 jaar werd
ik door de toenmalige captain Philip heel warm opgevangen en kreeg er met de andere youngsters/young adults een
heleboel vrienden en golfbuddy’s bij.
Samen met hen kreeg ik geleidelijk aan de golfsport onder de knie. Nu geniet ik ervan om op de groene weiden te staan
en de strijd aan te gaan met de 6, 9, 12 of 18 holes.
En hopelijk kan ik jullie evenveel plezier en steun geven.
 
Hoe meedoen?
Op regelmatige basis spelen we een wedstrijdje of trainen we in groep. Dit gebeurt afwisselend op elke donderdagavond
van april tot september.
Inschrijven voor de wedstrijden gebeurt via I-golf. De deelnameprijs voor deze wedstrijd bedraagt €5. We zorgen elke
wedstrijd voor een prijs voor de eerste 3 spelers (mannen en vrouwen apart).
 
Doorheen het jaar houden we ook een kleine competitie: de Order of Merit.
Deze competitie wordt doorheen het jaar gespeeld tijdens de wedstrijden. Hier wordt echter naar de bruto score ge
keken. De deelnameprijs hiervoor bedraagt €15 waarvoor je een cadeautje van de club in ruil krijgt.
 
Nog maar net begonnen? Geen zorgen!
Iedereen is ooit begonnen en heeft zich in dezelfde situatie bevonden als jezelf. We merken vaak dat nieuwe leden die
net hun GVB behaald hebben, wegblijven van deze avonden omdat ze zich onzeker voelen over hun golfspel.
Dit is nergens voor nodig! Onze groep bestaat uit spelers van verschillende niveaus en handicaps.  We helpen je verder
door tips en tricks te geven op de driving range, putting- en chipping green en op de baan.
 
Wat gebeurt er verder nog?
- AGS is een actieve club. We houden je graag op de hoogte van de activiteiten binnen de club via het emailadres dat
  je hebt opgegeven bij je inschrijving. Voeg ons dus alvast toe, zodat we niet in je spambox belanden. 
- Als youngster wordt je door andere youngsters begeleid. 
- 2 maal per jaar gaan we met de groep op buitenlandse trip.  Dit zijn 2 weekends waar golf en  plezier centraal staan.
- Er worden op gepaste tijden activiteiten gepland die niet persé met golf te maken hebben.
- We hebben een eigen whatsapp-groep en een eigen kalender die binnenkort ook op de website zal geplaatst worden.
 
Nog vragen?
Als je nog vragen hebt, kan je bij mij terecht via het emailadres: youngstersags@gmail.com
 
 
 
Stefan Cramers
Youngsters Captain
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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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Pro's Corner
 

 
 

Hou je balvlucht onder controle bij het chippen 
 
Als je vertrouwen hebt in de manier waarop je de bal raakt bij korte afstanden, dan is het tijd om te experimenteren met
de balvlucht van je chips.
 
Dit zal je helpen om afstanden correcter in te schatten en toont je ook hoe de bal reageert op het clubblad in verschil
lende posities (stands).
 
Ik heb een tee vastgemaakt op het clubblad van mijn wedge.
 
Als de bal het clubblad raakt bij een stand van je club  verder naar rechts, dan kan je een lage balvlucht verwachten.
Foto 1
 
Raakt de bal het clubblad bij een stand  in het midden dan zal hij een beetje hoger vliegen.  Foto 2
 
Nog meer naar links en je krijgt een hoge balvlucht. Foto 3
 
 
Adrian Jones
PGA AA Pro
Head Pro AGS
 

Foto 3Foto 2Foto 1
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En tot slot...
 
Hiermee is de eerste gazet van 2019 een feit.
 
Een gazet met heel wat belangrijke informatie aan het begin van het nieuwe golfseizoen.

Mochten jullie in de toekomst leuke of droeve familieberichten willen delen met de AGS-gemeenschap, nemen we die
graag op in onze nieuwe rubriek 'Familieberichten'.
 
Ook andere bijdragen aan de toekomstige gazet  zien wij  graag tegemoet via
agsgazet@gmail.com
 
Wij danken alle captains en anderen die voor deze gazet in de pen gekropen zijn en wensen u allen een schitterend
golfseizoen!
 
 
De redactie
Anne-Marie en Chris


