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Dit jaar viert AGS zijn 30-jarig bestaan.
Heel wat festiviteiten staan er de ko
mende tijd op het programma.
Noteer alvast zaterdag 23 november
in jullie agenda want dan vindt er  een
groots afsluitfeest plaats.
Alles wat met de viering te maken
heeft, verneem je verder in onze
AGS-krant.
Onze traditionele opendeurdagen
kenden ook nu weer een enorme toe
loop.
Voortgaand op de traditie waren de
weergoden ons weer gunstig gezind
en hadden onze pro’s de handen vol
om alles in goede banen te leiden en
iedereen de kans te geven een club in
de hand te nemen en een balletje te
slaan. Vele enthousiastelingen voel
den zich dan ook geroepen om op het
ruime aanbod van onze groepslessen
in te gaan.
 

Voorwoord van de
president
 
 
Beste golfvrienden,
 
Het golfseizoen 2019 heeft in elk geval
zijn start niet gemist en er staan in de
komende weken en maanden nog heel
wat boeiende en belangrijke events op
het programma.
De openingscup op golfclub Bossen
stein met als hoofdsponsor de firma
Lucide vertegenwoordigd door
Lutgart en Ward Mertens was meteen
een absolute voltreffer.
Twee zonovergoten dagen en een
record aantal inschrijvingen kleurden
het ganse openingsgebeuren. De
prijsuitreiking met bijhorende receptie
aangeboden door de sponsor sloten
dit weekend sfeervol af.
 

Elk jaar opnieuw brengt het ganse
interclubgebeuren nogal wat animo en
nervositeit met zich mee in alle Belgi
sche clubs.
Er staat immers een heleboel prestige
op het spel.
Na weken van intense voorbereiding
onder leiding van onze interclubcap
tain Stefan Poppe is het de bedoeling
om de beste spelers aan de afslag te
laten verschijnen om zo  de kleuren
van de club te verdedigen.
Heren 4 promoveert naar een hogere
reeks, onze dames verzekerden zich
van behoud en heren 3 zakt naar een
lagere reeks.
De afsluitende barbecue die talrijk
werd bijgewoond, bezegelde het
groepsgevoel dat er onder onze AGS
leden heerst.
 
Op zaterdag 20 mei vond op de golf
club van Reymerswael het clubkam
pioenschap plaats. Tweemaal 18
holes in strokeplay stonden er op het
menu.
Vitoria Cavilhas Valente bij de vrouwen
en Axel Dellaert bij de mannen werden
na een fysiek uitputtende dag  gelau
werd tot clubkampioenen 2019 en
mochten dan ook met enige fierheid
de bijhorende trofee in ontvangst
nemen. Proficiat aan beide laureaten.
 
Van donderdag 30 mei tot zondag 2
juni vindt de tweede editie van de
Belgian ”knock out” plaats op de
golfclub van Rinkven.
Een vijftigtal vrijwilligers onder onze
AGS leden hebben zich opnieuw aan
gemeld om hun medewerking te ver
lenen en getuige te zijn van golf op
topniveau. Met een ruime Belgische
deelname hopen we stiekem de trofee
in eigen land te mogen houden.
 
Nog een maandje en de vakantie staat
alweer voor de deur.
Voor onze schoolgaande jeugd breekt
er nog een zware periode aan vooral
eer er door de ganse familie kan wor
den genoten van een welverdiende en
deugddoende vakantie ergens in zon
nige oorden.
Voor de thuisblijvers is er altijd wel iets
te beleven op AGS en gaan onze
wedstrijden onverminderd verder.
 
 
Philippe Van de Kerkhove
President
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Woordje van Kris
 
 
Beste AGS Leden,
 
 
Het golfseizoen heeft al heel wat sportieve uitdagingen geboden.
Het seizoen is van start gegaan met een knaller van een openingscup met meer dan 220 deelnemers.  Het mooie weer
in het voorjaar was ideaal voor onze opendeurdagen en voor de interclub ploegen om zich voor te bereiden op de in
terclub wedstrijden.  Het waren weer 2 spannende en intense weekends waar de vriendschap primeerde, die soms
bezegeld werd met uitstekende golfresultaten en afgesloten met het feestje in het AGS clubhuis mét gratis vat aange
boden door Stefan Poppe.
In tussentijd was er ook nog de Belgian Club Knockout, met als winnares Dominique Posson.  Zij mag het tijdens de
BKO op Rinkven opnemen tegen de andere kampioenen en dat tijdens een Europees tornooi  van het hoogste niveau
in België. Jullie gaan toch ook supporteren op 1 juni op Rinkven voor Dominique, toch ?
Op 18 mei vond het clubkampioenschap Strokeplay plaats op Reymerswael met 2 x 18 Holes.  Een ware uitputtingsslag
(mopke, het was strokeplay), maar het gaat natuurlijk over de titel Clubkampioen van AGS.  Proficiat Axel en Vitoria met
jullie titel !  Alvast 2 nieuwe pro’s voor een BEAT THE PRO in 2020 ?  Als jullie het goed vinden doen we gewoon verder ! 
Dan is er ook nog de titel van de Matchplay kampioen, momenteel nog 64 kanshebbers. Veel succes aan de deelnemers !
 
We hebben ook besloten om onze kampioenen te eren in het clubhuis.  AGS kent een rijke geschiedenis.  Hierbij een
oproep naar de leden die al geruime tijd lid zijn op AGS.  Kunnen jullie onze tabel mee vervolledigen?
 
We willen de grootste golfmomenten vereeuwigen op onze website. 
Hierbij willen we het baanrecord registreren en de holes in one tijdens een wedstrijd registreren.
Op elke afslagplaats wordt op het infobord een QR code aangebracht die je dan kan inscannen. Op hole 1 zal het
baanrecord vermeld worden, op de andere holes kan je de respectievelijke Holes in one raadplegen.  Let op dit is enkel
geldig tijdens een AGS wedstrijd, de matchplay competitie of de Beat the pro competitie. U hebt een scorekaart die
afgetekend is door een marker.
 
Voor het vestigen van het baanrecord moet je een ronde spelen van 12 holes en de bal telkens uitholen op elke hole.
Uw kaart is gespeeld tijdens een AGS wedstrijd, de matchplay competitie of b.v. de Beat the pro wedstrijd ( U moet
dan wel 2  aansluitende ronden spelen).  Uw kaart is afgetekend door een marker.  U bezorgt uw kaart aan de wed
strijdleiding of het AGS secretariaat.
 
Greens lezen is voor sommigen onder ons nu kinderspel.  We hadden het genoegen om Golf Vlaanderen coach Geor
ge McKechnie te ontvangen op onze green voor een Aimpoint Green Reading Clinic.  Hij leerde de deelnemers de
putting lijn te “voelen”.  Een bijzondere techniek, waar je leert met vingergebaren het breekpunt te bepalen. 
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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

4



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

 
Het is een bijzonder jaar voor AGS met heel wat activiteiten op het programma.  Voor onze 30ste verjaardag organise
ren we een aantal bijkomende activiteiten om dit te vieren.  Zo doen we van 30 % extra ballen bij herlaadbeurten en
lanceren we weldra de gouden bal in onze ballenautomaat.  Hiervoor hebben we al enkele mooie prijzen in onze kast staan.
 
Op elke 30ste van de maand geven we gratis golfinitiatie aan 30 kandidaten.  Voor de 30’ers organiseren we samen
met de youngsters een DRIVE en PUTT.
 
Ben je ondernemer ?  Wil je graag een prijs doneren voor de gouden bal?
Of wil je onze campagne mee ondersteunen via een sponsorpakket? Dat zouden we zeer fijn vinden.
 
Wij nodigen elke ondernemer uit om in te schrijven voor het netwerkevent van het jaar op AGS.  Samen met de
Businessclub B19 organiseren we een op 6 juni een golfgerelateerd netwerkevent. Na een korte voorstelling van de
deelnemers bieden we een clinic aan en een leuke golfformule waar golfers en niet-golfers samen kunnen spelen.   Mis
deze gelegenheid niet om je bedrijf in de kijker te plaatsen en schrijf je in via www.ags.be/happy
 
Het programma van ons feestjaar vind je verder in de Gazet.
 
Bovenop al deze drukte zijn we achter de schermen ook nog bezig aan ons investeringsproject.  Hier valt voorlopig
niets nieuws over te vertellen, zolang de omgevingsvergunning niet is afgeleverd.
 
Dat dit project noodzakelijk is, hebben we ook kunnen lezen in de ledenbevraging.  De afslagplaats is aan vervanging
toe en een omkleedruimte zijn topantwoorden.  We zijn overigens heel tevreden met de respons op onze ledenbevraging.
Maar liefst 327 leden hebben deze enquête ingevuld. Dit is toch zowat de helft van leden van onze club.
 
Wij willen graag de resultaten presenteren aan jullie.  Dit vraagt enigszins wat voorbereiding.  We willen dit graag doen
in een informatievergadering rond enerzijds ons investeringsproject en anderzijds de resultaten van de ledenbevraging. 
Van zodra we hier concreter over kunnen spreken, zullen we dit met plezier toelichten.
Ik spreek graag onze dank uit voor jullie medewerking en zinvolle feedback.
 
 
 
 

Ik sluit graag af met een bijzonder
dankwoordje.  Dit voor het volledige
team achter de schermen van AGS. Zij
zorgen ervoor dat AGS een enorme
boost vooruit krijgt en dit in een uit
zonderlijk druk jaar.
 
Nooit verliezen ze hun glimlach en hun
inzet.  Ze doen het graag, maar dat is
omdat jullie – de leden – ook die
dankbaarheid uitstralen en veel res
pect tonen voor diegenen die zich
keihard inzetten voor AGS.
 
Dit zijn niet enkel onze medewerkers
van AGS, maar ook de Captains, de
leden van het sportcomité, de ste
wards, de wedstrijdverantwoordelij
ken, de groepscaptains en de vrijwil
ligers die graag een handje toesteken.
 
Ik zal op het BKO op Rinkven zeker
trots rondlopen als ik al die AGS’ers
zie in hun rode outfit.
 
Bedankt team AGS!
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Uitzonderlijke korting voor AGS-LEDEN, vraag naar PATRICK LAGRANGE (lid bij AGS). 
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Wie kan onze tabel verder aanvullen met kampioenen?  

 

  Clubkampioen   Matchplay 

Jaar Man Vrouw   

2019 Axel Dellaert Vitoria Valente   

2018 Stefan Cramers Marieke van Arendonk Stefan Cramers 

2017 Wim Moonen Vera Van Stappen Dirk Peeters 

2016 Axel Dellaert Daniëlle Sobry David Tang (?) 

2015 Axel Dellaert Deena Sims Vincent Van Himbergen 

2014 David Cappaet Daniëlle Sobry   

2013 Axel Dellaert Martine Verhavert   

2012 
Vincent van 
Himbergen Martine Verhavert   

2011 Dirk Peeters An Van Gool   

2010 Dirk Peeters Martine Verhavert   

2009       

2008       

2007       

2006       

2005       

2004       

2003       

2002       

2001       

2000       

1999 De Backer Alain Ginette Wagemans   

1998       

1997 Luc De Weerdt     

1996 Rudi Buyst     

1995 Stephane Chapel     

1994 Tom Van Wiele     

 

 

Graag uw feedback naar kris@ags.be 
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Proud partner of

We geven je 
medewerkers 
de houvast om 
te groeien.

Als ondernemer haal je alles uit de kast voor je klanten. Net zoals je 
jouw medewerkers alle kansen wil geven om uit te blinken. Als vertrouwde 
compagnon de route biedt Liantis je hierin een stevige houvast, met advies 
én concrete oplossingen. Samen tillen we je hr-beleid naar een hoger 
niveau. We gaan voluit voor een veilige werkplek, voor een hecht team en 
een goede werksfeer. Zo haal je het beste in jouw mensen naar boven en 
kan je focussen op het succesverhaal van je zaak.

Ontdek op
wat we voor jou en je medewerkers kunnen betekenen.

samen werkt.

liantis.be/groeien

Advertentie_Liantis_A4_0219.indd   4 15/05/19   13:51
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Programma 30 jaar AGS
 
 
Al 30 jaar maakt AGS de golfsport toegankelijk.  We willen dit vieren met tal van ludieke acties rond het thema 30.  We
doen aan verwennerij voor de leden, maar nieuwkomers kunnen ook naast de opendeurdagen terecht op AGS voor
gratis initiaties, drive and putts of zelfs hole in one competities.  Zelfs de nieuwkomers kunnen al meteen in de prijzen
vallen met de gouden bal.
 
Recordhouders
We vinden het na 30 jaar tijd om een baanrecord in te voeren.  We zullen dit registreren op onze website en dit is te
raadplegen op het terrein via het inscannen van een QR Code.
Onze kampioenen (voor zover we zeker zijn) eren en vereeuwigen we in het clubhuis. Sla je een hole in one tijdens een
AGS wedstrijd dan zal je vanaf heden eeuwige roem kennen.  Per hole houden we een overzicht bij.
 
Gouden Bal
Op regelmatige tijdstippen gooien we een goudkleurige golfbal in de ballenautomaat.  De speler die de bal in zijn
mandje vindt kan deze inruilen voor een mooie prijs.  Dankzij onze sponsors kunnen we mooie prijzen aanbieden. We
plaatsen deze sponsors in de kijker bij het uitreiken van de prijs voor de gouden bal op onze mediakanalen.
 
30 % extra ballen bij oplaadbeurten
Tijdens de maanden, die exact 30 dagen tellen, verwennen we onze leden met 30% bonus bij het opladen van de
ballenkaarten (bij herlaadbeurten van 20€ of 50€). 
 
Beat The pro
We willen onze leden betrekken op ons terrein en een challenge aanbieden om de pro’s en kampioenen te kloppen. 
De pro (3 lesgevers + 3 kampioenen) zet de PAR van de dag.  De spelers betalen hiervoor 5 € per kaart.  Deze 5 € gaat
in de pot voor het goede doel.  We doen dit 6 keer per jaar.  April, mei, juni, juli, augustus, september.  In oktober
spelen de 3 beste spelers per manche samen met de pro een wedstrijd per ploeg.  Elke ploeg kiest een goed doel.  De
pot gaat voor de helft naar alle goede doelen en de andere helft naar het goede doel van het winnende team. 
Er kan telkens gespeeld worden van zondag tot en met donderdagavond. 
Data:
zo 21/4:         Dirk Peeters
zo 19/5:         David de Vroey
zo 23/6          Marieke Van Arendonk
zo 21/7:         Adrian Jones 
zo 18/8:         Stefan Cramers 
zo 22/9:         Alain Christiaens
zo 27/10:       FINALE Pro-am
 
Netwerk Putting
Ludieke netwerkactiviteit.  Een pitch is een lobslag bij golf en bij netwerken is dit een korte voorstelling.  We stellen de
deelnemers aan elkaar voor, de pro  geeft instructie over de puttingtechniek en we spelen een knock out putting.
Onder voorbehoud voor sponsors: do 6 juni samen met B19, di 23/7, vr 23/8, do 19/9, do 24/10
 
Hole in One competitie
Elke dinsdagavond in juli en augustus organiseren we een “afterwork” Hole in one competitie.  We plaatsen een win
tercup op de wintergreen van hole 1. Iedereen kan zijn kans wagen:  3 ballen voor 5 €.  2 € gaat telkens naar het goede
doel, 3 € voor de pot.  De winnaar wint de pot. Als de pot gewonnen is, beginnen we opnieuw. Is de pot niet gewonnen,
dan wordt deze meegenomen naar de volgende week.  Timing: tussen 18 en 20 uur.   
 
De 30ste van de maand : SLA JE SLAG
Gratis golfinitiatie voor niet-golfers
•  do 30/5: per 10 personen: 3 blokken van 1 uur = 30 personen
   om 18 uur 19 uur 20 uur
•  zo 30/6: per 10 personen: 3 blokken van 1 uur = 30 personen
   om 14 uur 15 uur 16 uur
•  di 30/7: per 10 personen: 3 blokken van 1 uur = 30 personen
   om 18 uur 19 uur 20 uur
•  vr 30/8: per 10 personen: 3 blokken van 1 uur = 30 personen
   om 11 uur 12 uur 13 uur
•  ma 30/9: per 10 personen: 3 blokken van 1 uur = 30 personen
   om 16 uur 17 uur 18 uur
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•  wo 30/10: per 10 personen: 3 blokken van 1 uur = 30 personen
   om 15 uur 16 uur 17 uur
•  za 30/11: per 10 personen: 3 blokken van 1 uur = 30 personen
  om 10 uur 11 uur 12 uur
 
Drive and putt (voor 30’ers only ism de youngsters)
18/7
29/8
12/9
 
Initiatie putting voor de deelnemers, 1 uur initiatie. Starten om 18 uur 30. Aansluitend worden er 6 holes gespeeld.
 
Oldtimerevents
Voor auto’s van 30 jaar en ouder.  Oldtimerclubs krijgen een gratis golfinitiatie aangeboden bij een ontbijtformule, b.v.
bij de start van een rally.  
 
Opendeurdagen  
7/4, 22/4, 7/9 en 11/9 (jeugd)
 
Ledenweek (15/10 – 18/10)
Ledendoelgroepen nodigen bestaande spelers uit. Dit wordt verder uitgewerkt in samenspraak met de groepscaptains.
Di:   seniors (invite a senior)
Wo: ladies (invite a lady)
Do:  youngster invite
Vr:  mens day op AGS
 
Ledenfeest op 23 november
We sluiten het jaar feestelijk af met een heus ledenfeest bij ons lid Bernard Van Dijck in BERNART.
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Captains Column
 
 
We zijn amper twee maanden ver in het seizoen en er zijn reeds heel wat activiteiten achter de rug met een goede
bezettingsgraad en mooie resultaten.
 
Openingswedstijd seizoen 2019
Aan de openingswedstrijd te Bossenstein, gesponsord door Lucide, hebben meer dan 200 leden deelgenomen.
De baancondities waren meer dan behoorlijk zo vroeg in het jaar.
 
BKO
Ondertussen was er ook de competitie BKO Amateurs.
De eindwinnaar die de kleuren van AGS zal verdedigen op het Europese tornooi BKO op Rinkven is: Dominique Posson.
We wensen haar veel succes en supporters zijn in grote getalen welkom om haar aan te moedigen op zaterdag 1 juni.
 
Nagelmackers competitie
Zoals de voorbije 2 jaren hebben wij het tornooi Nagelmackers  terug op de kalender kunnen inplannen. 
Waarvoor dank aan de sponsor.
Dit evenement wordt betwist over 10 wedstrijden en kent zijn eindwinnaar op woensdag 4 september.
 
Interclub
Verder zijn de interclub ontmoetingen achter de rug en hebben we voor het derde jaar op rij een kampioenenploeg in
huis met name Heren 4.
Proficiat aan alle interclub deelnemers voor hun inzet en kameraadschap.
 
Wie zijn onze clubkampioenen 2019?
Wedstrijd gespeeld te AGS op woensdag 15 mei
Junior kampioen meisjes:           Anaïs Waumans
Junior kampioen jongens:          Thomas Ghysels
 
Wedstrijd clubkampioenschap gespeeld te Reymerswael op zaterdag 18 mei
06:00 h.: De wekker loopt af, snel douche, het golfmateriaal inladen en richting Nederland rijden waar het clubkampi
oenschap doorgaat, gespeeld over 2 x 18 holes stroke play.
07:00 h.: Koffie en licht ontbijtje in het clubhuis waar we weer goed ontvangen werden.
08:00 h.: Eerste afslag van de dag bij een mooi, windvrij weertje.
Tijdens de middag, lichte Nederlandse lunch met broodje kroket
Even de batterijen terug opladen.
14:00 h.: Start 2de ronde en ditmaal met een sterk voelbare wind onder een stralend zonnetje.
Zij die onaangepast schoeisel droegen en hun zonnecrème vergeten waren,  hebben het geweten.
Rond 20:00u. kon onze voorzitter eindelijk de vermoeide maar voldane winnaars huldigen met name:

Dames kampioen: Cavilhas Valente Vitoria met score van 198 slagen
Heren kampioen: Axel Dellaert met score van 168 slagen
 
Aan alle winnaars een welgemeende proficiat!
 
Regelgeving
Tijdens het voorjaar hebben we 3 sessies over de nieuwe regelgeving gehouden.
Deze werden door meer dan 150 geïnteresseerden bijgewoond.
Dit toont de noodzaak van dit initiatief aan.
Mijn dank gaat uit naar Patrick Bisschops en Bart Van den Bussche voor hun prachtige en leerrijke uiteenzetting.
 
Matchplay kampioenschap
Dit jaar is er een prachtige template Matchplay Clubkampioen zichtbaar in het clubhuis zodat iedereen de strijd om de
overwinning duidelijk kan volgen.
Dit bord is gecreëerd door onze sponsor Struyf.
 
Marc Van Asch
Captain
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Herentalsebaan 451 • 2160 Wommelgem 

dir@adrconstruct.be • 03/320 80 80 

www.adrconstruct.be 

 

Ma-vrij : 9u00-12u00 & 12u30-17u30 

Zaterdag : enkel op afspraak 

(10u00-15u00) 

      Fotograaf: Nick Cannaerts 
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Vitoria Valente en Dominique Posson
                    met voorziter
         Philippe Van de Kerkhove

Juniorkampioenen Anaïs Waumans
               en Thomas Ghysels

Vitoria Valente en Axel Dellaert
                 met  voorzitter
         Philippe Van de Kerkhove

Clubkampioenen Vitoria Valente
             en Axel Dellaert

Kampioenen AGS 2019
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e-mail: vdn@dvv.be 
www.vdnverzekeringen.be
VDN Verzekeringen BVBA
FSMA 26204 cA

 Kantoor Aartselaar   
 Kapellestraat 84 - Tel. 03 887 29 61

 Kantoor Wilrijk   
 Jules Moretuslei 219 - Tel. 03 828 08 66

Op zoek naar 
verzekeringsadvies 

dat het verschil maakt?  

>>  Kom dan langs 
op kantoor.  

Samen zoeken we 
de oplossing die

jou best past.

 Kantoor Kontich
 Molenstraat 54 - Tel. 03 458 49 28

 Kantoor Niel
 Antwerpsestraat 247 - Tel. 03 888 59 06
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AGS Rules Commission
 
Sinds de introductie door de KBGF van de rules commission hebben we op AGS twee adviezen mogen verstrekken:
 
1. Wat als je bal in het strafgebied ligt, afgebakend door rode paaltjes met groene top, moet je dan ook een
strafslag toekennen?
 
De regel is nochtans duidelijk ( 17.1.E) hier dient wel degelijk de procedure gevolgd te worden die van toepassing is in
het strafgebied en dus verplicht te ontwijken volgens de geldende regels. Dus met één strafslag.
In het geval van een ecogebied of 'verboden zone' is het zelfs zo dat de optie om vanuit het strafgebied te spelen
wegvalt en men dus verplicht is één van de andere opties te nemen, en men zelfs zijn bal moet vervangen gezien een
ecogebied niet mag betreden worden zelfs niet om je bal te zoeken.
 
 
2.De afgelopen weken deden er verhalen de ronde als zou een 'airshot' niet bestraft worden, enkele AGS-ers
verwezen zelf naar publicaties op het internet, YouTube, etc.
 
Voor de goede orde:
- het woord Airshot of Whiff (US) wordt nergens in de definities van zowel de USGA als R&A opgenomen.
- in golf wordt enkel over een 'stroke' gesproken : waarbij deze gedefinieerd wordt als 'elke intentie om op een faire
manier naar de bal te slaan.'
- derhalve geldt dat deze 'airshots' of' 'whiffs' wel degelijk als een slag gelden en moet(en) aangerekend worden.
- een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat leden een vergelijk zoeken in de regelgeving tussen hun 'airshot' en een
'practice swing' waarvoor wel een verschil wordt gemaakt over de mogelijke gevolgen van deze 'swing' en het al dan
niet raken van de bal in het Algemeen Gebied dan wel in het Afslaggebied.
 
 
 
Patrick Bisschops
Vice-Captain / Rules Correspondent
 

15



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

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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Interclub 2019 en Juniornieuws
 
 
Interclub 2019, een jaar waarbij AGS voor het derde jaar op rij een kampioenenploeg op de been brengt.  Dit jaar viel
de H4 ploeg o.l.v. onze Captain Marc Van Asch in de prijzen.  Op de finaledag versloegen ze hun tegenstander op
Rougemont met maar liefst 5 – 0 en dankzij een goed resultaat in de andere wedstrijd werden ze met twee overwinnin
gen en één nederlaag de terechte winnaar van hun poule.  AGS staat weer maar eens als ‘scholeke’ met een kampioe
nenploeg in de statistieken van het Belgische Interclubgebeuren…
 

Naast de H4 ploeg had AGS ook een D2- en H3-ploeg in het strijdtoneel.  De H3 ploeg verloor op de beide eerste dagen
nipt en was al zeker van degradatie op de laatste dag.   Het weekend samen was echter top en op de laatste wedstrijd
dag heeft de hele ploeg, als één coherent geheel, met opgeheven hoofd en aandacht voor teamspirit het strijdtoneel
tegen Pierpont, de poulewinnaar, betreden.  Een zalig moment voor de - tot nu toe - regelmatige caddies van dienst,
Rudi De Permentier (fonetisch in Gomzé Père-Mon-Tiér) en Paul Montrieux (Po-Pol), om hun degens te kruisen met
spelers die op handicapniveau ongeveer 15 strokes beter waren.  Een zalig moment ook voor Laurent Hamel die vorig
jaar juli nog handicap 36 had, begin dit jaar handicap 23, ook hij kon onmiddellijk zijn interclub vuurdoop ondergaan. 
Alle drie de ‘interclubmaagden’ deden het goed, Laurent heeft zelfs tot en met hole 17 een tegenstander van handicap
10 het leven zuur gemaakt, correctie héél zuur gemaakt. 
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De zaterdagavond heeft ‘shotjes’man (Laurent) op de dag van de arbeid écht getoond waar het om gaat : helpen als
caddie en de club met hart en ziel vertegenwoordigen als het hem gevraagd werd…
 
Dat laatste was uiteraard ook het geval bij de H4- en D2-ploeg…   Interclub gaat om een team van 11 golfers waarbij
er 5 als speler en 5 als caddie fungeren en waarbij er één captain is die de ploeg opstelt en rondloopt om nauwlettend
de stand van zaken te volgen.   Interclub gaat uiteraard in eerste instantie om winnen; van de tegenstander op de dag
winnen en de poule winnen.  ‘Winnen’ staat daarbij centraal !  Deelname betekent absolute onvoorwaardelijke bereid
heid om je hart en ziel te geven als je speelt of als je caddiet.  Wat je job ook is die je voor de dag krijgt, je doet het met
tenminste 105 % inzet, winnen doe je als team en een team is een speler en een caddie… no matter what !  Interclub
is samenhorigheid, teamspirit, een groep bouwen,… en respect voor de anderen.  Voor diegenen die in golf een ‘groeps
gevoel’ willen creëren, zowel in drang naar winst als in drang naar je club te verdedigen, is interclub pure passie…
 
Tenslotte was er ook nog de D2 ploeg o.l.v. Catherine Cassiers.  Een sterk komende damesploeg… elk jaar opnieuw
wordt de damesploeg sterker.  Dit jaar heeft het echt op een haar na gescheeld of ook onze damesploeg had geschie
denis kunnen schrijven, nl. voor het eerst een AGS damesploeg in divisie 2 hebben…  De eerste wedstrijd winnen ze
met 4-1 maar spijtig genoeg verliezen ze, extreem nipt, de volgende twee wedstrijden met 2-3.. en ont.zet.tend NIPT…
er is zelfs een play off tot op hole 20 geweest…. De dames handhaven zich met gemak in divisie 3 en zien een mooie
toekomst tegemoet !

 
Buiten Interclub Captain heb ik ook het genoegen Junior Captain te zijn; een fantastische combinatie aangezien je
telkens met passie geconfronteerd wordt, zowel van Interclubber als Junior; en AGS heeft een primeur : voor de eerste
keer heeft een echte Junior onze interclubkleuren vertegenwoordigd, dié eer, eer voor de club wel te verstaan, werd
vertegenwoordigd door Mirthe Waumans.  Junior Mirthe heeft de damesploeg tweemaal verdedigd en op de eerste
wedstrijddag, als laatste dame van de ploeg, met 2 Up, de wedstrijd winnend afgewerkt.  Dé strateeg van dienst is
eigenlijk Captain Catherine Cassiers aangezien zij, op vraag van, Mirthe als laatste dame heeft opgesteld…  Je speelt
nooit graag een Match Play wedstrijd tegen een Junior, ik vermoed als laatste zeker niet…
 
Een speciale vermelding dit jaar voor ons interclub beest ‘Dominique Posson’.  Dominique heeft drie maal  haar wedstrijd
gewonnen en tilt de damesploeg, samen met de rest, naar een hoger niveau.   Ze speelt, tegen Tom Hendrickx, ook de
finale van de BKO-AGS voorronde…  Ze is aan een redelijk goed seizoen bezig…
 
Match Play was het woord van het voorjaar, Stroke Play is het volgende woord…  binnenkort komen de
Clubkampioenschappen eraan en waarschijnlijk, bij het ter perse gaan van dit artikel, is de clubkampioen al bekend…  
Desalniettemin was Interclub ook dit jaar top, het feestje op 1 mei ’s avonds ook !
 
 
 
Stefan Poppe
Interclub- & Junior Captain
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Juniornieuws
 
 
Ondertussen zet onze junior Mirthe Waumans AGS op het scorebord in meerdere nationale wedstrijden bij de U12 :
 
Wedstrijd Royal Ostend:           2de plaats brut
Wedstrijd Royal Antwerp:         2de plaats brut
Wedstrijd Naxhelet:                  2de plaats brut
Wedstrijd Flanders Nippon:     1ste net prijs en 2de plaats brut
 
Proficiat!
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Pro's Corner
 
 
Ondertussen is het wedstrijdseizoen volop op gang gekomen, de eerste successen zijn geboekt of de eerste teleurstel
lingen zijn een feit.  Ook zijn er vele AGS-leden die hcp 36 gehaald hebben. Voor sommigen zal golfen op een 18 holes
baan niet makkelijk zijn daar de woods of driver nog niet gebruikt worden; afstanden overbruggen enkel met ijzers zal
een helse opdracht zijn.
 
Bij deze wil ik enkele punten aanhalen om uw golfseizoen goed te laten verlopen.
Alles hangt natuurlijk af van uw persoonlijke verwachtingen en de tijd die u investeert in uw golfspel.
Bouw op in plaats van een half uur les te nemen, een paar tips te krijgen en dit dan onmiddellijk in de praktijk te
brengen.
Een tip-les kan iemand snel helpen maar kan ook weer snel wegglippen. Spelniveau naar boven krijgen is swingniveau
verbeteren; de grote spieren het werk laten doen in plaats van de kleine spieren.
 
Het meest efficiënte is om zelf te oefenen in combinatie met het volgen van lessen en spelen op de baan.
Er zijn golfers die alleen oefenen zonder te lessen en er zijn er die lessen zonder te oefenen.
Tenslotte zijn er golfers die alleen spelen zonder te lessen en te oefenen.
Blijven lessen is evenwel belangrijk zolang u nog geen vaste structuur heeft.
Tijdens de lessen bouwen we posities op in de swing die bij u passende zijn, die u kunt herhalen, die werken voor u.
 
Bij golfers die een vrij vaste swing hebben, geven we zo genaamde check-lessen.
We bekijken of de swing nog klopt en of er geen kleine foutjes in uw swing zijn geslopen.
Als golfer moet u zich goed realiseren dat de bewegingen opgenomen moeten worden in het spiergeheugen, die gestuurd
worden door onze gedachte vooraleer dit een automatisme is.
Het gevoel kan zeer bedrieglijk zijn; een lekker gevoel kan zeer negatief zijn naar de techniek toe en een minder goed
gevoel kan zeer positief zijn naar de techniek toe.
Daarom heeft een golfer professionele ondersteuning nodig om hem te behoeden voor verkeerde invloeden en uw
golfswing te beschermen tegen allerlei insluipende verkeerde bewegingen.
Tijdens het seizoen: analyseer uw resultaten, ga goed om met zwakte/sterkte onderdelen, bespreek dit met uw profes
sional.
Geduld hebben, investeren in tijd en techniek, enkele lesjes nemen en uw golfspelletje zal ineens veel leuker worden.
De collega professionals en mezelf helpen u er graag bij.
 
 
 
Alvast veel succes!
 
 
 
Alain Christiaens
PGA-A.Professional.
 
 
 
PROSHOP 
 
Als club-professionals hechten wij zeer veel waarde aan de ontwikkeling van uw golfspel, helaas met een verkeerde
set legt u uzelf een hoop beperkingen op en zal de pro nooit het uiterste uit u kunnen halen.
Wij kennen uw golfspel en verschaffen u gaarne een vrijblijvend advies.
 
 
                                            WAAROM VER ZOEKEN ALS HET DICHTBIJ KAN? 
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BKO interview in week 17: Stefan Cramers vrijwilliger van de
week
 
 
Naam:            Stefan Cramers
Leeftijd:          31 jaar
Woonplaats:   Edegem
Club:              AGS (Antwerp Golf School)
Handicap:     12,5
 
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk bij Coca Cola als onderhoudstechnieker.
Ik was tijdens mijn studies daar terecht gekomen om stage te lopen. En nadat ik afgestudeerd was, ben ik daar dan
ook gestart om mijn werkervaring verder uit te breiden.
Bij ons op het bedrijf is er nu een uitbreiding aan de gang, waar ik zeer veel van zal leren.
 
Buiten het werk, is mijn hobby golf.
Sommigen zeggen dat ik op AGS woon omdat ik er toch wel redelijk veel ben.
Het begon als een hobby en het is een kleine passie geworden.
 
Op AGS ben ik, op een bepaald moment, gestart als starterscaptain (“de begeleider van alle startende golfers”, de
grootste groep bij ons op de club).
Na 5 jaar als starterscaptain te hebben “gewerkt / vrijwilliger”, ben ik overgeschakeld naar Youngsters / Young Adults
captain.
Hier zat ik reeds meerdere jaren in de groep, maar toen onze vorige captain wegging, heb ik dat overgenomen.
Zo proberen we, met zoveel mogelijk young adults, samen te komen en ons te amuseren.
 
Ook werk ik één keer per jaar mee met het Vrolijk Toneel Initiatief te Kontich.
Ik heb jarenlang in de technische ploeg gezeten, dan ben ik er beginnen koken.
Sinds drie jaar speel ik nu ook zelf mee.
 
Hoe lang speel je al golf en wat is je handicap?
Ik ben gestart met golfen door mijn ouders.
Mijn vader woont en werkt in het buitenland en liet weten dat hij ging starten met golfen.
Mijn moeder ging dan ook maar starten en ik vroeg toen of ik ook eens mocht proberen.
Dit was in 2005 - 2006 toen zijn mijn ouders, mijn broer en ik gestart met golfen. Ik ben al die tijd lid geweest van AGS,
voor mij persoonlijk de perfecte formule om te leren golfen en nadien je handicap ook te verlagen.
 
Mijn handicap is op dit moment 12,8.
Tijdens de openingscup heb ik mijn handicap (toen 14,3)  kunnen verlagen met 1,5.
Heel de winter trainen heeft vruchten afgeworpen.
In het begin van het jaar had ik mijn doel op handicap 12,5 gezet.
Het seizoen is nog maar net begonnen en alles is nog mogelijk.
Mijn pro denkt dat ik naar handicap 10 moet geraken dit jaar, wat veel training & wedstrijden zal teweegbrengen.
Ik heb een kalender opgesteld in het begin van het jaar en ik vrees dat ik naar een sponsor zal moeten zoeken om alles
te kunnen blijven betalen (lees “al lachend gezegd”).
 
Wat vind je het allerleukst aan golf?
Het belangrijkste is mij amuseren, buiten zijn en 18 holes spelen samen met vrienden.
Voor mezelf heb ik het uiteindelijke doel gesteld om zover mogelijk te geraken.
Dit jaar staan er zelfs enkele federale midam series gepland.
In mijn planning staat ook nog de opleiding initiator op het programma, maar door nog andere activiteiten heb ik er
momenteel nog geen tijd voor.
 
Hoe ben je bij de BKO terecht gekomen en waarom wilde je meewerken?
Toen ik zag dat er een European Tour Event naar België kwam, twijfelde ik geen seconde.
Ik wou meewerken aan dit event en schreef me direct in als vrijwilliger.
De ervaring die je opdoet door aan zo iets mee te werken, leek me zeer leuk.
Je krijgt de kans om van dichtbij de topspelers eens aan het werk te zien.
Ik had er zelfs een hele week verlof voor genomen.
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Toen Jochem me vroeg om Controlling Marshall te zijn, heb ik na het lezen van de jobomschrijving direct ja gezegd.
Jochem kende me al van voor de BKO. Hij wist dat ik reeds meerdere jaren als vrijwilliger meewerkte op AGS.
 
Vorig jaar maakte je deel uit van de BKO-familie, hoe was je ervaring hiermee? Vond je het een geslaagd
evenement?
De eerste ervaring was SUPER.
Zoals ik eerder zei / schreef, had ik hier een week verlof voor genomen. Er lag toch wel een grote verantwoordelijkheid
op mijn schouders.
Ik was verantwoordelijk voor zes holes.
Omdat ik de Hole Captains & Marshalls goede tips wou geven, ben ik tijdens de dagen van de oefenronden langs geweest.
Ik ben gaan kijken naar waar de mogelijke landingszones waren om zo de spotters op de correcte plaats te kunnen
zetten.
 
Ook heb ik nog mee de laatste hand gelegd aan het klaarzetten van de baan (ingang golfbaan opbouwen, palen zetten,
bordjes ophangen, vrijwilligerstent materiaal uitladen, en nog zoveel).
En de bedoeling is om dat dit jaar terug te doen.
 
Wat waren je voornaamste taken?
Mijn taak was Controlling Marshal.
Controlling marshals zijn marshals die een segment van het terrein krijgen toegewezen (zes holes).
In dit segment is de controlling marshal het aanspreekpunt / coördinator voor de verschillende hole captains. De hole
captains coördineren op hun beurt de hole marshals.
Het aansturen / coördineren / adequaat crowdcontrol kunnen uitvoeren, is een belangrijke taak tijdens de vier dagen
van het tornooi.
Bij problemen zo snel mogelijk en  kwaliteits-en tactvol reageren om deze op te lossen.
 
Wat is je mooiste herinnering van vorig jaar?
Tijdens de knockout fases werden de flights op hole 18 binnengehaald met een slow clap.
Dit was een geweldig moment.
Ook de wave werd regelmatig ingezet.
 
Wie was je favoriete speler op de BKO 18 en wie zou je graag op de BKO 19 zien?
Dit vind ik persoonlijk een moeilijke vraag.
We hoopten allemaal dat één van de Belgische spelers zou winnen.
Het zou leuk zijn, moesten er een aantal grote namen meedoen aan BKO 19.
Uiteraard mag Adrian Otaegui, als titelverdediger niet ontbreken
 
Heb je er zelf van genoten en wat heeft jou de beslissing doen maken om dit jaar terug te keren?
Ik heb er zelf zeker van genoten om aan dit grootse event mee te werken.
Daar ik het zo leuk vond, ben ik zelfs naar de Turkish Open 2018 geweest om daar als Walking Marshall te gaan werken.
Toen ik vroeg of ik de eerste dag bij Justin Rose, Tommy Fleetwood & Thornbjørn Oleson kon zijn, was mijn dag al goed
(Bedankt Peter van Baekel & Maartje Merx).
Daar heb ik ook nog even met Thomas Pieters een gezellige babbel gehad.
De dag erna speelde hij  -9, wauw!
Omdat het zo leuk was op beide events, en ik ook de vraag kreeg van Jochem of ik terug wou meewerken als Control
ling Marshall, heb ik direct ja gezegd.
Die week verlof is al aangevraagd en goedgekeurd.
 
Zou je het aanraden aan anderen om vrijwilliger te worden op de BKO en waarom?
Ikzelf vond het een zeer leuke ervaring om hieraan mee te werken, dus ja.
Iedereen moet deze ervaring eens gehad hebben, en je komt ook dichter bij de spelers dan anders.
Een mooie verdienste is dat je een mooi kledingpakket krijgt.
 
Wat kan er de volgende edities nog verbeteren in jouw ogen?
Persoonlijk vond ik dat er meer rond het clubhuis mocht gebeuren voor de toeschouwers en vrijwilligers.
Naar aanleiding van de meeting die we in maart gehad hebben, is hier reeds rekening mee gehouden.
 
Wat is je mooiste golfervaring of club waar je hebt gespeeld?
Dit is een moeilijke vraag, omdat ik al op zeer veel plaatsen heb gespeeld.
Le National in Parijs, Black Mountain & Banyan in Hua Hin Thailand, Carya (in het donker) in Turkije,
Lumine in Spanje, …
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Eigenlijk teveel om op te noemen.
Als je vraagt naar dit jaar is het al gemakkelijker:
Pro–Am met Kevin Hesbois, Emma van de Rostyne & Jorgo Mahieu.
Op een bepaald moment vroeg Kevin me of ik mee wou doen op een Pro - Am.
Mijn reactie was toen wauw, lijkt me wel leuk. Alleen is het afhankelijk van waar, wanneer & de kostprijs.
Uiteindelijk koos ik voor de Pro - Am op Lumine Golf in Spanje. Hier werd/wordt de qualifying school gespeeld.
Vier dagen golf met veel plezier.
Uiteindelijk zijn we tweede geeïndigd na drie dagen competitie (na dag twee stonden we zelfs aan de leiding).
Ik heb daar zelf zeer veel bijgeleerd, en zal dit zeker meenemen naar de toekomst..
 
Wat maakt de BKO uniek volgens jou?
De eerste twee dagen zijn zoals een gewone wedstrijd.
Daarna begint de echte Knockout.
Het is een zware formule, waar alles kan gebeuren.
 
Waarom moet iedereen naar de BKO komen?
Het is een kans om de professionals vlakbij te zien spelen.
Anders moet je hiervoor verschillende uren rijden om naar een ander golftornooi te rijden.

Nu is er ook een clubknockout dus de Clubkampioenen ervaren een toptornooi, waar ook zeker publiek voor mag komen
kijken.
 
Waar kijk je het meest naar uit tijdens de BKO 19?
Dezelfde ervaring hebben als BKO18.
Het amusement, het helpen aan een European Tour Event, de slow claps, waves, …
En het liefst van al één van de Belgische spelers in de Finale!
 
 
Stefan Cramers
Youngsters / Young Adults Captain
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Seniorenuitstap 2019 Jakobsberg: verslag van een
deelnemer
 
 
Na de zeer geslaagde seniorenuitstap van vorig jaar naar het Duitse Stromberg, keek ik vol verwachting uit naar de
bestemming dit jaar. Onze nieuwe seniorcaptain Erik Van Himbergen en vice-seniorcaptain Chris Goetschalckx kozen
voor Hotel en Golfresort Jakobsberg in Boppard, Duitsland. Een bestemming die reeds eerder door de senioren bezocht
werd, doch voor mij de eerste maal. Slechts een drietal uurtjes rijden en gelegen in de prachtige streek tussen Rijn en
Moesel, klonk op voorhand al veelbelovend.
 
Na een rustige zondagrit begonnen we vanuit Boppard aan de beklimming van Jakob zijn berg. Het leek wel of we
waren op weg naar een skistation ( ja, bergen doen mij makkelijk aan skiën denken, beroepsmisvorming ...). De(het)
bergpas(je) veranderde al snel in een lichtglooiend groen plateau met vele gele koolzaadbloemvelden en mooie verge
zichten van de Rijnvallei. In het mooie, prachtig gelegen hotel werden we goed ontvangen en de gang naar onze kamer
toe deed me even twijfelen of we niet in het Afrika-museum waren aanbeland. De eigenaar, snoepfabrikant Haribo, heeft
er werkelijk iets moois van gemaakt. De vele opgezette dieren en uitgebeelde savanne-taferelen zouden niet misstaan
in een museum. Onze ruime kamer, met groot terras was tip-top in orde.
 
Tijdens de eerder gehouden infovergadering, waar de bestemming van de uitstap werd toegelicht, werd ook gevraagd
of er suggesties waren ivm. de spelformule van de twee golfdagen. De keuze voor de "vossenjacht" was een schot in
de roos. Een leuke formule waarbij, voor de eerste flight vertrekt, door een speler (de "vos") een ronde wordt gelopen
en zijn uitslag bepalend is voor de "par" van de baan.
In ons geval waren er 6 "vossen". Enkele leden van het seniorencomité, Jos, Tuur, Jean en Anne-Marie, aangevuld met
Erik en Chris werden "vos" van dienst. Verdeeld over twee dagen namen ze elk 3 holes voor hun rekening. Een par 3,
door de" vos "gespeeld in 4 slagen werd plots een par 4. Een par 5 werd mogelijk een par 7 of een par 3 of 4. De re
sultaten werden op voorhand niet bekend gemaakt, ook niet wie de "vos" op de betreffende hole was. De score van
de "vos" werd op een papiertje in de cup bij de vlag achtergelaten en werd dus pas bekend voor de achterop komend
flight nadat deze hadden uitgeholed. Best spannend en leuk om af te wachten of je eigen score beter of slechter was
dan die van de "vos".
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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

Een slecht gespeelde 6 op een par 4, werd ipv. een dubbel bogey plots toch nog een par wanneer bleek dat de "vos"
hier ook 6 slagen nodig had. Omgekeerd was minder: als jouw slechte 6 nog slechter werd door de amper 3 slagen die
de "vos" had nodig gehad. Terug naar af met een streep dus. Na uitholen van de 3 spelers van de flight, papiertje terug
in de cup en vrolijk verder naar de volgende hole. Top!!
 
Zeer goed hotel ook met vriendelijke bediening en gevarieerd lekker dinerbuffet en uitgebreid ontbijt met verse honing
met honingraat erbij! 
Dinsdagavond na het diner volgde nog de bekendmaking van de wedstrijduitslag. Door de speciale "vossenjacht"-for
mule waren de scores ongekend hoog. De eersten werden verwend door de gul geschonken prijzen van de sponsors
Nadine G., Ann G., Wim C. en Jean C. Hierbij nog een drankje aangeboden door Peter en AGS en de sfeer zat er goed
in. Voor de vlekkeloze organisatie en voorbereiding werden Chris en Erik nog bedankt met een door alle spelers
voorziene attentie.
Na nog een laatste lekker ontbijt en afscheid van de medespelers werd de terugtocht aangevat richting thuisfront. Een
ontspannen einde van een zeer geslaagde uitstap.
We kijken al uit naar 2020!
 
 
Fred Van de Merlen
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Cross Country 2019
 
 
Beste Leden,
 
Dit jaar organiseren de Youngsters voor de 7de maal een Cross-country op AGS. 
 
Deze zal doorgaan in het weekend van vrijdag 7 - 9 juni 2019.

In tegenstelling tot een normaal golftornooi wordt de ronde in dit geval niet in de klassieke volgorde van de holes gespeeld,
maar wordt het parcours kris kras over de
hele baan uitgezet. In samenspraak met het bestuur zorgen we ervoor dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan
( om die reden is het aantal deelnemers per
wedstrijd beperkt tot 16 ).

In elke flight zal dan ook iemand van de organisatie meelopen als marshal die de spelers zal begeleiden bij het spelen
van deze cross-country. 
 

Youngsters/Young aldults
 
 
 
Beste Youngsters/Young Adults,
 
Ondertussen zijn we reeds 2 maanden in het seizoen, en hebben we toch al enkele leuke activiteiten gedaan dit jaar.
 
                  • Enkele wedstrijden op AGS
                  • Wedstrijd op Ternesse Compact Course
                  • Trainingen op donderdagavond
                  • Bowling
                  • Kennismakingen
                  • ...
 
Om ons even voor te stellen, willen we een kennismaking organiseren voor iedereen die in aanmerking komt voor
de youngster activiteiten. 
Oorspronkelijk was dit van 18 tot 37 jaar, maar op AGS hebben we dit vanuit de Youngsters zelf aangepast tot en met
40.  Zo willen we meer mensen kunnen bereiken. In totaal zijn we met 66 Youngsters /Young Adults op AGS.
 
Daarnaast wil ik ook benadrukken dat wij er zijn voor ALLE youngsters. Dit wil zeggen dat iedereen mag meedoen.
Moet je de theorie voor de GVB nog doen?
Je bent welkom voor raad…
Heb je net baanpermissie? We willen je gerust helpen met tips en tricks. We zijn geen pro’s, maar we kunnen je toch
helpen…
Heb je net je handicap 45 gehaald? Proficiat. Doe dan gerust met onze wedstrijden mee. Speel je goed dan telt de
score mee voor je handicap.
Was het resultaat wat minder? Dan heb je toch maar een beetje extra geoefend voor de volgende wedstrijd. Heb je je
36 gehaald? Ook dan kan je met ons samen oefenen, of wedstrijden op grote banen meespelen.
 
Naast onze donderdagavonden organiseren we nog twee Golf-weekends, een cross-country weekend en uitwisselingen
met andere golfclubs. Het wordt weer een heel boeiend golfjaar.
Om dit allemaal duidelijker te kunnen uitleggen, en om onze kalender voor te stellen,  organiseren we op zondag 23 juni
2019 om 14 uur een kennismaking voor alle youngsters op AGS.

Noteer dus alvast de datum in je agenda! Het is geheel vrijblijvend en iedereen is welkom.
Indien mogelijk schrijf jullie in via I-golf. Indien dit niet zou lukken, mag je altijd een antwoordje sturen naar youngsters
ags@gmail.com.
 
 
 
Sportieve groeten,
 
Het youngstercomité.
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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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Volgend parcours zal twee maal gespeeld worden:
 
1.      Tee 1 naar green 2
2.      Tee 3 naar green 4 (nearest to the pin)
3.      Tee 5 naar green 6
4.      Tee 2 naar green 5
5.      Tee 6 naar green 1
 
Wedstrijdfee: 15 euro
 
Over het gehele weekend worden er wedstrijden georganiseerd (enkel je eerste wedstrijd telt mee). 
De prijsuitreiking (aanwezigheidsprijzen) zal plaatsvinden op zondag 9 juni 2019 om 18.00 uur.
Deelnemen is dus zeker aangewezen. Inschrijven gebeurt via I-golf.
Alles staat reeds open op I-golf (wees er snel bij, want het is een leuke formule).
 
 
Tot dan,
 
Het youngsterteam

31



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

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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Handicap Verbeteringen Best Scores seizoen 2019: april - mei

Bossenstein Brasschaat (9 holes)

Cramers Stefan 41 Antolin Leyva Raul 22
Crijns Wim 40 Guffens Anne 21
Antolin Leyva Raul 39 Cavilhas Valente Vitoria 20
Thijs Eric 38 Van Herck Emile 19
Dierckx Anny 37 Van Hulst Patrick 19

Keerbergen Kampenhout

Van Herck Emile 40 Van De Ven Tom 43
Cassiers Catherine 37 Duerinck Philippe 43

Mast Yves 43
Cleydael Franken Lars 41

Hamel Laurent 41
Guffens Anne 42 Lacroix Erik 37
Thonon Jeroen 40 Schumacher Yves 37
Van Dyck Bernard 39
Van Dyck Jos 39 Kampenhout
De Bom Myriam 39
Van Den Busche Hugo 38 Gils Paul 38
Lacroix Erik 37 Van Den Heuvel Noel 38
De Borger Joel 37 Defryn Philippe 37
Duerinck Philippe 37 Cramers Stefan 37
Van De Kerhove Philippe 37 Van Mieghem Ludo 37
De Bruycker Geert 37

Stippelberg Oostburg

De Mol Peter 52 Van Poecke Mark 59
Van De Ven Tom 45 Kerckhof Els 42
Dekocker Koenraad 43 Dom Arnold 41
Van Poecke Peter 41 Antolin Leyva Raul 41
Van Roey Jo 40 Alexander Segers Ann 40
Mees Jan 39 Sneyers Vincent 40
Waumans Liesbeth 39 Van Den Broeke Rudy 39
Schumacher Yves 37 Van Poecke Peter 38
Buytaert Marc 37 Henouil Axel 37
Van Doorsselaer Giovani 37 Stubbe Rita 37

Schepers Filip 37

Louvain-La-Neuve Ter Hille

Thijs Eric 43 Cassiers Catherine 40
Van Den Bussche Hugo 38

Swinkelsche Oosterhoutse

Peeters Eric 39 Kerckhof Els 37

Best Golf De Haenen

Van Den Heuvel Ingrid 41 Antolin Leyva Raul 46
Montrieux Paul 40 Schumacher Yves 42
Poppe Stefan 38 Dams Carl 40
Baeyens Nicole 37 Staffopoulos Bill 39

Wyns Gregory 37
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ILLUMINATES YOUR WORLD

WWW.LUCIDE.COM
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Ladiesnieuws
 
 
Hallo allemaal,
 
We zijn het seizoen gestart op de kleine baan op Ternesse, met een fijne golfvoormiddag gevolgd door een leuke lunch.
De dames die wensten, konden in de namiddag nog verder spelen.
 
April is de maand van interclub, dus ik wil allereerst de dames van de interclubploeg feliciteren voor hun inzet en
vechtlust!
Ik wil ze ook bedanken voor de fijne sfeer voor-tijdens- en na de wedstrijden!
Apart ook even onze junior Mirthe vermelden, die het super gedaan heeft, en ze veel goede moed wensen voor haar
examens.
 
Uiteraard ook bedankt aan AGS en Stefan Poppe, onze interclubcaptain, om dit mogelijk te maken.
 
Verder staat onze ladiesday op 15 juni op het programma, er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar om mee te gaan
met de bus naar Bestgolf in Nederland.
Alle handicaps zijn welkom, het wordt een leuke dag op een heel mooie baan!
 
Onze namiddagwedstrijdjes gaan ook verder en binnenkort beginnen de ‘afterworks’ waarna een lekker slaatje gegeten
kan worden! Hou de kalender in het oog!
 
Ik herinner iedereen er ook nog even aan dat het weekend op 14 en 15 september open staat. Het Rijk van Nijmegen
zijn fantastische golfbanen!
 
Wij staan, net zoals vorig jaar, op de BKO tijdens Hemelvaartweekend en een bezoekje van onze leden op onze hole
17 doet altijd plezier!
 
Om te eindigen wens ik jullie allemaal een zonnige en fijne voortzetting van het golfseizoen!
 
 
 
Catherine Cassiers
Ladies Captain
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U helpen met de groei en bescherming van uw vermogen. 
Dat is de prioriteit van Nagelmackers Private Banking.

We willen een financiële partner zijn die naar u luistert, 
anticipeert op uw noden en u meer biedt dan eenvoudig 
beleggingsadvies.

Dat is enkel mogelijk als we een langetermijnrelatie 
opbouwen die steunt op vertrouwen en stabiliteit.

Neem contact op met een van onze private bankers 
via onze site nagelmackers.be.

Wacht niet op een 
teken om uw dromen 
te realiseren! 
Ontmoet eerder 
een van onze 
private bankers.

P r i v a t e  B a n k i n g

Sponsorevent_NL.indd   1 11/05/17   08:19
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Stand seniorencompetitie mei 2019
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Hole in one
Tijdens een "Beat the pro" ronde
sloeg Sonja Van Regemorter een
       HOLE IN ONE op hole 2!
 
Dat gebeurt niet veel op deze
moeilijke hole. Proficiat!
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En tot slot...
 
Ziezo, weeral een goedgevulde gazet met heel veel mooie artikels en vooral veel activiteiten voor de komende maanden!
Het redactieteam wenst jullie allemaal veel plezier en een schitterend golfseizoen!
Hierbij nogmaals een oproep om jullie ervaringen te delen en op te sturen naar agsgazet@gmail.com!
 
 
 
 
De redactie,
Anne-Marie en Chris


