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Voorwoord van de
president
 
Beste golfvrienden,
 
 
De vakantie loopt zo stilaan op zijn
laatste beentjes en onze scholieren
maken zich intussen op om met vol
enthousiasme een nieuw schooljaar
aan te vatten.
Ondertussen hebben we reeds drie
hittegolven te verwerken gekregen.
De zomer van 2018 werd bestempeld
als de warmste sinds de metingen, dit
jaar doen we er nog een schepje bo
venop. We hoeven dus geen warmere
oorden meer op te zoeken.
 
Graag wil ik toch even terugblikken en
tevens vooruitblikken op enkele be
langrijke evenementen.
 
Er was op zondag 30 juni ons jaarlijks
wederkerend liefdadigheidstornooi op
golfclub Reymerswael ten voordele
van de MUCO vereniging.

Met trots kunnen we ook weer dit jaar
2.405 euro overmaken aan de organi
satie “Green van de hoop” met dank
hierbij aan Maarten Bruynseraede om
dit event te blijven organiseren.
 
Zaterdag 31 augustus was golfclub
Bossenstein het toneel voor de orga
nisatie van de President en Captains
Prize.
Niet minder dan 93 spelers versche
nen aan de afslag met vooraf een
ontbijtje aangeboden door ondergete
kende.
Een mooie prijzentafel als afsluiter
vormde het decor van een meer dan
geslaagde golfdag.
 
Op AGS staat de tijd nooit stil en
kondigt het naseizoen zich als bijzon
der druk aan met tal van evenementen.
 
Op zondag 8 september organiseren
we onze tweede opendeurdag en dit
vanaf 11u.
Laat familie, vrienden en kennissen
gedurende een 1 uur durende gratis
initiatie kennismaken met uw gelief
koosde sport onder de deskundige
leiding van onze immer enthousiaste
pro’s.
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Wij zorgen zoals altijd voor het mooie
weer, fun, familiesfeer en een welver
diende verfrissing als afsluiter.
 
Op zaterdag 28 en zondag 29 septem
ber vindt het Belgisch kampioenschap
par 3 op respectievelijk AGS en golf
club Krokkebaas plaats.
Hierbij een warme oproep aan onze
leden om met een grote vertegen
woordiging aan te treden om zo de
kampioen in eigen rangen te kunnen
houden.
 
Elk jaar vinden in de maand september
de interclubkampioenschappen voor
senioren plaats.
Zoals vorig jaar willen we weer schit
teren en een promotie naar een hoge
re afdeling afdwingen.
Onze sterke seniorenploeg is er in elk
geval klaar voor om ook dit jaar weer
te stunten.
 
Ook de matchplay competitie op onze
compact holes zit in de laatste rechte
lijn  en nadert zo stilaan de ontkno
ping.
Het wordt zoals steeds een ongemeen
spannende strijd om de kampioen
2019 te kennen.
 
Zoals jullie wellicht weten, viert AGS
dit jaar zijn 30-jarig jubileum met tal
van festiviteiten.
Onze golfschool is reeds decennia
lang toonaangevend voor Antwerpen
en ver erbuiten voor opleiding van
golfspelers.
 
AGS is dan ook een begrip in de Bel
gische golfwereld en geniet daarvoor
ook de nodige faam.
 
Dank aan iedereen die ertoe heeft
bijgedragen om deze missie verder uit
te dragen.
 
Noteer alvast zaterdag 23 november
in jullie agenda want dan vindt er een
groots jubileumfeest plaats.
Verdere details volgen er nog op een
later tijdsstip.
 
 
Zoals je kan lezen wordt het een druk
najaar en hoop ik jullie op één of an
dere activiteit te mogen begroeten.
 
 
Philippe Van De Kerckhove
President
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Woordje van Kris
 
 
 
Beste AGS Leden,
 
 
Ons feestjaar 30 jaar AGS is volop aan de gang.  Hoewel 50 jaar meestal wordt uitgedrukt met goud, kunnen we dit
alvast een gouden jaar noemen. 
Dankzij onze sponsors kunnen we tal van mooie prijzen aanbieden met de gouden bal.  Er zijn ook een aantal nieuwe
sponsors die hun steun hebben gegeven aan AGS om ons feestjaar op gepaste wijze te vieren.  Kijk even naar de
advertenties in deze AGS gazet.  
 
Daarnaast was er nog Beat the pro, gratis initiaties op de 30ste van de maand, netwerkputtings voor ondernemers en
de zomerse Hole in one competitie.  Ook in de pers is er regelmatig aandacht besteed aan onze verjaardag.  
 
Naast de speciale acties hebben we natuurlijk ook de vaste afspraken op de kalender.  Zo beleefden we een topeditie
van de WINEFIELD wedstrijd. Met mooi weer, heerlijke hamburgers en heel lekkere wijnen met een dito prijzentafel. 
Dank aan Tony De Keersmaecker voor de sponsoring van deze wedstrijd. 
 
Ook het Cross Country weekend was een niet te missen afspraak op de golfkalender.  Van links naar rechts slaan, wie
is daar nu niet goed in?  Dikke Merci aan de youngsters die dit weer goed georganiseerd hebben.  Een groep spelers
die stilletjes aan het groeien is.  Speciaal voor de dertigers hebben we enkele Drive en Putts georganiseerd om samen
met de leeftijdsgenoten de golfsport te ontdekken in een aangename sfeer.
 
De laatste week van juni hadden we hoog bezoek.  De speelsters van het LETAS tornooi konden gebruik maken van
onze Driving Range om zich op te warmen voor de wedstrijden.  Niet enkel de grasafslagplaats, maar ook onze Putting
green en Chipping green waren in uitstekende conditie, ondanks de hittegolf.  Proficiat voor onze Greenkeeper Tom,
die nog maar sinds december weet wat greenkeeping is, om op dit niveau de greens te onderhouden.  Ondertussen
hebben we al een 2de hittegolf gehad en misschien een 3de. 
 
Momenteel hebben onze greens het zichtbaar wat lastig met deze situatie.  Geen nood, we werken er terug aan dat
alles terug kan herstellen in het najaar. De grote werken zoals prikken e.d. voeren we meestal op maandag uit, zodat
de hinder beperkt blijft.  Deze worden tijdig ad valvas aangekondigd.
 
Ondertussen hebben ook een aantal deskundigen een nieuwe hobby gevonden: spelen met de lichtenregeling op de
A12.  Vanaf september gaat het kruispunt ter hoogte van Mc Donalds terug open richting Kontich en heeft men beloofd
de lichtenregeling terug aan te passen zoals voorheen.  Tegelijkertijd groen voor kruisend verkeer. 
 
We hebben met een aantal sportclubs een nieuw initiatief in het leven geroepen: A12 beweegt.  Heb je onze partners
al gezien? Yonexx Badminton center, Jump Univerz, Casteleyn Squash, Dance Duplex, Gym Tonic, Wima Bowling en
Aspen.  Kijk eens in de folder naar de speciale acties van onze partners.
 
Dat er op AGS nog vanalles zal bewegen in het najaar is ook een zekerheid. Zo hebben we nog de Beat the pro van
Alain op het programma, de finale van Beat the pro, de finale Matchplay, het PAR 3 kampioenschap, de AGS open
deurdag met Braderij op 8 september en nog enkele wedstrijden op onze kalender.  Kunnen onze senioren ook weer
schitteren op de interclubs?
 
Maar het spannendste van alles is voor mij toch de schop in de grond te kunnen steken.
In het najaar verwachten we het laatste groene licht om van start te kunnen gaan met ons investeringsproject. Van zodra
we de omgevingsvergunning verkregen hebben, kunnen we eindelijk van start gaan. Dat is dan voor ons ook het uitge
lezen moment om dit project aan jullie voor te stellen.  We nemen er dan ook meteen de resultaten van de ledenbevra
ging bij en tonen dat we jullie feedback ter harte nemen.  We zullen hiervoor een infoavond organiseren van zodra we
zekerheid hebben dat we van start kunnen gaan. Wordt vervolgd…
 
 
 
 
Kris Van Ingelgem
Manager AGS
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Captains Column
 
BKO amateur:
 
Op zaterdag 1 juni vond te Rinkven de ontknoping plaats van de Belgian Knock Out competitie voor amateurs.
 
Aan de ganse competitie hebben 59 Belgische clubs, deelgenomen en elke clubfinalist mocht zich meten met de an
dere finalisten op het Europese BKO tornooi.
 
Met enige fierheid kan ik zeggen dat onze clubwinnares de AGS kleuren met verve heeft verdedigd door gedeeld op
de 10 plaats te eindigen. Dikke proficiat Dominique Posson met je pracht prestatie.
 
 
Nagelmackers:
 
Bij het verschijnen van deze gazet zijn er 9 van de 10 wedstrijden gespeeld en tot op heden zijn er nog een 20 tal
personen die in aanmerking komen voor de eindoverwinning. De laatste wedstrijd vindt plaats op 4 september te
Cleydael gevolgd door een receptie op AGS met bekendmaking van de uiteindelijke beste 4 dames en heren.
 
 
Beker van Vlaanderen:
 
Ondertussen heeft deze kwalificatie wedstrijd plaats gehad te Waregem en volgende leden hebben zich kunnen

Brut Mixed: Posson Dominique

Net Heren 1: Cramers Stefan

Net Dames 1: Waumans Anaïs

Net Heren 2: Le Bon Glenn

Net Dames 2: Geeraerts Caroline

plaatsen voor de halve finale die doorging te Ternesse op zondag 25 augustus:
 
Categorie:

    
 
 
 
 
 
 

 
Ik wens jullie veel succes en op naar de finale wedstrijd te Oudenaarde op zondag 21 september.
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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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Matchplay club kampioenschap:
 
Ondertussen zijn we aan de kwartfinale beland en wensen we de overgebleven 8 deelnemers nog veel plezier met deze
leuke competitieve formule. Dat de beste, fitste en stressbestendigste op de finaledag de race mag winnen.  
 
 
Interclub Senioren:
 
Tijdens de maand september spelen onze senioren nog 4 wedstrijden om de AGS kleuren meer glans te geven in deze
nationale competitie. Hopelijk stijgen we voor het vierde jaar op rij naar een hogere divisie en brengen we de trofee mee
naar huis.
 
 
 
Marc Van Asch
Captain
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Hittefenomeen
 
 
Wat gebeurt er met ons lichaam bij extreme warmte?
 
 
Hitte
 
Je hebt het misschien al gemerkt, maar het is momenteel snikheet. En ons lichaam vindt die hoge temperaturen maar
niets. We functioneren namelijk het best bij 22 graden. Stijgt het kwik boven de 35 graden dan krijgt ons lichaam het
serieus zwaar.
Je kunt er niet meer omheen: de temperaturen lopen flink op deze dagen. Er wordt geadviseerd om uit de warmte te
blijven, goed te drinken en vooral om rustig aan te doen. Dat is niet voor niets, want je lichaam moet hard werken om
de lichaamstemperatuur op 37 graden te houden. Dit is wat extreme hitte met je doet:
 
De huid
 
Je huid zet het bij de huidige temperaturen op een stevig zweten. Om zweet te laten verdampen is energie nodig. Die
halen de twee tot vijf miljoen zweetklieren uit het lichaam, waardoor je afkoelt. Ook gaan de bloedvaten vlak onder de
huid wijder openstaan.
 
 
Het hoofd
 
Je wordt moe en duf van de warmte. Het kost energie om het lichaam te koelen, energie die niet meer beschikbaar is
voor de hersenen. Uit onderzoek van de universiteit van Wisconsin blijkt dat de productiviteit met 9 procent daalt als
het 30 graden is. Dat komt niet alleen doordat er minder energie beschikbaar is, maar ook omdat je bloeddruk waar
schijnlijk iets daalt.
 
 
Veel zweten
 
Een zichtbare en voelbare reactie op hitte is dat we gaan zweten. Van de zweetklieren die een rol spelen bij de regula
tie van de lichaamstemperatuur, zijn er zo’n twee tot vijf miljoen. Samen kunnen ze ervoor zorgen dat het lichaam tot
wel 10 liter zweet per dag verliest. Al die kleine druppeltjes zweet verdampen op je huid en helpen zo je lichaam af te
koelen.
 
 
Rood hoofd
 
Dit is waarom je vaak een rood hoofd krijgt bij extreme warmte of inspanning. Je lichaam wil de overmatige warmte zo
snel mogelijk kwijt. Bij extreme hitte gaan daarom de bloedvaten onder je huid verder openstaan, zodat de warmte
sneller kan worden afgevoerd.
 
 
Vermoeid
 
Het hoofd wordt overigens niet alleen rood, maar ook duf. Omdat het lichaam veel energie kwijtraakt aan het op tem
peratuur houden van het lijf, blijft er minder energie over voor de hersenen om mee te werken. Dit is waarom je je veel
slechter kunt concentreren bij hogere temperaturen. Een lagere bloeddruk werkt hier ook aan mee. Het kan helpen om
daarom even de benen te strekken, zodat het bloed weer sneller naar de hersenen kan worden gepompt.
 
 
Hart werkt hard
 
Het vocht dat we verliezen, komt voor een groot deel ook uit de bloedvaten. Het vloeibare deel van ons bloed bestaat
voornamelijk uit water. Omdat het vocht in de bloedvaten afneemt, daalt ook de hoeveelheid bloed. Het hart moet
daarom harder pompen om al het bloed toch nog het hele lichaam door te krijgen. Hierdoor kan de druk op het hart
wat zwaarder worden.
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Hittefenomeen vervolg

Weinig trek
 
Is het je wel eens opgevallen dat je minder trek hebt wanneer het zo warm is? Dit komt doordat de ruststofwisseling
wordt aangepast. Daarbij is het bloed in je lichaam nodig op andere plekken en zullen sommige organen het met
minder moeten doen. De maag en darmen zijn hier ‘de dupe van.’ Minder bloed in deze organen zorgt voor een lager
hongergevoel. Pas hierbij op voor diarree, die hier ook bij kan komen kijken. Het is belangrijk om voldoende te eten met
het warme weer, ook wanneer je weinig trek hebt.
 
 
Dikke enkels
 
Gaan je schoenen strakker zitten wanneer het warmer wordt? Dat is logisch. Het vocht dat uit je bloedvaten treedt,
hoopt zich namelijk makkelijk op tussen de weefsels van je enkels. Ook je vingers zwellen wat makkelijker op. Dit
verschijnsel wordt ook wel oedeem of waterzucht genoemd. Dat het op deze plekken blijft zitten, komt simpelweg door
de zwaartekracht. Het kan helpen om regelmatig te bewegen en de spieren in de benen te stimuleren.
 
Zout houdt vocht vast, maar bij extreme hitte is het ook belangrijk om juist wat zout te eten om niet al het vocht te
verliezen. Neem dus gerust een handje zoutjes of een kopje soep en drink daarbij meer water dan je normaal doet. Het
advies is zo’n twee liter water op een dag.
 
(Bron: https://nl.metrotime.be-2019/07/24 en Gezondheidsnet.nl 2019/07/24)
 
Marc Van Assch
Captain
 

 

Vestiging Kontich: Herman De Nayerstraat 2, 
2550 Kontich 

Tel: 015/32.30.30 

 
Vestiging Herenthout: Atealaan 7, 

2270 Herenthout 
Tel:014/26.18.97 

info@willemen-nv.be  www.willemen-nv.be 

OPENINGSUREN KONTICH: 

Ma- vrij: 8u00-12u15  12u45-18u30 

Zaterdag: 8.00u tot 12u15  12u45-

17u00 

 

OPENINGSUREN HERENTHOUT: 

Ma- vrij: 8u00-12u00  13u00-18u00 

Zaterdag: 9u00-16u00 

Zon- en feestdagen gesloten 
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Fotoshoot G-golf campagne
 
 
Zoals jullie wellicht al weten willen we bij AGS de golfsport toegankelijk maken voor iedereen. Ook mensen met autis
me, down of een lichte fysieke handicap willen we de kans geven om van deze sport te kunnen genieten.
Hiervoor worden we ondersteund door Golf Vlaanderen en Sport Vlaanderen.
 
Om iedereen voldoende te kunnen informeren hadden we natuurlijk modellen nodig om hiervoor de nodige foto’s te
kunnen maken. En we moeten toegeven; onze modellen hebben dit met volle overtuiging gedaan! We zijn zeer tevreden
met het resultaat.
 
Hier vinden jullie enkele sfeerfoto’s van deze fotoshoot:
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Wil je meer weten over onze gratis initiaties of lessenreeksen voor G-golfers? Kijk dan zeker even naar onze vernieuw
de website voor meer info: https://www.ags.be/g-golf/voor-wie/
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Uitzonderlijke korting voor AGS-LEDEN, vraag naar PATRICK LAGRANGE (lid bij AGS). 
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Gouden bal
 
 
Beste AGS-ers, 
 
Wij raden jullie allemaal aan om ook dit najaar nog veel te komen oefenen!
Je weet maar nooit …   ;-) 
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De trainingen voor de G-golfers met ASS zullen voorzien worden op AGS. Daardoor zullen jullie ook af en toe spelers
van andere clubs zien die deze trainingen zullen meevolgen.

Trainingen PARAGOLF
 
 
Onze G-golfers Lars & Bran zijn – dankzij hun goede prestaties – geselecteerd voor de regionale trainingen voor de
PARAGOLF! Het doel van deze PARAGOLF trainingen is om in een verre toekomst van golf een paralympische sport
te kunnen maken.  
 
In juni moesten ze allerlei proeven afleggen in Beveren en hebben ze al een eerste kennismaking gehad met de mensen
van Golf Vlaanderen.
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Zaterdag 28 september zullen ze hun eerste kampioenschap kunnen spelen dat georganiseerd wordt door Golf
Vlaanderen. Deze wedstrijd gaat door op Millennium.
We duimen mee voor Bran en Lars!
 
Groetjes van Bie, 
 
G-golf-captain van AGS
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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
 
 
 
Beste dames allemaal,

 Eerst even een nawoordje over onze ladiesdag.
 
Het was een parcours met hindernissen. De bus is niet gekomen, en we zijn uiteindelijk allemaal met de auto naar
Nederland gereden.
Dank aan iedereen voor de flexibiliteit!!!

Daarna was het een hele fijne dag, op een mooie baan, met een tof clubhuis, lekker eten en een toffe bende dames!!!
Ter info, we hebben toch op onze volgende busreis, een korting gekregen van Lauwers!

Het volgende dat er aankomt, is ons weekend. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, we gaan naar het prachtige golfdomein 
'Het rijk van Nijmegen' op 14 en 15 september.
Voor diegenen die al ingeschreven zijn, meer info volgt binnenkort.

Tenslotte hoop ik dat wie al op vakantie geweest is, een fijne tijd gehad heeft, en wie nog moet vertrekken, een toffe
vakantie tegemoet gaat.
 

Er komt ook nog een afterwork op dinsdag 3 september om 19u!
 

Zonnige golfgroeten,
 

Catherine Cassiers
Ladies Captain
 

19



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

 

 

 

 
  

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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Belfius Ladies Open Cleydael  27-29 juni 2019 
 

 
                                                        Oefenfaciliteiten op AGS: enkele sfeerfoto's
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ILLUMINATES YOUR WORLD

WWW.LUCIDE.COM
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Starters - Rabbits
 
 
Beste Rabbits - Starters,
 
 
Het doet ons plezier om vast te stellen dat de vrijdagavond- en weekendwedstrijden op compact holes steeds aardig
gevuld zijn.
Als golfer streef je op deze wedstrijdjes naar je handicap 36.
De ‘stewards’ trachten jullie daar zo goed mogelijk in te begeleiden.
 
 
Belangrijk in deze wedstrijden is het “speeltempo”, vanaf 2019 ook opgenomen in de nieuwe Golfregels.
Meer bepaald regel 5.6b : Ready Golf – Vlot speeltempo.
Wat houdt deze regel in:
 
-  Speel je golfronde aan een vlot tempo, inclusief de tijd gebruikt om:
         •  Iedere slag voor te bereiden en uit te voeren
         •  Van de ene plaats naar de andere te gaan
         •  Naar het volgende afslaggebied te gaan.
 
-  Wanneer het jou beurt is om te spelen :
         •  Is het aanbevolen dat je je slag doet in max. 40 sec. zodra je in staat bent om zonder afleiding te spelen.
            (Bereid je slag al voor als je naar je bal toe gaat – clubkeuze)
 
-  In Strokeplay (de spelvorm dewelke op de compact wedstrijden van AGS wordt toegepast) mag je
   voor je beurt spelen (weliswaar veilig en verantwoord).
 
   Voorbeeld : Op hole 2 : spelers die opteren om de bal vóór het gele strafgebied te spelen (de beek), kunnen reeds afslaan
   als er zich nog spelers op de green van deze hole bevinden.
   Spelers die deze green vanaf de afslagplaats willen bereiken, wachten uiteraard tot de voorliggende flight
   de green verlaten heeft.
   Het zoeken naar je bal is op de compact holes beperkt tot 2 minuten.
   (Denk eraan om een provisionele bal te spelen).
 
 
   

 
 
 
   

 

 
Wat gedaan met een airshot
 
Ter verduidelijking :
Het woord “Airshot” komt NIET voor in de definities van de R&A en de USGA.
Er wordt enkel gesproken over een ‘stroke’ (= de intentie om op een faire
manier op je bal te slaan)
Derhalve geldt een airshot wel degelijk als slag én dient deze alzo aangerekend
te worden.
Let wel dat er een duidelijk verschil is tussen een airshot en een oefenswing.
Bij een oefenswing heb je niet de intentie om de bal te spelen.
 
 
 
Veel succes,
 
 
 
 
Bart Van den Bussche
Rabbits - Starterscaptain
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Etiquette : Wees zorgzaam bij het uitholen
 
 
In de nieuwe golfregels is er geen straf meer als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geput.
Maar sinds de invoering van deze nieuwe regel is er op golfbanen meer schade aan de hole en de cup. Het is daarom
belangrijk dat golfers met zorg de bal uit de hole halen.
 
Veel greenkeepers maar ook veel golfers zijn niet zo blij met de nieuwe regel die toelaat dat de vlag in de hole mag
blijven staan bij een putt. Er wordt nu heel vaak geputt met de vlag in de hole en dat leidt in veel gevallen tot sneller
spel - wat precies de bedoeling is - van de nieuwe regel. Maar de regelaanpassing heeft ook als gevolg dat golfers, per
ongeluk, schade toebrengen aan de rand(en) van de hole, de cup of de vlaggenstok.
 
 
Hoe moet het niet:
 
Als de bal is uitgeholed met de vlaggenstok in de hole?
 
Sommige golfers halen de bal uit de hole door de vlaggenstok met een snelle beweging omhoog te tillen, waardoor de
ferrule de bal uit de hole tilt. Dat leidt tot schade aan de randen van de hole of aan de cup of vlaggenstok. Andere
golfers halen de bal uit de hole met de kop of het uiteinde van de putter…..!!  Ook dat leidt tot schade.
 
 
Hoe moet het wel:
 
Als de bal is uitgeholed met de vlaggenstok in de hole?
 
Het is zaak dat golfers de bal met de hand, vingers, uit de hole halen en dat ze dit op een zorgzame manier doen. Er is
maar weinig ruimte tussen de vlag en de rand van de hole dus moet het voorzichtig gebeuren temeer wanneer een
green droog is, de rand van de hole kan inbrokkelen.
 
 
 
 
Patrick Bisschops
Vice-Captain, Rules correspondent.
 
Bron: NGF.nl
 

De beste  
caddy voor uw 

verzekering

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 030468 A, van KBC Verzekeringen NV
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PROEF HOE WE
NETWERKEN

LID
WORDEN

Uw lidmaatschap geeft 
u toegang tot alle 

B19 Business Clubs

SAMEN STERK 
VOOR 
ONDERNEMEN.

B19 ANTWERP-TER ELST
Kattenbroek 1 - 2650 Edegem FREDDY@B19.BE

+32 468 111 329
WWW.B19.BE/ANTWERP

UW NET WERK VERGROTEN
OP EEN SLIMME MANIER EN

IN EEN ONGEDWONGEN SFEER

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

26



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

�������������

	
���� 
����������

����������� �� �������� ���!"#$ %&

!�'����(�")� �� (�*���+�,-"$ %.

��#-�"/�,-"$ %0 ����!���1�-23�45�+ %0


����6��7�89 :�������

!��;��-��<��� �% �����-�+�="�)� �>

!��-"�#$�<3"�"''� �? @��)�+�!"�+�A����"� ��

!��B�-2��!"��� �C !��-"�#$�<3"�"''� %.

����!���=��5���D��� �� ����!���1�++#3��1�-� %.

E+��F�*�"� �� ����A+#3�@�-# %0

G#3�*�#3�-�45�+ %& ���)� �����@"#3��"�� %0

G��+�A��/ %.

����<��#$��<���- %. H8����IJK��

����!���1�++#3��1�-� %0

!�*�A-���) %0 ����!��-++����-�("�5��" ��

;��*��+��"�+L��3 %0 ��#-�"/�,-"$ %.

��-L"+����3��M %0

N-"�O�G�OM %0 P8���QR����ST�R
���U

1��-���-��@�-# %0

��-3��$��;����- %0 N3"V+�,-"# ??

G#3�*�#3�-�45�+ C&

W����R
X��

Y�Z9����

;��*��+�@"-�3� %&

����!���=��5���D��� %.

��Z�8�7��� G#3�*�#3�-�45�+ %0

�����-�+�="�)� �C W9�����X��

A����"����M5��F��� �C

=�*������-��� �� (��++��+�D�)"�� ��

���-�*��+��"��"��� %& ,����-+�A�" ��

���������-���@�-# %& !�����-��A/�� ��

����!��-++����-�("�5��" %& <�++���!�*"�"[�� %.

!�$�#$�-�\���-��) %& ;��*��+�@"-�3� %0

����!���=��5���D��� %& ����!���=��5���D��� %0

F"2��@"�$� %. ;��*��+�A��]+ %0

����<��#$��<���- %. ����!���1-��)��=�) "2 %0

����<��#$��@�-$ %. @������;"* %0

1-�M�+�-��)��@��-��� %. ��� �-+�@�-# %0

!��!�#$�-��"�"��� %0

����,+5��)��"+���� %0

G#3��B3����@�-# %0

Handicap Verbeteringen Best Scores seizoen  2019

27



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

������������	��
��� ����������

���������� �� ����������� !"

#��$��%�&&�� �' (�&����)����&�*��+ ,-

(�&���&�.��� ��/�+0� �" #��12�3��� ��43��2 ,-

)�13�522�&2���&+� �" #��2����� ,6

��&���12�7��21�& �"

8
���9���:

;:��<
��

��=�&1�#��+� !!

(��3�22��1���� !> ?�$@�&�.��&�+�11� !�

A��@�&2�B&�C2 !> )�&1���������� !"

A��@�&2�)��13� !, (�&���&�.�22�3��?�D� !"

��&���12�7��21�& !' #�&E��DD�������� !"

����@�&�F�@ ,G )���13�@���)�D+� ,G

)��&�&�A�@ ,- H���E2�/�1� ,G

������@�&1����/�+� ,6 ?�0@�&2�)���� ,-

(�&�?���I�@ ,6 A��@�&2����2E�13 ,-

��@2�4��� ,6 (�&�3�@E��D�&���� ,-

?�@��������&1 ,6 (��3�� ��A��1�� ,-

(�&���&�.��� ��J��K��� ,6 )��2�H�& ,-

(�&����@���/�E��1 ,-

8
���9���: 4���2�)0���@ ,6

.�01���1�)��� ,6

)L��M��2���K�+ !N

4��O�01�43��21�&� !> P��Q����

����������� !!

���/�++���43��21�&� !' (�&����� ��)�� >"

(�&���&�.��D3�%K�2 !" I�@@��@�&�43�25� !�

�� �� ���7��&���+ ,G (�&���&�?��K���R��� !'

(��2S0K���)0���@ ,G ���11�&��43��21��& !'

(�&/�D�@��1���F�&5� ,G ���.��D���H��� !"

.�&&�@�&2�H�&2 ,- (�&�#��=���D� !"

(��@����&�I�&0 ,- 4���2���1�� !"

������@�&1����/�+� ,- ��2�*��& !"

(�&�?��21���1��� ,- (�&����� ����1�� ,G

4��@��2�F1�$�& ,6 ���A���1����� ,G

)�13�522�&2���&+� ,6 ���1��2���� ,G

�����&� ��3���==� ,6 H���E2�/�1� ,G

���S��2�)��� ,-

T
Q���U���V .��1��2�?��@�& ,6

��@E��12�/�1� ,6

(�&+�S�����)��3���&� ,6

.�01���1�)��� ,6 ;�:����W
���

���1��2����� !'

Handicap Verbeteringen Best Scores seizoen  2019 vervolg 1

28



Antwerp Golfschool • Groenenhoek 10 • 2630 Aartselaar
Tel 03 887 01 70  •  Fax 03 877 43 08  •  www.ags.be  •  info@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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Belgian Knockout 2019
 
 
 
Op 25 oktober 2019, maakte Jochem van Golf Vlaanderen aan mij bekend dat zij de Belgian Knockout weer gingen
aansturen qua vrijwilligers. Hij stelde mij de vraag of hij me terug kon verwachten als controlling marshal. Ik verheugde
me er al op om terug mee te werken aan dit event, dus ik stemde toe om terug aanwezig te zijn.
 
De Belgian Knockout (BKO) is een formule waarbij er 144 deelnemers aan de start komen. Op donderdag en vrijdag
vinden de traditionele strokeplay rondes plaats met een cut op 64 spelers, gevolgd door een 9 holes knock-out formu
le in strokeplay op zaterdag en zondag.
 
Het tornooi heeft een familiale omkadering. De organisatie voorziet in foodtrucks, pop-up stores, optredens en veel
interactie met het publiek. Zo is er ook het 'Beat the Pro' concept dat op de KLM Open veel succes kende.
Beleving rond een top-evenement waar zowel de golfer als niet-golfer welkom is en waar we als België erg trots op
mogen zijn.
 
Mijn taak dit jaar was dezelfde als vorig jaar, maar ik kreeg andere holes toegewezen.
“De controlling marshals zijn marshals die een segment van het terrein krijgen toegewezen (6 holes). In dit segment is
de controlling marshal hét aanspreekpunt/coördinator voor de verschillende hole captains. De hole captains coördine
ren op hun beurt de hole marshals.
Het aansturen/coördineren/adequaat kunnen handelen is een belangrijk taak tijdens de 4 dagen van het tornooi.”
 
Op 28 maart 2019 kwamen we ’s middags samen met de controlling marshals, Jochem Sueters en Kevin Dhondt van
Golf Vlaanderen en Pieters Productions. We bespraken alle punten waar we vorig jaar tegen zijn aangelopen en die we
dit jaar moesten verbeteren.
's Avonds kwamen ook alle hole captains een eerste impressie van het event opdoen. Zo leerden we als controlling
marshal ook de mensen kennen met wie we zouden samenwerken.
 
Rond 16 uur kwamen alle hole captains mee naar de vergadering om de eerste info over hun taken te bekomen. Ver
schillende clubs hebben dankzij voldoende vrijwilligers een eigen hole toegewezen gekregen. Zowel Pieters Production
als Golf Vlaanderen hebben hier de nodige info gegeven. Zo kon ik nadien al de hole captains van mijn segment leren
kennen.
 
En je mag eens raden, 2 van die hole captains zijn welgekende leden van AGS, namelijk Bart van den Bussche en
Catherine Cassiers. We zullen er al zeker een goede samenwerking aan overhouden.
 
Er begonnen reeds speculaties over welke spelers mogelijk naar dit event zouden komen . Op dit moment wou Liese
lotte Pieters daar nog niet al teveel over kwijt. Wel konden er al 3 namen bekend gemaakt worden: Thomas Pieters,
Thomas Detry  en Nicholas Colsaerts.
De andere namen zouden in de aanloop van het event bekend gemaakt worden.
 
Voor de opbouw kreeg ik een leuk berichtje van Pieters Productions of ik mee kwam helpen tijdens de week ervoor.
Mits een regeling van mijn agenda, kon ik dit zeker doen.
De uurtjes dat ik daar geweest ben, kan ik me niet echt herinneren maar ik denk  dat het overeenkwam met 5 volle
dagen op 7 dagen tijd.
Het was weer een vermoeiende opbouw maar wel een zeer leuke.
 
Op dinsdag 28 mei was de tweede oefendag.
Door het Belgische weer hebben we  een keer  moeten evacueren voor de  veiligheid van alle spelers en caddies. Hier
ging de evacuatie zo vlot dat we een uurtje later nog een evacuatie mochten doen.
 
Op woensdag 29 mei werd er een Pro-Am georganiseerd. Een Pro-Am is een wedstrijd waarbij een Pro samen met 3
Amateurs een rondje golf speelt in de Tour Scramble formule. Dit is een formule waarbij de 2 beste scores van de 4
spelers tellen.
 
Zo kwam ik veel bekende gezichten tegen. Er werd zeer goed gespeeld en de spelers gingen nadien nog naar een diner
waar ze voorzien werden van lekker eten en drinken.
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Zaterdag 1 juni, ONE TWO THREE … KNOCKOUT
 
Zo werd de derde dag gestart. Twee Belgen die we zeker naar de finale wilden supporteren. Na de eerste ronde lag 
Kevin er spijtig genoeg reeds uit, ook al had hij super gespeeld. Thomas hield het nog enkele ronden extra uit, maar
werd spijtig genoeg ook uitgeschakeld en zo gingen we de laatste dag in zonder een Belg.
 
Nieuw dit jaar was een CKO (Club Knockout). Er streden in totaal 60 clubs mee met een totaal van 1920 golfers. De
voorronden werden georganiseerd door de club zelf. De uiteindelijke winnaar van deze voorronden kreeg de kans om
op de European Tour baan te kunnen spelen.
De voorronden startten in februari en eindigden op 12 mei.  Zo moesten er 8 spelers overblijven van de 60 gekwalifi
ceerden.
 
Bij AGS werd Dominque Posson onze Knockout kampioen. Zij stond zaterdag klaar om haar uiterste best te doen om
dan zondag proberen in de finale te geraken.
Ook al heeft  ze supergoed gespeeld (met de vele supporters die erbij waren), kwam ze net niet in de tweede knock
outdag.
Toch een dikke proficiat Dominique!

Donderdag 30 mei, Matchday 1
 
De eerste dag, de grote stress om de eerste spelers te ontvangen op onze holes.
Zo ben ik gestart met mijn ronde te doen om te zien of alles in orde was voor de hole marshals. De drukke flights
werden een beetje bij elkaar gezet zodat we onze walking marshals ook konden samen zetten.
’s Middags werd er Vol au Vent voorzien voor alle vrijwilligers en na de shift een stukje taart.
Er werd ook een pettenslag gespeeld en werden er mooie prijzen gegeven:  greenfees voor verschillende banen.
 
 
Vrijdag 31 mei, Matchday 2
 
Een belangrijke dag voor alle spelers. Making that CUT.
Alle hole marshals staan klaar om alle spelers erdoor te helpen, maar toch liever alle Belgen toe te juichen.
Uiteindelijk halen twee Belgen de CUT, waarbij Kevin Hesbois de eerste Belg wordt met -5 en Thomas Detry met -3.
Thomas Pieters haalde het net niet:  één slag teveel.
Er was er nog een feestje in de tent van de vrijwilligers. Kevin, Thomas & Thomas werden hier uitgenodigd en er werd
een vragenronde georganiseerd.
De spelers werden emotioneel omdat de vrijwilligers hen hard toejuichten.
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Zondag 2 juni, Final Day
 
De eindstrijd was begonnen: vier matchen om Belgian Knockout winnaar te worden. Een spannende wedstrijd waar
uiteindelijk Guido Migliozzi gewonnen heeft.
 
Er werd ook een exhibitie wedstrijd gespeeld van de G-golfers. De strijd werd hier gestreden tussen Brendan Lawlor
en Adem Wahbi. Ik heb enkele holes gezien en ik zeg één woord: “WAUW”. 
Knap om dit ook eens te kunnen zien.
 
Achteraf was er nog een feestje waarbij we allemaal even zot hebben gedaan!

Aan alle vrijwilligers van AGS, bedankt om er een topevenement van te maken!
Zonder jullie zou het zeker niet gelukt zijn . Weet dat AGS de club was met de meeste vrijwilligers. Hierdoor konden we
zelfs meer dan één hole hosten.
Ook bedankt aan enkele junioren die aanwezig waren om de spelers en vrijwilligers aan te moedigen. Ik mag hopen dat
jullie er volgend jaar ook weer bij zijn.
 
 
 
Stefan Cramers
Controlling marshal BKO
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Youngsterweekend
 
 
 
Het eerste youngsterweekend zit er op en ook deze keer was het een fantastische editie!

Het weekend van 5 tot 7 juli trokken we erop uit met maar liefst 14 youngsters en young(van-geest)sters naar Kreutztal,
ten oosten van Keulen.

Omdat ook onze youngsters hun steentje willen bijdragen aan het klimaat hebben we deze keer besloten om zoveel
mogelijk te carpoolen en al het golfmateriaal per camionette te vervoeren. Een geslaagd project!

Om vrijdag niet té vroeg uit de veren te moeten hadden we een tussenstop gepland op Golf Course Bonn.
 
De speelcondities waren alvast goed: droog, niet te warm, niet te koud, ideaal golfweer.
De baan zelf was best wel pittig. Het betere klim- en daalwerk zeg maar, met soms smalle fairways, redelijk wat out-
of-bounds, en vooral erg strategisch geplaatste bunkers.
Dat weerhield sommigen van ons echter niet om toch enkele mooie scores neer te zetten.

's Avonds aangekomen in Sporthotel Landhaus Wacker, mochten we meteen onze voetjes onder de tafel schuiven voor
een heerlijk avondbuffet. Hoewel bij vrijwel iedereen de oogleden al halfstok hingen, konden er toch nog enkele halve
liters naar binnen gewerkt worden op het terrasje van het hotel.

Zaterdag mochten we na een heerlijk ontbijtbuffet (met Cava), waarbij Filip de Laet uitgebreid in de bloemetjes werd
gezet vanwege zijn verjaardag, richting Golfclub Siegerland rijden voor onze volgende uitdaging.
Deze dag werd het echter bloedheet, met temperaturen tot boven de 30 graden en geen wolkje aan de lucht. De baan
had al zichtbaar geleden onder de droogte en het weinige groene gras dat nog te zien was op de fairways zou er tegen
het einde van de dag ongetwijfeld aan zijn voor de moeite.
 
Dat resulteerde in supersnelle fairways. Een voordeel toch, zou je denken? Ja, ware het niet dat bijna alle fairways naar
links of naar rechts afhelden en om het nog wat erger te maken was er meestal ook nog eens out-of-bounds aan de
laagste kant van de baan.
Niettegenstaande was het een zeer leuke baan om te spelen en ook hier werden weer, ondanks de condities, zeer mooie
scores gehaald.

's Avonds mochten we na alweer een heerlijk avondmaal nog meegenieten van een spetterend vuurwerk ter ere van
een getrouwd koppel. Kristof besloot een half uurtje ervoor om eens vroeg onder de wol te kruipen... Hij vond het
vuurwerk iets minder prettig.

Ook op zondag beloofde het een prachtige dag te worden, weliswaar een paar graadjes minder, maar alweer een
zonovergoten dag.
Van groen was er al helemaal geen sprake meer. Nagenoeg alle fairways waren van begin tot einde goudbruin gekleurd. 

Omwille van een wedstrijd moesten we starten op hole 10 en de front-nine nadien doen. Dat zorgde echter al meteen
voor wat wrevel omdat er enkele lokale spelers vanaf hole 9 op hole 10 aankwamen en op onze groep botsten. De druk
lag er dus meteen goed op. Van hole 18 naar hole 1 "van 't zelfde laken een pak" natuurlijk, maar het tempo zat inmid
dels wel goed en de druk was er wat af.
Alweer werden er fantastische scores behaald. Filip de Laet behaalde een monsterscore van 45 punten, maar de uit
schieter van het weekend was toch wel Sam Daelman, die er drie dagen op rij in slaagde om zijn handicap te verbete
ren!

Op naar het volgende youngsterweekend in Purmerend, Nederland op 18,19 & 20 oktober !
We kijken er vol ongeduld naar uit !
 
Degene die nog meewillen graag een mailtje naar youngstersags@gmail.com
 
Stefan Cramers
Youngsters Captain
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Cross Country 2019
 
 
 
In het weekend van 7, 8 & 9 juni organiseerden we een cross country voor de 7de keer.
 
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 zorgden we ervoor dat er geen gevaarlijke situaties konden ontstaan. Om die reden
was  het aantal deelnemers per wedstrijd beperkt tot 16.
In elke flight liep dan ook iemand van de organisatie mee als marshal om de spelers te begeleiden bij het spelen van
deze cross-country. 
 
Het was een heuse inland links geworden met het nieuwe parcours van AGS.
 
Er is een heuse strijd gestreden en we hadden ook een zeer mooie prijzentafel.
De hoofdprijzen bleven in dezelfde familie: Marc en Edith hebben supergoed gespeeld.
 
Stefan Cramers
Youngsters 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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Pro's Corner
 
 
Beste Golfliefhebbers ,

PERFECT GOLF BESTAAT NIET:

Hoe kan jij met de juiste verwachtingen de baan in? Wees in ieder geval niet te hard voor jezelf, want zelfs de beste
golfers ter wereld spelen niet perfect en maken fouten.
Kijk jij weleens naar golf op tv? De topspelers lijken geen bal fout te slaan. Vanuit elke hoek weten ze birdies te maken
en van de meest onmogelijke situaties weten ze nog par te redden. Leuk om naar te kijken, maar dit is natuurlijk niet
een eerlijk beeld van hoe goed ze zijn. Ze zijn heel goed, maar de slechte of mindere slagen zie je zelden. Logisch, want
je ziet op Sport Golf kanaal vooral de spelers die die week in vorm zijn. Om een wat reëler beeld te krijgen, en aan te
tonen dat zelfs de beste spelers ter wereld fouten maken, geef ik graag hier een paar statistieken van de Tour om een
en ander in een beter perspectief te plaatsen:
 
        • slechts 60% van de ballen die professionals van de tee slaan eindigen op de fairway; 
        • als ze in de bunker liggen maken ze slechts in 50% van de gevallen een 'up-and-down' (= na de bunkerslag één
          putt );
        • van 90 meter van de hole eindigen professionals gemiddeld 4.6 meter van de hole (dus zeker niet 'dood' bij de
          hole zoals op tv);  
        • van 140 meter van de hole in de rough raken ze slechts 50% greens;
        • gemiddeld scoren professionals op zowel de par-3 holes als par-4 holes boven par (ze scoren dus vooral goed
          op de par-5 holes);
        • een putt van 6 meter wordt slechts in 20% van de gevallen gemaakt.
 
In tegenstelling tot wat je op tv ziet, zijn deze TOP golfers nog steeds mensen. De beroemde sportpsycholoog Bob
Rotella schreef ooit het boek 'Golf is not a game of perfect'. Met andere woorden je hoeft niet elke bal perfect te slaan
om goed te scoren. Goed om in je achterhoofd te houden als je zelf gaat spelen!   
 
Spelen op de baan en vooral plezier hebben en !! Werken aan je swing op de driving range is de opdracht .
 
 
ENJOY !
 
 
Vriendelijke golfgroeten ,

De Vroey David
PGA  Class A Professional
 

39



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

40



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

Youngsters / Young Adults
 
 
Beste Youngsters/Young Adults,
 
Ondertussen zijn we volop in het seizoen en hebben we toch al enkele leuke activiteiten gedaan dit jaar:
 
Verschillende wedstrijden op AGS
Wedstrijd op Ternesse Compact Course, Witbos
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 75 Youngsters /Young Adults op AGS.
 
Daarnaast wil ik ook benadrukken dat wij er zijn voor ALLE youngsters.
Dit wil zeggen dat iedereen mag mee doen.

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 spelen.
 
Naast onze donderdag avonden organiseren we 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, zullen we op zondag 8 september
2019 om 14 uur een kennismaking organiseren 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.
 
Met sportieve groeten,
 
Stefan Cramers namens het youngstercomité
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Green van de Hoop 2019
 
 
Green van de Hoop 2019
 
In het laatste weekend van juni organiseerden we opnieuw de “Green van de Hoop” op AGS. De wedstrijden van zowel
de compact holes als op de grote baan stonden in het teken van het goede doel. Alle opbrengsten gingen opnieuw
naar het sportfonds van de Belgische Muco vereniging, om patiënten met Mucoviscidose te helpen.
 
Mucoviscidose?
 
Muco, soms ook beter gekend als de taaislijmziekte, is een erfelijke ziekte die slijmen (jawel…) hard maakt. Hierdoor
lopen de longen sneller infecties op, en kunnen ook de darmen blokkeren als er bij het eten geen extra enzymen worden
ingenomen om de spijsvertering te helpen. Tot op heden is er nog altijd geen genezing mogelijk. De vereniging steunt
de patiënten door sport toegankelijker te maken voor hen, waardoor hun longen langer gezond blijven. Hierdoor kunnen
ze een longtransplantatie zo lang mogelijk uitstellen. Daarnaast steunt de vereniging ook onderzoek naar de ziekte, in
de hoop ooit een geneesmiddel te vinden om iedereen te genezen, en om de ziektesymptomen te verminderen bij alle
patiënten. Deze hoop streven we allen na, en daarom noemt deze wedstrijd dan ook de Green van de Hoop.
 
De wedstrijden
 
Dit jaar speelden we 3 wedstrijden op de compacts van AGS, en 1 wedstrijd op de grote baan van Reymerswael. Zo
konden we zowel de beginnende golfer als de gevorderden een uitdaging geven. Het is ondertussen ook al de vijfde
keer dat AGS mee doet aan de Green van de Hoop. En het doet me veel plezier om elk jaar opnieuw de enthousiaste
reacties van de deelnemers te horen. Ik hoop dat jullie volgend jaar weer allemaal mee zullen doen.
 
Voor de Green van de Hoop werd er 10 euro extra gevraagd bij de compacts, en 20 euro extra bij Reymerswel. Deel
nemers konden ook kiezen om 40 euro te geven voor het goede doel en zo een fiscaal attest te bekomen waardoor ze
45% terug krijgen bij hun volgende belastingaangifte. In ruil voor al deze bijdragen, zorgt de Muco-vereniging wel voor
de prijzen. Voor de compacts waren er extra prijzen. En voor Reymerswael was er zelfs een hele prijzentafel voor Ca
tegorie 2 dames en heren, als voor Categorie 1 Mix.

 
Graag wil ik de Muco-vereniging bedanken voor de prachtige prijzen die ze voorzien hebben voor ons. De lijst is te
groot om op te noemen, maar alle deelnemers zullen het beamen. Het was zeker de moeite. Ook een extra woordje van
dank aan Dominique Caeymaex, die namens de Muco-vereniging een woordje uitleg kwam geven. Het was een
moeilijke boodschap, die toch eindigde met een sprankel van hoop. Hoop dat er ooit een geneesmiddel zal gevonden
worden dat Muco kan behandelen.
 
Het is dan ook met een zekere trots dat ik kan melden dat deze actie van de Green van de Hoop in 2019 bij AGS 2.405
euro heeft opgeleverd voor het goede doel. Eens te meer blijkt dat vele kleintjes een grote maken. En dat jullie allemaal
een groot hart hebben.
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Perfect gemaaid gras? 
Dat kan bij u ook! 

VDBTechnics helpt u graag hierbij! 

 

 

VDB Technics 
Alles voor tuin en park 

Hengelhoefstraat 164 - 3600 Genk 

tel. +32 (0)89 255 401 

e-mail: Yves@vdbtechnics.be 

www.vdbtechnics.be 

  

  
Indien je ons graag een bezoekje brengt,  

geef dan een seintje op  
0476 922 833.  

 

 
Graag had ik dan ook IEDEREEN willen bedanken voor de steun op voorhand, voor de deelname zelf en om voor één
weekend op het jaar uw warmste kant te tonen. Ik hoop dat iedereen tevreden kan terug kijken op dit event.
 
Tot slot nog een extra proficiat aan Hilde Lenaerts, die de wedstrijd in Reymerswael won met 41 punten Netto en AGS
mag vertegenwoordigen op de finale in Frankrijk, die zal doorgaan op de golf van Val Queven in Bretagne. We duimen
voor je !
 
Hartelijk dank allemaal!
 
Maarten Bruynseraede
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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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Seniorennieuws

1ste 5 punten

2de en 3de 4 punten

4de tot 6de 3 punten

7de tot 10de 2 punten

11de tot 15de 1 punt

 
 
Beste Senioren,
 
Graag vestig ik even de aandacht op de resterende activiteiten van het seizoen. Eerst en vooral is er het jaarlijkse
seniorenklassement. Dit klassement over meerdere wedstrijden is een soort Order of Merit over gans het seizoen. Dit
jaar loopt dit klassement over een beperkte selectie van oorspronkelijk zeven uiteenlopende banen uit de weekwed
strijden van de kalender.
Vanwege weersomstandigheden hebben een aantal deelnemers één van de voorziene wedstrijden niet kunnen
beëindigen, en werd er besloten de scores voor die wedstrijd niet te registreren. Hierdoor kan die wedstrijd ook niet
meetellen voor het seniorenklassement, waardoor het aantal wedstrijden tot zes werd herleid. Op heden zijn er zo vier
van de zes wedstrijden gespeeld en ziet het huidige lijstje er als volgt uit:
 
Woe              24 april                Kampenhout
Di                    7 mei                 Louvain La Neuve
Woe              17 juli                  Mont Garni
Woe              14 augustus        Keerbergen
Woe                4 september    Cleydael, mogelijk reeds gespeeld wanneer u dit leest
Woe              16 oktober         Ternesse
 
Bij elke wedstrijd worden er, naast de traditionele prijsuitreiking, ook twee extra rangschikkingen opgesteld voor de
deelnemende senioren volgens Stableford, één voor de senioren dames en één voor de senioren heren. Voor het seni
orenklassement worden aan de eerste 15 deelnemers in deze twee rangschikkingen punten toegekend volgens deze
puntenverdeling:
 

 
 
 
 
 
 
 

Om zo veel mogelijk senioren de kans te geven aan dit regelmatigheidstornooi deel te nemen en om te pogen de
spankracht aan te houden tot het einde van het seizoen zullen de vijf beste resultaten uit deze rangschikkingen mee
tellen voor het uiteindelijke seniorenklassement 2019. Als je aan alle wedstrijden deelneemt vervalt dus je slechtste
score. Bij gelijke stand, geven de behaalde stableford punten de doorslag.
Let op, het betreft hier eventueel gesponsorde wedstrijden van de reguliere wedstrijdkalender die toegankelijk zijn voor
alle leden van de club. Als deelnemer voor het seniorenklassement is het dus kwestie om zelf tijdig het initiatief te nemen
om in te schrijven voor de juiste wedstrijden.
De huidige tussenstand van het seniorenklassement 2019 na de 4e wedstrijd op 14/8 in Keerbergen (de eerste 15 en
eventuele ex-aequo’s) vindt u op een aparte pagina.
 
De resterende wedstrijden zijn op :
Woe     4 september Cleydael
Woe    16 oktober  Ternesse
 
De competitie zal afgerond worden met de Closing Cup Senioren die woensdag 23 oktober op ludieke wijze gespeeld
zal worden op de compact holes van AGS en waarbij we de twee Senior Kampioenen 2019 (dame en heer) zullen
huldigen, samen met de winnaars van de dag.
 
AGS-Senioren kanaal op Telegram
De inhoud van dit artikel, de tussenstanden van het seniorenklassement en informatie over andere senioren-activiteiten
werden eerder gedeeld op het AGS-Senioren kanaal op Telegram.

Dat sociaal medium-kanaal werd in het begin van het seizoen specifiek aangemaakt om jullie als AGS Senioren vlot te
kunnen bereiken en te informeren over activiteiten die jullie aanbelangen. Velen onder jullie zal de eerdere communica
tie daarover mogelijk zijn ontgaan. Maar je kan je ten allen tijde toevoegen of verwijderen uit dit kanaal.

Als je dus op de hoogte wenst te zijn en blijven van seniorenactiviteiten van AGS, dan kan je er voor kiezen Telegram
te installeren (smartphone en/of PC) en een account aan te maken.
Vervolgens kan je zoeken naar “AGS Senioren”
Mocht je hierover meer informatie wensen, moeilijkheden ondervinden bij het activeren van dit kanaal of gewoon vragen
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Senior Dames Senior Heren

1 Hofman Bernadette (1036017) 12 1 Gils Paul (264300) 10

2 Moorthamer Magda (1009667) 11 2 Van Himbergen Erik (135248) 9

3 Waumans Liesbet (1012701) 8 3 Thijs Eric (1036018) 8

4 Van Regemorter Sonja (1009445) 8 4 Van Den Bussche Hugo (194769) 8

5 Verswyver Myriam (1008932) 7 5 Dupont Guido (351778) 7

6 Jacobs Rita (351783) 6 6 Duerinck Philippe (1027540) 6

7 Keyenberg Anne-Marie (253010) 5 7 Van Mieghem Ludo (306176) 6

8 Van Hentenrijk Mieke (420953) 5 8 Buytaert Marc (321225) 5

9 Lamberts Rita (252606) 5 9 Lacroix Erik (1031152) 4

10 Tritz Suzy (252841) 5 10 Van Den Heuvel Noel (1040067) 4

11 Van Den Heuvel Ingrid (1027968) 5 11 Peeters Eric (1005009) 4

12 Dierckx Anny (1032663) 5 12 Vanderhoeven Marc (273500) 4

13 Versyp Edith (273282) 4 13 Van de Merlen Fred (255668) 4

14 Van Arendonk Marieke (358337) 4 14 Montrieux Paul (1012487) 4

15 Daniels Margareta (391719) 4 15 Defryn Philippe (291447) 4

hebben, spreek dan zeker mezelf of één van je mede-senioren hierover aan. Ik meen te mogen zeggen dat deze tool
door de meerderheid goed onthaald werd en ondertussen ook zijn meerwaarde heeft aangetoond.
 
 
Bij voorbeeld tijdens onze jaarlijkse midweek golf-uitstap in het begin van het seizoen, toen we alle deelnemers via een
apart kanaal in real-time op de hoogte hielden van het programma, de starttijden, de wedstrijdresultaten en het eind
resultaat.
Proberen zou ik zeggen, dan kan je onmiddellijk alle recente berichten raadplegen. Laat ons nadien zeker weten wat je
er van vindt, bijv. door zelf een bericht te posten in de groep of aan mezelf.
 
Tenslotte wens ik nog te vermelden dat in september voor senioren het belangrijkste competitieve evenement van het
jaar doorgaat: de Interclub Senioren van de RBGF. Graag verwijs ik hiervoor naar het andere artikel dat hiervoor
specifiek werd opgesteld door onze kapitein van de ploeg. We kijken er met ongeduld naar uit, vooral omdat we met
AGS alweer een sterke senioren ploeg kunnen opstellen die grote kans maakt op een zoveelste plezierige en vrucht
bare deelname.
 
Tijdens het laatste gedeelte van het seizoen hebben we ook nog seniorenontmoetingen met andere clubs ingepland:
 
Ma 9 september: Beveren, max 24 deelnemers
Vr 11 oktober: De Wijnvelden, max 18 deelnemers
Di 15 oktober: Flanders Nippon, max 30 deelnemers
 
Ik nodig jullie allemaal uit om deel te nemen aan deze golf-ontmoetingen, traditioneel gevolgd door een gezellige BBQ
of diner. Meer details en inschrijvingen via het vertrouwde i-golf of de Golf Vlaanderen app.

Iedereen veel succes gewenst en tot op onze volgende activiteit!
 
 
Erik Van Himbergen
Senior Captain

Stand seniorencompetitie augustus 2019
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Enkele sfeerfoto's van een tot nu toe
          
           zeer geslaagd seizoen!
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En tot slot...
 
 
 
Het was een mooie zomer met spannende wedstrijden, leuke activiteiten voor de dertigste verjaardag van onze club
en ook in het najaar staat er nog veel op het programma!
 
Wij wensen jullie alvast een zorgeloos najaar en nog veel lees- en golfplezier!
 
De redactie
Anne-Marie en Chris
 
 


