
 

 

 

 

 
 

 

 

 

juniorkalender oktober 2019 tot en met januari 2020 

 

 
 
 

Alles wat ingekleurd is staat ook open voor onze nieuwelingen! 
(Zo weet je snel of je aan de activiteit kan deelnemen) 

 
Woensdaglessen worden opgesplitst in 3 categorieën: 

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

- Gevorderden: voor elke golfer vanaf HCP 39 

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

 

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

 

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

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

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

Onthaal / shop AGS: 03-887 01 70 

Juniorcaptain: Stefan: juniorenags@gmail.com 

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

 

 

mailto:juniorenags@gmail.com
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Datum  Lessen  

AGS activiteiten 
activiteiten waar een * bijstaat: 

inschrijven via I-Golf  

of 03-887 01 70 

Wedstrijden 
ALTIJD inschrijven via I-Golf  

of via de shop  03-887 01 70 
 

 

oktober 2019    

Dinsdag 1 oktober 2019 19 - 20 uur: gezamenlijke les 

Deze les werd geannuleerd o.w.v. 
afwezigheid pro - EXTRA les zal 
voorzien worden op woe 16/10!  

Woensdag 2 oktober 2019 

14 - 14.45 uur: starters 
14.45 - 15.30 uur: gevorderden 
15.30 - 16.30 uur: G-golf   

Zaterdag 5 oktober 2019 11-12 uur: gezamenlijke les   

Woensdag 9 oktober 2019 

14 - 14.45 uur: starters 
14.45 - 15.30 uur: gevorderden 
15.30 - 16.30 uur: G-golf   

Zaterdag 12 oktober 2019 11-12 uur: gezamenlijke les   

Dinsdag 15 oktober 2019 19 - 20 uur: gezamenlijke les   

Woensdag 16 oktober 2019 

14 – 15 uur: PRE GOLF 
(van 5 tot 8 jaar)* 
 
 
15 – 15.30 uur: EXTRA les voor 
alle starters 
15.30 – 16.30: EXTRA les enkel 
voor de nieuwelingen G-golf!   

14 uur: MATCHPLAY FINALE 
voor iedereen met baanpermissie 
 
Wedstrijd op AGS met mogelijkheid 
om je handicap te laten zakken!  
(indien HCP > 36) 
(prijsuitreiking matchplay is voorzien 
tijdens de closing cup op 27-10-
2019) 

Zaterdag 19 oktober 2019 11-12 uur: gezamenlijke les   

Woensdag 23 oktober 2019 

14 - 14.45 uur: starters 
14.45 - 15.30 uur: gevorderden 
15.30 - 16.30 uur: G-golf   

 Zaterdag 26 oktober 2019     

Closing cup AGS 
Wedstrijd met AGS op Bossenstein 
Enkel mogelijk indien HCP < 37! 



 

 

Datum  Lessen  

AGS activiteiten 
activiteiten waar een * bijstaat: 

inschrijven via I-Golf  

of 03-887 01 70 

Wedstrijden 
ALTIJD inschrijven via I-Golf  

of via de shop  03-887 01 70 
 

 

 Zondag 27 oktober 2019  

p prijsuitreiking closing cup AGS  
+ uitreiking junior PLUIM van het jaar 
+ uitreiking junior MATCHPLAY 
kampioen 
Graag zoveel mogelijk aanwezigheid!   

november 2019    

Dinsdag 5 november 2019 

18.30 – 19.30 uur: EXTRA 
gezamenlijke les 
(vervanging les 1/10)   

Woensdag 6 november 2019  

14.30 uur: Skills & Drills 
kampioenschap!!! 
16.30 uur: prijsuitreiking  

Woensdag 13 november 2019 15.30 - 16.30 uur: G-golf   

Woensdag 27 november 2019 

14 - 14.45 uur: starters 
14.45 - 15.30 uur: gevorderden 
15.30 - 16.30 uur: G-golf   

december 2019    

Woensdag 11 december 2019 15.30 - 16.30 uur: G-golf   

Woensdag 18 december 2019 

14 - 14.45 uur: starters 
14.45 - 15.30 uur: gevorderden 
15.30 - 16.30 uur: G-golf   

Januari 2020     



 

 

Datum  Lessen  

AGS activiteiten 
activiteiten waar een * bijstaat: 

inschrijven via I-Golf  

of 03-887 01 70 

Wedstrijden 
ALTIJD inschrijven via I-Golf  

of via de shop  03-887 01 70 
 

 

Woensdag 8 januari 2020 15.30 - 16.30 uur: G-golf   

Woensdag 22 januari 2020 

14 - 14.45 uur: starters 
14.45 - 15.30 uur: gevorderden 
15.30 - 16.30 uur: G-golf   

 
 
 
 

AGS-wedstrijden waaran de juniors kunnen deelnemen (steeds inschrijven via I-Golf): 
 
Zat 26/10 Bossenstein € 21,- 
 
Bij wedstrijden in België moet je minstens handicap 36 hebben behaald. Bij Nederlandse wedstrijden minstens handicap 39.  
 

 

 

Overzicht federale wedstrijden kan je terugvinden via volgende link:  
https://golfbelgium.be/content/uploads/2019/02/2019-cld-ft-calendar-federal-competitions-20190219.pdf 
 
*wedstrijden Golf Vlaanderen Wedstrijd U12-U14 = geboortejaar 2005 en later  
+  voor de jongens: min. HCP 24,4 – max. HCP 28,4 
voor de jongens: min HCP 26,5 – mex. HCP 32,4 
 

https://golfbelgium.be/content/uploads/2019/02/2019-cld-ft-calendar-federal-competitions-20190219.pdf

